
   يتق�دم الفريق األول الركن موح�ان الفريجي نيابة 

عن عائلة الفقيدة وعن أبناء عمومته بالش�كر والتقدير 

والعرفان لكافة اإلخوة الذوات من رجال الدين األفاضل 

وم�ن القي�ادات الحكومي�ة والسياس�ية والعس�كرية 

وش�يوخ العش�ائر وغيره�م الذي�ن ش�اركونا مصابنا 

وحض�روا مجلس الفاتح�ة المقام عل�ى روح الفقيدة، 

أو أرس�لوا رس�ائل تعزية أو اتصلوا معزين هاتفيا ومن 

تجش�م منه�م عن�اء الحضور م�ن محافظ�ات العراق، 

متضرعين إلى الباري عز وجل أن يحميهم وعوائلهم من 

كل مك�روه، وأن يديم على الع�راق وأهله نعمة التوافق 

والتواصل والمحبة، انه نعم المولى ونعم المجيب.. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون..

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»أريستوفان«

قد يتعلم املرء احلكمة
 حتى من عدو.

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

30 ألف موظف بصفة عقد مهددون بالطرد !!
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القضاء لـ                 : موافقة سوريا على تسليم المعتقلين العراقيين »موضوع سياسي«
مــال بختيـار: لـم اشاهد وردة في طــريقـي مــن مطـار البصرة حتى فنـدق شيراتـون

الرياض ترصد ميزانية »خيالية« لتسقيط 
سياسيني عراقيني بإنتخابات 2014

             المستقبل العراقي/خاص
إن  ب�ارز  سياس�ي  مص�در  ق�ال 
“الس�عودية باش�رت بتدشين مشروع 
خ�اص يس�تمر حت�ى  2014  يرك�ز 
عل�ى الجوانب الترويجي�ة واالنتخابية 
لش�خصيات  والداعم�ة  التس�قيطية 
عراقي�ة ومس�ؤولين ف�ي الحكومة”. 
وأك�د المص�در ال�ذي رف�ض الكش�ف 

عن اس�مه، في تصريح ل�”المس�تقبل 
اش�ترت  “الس�عودية  إن  العراق�ي” 
مجموعة من وس�ائل اإلع�ام بتمويل 
يس�تمر لم�دة س�نتين ضمن سياس�ة 
خاصة تنوي استعمالها من اجل تفعيل 
والتمجي�د”،  التس�قيط  س�تراتيجية 
مبيناً أن التس�قيط يتضمن شخصيات 
عراقية بارزة في الحكومة وفي خارج 

“التمجي�د  أن  موضح�اً  الحكوم�ة”، 
س�يقتصر عل�ى ش�خصيات أخ�رى”. 
وذك�ر المص�در أن الس�عودية “جندت 
مئ�ات المدون�ات بش�تى أنواعه�ا من 
اجل إس�ناد تلك الحمل�ة والهيمنة على 
مترام�ي  رقم�ي  افتراض�ي  مجتم�ع 
األطراف”، مؤك�داً أن الحملة لها “دور 
قد يؤثر بقوة في االنتخابات المقبلة”.

ص3

ص2

شكــر وتقديــر

إعفاء املواطنني من فائدة قروض 
مصارف العقاري والزراعي واإلسكان

تفاصيل ص3

          المستقبل العراقي/خاص
كش�ف عضو ف�ي مجلس النواب عن نّي�ة بعض الكتل 
اإلبق�اء عل�ى النظام االنتخاب�ي الحالي، الفت�اً إلى وجود 
“إصرار لدى بعض الكتل النيابية على اإلبقاء على القانون 
ذاته لضمان بقائهم في الس�لطة”. وق�ال النائب إن “هذا 
القان�ون إجحاف كبير جدا بحق الممارس�ة الديمقراطية 
وبح�ق االس�تحقاقات االنتخابي�ة”، مبين�اً أن “هناك من 
حص�د أكث�ر م�ن 7 آالف صوت ف�ي االنتخاب�ات المحلية 
السابقة ولم يصل إلى مقاعد مجالس المحافظات وأهملت 
أصواته”، مش�يراً إلى أن “آخرين حصلوا على 200 صوت 
ونالوا مقاعد في مجالس المحافظات واألمر ينطبق على 
مجل�س النواب وفي�ه قرابة 40 نائبا ل�م يحصدوا أصواتا 
انتخابي�ة”، بحس�ب قوله.وقد صوت مجل�س النواب في 
آب على مقترح التعدي�ل الثاني لقانون انتخابات مجالس 
المحافظ�ات واألقضي�ة والنواحي رقم 36 لس�نة 2008، 
وال�ذي يمنح في مادته الثانية الفقرة الخامس�ة المقاعد 
الش�اغرة عند وجوده�ا إلى القوائ�م الفائ�زة وليس إلى 
الباقي األق�وى. ورأت كتل أن هذا التعديل غير دس�توري 
لكون�ه يص�ادر أص�وات الناخبي�ن وإراداته�م ويخال�ف 
الدس�تور ويتعارض مع مب�ادئ الديمقراطي�ة، مبينة أن 
ه�ذا التعديل يعد تج�اوزاً على القضاء ولق�رار المحكمة 
االتحادي�ة الصادر في 14 حزيران 2010. وعّدت ندوة في 
موس�كو أن التعديات بمثابة تراجع في مس�يرة العملية 
الديمقراطية ومس�عى لتقاس�م النفوذ بين الكتل الكبيرة 
الراعية للمحاصصة الطائفية، مش�يرة إلى أنها أثبتت في 
الواقع العملي أنها ال تطيق وجود الرأي المستقل الرافض 
لهذه السياس�ات بعد ان فش�لت في احتوائه عبر محاولة 
إرغام من يحم�ل هذا الرأي على صع�ود مركب الطائفية 

الذي فقد بريقه.

ضامنًا لبقائهم.. كتل سياسية تتشبث 
بقانون االنتخابات احلايل

ص3املطلك حيذر من تدخالت خارجية ويدعو لبناء حكومة رشاكة

ص3

ص6 ص12

استشهاد وإصابة 20 شخصاً بثمانية تفجيرات ببغداد.. تفاصيل ص 2.. الصورة من تفجير الكاظمية يوم امس 

             المستقبل العراقي/خاص
أك�د عضو في مجلس النواب أن إقليم  كردس�تان 
العراق “أوف�د ممثلين إلى بغداد تمهي�دا لنيل حصته 
ف�ي الموازنة”، الفت�اً إلى أنها “تت�رواح بين 25-24 
ملي�ار دوالر”، وبي�ن المصدر النيابي ل�”المس�تقبل 
العراقي”، وفضل عدم اإلشارة إلى اسمه، أنها “تعادل 
موازن�ة 7 محافظ�ات في الجن�وب والفرات 
األوس�ط وأكث�ر م�ن موازن�ة المحافظ�ات 

الغربية وديالى وصاح الدين”.
وأوض�ح النائ�ب ال�ذي ل�م يش�أ اإلفص�اح ع�ن 
اس�مه، في تصريح خ�ص به “المس�تقبل العراقي” 
إن “دبلوماس�ية اإلقلي�م ف�ي التف�اوض ات�كأت في 
اآلون�ة األخيرة على مهادن�ة التحالف الوطني وعقد 
لقاءات بأمر من رئيس اإلقليم مسعود بارزاني حتى 
ينالوا موازنتهم الت�ي يطلبونها”، مضيفاً أنهم “غير 
راضين عن حجم موازنتهم، ويريدون حصة اكبر في 

الموازنة تصل إلى 30 مليار دوالر”.
وأش�ار عض�و مجلس الن�واب إل�ى أن “لقاء وفد 
اإلقلي�م م�ع التحال�ف الوطن�ي تركز عل�ى الموازنة 
وحصتهم منها وكيفية الحصول على امتيازات اكبر، 
“مس�تدركاً بالق�ول “لكنهم يعودون إلى وس�ائلهم 
المعتادة في مهاجم�ة التحالف الوطني أمام اإلعام 
ما أن ينالوا مبتغاهم”، داعي�اً “التحالف الوطني إلى 

التعامل معها بشكل أكثر وعيا”.

مفاوضو كردستان خدعوا »الوطني« للحصول عىل 25 مليار دوالر !!

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

ورشكات اجنبية ساومها تستعد ملقاضاته !!

بارزاني وجه بالتهدئة مع حلفاء المالكي

           المستقبل العراقي/خاص
أكد مصدر في الحكومة المحلية في البصرة إن »الكويت تحاول 
جاهدة منافسة االنكليز واإليرانيين في المحافظة«، الفتاً إلى أنها 
»استطاعت أن تتجاوز كا الدولتين السيما بعد أن أعلنت بريطانيا 
إغاق قنصليتها«. وقال المصدر أن »إيران ال تحظى بفرص بسبب 
النسيج االجتماعي«، مبيناً »الكويتيون ينشطون وقد ادخلوا رجال 
أعمال ومستثمرين واستعانوا بأناس من البصرة لتوسيع نفوذهم 
فيها وفرض هيمنتهم عليها«، مبيناً أن »كل دولة مجاورة تس�عى 

لف�رض نفوذها م�ن خ�ال الهيمنة عل�ى المحافظة األق�رب لها 
وتمرير سياس�اتها طويلة وقصيرة األمد فيها«، مؤكداً أن »هذا ما 
تنف�ذه الكويت في البصرة حاليا«، ع�اّداً األمر »خطراً جداً«، عازياً 
ذلك إلى أن »الكويت تمهد لتمرير ش�خصيات ستشكل منها قوائم 
انتخابية تمهيدا لخوض االنتخابات الخاصة بمجالس المحافظات 
هاً بأن الغاية من هذا »تمرير سياس�ات  والمجالس المحلية«، منوِّ
الكوي�ت عب�ر اذرعها ف�ي اخطر محافظ�ة عراقي�ة وأهمها على 

اإلطاق »، بحسب قوله.

الكويت تسعى للسيطرة عىل البرصة سياسيًا واقتصاديًا !!

قريبًا يف 

لويب سيايس 
يسعى إلبقاء 

اهليمنة الرتكية 
عىل اقتصاد البالد

حراب وخيول وسيوف 
في مناظرة حاسمة

أوباما يسخر من أفكار 
رومني قبيل أسبوعني 

من حسم الكريس
ص4
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شكـــرًا عكــــاظ !

حوار                       مع رئيس كتلة 
املواطن باقر الزبيدي

تأمالت في الحدث اللبناني 
والتطرف" "التحريض 

أمانة بغداد: الدخول إىل املرافق السياحية 
والرتفيهية جمانًا طوال عيد األضحى
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

ل�و لم تض�رم جريدة "ع�كاظ" النار 
ف�ي مرابعنا وأوس�اطنا وثيابن�ا، لما كنا 
نتجم�ع قرب آبار الجادري�ة نتزود بالماء 
الوطني�ة  العراقي�ة  ودرس  والش�جاعة 
العظي�م ون�رد عليه�ا وعل�ى "الوهابية" 
وش�يوخ اإلفتاء والكراهي�ة ونريهم آياتنا 

في اآلفاق وفي أنفسهم!.
ما حدث ان عكاظ الجريدة المملوكة 
للمخابرات الس�عودية اتهمت "س�يدنا"، 
وقالت عنه كالما مثيرا للسخرية، والهدف 
كم�ا هو معل�ن، وكم�ا تري�د المخابرات 
السعودية تكريسه واشاعته، النيل من هذا 
الرج�ل النبيل الذي لم نقرأ ل�ه خطابا رثا 
او جمل�ة غير مفي�دة او حركة في الفراغ 
او ش�يئا م�ن هذا ال�ذي نس�معه، ونقرأه 
لش�خصيات عتيدة ف�ي العائل�ة المالكة 
الس�عودية، وه�ي تغ�رق ال�ى اذنيها في 
الفس�اد ولعبة الروليت والسقوط كل ليلة 
بالضربة القاضية بأصابع بائعات الهوى 
القادم�ات من ش�مال افريقي�ا، وما بين 
غنج النس�اء في كازبالن�كا وغنج العبيد 
الذين يعملون في القصور بعد الساعة 12 
ليال، يتكرر المشهد القديم الجديد نفسه.. 
مؤامرة على بلد "شقيق" وسيارة اسعاف 
تنق�ل اميرا تح�ول ال�ى "خرگه" لش�دة 

تعاطيه الحشيشة الكولومبية!.
لم ينالوا من هذا السيد الجميل في كل 
شيء ..في لغته السياسية وهدوء اعصاب 
وجهه وواقعية طروحاته وشدة التصاقه 
باله�م االجتماعي وحي�اة الناس وأهداف 
إنسانية وأخالقية يستهدفها في مشروعه 
ول�م يق�دروا عليه وخاب ه�دف تحجيمه 
بتنك�ر ماء ممتلئ بالمتفجرات كما تقول 
صحيفة ع�كاظ الس�عودية وكيف يمكن 
اختزال رجل مثله بتاريخ اسرته وشجاعة 
عمه وكوكبة من الش�هداء الكبار وتجربة 

في الش�هادة والفك�ر واالس�تنباط تمتد 
ألكثر من قرن بتنكر ماء؟!.

ان الذي حدث هو أن األسرة السعودية 
والجري�دة على عراقة حجمها في س�ياق 
الصحافة الس�عودية وجه�از المخابرات 
المس�ؤول ع�ن الخب�ر وتس�ريبه هم من 
وضع�وا انفس�هم ف�ي التنك�ر الموه�وم 
وه�م جميع�ا يتجه�ون اآلن وف�ي ه�ذه 
اللحظة التاريخية من حياة المؤامرة على 
مستقبل العالقات ما بين الجزيرة العربية 
والعراق الجديد يستقلون التنكر مع كمية 
المتفج�رات الت�ي تحدث�ت عنه�ا عكاظ 
ويتجه�ون بها ال�ى دور اإلفت�اء المزيفة 
الت�ي لعبت دورا مهينا ف�ي الترويج لقتل 
شيعة العراق وس�نته وعربه وأكراده قبل 
عش�ر س�نوات م�ن اآلن وب�ذات التناك�ر 
المهرب�ة من عرع�ر إلى النج�ف وكربالء 

وبغداد!.
عمار الحكيم ..وبعيدا عن كونه زعيما 
لحزب سياسي اسمه المجلس األعلى فهو 
زعيم مماثل لألكثرية الوطنية بدليل ان كل 
الكتل واألحزاب والقوى الوطنية العراقية 
دانت الخبر وعكاظ وسفسطة اإلعالم في 
الس�عودية ولقنت المخابرات الس�عودية 
درس�ا لن تنس�اه في الوطنية والشجاعة 
وممول�و  الس�عوديون  س�يعيد  وربم�ا 
الحمالت السياسية والدعائية السعوديون 
في الس�احة العراقية حساباتهم القديمة 
بس�بب ه�ذه المواق�ف لكنهم أيقن�وا أن 
المسألة العراقية ال يمكن االشتغال عليها 
تقسيما وتمزيقا وتفريقا بإغراق بعضها 
بالمال وشراء ذمم آخرين، وإذا كان المال 
السعودي أدى رقصة التفكيك والفتنة في 
الس�ابق فإن اإلس�اءة وح�دت العراقيين 

وظهر الحكيم صانع وحدة وموحد قرار.
ما فعلته عكاظ السعودية أنها وحدت 
جبه�ة ممزق�ة م�ن المواق�ف واألحزاب 
والكت�ل السياس�ية المتناح�رة وأبع�دت 

فتن�ة نائمة وأيقظت في نف�وس الطبقة 
السياسية الحالية مفهوم الوطنية والدفاع 
عن وطن مهان وس�يد نبي�ل كان ومازال 
يعمل من اجل هدف توحيد المواقف وبناء 
العراق الجديد مع بقية الش�ركاء والقوى 
الوطنية وم�ا أغاظ الق�وى الوطنية هذه 
ودفعه�ا إل�ى إدان�ة الفعل الس�عودي أن 
المته�م بريء م�ن التهمة براءة يوس�ف 
وه�و الس�يد النقي ال�ذي تربى ف�ي بيت 
النب�وة واإلمام�ة والرس�الة والمرجعي�ة 
الوطني�ة وكان يتكفله بالرعاي�ة والنقاء 

الثوري تاريخ من المواقف والرجال!.
 ع�كاظ أس�اءت لنفس�ها ولجه�از 
المخاب�رات ال�ذي أوح�ى له�ا م�ا أوحى 
وقدمت نفس�ها للع�رب والعراقيين منبرا 
للفتنة تماما كما يق�دم دعاة دور اإلفتاء 
وجمعي�ات األم�ر بالمع�روف والنهي عن 
المنك�ر واب�ن باز واب�ن الش�يخ وكتائب 
التناك�ر القادمي�ن الى العراق من عس�ير 
وحائ�ل أنفس�هم الوي�ة للقت�ل والذب�ح 

والجاهلية!.
عم�ار الحكي�م ال يمك�ن اختص�اره 
المس�تويات  وعل�ى  المعن�ى"  "به�ذا 
الوطنية والروحية والتاريخية واألخالقية 
والسياس�ية ونظافة الروح ونقاء النفس 
وش�فافية األعماق وأريحي�ة الفكر بخبر 
مزع�وم ورواي�ة كاذبة مع أنن�ا نعتقد ان 
الرواية الس�عودية في سياق رؤية الرواية 
العربي�ة منذ اب�ن خلكان والطب�ري وابن 
األثير وأخيرا عكاظ إنما يس�كرها العبيد 
بنغ�م "الص�ول" حي�ن تهوي إل�ى مكان 
س�حيق ف�ي "رأس" األمير وتمي�د يمينا 
وش�ماال عل�ى إيق�اع الط�رب األفريق�ي 
ف�ي كزبالن�كا حي�ث القص�ور ولهوه�ا 

والسؤدد!.
شكرا عكاظ الن الخبر المزعوم وحد 
الس�احة العراقي�ة، ول�م يمر به�دوء من 
أمام منصة الق�وى الوطنية على اختالف 

مش�اربها، برغم ش�دة الخالفات 
فيم�ا بينها ووحد العراقيين وأعاد اللحمة 
الوطنية إليهم.. أتمن�ى أن تتحفنا عكاظ 
بخب�ر وهم�ي آخر لك�ي تزيدنا ق�وة في 
مواجه�ة تح�دي رؤوس الوهابي�ة الت�ي 
تس�رح وتمرح ف�ي القص�ر الملكي وفي 
قص�ور األم�راء م�ن الري�اض والظهران 

وعس�ير إل�ى الطائف وج�دة ونجران مع 
أنن�ي اجزم أن جزءا كبيرا من هدف الخبر 
الكذوب له عالقة بمخطط الوهابية إبعاد 
المجلس والحكيم وعب�د الله من التقارب 
الش�عبين  لخدم�ة  المش�ترك  والتفاه�م 
التلفزيونية  الص�ورة  والبلدين!.في مربع 
وفي أرشيف اإلذاعة والتلفزيون السعودي 

صورة للملك عبد الله وعمار الحكيم وهما 
يتعانقان في زيارة س�ابقة للحكيم وفي 
اله�دف توس�يع لفل�ك عالق�ات المجلس 
العربي�ة خصوص�ا مع الس�عودية.. وفي 
اله�دف الوهابي ق�رار بتفخي�خ الصورة 
وتفجيرها على خلفي�ة قرار مماثل بمنع 
قي�ام مثل هذه العالقة ألنها س�تأتي على 

الوهابي�ة فك�رة ومش�روعا ونف�وذا في 
الس�احة الس�عودية.. من هن�ا يأتي خبر 
ع�كاظ تنفي�ذا لمخط�ط من�ع التوس�ع 
واالنفتاح واس�تهداف العالقات السعودية 
العراقية واختزال فكرة اللقاء الحميم بين 
عبد الله والحكيم.. بتنكر ماء ملغوم على 

الحدود!.

شكرًا عكاظ !.. اهتام احلكيم.. عناق بعد خيانة !!

             بغداد/ المستقبل العراقي

أفاد مصدر في الش�رطة أمس بأن 20 ش�خصا سقطوا بين 
ش�هيد وجريح بانفجار ثماني س�يارات مفخخة ش�مال غربي 
بغداد.وقال المصدر إن "ثماني سيارات مفخخة انفجرت صباح 
أمس، في منطقتي جكوك والش�علة، ش�مال غرب�ي بغداد، مما 
أس�فر عن استشهاد ستة أش�خاص وإصابة 14 آخرين بجروح 

متفاوتة وإلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المنازل".
وأض�اف المص�در ال�ذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه، أن 
"س�يارات اإلس�عاف نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي 
العالج وجثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت قوة 

أمني�ة طوقا امني�ا على منطقة الحادث وقطع�ت جميع الطرق 
المؤدي�ة إل�ى المنطقتي�ن". فيم�ا أكدت قي�ادة عملي�ات بغداد 
استش�هاد وإصاب�ة عدد م�ن األش�خاص وانهيار اح�د المنازل 
بتفجير سيارة مفخخة وأربع عبوات الصقة وضعت في سيارات 

مدنية في منطقتي الشعلة وجكوك، شمال غربي بغداد. 
وش�هدت بغداد، أمس أيضا، إصابة مدنيين اثنين بس�قوط 
قذيفة هاون ف�ي قضاء أبو غريب، فيما س�قطت قذيفة هاون 
ف�ي منطقة الش�عب، ش�مال غربي بغ�داد، كما اعتق�ل 27 من 
عناصر القاعدة والعثور على مخبأ لألسلحة والعتاد خالل عملية 
أمنية نفذتها قوة من الفرقة ال�17 في الجيش العراقي بمنطقة 

البوعيثة، جنوبي بغداد.

             بغداد/ المستقبل العراقي

بلغ ع�دد الالجئين الس�وريين إلى محافظ�ة األنبار غ�رب العراق عبر 
منف�ذي الوليد والقائ�م الحدوديين حتى يوم األح�د الماضي، 8 آالف و125 
الجئاً.وق�ال بي�ان لدائرة الهج�رة والمهجرين ف�ي محافظ�ة األنبار أمس 
الثالث�اء إن هذا العدد يضاف إلى نحو 35 ألف الجئ س�وري في كردس�تان 
الع�راق ما يرف�ع عددهم اإلجمالي في البالد إلى ما يزيد على 43 ألف الجئ. 
وذك�ر البي�ان أن عدد العراقيي�ن العائدين إلى بالدهم من س�وريا هرباً من 

القتال بلغ 34 الفاً و591 عراقياً. 
ون�ّوه بأن هذه األرقام تؤش�ر الى االرتف�اع المطرد في ع�دد الالجئين 
الس�وريين النازحي�ن والعراقيي�ن العائدين إل�ى بلدهم.وكان�ت الخارجية 
العراقي�ة أعلنت الش�هر الماض�ي ان عدد العراقيي�ن العائدين ال�ى العراق 
والفاري�ن م�ن العن�ف في س�وريا بل�غ 26 ألفا، بينم�ا بلغ ع�دد الالجئين 

السوريين في العراق والفارين من العنف في بلدهم لغ 14 ألفاً.

استشهـاد وإصابـة 20 شخصـًا بثمـانيـة
 تفجريات ببغداد

ارتفاع عدد الالجئني السوريني يف األنبار إىل أكثر من 8 آالف

            الموصل/ المستقبل العراقي

كش�فت دائرة صح�ة محافظة نينوى أمس عن وف�اة طفلين، وإصابة 
289 ش�خصاً بحاالت اختناق من النوع "الشديد" نتيجة العواصف الترابية، 
التي اجتاحت المحافظة، وحجبت عنها الرؤية، فيما تسببت ايضا في قطع 

التيار الكهربائي لمدة ساعتين. 
وقال المس�ؤول في إع�الم دائرة صحة نينوى ط�الل النعيمي أن "نحو 
289حالة اختناق من النوع الش�ديد، استقبلتها شعب طوارئ مستشفيات 
نينوى ليلة أمس ج�راء العواصف الترابية التي ضربت المحافظة". وأضاف 
النعيم�ي أن "حاالت االختناق توزعت بين رجال مس�نين ونس�اء مصابات 
بالرب�و واألغل�ب من األطفال بعمر 1 – 3 س�نوات". ولف�ت النعيمي الى ان 
"طفلي�ن من المصابي�ن باالختناق توفيا صب�اح أمس في أثن�اء رقودهما 
ليلة أمس في مستشفى الس�الم العام بالموصل نتيجة إصابتهم باالختناق 
الشديد بنتيجة العواصف الترابية"، مؤكدا ان "الطفلين من سكنة الموصل، 
وان جثتيهم�ا س�لمت إلى ذويه�م". وطالب النعيم�ي وزارة الصحة بتزويد 
دائ�رة صح�ة محافظة نين�وى بقناني األوكس�جين التي "ال تتوف�ر بأعداد 

كافية وكبيرة في دائرة الصحة لسد احتياجات أهالي المحافظة".

            بيروت/ المستقبل العراقي

أعلنت ش�ركة "إيني" اإليطالية للطاقة عن استثمارات بقيمة 60 مليار 
يورو ألربع س�نوات في دول عدة م�ن بينها العراق.ونقلت وكالة "آكي" عن 
رئيس "إيني"، جوزيبي ريكي إعالنه في مداخلة بمعهد تورينو للتكنولوجيا 
عن استثمارات خالل 4 سنوات بما فيها العام الحالي يبلغ حجمها 60 مليار 
يورو، توجه ثالثة أرباعها لصالح أنشطة تنقيب وإنتاج مشاريع تشمل دوالً 
م�ن بينه�ا العراق، لرفع حجم إنتاجها من المحروقات بنس�بة 3% س�نوياً. 
وقال "نتطلع الس�تثمار 60 مليار يورو في المدة بين أعوام 2012 � 2015، 
أي بواقع 15 مليار في العام سيخّصص 75% منها في أنشطة تنقيب وإنتاج 
طاقة". ونّوه بأن "من ش�أن هذه االس�تثمارات الموجهة لتطوير مشاريع 
إنت�اج وتنقيب تش�مل دوالً مثل الع�راق وفنزويال والنرويج وكازاخس�تان، 
لرفع حج�م إنتاجنا من المحروقات في األعوام م�ن 2012 حتى 2015 إلى 
معدل نمو س�نوي يبلغ 3%". يذكر ان مجموعة إيني االيطالية للنفط والغاز 
لها اس�تثمارات في العراق، وهي وقعت عقدا م�ع الحكومة المركزية لمدة 
20 عام�ا لتطوي�ر حقل الزبير النفطي الذي م�ن المتوقع أن ينتج 400 ألف 
برميل يوميا عام 2013 بمشاركة أوكسيدنتال بتروليوم التي مقرها الواليات 
المتح�دة وكوجاس الكورية الجنوبية. وحاذرت ايني في الوقت نفس�ه من 
توقيع أي عقود مع حكومة إقليم كردستان في شمال البالد خشية تعريض 
أعمالها في العراق للخطر بعد تحذير الحكومة العراقية للش�ركات النفطية 
م�ن توقيع أي عقود بش�كل مس�تقل م�ع حكومة اإلقليم م�ن دون المرور 

باإلدارة المركزية في بغداد.

وفاة طفلني واختناق 289 بعواصف 
ترابية رضبت نينوى

مليار   60 استثامر  تعلن  "إيني" اإليطالية 
يورو يف دول من بينها العراق
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            المستقبل العراقي/ البصرة/ خاص 

قال مال بختي�ار نائب رئيس المكتب السياس�ي 
الفعل�ي  الرئي�س  الكردس�تاني  الوطن�ي  لإلتح�اد 
لمؤسس�ة كالوي�ز الثقافية ف�ي الس�ليمانية والذي 
يزور البصرة، أنه "لم يش�اهد وردة في الطريق التي 
قادته م�ن مطار البصرة الدولي حت�ى فندق البصرة 
شيراتون"، وهذه قضية غريبة بالسبة لرجل قادم من 
كردس�تان حيث تتحول المنطقة وبسرعة فائقة من 
منطقة دمرتها آلية الحرب الطويلة التي عاشتها بكل 
أنواعها خارجية وداخلية.وكان بختيار مع مجموعة 
م�ن المثقفين العراقيي�ن الكرد والع�رب قد حضروا 
فعالي�ات مهرج�ان الثقاف�ة العربي�ة الكردي�ة الذي 
تقيمه مؤسس�ة كالوي�ز بالتعاون مع اتح�اد األدباء 
والكت�اب العراقيين في البصرة وال�ذي دامت أعماله 
يومين ق�د تحفظ في كلمة له أثن�اء افتتاح فعاليات 
المهرج�ان، عن مفاجأت�ه عن الخراب ال�ذي رآه في 
المدين�ة، لكن الوقت س�نح أثناء تن�اول وجبة الغداء 
في فندق الش�يراتون فتح�دث عن ألمه لما ش�اهده 
أثناء مروره بالسيارة قادما من المطار للفندق، حيث 
عل�ق قائال "أن البصرة مدين�ة عريقة، وصورتها في 
الذهن أكبر وأجمل مم�ا رأيناها، هناك إهمال واضح 
ف�ي الخدمات البلدية، ورائحة كريهة تنبعث من مياه 
نهر العش�ار اآلس�نة في مركز المدينة، وهناك شحة 
في المس�احات الخض�ر وأماكن التس�لية والترفيه، 
وهي قضية محزنة حقا، وقد دافع عبد األمير الوائلي 
ممث�ل محافظ البصرة عن ذلك لكن حججه لم تصمد 
أم�ام الواقع المزري الذي تعيش�ه المدين�ة فرد عليه 
أحد الحاضري�ن قائال "قضية الحدائ�ق والمنتزهات 
ال تحتاج لتوافق سياس�ي، وه�ي قضية جمالية على 
تعتم�د الذوق العام للمس�ئول ف�ي المدينة".وقضية 
نظاف�ة المدينة والخدمة الس�ياحية – الترفيهية من 
خ�الل الحدائ�ق والمتنزه�ات والمس�احات الخض�ر 
الس�ياحة  وإمكاني�ات  فيه�ا  البلدي�ة  والخدم�ات 
وغيره�ا في البصرة ووس�ط العراق وجنوبه بش�كل 
عام تش�كل هاجس�ا لدى المواطن لكنها ال تولى أي 
اهتمام من قبل الحكومات المحلية، وهناك مش�اغل 
سياس�ية- اقتصادية تغطي على أي نش�اط سياحي 
خدم�ي له عالقة بحياة الس�كان، ب�ل ويذهب الكثير 
من السياس�يين إلى أن انش�غال الحكومات المحلية 

بقضية األمن أرجأت أي تقدم في الخدمات تلك، وبما 
أن المش�كالت األمية –االقتصادية-االستثمارية غير 
قابل�ة للحل على األم�د البعيد إذن س�يبقى المواطن 
يتنفس مي�اه المجاري ويتحس�ر على رؤية مش�هد 
جمي�ل ف�ي مدينته.وبحس�ب مض�ر توفي�ق، فن�ان 
تش�كيلي ف�أن قضي�ة ال�ورد والمس�احة الخضراء 
والحدائ�ق العام�ة والعناي�ة به�ا قضي�ة له�ا عالقة 
ب�ذوق وروحي�ة المس�ؤول السياس�ي، وال أعتقد أن 
المس�ؤولين المحليين في البص�رة مهتمون بقضية 
تجمي�ل المدينة وانتش�الها من واقعه�ا المقرف ألن 
الجماعات اإلس�المية بشكل عام ال تنظر للحياة على 
أنها حديقة عامة بل قبر مظلم، وهناك انتكاس�ة في 
الوع�ي االجتماعي ألعام بس�بب من ممارس�ة بعض 
الوعاظ والخطباء من الذي ش�وهوا صورة الحياة في 
أذهان الناس وكرسوا لثقافة الموت ودنيا اآلخرة حتى 

صارت ممارس�ة الجمال نغما شاذا في وتر الجميع.
وبحسب باحث في جامعة البصرة رفض الكشف عن 
اس�مه فأن الكثير من  المسؤولين الدينين في الدولة 
العراقي�ة اليوم يرون في العناي�ة بمواقع مثل مقبرة 
الحس�ن البصري وضريح الزبير بن العوام والكنائس 
القديمة ف�ي البصرة أو المدين�ة القديمة في بابل أو 
ش�ارعي الرش�يد وأبي نؤاس ببغ�داد وكذلك في دور 
الس�ينما والمس�ارح والمقاهي وغيرها من األماكن 
الت�ي تش�كل ذاك�رة المواطن ي�رى هؤالء أنه�م إنما 
يعملون بما يخالف الشرع والتوكيل الديني، وكثيرا ما 
يرددون عبارة "إش�كال شرعي" حين نلتقي بهم في 
مؤتمرات تعقد لهذا الغرض.ومنذ سقوط نظام صدام 
ف�ي ربيع 2003 وحت�ى اليوم لم تتمك�ن الحكومات 
الدينية المحلية في البص�رة وعلى تعاقبها واختالف 
أهوائه�ا من حل قضية مثل ش�بكة الصرف الصحي، 

كذلك قضية الطرق والجس�ور والمس�احات الخضر 
والعناية باألماكن األثرية وهناك تثقيف واضح يجري 
بالضد من كل مس�عى مدني حض�ري لصالح كل ما 
هو ظالم�ي على العك�س مما يجري في كردس�تان 
تماما، ال ألن الطبيعة خادمة هناك بل ألن المسؤولين 
الكرد ومعهم الس�كان على درجة من الوعي بأهمية 
الحي�اة والتطل�ع لمنظر الحديق�ة العام�ة والمدنية 
الخالية من النفايات والش�ارع المشجر وغيرها فيما 
ال ن�رى عناية تذكر من قبل مس�ؤول محلي بذلك بل 
هناك من يثقف بالضد من ذلك، لكن الغريب أيضا هو 
حديث ووصف زائري العراقيين "مسؤولين وسكان" 
للمدن اإليرانية الت�ي يزورونها والتي تتمحور بجمال 
المدن ونظافتها وح�رص الجميع على إدامتها وكان 
ذلك غير ممكن الحدوث في البصرة وسواها من مدن 

وسط العراق وجنوبه.

في مؤتمر الثقافة العربية الكردية

مــال بختيـار: لـم اشاهد وردة يف طــريقـي مــن مطـار
البصـرة حتى فنـدق شرياتـون

  مال بختيار متحدثا في مهرجان الثقافة العربية الكردية في البصرة.. تصوير / احمد محمود



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
       بغداد/ المستقبل العراقي

ق�رر مجلس ال�وزراء، إعف�اء المواطنين م�ن مبالغ فائدة ق�روض مصارف 
العقاري والزراعي واإلسكان، فيما أكد االستمرار بمنح تلك القروض. 

وق�ال في بيان رس�مي، إن »مجلس الوزراء وافق على إعف�اء المواطنين من 
مبل�غ الفائدة ع�ن القروض الممنوحة لهم من قبل المص�رف العقاري والزراعي 
واإلس�كان واالس�تمرار بمن�ح تلك الق�روض«. وتأت�ي موافقة مجل�س الوزراء 
عل�ى إلغ�اء مبالغ الفائدة عل�ى المواطنين بعد ثمانية أش�هر من تصويت مجلس 
النواب، في 23 ش�باط 2012، على إلغاء الفائ�دة من قروض المصرفين العقاري 
والزراعي وصندوق اإلس�كان ضمن فقرات التصويت عل�ى بنود الموازنة العامة 

للعام 2012.

القضاء لـ                              : موافقة سوريا عىل تسليم 
املعتقلني العراقيني »موضوع سيايس«

أكد عدم معرفته بعددهم وطبيعة قضاياهم

إع���ف���اء ال��م��واط��ن��ي��ن م���ن ف���ائ���دة ق����روض م���ص���ارف ال���ع���ق���اري وال����زراع����ي واإلس���ك���ان
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فرض إجراءات مشددة عىل سجن التاجي

املطلك حيذر من تدخالت خارجية 
ويدعو لبناء حكومة رشاكة

             المستقبل العراقي/ أمجد صالح ومها بدر   

ال ُيعرف حتى اآلن تفاصيل تتعلق بالمعتقلين 
العراقيين لدى سوريا، والذين أعلنت وزارة العدل 
عن موافقة الجانب الس�وري على تسليمهم إلى 
الس�لطات العراقية أم�س األول. وفيما فش�لت 
محاوالت “المستقبل العراقي” لالتصال بوزارة 
الع�دل لمعرفة ع�دد هؤالء المعتقلي�ن وطبيعة 
قضاياه�م وما إذا كانوا سيس�لمون جميعاً إلى 
الجان�ب العراق�ي، أك�د مجلس القض�اء األعلى 
واللجن�ة القانوني�ة ولجنة العالق�ات الخارجية 
عدم علمهم بالموضوع. وقال الناطق الرس�مي 
باسم مجلس القضاء األعلى القاضي عبد الستار 
بيرقدار ل�”المستقبل العراقي”، “هذا الموضوع 

سياسي وال دخل للقضاء فيه”.
وأعلن�ت وزارة الع�دل ع�ن موافق�ة الجانب 
إل�ى  العراقيي�ن  المعتقلي�ن  لتس�ليم  الس�وري 
السلطات العراقية، موجهة بالتسريع بإجراءات 
تس�لمهم. وق�ال وزي�ر العدل حس�ن الش�مري 
للمعاه�دات  الوطني�ة  اللجن�ة  ترؤس�ه  خ�الل 
الدولي�ة إن “الحكومة فاتحت الجانب الس�وري 
وواف�ق على تس�ليم المعتقلي�ن العراقيين دون 
قي�د او ش�رط”. وقال الش�مري ذلك بع�د بحثه 
مع اللجنة الوطنية للمعاه�دات الدولية االتفاق 
األول�ي ال�ذي أجرت�ه الحكوم�ة بالتس�ريع في 
إجراءات تس�لم المعتقلي�ن العراقيين المودعين 
في س�جون الحكومة السورية. ووجه الشمري 
أعض�اء اللجنة عل�ى مفاتح�ة وزارة الخارجية 
العراقي�ة للش�روع بتقدي�م خي�ارات التفاوض 
م�ع الحكوم�ة الس�ورية لتخوي�ل اح�د أعضاء 
اللجن�ة بتمثي�ل الحكومة للتوقي�ع على مذكرة 
التفاهم مع الجانب الس�وري لتسالم المعتقلين 
العراقيين. وأكد وزير العدل على ضرورة اعتماد 
بنود اتفاقية الرياض كنموذج لتسلم المعتقلين 
العراقيين فق�ط من الحكومة الس�ورية لتوافر 
الش�روط القانونية والفنية المطلوبة فيها لهذا 
الغرض. وأش�ار الش�مري إلى أن رئاسة مجلس 
ال�وزراء وافقت عل�ى اتفاقية تس�لم المعتقلين 
العراقيي�ن وتخويل اللجن�ة الوطنية للمعاهدات 
الدولي�ة على إب�رام مذكرة التفاه�م مع الجانب 
الس�وري. وأوضح ان التوصيات التي س�تصدر 
ع�ن اللجنة الوطنية س�يتم إرس�الها إلى وزارة 
الخارجي�ة لمفاتح�ة الجانب الس�وري لتخويل 
الجهة التي س�توقع مذكرة التفاهم مع الجانب 
السوري، مع تحديد خيارات لتوقيع االتفاقية في 
بغداد أو في عمان في أسرع وقت ممكن. ووجه 

الوزير أيضا بإرفاق نموذج مذكرة أولي معد من 
ال�وزارة العتم�اده في توقيع المذك�رة التي من 
المؤمل توقيعها مع الحكومة الس�ورية. وتابع 
الوزي�ر أن اللجنة س�تتولى اإلج�راءات اإلدارية 
والقانونية المرتبطة بعملية نقل المعتقلين عبر 
تشكيل لجان مختصة بهذا الجانب مع الحكومة 

السورية.
وتنظ�م اتفاقية الرياض في بابها الس�ادس 
آلي�ة تس�ليم المتهمي�ن والمحك�وم عليهم بين 
األطراف الموقعة عل�ى االتفاقية. ووقع العراق 
عليها بتاريخ 1984/3/16، فيما وقعت سوريا 
عليه�ا بتاري�خ 1985/9/30. ودخلت االتفاقية 
حيز النفاذ ابتداًء من تاريخ 1985/10/30. وعن 
تعامل القضاء العراقي مع هؤالء المعتقلين بعد 
تس�ليمهم، ق�ال الناطق باس�م مجل�س القضاء 
األعلى “س�نتعامل معه�م عندما يس�لمون الى 
السلطات العراقية ونطلع على ملفاتهم. ال نملك 
عنهم معلومات في الوقت الحاضر”. من جانبه، 
قال عض�و اللجنة القانونية ف�ي مجلس النواب 
عادل فضالة ل�”المس�تقبل العراقي”، “ليس�ت 
ل�دي معلومات مؤكدة عن ه�ذا الموضوع، وإن 
صح وقوعه فليس غريبا أن تكون هناك اتفاقات 
بي�ن الدول عل�ى تس�ليم متهمين م�ن دولة إلى 
أخرى وفق اتفاقية تب�رم بين طرفين، وإذا كان 
هؤالء األشخاص محكومين عن جرائم ارتكبوها 
داخل البل�د المعتقلين فيه، فم�ن المؤكد أن يتم 
االتف�اق مع الدولة األم عل�ى تنفيذ ما تبقى من 
محكوميتهم فيها”. وأضاف “هؤالء المعتقلون 
ق�د يكون�وا مطلوبين أص�اًل للس�لطات األمنية 
والقضائية في بلده�م األم، لكنهم هاربون لدى 
دولة أخرى، فيتم االتفاق بين الدولتين لتس�ليم 
ه�ؤالء المطلوبي�ن، وهذا يتم عل�ى وفق قواعد 

القانون الجنائي الدولي”.
وق�ال عض�و لجن�ة العالق�ات الخارجية في 
ل�”المس�تقبل  يوحن�ا  عم�اد  الن�واب  مجل�س 
العراقي”، “في هذه الحاالت يجب أن تكون هناك 
اتفاقي�ة موقع�ة بي�ن البلدين لكي يك�ون هناك 
تب�ادل للمعتقلين، وحس�ب معلومات�ي ال توجد 
اتفاقية من هذا النوع بين العراق وسوريا. ربما 
يأتي هذا األمر كحس�ن نية من الجانب السوري 
أو بطلب من الجانب العراقي”. وتابع “إذا كانوا 
موقوفين ألنهم مطلوبون للس�لطات العراقية، 
فأمر طبيعي أن تس�لمهم س�وريا للعراق حسب 
القان�ون الدولي، أما إذا كانوا موقوفين بس�بب 
جرائم ارتكبوها في سوريا، فال أعتقد إن الجانب 

السوري سيسلمهم للعراق”.

        بغداد/ المستقبل العراقي
أعلنت دائرة اإلصالح العراقية عن اتخاذ إجراءات جديدة لحفظ 
األمن والنظام العام في س�جن التاجي. يأتي هذا اإلجراء بعد يوم 
واحد من كشف معلومات عن ان تنظيم القاعدة، سيحاول إخراج 
مجموع�ة م�ن عناصره من س�جن التاج�ي “م�ن ذوي الخبرة” 
استعداداً لتنفيذ عمليات كبيرة في سوريا. وقال المتحدث لوزارة 
العدل حيدر السعدي أن دائرة اإلصالح وضعت خطة أمنية جديدة 
بالتنس�يق مع القوات العس�كرية المكلفة بحماية أس�وار سجن 
التاجي ش�مالي بغداد بهدف منع حدوث اي خرق امني”. وأوضح 
ان “مدير قس�م إصالح التاج�ي وجه خالل اجتماعه بمس�ؤولي 
الش�عب ف�ي الس�جن المذك�ور بض�رورة اخ�ذ الحيط�ة والحذر 
والتعامل بس�رعة مع الحاالت المشبوهة”. وأش�ار السعدي الى 
ان اإلج�راءات الجديدة تضمن�ت المراقبة الدقيق�ة لعملية دخول 

وخروج المنتسبين وضبط حركة المرور داخل أقسام السجن.

  بغداد/ المستقبل العراقي 
ح�ذر نائب رئي�س الوزراء صال�ح المطلك امس 
من تدخ�الت خارجية ته�دد أمن البالد وس�المتها، 
داعيا إل�ى أن تبنى الحكومة على أس�اس الش�راكة 
ف�ي كل الملفات من دون إس�تثناء” .وق�ال المطلك 
ف�ي بيان صدر ام�س عقب اس�تقباله الوفد الكردي 
المفاوض برئاس�ة بره�م صالح، إن “هن�اك اتفاقا 

بش�أن تشخيص المش�كلة في العراق، وهي اننا نمر 
بأزمة خطيرة والمقبل أخطر إذا ما بقيت األمور على حالها”، محذرا من 
“المخاطر والتدخالت الخارجية التي تهدد أمن البالد وس�المتها”.ودعا 
إلى “أهمية أن تبنى الحكومة على أس�اس الش�راكة في كل الملفات من 
دون إستثناء”، عادا أنه “ال يجوز ألي طرف من األطراف أن يتمسك بملف 
معين بحجة أن الظروف تفرض ذلك، ألن الظروف غير الطبيعية س�ارية 
عل�ى الجمي�ع وليس على ط�رف دون آخر”. وأضاف المطل�ك أن “هناك 
إتفاق�ا بين الكتل السياس�ية على أن تعي المس�ؤولية وأن تس�ارع على 
حل اإلش�كاالت السياسية من خالل تطبيق الدستور بدون إنتقائية، رغم 
مالحظاتنا عليه والعيوب الموجودة فيه والتي نأمل بمعالجتها الحقاً”، 
مؤكدا “أننا في هذه المرحلة ليس أمامنا إال اإللتزام بالدس�تور وإحترام 
اإلتفاقات السياس�ية التي حصلت بين الكتل السياس�ية والتي ستحصل 

أيضاً من أجل بناء جسور جديدة من الثقة بين األطراف السياسية”.

        بغداد/ المستقبل العراقي  
قال س�فير العراق ل�دى الواليات المتحدة 
جاب�ر حبي�ب جاب�ر إن�ه ينبغ�ي للحكوم�ة 
األميركية الضغط على اكس�ون موبيل بشأن 
أنشطتها في إقليم كردستان ألن ذلك من شأنه 
زي�ادة تفاقم النزاعات بي�ن المركز واإلقليم.

وق�ال جاب�ر للصحفيي�ن عقب ندوة بش�أن 
قط�اع الطاق�ة العراقي في مركز الدراس�ات 
اإلس�تراتيجية والدولي�ة نريد م�ن الحكومة 
األمريكي�ة أن تم�ارس بع�ض الضغوط على 
هذه الش�ركة، مضيف�ا أنه التقى ف�ي اآلونة 
األخي�رة م�ع مس�ؤول ف�ي قط�اع الطاق�ة 
األميركي الذي أبلغه أنه ال يمكن للحكومة أن 
تضغط كثيرا على اكس�ون ألن الشركة تتخذ 

ق�رارات تفي�د مس�اهميها. وق�ال حبيب إنه 
ابلغ المس�ؤول األميركي أن القضية يمكن أن 
تسبب مشكالت سياسية واجتماعية ومن ثم 
ينبغي أال ينظر إليها باعتبارها مسألة خاصة 

بالمساهمين.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت األسبوع 
الماض�ي إن اكس�ون ترغب ف�ي التنصل من 
مش�روعها الرئيس�ي في حقل غرب القرنة-

المرحل�ة األول�ى ف�ي جن�وب الع�راق نظرا 
لضع�ف أرباحه. وقال حبي�ب إن العراق يريد 
بقاء اكسون في الجنوب.وقال نفضل بقاءهم 
وأعتقد أنه ال وج�ه للمقارنة بين اإلمكانيات 
النفطية في جنوب العراق وتلك في الش�مال. 

أعتقد أنهم يدركون تلك الحقيقة.

العراق يدعو للضغط عىل اكسون موبيل 
بشأن أنشطتها بكردستان

    المستقبل العراقي/خاص
ق�ال مص�در دبلوماس�ي إن “تركي�ا تح�اول 
اإللتفاف على توجه الحكومة العراقية في تحويل 
مسارات تعاونها االقتصادي نحو اليونان وروسيا 
والتش�يك في سد حاجات س�وق العراق بالضغط 
عل�ى اذرعه�ا ف�ي العراق”.وأك�د المص�در، الذي 
فضل عدم ذكر اس�مه، في تصريح ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” أن “عددا من المس�ؤولين يس�عى إلى 
عرقل�ة أي توج�ه حكومي عراقية يرم�ي لتنويع 
مصادر الس�وق بشكل عام”، مبيناً أنهم يحاولون 
“إبق�اء الهيمن�ة التركية االقتصادي�ة على البلد”. 
وأش�ار المصدر إلى وجود “لوب�ي ضاغط مؤلف 

وعراقيين  أتراك  من 
ضغوطاً  يمارسون 
إبق�اء  اج�ل  م�ن 
االمتي�ازات التركية 
الع�راق”،  ف�ي 
أنه�ا  موضح�اً 
“تمث�ل موارد مالية 
عمالق�ة لالقتص�اد 
يرتفع  الذي  التركي 
مقارن�ة  مرات�ب 
باقتصاديات االتحاد 

األوروبي”.

لويب سيايس يسعى 
إلبقاء اهليمنة الرتكية 

عىل اقتصاد البالد

هيئـة حمـو األميـة: أكثـر مـن 227 ألـف أمـي فـي العــراق !!!

     بغداد/ المستقبل العراقي
صادق مجلس الوزراء، أمس على موازنة 
الع�ام المقب�ل 2013 بقيم�ة 138 تريليون 

دينار عراقي.
وقال�ت وزارة المتح�دث الرس�مي ف�ي 
بي�ان صحف�ي، أن “مجلس ال�وزراء صادق 
خالل جلس�ته االعتيادية الت�ي عقدت أمس 
عل�ى الموازنة المالية العام�ة للعام المقبل 
2013، ب��138 ترلي�ون دينار، على أس�اس 
احتس�اب س�عر برميل النفط ب��90 دوالرا 
للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف 
برميل يوميا، منها 250 إلف برميل من إقليم 

كردستان”.
وكان مجلس ال�وزراء قد اقر، في الثامن 
من كانون األول 2011، موازنة العراق لعام 
2012 بقيم�ة 117 ترلي�ون دين�ار بنس�بة 
عج�ز بل�غ 14 ترلي�ون دينار، فيم�ا صوت 
البرلم�ان العراق�ي عل�ى الموازن�ة خ�الل 
جلس�ته ال�25 من الفصل التشريعي الثاني 
للس�نة التش�ريعية الثانية الت�ي عقدت في 
23 ش�باط 2012 بقيم�ة بلغ�ت نح�و 100 
ملي�ار دوالر، وتم احتس�ابها وفقاً لتصدير 
النفط الخام على أس�اس معدل س�عر قدره 
85 دوالراً للبرمي�ل الواح�د وبمعدل تصدير 
قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها 

صادرات إقليم كردستان.

املصادقـة علـى موازنـة 2013 بـــ 138 
تريليـون دينــار

  المستقبل العراقي/ خاص
ق�ال مص�در مطل�ع ف�ي وزارة التخطيط إن 
“مصير موظفي الدولة بصيغة العقود لما يسمى 
بتنمية األقاليم غي�ر واضح المعالم”، مبيناً أنهم 
“يختلف�ون قانوناً عن المعيني�ن بصيغة العقود 

المؤقتة”.
وأك�د ف�ي تصري�ح خ�ص ب�ه “المس�تقبل 
إل�ى  االنتق�ال  أن “ه�ؤالء يمكنه�م  العراق�ي” 
المالك الدائم بعد اس�تيفائهم الشروط القانونية 
واإلداري�ة”، مش�يراً إل�ى أن “موظف�ي العق�ود 
على وف�ق مش�اريع تنمية األقالي�م يعانون من 
مشكالت كثيرة من بينها عدم وضوح مصيرهم 
الوظيف�ي”. ولف�ت المصدر إل�ى أن “هناك أكثر 
من 30 ألف موظف تقريباً بعنوان تنمية األقاليم 
تص�ل خدمة بعضه�م إلى 7 س�نوات”، موضحاً 
أنه�م “ال يملك�ون ضمان�ات خاص�ة بالتأمي�ن 
االجتماع�ي أو حقوق التقاعد”، ووصفهم بأنهم 
“في مهب الريح”. وأكد أن “الحكومة والبرلمان 
ل�م يناقش�وا وض�ع هذه الفئ�ة م�ن الموظفين 
المؤقتين”، محذِّراً من أنها “مشكلة قد تقود إلى 
مش�كالت اكبر وأعقد السيما أن مصير هؤالء ال 

يزال مجهوال”، بحسب قوله.

30 ألف موظف بصفة عقد 
مهددون بالطرد !!

لسد الطريق أمام اليونان والتشيك وروسيا

      بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت الهيئ�ة العليا لمح�و األمية أمس أن ع�دد الدارس�ين األميين من غير 
الموظفي�ن زاد ع�ن 227 ألف ش�خص، وفيما بينت أن عدد مراك�ز محو األمية 
ف�ي عموم مناطق الب�الد بلغ 3324، أك�دت أن نينوى تص�درت المرتبة األولى 
عن باقي المحافظات األخرى بمكافحة األمية. وقال المتحدث الرس�مي باس�م 
الهيئة يحيى الس�فاح إن »عدد الدارس�ين األميين من غير الموظفين في عموم 
محافظات البالد بلغ 227 ألفا و418 أميا«، مبينا أن »عدد مراكز محو األمية في 
جميع المحافظ�ات العراقية بلغ 3324 مركزا«.وأضاف الس�فاح أن »محافظة 
نين�وى احتل�ت المرتبة األولى م�ن بين باق�ي المحافظات العراقي�ة بمكافحة 
األمية، فيما جاءت محافظة االنبار بالمرتبة الثانية ومحافظة البصرة بالمرتبة 
الثالثة«.وتشير تقارير أشرفت عليها وكاالت األمم المتحدة، إلى أن نسبة األمية 
بي�ن العراقيي�ن تبل�غ 24%، منها 11% بين الرج�ال، في حين بلغت النس�بة في 
المناط�ق الريفية 25%، بينما ال تتعدى 14%   في مناطق الحضر. يذكر أن وزارة 

التربي�ة العراقية أش�ارت في 6 حزي�ران 2011، إلى أن أع�داد األميين في البالد 
تبدو مخيفة، فيما دعت إلى تضافر الجهود لمعالجة المشكلة.
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حراب وخيول وسيوف في مناظرة حاسمة

أوباما يسخر من أفكار رومني قبيل أسبوعني من حسم كريس »البيضاوي«

    بغداد/ المستقبل العراقي

ع�ّد عض�و لجن�ة األم�ن والدفاع 
النيابية قاسم األعرجي، الثالثاء، عقد 
المؤتمر األمن�ي لمكافحة “اإلرهاب” 
ف�ي بغداد أم�را ضروري�ا، مؤكدا على 
أهمية تبادل الرؤى وتنس�يق المواقف 
لمواجه�ة التحدي�ات واألخط�ار التي 

تحيق بالمنطقة.

وق�ال األعرجي إن “عق�د مؤتمر 
امني لمكافحة االرهاب أمر ضروري”، 
مشيرا إلى أن “الدول التي تم اختيارها 
لحضور المؤتمر هي دول قد تعرضت 

لإلرهاب”.
وأض�اف أن “الهدف م�ن المؤتمر 
ايج�اد رؤي�ة مش�تركة له�ذه ال�دول 
عل�ى  مؤك�دا  اإلره�اب”،  لمحارب�ة 
ض�رورة “عقد مث�ل ه�ذه المؤتمرات 

المواق�ف  وتنس�يق  ال�رؤى  لتب�ادل 
لمواجه�ة التحدي�ات واألخط�ار التي 

تحيق بالمنطقة”.
وتستضيف العاصمة بغداد، مطلع 
شهر تش�رين الثاني المقبل، المؤتمر 
الدول�ي الثان�ي لمكافح�ة “اإلرهاب” 
بمش�اركة الرئي�س اإليران�ي محمود 
احمدي نجاد، إضافة الى مشاركة كل 

من زعماء باكستان وأفغانستان.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن عض�و اللجنة القانوني�ة النيابي�ة، أزاد أبو بكر، 
ع�ن أن القراءة الثانية لمقت�رح قانون إنهاء إدارة مناصب 

الدولة بالوكالة بعد عطلة عيد األضحى المبارك.
وقال آزاد أبو بكر إن “هناك مقترح قانون لدى اللجنة 
القانوني�ة النيابي�ة يتعل�ق بإنه�اء مل�ف إدارة المناص�ب 
الدول�ة بالوكال�ة، وقبل مدة تم�ت قراءته األول�ى من قبل 
أعضاء مجلس النواب، وبع�د عطلة عيد األضحى المبارك، 
س�يتم طرح المقترح مرة ثانية على طاولة المجلس بغية 
أكم�ال صياغته بش�كل كامل ووفق اآلليات الدس�تورية”. 
وأوض�ح أن “هن�اك مناصب مهمة في مؤسس�ات الدولة، 
تدار منذ س�نوات طويلة بالوكالة، وه�ذه ظاهرة ال يمكن 
السكوت عليها الن تبعاتها سلبية تجاه العملية السياسية 

الديمقراطية التي نعيشها اليوم”.

األمن النيابية: عقد مؤمتر دويل ملكافحة 
»اإلرهاب« أمر رضوري

قراءة ثانية ملقرتح قانون إهناء إدارة
 املناصب بالوكالة

    واشنطن/ رويترز 

ف�ي المناظ�رة الثالث�ة واألخي�رة 
قبل أس�بوعين من انتخابات الرئاس�ة 
“الخي�ول  عب�ارة  كان�ت  األميركي�ة 
والح�راب”، هي العب�ارة الالفتة للنظر 
األميرك�ي  الرئي�س  اس�تعملها  حي�ن 
الديمقراط�ي ب�اراك أوبام�ا ليب�رز أن 
أف�كار السياس�ة الخارجية لمنافس�ه 
الجمهوري مي�ت رومني قد عفا عليها 
الزم�ن. وطوال حملت�ه االنتخابية ركز 
رومني هجومه على السياسة العسكرية 
الديمقراطي  الرئي�س  ألوبام�ا واته�م 
بتقتي�ر اإلنف�اق عل�ى الجيش مش�يرا 
إل�ى ان البحري�ة األميركي�ة تملك اآلن 
عددا أقل من الس�فن مما كانت تملكه 
في عش�رينيات القرن الماضي. وكرر 
رومني حاكم ماساتشوس�تس السابق 
ذات النقطة خالل المناظرة الرئاس�ية 
الثالثة واالخيرة مساء االثنين الماضي 
وسارع أوباما باالنقضاض عليه. وقال 
أوبام�ا “ذك�رت البحري�ة على س�بيل 
المث�ال وان�ه لدينا اآلن س�فن أقل مما 
كنا نملك عام 1916... حس�نا س�يدي 
الحاك�م لدينا اآلن أيض�ا خيول وحراب 

أقل الن طبيعة الجيش تغيرت.”
واس�تطرد أوبام�ا س�اخرا “لدينا 
اآلن أش�ياء تس�مى حام�الت طائرات 
الت�ي تهب�ط عليه�ا الطائ�رات. ولدينا 
تلك الس�فن التي تغ�وص تحت الماء.. 

غواصات نووية.”
ول�م يكت�ف أوباما به�ذا القدر بل 
استعان في تشبيهاته بلعبة الكترونية 
وق�ال  “بارج�ة”  اس�مها  لالطف�ال 
“المس�ألة ليس�ت لعبة بارجة نحصي 

فيها عدد السفن.”
وقوة البحرية االميركية لها أهمية 
خاص�ة لوالي�ة فرجينيا الت�ي تجري 
به�ا بع�ض العملي�ات الكب�رى لبناء 
الس�فن وإصالحها وهي من الواليات 
المتأرجح�ة التي قد تحس�م الس�باق 
عل�ى البي�ت األبي�ض ف�ي انتخابات 

السادس من تشرين الثاني.
ويوج�د في فرجيني�ا في منطقة 
هامبت�ون رودز أكبر تجم�ع للقواعد 
والمنش�آت العس�كرية مقارن�ة بأي 
منطق�ة حضرية في العالم. وتمس�ك 
بزي�ادة  المطال�ب  بموقف�ه  رومن�ي 
ع�دد الس�فن وق�ال “البحري�ة تقول 
انه�ا بحاجة إلى 313 س�فينة للقيام 
الف�ور  وانتش�رت عل�ى  بمهامه�ا.” 
عبارة أوباما “الخيول والحراب” على 
التواص�ل االجتماعي وظهرت  مواقع 
بقوة على تويتر وبسرعة عجيبة ظهر 
االسم المس�تعار “الخيول والحراب”. 
واستحدث موقع على االنترنت تظهر 
به ص�ور ألوبام�ا وهو يق�ول “لدينا 
أيضا رم�اح وس�هام ومجانيق أقل”، 
وصور لرومني وه�و يمتطي حصانا 
وهاج�م  وحرب�ة.  بندقي�ة  ويحم�ل 
لرومني  الخارجي�ة  السياس�ة  أوباما 
لك�ن أيا منهما لم يتمك�ن من توجيه 
الضرب�ة القاضي�ة لآلخر ول�م تحدث 
ف�ي المناظرة التي ج�رت بينهما في 
جامع�ة لي�ن ف�ي ب�وكا رات�ون زالت 
لسانية رغم اشتباكهما حول إسرائيل 
وإيران وروسيا. وفي الفرصة االخيرة 
للرجلي�ن الجت�ذاب ماليي�ن الناخبين 
الذين شاهدوا المناظرة علي شاشات 

موق�ف  أوبام�ا  اتخ�ذ  التلفزي�ون 
الهج�وم من البداية. وانتقد منافس�ه 
الجمهوري لمقترحاته بش�أن الشرق 
األوسط وس�خر وقال إن رومني يريد 
ان يعيد الوالي�ات المتحدة إلى موقف 
الحرب الب�اردة الذي نبذت�ه منذ فترة 
طويلة. وقال أوباما أيضا إن المرشح 

ان  بإعالن�ه  الجمه�وري  الرئاس�ي 
روسيا “خصم جيوسياسي” للواليات 
المتحدة يريد أن يعيد عقارب الساعة 

إلى الوراء.
وأض�اف قائ�ال “الح�رب الباردة 
انتهت قب�ل 20 عاما”، موجها حديثه 
إل�ى رومن�ي بينما كانا يجلس�ان إلى 

طاولة نصف دائرية أمام بوب ش�يفر 
أوبام�ا  المناظ�رة. وق�ال  أدار  ال�ذي 
“في ما يتعلق بسياس�تك الخارجية.. 
يبدو انك تريد أن تس�تورد السياسات 
الخارجي�ة لعق�د الثمانين�ات.” وقال 
رومن�ي إن سياس�ات أوبام�ا تج�اه 
افريقي�ا  وش�مال  االوس�ط  الش�رق 

ال تمن�ع اعادة ظه�ور التهدي�د الذي 
تش�كله القاع�دة في المنطق�ة. ورد 
علي�ه أوباما قائال “الهجوم علي ليس 
برنامجا سياس�يا يمكننا من التعامل 
مع تحديات الش�رق االوسط.” واتفق 
المرش�حان على انه ينبغ�ي للواليات 
المتحدة ان تدافع عن إسرائيل الحليف 

الرئيسي للواليات المتحدة في الشرق 
األوسط إذا هاجمتها ايران لكن رومني 
قال انه سيش�دد العقوبات التي تؤثر 

بالفعل في االقتصاد اإليراني.
وأعاد المرشح الجمهوري -الذي 
جعل م�ن وعده إعادة بن�اء االقتصاد 
االميركي الضعيف القضية المحورية 

م�رارا  االنتخابي�ة-  الحمل�ة  ط�وال 
المناقش�ة الي المس�ائل االقتصادية 
للوالي�ات  القوم�ي  األم�ن  ان  قائ�ال 

المتحدة يعتمد على اقتصاد قوي.
لك�ن أوباما رد علي�ه بقوة قائال 
ان خط�ة رومن�ي االقتصادية ترتكز 
إل�ى تخفيضات في الضرائب لم يكن 
له�ا تأثيره�ا المرغوب في الس�ابق. 
وأضاف أن رومني لن يكون بمقدوره 
موازن�ة الميزاني�ة وزي�ادة اإلنف�اق 

العسكري بمثل هذه الخطة.
وقب�ل المناظرة أظه�رت معظم 
كفت�ي  تع�ادل  ال�رأي  اس�تطالعات 
المرش�حين م�ع حص�ول كل منهما 
على نس�بة تأييد قدره�ا 46 بالمئة. 
وجاء أوباما إلى المناظرة وهو يتمتع 
بميزة قيادة األمن القومي والشؤون 
الخارجية للواليات المتحدة على مدى 
األع�وام الثالث�ة والنص�ف الماضية. 
وينس�ب اليه الفض�ل ايضا في انهاء 
ح�رب الع�راق وقتل اس�امة بن الدن 
زعيم تنظيم القاعدة في 2011 .لكن 
رومني كان لديه فرص كثيرة لتحويل 
دفة المناقشة إلى االقتصاد االميركي 
الضعيف وهو موضوع يرى الناخبون 
ان�ه يحظ�ى في�ه بمصداقي�ة أكبر. 
وبع�د المناظ�رة أظهر اس�تطالعان 
لل�رأي أن أوبام�ا تفوق عل�ى رومني 
في المناظ�رة الثالث�ة واألخيرة التي 
اس�تمرت 90 دقيق�ة قبل أس�بوعين 
من انتخابات الرئاسة. وسجل أوباما 
عددا م�ن النق�اط كان كافيا إلعالنه 
الفائز في اس�تطالعات الرأي األولى. 
وأش�ار اس�تطالع لمحط�ة تلفزيون 
)سي.بي.اس نيوز( إلى أن 53 بالمئة 
عب�روا عن اعتقادهم ب�أن أوباما هو 
الفائز ف�ي المناظرة بينما اعطى 23 
بالمئة الفوز لرومني وقال 24 بالمئة 

إنهما خرجا متعادلين.
وأظهر استطالع لشبكة تلفزيون 
)س�ي.إن.إن( أن اوبام�ا ف�از عل�ى 

رومني بفارق 48 الي 40 بالمئة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

توقع مق�رر مجلس النواب محمد الخالدي أن 
يتأخر إج�راء االنتخابات المحلي�ة المقررة مطلع 
الع�ام المقب�ل، نتيجة ق�رار المحكم�ة االتحادية 
األخي�ر الذي نق�ض إحدى فقرات قان�ون انتخاب 

مجالس المحافظات.
ع�دم  ق�ررت  االتحادي�ة  المحكم�ة  وكان�ت 
دس�تورية الفق�رة الخامس�ة من الم�ادة 13 من 
قانون انتخ�اب مجالس المحافظ�ات، التي تنص 
عل�ى من�ح المقاع�د الش�اغرة عن�د وجودها إلى 
القوائم الكبيرة الفائزة، كما أوصت مجلس النواب 
بصياغة نص قانون�ي يضمن عدم وصول أصوات 

الناخبين الى مرشحين لم يصوتوا لهم.
وقال الخال�دي أن تعديل ه�ذه الفقرة يحتاج 
لتواف�ق م�ن قب�ل الكتل السياس�ية الرئيس�ة في 
البرلم�ان، مش�يرا إل�ى أن ه�ذا األمر صع�ب جدا 
وبالتالي قد يتأخ�ر إقرار القانون ويؤثر في موعد 

إجراء االنتخابات.
م�ن جهت�ه، ق�ال عض�و اللجن�ة المركزي�ة 
للح�زب الش�يوعي العراق�ي جاس�م الحلف�ي أن 
ق�رار المحكمة االتحادي�ة جاء انتص�ارا للدعوى 
القضائية التي تقدمت بها أحزاب وقوى سياس�ية 
ومنظمات مجتم�ع مدني ضد هذا القانون. ولفت 
الحلفي إل�ى أن البرلمان مجبر على االلتزام بقرار 
المحكم�ة االتحادي�ة الن أحكامه�ا غي�ر قابل�ة 
للتمييز، إال انه أعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه 
من احتمال التف�اف البرلمان على قرار المحكمة. 
وأش�ار الخبير القانوني ط�ارق العادلي إلى وجود 
آراء مختلفة بش�أن ق�رارات المحكم�ة االتحادية 
فالبع�ض يرى أنها غير ملزم�ة لعدم وجود قانون 
ينظم عملها والبع�ض اآلخر يرى العكس، مضيفا 
أن الرأي األخير في ما يتعلق بتعديل قانون انتخاب 

مجالس المحافظات يعود للبرلمان.

توقعات بتأجيل انتخابات جمالس املحافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن ف�ي بغداد ام�س عن انتهاء مش�كلة 
الخط�وط الجوي�ة العراقية م�ع الكويت وإبالغ 
ش�ركات المحام�اة في بريطاني�ا بوقف جميع 
الدع�اوى الكويتية ضده�ا األمر الذي س�يؤدي 
إلى رفع جمي�ع القيود والتعقي�دات على إعادة 
بنائه�ا وحريته�ا ف�ي ش�راء طائ�رات جدي�دة 
وإنش�اء أسطولها الجوي.جاء ذلك خالل اتصال 
اجراه امس الثالثاء الش�يخ صب�اح الخالد نائب 
رئيس ال�وزراء ووزي�ر الخارجي�ة الكويتي مع 
وزي�ر الخارجي�ة العراقي هوش�يار زيباري اكد 
فيه�ا موافقة دولة الكويت على تس�وية قضية 
الخط�وط الجوي�ة الكويتية وتوقي�ع امير دولة 
الكويت مرسوما اميريا لمرسوم قانون للموافقة 
عل�ى التس�وية المالية ال�ذي تم التوص�ل اليها 

بي�ن الجانبين. وقد تم نش�ر القان�ون اليوم في 
الجريدة الرسمية الكويتية وجرى إبالغ شركات 
المحاماة ف�ي بريطانيا بوق�ف جميع الدعاوى 
على الخطوط الجوية العراقية واألمالك العراقية 
.وكان الجانب�ان قد وقعا تس�وية نهائية بقيام 
العراق بدفع مبل�غ 500 مليون دوالر كتعويض 

نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية . 
ومن ش�أن ه�ذا الق�رار رفع كاف�ة القيود 
والتعقي�دات عل�ى اعادة بناء الخط�وط الجوية 
العراقي�ة وحريته�ا في ش�راء طائ�رات جديدة 
وإنش�اء أس�طولها الج�وي . وقال�ت الخارجية 
العراقية ف�ي بيان امس ان وزيره�ا زيباري قد 
“اثن�ى على الق�رار الكويت�ي واهميت�ه لتدعيم 
والش�عبين  البلدي�ن  بي�ن  الثنائي�ة  العالق�ات 
الش�قيقين” .وكان�ت وزارة النق�ل العراقية  قد 
اعلن�ت في 27 تم�وز الماضي ان وفدا برئاس�ة 

الوزي�ر ه�ادي العام�ري توصل ال�ى اتفاق مع 
نظي�ره الكويت�ي س�الم مثيب يقض�ي بإيقاف 
المقام�ة عل�ى  القضائي�ة  الدع�وى  إج�راءات 
الخط�وط الجوية العراقية وتس�وية االمر وديا. 
وبموجب االتفاق سيدفع العراق نحو 500 مليون 
دوالر اميرك�ي للجان�ب الكويت�ي 300 ملي�ون 
منه�ا من موازنة العام الحالي و200 مليون من 
موازنة ع�ام 2013.واكد مستش�ار وزارة النقل 
ورئيس س�لطة الطيران المدني العراقية ان من 
ش�أن هذه االتفاقي�ة تحرير الخط�وط الجوية 
العراقية م�ن القيود التي كان�ت مفروضة على 
ممارس�تها نشاطها بالشكل االعتيادي لسنوات 
طوال. الى ذلك اكد مدير اعالم ش�ركة الخطوط 
الجوية العراقية صالح تائه ان نجاح تنفيذ هذه 
االتفاقي�ة س�يعيد للخط�وط الجوي�ة العراقية 

سابق ألقها على حد وصفه.

بغــداد والكـويت تعلنـان انتهـاء مشكلـة 
اخلطـوط اجلـويـة العـراقـية
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

المناوئ�ون للرئي�س  ال�روس  الناخب�ون  اخت�ار 
فالديمي�ر بوتي�ن زعام�ة جدي�دة للمعارض�ة لتقود 
الصراع من اجل اصالح النظام االنتخابي المعمول به 

في البالد.
وقد فاز اليكس�ي نافالني، وهو من دعاة محاربة 
الفس�اد، بأغلبية األصوات ف�ي التصويت االلكتروني 
الذي استمر لثالثة ايام. وشارك في التصويت 81,801 
ش�خص، حس�بما أعلن “رئيس اللجن�ة االنتخابية” 

الخاصة بالمعارضة ليوني�د فولكوف.وكان اكثر من 
200 مرش�ح قد تنافس�وا على المقاعد ال�� 45 التي 
تتك�ون منه�ا اللجنة التنس�يقية للق�وى المعارضة 

لبوتين. 
وق�ال نافالن�ي أن نتيج�ة التصوي�ت س�توضح 
واألس�اليب  األش�خاص  م�ن  “أي  للجمه�ور 
وااليديولوجي�ات تحظى باكبر ق�در من الدعم”.وحل 
في المركز الثاني الروائي والكاتب الصحفي دميتري 
بيكوف، ام�ا المركز الثالث فكان م�ن نصيب الزعيم 
المعارض، بطل الشطرنج االسبق غاري كاسباروف.

كما كانت المذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك بين 
الفائزين، اضافة الى زعيم الحركة اليسارية سيرغيه 
اودالتس�وف ونائب رئيس الوزراء االسبق “ابان حكم 
الرئيس بوريس يالتس�ين” بوريس نيمتسوف. يذكر 
ان الذين اش�تركوا في التصويت ال يمثلون اال نس�بة 
ضئيل�ة ج�دا من مجم�وع الناخبي�ن ال�روس. اال ان 
المعارض�ة تأم�ل في ان تس�هم هذه الممارس�ة في 
احي�اء الحرك�ة المناوئ�ة لبوتين، والت�ي نظمت في 
الش�تاء الماضي احتجاجات واسعة النطاق وشكلت 

تهديديا حقيقيا لسلطة الرئيس.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

اتف�ق الرئي�س األمريك�ي ب�اراك أوباما ومنافس�ه 
الجمه�وري على الرئاس�ة األمريكية مي�ت رومني على 
مب�دأ دعم المعارضة الس�ورية بش�كل يضم�ن أن تحل 
محل�ه قوى معتدل�ة تكون صديق�ة للوالي�ات المتحدة 
وتضمن أمن إسرائيل. وأعلن أوباما أنه ال يمكن ببساطة 
تزويد المعارضة السورية باألسلحة الثقيلة لمساعدتها 
في إس�قاط حكم الرئيس الس�وري بش�ار األسد. وفي 
مناظرتهما الثالثة التي ركزت على السياس�ة الخارجية 
مع رومني، اتفق أوباما ورمني على عدم تدخل الواليات 
المتح�دة بقوات في س�وريا.وقال أوبام�ا »ما ال يمكننا 
القي�ام به هو ان نلم�ح مثلما فعل الحاك�م رومني في 
بعض االحيان الى ان امداد المعارضة السورية بأسلحة 
ثقيلة على سبيل المثال هو اقتراح قد يجعلنا اكثر امانا 
على األم�د البعيد«. وردا على انتق�ادات رومني له بعدم 
الحس�م في التعامل مع األزمة السورية، قال أوباما إنه 
واثق من أن »أيام األسد معدودة«؛ وعبر الرئيس األمريكي 
ع�ن قناعت�ه بض�رورة ان يقرر الس�وريون بأنفس�هم 
مس�تقبلهم، مؤكداً أن كل شيء تفعله الواليات المتحدة 
في س�وريا هو بالتش�اور مع ش�ركائها ف�ي المنطقة 

»بما فيهم إس�رائيل التي لها ألس�باب مفهومة اهتمام 
هائل بما يحدث في سوريا«.واش�ار أيضا إلى »تنسيق« 
م�ع تركي�ا ودول أخ�رى ف�ي المنطقة له�ا اهتمام بما 
يجرى في األراضي الس�ورية. وعّد رومن�ي، من جانبه، 
االزمة الس�ورية فرصة مواتية للواليات المتحدة لتأمين 
إس�رائيل وجعل س�وريا صديقا في الشرق األوسط.من 
ناحيته، اعتبر رومني االزمة الس�ورية »فرصة حرجة« 
لجعل س�وريا »دولة صديقة طرفا مس�ؤوال في الشرق 
األوس�ط«. ورغم رفضه االنخراط في عمل عسكري في 
س�وريا، ق�ال رومني إنه يجب أن تضطل�ع أمريكا بدور 
قي�ادي ف�ي التعامل م�ع االزمة م�ن أجل إزالة األس�د.

وأض�اف »النري�د أن ننج�ر إلى صراع عس�كري هناك«، 
وق�ال »س�وريا تلع�ب دورا مهما في الش�رق األوس�ط 
اآلن، وه�ي حليف إيران الوحيد ف�ي العالم العربي وهي 
طريقها لتس�ليح حزب الله الذي يهدد بالطبع إسرائيل، 

حليفنا في المنطقة«.
وفيم�ا يتعل�ق بتس�ليح المعارض�ة الس�ورية، قال 
المرش�ح الجمهوري »نريد أن ننس�ق عمليات تس�ليح 
المعارضة مع حلفائنا وخاصة إسرائيل«. وقال »الطريق 
الصائب بالنس�بة لنا هو العمل عبر ش�ركائنا في إطار 
موارده�م لتحدي�د األط�راف المس�ؤولة داخل س�وريا 

وتنظيمهم وتوحيدهم في شكل ما، أن لم يكن حكومة، 
فليكن مجلس�ا يمكنه تولي زمام القيادة في س�وريا«.
وأكد أهمية »التأكد من أن لديهم االسلحة الالزمة للدفاع 

عن أنفسهم«. 
واش�ترط رومني »التيق�ن من أن األس�لحة لن تقع 
ف�ي األي�دي الخط�أ الت�ي يمك�ن أن تس�تخدم لإلضرار 
بالوالي�ات المتحدة في نهاية األم�ر«. واضاف« يجب أن 
نس�لح التمرد لكنن�ا نريد التأكد من أن لن�ا عالقة جيدة 
م�ع األش�خاص الذي�ن س�يحلون محل األس�د كي نرى 
س�وريا في الس�نوات المقبلة كصديق وطرف مس�ؤول 
في الشرط األوس�ط وهذه فرصة حرجة. ويتعين علينا 
القياد بدور قيادي«، مشدداً على ضرورة أن يكون بدالء 

األسد يتحلون بالمسؤولية.
وانتق�د رمني ما اعّده اعتمادا من جانب إدارة أوباما 
على األمم المتحدة. وقال أن هذا أدى إلى تدخل روس�يا. 
وش�دد على أنه ال يطال�ب بتدخل قوات برية عس�كرية 
أمريكي�ة عل�ى األرض. وق�ال »يجب أن نضطل�ع بدور 
القيادة«.وإشار المرشح الجمهوري إلى قلق »القطريين 
والس�عوديين واألتراك بش�أن األزمة السورية«. وقال إن 
األم�ر يحتاج إل�ى »جهد قيادي فعال للغاية في س�وريا 

لتسليح المعارضة باألسلحة الضرورية«.

بعد أن رفض أوباما تسليحهم

     المستقبل العراقي/ متابعة

قال�ت مص�ادر أن المعارض�ة الكويتي�ة ال 
تن�وي التوقف عند ح�دود االحتجاج�ات الليلية 
والتصادم مع رجال األمن، وأن ثمة خطة أوسع 
ل�دى المعارضة لجعل الكويت في وضع ش�بيه 
لوضع البحرين التي استمرت االحتجاجات فيها 
ألكثر من سنة. وقالت مصادر كويتية مّطلعة إن 
اإلخوان المسلمين، الذين يقودون التحركات من 
وراء الستار، يسعون إلى أن تصبح االحتجاجات 
فع�ال يومي�اً ف�ي الش�ارع الكويت�ي. وأضافت 
المص�ادر أن اإلخ�وان يؤمن�ون ب�أن الكويتيين 
ليصل�وا  كبي�رة  تضحي�ات  يقدم�وا  أن  ب�د  ال 
إل�ى “النص�ر”، كما جرى ف�ي ث�ورات “الربيع 
العرب�ي”، وهذا يتطلب منه�م مواصلة التصعيد 
واس�تفزاز الس�لطة ودفعه�ا إل�ى إط�الق النار 
عل�ى المتظاهري�ن واس�تعمال الرصاص الحي 
ب�دل الرص�اص المطاطي، فضال ع�ن مواصلة 
االعتق�االت. وأصيب أكثر من مئة متظاهر و11 

شرطياً بجروح بعد أن استخدمت قوات مكافحة 
الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
والرصاص المطاطي لتفريق آالف المتظاهرين. 
وق�درت مص�ادر مس�تقلة ع�دد المتظاهري�ن 
بثالثي�ن ألفا فيما قال ناش�طون معارضون إن 
الع�دد وص�ل إل�ى 200 أل�ف وإن التظاهرة هي 
األكبر في تاريخ الكويت.ولم يس�تبعد مراقبون 
أن تتس�ع فت�رة االحتجاج�ات خالل األس�ابيع 
المقبلة، وأن تقابلها الس�لطة بالق�وة والحزم، 
وربما تلج�أ إلى إع�الن األح�كام العرفية.وقال 
المحل�ل السياس�ي عايد المناع “لألس�ف، نحن 
نتج�ه نحو المجهول “، وأض�اف “أتوقع المزيد 
م�ن االحتجاجات والمس�يرات وربما المزيد من 
المواجهات”، وأن ذلك “قد يكون مبررا للسلطة 
إلع�الن األح�كام العرفي�ة”. وش�ددت المصادر 
السابقة على أن اإلخوان يريدون استدراج أسرة 
آل الصب�اح إلع�الن األح�كام العرفي�ة ليعتمدوا 
الق�رار في تحركاته�م الخارجي�ة كورقة تثبت 
صحة موقفهم، ويكس�بوا تعاط�ف المنظمات 

المص�ادر  ذات  والحقوقية.وكش�فت  المدني�ة 
عن أن اإلخ�وان يعتقدون أن التح�رك الخارجي 
أهم – م�ن ناحية التأثير على األس�رة الحاكمة 
– من الصراع بش�أن البرلمان والمطالبة بتغيير 
ه�ذا الفص�ل أو ذاك.ويري�د إخ�وان الكويت أن 

يطبقوا تحركات س�ابقة إلخ�وان تونس ومصر 
ض�د نظامي بن علي ومب�ارك، من خالل اللجوء 
إلى المنظمات الخارجي�ة وتزويدها بمعلومات 
مضخم�ة ح�ول وض�ع الب�الد لتعتمده�ا تل�ك 
المنظم�ات ف�ي تقاريرها المنح�ازة بطبيعتها 

ض�د العرب.يش�ار إل�ى أن اإلخ�وان يش�ددون 
ف�ي خطاباته�م عل�ى المطالب�ة ب�”إصالحات 
ديمقراطي�ة” جذري�ة، وال يصرح�ون برغبتهم 
في االنق�الب على األس�رة الحاكم�ة بالكويت.

وه�ي خطوة يقول المالحظ�ون إن الهدف منها 
صرف النظر عن الهدف الحقيقي، وتجميع أكثر 
ما يمك�ن من الغاضبين على األس�رة الحاكمة، 
أو م�ن يدافعون ع�ن إصالحات م�ن المعارضة 
الليبرالي�ة، ليكونوا في خدمة التنظيم اإلخواني. 
وقالت المصادر أن اإلخوان يريدون أن يس�لكوا 
الطريق نفسها التي سلكتها المعارضة الشيعية 
ف�ي البحري�ن م�ن خ�الل تش�جيع المنظمات 
الخارجي�ة على مهاجمة النظام، وتصوير البالد 
عل�ى أنه�ا في حال�ة ح�رب مفتوحة م�ا يهدد 
مصالحه�ا االقتصادي�ة وصورته�ا ف�ي عيون 
العالم.وفي هذا الس�ياق حذر المحلل السياسي 
الكويت�ي داه�م القحطان�ي م�ن نتائ�ج ه�ذا 
التمش�ي، مؤكدا أنه “إذا لم يتم التوصل إلى حل 
ودي فإن الصراع قد يقودنا إلى س�يناريو شبيه 

بالبحري�ن حيث يصبح الش�ارع هو المتحكم”، 
وبالتالي تصبح “االحتماالت مفتوحة على مزيد 
من العنف” على حد قوله.وفي األش�هر األخيرة 
الحظ مراقبون خليجيون محاوالت متكررة من 
منظم�ات مدنية وحقوقية أجنبي�ة للتدخل في 
أوضاع دول خليجية عبر بوابة نقد واقع حقوق 
اإلنس�ان.ويقول محللون خليجي�ون أن أحداث 
الكويت ترس�ل إش�ارات واضحة إل�ى العواصم 
الس�ت تفي�د بوج�ود أجن�دة أجنبي�ة تش�جع 
التنظيم�ات اإلخواني�ة عل�ى إح�داث الفوض�ى 
والس�عي إل�ى االنقض�اض عل�ى الس�لطة بكل 
الط�رق، وأن الرد الخليجي يج�ب أن يكون عبر 
التنس�يق الجماعي وليس التحرك الفردي. لكن 
بمقابل هذا تش�ير دراسات إلى أن درجة القمع 
ف�ي الخليج، وس�يطرة العائ�الت الحاكمة على 
القرارات السياس�ية، فضالً ع�ن تقييد الحريات 
ل شرارة  في المجتمعات الخليجية، كل هذا يشكِّ
النطالق احتجاجات واسعة في تلك العواصم قد 

تسقط العائالت الحاكمة.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت
أعلنت س�لطات اتشيه “ش�مال غرب” الوالية الوحيدة 
التي تطبق احكام الش�ريعة في اندونيس�يا، أمس الثالثاء 
ع�ن غل�ق اماكن العب�ادة المس�يحية والبوذي�ة وذلك بعد 
تهدي�دات صدرت ع�ن متطرفين اس�الميين. وقالت العزة 
س�عد الدين جمال مساعدة رئيس بلدية باندا اتشيه كبرى 
م�دن الوالية لوكالة فرانس ب�رس ان اماكن العبادة ال�15 
“تس�عة مسيحية وس�تة بوذية” اغلقت االسبوع الماضي 
النها ال تملك تراخيص معينة.لكن المسؤولة اوضحت ان 
قرار االغالق جاء بعد ش�كاوى من متش�ددين اسالميين 
ينتم�ون ال�ى جبه�ة المدافعي�ن ع�ن االس�الم، وه�ي 
منظمة عرفت بهجماتها عل�ى الحانات ودور البغاء في 
اندونيسيا. واضافت “لوحظ توتر قبل اتخاذ القرار )..( ال 
نرغب في حدوث اضطرابات في باندا اتشيه بسبب هذه 
االنشطة غير القانونية”.وقال نيكو تاريغان الذي يرأس 
قداس األحد في منزل يس�تخدم مكان�ا للعبادة انه تلقى 

تهديدات مشيرا الى ان المنزل تعرض 
اسالميين لهجوم  متطرفين  من 

مفترضين في حزيران.

واض�اف “ارس�لوا تهدي�دات عبر رس�ائل هاتفي�ة نصية 
قصي�رة تق�ول انه اذا اس�تمرينا ف�ي تنظيم ص�الة االحد 

فأنهم سيدمرون أماكن عبادتنا”.
ودعا ثيوبولوس بيال رئيس منتدى االتصال المس�يحي 
وهي منظمة غير حكومية، السلطات المركزية في جاكرتا 
الى التدخل غير ان متحدثا باس�م وزارة الداخلية رفض 
اي ق�رار به�ذا االتجاه معتبرا ان “ما ح�دث ال يعّد غلقا 
ألماكن عبادة الن هذه االماكن لم تحصل على تراخيص”. 
ووالية اتش�يه هي الوالي�ة الوحيدة في اندونيس�ا التي 
تطبق الش�ريعة وتسمح لشرطة دينية بمالحقة النساء 
في ح�ال ارتداء ثياب يعدونها غير محتش�مة وارس�ال 
منحرفين الى مراكز تربية. ويضمن دس�تور اندونيسيا 
اكب�ر بلد مس�لم في العالم “240 مليون نس�مة” حرية 
المعتقد، لكن مراقبين يشيرون الى تراجع في مستوى 

التسامح مع باقي االديان.
وتعددت الحوادث في االشهر االخيرة التي استهدفت 
كنائس مس�يحية واقليات مس�لمة غير معترف بها من 

المذهب االسالمي السائد في اندونيسيا.

الكويت على خطى البحرين

بسبب تهديدات متشددين إسالميين المعارضة االلكترونية في روسيا

معارضون روسيون يفتحون التصويت 
االلكرتوين إلستبدال بوتني

رومني يبحث عن تسليح »اجليش احلر« عرب إرسائيل !

املعارضة تدفع بآل “الصباح” إىل اهلاوية

والية اندنوسية تغلق أماكن العبادة 
املسيحية والبوذية

     المستقبل العراقي/ وكاالت

قال رئيس عمليات حفظ الس�الم باألمم المتحدة 
ايرفيه الدس�و إن المنظمة الدولية تعد خططا طارئة 
متنوع�ة إلرس�ال قوات حفظ س�الم إلى س�وريا في 
اطار هدنة أو اتفاق سياسي ولكن من السابق ألوانه 
تحدي�د حجم الق�وات الالزمة له�ذه المهمة.ويحاول 
األخضر اإلبراهمي وس�يط األم�م المتحدة والجامعة 
العربية في الصراع السوري إقناع الحكومة السورية 
والمعارض�ة المس�لحة بقب�ول هدن�ة خ�الل عي�د 
األضحى.وق�ال دبلوماس�يون إن إدارة عمليات حفظ 
السالم باالمم المتحدة أبلغت اإلبراهيمي انه في حال 
التوص�ل إلى هدنة أكثر صمودا فانها قد تش�كل قوة 
قوامها 3000 مراقب للفصل بين الجانبين واستقرار 
وقف اطالق النار. وقال الدس�و األمين العام المساعد 
لعملي�ات حفظ الس�الم باالمم المتح�دة للصحفيين 
“أؤك�د انن�ا نول�ي بالطب�ع الكثير م�ن التفكي�ر لما 
سيحدث اذا تم التوصل إلى حل سياسي أو على االقل 

وقف إلطالق النار”. وأضاف “ثمة عدد من الفرضيات 
لكنن�ي اعتقد انه ال يس�عنا في هذه المرحلة س�وى 
القول بانه س�يكون من السابق ألوانه بالفعل تحديد 
ارقام ألن األمر س�يعتمد عل�ى الموقف )هناك( وعلى 
طبيعة المهام”.ويتطلب ارس�ال أي مراقبين تابعين 
لألمم المتحدة إلى س�وريا تفويضا من مجلس األمن 
الدول�ي. لك�ن مقاتلي المعارضة الس�ورية ش�ككوا 
ف�ي إمكانية التوص�ل إلى هدن�ة مؤقت�ة قائلين انه 
لي�س واضح�ا كيف س�يطبق وقف اط�الق النار غير 
الرس�مي هذا االس�بوع.ولم يبد الجيش الس�وري أو 
المعارضين اي مؤش�ر على تهدئة الوضع مع اقتراب 
العيد. وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن أكثر 
من 200 ش�خص قتلوا األحد في اشتباكات وعمليات 
قص�ف بينهم 60 جندي�ا. ويق�وم اإلبراهيمي بجولة 
في منطقة الش�رق األوس�ط لحث الق�وى االقليمية 
الرئيس�ية على اس�تخدام نفوذها النه�اء القتال في 
س�وريا. وكان اإلبراهيمي تولى منصبه خلفا لكوفي 

عنان الذي استقال في آب وسط شعور باالحباط.

وق�ال اإلبراهيم�ي االس�بوع الماض�ي ان توقف 
القت�ال قد يعمل عل�ى بناء الثقة ويس�اعد في ايجاد 
هدنة اطول في الصراع الدائر منذ 19 شهرا. وانهارت 
هدنة س�ابقة في نيسان بعد بضعة ايام فقط وألقى 
كل ط�رف الل�وم عل�ى الطرف االخ�ر. وقال الدس�و 
“التركيز ينص�ب االن على جهود األخضر اإلبراهيمي 
إلنج�از هدن�ة س�واء كانت مؤقت�ة أم أكث�ر دواما”.

وأض�اف “انها حقيقة صادمة ان يقت�ل ما بين 150 
إلى 200 مدن�ي يوميا واصبح ذلك تقريبا امراً مألوفاً 
وهذا غير مقبول”. وقال “نس�تعد لتقديم المزيد من 
المس�اعدة تبعا للتغييرات عل�ى األرض ووفقا لقرار 
من مجلس األم�ن”. وبموجب خطة عنان التي باءت 
بالفش�ل بدأ نش�ر نحو 300 مراقب ونحو مئة خبير 
مدني في س�وريا في نيسان لإلش�راف على هدنة لم 
تطب�ق قط.ومع تصاع�د حدة الص�راع أنهى مجلس 
األمن تفويض بعثة المراقبين في س�وريا وانس�حب 

المراقبون غير المسلحين من هناك في آب.

حفظ السالم: نعد خططًا طارئة للتدخل يف سوريا
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      ميسان / المستقبل العراقي

اعل�ن مجل�س محافظة ميس�ان عن 
قرب انجاز مستش�فى الكحالء العام 
ضم�ن  وإدخال�ه  المحافظ�ة  ف�ي 
الخدمة. وقال رئي�س لجنة الصحة 
والبيئ�ة ف�ي مجلس ميس�ان ميثم 
لفتة الفرطوس�ي أن “نس�بة انجاز 

مستش�فى الكحالء العام بلغت 95% بكلفة بلغت أكثر من أربعة وعش�رين مليار 
دين�ار حيث يحتوي المستش�فى على مئة س�رير وس�ت ص�االت عمليات كبرى 

وصالة عمليات صغرى وشعبة خاصة للطوارئ”.
 واضاف ان “المستش�فى مجه�زة بأحدث التقنيات الطبية م�ن حيث أنابيب 
األوكس�جين الجدارية والمواد األخرى وان مياه المستشفى ستصل انابيب إسالة 

خاصة بها وبنسبة تعقيم عالية جدا”.
 وأشار الفرطوسي الى أن “هذا المستشفى يضم سبعا وعشرين شقة لغرض 
س�كن األطباء والكوادر الطبية األخرى القادمة من خارج المحافظة وان تس�ليم 

هذا المستشفى للحكومة المحلية سيكون نهاية هذا العام”.

جملس ميسان: نسبة إنجاز مستشفى 
الكحالء العام بلغت 95 %

      بغداد / المستقبل العراقي
 

اعل�ن أمي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين 
المراف�ق  ال�ى  الدخ�ول  ان  المرش�دي 
الس�ياحية والترفيهي�ة التابع�ة المانة 
بغداد كافة س�يكون مجان�اً طوال أيام 
عيد األضح�ى المب�ارك. ونقلت مديرية 
العالق�ات واالع�الم ف�ي بي�ان صحفي 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه 
أم�س ع�ن المرش�دي قول�ه ان “امانة 
وهي�أت  اس�تعداداتها  أكمل�ت  بغ�داد 
جمي�ع مرافقها الس�ياحية والترفيهية 
الوافدين  العوائل والزائري�ن  الس�تقبال 
م�ن جمي�ع محافظ�ات الب�الد ط�وال 
اي�ام عيد االضحى المبارك، إذ س�يكون 
الدخول الى هذه األماك�ن مجاناً ومنها 
متن�زه ال�زوراء ال�ذي م�ن المتوقع ان 
يش�هد إقباالً مليونياً من العائالت خالل 
أي�ام العيد للتمتع وقضاء أوقات جميلة 
في�ه بع�د تهيأت�ه وتجهي�زه بأح�دث 
ألعاب األطفال”. وأضاف المرش�دي ان 
“األمانة هيأت أيضا حدائق ش�ارع أبي 
ن�ؤاس وكورنيش األعظمي�ة الى جانب 
تهيئة اكثر م�ن 400 حديقة ومتنزه تم 
إنش�اؤها في عموم مناط�ق العاصمة 
بغ�داد ضم�ن قواط�ع 14 دائ�رة بلدية 
جه�ز بعضها بألعاب جدي�دة وخدمات 
أخرى لتكون متنفساً لألسر التي يتعذر 
عليه�ا الوصول الى األماك�ن الترفيهية 
الكبيرة وس�ط العاصمة بغداد”. وأشار 
إلى “إع�داد خطة امنية م�ن قبل دائرة 
الحراس�ات واألم�ن ف�ي امان�ة بغ�داد 
بالتنس�يق م�ع قي�ادة عملي�ات بغداد 
لحماي�ة ه�ذه األماكن وتوفي�ر األجواء 
اآلمنة لزائريها طوال أيام العيد السعيد”, 
الفت�ًا ال�ى أن “الجه�د الخدم�ي التابع 
للدوائ�ر البلدي�ة سيس�تمر ط�وال أيام 
العي�د لتقدي�م خدمات النظاف�ة والماء 
والمج�اري ب�ال توق�ف ألهال�ي مدينة 
بغداد”.من جهة أخرى، أعلن وكيل أمانة 
بغداد للش�ؤون البلدي�ة المهندس نعيم 
الكعبي عن اعداد خطة إلكساء عدد من 
شوارع منطقة المنصور وتنفيذ مالعب 
رياضي�ة واس�واق نموذجي�ة جدي�دة. 
ج�اء ذلك خ�الل جولة ميداني�ة للوكيل 

البل�دي رافق�ه خاللها مدير ع�ام بلدية 
المنص�ور ش�ملت ع�دداً م�ن المناطق 
الواقعة ضم�ن قاطع البلدي�ة واالطالع 
على مستوى الخدمات والمشاريع التي 
تنفذه�ا وأه�م المعوقات والمش�كالت 
التي تواجهها ووضع الحلول المطلوبة 
لها. ونقل�ت مديرية العالق�ات واالعالم 
ف�ي بيانها عن الكعبي قول�ه ان “امانة 
بغداد تعمل على اكساء جميع الشوارع 
الس�كنية وتطوير  الرئيس�ة والمحالت 
واجهاته�ا ال�ى جان�ب حم�الت اصالح 
خط�وط  ف�ي  الحاصل�ة  التخس�فات 
المج�اري وتنظي�ف ش�بكات الص�رف 
الصحي ومش�بكات األمط�ار في إطار 
االس�تعداد لموس�م االمط�ار”. وأضاف 
أن “الدوائ�ر البلدي�ة باش�رت الموس�م 
الزراع�ي الخريفي من خالل زراعة عدد 

كبي�ر من الحدائق والجزرات الوس�طية 
بالشتالت المتنوعة”. وتابع ان “االمانة 
اعدت خطة إلكس�اء عدد من الش�وارع 
الرئيس�ة في منطقة المنصور وانش�اء 
مالع�ب خماس�ي ك�رة القدم واس�واق 
نموذجية بمواصفات حديثة ومميزة”. 
ودع�ا الوكيل البلدي الدائ�رة البلدية الى 
ازال�ة جميع التج�اوزات الحاصلة على 
العامة  الشوارع واالرصفة والس�احات 
وض�رورة تع�اون المواطني�ن ف�ي هذا 

المجال للحفاظ على مظهر العاصمة.
إلى ذلك، ناقش�ت أمانة بغداد وهيئة 
خدم�ات بغداد التابعة لمجلس محافظة 
بغ�داد المش�كالت الخدمي�ة الحاصل�ة 
ف�ي عدد م�ن مناطق العاصم�ة ووضع 
الحل�ول العاجل�ة له�ا. جاء ذل�ك خالل 
اإلجتماع األسبوعي الدوري الذي عقدته 

الهيئة برئاسة رئيس الهيئة محمد جابر 
العط�ا بحضور عدد م�ن أعضاء مجلس 
المحافظة والهيئة الذي تضمن مناقشة 
عدد من المش�كالت الخدمي�ة الحاصلة 
في مج�ال الط�رق والنظاف�ة والصرف 
الصحي ف�ي عدد من مناط�ق العاصمة 
وكيفي�ة وض�ع الحل�ول الالزم�ة له�ا. 
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واالعالم في 
امانة بغ�داد أن “اإلجتماع تناول متابعة 
المش�اريع الت�ي تعم�ل عل�ى تنفيذه�ا 
الدوائ�ر البلدي�ة التابع�ة المان�ة بغ�داد 
وكيفية صرف االموال التي تم تخصيصها 
من قبل مجلس المحافظ�ة لتلك الدوائر 
من ميزاني�ة تنمية االقالي�م”. وأضافت 
ان “االجتم�اع تضم�ن ايض�اً مناقش�ة 
الش�وارع  اكس�اء ع�دد م�ن  مش�اريع 
والمحالت الس�كنية ضمن قاطع بلديات 

الص�در االول�ى والكرادة والرش�يد واهم 
المش�كالت والمعوقات التي تعرقل سير 
تنفيذها”. واوضحت أن “االجتماع تناول 
اكس�اء الش�وارع الرئيس�ة المستحدثة 
ضمن قاطع بلدية الشعب والتنسيق مع 
دائرة التصاميم للمصادقة على تصاميم 
تل�ك الش�وارع الجديدة ليتس�نى للدائرة 
البلدية تنفيذه�ا”. وتابعت أن “عدداً من 
اعضاء الهيئة قاموا خالل جوالتهم بأخذ 
عين�ات من الم�اء المنتج من مش�اريع 
امانة بغ�داد بالتعاون مع الدوائر البلدية 
شملت عدداً من الدور المختارة عشوائياً 
ضم�ن مناطق حي القادس�ية واليرموك 
مختب�رات  ف�ي  وفحصه�ا  والمنص�ور 
متخصصة اثبتت س�المتها من أي تلوث 
واحتوائها على كميات مناسبة من مادة 

الكلور المعقمة”.

أمانة بغداد: الدخول إىل املرافق السياحية والرتفيهية 
جمانًا طوال عيد األضحى

      بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق مكت�ب المفتش الع�ام في دي�وان الوقف الش�يعي برنامجا 
تدريبي�ا بالتنس�يق م�ع المرك�ز الوطن�ي للتطوي�ر اإلداري وتقني�ة 
المعلومات عن مس�ببات الفساد اإلداري في الدوائر الحكومية وأسباب 

تجاوزها وعالجها. 
ونقل بيان للوقف الش�يعي تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه 
أمس عن مصدر إعالمي قوله ان “البرنامج يناقش س�بل تطوير النظم 
اإلدارية وتمرين الكوادر الوظيفية على كش�ف مواطن الخلل في العمل 
اإلداري والفني وإيجاد المعالجات العلمية لها باإلضافة الى طرق كشف 
الفس�اد اإلداري والمال�ي وتحليل بيئ�ة العمل واختي�ار القادة وتعميق 
مفاهي�م النزاهة والكفاءة والعم�ل الجماعي لدى الموظفين”، مضيفا 
ان “ع�ددا من المختصي�ن في المجاالت البحثي�ة والتطويرية يقومون 
بمهام تدريب المش�تركين في البرنامج وإلقاء المحاضرات التطويرية 

التي تهدف الى بناء جيل كفء ونزيه من الموظفين واإلداريين”.

      بغداد / المستقبل العراقي

حس�م مجلس القضاء االعلى 
خ�الل  موق�وف  قضي�ة   11025
ش�هر ايلول من العام الحالي من 
مجم�وع 30530 قضي�ة خ�الل 
وفصل�ت  الش�هرية.  إحصائيت�ه 
نسخة من اإلحصائية بثها المركز 
القضائي�ة  للس�لطة  االعالم�ي 
وتلقته�ا “المس�تقبل العراق�ي” 
أم�س، فصلت ف�ي فقراتها اعداد 
الموقوفين المحسومة قضاياهم 
في دوري التحقي�ق والمحاكمة، 
حيث بلغ عددهم 11025 موقوفاً 

أخل�ي س�بيل 9918، م�ن 
قضي�ة   5825 ضمنه�م 
كفال�ة و4093 إفراج�ا 
التحقي�ق  دوري  ف�ي 
والمحاك���م�ة. كم�ا 
ذك�رت االحصائي�ة ان 
المنج�زة  الموقوفي�ن 

ف�ي  قض���اياه�م 
دور التح������قيق 

بل�غ 5464 موقوف�اً، توزع�ت ما 
بي�ن 1448 غلق�ا و239 غرام�ة 
و3777 إحالة. أما اعداد المنجزة 
المحاكم�ة  دور  ف�ي  قضاياه�م 
 47 ش�مل  موقوف�اً   1520 كان 
ب�راءة و988 صدور حك�م، 239 
ايق�اف تنفيذ و96 ايق�اف تنفيذ 
اج�راءات قانونية. وأش�ير ضمن 
االحصائية الى أن عدد الموقوفين 
بلغ  المحس�ومة قضاياهم  غي�ر 
الش�هر.  ل�ذات  13680 موقوف�اً 
يذك�ر ان هذه االحصائية ش�ملت 
محاكم العراق المرتبطة بمجلس 
القضاء االعلى كافة وهي محاكم 
بمخ���تل�ف  متخصص�ة 
القضاي�ا وموزع�ة بين 
واالحداث  االس�تئناف 
والعم�ل  والجناي�ات 
التجارة  وتن���ظي�م 
والبداءة  والجمركي�ة 
الش�خصية  واالحوال 
والتحقيق  والجن�ح 

في عموم البالد.

      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت وزارة البيئة من اس�تيراد االجهزة والم�واد والمعدات اال بعد 
الحصول على ش�هادة س�المة المواد من جهة معتمدة في بلد المنش�أ 
خوف�ا م�ن تلوثه�ا اش�عاعيا. ونقل بي�ان لل�وزارة تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه امس عن المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة امير 
علي الحس�ون القول ان “الفرق الرقابي�ة التابعة لمديرية بيئة ذي قار 
كش�فت وجود مواد ملوثة اش�عاعيا في عدد من قطع غيار الس�يارات 

دخلت البالد بصورة غير قانونية عبر ميناء البصرة”. 
واض�اف انه “تم الزام اصحاب هذه المح�الت بالتعرف على التاجر 
المس�تورد لإلق�رار عن آلية دخول ه�ذه البضاع�ة وكمياتها من خالل 
تدقيق االوراق الرسمية المترتبة على ذلك ومعرفة اماكن بيع وتسويق 
قط�ع الغيار”. وتابع الحس�ون ان “الم�واد تم حجزه�ا واوصي بعدم 
ترويجه�ا ف�ي االس�واق المحلية او الس�ماح له�ا بدخول الب�الد لحين 
اس�تكمال إجراءات اعادتها الى منش�أها ومصادره�ا التي وردت منها 

حفاظا على صحة المواطن وبيئته”. 
يذك�ر أن الع�راق تدخله كميات كبي�رة من الم�واد الغذائية المعلبة 
والمش�روبات الغازية واللح�وم والزيوت النباتي�ة واألجبان إضافة إلى 
الم�واد المنزلية واألجهزة الكهربائية من دول عربية وأجنبية كس�وريا 
ومصر وإي�ران والصين وال تخضع هذه المواد ف�ي معظم األحيان إلى 

فحص يؤكد صالحيتها لالستهالك البشري.

الوقف الشيعي يطلق برناجمًا تدريبيًا 
عن الفساد اإلداري

القضاء: حسم أكثر من 11 ألف قضية 
خالل أيلول املايض

البيئة حتّذر من استرياد األجهزة قبل 
تأكد خلوها من التلوث اإلشعاعي

      بغداد / المستقبل العراقي

وافق�ت وزارة الم�وارد المائي�ة على المس�احة التي 
تقدم�ت به�ا وزارة الزراع�ة في إط�ار الخط�ة الزراعية 
للموس�م الزراع�ي الش�توي الحال�ي. وقال بي�ان لوزارة 
الموارد المائية تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه 
أم�س أن اللجنة التنس�يقية في وزارتي الم�وارد المائية 
والزراع�ة عق�دت اجتماعها ال�دوري لمناقش�ة الخطة 
الزراعية للموس�م الزراعي الش�توي الحال�ي والتي تهتم 

بزراعة المحاصيل االس�تراتيجية 
والش�عير  الحنط�ة  لمحصول�ي 
وتم�ت  االخ�رى  والمحاصي�ل 
التي  المس�احة  الموافق�ة عل�ى 
الزراع�ة.  وزارة  به�ا  تقدم�ت 
وزارة  إن  ال�ى  البي�ان  وأش�ار 
الم�وارد المائية س�تقوم بتأمين 

الحصص المائية لها وحس�ب ما تحتاج�ه كل محافظة 
من المحافظات المش�مولة بالخطة الش�توية بما يخدم 
المحاصي�ل الزراعي�ة وتوفير الحص�ص المائية وتجاوز 
العقبات الت�ي تواجه الوزارتين. وأضاف: كما تم التطرق 
خالل االجتماع الى موضوع إنش�اء بحيرات االسماك من 
قب�ل االهالي وتأثي�ر ذلك عل�ى الحصص المائي�ة لبقية 
المحافظ�ات ف�ي ظل ظروف الش�حة المائي�ة التي تمر 
به�ا الب�الد وضرورة ايج�اد الحل�ول الالزمة ع�ن طريق 
االلت�زام بالضواب�ط والتعليم�ات الصادرة م�ن قبل كلتا 
الوزارتين للحد من موضوع انش�اء 
بحيرات االسماك. وحضر االجتماع 
مستش�ار وزارة الم�وارد المائي�ة 
محمد ضاري الشبلي ووكيل وزارة 
الزراعة صبحي الجميلي وعدد من 
الم�دراء العامي�ن والمختصين في 

شؤون المياه في كلتا الوزارتين.

املوارد توافق عىل املساحة املقرتحة للموسم 
الزراعي الشتوي

تعل�ن وزارة الثقاف�ة / قس�م العق�ود واالس�تثمار ع�ن المناقص�ة المدرج�ة 
تفاصيله�ا في ادناه فعل�ى الراغبين في االش�تراك في المناقصة أع�اله ومن ذوي 
الخب�رة واالختصاص مراجعة وزارة الثقافة / قس�م العقود واالس�تثمار للحصول 
على نس�خة م�ن ش�روط المناقصة مقاب�ل مبل�غ ق�دره )150,000( فقط مائة 
وخمس�ون ألف دينار غير قابلة للرد على أن يتم تقديم عطاءاتهم في موعد أقصاه 
الساعة )12( الثانية عشر ظهرا من يوم االثنين الموافق 2012/11/19  وفي حالة 
مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية فيكون موعد الغلق يوم الدوام التالي في نفس 
التوقيت على أن يرفق بالعطاء تأمينات أولية تعادل )1%( واحد من المائة من قيمة 
العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد في العراق 
باس�م وزارة الثقافة / قس�م الحس�ابات وان يكون العطاء نافذا لمدة )3( أش�هر 
قاب�ل للتمديد مع كتاب براءة الذمة الضريبي�ة صادر من الهيئة العامة للضرائب / 
قس�م الشركات معنون الى وزارة الثقافة ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور 

النشر واإلعالن.

اسم المشروعت
الجهة 

المستفيدة
التخصص

1
إنشاء أستوديو التسجيل الصوتي 

)المرحلة الثانية(

وزارة الثقافة 
/ دائرة الفنون 

الموسيقية

هوية تصنيف 
المقاولين نافذة من 

الدرجة السادسة 
في األقل صادر من 

وزارة التخطيط

contract@mocul.gov.iq /البريد االلكتروني للوزارة

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اعالن المناقصة 
المدرج�ة تفاصيله�ا في ادناه ضم�ن موازنة تنمي�ة االقاليم فعل�ى الراغبين في 
االشتراك في المناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات في ديوان محافظة ميسان 
لغ�رض الحصول على نس�خة من الش�روط والمواصفات الفني�ة والتعليمات الى 
مقدم�ي العط�اءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائ�ة الف دينار غير قابل 
لل�رد علما ان اخر موعد لغلق المناقصة ه�و يوم االحد المصادف  2012/11/11 
الساعة الثانية عشر ظهرا وتسلم العطاءات في ديوان المحافظة في قسم العقود 
العامة الحكومية في الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة 

فيؤجل الى اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة 
اجور نشر االعالن .

• يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات اولية بنس�بة 1 % من قيم�ة العطاء بموج�ب صك مصدق 
او خط�اب ضم�ان نافذ ع�ن المفعول لمدة ش�هرين و)28( يوم م�ن تاريخ غلق 
المناقص�ة وصادر من احد المصارف العراقية المعتم�دة والمعنون الى محافظة 
ميسان / تنمية االقاليم على ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة 

المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو المناقصة .

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1
انشاء مدينة 

العاب / ناحية 
العزير

مديرية 
بلدية 
ميسان

180 يوم9 – 17 – 1 – 107
الثامنة / 

انشائية

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

إعالن املناقصة املرقمة )11/2012(
اخلاصة بإنشاء أستوديو التسجيل الصويت )املرحلة الثانية(

التبويب )4009006006(

حمافظة ميسان 
قسم العقود احلكومية

اعالن مناقصة رقم )307( لسنة 2012
انشاء مدينة العاب / ناحية العزير / تنمية االقاليم

 وزارة الثقافة 
قسم العقود واالستثامر

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن 
توفر 10 زماالت دراس�ية رومانية لنيل ش�هادتي 
الماجس�تير والدكتوراه في االختصاصات العلمية 

واإلنس�انية للع�ام الدراس�ي 2013 - 2014. ونقل 
بيان صحفي لوزارة التعليم العالي تلقت “المستقبل 
العراقي” نس�خة منه أمس ع�ن المدير العام لدائرة 
البعثات والعالق�ات الثقافية في الوزارة بهاء كاظم 
ابراهيم قوله أن “عش�ر زماالت دراس�ية منحت من 
روماني�ا بواقع 4 مقاعد لنيل ش�هادة الماجس�تير 
و6 مقاعد لنيل ش�هادة الدكتوراه”، مش�يرا الى ان 
“االختصاص�ات المتوف�رة ه�ي العلوم السياس�ية 
والعل�وم التربوية والثقافة والحض�ارة الرومانيتين 

والصحافة 
ل���تق���ني�ة  وا

ومعالج�ة النفط والغاز الطبيع�ي والعلوم الزراعية 
والط�ب البيط�ري والهندس�ة المعماري�ة والفنون، 
فض�ال عن مجاالت أخرى للدراس�ة يتم القبول فيها 

وفق طلبات خاصة”. 
ودعا الجامعات والهيئات الى “تسمية مرشحيها 
في ضوء الخلفية العلمية للمتقدمين باالعتماد على 
مبدأ المنافسة في اختيار المرشحين وفق الضوابط 
للمتقدمي�ن  المفاضل�ة  اس�تمارة  ف�ي  المعتم�دة 
للزم�االت، عل�ى ان يتضم�ن كتاب الترش�يح اللقب 
العلمي والخدمة الوظيفية والمعدل والعمر وخالصة 
باللغ�ة  س�تكون  “الدراس�ة  أن  مبين�ا  الخدم�ة”، 
الرومانية حصرا”. وأشار الى أن “آخر موعد للتقديم 
ومقابلة المرش�حين سيكون يوم الخميس الموافق 
2013/1/17 في دائرة البعثات والعالقات الثقافية 

وبخالفه يسقط حق المتقدم في الترشيح”.

التعليــم تعلــن عن توفر 10 زمــاالت دراسيــة
 يف رومـــانيــا

قدم المواطن )سعدون فيصل منصور( دعوته القضائية 
لتبدي�ل )لقبه( وجعله )الش�مري( بدال م�ن )العزاوي( فمن 
لدي�ه اعتراض مراجعة ه�ذه المديرية خالل عش�رة أيام من 
تاريخ النش�ر وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه المديري�ة بطلبه 
اس�تنادا« إلى أحكام المادة )21( من قانون األحوال المدنية 
رقم )65( لس�نة 1972 المعدل على أن يكون النش�ر باس�م 

مدير عام الجنسية المحترم .. مع التقدير .

إعالن

العدد/ 2392
التاريخ/  23/10/2012

وزارة الداخلية
مديرية واجلنسية العامة

اللواء 
حتسني عبد الرزاق فليح

مدير اجلنسية العام / وكالة
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وزارة الكهرباء
المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة

م / اعالن مناقصات

حسين محمد حسن
المدير العام وكالة"

     البصرة/ المستقبل العراقي

اس�تأنفت رشكة نفط الجنوب، ضخ النفط 
الخ�ام اىل موانئ الب�رة النفطي�ة، بعد توقف 
الض�خ مل�دة 36 س�اعة، نتيج�ة س�وء االحوال 
الجوي�ة يف ش�مال الخلي�ج العربي.وأكد مصدر 
مس�ؤول يف الرشك�ة، ان "ارصف�ة التحمي�ل يف 
موان�ئ الف�او النفطية ب�دأت بعملي�ات تحميل 
الناق�ات فور قيام الرشكة باس�تئناف عمليات 
الضخ من مس�تودعات الفاو النفطية". وأشار 
اىل ان "الكميات التصديرية تبلغ مليونني و100 
ألف برميل يومي�اً، فيما تبل�غ الطاقة القصوى 
ملوان�ئ الب�رة والعمي�ة واملنص�ات العائمة يف 
مين�اء الف�او، أكثر من ثاثة ماي�ني و500 ألف 
برمي�ل يوميا". وكانت وزارة النفط قد كش�فت 
ع�ن توق�ف عملي�ات تصدي�ر النف�ط الخام يف 
موانئ البرة لاسواق العاملية بسبب اضطراب 
االحوال الجوية بمنطقة ش�مال الخليج العربي 
خ�ال ال� 48 س�اعة قب�ل املاضية.واكد املصدر 
"عدم تأث�ر عملي�ات االنتاج اليومي�ة يف حقول 
البرة البالغة مليونني و300 ألف برميل يوميا، 
لوج�ود طاق�ات خزني�ة تكفي لخ�زن الفائض 

باالنت�اج مل�دة تزيد ع�ى ثاث�ة اي�ام متتالية"، 
مش�را اىل "وجود امكانات لوجس�تية للتصدير 
وخزين لتعويض الكميات التي فقدت عن املعدل 
الطبيع�ي خال االيام املقبلة".م�ن ناحيته، بني 
مصدر يف رشكة املوان�ئ ان "حاالت التوقف عن 
ض�خ النف�ط، كثرا ما تح�دث يف موان�ئ العالم 
تبع�ا لح�االت االضطراب�ات البحري�ة وارتف�اع 
االمواج وش�دة الرياح"، مضيف�ا ان "التوقفات 
تكون مؤقتة وتزول بعد س�اعات من حدوثها"، 
مش�را اىل ان "ايق�اف املاح�ة البحري�ة يجري 
حفاظا ع�ى س�امة املوانئ وناق�ات النفط". 
ع�ى صعيد متصل، قالت وزارة النفط ان العراق 
يدعو ال�رشكات لتطوير حق�ل النارصية وبناء 
مصف�اة تكرير بطاقة 300 أل�ف برميل يف اطار 
خطط للتوسع يف قطاع النفط. ويوجد يف العراق 
ثاث مصاف رئيسية يف بيجي والبرة والدورة 
وبلغ�ت طاقته�ا يف العام املايض نح�و 567 ألف 
برميل يوميا ولكن العراق يسعى لزيادة طاقتها 
إىل 750 ال�ف برميل يوميا العام املقبل من خال 
تطويره�ا. وين�وي الع�راق بن�اء ارب�ع مصاف 
جديدة يف كرباء وكركوك وميس�ان والنارصية.

وذك�رت الوزارة ع�ي موقعها ع�ى االنرتنت ان 

امل�رشوع يه�دف لتطوي�ر متكام�ل لحقل نفط 
النارصية الذي يزيد احتياطيه عن اربعة مليارات 
برمي�ل إىل جان�ب بناء وتش�غيل مصفاة جديدة 
طاقته�ا 300 أل�ف برميل يوميا. وبعد س�نوات 
م�ن الحرب والعقوبات يهدف الع�راق النتاج ما 
بني خمسة وستة مايني برميل من الخام يوميا 
بحلول عام 2015 مقارنة باالنتاج الحايل البالغ 
3.4 ملي�ون برمي�ل يومي�ا وهو األع�ى يف ثاثة 
عقود. وارتفع االنتاج عقب توقيع العراق عقود 
خدم�ات م�ع رشكات نف�ط كربى مث�ل بي.بي 
ورويال داتش شل.اىل ذلك، وقع عقد بني رشكتي 
خط�وط األنابي�ب النفطي�ة العراقي�ة ورشك�ة 
ك�وكاز الكورية ملد خط�ي انابي�ب غازية االول 
لنقل الغاز السائل واالخر لنقل الغاز الجاف بني 
حقي بيجي وكركوك. وقال مدير رشكة خطوط 
االنابيب العراقية هاش�م محم�د عبد الغفور تم 
اعل�ن ع�ن مناقصة ملد خط�وط انابي�ب غازية 
بني حقي بيجي وكركوك، بمش�اركة 18 رشكة 
اجنبي�ة. وأضاف رش�حت ثم�ان رشكات، وبعد 
دراس�ة وتقييم الع�روض تجارياً ف�ازت رشكة 
ك�وكاز بالعطاء بقيم�ة 27,550 ملي�ون دوالر 

وخال مدة انجاز 22 شهراً.

      خاص/ المستقبل العراقي

ارتفع مؤرش س�وق العراق لألوراق املالية أمس 
بنسبة 0.18%، منهياً تعاماته عند 119.88 نقطة، 
وبل�غ اجم�اىل قي�م الت�داوالت امس بنح�و 1.609 
مليار  دينار وبحجم 1.216 مليار  سهم خال 458 
صفقة. وقد تداولت أس�هم 38 رشك�ة ارتفع منها 
قيم�ة 16 منه�ا، بينما تراجع 9 س�هم أخ�ر، فيما 
استقر أداء 13 سهم كما هم عند املستويات نفسها. 
وشهد االسبوع املايض انعقاد خمس جلسات تداول 
يف الزم�ن االعٌتي�ادي من االح�د اىل الخٌمس ارتفعت 
خاالها اس�عار اس�هم 18 رشكة من ٌبني 53 رشكة 
متداولة وانخفضت اسعار 24 رشكة وحافظت 11 
رشكة عى نفس اس�عار اغاقها السابقة. وتداولت 
خال االس�بوع عى اسهم 8 رشكات من 84 رشكة 

مساهمة مدرجة ًف السوق.
وارتف�ع م�ؤرش البورص�ة ألول أم�س بنس�بة 
0.34%، منهياً تعاماته عن�د 119.66 نقطة، وبلغ 
اجم�اىل قيم الت�داوالت الي�وم بنح�و 1.683 مليار  
دينار وبحجم 1.241 مليون  س�هم من خال 509 
صفق�ة. وق�د تداول�ت البورص�ة، ع�ى 38 رشكة 

ارتفعت منها أس�هم 9 رشكات  بينما تراجع أسهم 
18 رشك�ة أخ�رى، و اس�تقر أداء ال�� 11  املتبقية 
كما عند ذات مس�توياتها، وتصدر املرتفعني س�هم 
"اتحاد"بنس�بة ارتف�اع بلغ�ت 3.75% مغلق�اً عند 

املستوى 0.83 دينار.
فيم�ا لم تصدر البيانات األس�بوعية، لاس�بوع 

املايض، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وارتف�ع م�ؤرش س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية 
بنسبة 0.03%، يف ختام تعاماتها لألسبوع املايض، 
حيث أنه�ت تعاماتها يوم الخمي�س عند 119.61 
نقط�ة ، إذ بل�غ إجمايل قي�م الت�داوالت اليوم بنحو 
11.635 مليار  دينار وبحجم 10.351 مليون  سهم 
من خال 426 صفقة. وق�د تداولت عى 33 رشكة 
ارتفع منها 8 أسهم  بينما تراجع 13 سهم أخرين، 
فيم�ا اس�تقر أداء 12 س�هم كم�ا ه�م عن�د نفس 

املستويات.
وكان  رئي�س هيئ�ة األوراق الدكتور عبد الرزاق 
الس�عدي ق�د وص�ف يف ح�واره م�ع "املس�تقبل 
العراق�ي" التذبذب الذي تش�هده البورصة بالحالة 
السليمة، عاداً االرتفاع واالنخفاض دليل عى وجود 
س�وق، فالحالة الطبيعية ان يش�هد السوق ارتفاع 

وانخف�اض، انظر بالنتيج�ة اىل الرق�م القيايس اىل 
الس�وق فمعدله الع�ام ارتف�ع اىل 136 بعد أن كان 
101، وهذا مؤرش عى ارتف�اع قيمة التداول مع ان 
ه�ذا ليس طموحن�ا لكن نتمنى تحقي�ق املزيد عند 
تحقيق الفرشة االستثمارية، وتتولد طاقة يف الباد.  
وبشأن عدم تجاوز قيمة أسهم البورصة ل� مليونني 
دوالر يف الي�وم، قال العدي إن "ه�ذا اليرضينا لكنه 
ام�ر واقع، هدف املس�اهم هو الربح وكل األس�واق 
العاملي�ة للبورص�ة تقارن بس�عر الفائ�دة املريف 
او الرب�ح من االس�تثمار، يف الع�راق االن الرشكات 
الصناعي�ة اس�عارها متدني�ة وربحيته�ا متدني�ة 
واالس�تثمار القليل االمد فيها ال يعطي مردود كايف، 
مش�را إىل  أن  البنوك تعطي اس�عار اكثر من سعر 
الفائ�دة امل�ريف لذل�ك ن�رى ان س�عر الفائدة عى 
البنوك جيد، فيما الت�داول عى الرشكات الصناعية 
ضعيف بس�بب، عدم جدية الربح الذي تعطيه هذه 
املؤسسات، فالقطاع الصناعي كيف يكون فاعل يف 
ظ�ل عدم توفر الطاقة. كلف�ة الصناعة لدينا عالية 
واملنافس�ة واس�عة عدم وجود نظام رضيبي فاعل 
وال كمرك�ي وال س�يطرة نوعية فاعل�ة، وكل هذه 

تتضارب وتؤثر عى الصناعة العراقية.

      المستقبل العراقي/ بغداد

ق�ال املستش�ار القانوني لرئيس الوزراء، االثن�ني، إن توصيات هيئة 
غس�يل االم�وال املقرر تش�كيلها ُملزم�ة للبن�ك املرك�زي ووزارة املالية 
واملص�ارف الحكومية والخاص�ة ل�"الحد من ظاهرة غس�يل االموال". 
وق�ال فاضل محم�د جواد إن "توصيات هيئة غس�يل االموال التي ينوي 
العراق تشكيلها وارتباطها بوزارة الداخلية ستكون ُملزمة للبنك املركزي 
ووزارة املالية واملصارف الحكومية والخاصة". وتابع أن "الحكومة تعمل 
االن عى توضيح اس�س تعامل هذه الهيئة ملاحظة كيفية التخلص من 
ظاهرة غسيل االموال".وقال محافظ البنك املركزي اليوم املسحوبة يده 
م�ن منصبه والصادرة بحقه مذكرة إعتقال من القضاء العراقي س�نان 
الش�بيبي أنه يمتل�ك وثائق تثبت براءته من التهم املنس�وبة اليه، مؤكدا 

قرب عودته اىل بغداد.

      المستقبل العراقي/ بغداد

 أعلن�ت وزارة التخطي�ط والتع�اون االنمائ�ي، 
ع�ن تخصي�ص 900 ملي�ار دين�ار عراق�ي لبن�اء 
مس�اكن واطئة الكلفة يف املناط�ق الفقرة يف بغداد 

واملحافظات االخرى.
وق�ال وزيرالتخطيط عي الش�كري عقب لقائه 
وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية نص�ار الربيعي 
والس�فر االيراني يف العراق حسن دانائي فر يف بيان 
تلقت "ش�فق نيوز" نس�خة منه ان "وزارته يف هذا 
الع�ام خصص�ت 900 مليار دين�ار لبناء مس�اكن 

واطئة الكلفة يف املناطق االكثر فقرا يف بغداد".
وأضاف الش�كري أن ال�وزارة خصص�ت مبالغ 
اخ�رى لبن�اء مس�اكن واطئ�ة الكلفة يف ع�دد من 
املحافظ�ات للمناط�ق االكث�ر فق�را فيه�ا "املثنى 

والديوانية وصاح الدين".
ولفت الشكري إىل ان "هناك عدة افكار مطروحة 
لإلرتقاء بالبطاقة التمونية ووضع بدائل لها. يشار 
اىل ان لجن�ة الخدمات واالعم�ار النيابية، توقعت يف 
كان�ون الثاني املايض أن تبلغ حاجة الباد خمس�ة 
ماي�ني وح�دة س�كنية يف ح�ال دخ�ول ال�رشكات 
االس�تثمارية التي ستعمل بش�تى القطاعات، كما 
قالت وزارة االعمار واالسكان االتحادية من جهتها، 
إن العراق بحاجة إىل إنش�اء مليوني وحدة س�كنية، 
األم�ر الذي ال تس�تطيع ال�رشكات العراقية وحدها 

القيام به يف الوقت الراهن.
يذكر أن بغداد ومحافظات اخرى تشهد ارتفاعا 
كبرا يف اسعار العقارات وقطع االرايض يف ظل ازمة 
س�كن حادة عجزت الحكومات املتعاقبة عن ايجاد 

حل لها.

      المستقبل العراقي/ بغداد

االقتصادي�ة  اللجن�ة  عض�و  انتق�د 
واالستثمار النيابية اداء الوزارات الخدمية, 
داعيا مجلس النواب اىل "محاسبة الوزراء 
النائب سلمان املوسوي  املقرين".وقال 
ان�ه " هناك تقصر واض�ح وكبر يف عمل 
الوزارات الخدمي�ة داعيا الجهات الرقابية 
املس�ؤولني  محاس�بة  اىل  والتنفيذي�ة 
املقري�ن ويج�ب ع�ى مجل�س الن�واب 
ممارسة دوره الرقابي وبيان نقاط الخلل 

م�ن قبل الس�لطة التنفيذي�ة وأيضا جعل 
الش�خص املناس�ب يف امل�كان املناس�ب".

الطائفي�ة  املحاصص�ة  ان"  اىل  واش�ار 
جاءت بأشخاص غر مناسبني وأعطتهم 
مناص�ب مهمة مما ول�د األداء اليسء ويف 
جمي�ع الوزارات".وتاب�ع النائب عن دولة 
القانون  ان" نظ�ام الامركزية يحتاج اىل 
أش�خاص يف املحافظات الدارة  ش�وونها 
وناحظ ان هناك تلكؤ يف انجاز املش�اريع 
عى مس�توى املحافظ�ات وه�ذا يعود اىل 
ضعف الحكومات املحلية مما يجعل نظام 

الامركزي�ة غر فع�ال يف الوقت الراهن". 
وكانت  لجنة الخدم�ات واالعمار النيابية 
ق�د رجح�ت اس�تمرار املعوق�ات يف تنفيذ 
املشاريع الخدمية، اىل ثاث سنوات قادمة، 
وذلك لوجود الفساد االداري وعدم رصانة 

الجهات املنفذة للمشاريع".
يذك�ر ان قط�اع الخدم�ات يف الع�راق 
يشهد تدهورا واضحا من خال عدم توفر 
املي�اه الصالح�ة لل�رشب وافتق�ار اغلب 
املناط�ق اىل ش�بكات التري�ف الصحي 

والشوارع املعبدة.

دعوة الشركات العالمية لالستثمار في حقل الناصرية

مع صدور بيانات االسبوع الماضي

طاقة موانئ البصرة، تتجاوز 
ثالثة ماليين و500 ألف 

برميل يوميًا

ضخ النفط، توقف نتيجة 
االضطرابات البحرية وشدة 

الرياح

استئناف ضخ النفط الخام إلى موانئ البصرة

مؤشر البورصة يرتفع 0.18 %

مستشار: توصيات هيئة غسيل 
األموال ُملزمة للمركزي والمالية

900 مليار دينار لبناء مساكن واطئة الكلفة

االقتصادية النيابية تدعو لمحاسبة المقصرين في قطاع الخدمات

العمل النيابية : تدهور االستثمار فاقم البطالة

محلل: نفتقر الى التكنولوجيا في التعامالت 
المصرفية

      المستقبل العراقي/ بغداد

أتفق املحلل املريف ماجد الصوري، مع التقارير الدولية 
التي صنفت العراق باملتأخر يف مجال استخدام التكنولوجية 
الحديثة يف التعامات املرفية، مؤكداً ان البلد مازال يفتقر 
اىل ابسط التقنيات التي تستخدمها البنوك العاملية يف عمله.

وكان�ت تقارير دولي�ة قد صنفت الع�راق باملراحل املتأخرة 
باس�تخدام التكنولوجي�ة يف التعام�ات املرفي�ة. وق�ال 
الص�وري إن القط�اع امل�ريف العراقي بحاج�ة اىل تطوير 
عمله من خال استخدام النظم والتقنيات الحديثة يف عمله، 
إضاف�ة اىل م�رشوع ربط املص�ارف االهلية م�ع الحكومية 
والبنك املركزي بش�بكة اتصاالت موحدة وش�املة لتسهيل 
املعام�ات املرفي�ة يف البلد.وأض�اف أن الع�راق يفتقر اىل 
اس�تخدام التكنولوجية الحديث�ة يف العمل املريف، داعياً اىل 
حث املصارف االهلية والحكومية الستخدام النظم املرفية 
العاملي�ة والخروج ع�ن النظم الكاس�يكية التقليدية اململة 
يف انج�از املعام�ات املرفية.ويذك�ر ان النظام املريف يف 

العراق يتكون من ثاثة وأربعني مرفا فضا 
عن البن�ك املركزي وتتوزع حس�ب امللكية بني 
)7( مص�ارف حكومي�ة و)30( م�رف أهي 
بضمنها )7( مصارف اس�امية اضافة اىل )6( 
مص�ارف أجنبية.إىل ذلك كش�ف عضو مجلس 
الن�واب  جم�ال البطيخ، عن وجود مس�تندات 
مزورة لبي�ع العملة الصعبة مقدم�ة اىل البنك 
املركزي م�ن مص�ارف اهلية معروف�ة تحمل 
خت�م الس�فارات الخارجية لتحوي�ل العمات 
الصعب�ة م�ن الباد.وق�ال البطي�خ إن اللجنة 
التحقيقية املش�كلة م�ن قبل مجل�س النواب 
حول خروقات عمل البنك املركزي يف عملية بيع 

العملة الصعبة عثرت عى مستندات ووثائق مزورة لعملية 
التحويل الخارجي للعمات تحمل ختم الس�فارات العراقية 
يف الخ�ارج وبمصادقة البنك املرك�زي وبالتواطؤ مع بعض 
اصحاب املصارف االهلية.وأض�اف أن اللجنة املكلفة أكدت 
ب�أن هناك مايني الدوالرات تخ�رج يومياً من الباد بتدليس 
واضح من قبل البنك املركزي مما يدل وجود لوبيات تستضل 
بحماية مس�ؤولني كبار يف الدولة، مؤك�داً ان االيام القادمة 
س�تثبت ذلك وستكش�ف عن اسماء املس�ؤولني أمام الرأي 
العام لك�ي يأخذوا حقه�م الجزائي بما فعل�وه من جرائم 
مالية.وكان مجلس الوزراء صوت خال جلسته االعتيادية، 
الثاث�اء )16 ترشين األول 2012(، عى تكليف رئيس ديوان 
الرقابة املالية عبد الباسط تركي تويل إدارة منصب محافظ 
البن�ك املركزي وكالة.وكان عضو اللجنة التحقيقية بش�أن 
عمل البنك املركزي هيثم الجبوري أكد، يف )14 ترشين األول 
2012(، ص�دور مذكرات اعتقال ومنع س�فر بحق محافظ 
البنك املركزي س�نان الش�بيبي ومس�ؤولني يف البنك، وفيما 

اعترب أن بقاء املحافظ يف الخارج سيثبت تهم الفساد.       المستقبل العراقي/ بغداد

رب�ط عض�و لجن�ة العمل و الش�ؤون 
االجتماعي�ة النيابي�ة اس�ترشاء ظاه�رة 
البطال�ة يف العراق بموض�وع انغاق البلد 
عى نفس�ه وتدهور االس�تثمار ,مستبعدا 
ان يك�ون للبطال�ة دورا يف زي�ادة نس�بة 
جرائ�م القتل واالغتص�اب للصغار .وذكر 
النائ�ب عب�د خرض طاه�ر ان�ه "اذا اردنا 
ان نك�ون موضوعي�ني يج�ب ع�دم  ربط 
البطالة بالجريمة حيث اذا تم التحقق من 
الجريمة س�نجد ان اكثر املجرمني والذين 
يخطط�ون للجريمة هم من غر العاطلني 

ع�ن العمل".وأضاف النائب ع�ن القائمة 
العراقي�ة ان" من ارتك�ب الجرائم االخرة 
هي اغتصاب الفتي�ات الصغرات واألوالد  
هم من الذين يعملون يف الجيش والرشطة 
ويتقاضون رواتب عالية اذن ال يمكن ربط 
الجريم�ة بالبطال�ة يف الع�راق وال حتى يف 
العالم حيث ان اكرب  العمليات اإلرهابية يف 
العالم يخطط لها وينفذها تجار كبار من 
تجار الخليج ومن حملة الش�هادات العليا 
".وتابع انه " من املمكن ان تكون البطالة 
منتج�ة للجريم�ة ولكن يف وض�ع العراق 
اليمك�ن  الدقيق�ة  االحصائي�ات  وغي�اب 
ان نرب�ط موض�وع البطال�ة بالجريم�ة" 

.وأوض�ح طاهر ان" احد اس�باب البطالة 
ه�و االنغاق الكامل ع�ى العالم  ولو كانا 
منفتحني عى العالم لساعدنا هذا االنفتاح 
عى كس�ب االس�تثمار يف العراق وكس�ب 
ال�رشكات ومن ثم تنتهي ه�ذه الضاهرة 
م�ن خ�ال توفر ف�رص عمل م�ن خال 
االس�تثمار  ".وتط�رق ممث�ل املرجعية يف 
كرب�اء عبد املهدي الكربائ�ي اىل حادثتي 
اغتص�اب طفلتني عمر احداهما خمس�ة 
س�نوات واالخرى اربعة سنوات ثم قتلهما 
والتمثي�ل بهم�ا خ�ال خطب�ة الجمع�ة 
املاضي�ة، مبين�اً ان " اب�رز اس�باب تل�ك 
الحادثتني البش�عتني هو تعاطي املخدرات 

الذي هو اش�د فتكاً وخطراً عى شبابنا "، 
داعياً االباء واالمهات اىل تحمل مسؤوليتهم 
يف متابع�ة ابنائه�م ".كما ودع�ا االجهزة 
االمني�ة اىل تكثيف جهوده�ا للحد من تلك 
الجرائم  "، مش�دداً بالق�ول عى " اهمية 
صدور احكام قضائية ش�ديدة باملتجارين 
بشبابنا وامننا ومجتمعنا ".ويشهد العراق 
ازم�ة بطالة خانق�ة حيث يعان�ي االالف 
م�ن الش�باب والكفاءات واصح�اب املهن 
واملهارات من عدم توفر فرص للعمل وعزا 
مختصون وباحثون اجتماعيون استرشاء 
البطالة يف العراق اىل ارتفاع نس�بة الفساد 

املايل واالداري.

تعل�ن املديرية العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية يف البرة اح�دى تش�كيات وزارة الكهرباء عن اعان 
املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر 
املديرية العامة / قس�م الش�ؤون التجاري�ة الكائن يف محافظ�ة البرة/ تقاطع الطويس�ة فعى اصحاب 
الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم عطائهم عى ان يكون 
العطاء يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة واملكتب والعنوان 

الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عى ان تكتب محتويات كل عرض عى االغلفة وكما يي :
الظ�رف االول: يتضم�ن العرض الفني والذي يحت�وي عى املواصفات املبين�ة يف رشوط ووثائق املناقصة 

مؤيدة بختم الرشكة او املكتب مع مستمسكات الرشكة املذكورة يف وثائق املناقصة.
الظرف الثاني: يتضمن العرض التجاري ش�اما س�عر املواد مع التامينات االولية عى شكل صك مصدق 
او خط�اب ضم�ان صادر من م�رف عراقي معتمد بنس�بة )1 %( من قيمة العطاء املق�دم املقدم عى ان 
تس�تكمل اىل )5 %( عن�د االحال�ة وقبل توقيع العقد، وس�وف يهمل العطاء غر املس�تويف للرشوط ولن يتم 
اس�تام اي عطاء بعد تاريخ غل�ق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور 

نرش االعان علما" بان املديرية غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرف�ة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني ل�وزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq ولاجابة عى 

االستفسارات مراسلتنا عى الربيد االلكرتوني                                                                            
gdeep_comm_dept@yahoo.com ،

مبلغ التندرالماحظاتتاريخ الغلقالموادرقم المناقصة
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 "الإ�سالم واجلنو�سة" حل�سني ب�ستان النجفي

امل�ستقبل العراقي: متابعة

الكتلاب يف جذر الدين اإلسلامي الذي ينطلق 
يف نظرتله إىل الرجل واملرأة، ملن منطلق تحقيق 
العدالة ولو عىل حساب املساواة. إصدار الكاتب 
النجفلي عن »مركلز الحضلارة لتنميلة الفكر 
اإلسلامي«، ُيقلارب قضية التمييز بلن الرجل 
واملرأة يف املؤسسات االجتماعية، بدءاً من األرسة 
وصلوالً إىل غريهلا من األوضلاع واملواقلع التي 
يتنافس فيها الرجل واملرأة، كالقانون والدين وما 
شابه. كما يقرتب الكاتب من نقاشات يف الفكر 
والفلسلفة والديلن، محورها الدعلوة إىل إعادة 
النظر يف كثري من املفاهيم الدينية واالجتماعية، 
بهدف إقرار املسلاواة الكاملة وإلغاء أي شلكل 

من أشكال التمييز عىل أساس الجنس.

مغامرات اللغة العربية وجهادها عرب التاريخ

امل�ستقبل العراقي: متابعة
بعد أكثر من عرشين سنة من البحث والتقيص 

والجهد واملثابرة صلدر مؤخرا معجم الفردوس 
بصفحاته الستمائة بعد األلف للمؤلف أ.د. مهند 

عبد الرزاق الفلوجي
 معجلم الفلردوس مطبلوع يف جزئين )كلٌّ 
يحلوي 800 صفحلة( وهلو معجلم إنجليزي- 
األصلول  ذوات  اإلنجليزيلة  للكلملات  علربلي 
الصوتلي،  بالتشلابه  بعلد ضبطهلا  العلربيلة 
ودراسة معانيها، وشكل حروفها، واستخدامها 
النحلوي ويف املعجُم أكثر ملن 3000 جذر كلمة 
إنجليزية والتي تشلكل قرابة 25,000 كلمة من 

أصل عربي.
أدت العربيلة قديملا دور لغلة التواصلل بن 
حضارات العالم يف العرص الوسيط )نظام العالم 
القديلم(، حيث كانلت بحق وعلاًء حفظ الطب 
والعللوم والفللك واملاحة والقانلون والعلمارة 
التعريلب  حركلة  ولعبلت  وغريهلا.  والفنلون 
النشلطَة دورا رئيسلا يف توثيلق كنلوز املعرفلة 
العاملية، فوصللت الكتب اإلغريقية إىل أوروبللة 
يف مخطوطاتها العلربية، لتحفظ ما فُلقِلد من 
كتب الفلسلفة والعلوم، وتعوض ملا دمر منها 
هنلاك عىل يد محاكم التفتيلش باعتبارها كتب 

كفر وهرطقة. 

ويعتلر الكتلاب ملع مقدمتله ‘مغاملرات 
اللغة العربية وجهادها عر التاريخ' )باللغتن 
العربية واإلنجليزية( أول مرجع كامل شلامل 
ملن نوعله يف )التأثلري العلربلي علىل اللغلة 
ت  اإلنجليزيلة(، يجيب عىل أسلئلة طامللا حريرّ
الباحثلن، ويسلاعد يف الكشلف علن قنلوات 
التفاعلل بلن اللغتلن العربيلة واإلنجليزيلة. 
ويعزز التواصل اللغللوي والتفاعل الثقايف بن 

الرشق والغرب يف عرص العلوملة 
وملن الجديلر بالذكلر أن املؤللف أ.د. مهند 
الفلوجلي مواطلن بريطاني من أصلل عراقي 
وينحلدر ملن أرسه عريقلة يمتلد نسلبها إىل 
آل بيلت الرسلول الكريم ويجيد اللغلة العربية 

واالنكليزية بتمكن.

»كتاب الإجارة« ملحمد العاملي

امل�ستقبل العراقي: متابعة
ُيمكن اعتبار »كتاب اإلجارة« )مكتبة الفقه 
ة، النجف الرشيف( اسلتعادة  واألصول املختصرّ
لعملل الشليخ محمد تقلي الصلادق العاميل، 
اللذي ُيقدرّم جزءاً من تلراث ثقايف عريق القدم. 

أملا »اإلجلارة«، فهي »تمليلك املنفعة بعوض«. 
لكلن هلذا التعريف تعلررّض إلشلكاالت، أحدها 
لفظلي وثانيها عقيل وثالثها عدم معقولية ملك 
ر أعراض املستأجر. وهذا كلرّه يف نحو 500  املؤجرّ
صفحة، موزرّعة عىل تفسلريات وتحاليل فقهية 

ولغوية وتراثية.

»حوار مع الفكر الغربي« جلوزف �سايغ

امل�ستقبل العراقي: متابعة
جلوزف صايلغ شلاعر معلروف، لكنله يف 
هلذا الكتلاب يحلاور ملن موقعله كمقيلم يف 
فرنسلا ومتضلع بلغتها كتاباً هلم يف معظمهم 
فرنسيون. واملحاورة هي إطال عىل مؤلفاتهم. 
بلن الكثرييلن الذيلن يحاورهم جلوزف صايغ 
تسلتعيد أسماء أندريه ميكال املسترشق، وجان 
الكونلري الصحلايف وامللؤرخ، وآالن تورين عالم 
االجتماع، وميشال بوتور األديب، وآالن بوسكيه 
الشاعر، وآالن بريفيت املؤرخ، وروبري ساباتييه 
الشلاعر والروائلي، وروالن بلارت السليميائي 
واملفكر، وآالن روب غربيله الروائي، وجان بيار 

فاي الشاعر والفيلسوف. عن دار نلسن.
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يف قاعة التكريل الثقافية

ريح الخريف تبعثر االوراق الجافة .. والطريق نفسله 
اليتغري، طويل ومتعرج وشلاحب.. ريح باردة تتسللل اىل 
جسلدي امللتهب .. واملدرسة التي كلفت بزيارتها يف اقىص 

الرقعة الجغرافية بعيدة ونائية. 
الجلر الذي يمتد عىل خارصة املدينة يعر نحو االفق 
املتناهي بصمت حيلث القرى املجهولة، ثمة قارب صغري 
يمر تحت الجر.. قلارب با ارشعة، احس بقلبي يطفو 
عىل خشلب غارق .. وضباب اواخر الخريف احام باردة.. 
يف املرآة الجانبية للسيارة الاحد خلفي بمثل هذه الساعة 
باتجاه الخرائب .. اشلعر بانسياب العجات عىل اسفلت 
الشارع .. حقول القمح الجرداء با منظر .. الطريق يبدو 
خاليلا واملجهول غري متناه، تبدو بعض االشلياء  مبهمة 

واحيانا واضحة كل الوضوح.. 
تملر بجانبي اسليجة من اسلاك شلائكة وصدئة .. 
عليهلا ورود ملتفلة رقيقة وناعمة . ادهلش من الجمال 
امللتف عىل كل تلك القسلوة!!  يف املنعطفات نقاط مرورية 
وبقربها سيطرات عسكرية يف منطقة موحشة ومنعزلة.. 
يتفحصون وجوه املارة عر جسلور صغرية شبه منهارة 
.. بقربهلا حشلائش مصفرة وريح خفيلف يحمل رائحة 
الرتاب .. صوت محرك السليارة يسلتفز السكون ويمزق 

الفراغ.
أطفلئ املحرك وأقف مسلتمعا اىل ذلك الهلدوء الهائل، 
بإمكان املرء سماع الحرشات وهي ترتاكض بجيوش عىل 
حافة السلاقية .. اشعر ان هذا الخريف ليس حالة مؤقتة 
بن املوت والنماء وانما هو حالة دائمة .. املاء يرشب ظال 
االشلجار بالقرب من بحرية اسماك صغرية، وثمة نوارس 
التكف عن الطريان كنلت اردد مع نفيس – ايتها النوارس 
التقرتبلي من مشلاهد صمتلي .. اسلرتيح علىل الحجر 
واشلاهد من بعيد رجفة الشجر! تضيعني الطرقات خلف 
سدة ترابية، واحس باالمنيات تلفني مثل ضباب الفجر.. 
رايس نسليان ثقبته الذاكرة. االشجار شلبه العارية تبدو 
كاشلباح ترتدي معطف رمادي شاحب.. نقطة عسكرية 
علىل رأس جر صغري ، تقدم الحلارس نحوي قائا:- اىل 

اين ان شاء الله ؟ 
قلت : اىل زيارة مدرسة .. انا مرشف تربوي عام. 

قال: يااستاذ هذه املدرسة لن تستطيع الوصول اليها، 
فهي بعيدة جدا واشلباح املوت تقطلع الطريق باالضافة 
اىل خطورة الدروب الفرعيلة، وامامك عرشات املنعطفات 

والغابات!! 
قلت: احمل معي امرا اداريا مهما ويجب ان اصل. 

قلال: اذا كنت مرصا عليك ان تحمل هلذه املراة معك، 
وهلي بالحقول القريبة من املدرسلة، فتح باب السليارة 
االماملي وصلاح – برنجي هيا أصعدي!! شلعرت ان الدم 
توقف يف جسلدي، املرأة خرافيلة مرعبة كخيلال املآتة، 
بل شلبه جثة هامدة، شعرت باحراج شلديد لقد ضاعت 
متعلة الطريلق منلي.. ثملة قلرف يجتاحنلي، قلت مع 
نفيس:- ياقلب شلخت ولم تعقل بعلد!! تحت اقدام الرج 
للوح يل الحارس مودعا. ما أن ادرت املحرك حتى رصخت 
املرأة:- "برنجي" شلعرت اني اهلرب من جلدي!! انتابني 
وجلل  ولذت بالصملت .. طاردت ببلرصي الكائنات التي 
تسكن هذا املكان، وجدت شارعا تتناثر عىل جانبيه ابنية 
مسرتخية.. واحيانا اراها محطمة .. وتبدو  الحالة كحلم 
يف اليقظة الاجد له تفسريا ..!! املرأة التي بجانبي محدودبة 
بثقلل اوجاعها .. كما لو انهلا تبكي بصمت، الوحل عالق 
بارسارهلا كلما قطعلت مسلافة، االرض تصفر، وبعض 

البيوت تنبعث منها رائحة الدم املحروق!! 
يف هلذا التيه والبيوت املوحشلة تتنفلس روحي وجع 
الكائنلات .. القرى البعيدة ترتدي حزنهلا بعد كل بكاء .. 
بإنتظلار العابرين. الرد والفقلر عند حافة املكان، ويبدو 
املكان مثل محطات قديمة مهجورة .. االرض واالشلجار 

يربكها الغبار.. 
الحظلت ان دموعها تنسلاب بصمت قللت:- ياحاجة 

ماذا يبكيك؟
التفتت نحوي وهي تتنهد بصوت مكسلور "برنجي" 
ثلم لفها الصمت .. السليارة  تنهب الطريق وثمة سليارة 
تنبله اىل امللرور، ورسب اوراق ملونة وراءها مخشخشلا 
يحلاول ان يلحق .. سلمعت سلائقها يصيلح: "برنجي" 

ادركلت ان رسب هواجلس وذكريات وحنلن يلم بروحها 
الصامتلة يف الزملن املقهلور .. كم معركة خضنلا .. وكم 
حرب مهلكة فيها متنلا ؟ االحام ترحل بعيدا وتختفي يف 
دروب ضيقة ومتاهات قرى وملدن ضائعة ترتجف فيها 
االغنيات تحت ثقل الحزن واملأسلاة.. يف االبعاد املوحشلة 
..تذوب األشياء با أمل.. ياوجع درب خفي وصبح بعيد!! 
الحلرية والحلم واملوت يبحثون عنلا !! الاريد ان اعرف اي 
علذاب تهبله املقابر .. وايلة صحارى ضوئيلة تغوص يف 
رمال الفجر!! يف تلك اللدروب ويف املمالح املهجورةة خلف 
الجلدردان الواهنة.. اليشء يسلمع غري البلكاء .. والحتى 
اصوات الكاب كم هي بيوت الحزن التي تنام فيها العتمة 
.. حيث فوانيسلها الهامدة .. ليلها ضجلر وبكاء، االرض 

موحشة والسماء مجدبة..؟! 
يف املنعطلف وعىل حائط شلبه مهلدوم الحظت كلمة 
"برنجي" مكتوبة بخط رديء .. ويف غمرة ذهويل وحريتي 
اندارت املراة نحوي وهي تقول الم تسمع ب"برنجي"؟! 

شلعرت بارباك حقيقي.. اوقفت السيارة بالقرب من 
شلجرة تن عارية عىل الطريق، ثمة صبي يبيع السكائر. 
صاح الصبي:- "برنجلي"  قدم للمرأة قنينة ماء. حاولت 
ان ادفع ثمنها ولكنه رفض, اشرتيت علبة سكائر شعرت 
باني بحاجة اىل دخان لتهدأة مخاويف ليتني لم اصدق نداء 
الراري..!! يف ذلك الطريق املوحش اتسائل عما تحمله تلك 
االقلواس من عتملة .. وعىل الطريق ويف جلزء من الثانية 
ملحلت قطة متثائبة وكللب يتمرغ عىل رابية.. الشلحوب 
يفرتس الحقول والطرقات واالكواخ عىل جانبي الطريق.. 
عىل بعض االكواخ ثياب رثة ترف كرايات الهزيمة.. وجدت 

نفيس كالغريب املسافر احمل معي امرأة من غبار!! 
بعد كل مسافة يحتويني السؤال هل ولد لنا الصبح يش 
اخلر؟ يف ذهذا الوجود واطراف بعد كل مسلافة يحتويني 
السلؤال هلل ولد لنلا الصبلاح يشء اخر؟ يف هلذا الوجود 
واطلراف املسلافات النائيلة هل محكلوم علينلا بالحياة 
واملوت؟! الادري انظر اىل الطريق  واقود بصمت .. انه زمن 
االرتباك واالنهيارات الامتناهية نحيط انفسلنا باالشباح 
واالصدقاء، نلرصخ، نبكي، نغني، نعيش ونموت الجدوى 
يف اللهلب والفضاء .. كان وهما قد عر.. الفسلحة امل يف 
الشلكوك .. الحقول واالشلجار أمسلت ذابلة،  والخيبات 
انهار تجري.. احيانا اريد ان ابكي بغضب لسبب الاعرفه.. 
ملن يخلصني ملن وحدتي؟ من يروي عطلش الكثبان يف 
صحراء روحي؟ سلمعت املرأة تتمتلم بكلمات الافهمها، 
قطعت بومة الطريق بطريان منخفض من صف االشجار 
القريب، قلت مع نفيس:- ياخريف ايها العدو اللطيف ضع 
مجالك يف اطار الزملن !! يف املنعطف االخر اعلنت الغربان 
عن حضورها. يشء من وحل وارساب غربان سود تتمرغ 

يف مياه آسنه. 
كلما اضع دمي عىل دواسلة الوقود وازيد من الرعة 
ترصخ امللراة بكلملة "برنجي" بقينلا انا واملرأة الشلبح 
نتبادل عىل طول الطريق كلمة "برنجي" اخرتقت نظراتها 
أعماقلي وحدثتني عن بعض مصيبتها وتركتني عند باب 

املدرسة حزينا وتوارت عن االنظار . 

بالقرب من املدرسلة قرويون يحملون هموم يف رصر 
ليلقونهلا يف مقلرة القماملة. أدركلت ملن اعماقلي ان 

الاجدوى هي بذرة الشك املؤسس لليقن. 
تبلدو األكلواخ القليلة املجلاورة مغلقة مثلل حقائب 
املسلافرين، ينكر الضوء يف داخيل، الحزن يمطر خيبة، 

االيام تموت مصلوبة عىل جذوع األشجار. 
اسلتقبلني مديلر املدرسلة واليشلغل ذهنلي سلوى 
"برنجي" سلألته عنها اجلاب ان قصتهلا غريبة تطوف 
الشلوارع واالرياف والحقول، والاحد يعرف اين تذهب او 

اين تنام؟ تاخذها الدروب والتستقر بمكان . 
يف غرفة اإلدارة نافذة با زجاج، تنسلدل منها طحالب 
غريبلة، يتسللل طائلر صغري رملادي، ينقر عىل خشلب 
الطاوللة، تتبعه ريشلة تحلق يف الهواء السلاكن. انتابني 
الصمت والتأمل، سلاد جو من االضطلراب .. أكمل املدير 
قائلا:- اختطفت حيوانات الظام والقتلل ابنها وقطعوا 
رأسله ولفوه بخرقة وأرسلوه لها يف سلة خضار مكتوب 
عليهلا "برنجلي" ومن يومهلا أصبحت شلبه مجنونة.. 
اجتاحنلي الجزع وشلعرت بأىس جارف ومشلاعر مليئة 
بالحزن والشفقة .. قلت بصوت مسموع:- أوالد الخرافة 
ينلرشون امللوت يف شلوارع املأسلاة!! أحلس يف اإلرجلاء 
ثمة حلزن يكر وأخر يتناسلل با حدود.. عتمة شلجرة 
الصفصلاف يف فضلاء املدرسلة تلقي بظلهلا عىل وجوه 
الصغلار املرتبة.. طلارت فاختة تتبعها أخلرى.. تجمعت 
أحاملي يف غيملة وارى كل أحلام الصغلار علىل وجهها 
املتعب.. يبدو املنطق خارج عن املعقول .. يبدو كمن يضع 

كلب مجنون هر رشس يف كيس واحد! 
يعتيل وجهي الغبار .. ويتسلاقط ريش طائر مكسور 
الجنلاح.. السلنن أوجعتنلي يف فنونهلا الكئيبلة.. غرابة 
ووحشلة هذا امللكان ألتصدق !! وجلدت نفيس مثل صبي 
املدرسلة املتأخر وهلو  يلمللم اوراقه املبعثرة .. شلعرت 

بصداع نصفي وهمست:- اه من اوجاعاك ايتها املحن!! 
فتحلت دفلرت مذكراتي ، وجدت جناح فراشلة وزهرة 
ذابللة بن االوراق، دونلت فيه – غيلة ملات الولد وبقيت 
"برنجلي" بن نار وثللج، وصمت يف االفاق، عىل شلظف 
العمر تعيش، هادئة هي كشجرة النخيل التي تحمل حزن 
العصافري، الروح متعبة التسلرتيح، وحيدة يف املنعطفات 
.. الملكان يؤيها يف الطرقات واليف املحطات .. مباركة انت 
بن النسلاء يامن تحمللن الحزن بصلر.. ياقنديل نور.. 
انلت القريبة مثل عصلا االعمى.. انت ملاء يروي عطش 
االرواح املحرتقة.. احب ان اتحدث عنك للطرشان واعطي 
صورتك للعميان، رغم اني اشلعر انك مهملة ووحيدة، ما 
من احد يسلاعدك عىل عبور الشلارع وليلس من يعطيك 

كرة خبز..؟؟ 
بعد فرتة صمت قليلة .. املدير يتفحصني برأس صقر.. 
اخرجت االستمارة املعدة للزيارة وكتابة التقرير . ودونت 
املعلومات : املدرسلة با ملاء والكهربلاء.. والتوجد فيها 
مرافق صحية للتاميذ سقفها من القش وجذوع األشجار 
.. نوافذهلا بازجلاج تطري ملن خالها انلواع الحرشات، 
الجدران ايلة للسقوط فيها العرشات من الشقوق واملئات 

ملن الثقوب تنام فيهلا العديد من االفاعي.. املدرسلة با 
سلياج ، مكشلوفة املام الحيوانلات، نقلص باملعلمن.. 
الوسائل ايضاح فيها سوى خارطة واحدة للعراق متآكلة 
... حولها نسليج من العنكوب وعلىل حدودها العديد من 
الحرشات القذرة، وكرة ارضية مكسلورة وشبه مهمشة، 
لفت انتباهي يف هذه الخارطة الجغرافية انها تبن الثروة 
املعدنيلة والنفطيلة وثملة انابيب عماقلة للنفط تزحف 
بمختلف االتجاهات... مكتوب اسفل الخارطة من املتوقع 
لانتاج النفطي اثنا عرش مليون برميل للنفط !! ودون ان 
ادري كتبلت املوضوع الرئيس بعنلوان "برنجي" وادخلت 
التقرير بالظرف املخصص وختمته بختم وتوقيع املدرسة 

ومعنونا اىل السيد املدير العام وقفلت راجعا. 
وادركلت ان الخارطلة  تنلزف دملا ونفطلا .. ورغلم 
املسلافات التي يف القلب توجع .. انكسلار الحلم يف حقول 
االمنيلات.. اطبلق خيايل عىل صلورة قريبلة للحظة التي 

ودعتني فيها "برنجي"!! 

�سلمان �سهيب علي

األن غين�سبريغ
ترجمة: �سركون بول�ص

اىل كارل �سولومون
رأيلُت أفضلَل العقلوِل يف جيليل وقلد دمرهلا الجنلوُن، يتضلورّرون عراَة 

وُمَهْسرتين
يجرجرون َ أنفسلهم عر شلوارع زنجيٍة يف الفجر باحثَن عن إبرِة مخدرِّر 

ساخطة
َهبائيون* برؤوس مائكٍة؛ يتحرقون للوصال السلماويرّ العتيق، بالدينمو 

النجوميرّ يف مكننة الليل،
الذيلن بفْقلٍر ويف خرٍق وبعيلون مجورّفٍة ومسلطولنرّ جلسلوا يدخنون يف 

الظام العجائبي لشقٍق با ماء حاررّ يطفو يف أعىل املدن يتأملون يف الجاز
َمْن عررّوا للسماء أدمغتهم تحت سكة اللEL * ورأوا مائكة اإلسام املنرية 

ترتنح عىل سقوف األحياء الفقرية.
َملْن ملررّوا يف الجامعات بعيوٍن سلاطعٍة وباردٍة مهلوسلَن ألركانسلاس 

ومأساة نور – بليك بن أساتذة الحرب،
َمْن ُطردوا من األكاديميات لجنونهم ولنرشهم أناشليَد فاحشًة عىل نوافذ 

الجمجمة
َملْن انزووا بمابلَس داخلية يف غرف با حاقٍة، حارقن أموالهم يف سلال 

مهماٍت ومن أصغوا اىل الرعب عر الجدار،
َمْن ُقبَض عليهم يف لحاهم العانية عائديَن عر الريدور بحزاٍم من املاريوانا 

اىل نيويورك،
َملْن أكلوا نارا يف فنادق الحثالة أو رشبوا الرتبنتن يف زقاق الجنرّة، يف املوت، 

أو َمْطهروا صدورهم ليلًة بعد ليلة،
- وخيًص با  بأحلاٍم، بمخلدراٍت، بكوابيس يقظلٍة، كحوٍل وعضو ذكلريرّ

نهاية،
شلوارُع عميلاُء ال َتضاهى من سلحاٍب يرتعد وبرٍق يف البصلريِة يثُب نحو 

قطبي كندا وباترسون، منريا عالم الزمن الساكن بينهما،
صلادات بايوتية* ألروقٍة، أسلحار باحٍة خلفيٍة شلجرٌة خلراُء مقرٌة، 
سكرُة خمٍر عىل سطوِح املباني، انسلاطاٌت عىل الشاي، َدْسكراٌت بفرتيناتها 
لسلياقِة متعٍة يف أضلواء املواصات الغامزة بنيونها، شلمٌس وقمٌر واهتزازاٌت 
شلجريرٌّة يف أغسلاق شلتاء بركلن، قرقعاُت براميل الزبالة والنوُر الرحيُم ملُك 
بلواي"* للركوب الانهائي  البصرية، َمن ربطوا أنفسلهم بالساسلل اىل "الصرّ
من باتريي اىل برونكس املقدسلة مخدرّرين بالبنزيلن حتى صحوا عىل ضجيج 
العجلات كالحلًة أدمغتهم مفرغن ملن الريلق واألطفاِل مرتجفلَن بأفواٍه 

مخلوعٍة ومهدودين يف النور الكئيب لحديقة الحيوان*،
َملْن غرقوا طلوال الليل يف األنلوار الغورّاصة بمقهى بكفلورد وطفوا عاليا 
وجلسلوا طوال مسلاء البرية املتخمرة يف محلرّ فوغازي سامعَن فرقعة املصري 

عىل جوكبوكس* الهيدروجن،
َمْن تحدثوا با توقف لسلبعَن ساعًة من منتزٍه اىل غرفٍة اىل باٍر اىل مصحِة 
بيليفلو اىل متحلٍف اىل جلر بروكللن، طابلوٌر صانلٌع من حلواريِّ إفاطون 
يقفلزون اىل االدراج الَعَتبيرّلة من سلالِم الحريِق من أفاريز النوافلِذ من بنايِة 
لقللقلوَن الحنَك يرصخون يتقيأون ويهمسون  إمبايرستيت ومن القمر، يطقرّ
بحقائَق وذكرياٍت وُملرٍّح وركاٍت اىل البؤبؤ وصدماٍت بالكهرباء يف مستشفياٍت 

وسجوٍن وحروب،
استبصاراٌت بكاملها اسُتفرغْت باستذكاٍر مطلٍق لسبعة أياٍم ولياٍل بعيوٍن 

ة، لحماً لكنيٍس ألقي به عىل الصيف... مشعرّ

من قصيدة "ُعواء"

برنجـــــــي  !!
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يف  ش�ائكة  كث�رة  قضاي�ا  ثم�ة 
مرسحن�ا املع�ارص، ومنه�ا إش�كالية 
تتعل�ق بال�راع القدي�م املتج�دد بني 
املخرج واملؤلف وأهمية النص املرسحي 
وطريق�ة تناوله، اىل الح�د الذي وصلت 
فيه الحالة اىل محاولة اس�تحواذ بعض 
املخرجني عىل الن�ص املرسحي وكاتبه 
وعم�ل م�ا يحلو له�م بحج�ة تحقيق 
الرؤيا الخاص�ة، وإضافة البعد الجديد 
ع�ىل فك�رة العم�ل الفن�ي تح�ت باب 
التجريب.. ما زال الراع مشتعال حتى 
وقتنا هذا: من هو سيد العمل املرسحي 
وعىل من تقع مسؤولية فشله ونجاحه 

أمام الجمهور والنقاد؟
يقودن�ا  الواض�ح  الخل�ط  ه�ذا 
بال�رورة للحدي�ث ح�ول إش�كالية 
أخ�رى، ذات صل�ة باملوض�وع، وه�ي 
مفهوم التجريب عىل املس�تويني املحيل 
والعامل�ي، وهو ال�ذي أعط�ى الفرصة 
كامل�ة ملجموعة من اله�واة وقليل من 
املحرتف�ني أرادت أن تلفت اليها األنظار 
ظّن�ا منه�ا أن طري�ق التجري�ب ه�و 
أس�هل الط�رق. وهكذا برزت مس�ارح 
مثل م�رسح القهوة والعلبة والحديقة، 
وكلها والدات مرسحي�ة كان يمكن أن 
تث�ري واقعن�ا املرسح�ي لو ل�م يجنح 
بعضها نحو تحقيق أهداف ش�خصية 
وفردي�ة خالص�ة، ولم يندف�ع بعضها 
اآلخر وراء تجربة برّاقة ولكنها مغلقة 
وذات بعد واحد، ولم يقدم البعض اآلخر 
عىل محاولة طموح تستهدف مخالطة 
الجمه�ور العريض الذي لم يتعرّف بعد 

إىل شكل املرسح التقليدي، حتى يفاجأ 
بأشكال جديدة من قبيل مرسح العبث 
أو الالمعقول، ومرسح الثورة، ومرسح 
القسوة وصوال اىل مرسح اإلضاءة الذي 

يخلو من املمثلني.

 عمل م�شروع

 أن يقوم املخرج بإخراج مرسحياته، 
الوس�ط  يف  ومأل�وف  م�روع  عم�ل 
املرسحي محليا وعربيا وعامليا ومألوف 
القدي�م  امل�رسح،  تاري�خ  أيض�ا ع�ر 
من�ه والحدي�ث، أم�ا أن يؤل�ف املخرج 
مرسحي�ات غره فه�ذا هو اليشء غر 
املروع وغر املقبول. ونحن نعرف أن 
اثنني م�ن األربعة الكب�ار الذين ظهروا 
معا، وقاموا بتأسيس املرسح اإلغريقي 
القديم قبل امليالد بنحو خمس�ة قرون 
كاملة، قد قاما بإخ�راج مرسحياتهما 
واشرتكا يف تمثيلها، ومثلهما فعل وليام 
شكس�بر ومولي�ر وبرتول�د بريخت، 
وهن�اك بع�ض املؤلف�ني الذي�ن اكتفوا 
بإخراج بع�ض مرسحياتهم، مثل جان 
كوكت�و )1889 � 1963( وج�ان آنوي 
بيكي�ت  وصموئي�ل   )1987  �  1910(
)1906 � 1989(، وهؤالء جميعا رجال 
م�رسح حقيقيون، له�م دراية بتكنيك 
الع�رض املرسح�ي وف�ن األداء وأرسار 
االخ�راج وأهمي�ة الكلمة عىل خش�بة 
امل�رسح، دراي�ة ال تق�ل أهمية وش�أنا 
ع�ن خرته�م بف�ن الكتاب�ة، وليس�وا 
مج�رد كّت�اب يكتب�ون أدب�ا مرسحيا 
دون أن تك�ون له�م عالق�ة بامل�رسح، 
وإالّ أصبحت ظاه�رة )املؤلف املخرج( 
عىل صحتها أكثر خط�ورة وخطرا من 
ظاه�رة )املخرج املؤلف( ب�كل ما فيها 
م�ن مغالطات ولغ�ط وتأوي�الت تمتد 
اىل اش�كاليات أخرى ح�ول أزمة النص 
املرسح�ي وأزم�ة غي�اب الجمهور عن 
العروض املرسحي�ة املعقدة والغرائبية 

يف نظرتها للحياة والفكر اإلنساني. 
هناك أمثل�ة عاملية تعت�ر أنموذجا 
صالحا للقضية التي نتعرض لها، وهي 
مس�ألة بالغ�ة األهمي�ة عىل مس�توى 
املرسح العربي، بعد أن ش�اهدنا حاالت 
الس�قوط لبع�ض املخرجني ب�ني فّكي 

كماش�ة الن�ص واملؤل�ف والطم�وح 
الشخيص.. نقول ذلك ونحن نستذكر 
امل�رسح  أع�الم  أه�م  أح�د  تجرب�ة 
الفرن�ي جان ل�وي ب�ارو، صاحب 
مدرسة األداء التمثييل، حينما اكتفى 
ب�أن يكون مخرج�ا مفرسا ملرسحية 
الكات�ب الفريد جاري بعن�وان “أوبو 
فوق التل”، كذلك تجربته مع الكاتب 
بإخراج�ه  ق�ام  ال�ذي  آن�وي  ج�ان 
ألحدث مرسحياته بعن�وان الفت “ال 
تستيقظي يا سيدتي”، بعد أن أخرج 
مرسحيت�ه أيض�ا بعن�وان “عزي�زي 
انط�وان”، وكان قد اش�رتك من قبل 
م�ع روالن بي�رتي يف إخ�راج ثمان�ي 
مرسحي�ات م�ن بني خم�س وثالثني 
مرسحي�ة كتبه�ا آن�وي من�ذ ع�ام 
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 جتربة �آنوي

ويجدر بن�ا هنا التع�رض رسيعاً 
لرؤي�ة الكات�ب املرسح�ي الفرن�ي 
آن�وي يف امل�رسح. فيم�ا ع�دا مولده 
يف مدين�ة ب�وردو ع�ام 1910 ألبوين 
كادح�ني، والتحاقه بكلي�ة الحقوق، 
ثم تركها بعد عامني وااللتحاق بعمل 
ي�أكل منه عيش�ه، نش�أ ج�ان آنوي 
يف أحض�ان املرسح متفرج�ا وهو يف 
الثاني�ة عرة من عمره، حيث اطلع 
عىل مرسحي�ات كبار املؤلفني، ولفت 
رليه األنظ�ار كمروع كاتب وهو يف 
السادس�ة عرة من عم�ره، حينما 
ص�اغ مرسحي�ات ش�عرية ل�م 
يستكملها، ومتمرسا، حيث عمل 
وه�و يف الثامنة عرة س�كرترا 

ل�وي  الكب�ر  واملمث�ل  للمخ�رج 
جوفيه )1887 � 1951(، اىل أن بدأ 
يكت�ب للمرسح، وهو يف التاس�عة 
عرة من عم�ره. ولقد تأثر آنوي 
يف ب�دء حيات�ه الفني�ة بثالث�ة من 
معارصي�ه كان�وا بمثاب�ة األعمدة 
الت�ي أقام عليه�ا مرسحه الخاص 
واملتمي�ز. وقد أفاد منه مرسحيون 
كب�ار يف الجمع بني اللغ�ة الدارجة 
واللغة الش�اعرة لخلق لغة جديدة 
للمرسح، وتعلم من�ه جان كوكتو 
اس�تخدام األس�طورة للتعبر عن 
الحياة املعارصة، وأخذ عنه الكاتب 
االيطايل لويجي برانديلو )1887 � 
1936( الحائ�ز جائزة نوبل لآلداب 
عام 1936، طريق�ة املرسح داخل 
مرسح، للمزج بني الواقع والخيال، 

أو بني الوهم والحقيقة. 
نجح�ت مرسحي�ة ج�ان آنوي 
“ال تس�تيقظي ي�ا س�يدتي” نجاح�ا 
س�احقا، مث�ل العديد م�ن مرسحياته 
الت�ي تهت�م بالحياة واالنس�ان يف إطار 
إنس�اني، لتض�ع فناني امل�رسح فوق 
خش�بة املرسح تأكيداً للحكمة القائلة 
بأن الحي�اة مرسح كب�ر، وان املرسح 

الص�ادق الحقيق�ي هو الحي�اة، وهو 
مرآة ال�ذات والوج�ود، أما ال�ذات التي 
يلتقطها آنوي يف ه�ذه املرسحية فهي 
خارجة م�ن معرتك الحياة، ش�خصية 
مزدوج�ة، يجم�ع صاحبها ب�ني مهنة 
مدي�ر  ووظيف�ة  والتمثي�ل  االخ�راج 
امل�رسح، تبع�ده ظ�روف الح�رب عن 
عمل�ه وعن زوجت�ه املمثل�ة لفرتة من 
الوق�ت يعود بعدها ليج�د أن مكانه قد 
احت�ل، وأن زوجت�ه ق�د احتل�ت كذلك، 
فرتم�ي ب�ني أحض�ان ممثلة ناش�ئة 
عىل اس�تعداد ألن تعط�ي كل يشء من 
أج�ل دور صغ�ر أو حتى خر أصغر يف 
جريدة أو مجلة فنية، وهكذا يصّور لنا 
آنوي رشيحة من الطبقة الرجوازية أو 
الطبقة املتس�ّلقة، وهكذا يعّريها وعىل 
طريقت�ه الخاص�ة يف إط�ار فني يقوم 
ع�ىل ثنائية الت�وازن أو عنر املقابلة، 
حني يضع يف مواجهة طبقة الرجوازية 
الطبق�ة العمالي�ة او الطبقة الصاعدة 
الت�ي تح�اول بنضالها الري�ف إنقاذ 
الروليتاري�ا وتأم�ني حياتها، ومع هذا 
ال يع�دم تصويره ألولئك وهؤالء ملحات 
من فن الكاتب النرويجي هنريك إبسن 
)1828 � 1906( ال�ذي نجح من خالل 
مرسحياته يف الكشف عن األكاذيب التي 

تقوم عليها املجتمعات من خالل جملة 
امليكانيكية  القوان�ني االجتماعي�ة  من 
الظامل�ة، كم�ا أخ�ذ ملح�ات وتعلم من 
ف�ن الكاتب الرويس انطون تش�يخوف 
اس�تخدام  كيفي�ة   )1904  �  1860(
املزاج العام للقصة والتفاصيل الدقيقة 
الظاهرة وتجّم�د األحداث الخارجية يف 

القصة من خالل واقعية شعرية. 
إن جان آنوي الذي وصف بأنه عميد 
كتاب املرسح الفرن�ي املعارص، يؤكد 
بإخراج�ه ملرسحي�ة “ال تس�تيقظي يا 
س�يدتي”، ويف ترجم�ات أخرى صدرت 
الس�يدة”  توقظ�وا  “ال  عن�وان  تح�ت 
وكتبه�ا ع�ام 1970.. يؤك�د م�ا قال�ه 
الناق�د املرسح�ي فران�ك هوايتنج من 
أن “املرسحي�ة هي ن�واة املرسح، وهي 
العن�ر الوحي�د الباق�ي م�ن العرض 
املرسح�ي ال�ذي تنته�ي بانتهائ�ه كل 
عنارصه األخرى من موسيقى وديكور 
وتمثي�ل وإخراج”، وكأن�ه عىل العكس 
من برانديلو يري�د أن يقول: “الليلة ال 
نرتجل التمثيل وال اإلخراج وال التأليف، 
الليلة يؤدي املمثل تعليمات املخرج التي 
اس�تلهمها من املؤلف صاح�ب الكلمة 
والن�ص والفك�رة، الليلة ليس�ت )ليلة 

املخرج املؤلف ( ولن تكون”.
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سألت نفي عن تاريخ عالقتي باألدب. وكانت 
املفاج�أة أنني بدأت بالقص وليس بالش�عر كما 
يتوهم أن�اس كثرون وق�راء عدي�دون. وعندما 
أخ�ذت يف تذك�ر أول الكت�ب التي اش�رتيتها من 
م�رويف املتواضع أيام أن كن�ت يف مدينة املحلة 
الك�رى، اكتش�فت أن أول كت�اب اش�رتيته كان 
كت�اب قص�ص األنبي�اء للثعالب�ي، أو املنس�وب 
للثعالبي. وقد اشرتيت الكتاب من مكتبة قديمة، 
متخصص�ة يف بي�ع الكت�ب الش�عبية، بن�اء عىل 
نصيحة ش�يخ جامع ابن عط�اء الله القريب من 
م�كان تجارة أبي يف مدين�ة املحلة. وقد أتيت عىل 

الكتاب يف أيام قليلة. 
 وذهبت إىل صاحب املكتبة القديمة مرة أخرى 
فرأي�ت كتاب أل�ف ليلة وليلة” بأجزائ�ه األربعة، 
فهمم�ت برائه ولكن م�ا كان معي من قروش 
ال يكفي، فقد كان ثمنه عرة قروش. وكان البد 
من االنتظار واإلدخار حتى أكمل القروش وظللت 
أتحايل عىل أبي وأمي، وآخذ مرويف مرتني، مرة 
من أمي ومرة من أبي، دون أن يعلما إىل أن اكتمل 
املبلغ، وذهبت إىل بائع الكتب فاشرتيته، وحملته 
إىل املن�زل كما لو كنت أحمل كن�زا، وعندما رآني 
أبي أسر فرحا، س�ألني عن الكتاب وأعطيته له 
ل�راه، وحمدت الله ألنه أعاده يل، وبس�مة فرح 
تعلو وجهي، فلم يكن يحجر عىل أوالده يف قراءة 
م�ا يريدون، فكل كتاب مطب�وع مفيد يف نظره، 
ولكن�ه ع�ىل غ�ر توقع مني س�ألني ع�ن ثمنه، 
فاضط�ررت إىل إخب�اره، فس�ألني كيف حصلت 
عىل املبلغ، فحكيت له بعد أن أخذت منه األمان. 

وفاجأني بضحكة صافية، أمسك بعدها بأذني 
بني إصبعيه، قائال: ال تعد إىل هذه الحيل، واطلب 
مني ما تريد رصاحة، ولن أبخل عليك ما ظل األمر 
متعلقا براء كتب مفيدة، ولن أخر أمك بتحايلك 
حتى ال تتعرض إلحدى علقاتها الس�اخنة، ولذت 
بحض�ن أب�ي فرحا به�ذا األب الذي ل�م يكن عىل 
اس�تعداد لعقابي عىل أي هفوة مثل أمي التي لم 
تك�ن أقل منه حب�ا يل، ولكنها كانت أكثر رصامة 

وأميل إىل العقاب املبارش عىل أي هفوة. 
امله�م أنني وضع�ت األجزاء األربع�ة أللف ليلة 
ولحس�ن  الق�راءة.  يف  رسيري،وب�دأت  بج�وار 
الحظ،كن�ا يف العطلة الصيفية،فل�م أترك األجزاء 
األربع�ة إال بعد أتي�ت عىل كل صفح�ات األجزاء 

كلها. 
بع�د ذلك،عرفت طريقي إىل مكتبة البلدية التي 
تع�ودت الذهاب إليهايومي�ا يف بقية أيام العطلة. 
كان الكت�اب األول الذي حاول�ت قراءته فيها هو 
ترجم�ة اإللي�اذة للبس��تاني،لكنه صدن�ي عنه 
بش�عره الصعب،فقد ترج�م البس�تاني اإللياذة 
بشعريشبه الش�عر الجاهيل فلم أحبه، وتجولت 
بع�د ذلك بني خزائن الكت�ب الظاهرة وراء زجاج 

األبواب. 
واكتش�فت ترجمة عربية لرواي�ة هيمنجواي 
“ثلوج كلمنج�ارو” فالتهمتها، وعرفت بفضلها 
طريق القصة والروايات، وتكرر ذهابي إىل مكتبة 
البلدي�ة إىل أن عث�رت عىل “األيام” لطه حس�ني. 

وهو الكتاب الذي تغرت حياتي كلها بسببه.
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رصاع قديم غري حمسوم بني املخرج واملؤلف    

الليلة األخرية 
لسيلفيا بالث

�أديب كمال �لدين
1 

لم يكْن عىل مائدِتِك الليلة
كأُس النبيذ

وال كوب الحليب
وال ملعقة العسل،

بل كان عىل مائدتك
كأس الزوِج الخائن

مة وكوب الطفولِة املَُحطَّ
وملعقة األمِل: العلقم.

أي كاَن عىل مائدِتك
كأُس الحلِم القايس

وكوُب األِب األكثر قسوة
وملعقُة الوهم التي ال تجيد

سوى تذّوق نْفسها.
بعبارٍة أكثر وضوحاً: 

كاَن عىل مائدِتك
كأُس السّم

املرتبك�ِة  القصائ�د  وك�وُب 
املتلعثمة

وملعق�ُة القل�ِب ال�ذي لّوَح 

للحياة
طواَل ثالثني عاماً

بيِد الغريق. 

2

وداعاً!
أرشُب نخَبِك

أّيته�ا الحمام�ة الت�ي ضلّْت 
طريَقها

إىل العّش
البح�ِر  باتج�اِه  فأنطلق�ْت 

العظيم.  
*****

ش�اعرة  ب�الث:  س�يلفيا 
أمريكية انتحرْت وهي يف مطلع 
الثالث. عاش�ْت طفولًة  عقدها 
ُمعذَّبًة وحياًة زوجيًة أكثر عذاباً 
مع زوجها الش�اعر الش�هر َتد 

هيوز.  

اختتمت أمس االثنني يف البرة، 
فعالي�ات امللتق�ى الثان�ي للثقاف�ة 
الكردي�ة وللف�رتة م�ن  العربي�ة – 
العدي�د  تخللت�ه   ،10/  22  –  21
م�ن الجلس�ات النقدي�ة والقراءات 
الش�عرية ومع�رض تش�كييل واخر 
للكتب واملجالت الدورية التي تصدر 

يف إقليم كردستان.
وح�ر افتت�اح الحف�ل عض�و 
مجل�س املحافظ�ة حس�ن خالطي 
واملستش�ار الثقايف ملحافظ البرة، 
والعديد من املهتمني بالشأن الثقايف، 
أن  امللتق�ى،  يف  املش�اركون  وأك�د 
الثقاف�ة العراقية تمتل�ك العديد من 
الثقافات الفرعية جميعها تصب يف 
اتج�اه واحد ، هو الثقافة العراقية. 
بالحض�ور  املجل�س رح�ب  عض�و 
واملش�اركني يف هذا امللتقى، يف كلمة 
قص�رة، مؤك�داً، عىل عم�ق آوارص 

العربية الكردية يف العراق .
وقال املستش�ار الثق�ايف ملحافظ 
البرة عبد األمر الوائيل أن "أقامة 
ملتق�ى للثقافة العربي�ة الكردية يف 
الب�رة، يؤكد أن الثقاف�ة العراقية 
واح�دة, وأن املش�رتكات الحضارية 
والك�رد  الع�رب  ب�ني  والتاريخي�ة 
ترب جذوره�ا يف أعماق التأريخ، 
وأن الف�ارق يف جان�ب اإلطار وليس 

املحتوى وهي اللغة".
نائ�ب رئي�س املكت�ب الس�يايس 
الكردستاني  الوطني  االتحاد  لحزب 
مال بختيار أك�د أن "أقامة مثل هذا 
امللتق�ى يف الب�رة يؤك�د املكان�ة 
الكب�رة التي تتمت�ع فيها محافظة 

البرة، فه�ي مازالت منطقة 
منتجة للثقافة واإلب�داع حتى هذه 
الساعة، وحضورنا اىل مدينة البرة 

هو ما يؤكد اعتزازنا بها".
امللتق�ى عق�د تحت ش�عار نحو 

كردي�ة   – عربي�ة  ثقافي�ة  آف�اق 
منفتحة، بتنظيم من اللجنة املؤلفة 
من مرك�ز كالوي�ز الثق�ايف وإتحاد 
األدباء والكت�اب يف البرة، تخللته 

عق�د أربع جلس�ات نقدي�ة تناولت 
الثقاف�ة العربية والكردية واألوارص 
املش�رتكة فيما بينهما، م�ع العديد 
الش�عرية لش�عراء  الق�راءات  م�ن 

ومع�رض  وأك�راد  ع�رب 
للوحات تشكيلية ومعرض للكتاب، 
وزع�ت خالله العرات م�ن الكتب 
والدوري�ات الت�ي تص�در يف أقلي�م 
كردستان وباللغة العربية مجاناً .   

اختتام فعاليات امللتقى الثاين للثقافة العربية – الكردية يف البرصة 

 العدد )372(  االربعاء   23  تشرين االول  2012
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ستار خضري: لوال الرشكات اخلاصة ملاتت الدراما

أفاد الفنان ستار خضري، بأنه "لوال وجود رشكات اإلنتاج الخاصة 

ملاتت الدراما املحلية يف وقت مبكر جداً".

وق�ال خضري لوكال�ة أنباء محلي�ة أمس "أنه وبع�د التقصري 

الكب�ري م�ن الدولة تج�اه الدرام�ا، كان عمل املنت�ج الخاص 

بمثابة إنقاذ ملا تبقى من الدراما، ولوال رشكات اإلنتاج ملاتت 

الدراما العراقية".

وتابع: "إن القنوات الرسمية كقناة العراقية تنتج ثالثة 

أو أربع�ة اعم�ال كحد اق�ى، اضاف�ة اىل ان الفنانني 

املش�اركني يف ه�ذه األعمال هم أنفس�هم يتكررون 

باستمرار".

وطال�ب الجه�ات الرس�مية ب��"أن تع�ي أهمية 

للدراما، لقدرتها عىل اختصار املس�افات والوقت 

إليصال رس�الة إىل طبقة واس�عة من 

الجمهور".

مجتمع فني

احت�ل الج�زء الرابع من 
فيل�م "نش�اط خ�ارق" 
الصدارة  الجدي�د مرك�ز 
الس�ينما  ص�االت  يف 
األمريكية. وذكر ش�باك 
األمريك�ي  التذاك�ر 
فيل�م  أن  "موج�و" 
 "4 خ�ارق  "نش�اط 
كبرياً  حق�ق نجاح�اً 
يف انطالقت�ه وحّل يف 
وحقق  األول  املركز 
ب�  تق�ّدر  إي�رادات 
30.2 مليون دوالر، 

لك�ن اإليرادات كانت أقل بكثري مما جم�ع الجزء الثالث يف 
انطالقته وهو 52.6 ملي�ون دوالر. وحل فيلم "أرغو" عن 
االس�تخبارات املركزية األمريكي�ة )يس أي ايه( من بطولة 

بن أفليك يف املركز الثاني وإيراداته 16.63 مليون دوالر.
واحتل فيلم الرس�وم املتحركة "فندق ترانسلفانيا" املركز 
الثال�ث بمبيعات تقدر ب�13.5 ملي�ون دوالر، فيما تراجع 
"مأخوذ 2" من املركز األول إىل الرابع وبلغت ايراداته 13.4 
مليون دوالر، متقدماً عىل فيلم "أليكسكروس" الذي جمع 
11.75 ملي�ون دوالر. واحتل املراكز األخرى عىل التوايل كل 
من: "سينيسرت" سادس�ًا )9.03 ماليني دوالر( ،و"ها هو 
االنفجار" س�ابعاً )8.5 ماليني دوالر(، و"بيتش بريفكت" 
ثامناً )7 ماليني دوالر( ، و"فراكنويني" تاسعاً )4.4 ماليني 

دوالر( ، و"لوبر" عارشاً )4.2 ماليني دوالر(.

تباينت أراء املختصني وتوقعاتهم بشأن حال السينما 
يف ظل قي�ام وزارة الثقافة ودائرة الس�ينما واملرسح 
بإنتاج )21( فيلما س�ينمائيا ملرشوع بغداد عاصمة 

الثقافة العربية لعام 2013.
البع�ض تفاءل به�ذه الخطوة، وآخ�رون أعربوا عن 
خيبة أملهم، مش�ريين إىل أنها إنتاج وقتي س�ينتهي 
س�يموت، ألن الس�ينما العراقي�ة تفتق�د إىل البن�ى 

التحتية واستمرارها أمر مشكوك فيه.
فف�ي تقرير نقلت�ه الوكالة )اإلخباري�ة لألنباء( رأى 
اإلعالم�ي واملتخص�ص يف الش�أن الفني عب�د الجبار 

العتاب�ي، أن "الع�راق م�ن البل�دان الت�ي اعت�ادت 
عىل"الهب�ات" وإنت�اج عدد م�ن األفالم 
عاصم�ة  بغ�داد  مل�رشوع  الس�ينمائية 

الثقاف�ة العربي�ة لع�ام 2013، هو إنتاج 
للص�دأ  لس�ينما  س�تعود  بعده�ا  وقت�ي 

والتوقف كلياً".
األف�الم  تل�ك  تك�ون  أن  العتاب�ي  ورج�ح 

"متعب�ة ومهلهل�ة" ول�ن تكون باملس�توى 
الالئ�ق ببغداد وأغلبها س�تكون وثائقية، أما 

الروائي�ة ال يمكن إنتاجها حالي�اً، كون بغداد 
مليئة بالغب�ار والرصاخ، والس�ينما يف العراق 

لن تس�تمر طويال وس�تتوقف بعد عرض هذه 
األف�الم "الهزيلة" س�تعود العجل�ة للتوقف من 

جديد بعد انتهاء االحتفال. 
وأضاف: ال يمكن ملبلغ مايل يقدر بكم )ألف دوالر( 

أن يحيي الس�ينما التي تمر بحالة "موت بطيء" 
يف ظل قيام وزارة الثقافة ودائرة السينما واملرسح 

بتوزي�ع األف�الم بني مخرج�ني ش�يوخ بعضهم لم 
يم�ارس العم�ل من�ذ عرشين عام�اً ومنهم ش�باب 

مازالوا يحبون بالعمل السينمائي.
وذكر: أن الس�ينما قب�ل كل يشء صناعة، ونحن لحد 
اآلن ال توج�د لدينا أدوات تلك الصناعة من أفالم خام 
أو كام�ريات وغريه�ا م�ن املع�دات، فمن غ�ري البنى 
التحتية لتلك الصناعة لن تنهض أو تتحرك الس�ينما 

أو تدور عجلتها.

بينما تفاءل املخ�رج املرسحي محمد مؤيد بمرشوع 
بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013، مشرياً اىل 

أنه سينعش السينما املحلية ويحرك واقعها الجامد.
وذه�ب مؤيد اىل أن بقاء الس�ينمائيني يف مكان واحد 
ينظ�رون ويتكلم�ون ع�ن أحالمهم الس�ينمائية ولد 
لديهم االحباط، ما لكن ج�اء مرشوع بغداد عاصمة 

الثقافة ليحيي ما مات من السينما. 
وتوقع: اس�تمرار حركة الس�ينما بعد فعاليات بغداد 

عاصمة الثقافة وإنتاج هذه األفالم 
سيكون البذرة 

ىل  و أل ا
والحرك�ة  أضخ�م  ألف�الم 
أكثر نش�اطاً، داعي�اً إىل االبتعاد عن الس�وداوية 

والتفاؤل أكثر حتى نستطيع العمل بشكل أفضل.
ومن جهته أعرب املخرج الس�ينمائي هادي االدرييس 
ع�ن خيبة أم�ل اتجاه األف�الم التي س�تنتجها بغداد 
عاصم�ة الثقاف�ة العربي�ة لع�ام 2013، مؤك�د أنها 
ستمثل موجة مؤقتة وستنتهي بانتهاء فعاليات هذا 

املرشوع.
وأوض�ح األدري�يس أن هذه 

الس�ينما  تدع�م  ل�ن  ملش�اريع 
أدوات  إىل  بحاج�ة  كونن�ا  العراقي�ة، 

صناعة السينما التي نفتقدها ومن غريها 
لن ولم تنهض السينما وستبقى هذه التجارب 

مجرد محاوالت ستنتهي بوقتها. 
وي�رى: عىل املعني�ني أوالً ن�رش الثقافة الس�ينمائية 
بني املش�اهدين واملعنيني وتهيئة دور عرض تستقبل 
األف�الم املنتج�ة كم�ا يج�ب توف�ري أدوات النهوض 
الس�ينمائي، ومع األس�ف نحن لحد هذه اللحظة لم 
ندخل ضمن املنافس�ة أو حتى ضمن الدول الساعية 

لإلنتاج السينمائي.
وق�ال املخ�رج الس�ينمائي عطي�ة الدراج�ي يف وقت 
س�ابق أنه متفائ�ل بمرشوع بغداد عاصم�ة الثقافة 
العربي�ة لع�ام 2013، ألنه ش�جع املخرج�ني وحرك 
واقع السينما، وهذا الكرنفال السينمائي سيستمر 
وس�يكون له دور كبري يف إنعاش مفاصل الس�ينما 

مستقبالً.
م�ن جانبه، أعل�ن مدير قس�م الس�ينما يف دائرة 
الس�ينما واملرسح قاس�م محمد س�لمان، نجاح 
قس�م الس�ينما بخل�ق حال�ة م�ن التواصل بني 
اله�واة من الش�باب وبني املحرتفني م�ن الرواد 
الس�ينمائيني من خالل مرشوع بغداد عاصمة 

الثقافة العربية لعام 2013.
وقال سلمان أمس "إن هذا املرشوع وفر حالة 
من التفاعل بني حيوية الشباب وعنفوانه وبني 
ما يملكه الرواد من خربة بالتايل هذا سيولد لنا أفالما 

ذات تكنيك عال إىل حد ما".
وتابع: لذا ارتأى القائمني عىل حال السينما استثمار 
الشباب كونهم من خالل جهودهم الذاتية استطاعوا 
حصد العديد من الجوائز الس�ينمائية وكذلك من باب 

التشجيع لهم.

 أكدت املمثلة الفرنسية الشهرية آن بارييو بأنه لم 
يخطر ببالها يف أي وقت من األوقات بأنها ستصبح 
ممثلة وإنما كانت عىل يقني بأنها س�تتوجه للعمل 
يف املج�ال القانوني معت�ربة أن الدافع يف كال املهنتني 
واحد وه�و الدفاع عن ال�دور وإقن�اع اآلخرين بذلك. 
ش�اركت آن حت�ى اآلن يف تمثي�ل ثالثني فيلم�ا غري أن 
املش�اهدين يف مختل�ف دول العال�م يتذكرونها بش�كل 
رئي�يس يف دور "نيكيت�ا" العنيف�ة الذي أنجزت�ه يف عام 
1990 والذي يعترب من بني انجح أفالم الرعب الفرنس�ية 
يف القرن املايض وتعرتف آنا بان هذا الدور لم يكن بالنسبة 
لها مدرس�ة يف التمثيل فقط مش�رية إىل أنها يف تلك الفرتة 
كانت س�عيدة عىل الصعيد الشخيص أيضا ألنها مثلت مع 
جان مورو ومع املمثل الشهري جان رينو كما كانت آنذاك 
عاش�قة لزوجها العبقري لوك بيس�ون وسعيدة جدا من 

ابنتهما جوليت التي كان عمرها آنذاك عامني. 
وتضيف بأنها تقمصت الدور آنذاك بشكل كبري وأنها كانت 
مليئة بش�خصية نيكيتا التي تواجدت يف داخلها لفرتة من 
الزمن وكان�ت أحيانا بمثابة الصوت الروحي للش�باب يف 

تلك الفرتة الذي�ن كانوا يدمرون كل يشء من حولهم فقط 
ألنهم فقدوا كل التصورات التي كانت لديهم عن العالم ولم 

يعودوا يؤمنون بأي يشء
تق�ول آن بأنه توج�ب عليها قبل ب�دء تمثي�ل دور نيكيتا 
الخض�وع لتدريب عنيف كانت تمارس�ه رياض�ة الجودو 
بش�كل يومي وملدة 3 اش�هر إضافة إىل التدرب عىل إطالق 
النار عىل األهداف كي تتمكن من تحس�ني مقدرات القاتل 
الحكوم�ي املعتدي وبس�بب هذا األمر ومن�ذ تلك الفرتة لم 

تعد تطيق السالح والعنف والجودو.
وأشارت إىل أن إتقانها للرقص من فرتة دراستها للباليه قد 
س�اعدها يف تأدية دور نيكيتا بنجاح قائلة " امتلك جسما 
كالعلك�ة وأنىس خ�الل الحركة بأن�ه لدي عظ�ام أما لغة 
الجس�م فهي أمر رضوري للممثلة حتى يف األوقات التي ال 

تستخدم فيها جسدها باملعنى البدني للكلمة.
وتضيف أن املمثلة كي تستطيع الشعور بأنها حرة يتوجب 
عليها أن تتقن اس�تخدام جس�دها كما تس�تخدم صوتها 
وانه حتى األجس�ام الصغرية تمتلك قوة كبرية وتحتوي يف 

داخلها عىل التوق واللهفة.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

م�ن الفنانني الش�باب األكف�اء الذين قدموا ص�ورا رائعة يف 
األداء وااللت�زام، يمتلك، اإلمكانات األدائي�ة ألصعب األدوار.. 
عاد إىل العراق مع الفنانني العائدين من س�وريا، وهو سعيد 
الي�وم بعودته الس�يما وان عجلة الحرك�ة الفنية باتت تدور 
برسعة كبرية، إنه الفنان الشاب تيرس احمد والذي كان معنا 

يف هذا الحوار: 
أين تكمن سعادتك؟  •

بعد أن ع�دت إىل العراق قادما من س�وريا وبعد   -
أن تعرضت للقتل وفش�لت تلك املحاولة.. كنت قلقا.. اال انني 
رأي�ت العجلة الفنية ت�دور يف العراق برسع�ة كبرية حتى ان 
األعم�ال التلفزيونية التي يت�م تنفيذها يف العراق باتت كثرية 
حتى أن املمثل العراقي بات ال يجد الوقت الكايف للعمل بسبب 

تشابك األعمال مرة واحدة ويف آن واحد. 
اين انت اآلن من األعمال؟   •

جس�دت ش�خصية صياح ابن ه�ذال الجارس يف   -
مسلسل دخان الجداول للكاتب سعد هدابي واملخرج صاحب 
بزون الحسناوي ومن انتاج رشكة عني الطري ولحساب قناة 

العراقية. 
وماذا عن تلك الشخصية التي جسدتها؟  •

هي ش�خصية س�لبية لألخ األكرب البكر ويعتمد   -
عليها والده بكل يشء.. يف العائلة والعمل.. وهو اليد الضاربة 
لوال�ده ضد العم�ال فرييهم نجوم الضحى بس�بب قس�وته 
وخش�ونته يف التعام�ل م�ع العاملني عنده. مم�ا يولد كرها 

وضجرا من اآلخرين. 
ويف النتيجة؟  •

يف النتيجة وبس�بب الكرة الذي يالقيه يقوم احد   -
العمال بقتله والتخلص منه جراء عجرفته وجربوته وتعامله 
الس�يئ مع العم�ال، ولك�ن وبالرغم م�ن وفات�ه يف الحلقة 
الع�ارشة يبقى اس�مه وظله مهيمنا عىل األحداث والس�احة 

نتيجة ملا تركه من أذى ضد اآلخرين. 
هل ظهرت ألول مرة رشيراً؟  •

مثلت قبل ذلك ش�خصيات رشي�رة لكن يف هذه   -
امل�رة كان ال�رش اكرب حتى ان أثره يبق�ى يف العمل واألحداث 
حت�ى بعد مقتله.. وبعد رحيله تنكش�ف الكث�ري من األوراق 

الخفية. 
وه�ل هذه هي املرة األوىل التي تعمل مع املخرج   •

صاحب بزون؟
نعم هي املرة األوىل ووجدته مخرجا ذكيا ويتفهم   -

املمثل ويمنحه الفرصة لإلبداع واالنطالق. 
وماذا عن األعمال األخرى؟  •

يف  ش�اركت   -
مسلس�ل 

باشا  س�ليمة 
وجس�دت فيه 

شخصية الفنان 
غانم  املوس�يقي 

حداد.. وتمنيت أن 
يراني خالل ش�هر 

عند  املبارك  رمضان 
عرض املسلس�ل لكن 

املنية كانت اس�بق منا 
ورح�ل غانم ح�داد قبل 

ان يرى العمل وأنا حزين 
لذلك جدا. 

ع�ن  وم�اذا    •
يف  أنجته�ا  الت�ي  األعم�ال 

رمضان املايض؟
يف  ش�اركت  مسلس�ل - 

طري�ق نعيمة من اخراج حس�ن املاجدي حيث جس�دت فيه 
ش�خصية جديدة.. كما جسدت شخصية شقيق العالمة عيل 
الوردي يف مسلسل عيل الوردي .. وشخصية مراد يف مسلسل 

اوان الحب مع املخرج فييض الفييض.  
مش�اركتك بهذا الحكم من االعمال ويف ان واحد   •

اال يربكك كممثل؟

يربكن�ي ج�دا.. ولك�ن م�ا العمل أم�ام إرصار   -
فضائياتن�ا باختي�ار تنفي�ذ اعمالها قبل رمضان بش�هر او 
ش�هرين حيث تتجم�ع كل تلك األعمال ونبقى طوال الس�نة 

بدون عمل يذكر. 
ما الذي تقرتحه بهذا الصدد؟  •

أتمن�ى ع�ىل فضائياتن�ا أن يعي�دوا النظ�ر يف   -
حس�اباتهم ويوزع�ون أعماله�م ع�ىل ايام الس�نة بدال من 

جمعها يف شهر او شهرين قبل رمضان
وماذا عن األجور وشكوى الفنانني منها؟  •

األج�ور بخس�ة ج�دا.. ويف الوط�ن العربي كله   -
تقريبا باستثناء العراق هناك نقابة للفنانني ولديها 
تصني�ف للفنانني وأجورهم وال يفس�حون املجال 
للمنت�ج املنف�ذ ان يتالعب باألجور ع�ىل مزاجه.. 
وبالنس�بة لنا وبس�بب عدم وج�ود نقابة قوية 
وتصني�ف فني أصبحنا عرضة لالس�تغالل من 
الرشكات الفني�ة العربية وكذل�ك الفضائيات 
العراقية التي تستغلنا ابشع استغالل وابتزاز 

من خالل األجور الزهيدة والبائسة. 
وماذا عن الخارج؟  •

ش�اركت يف مسس�ل فيل�م هن�دي   -
وانتهيت من مسلس�ل سعودي كوميدي 
أيضاً هندستاني مثلت فيه انا وماليني 

ونسمة.
هل تقبل ما يعرض عليك من اجر؟  •

ال .. ولكنن�ي أطال�ب باألج�ر الذي   -
أراه مناسبا يل. 

وأخ�ريا، ه�ل رفض�ت أعم�اال معين�ة بس�بب   •
األجور؟

وحتى أن رفضت ذلك فان هناك من يقبل الدور   -
بأج�ر أقل .. وقد حدث فعال ان رف�ض بعض الفنانني أدوارا 

بسبب األجور وجاء بعدهم الذي قبل بالدور وبأي اجر.      

 العدد )372( االربعاء 24 تشرين االول  2012

هولمــز  كاتــي  األميركيــة  الممثلــة  قــررت 
التركيز على نفســها كممثلة ومصممة أزياء 
بعــد انفصالها عــن الممثل توم كــروز، كما 
كشــفت انها ال تفكر باالرتباط حاليًا، وحتى 
لــو أرادت االرتبــاط لــن ترتبــط بشــخص 
يكبرها بكثير مثل توم كروز.وشروط هولمز 
الجديدة للمواعدة ال تتوقف عند العمر فهي  
تريده أيضًا أن يكــون بعيدًا عن أجواء الفن 
والمشاهير خاصة بعد فشل جميع عالقاتها 

من هذا الوسط.

مؤلف: أعامل السرية شهدت تزويرًا
انتقد املؤلف الدرامي ماجد ابو زهرة بعض مؤلفي الس�ري الذاتية الذين راعوا بعض الجوانب مقابل إخفاء حقائق كثرية يف حياة 

هؤالء املبدعني.
وقال ابو زهرة يف حديث أوردته وكالة أنباء محلية "ال بأس ببعض السري الذاتية للمبدعني لكن نحتاج إىل األمانة يف نقل املادة 
التاريخي�ة واألعمال التي ظهرت مؤخراً ال تحوي نقال دقيقا وحدثت عمليات تزوير لبعض األحداث التاريخية وهذه نقطة 

تحسب سلبا عىل هذه األعمال".
وأض�اف: ان تن�اول القضايا التاريخية املعارصة أفضل من طرح الس�ري الذاتية ونحن مررنا بتجارب عديدة لو اس�تثمرت 

بطريقة اجتماعية ستكون أفضل من السرية الذاتية أو يتم تناول السري الذاتية ببعد اجتماعي عام وان ال يهمل الجانب 
التاريخي للمجتمع ككل.

وبني أن مسلسل )الباشا( شهد تزويرا يف شخصية نوري سعيد و)فاتنة بغداد( هناك قضايا كثرية بحياته لم تطرح 
وهذا سبب إرباكاً لبعض املشاهدين بني ما يقوله التاريخ وما تطرح تلك األعمال.

فيفيان مراد: العيد يف أربيل
س�تحيي الفنانة اللبنانية فيفيان مراد حفالت ثاني وثالث أيام عيد األضحى يف أضخم صالة للحفالت تم افتتحها يف أربيل 

.versaille يف قرص
إىل ذل�ك، أطلق�ت فيفيان عرب جميع اإلذاع�ات أغنيتها الجديدة "مجرد إحس�اس" من كلم�ات وألحان محمد 

رفاعي، علماً أنها باللون الرومانيس الراقي الذي نجحت فيه مع رفاعي إن لجهة الكلمة واللحن وإحساسها 
العايل.

والجدير بالذكر أن فيفيان شاركت طارق توكل يف توزيع األغنية موسيقياً.

صحفي لـ"إليسا": محارة !!
أثارت املطربة اللبنانية إليس�ا، غض�ب الصحفيني خالل حضورها لحفل أقامته 

رشكة مجوهرات “آسيا”، بصفتها الوجه اإلعالني لساعات “كروم”.
إليسا حرضت الحفل متأخراً متأخرة عن موعدها حوايل ساعة. وعندما حرضت، 
ل�م تعر أي اهتمام لل� “فانز” الذين حرضوا خصيصاً من أجلها، ورفضت التقاط 

الصور معهم.
وبعدم�ا وصل�ت متأخرة إىل املع�رض، رفضت أن يت�م التق�اط أي صورة لها 

وتعامل�ت معه�م باس�تعالء. ما دفع أح�د املصّوري�ن إىل ش�تمها، قائالً لها 
"حم�ارة" بصوت مرتفع وأمام الحضور. إال أّن رجال األمن تدّخلوا وطردوا 
املص�ّور فيما قال لها مصّور آخر عندم�ا رفضت أن يصّورها: “مو ناقص 

أصّور غري هيك أشكال”.

يرسا: لن أعتزل
قال�ت الفنانة يرسا إنها ال تفكر باالعتزال كما تردد خالل الفرتة املاضية، 

مشرية إىل أنها تلقت عدة اتصاالت هاتفية من أصدقائها يف الوسط الفني 
وخارج�ه لالستفس�ار منها ع�ن صحة ه�ذه املعلومة الت�ي نفتها جملة 

وتفصيالً، مؤكدة أن هذا الكالم عار تماماً من الصحة.
وأضاف�ت يف ترصيح صحفي أنها متواجدة اآلن باململكة العربية الس�عودية 

ألداء فريض�ة الح�ج وذلك بعد أن تعافت بش�كل كامل م�ن الوعكة الصحية 
التي أملَّت بها بداية شهر رمضان املايض، مؤكدة أن حالتها الصحية جيدة وال 

تعان�ي م�ن أي مضاعفات يف الوقت الحايل، الس�يما وأن األطباء طمأنوها قبل 
أس�ابيع من أن أجهزته�ا العضوية تعمل بكامل كفاءتها وأنها ليس�ت بحاجة 

إىل أي عالج.
ول�م تنكر ي�رسا انزعاجها من الش�ائعات الت�ي الحقتها خالل الف�رتة املاضية، 

مش�رية إىل أنها ل�م تهتم بها عىل اإلط�الق ولم تعرها أي اهتم�ام خصوًصا وأنها 
كانت خارج مرص غالبية الوقت.

دومينيك وعيل الديك يف دويو آخر
أطلقت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني والفنان الس�وري عيل الديك 

األغنية الديو الجديدة "كل ما ظهرنا منتخانق" 
التي ستوّزع رقمياً عرب أهم املتاجر اإللكرتونية 

.iTunes �ك
أغنية "كل ما ظهرن�ا منتخانق" كلمات فادي 

تاب�ت، ألح�ان عيل الدي�ك وتوزي�ع روجيه أبي 
عقل.

ه�ذا وق�د حلّ�ت دومينيك ضيف�ة ع�ىل برنامج 
"ب�ب�ريوت" م�ع اإلعالمي ب�الل العرب�ي يف حوار 

تضمن آخر نشاطات دومينيك عىل صعيد الجوالت 
الفني�ة العاملية وأهمها جولته�ا القادمة يف أمريكا، 

كما تحدثت عن ألبومها الجديد والذي سيضم أغنية 
البنتها "ديالرا".

من ناحي�ة أخ�رى أحّيت دوميني�ك مهرج�ان الزلقا 
عمارة ش�لهوب ضمن حفل حرضه فعاليات املنطقة 

وآالف املعجب�ني الذين تهافت�وا لرؤيتها وإمضاء أجمل 
األوقات مع أجمل أغانيها

تيسري أمحد: مجع األعامل يف رمضان مربك.. وأجورنا بخسة

متخصصون: أفالم "عاصمة الثقافة" رصعة وقتية رسعان ما تنطفئ»نشاط خارق 4« يتصدر اإليرادات األمريكية

آن بارييو: امتلك جساًم كالعلكة



مجتمع فني

تباينت أراء املختصني وتوقعاتهم بشأن حال السينما 
يف ظل قي�ام وزارة الثقافة ودائرة الس�ينما واملرسح 
بإنتاج )21( فيلما س�ينمائيا ملرشوع بغداد عاصمة 

الثقافة العربية لعام 2013.
البع�ض تفاءل به�ذه الخطوة، وآخ�رون أعربوا عن 
خيبة أملهم، مش�رين إىل أنها إنتاج وقتي س�ينتهي 
س�يموت، ألن الس�ينما العراقي�ة تفتق�د إىل البن�ى 

التحتية واستمرارها أمر مشكوك فيه.
فف�ي تقرير نقلت�ه الوكالة )اإلخباري�ة لألنباء( رأى 
اإلعالم�ي واملتخص�ص يف الش�أن الفني عب�د الجبار 

العتاب�ي، أن "الع�راق م�ن البل�دان الت�ي اعت�ادت 
عىل"الهب�ات" وإنت�اج عدد م�ن األفالم 
عاصم�ة  بغ�داد  مل�رشوع  الس�ينمائية 

الثقاف�ة العربي�ة لع�ام 2013، هو إنتاج 
للص�دأ  لس�ينما  س�تعود  بعده�ا  وقت�ي 

والتوقف كلياً".
األف�الم  تل�ك  تك�ون  أن  العتاب�ي  ورج�ح 

"متعب�ة ومهلهل�ة" ول�ن تكون باملس�توى 
الالئ�ق ببغداد وأغلبها س�تكون وثائقية، أما 

الروائي�ة ال يمكن إنتاجها حالي�اً، كون بغداد 
مليئة بالغب�ار والرصاخ، والس�ينما يف العراق 

لن تس�تمر طويال وس�تتوقف بعد عرض هذه 
األف�الم "الهزيلة" س�تعود العجل�ة للتوقف من 

جديد بعد انتهاء االحتفال. 
وأضاف: ال يمكن ملبلغ مايل يقدر بكم )ألف دوالر( 

أن يحيي الس�ينما التي تمر بحالة "موت بطيء" 
يف ظل قيام وزارة الثقافة ودائرة السينما واملرسح 

بتوزي�ع األف�الم بني مخرج�ني ش�يوخ بعضهم لم 
يم�ارس العم�ل من�ذ عرشين عام�اً ومنهم ش�باب 

مازالوا يحبون بالعمل السينمائي.
وذكر: أن الس�ينما قب�ل كل يشء صناعة، ونحن لحد 
اآلن ال توج�د لدينا أدوات تلك الصناعة من أفالم خام 
أو كام�رات وغره�ا م�ن املع�دات، فمن غ�ر البنى 
التحتية لتلك الصناعة لن تنهض أو تتحرك الس�ينما 

أو تدور عجلتها.

بينما تفاءل املخ�رج املرسحي محمد مؤيد بمرشوع 
بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013، مشراً اىل 

أنه سينعش السينما املحلية ويحرك واقعها الجامد.
وذه�ب مؤيد اىل أن بقاء الس�ينمائيني يف مكان واحد 
ينظ�رون ويتكلم�ون ع�ن أحالمهم الس�ينمائية ولد 
لديهم االحباط، ما لكن ج�اء مرشوع بغداد عاصمة 

الثقافة ليحيي ما مات من السينما. 
وتوقع: اس�تمرار حركة الس�ينما بعد فعاليات بغداد 

عاصمة الثقافة وإنتاج هذه األفالم 
سيكون البذرة 

ىل  و أل ا
والحرك�ة  أضخ�م  ألف�الم 
أكثر نش�اطاً، داعي�اً إىل االبتعاد عن الس�وداوية 

والتفاؤل أكثر حتى نستطيع العمل بشكل أفضل.
ومن جهته أعرب املخرج الس�ينمائي هادي االدرييس 
ع�ن خيبة أم�ل اتجاه األف�الم التي س�تنتجها بغداد 
عاصم�ة الثقاف�ة العربي�ة لع�ام 2013، مؤك�د أنها 
ستمثل موجة مؤقتة وستنتهي بانتهاء فعاليات هذا 

املرشوع.
وأوض�ح األدري�يس أن هذه 

الس�ينما  تدع�م  ل�ن  ملش�اريع 
أدوات  إىل  بحاج�ة  كونن�ا  العراقي�ة، 

صناعة السينما التي نفتقدها ومن غرها 
لن ولم تنهض السينما وستبقى هذه التجارب 

مجرد محاوالت ستنتهي بوقتها. 
وي�رى: عىل املعني�ني أوالً ن�رش الثقافة الس�ينمائية 
بني املش�اهدين واملعنيني وتهيئة دور عرض تستقبل 
األف�الم املنتج�ة كم�ا يج�ب توف�ر أدوات النهوض 
الس�ينمائي، ومع األس�ف نحن لحد هذه اللحظة لم 
ندخل ضمن املنافس�ة أو حتى ضمن الدول الساعية 

لإلنتاج السينمائي.
وق�ال املخ�رج الس�ينمائي عطي�ة الدراج�ي يف وقت 
س�ابق أنه متفائ�ل بمرشوع بغداد عاصم�ة الثقافة 
العربي�ة لع�ام 2013، ألنه ش�جع املخرج�ني وحرك 
واقع السينما، وهذا الكرنفال السينمائي سيستمر 
وس�يكون له دور كبر يف إنعاش مفاصل الس�ينما 

مستقبالً.
م�ن جانبه، أعل�ن مدير قس�م الس�ينما يف دائرة 
الس�ينما واملرسح قاس�م محمد س�لمان، نجاح 
قس�م الس�ينما بخل�ق حال�ة م�ن التواصل بني 
اله�واة من الش�باب وبني املحرتفني م�ن الرواد 
الس�ينمائيني من خالل مرشوع بغداد عاصمة 

الثقافة العربية لعام 2013.
وقال سلمان أمس "إن هذا املرشوع وفر حالة 
من التفاعل بني حيوية الشباب وعنفوانه وبني 
ما يملكه الرواد من خربة بالتايل هذا سيولد لنا أفالما 

ذات تكنيك عال إىل حد ما".
وتابع: لذا ارتأى القائمني عىل حال السينما استثمار 
الشباب كونهم من خالل جهودهم الذاتية استطاعوا 
حصد العديد من الجوائز الس�ينمائية وكذلك من باب 

التشجيع لهم.
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6 ماليين دوالر تكلفة زفاف تمبرالك وبيال
وفق�اً ملوق�ع "Radar Online" كان حف�ل زف�اف النجم�ني جاس�تن 
تم�ربالك وجيس�يكا بي�ال يف جنوب إيطالي�ا الجمعة امل�ايض من أكثر 

حف�الت الزف�اف صخباً، اذ اس�تمر 
لع�دة أيام متتالي�ة وتكلف حوايل 6 

ماليني دوالر.
جيسيكا بيال )30 عاماً( التي تمنت 
أن يتسم حفل زفافها بالخصوصية 
الشديدة، نجحت يف تحقيق أمنيتها 
ل�م  زفافه�ا  حف�ل  ضي�وف  أن  إذ 
يعرفوا م�كان إقامة الحفل إال اقبل 
 E" يوم واح�د فقط، وأوضح موقع
News" أن�ه ت�م نقل ضي�وف بيال 
وتمربالك إىل أملاني�ا أوالً، ومن ثم إىل 
إيطالي�ا مكان إقام�ة الحفل، علماً 
ب�أن كل الضيوف وقع�وا عىل اتفاق 

مكتوب يلزمهم عدم الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بحفل الزفاف.
وبوصول ضيوف النجمني إىل إيطاليا الثالثاء بدأت مراسيم العرس الذي 
استمر لثالثة أيام، إذ أقاما الزوجان يف اليوم األول حفلة عىل الشاطئ، 
ويف اليوم الثاني الس�ابق لحفل الزفاف األسايس اجتمعا مع ضيوفهما 

."Lama del Trappeto" لتناول العشاء يف مغارة
أما ي�وم الجمعة املوافق التاس�ع عرش من أكتوبر فش�هد إقامة حفل 
الزفاف األس�ايس الذي ودع فيه النجمني العزوبية أمام 150 ش�خصاً، 
علماً بأن حفل الزفاف أقيم يف قلعة "Borgo Egnazia" التي تحولت إىل 

فندق فخم زينت رشفاته بالورود البيضاء استعداداً للزفاف.
وم�ن جانبهم�ا، قال النجم�ان ملجل�ة "People" عقب الزف�اف: "أنه 
ألم�ر ممتع أن تت�زوج، الحفل كان رائعاً خصوص�اً وأن معظم أقاربك 

وأصدقائك كانوا متواجدين بجانبك".

بلجيكا تكرم فان دام بتمثال
الس�لطات  كرم�ت 
البلجيكية النجم 
جون  العاملي 
كل�ود ف�ان 
بوضع  دام 
ل  تمث�ا
لحجم  با

الطبيع�ي ل�ه مصن�وع من 
يف  وذل�ك  الربون�ز، 
منتصف أحد أشهر 
بمدينة  ميادينه�ا 
مل�ا  اندرلِك�ت، 
م�ن  حقق�ه 
ت  ا ز نج�ا إ
ضي�ة  يا ر
عىل  وفني�ة 
ر  ا م�د
ت  س�نوا
حياته املهنية.

بن�اء  ق�رار 
جاء  التمثال، 
ت�م  بعدم�ا 
ي�ت  لتصو ا
دام  لف�ان 
كث�ر  كأ

ش�خصية 
يف  محبوبة 
 ، بلجي�كا
ل�ك  كذ و
له  كإهداء 
بمناس�بة 

عي�د 
ه  د مي�ال
 5 2 ل�� ا
عاماً اآلن. 
دام  ف�ان 
حالياً  يق�وم 
عاملي�ة  بجول�ة 
ي�زور فيه�ا مالجئ 
لن�رش  األيت�ام  األطف�ال 
أهمية ممارس�ة الرياضة، حيث 

يعتربها لغة سالم بني شعوب العالم.

توليسا تتورط 
في شريط فاضح

يف فضيح�ة جدي�دة تص�ب يف حقيب�ة 
فضائ�ح املغني�ة توليس�ا م�ع صديقها 
النج�م جودي الثام، ظه�رت عدة مقاطع 
م�ن فيدي�و، تحمل منظر رسي�ري جنيس، 
وعيل أص�وات املوس�يقي الصاخبة، تظهر 
توليس�ا يف عن�اق طوي�ل، وقب�ل متفرقة 

بأحضان جودي.
فف�ي مقطع مدت�ه أربع دقائ�ق يبدأ ب� 
Tulisa، وهي يف طريقها اىل الباب تميش 
عىل س�طح أح�د املن�ازل ويظهر أفق 
املدينة يف الخلفية، مرتدية ثوبا أسود 
صغر مع س�رتة حم�راء، ثم بعد 
ذلك يبدأ املقطع يف عرض املش�هد 

الجنيس بني املغنية وصديقها.

مــن هناك
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مسرحية أيام زمان 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/ سعد عبد الستار 

إخراج/ عوف عبد الرحمن جليل 

تقدي�م/ فرق�ة الص�م والبك�م يف 

دياىل

الزمان/ 8 / 10 / 2012 

امل�كان/ قاعة ال�رساي القديم يف 

بعقوبة 

الس�نوية  الذك�رى  املناس�بة/ 

التاس�عة لتأس�يس جمعية دياىل 

للصم والبكم 

املمثل�ون/ محمد ياس�ني صايف � 

احمد عام�ر ش�هاب � مهند رائد 

مصطف�ى � عب�اس عبد 

الستار كاظم � مصطفى 

عبد الستار 

"املرسحية ق�ام بتأليفها 

وإخراجها وتمثيلها نخبة 

من ممث�يل جمعية الصم 

والبك�م يف دي�اىل وتناولت 

الحياة املعاش�ة البغدادية 

يف أي�ام زمان حيث تتجىل 

النخوة والشهامة لدى ابناء 

الط�رف الواحد تج�اه الترصفات 

وكشفها والخالص منها"غر الالئقة الص�ادرة من البعض 

املخرج عوف عبد الرحمن جليل  

كومار الهندي في الزوراء والحبانية 
والديوانية

 
رصح الفن�ان الكوميدي )إي�اد طاهر( بأن فرقته املس�ماة )فرقة كومار 
وحم�ودي( بالتع�اون م�ع الفنان الكوميدي عدي عبد الس�تار س�تكون 
متواجدة يف حدائق الزوراء لتقدم لألطفال احتفالية عيد األضحى املبارك 
والت�ي تتك�ون من مرسحيات للدم�ى وعروض أخرى لفرقة الس�نافر 
العراقي�ة التي تضم محمد جاس�م وع�دي عباس ومه�دي عبد.. كما 
سيتضمن املنهاج مجموعة من األلعاب السحرية يساهم يف تقديمها 

ساحر الديوانية سالم عفات.
وم�ن جديد فرقة )كومار وحمودي( إنها س�تقوم بجولة فنية بعد انتهاء 

عروضه�ا يف الزوراء إىل مدين�ة الحبانية الس�ياحية واىل الديوانية لتقديم عروضها 
املرسحية الخاصة باألطفال.

بتول عزيز في عمل كوميدي 
بعد ان ظهرت لنا والول مرة يف ش�خصية )فاطمة( من خالل مسلسل 
"النرس وعيون املدينة" كزوجة البراهيم الذي جس�ده الفنان محسن 
العيل.. تعود الفنانة بتول عزيز لتجس�د شخصية زوجة احد األطباء 

التي تكتش�ف خيانته لها يف اول يوم زواج�ه منها وذلك من خالل 
املسلس�ل التلف�ازي )قصة حي بغ�دادي( للكات�ب حامد املالكي 

واملخرج فارس طعمة التميمي.
وجديده�ا ان هن�اك مرشوع�ا م�ع املخرج محس�ن العزاوي 

لتقدي�م عم�ل كومي�دي ج�اد يخاط�ب العائل�ة العراقية 
ويناقش همومها.

متخصصون: أفالم "عاصمة الثقافة" رصعة وقتية رسعان ما تنطفئ
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*  ه�ل لدي�ك طموح سياس�ي أو ش�خصي في 
المستقبل؟

- لي�س ل�دي طم�وح ش�خصي وق�د غ�ادرت 
الطموح�ات واآلم�ال واألح�ام من�ذ أن تركت 
الع�راق في أيل�ول ع�ام 1982، ومع�ي عائلتي 
واحمل على ظهري خش�بة موتي في مواجهة 
الدكتاتوري�ة وعندم�ا أقلعت الطائ�رة العراقية 
المغادرة الى عمان ف�ي الرحلة 329 كنت القي 
نظراتي األخيرة الى بغداد وكأنني أش�يعها كما 
شيعت 13 ش�هيدا من عائلتي قضوا نحبهم من 
اج�ل الع�راق والخاص م�ن النظام وتأسيس�اً 

لنظام الحرية والعدالة والمساواة.
لق�د تركت مصانعي وتجارت�ي ووضعت نصب 
عينّي ه�دف مقارعة الديكتاتور صدام حس�ين 
عبر اآلليات الجهادية والسياس�ية واإلعامية، 
وهكذا تنقلت بين تلك اآلليات في إطار مقارعة 

النظام على مدى عقدين من الزمن.
وفق ه�ذا المنظور أقول ليس ل�دي طموح بعد 
أن تحقق هدف سقوط الدكتاتورية وما تسميه 
المعارضة الشرسة هي محاوالت مستمرة من 
قبل البع�ض في الس�يطرة على م�وارد الدولة 
بش�كل غي�ر مش�روع والذه�اب بحل�م الدولة 
الديمقراطي�ة إلى نف�ق الدولة المس�تبدة، وأنا 
م�ن الذين يؤمن�ون بمقولة اإلم�ام علي "عليه 
الس�ام" من "أن طالب الوالية ال يولّى" ولذلك 
لن اطلب الوالية لكنني أقول أنني املك رؤية في 

إدارة الدولة وقدرات لم أجدها في غيري.
* ه�ل لدي�ك رؤي�ة إلدارة الحكوم�ة العراقي�ة 

وملفاتها الصعبة؟
- من خال تجربتي في الحكم للس�نوات العشر 
الماضي�ة وزيراً ونائباً أصبح�ت لدي رؤية لحل 
العق�د والمش�كات عل�ى المس�تويات كاف�ة 
السياس�ية والخدمي�ة واالقتصادي�ة، واأله�م 
األمنية وال مجال لتفصيل تلك الرؤية في مقابلة 

صحفية.
الع�راق بحاجة ال�ى حكومة إداري�ة وليس الى 
حكومة سياس�ية يقف على رأس�ها رجل شبيه 

بمهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا.
 * كيف تقّيم الوضع األمني، وهل ش�هد تحسناً 

في اآلونة األخيرة؟.
- نعم حصل تحس�ن ملح�وظ بالوضع األمني، 
لك�ن الجه�د االس�تخباري بق�ي دون رعاي�ة 
وادارة ودون اس�تخدام التقني�ات الحديث�ة في 
مكافح�ة اإلرهاب، وكان للفس�اد اث�ر اكبر في 
تعزيز التراجعات األمني�ة التي تحدث بين فترة 
وأخ�رى، ولكن بالمجمل أق�ول أن العراق اليوم 
يمتل�ك اكثر من مليون جندي، وقريباً س�يمتلك 

ترسانة دفاعية لحماية حدود العراق وشعبه. 
* كي�ف يمك�ن حل المش�كات الخطي�رة التي 

يتعرض لها الملف الداخلي العراقي؟.
- كنت دائما أؤكد أن يكون هنالك مجلس حكماء 
يمث�ل كل مكون�ات الش�عب العراقي الش�يعية 
والسنية المس�لمة والمسيحية والكلدوآشورية 
والصابئ�ة واالزيدي�ة األكراد والعرب يتش�كل 
من سبع ش�خصيات تتمتع بالواقعية والنزاهة 
والحكمة والكف�اءة وتكون مرجع�ا يعود إليه 
قادة الكتل السياس�ية ف�ي الخافات ووجهات 
النظر المختلفة، وكان يمكن هذا في الرئاسات 
الث�اث أن يتش�كل، لكن م�ا نعيش�ه اليوم هو 
وج�ود س�لطة تنفيذي�ة وتش�ريعية وقضائية 
متداخل�ة أحيان�ا أخرى، وما زال�ت هنالك فلول 
للبع�ث الصدام�ي تحل�م بالع�ودة إل�ى الحك�م 
وتغيي�ر الخريطة السياس�ية الحالية التي تمثل 

نوع العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي.
بين الحين واآلخر يطل علينا بعض السياس�يين 
لعقد اتفاقات س�رية تفس�د نوع الع�راق الذي 
تش�كل بعد ذهاب دول�ة المنظمة الس�رية.. أن 
العراق بحاجة إلى حكومة شفافة يشترك فيها 
كل مكونات الشعب العراقي ومعارضة تشارك 

فيها كل المكونات في البرلمان.
 * يقال أن المرحلة الس�ابقة من عمل الوزارات 
التي تنسمتها ش�هدت نوعاً من األداء الطائفي 

من قبلك.. كيف ترد على ذلك؟.
م�ا المقصود بالطائفي�ة؟ الطائفي�ة تعني انك 

تقص�ي خصوم�ك م�ن الطوائ�ف األخ�رى في 
التعيينات والتعامل وحتى حياتك في بيتك.

هل تعلم أن نجلي األكبر متزوج من امرأة سورية 
س�نية المذهب وتعيش بيننا منذ 13 عاماً وهل 
تعلم أن اثنين من أشقاء الدكتور الشهيد حارث 
العبي�دي )عضو قي�ادي في الحزب اإلس�امي 
العراق�ي( متزوجين من بنات ش�قيقتي، وهل 
تعل�م أن قائ�د الش�رطة االتحادية وه�ي القوة 
الضاربة آن�ذاك ايام وجودي على رأس الداخلية 

هو اللواء عدنان ثابت الس�امرائي )سني( وهل 
تعل�م أن قائد ش�رطة بغ�داد اللواء عب�د الرزاق 
السامرائي )س�ني( ومدير عام الجرائم الكبرى 
العميد ثامر الجنابي )س�ني( ووكيلي لش�ؤون 
االس�تخبارات اللواء حس�ين كمال وهو كردي 
سني، وهنالك عشرات النماذج واألسماء يضيق 
المجال بذكرها، دلني بعد ذلك أين هي الطائفية 

التي يلصقونها بي ؟!
إنها نوع من الحروب التي مورست في التاريخ 

الغابر ض�د األئم�ة والق�ادة والمصلحين، ولن 
أنس�ى أن األمام علي "عليه السام" كان يشتم 
على المنابر س�بعين عاماً وان�ه كان متهماً في 

تقاتل المسلمين.
اتأس�ى وانا اس�مع هذه األراجيف التي أطلقها 

احد األشخاص من روحه الطائفية ضدي.
 

* ه�ل هنالك رؤية إلدارة البلد ؟ نش�عر أن البلد 
يتخب�ط وما يحكم�ه هو ردات الفع�ل أكثر من 

التخطيط المدروس والممنهج ؟
- نع�م، ل�دي رؤية واضح�ة والح�ل يكمن في 
الع�ودة الى الدس�تور من خ�ال إدارات محلية 
واس�عة الصاحي�ات بحي�ث أن اب�ن العم�ارة 
وابن الموصل ال يحتاج أو يتجش�م عناء السفر 
للحص�ول عل�ى توقيع وزي�ر أو مس�ؤول وان 
الحكوم�ة االتحادية يجب أن تنش�غل بأمورها 
االتحادية وهي السياسة الخارجية والدفاع عن 
حدود الوط�ن وادارة المال العام وادارة النفط، 
وان تبتع�د الحكوم�ة االتحادي�ة ع�ن التدخ�ل 
بصغائر األمور التي تثير النعرات والضغائن هنا 
وهناك، عليها بناء جس�ور الثق�ة بين مكونات 

الشعب العراقي.
* ه�ل انتم م�ع اش�راك المرجعي�ة الدينية في 

صياغة قرار الحلول السياسية في البلد؟
- إذا كان الس�ؤال يتعل�ق بإش�راك بقية الفئات 
العراقي�ة بالق�رار االتحادي فأنا م�ن المؤيدين 
لذل�ك وأؤيد وض�ع المرجعية الديني�ة في إطار 

مجمل الحلول التي نبحث عنها.
* أي�ن اخفق المجل�س األعلى ف�ي االنتخابات 
الس�ابقة، وكيف ستتافون النتائج السلبية في 

المستقبل؟
- األس�باب عديدة منها االعتماد على الماكات 
نفسها التي دخلت االنتخابات السابقة، وعندما 
تغيرت اللعبة االنتخابية بقينا بنفس النهج، لكن 
المجل�س األعلى غّير اآلن من نهجه في التعامل 
مع االنتخابات وآلي�ة إدارة العملية االنتخابية، 
وأصب�ح لدين�ا م�اك متخص�ص اس�تفاد من 
تجارب العالم االنتخابية، وس�ترون أن وجوهاً 
جدي�دة ستش�ارك ف�ي االنتخاب�ات وس�يكون 

للمجلس األعلى شأن آخر خاف شأنه الحالي.
* كي�ف تقّيم عاقات ال�دول المجاورة بالعراق 

الجديد؟
- يؤس�فني الق�ول أن بع�ض ال�دول المجاورة 
تنطل�ق ف�ي تصمي�م عاقاته�ا السياس�ية من 
الع�راق م�ن منطلق�ات طائفية، ول�دي الكثير 
والكثير جداً من المؤش�رات والدالئل واألرقام، 
وم�ا يحصل حالياً فيما يس�مى بالربيع العربي 

إنما يندرج في هذا السياق.
إذا اس�تطاعت الحكوم�ة الحالية م�ن بناء قوة 
اقتصادي�ة متين�ة ونهض�ة عمراني�ة واس�عة 
وحقيقية واالنشغال بالهم الخدمي للمواطنين 
ف�ي  بالزراع�ة  والعلم�ي  الج�دي  واالهتم�ام 
أرض الس�واد وباد ما بي�ن النهرين واالهتمام 
الش�عارات  ع�ن  بعي�داً  النفطي�ة  بالصناع�ة 
والمزايدات والمهاترات السياس�ية، فإن العراق 
قادر على مد وتعزيز جسور الثقة 
الج�وار  دول  المتبادل�ة م�ع كل 
وبن�اء أفض�ل العاق�ات القائمة 
عل�ى المصال�ح المش�تركة م�ع 

الدول العربية واإلسامية.
كي�ف  الس�ورية  التط�ورات   *
تصفونه�ا، وكيف تقّي�م الحراك 

السياسي واألمني والعسكري؟
- تشهد الس�احة السورية حراكاً 
واس�عاً ومتنوع�اً، ونش�هد بي�ن 
الحين واألخ�ر ظهور مجموعات 
مسلحة متفرقة، وما يقلقني في 
السوري مش�روع تجزئة  الربيع 
وتقسيم سوريا إلى "كانتونات" 
قومي�ة وطائفية، وكذل�ك امتداد 
الص�راع الس�وري عب�ر حدودها 
م�ع دول الج�وار وهو م�ا أكدت 
وح�ذرت من�ه قبل س�نة ونصف 

الس�نة م�ن اآلن لمس�ؤول عربي 
وأمني كبير.

الحل في س�وريا كما اعتقد يكمن 
في وق�ف إطاق الن�ار رغم علمه 
بصعوب�ة الوصول له�ذا القرار ثم 
الح�وار الج�دي والمس�ؤول بي�ن 
الس�ورية  والمعارضات  الحكومة 
والعس�كرية  منه�ا  السياس�ية 
وتش�كيل حكوم�ة انتقالية تقود 
البل�د ال�ى االنتخاب�ات الرئاس�ية 

الحرة والنزيهة.
ال�ى  س�وريا  س�تتعرض  *ه�ل 

التقسيم؟
- نعم بدأت مامح التقسيم تتضح 
م�ن خ�ال إقام�ة مناط�ق عازلة 
ق�رب الح�دود الس�ورية التركي�ة 
كرأس جس�ر بغي�ة توس�يع هذه 
المناط�ق، أما القضية األساس�ية 
الت�ي يراهن عليها م�ن يقف وراء 
دع�م وتموي�ل )الحراك الس�وري( 
هي اس�تنزاف الجيش النظام�ي وانهاكه وعند 
ذاك يتحقق الحلم اإلسرائيلي في تمزيق الجسد 

العربي واإلسامي.
 

* كيف تقّي�م األجواء العراقية في ضوء األزمة 
الحالية التي تعصف بالبلد؟.

- الج�و ف�ي الع�راق كما اش�رنا س�ابقا ملبد.. 
فيه حكومة مشاركة وليس�ت حكومة شراكة 
الق�وات  أضفن�ا عام�ل خ�روج  إذا  حقيقي�ة، 
األمريكي�ة م�ن الع�راق والف�راغ األمن�ي الذي 
حص�ل بعد ذل�ك وقل�ة الخب�رة االس�تخبارية، 
فق�د بدأت مجموعات من تنظيم جديد حس�بما 
تش�ير المعلومات األمنية مش�ابه تماماً لجبهة 
النص�رة الت�ي تقات�ل حالي�اً في س�وريا، حيث 
تؤك�د المعلوم�ات أن ه�ذا التنظي�م ال يكتف�ي 
بقتل الش�يعة رجاالً ونساء وأطفاالً، إنما يحلل 
قتل حت�ى الجنين في بطن أم�ه، وقد فاقوا في 
إطار الرس�الة الش�هيرة التي وزعه�ا اإلرهابي 
الزرق�اوي بقت�ل الش�يعة والمس�يحيين وكل 
العلمانيين في محاولة إليجاد شرخ طائفي في 

المجتمع العراقي ولم يحصل ما أراد.
* كيف تنظر لانسحاب األمريكي من العراق؟.. 

هل تؤيده أم تقف ضده؟
- من المؤيدين النسحاب القوات األمريكية من 
العراق، لكنني اعتقد أن العراق حالياً في مفترق 
ط�رق بي�ن محورين وهم�ا، الروس�ي الصيني 
اإليران�ي الهن�دي ومح�ور الوالي�ات المتح�دة 
وأوربا الغربية، ال أدري كم تس�تطيع الحكومة 
أن توائم بي�ن المحورين ومطالبهم�ا؟، هذا ما 

سنتركه للمستقبل القريب.
*  كي�ف تقّي�م العاقات الخارجي�ة للعراق مع 

دول العالم؟
- العاقات الخارجية في العراق فقدت البوصلة 
بس�بب تأثير المتجاوب�ات الدولي�ة واإلقليمية 
رغ�م أن العراق نجح بعقد القمة العربية، وكان 
لس�مو أمير الباد الش�يخ صباح األحمد الجابر 
الصباح حضور فاعل ومشكور لتلك القمة، لكن 
بعض الدول العربي�ة حاولت إقصاء العراق عن 
دوره العرب�ي القومي في قي�ادة األمة العربية 

خال دورة االنعقاد.
 * ف�ي لبنان حصل انهي�ار مفاجئ في الوضع 
األمن�ي قد يعي�د الس�احة الداخلية إل�ى أجواء 
الح�رب األهلية الت�ي اندلعت في ال��1975 اثر 
اغتي�ال مدير ف�رع المعلوم�ات العميد وس�ام 

الحسن.. كيف تعلق؟
- ف�ي نيس�ان 1974 تم التع�رض لباص يحمل 
مجموعة من الشباب الفلسطينيين في منطقة 
االش�رفية ق�رب المنطق�ة الت�ي حص�ل فيه�ا 
االنفجار الذي اس�تهدف العميد وسام الحسن.. 
حينها كنت اقضي إج�ازة في مصيف بحمدون 
في عطلت�ي الصيفية م�ع العائل�ة، وكانت تلك 
بداية الشرارة التي غرق فيها لبنان في مطحنة 

الحرب األهلية على مدى 17 عاما.
فرع المعلومات تأس�س عام 1993 بعد تس�نم 

الش�هيد رفيق الحريري الحكومة 
وكان   1992 ع�ام  اللبناني�ة 
العمي�د وس�ام حي�ن  المرح�وم 
تشكيل الحكومة مديراً للمراسم، 
وكان عشيتها يحمل رتبة ضابط 
برتب�ة نقي�ب ف�ي ق�وى األم�ن 
الداخل�ي وت�درج العميد الحس�ن 
حت�ى أصبح برتبة مق�دم، عندها 
رّق�اه الحري�ري االب�ن ال�ى رتبة 
عمي�د واس�ند إلي�ه رئاس�ة فرع 
المعلومات وال�ذي يعتبر من أهم 
اللبنانية وتميز  األمني�ة  األجهزة 
ش�خصية  وإمكان�ات  بق�درات 
مّكنت�ه من ف�رض هيمنت�ه على 
الجهاز وارتب�ط بعاقات إقليمية 
ودولي�ة مخابراتي�ة كبي�رة، وقد 
ش�هد الجهاز ف�ي عهده توس�عاً 

وتطوي�راً غير مس�بوق بحيث بلغ ع�دد أفراده 
أكث�ر م�ن ألف�ي عنص�ر مرتب�ط بالجه�از عدا 

المخبرين )السريين(.
بعد تطور األحداث السورية لعب العميد الحسن 
دورا مهم�ا في متابع�ة الملف الس�وري داخل 
س�وريا وارتب�ط بعاق�ات وثيق�ة بالمعارضة 
الس�ورية في لبن�ان وخارجه واكتش�ف العديد 
م�ن ش�بكات التجس�س اإلس�رائيلية بلغت 30 
شبكة، وابلغني أحد كبار السياسيين اللبنانيين 
أن له دورا كبيرا في إدارة الملف األمني الداخلي 
واإلقليم�ي، وكان�ت تقاريره تص�ل الى رئيس 
الوزراء مباشرة حين كان الحريريان على رأس 

الحكومة ونسخة من بعض المعلومات المهمة 
يقوم بعملي�ة توظيفها إلى جه�ات مخابراتية 

إقليمية ودولية.
إن م�ا حصل يس�لط الض�وء عل�ى المعلومات 
ف�ي لبنان نتيج�ة عملي السياس�ي واإلعامي 
والفت�رة التي قضيتها معارضاً للنظام العراقي 
على مدى اكثر من عشرين سنة، يمكن أن أقول 
أن الس�احة اللبناني�ة ه�ي ملتق�ى الصراعات 
اإلقليمية والدولية، ولذلك أدعو اللبنانيين ومن 
مختل�ف الطوائف والق�وى السياس�ية الترّيث 

والتأن�ي والحذر والحكمة ف�ي إصدار اإلحكام 
على هذه الجهة أو تلك، ألن التسّرع سيعيد لبنان 
إلى مربع الحرب األهلية التي انطلقت شرارتها 
األولى في االش�رفية وس�تعيد االشرفية انتاج 
نفسها في حرب ضروس ال تبقي على احد وال 
ت�ذر في ظل األجواء واالس�تقطابات اإلقليمية 

المتوترة.
 *كي�ف توص�ف )حال�ة( التط�ورات العراقية 
والتطاح�ن  التاس�ن  ظ�ل  ف�ي  الحالي�ة، 
واالخت�اف والتباعد بي�ن القان�ون والتحالف 

الكردستاني؟!.
- كان الجمي�ع يتطل�ع لع�ودة فخام�ة رئيس 
الجمهوري�ة لح�ل األزم�ة السياس�ية المعقدة 
الت�ي هي نت�اج عق�دة اتفاقات أربيل الس�رية 
والعلني�ة، وق�د فوج�ئ الجمي�ع بتصريح�ات 
نارية انطلقت من مواقع وشخصيات من دولة 
القانون وخال بدأ جولة طالباني لزيارة أربيل 
فوج�ئ طالبان�ي بتصريحات معادي�ة لرئيس 
اإلقلي�م في وق�ت كان من المفت�رض أن يلتزم 
الجميع بطابع التهدئ�ة ومن هنا دخلت األزمة 
في منعطف، وأصب�ح من الصعب على الرئيس 

طالباني ممارسة دور الوسيط والحكم.
أدع�و الجميع إلى ممارس�ة الحكمة والواقعية 
والتعقل في إدارة هذه األزمة المعقدة خصوصاً 
في ظل تطور إقليمي نوعي، ويومياً تطل علينا 

أحداث وتطورات درامية مفاجئة.
 * تحدث�ت ع�ن الوضع الس�وري ومررت على 
جبه�ة النصرة وحّذرت من القتال على أس�وار 
اإلعامي�ة  مواقف�ك  البع�ض  ويق�رأ  بغ�داد، 
والسياسية وكأنها قريبة من النظام السوري.. 

كيف تفسر ذلك؟.
- ما قلته قبل عام ونيف، من أن القتال س�يدور 
على أس�وار بغداد مازلت اعتق�د به وكأني أراه 
أمامي وتبعني بعد عام الكثير من السياس�يين 

في البلد.
جبهة النصرة تنظيم يعمل بالتنسيق مع أنصار 
الس�نة وهو تنظيم سلفي انش�ق عن القاعدة، 
ويعتب�ر حس�ب المعلومات الت�ي بحوزتي من 
أبش�ع واخطر التنظيمات الس�لفية المس�لحة 
الت�ي مارس�ت أبش�ع الجرائ�م بحق اإلنس�ان 
والمقدس�ات اإلس�امية في العراق، لذلك فإن 
المنطق�ة العربي�ة في المش�رق كل المش�رق 
تش�هد بداي�ة خطيرة لنم�و ه�ذا التنظيم الذي 
امتدت ج�ذوره في األردن م�روراً في المملكة 
العربية الس�عودية واليمن واإلم�ارات العربية 
والكوي�ت والع�راق وتركيا التي تش�هد تجمعاً 
لمقاتل�ي القاع�دة وجبه�ة النص�رة وأنص�ار 
الس�نة في المناطق المحاذي�ة للحدود التركية 
الس�ورية، وق�د عودتن�ا القاعدة عن�د دخولها 
إل�ى منطق�ة ما فإنه�ا تتج�ذر وتت�رك أثارها 
الس�لبية على تلك المنطقة، نظير ما حصل في 
أفغانستان وباكستان والعراق واليمن وسوريا 
وفي ظل انقس�ام الش�عب التركي إلى علويين 
وأكراد وترك وعلمانيين حيث سيكون الصراع 
ف�ي الس�نة المقبل�ة على أش�ده، وف�ي حدود 
معلومات�ي الجيوبولتيكي�ة فإن ح�زب العدالة 
التركي اليحظى إال على نسبة 51 % من التأييد 
الشعبي وهو مؤشر خطير على انحدار شعبية 
العدالة كما أن إيران سوف لن تكون بمنأى عن 
تداعي�ات ما يجري في المنطقة وخصوصاً في 
مناطقها الرخوة مثل بلوجستان، ومن أهدافه 
الكبرى تأسيس إمارة سلفية قائمة على النهج 
الوهاب�ي المنحرف تمت�د على كاف�ة تفاصيل 
المش�رق العربي، ولن تك�ون تركيا بمنأى عن 
امتدادات�ه.. وف�ي معلومات�ي أن الجي�ش الحر 
يعتبر اقل الفصائل خطراً وضرراً على س�وريا 

ويمكن التفاهم معه.
إن ه�ذا الصراع س�يمتد ال�ى مناط�ق القوقاز 
وروسيا والشيشان وستشهد اوربا موجة من 

العمليات اإلرهابية.
وفي زيارتي األخيرة إلقليم كردس�تان أجريت 
حوارات مع وزير داخلي�ة اإلقليم إزاء خطورة 
أنص�ار الس�نة ال�ذي أوكل�ت إليه مهم�ة إدارة 

عملية الصراع في إقليم كردستان.

رئي�ص كتلة املواطن النيابية باقر الزبيدي لـ

نمتلك الرؤية حلل العقد واملشكالت عىل املستويات كافة 
السياسية واخلدمية واالقتصادية واألهم األمنية

العراق ملفات وق�سايا، اأزمة وحلول وخمارج عملية ممكنة. ما يجري يف بلدان اجلوار اجلغرايف وتداعياته على اأو�ساعنا يف االأمن واال�ستقرار.. 
حقيقة التنظيمات االإرهابية خيوط وامتدادات وحتركات راهنة ومقبلة يف املنطقة وداخل العراق، اللغة اأو االآلية املطلوبة للنهو�ص بالبالد من 
م�ساريع وخدمات و�سالحيات، كيف نطّور ونرتقي بعالقاتنا اخلارجية يف املحيطني االإقليمي والدويل.. هل ما اأ�سيع وي�ساع عن النهج الطائفي 

عنوان ثابت اأم اتهام باطل؟.
 هذه املحاور وغريها الكثري عن االأحداث ال�ساخنة وتطوراتها املتالحقة وانعكا�ساتها على العراق �سكلت املدخل حلوار �ساخن  �سريح وقراءة �ساملة 

ارتاأت "امل�ستقبل العراقي" اإجراءه مع رئي�ص كتلة املواطن باقر الزبيدي وفيما يلي ن�ص احلوار:

           حاوره / رئي�ص التحرير

م�سروع  يقلقني  • ما 
جتزئة وتق�سيم �سوريا 

اإىل "كانتونات" قومية 
وطائفية وكذلك امتداد 

ال�سراع عرب حدودها مع 
دول اجلوار وهو ما اأكدت 

وحذرت منه قبل �سنة 
ون�سف ال�سنة من االآن 

مل�سوؤول عربي واأمني كبري

يف  اخلارجية  • العالقات 
العراق فقدت البو�سلة 
ب�سبب تاأثري التجاذبات 

الدولية واالإقليمية رغم 
اأن العراق جنح بعقد 

القمة العربية

مالك  لدينا  • اأ�سبح 
متخ�س�ص ا�ستفاد من 

جتارب العامل، و�سرتون 
وجوهًا جديدة يف 

االنتخابات، و�سيكون 
للمجل�ص االأعلى �ساأن اآخر 

خالف �ساأنه احلايل

ميتلك  اليوم  • العراق 
اأكرث من مليون جندي، 
وقريبًا �سيمتلك تر�سانة 

دفاعية حلماية حدود 
العراق و�سعبه

اإىل  اجلميع  • اأدعو 
ممار�سة احلكمة والواقعية 

والتعّقل يف اإدارة هذه 
االأزمة املعقدة خ�سو�سًا يف 

ظل تطور اإقليمي نوعي

اإىل  بحاجة  • العراق 
حكومة اإدارية ولي�ص اىل 
حكومة �سيا�سية يقف على 
راأ�سها رجل �سبيه مبهاتري 

حممد رئي�ص وزراء ماليزيا
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كثي�رة هي األح�داث اللبنانية الت�ي تهم المنطقة 
والعال�م الس�يما بعد ظه�ور حزب الل�ه كحركة 
مقاومة ضد االحت�ال الصهيوني منذ عام 1982 
.لق�د كان الح�دث اللبناني قبل ظه�ور حزب الله 
محص�ورا بما أريد له أن يكون وجها للبنان فقط 
م�ن خال الرق�ص والغناء وما يس�تتبع ذلك من 
تأثي�رات اجتماعي�ة تخص األخاق.لك�ن حيوية 
الش�خصية اللبناني�ة مثلما كانت عل�ى موعد مع 
مار مارون وكنيس�ته المارونية كذلك كانت على 
موعد مع الشهيد األول والشهيد الثاني من فقهاء 
مدرس�ة أهل البيت, ثم كان العامة عبد الحس�ين 
ش�رف الدين طريد االحتال الفرنس�ي الذي دخل 
القاه�رة بزي ب�دوي عرب�ي وكان ألدب�اء مصر 
احتفال في القاهرة فدخله وجلس دون أن يعرفه 
احد , تقول مي زيادة في مذكراتها: اغتنم الشيخ 
عبد الحس�ين ش�رف الدين فرصة انشغال عريف 
الحف�ل بتقدي�م الخطباء فصع�د منب�ر الخطابة 
بدون تقديم وراح يتح�دث بطاقة ألهبت حماس 
الحض�ور وش�دت إعجابهم, حتى انه�ا تقول: لم 
ادر ه�ل كان بيان لس�انه البليغ أس�هل أم تحريك 
خاتم�ه بإصبع�ه أطوع لبنانه م�ن بيانه.  ثم بزغ 
نجم اإلمام موس�ى الصدر في نهاية الخمسينات 
من القرن العش�رين ليقود حركة الوعي اللبناني 
بش�قيه المس�لم والمس�يحي م�ن خ�ال أفواج 

المقاومة اللبنانية "أمل".
المتصهين�ة  الغربي�ة  الدوائ�ر  عرف�ت  وعندم�ا 

خطورة مشروع اإلمام موس�ى الصدر التغييري 
أوعزت ألح�د أدواتها من أنظم�ة التبعية بتغييب 
اإلم�ام موس�ى الصدر, ف�كان المقب�ور القذافي 
حاضرا  لتلبي�ة الطلب, مثلما كان صدام حس�ين 
ف�ي العراق منفذا لجريمة العصر بقتل فيلس�وف 
القرن العش�رين محمد باقر الصدر مفسر نظرية 
المعرف�ة من خ�ال "نظرية التوال�د الذاتي" التي 
أصبح�ت هي من يق�ود ريادة المعرفة البش�رية 
بع�د أن كان الفيلس�وف الكبي�ر" ارس�طو" ه�و 
من يع�رف بابي المعرفة البش�رية لما يقرب من 
ألف�ي س�نة .وف�ي الع�ام 1982 ظه�رت حيوية 
الش�خصية اللبناني�ة من خال ظه�ور حزب الله 
بعد أن كان االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 1982 
يواج�ه بصمت األنظمة العربية الس�يما تلك التي 
استس�لمت لواقع االحت�ال الصهيون�ي لألرض 
الفلس�طينية وتهجير أهلها.ولقد اس�تطاع حزب 
الل�ه في لبنان بزمن قياس�ي في عمر األحزاب أن 
يحقق ش�عبية وطنية على مستوى لبنان شملت 
طوائ�ف لبن�ان بوع�ي يتج�اوز ح�دود الطائفة, 
ث�م حق�ق ش�عبية عربي�ة وإس�امية تج�اوزت 
تج�اوزت  مثلم�ا  اإلقليمي�ة  الجغرافي�ة  ح�دود 
حدود المذهبية لوال اس�تنفار الحق�د والكراهية 
المتراكم�ة عند أتب�اع الوهابية الذي�ن لم يجيدوا 
غير اإلره�اب والتكفير ال�ذي ال ينتمي للحاضنة 
اإلس�امي فضا عن الحاضنة اإلنس�انية – وهنا 
أح�ب أن اذكر الق�راء من أهل الوع�ي ، وهم كثر 
والحمد لله بأن حفن�ة المطبلين الطائفيين ومن 
ران على قلوبهم س�يفزعهم ه�ذا الوصف لحزب 
الله في لبنان وس�يتقيأون الكلمات الهابطة التي 
عرفه�ا ق�راء كتابات وضج�روا منها وأن�ا دائما 
أوصي إخواني بالقاع�دة التالية – تكلموا تعرفوا 
والم�رء مخب�وء تح�ت لس�انه – وليعل�م جميع 
إخوان�ي الق�راء أنني عندم�ا أتن�اول الحديث عن 
ح�زب الله في إطار الحدث اللبنان�ي, إنما أتوخى 
القاع�دة القرآني�ة الكريمة "وال تبخس�وا الناس 

أشياءهم".
وأي كات�ب باحث منصف يتن�اول الحدث اللبناني 
الي�وم البد له م�ن المرور على تجرب�ة حزب الله 
ف�ي لبنان والت�ي أصبح�ت بعض مراك�ز البحث 
في العالم مم�ن يحترمون التج�ارب والمبادرات 
يدرسون تجربة حزب الله في المقاومة من خال 
ح�رب تموز وطريقة عمل اإلنفاق, وكيف أوقعوا 

الدبابات اإلسرائيلية في وادي الموت.  
وللذين ال يعرفون ح�زب الله عن قرب أقول لهم: 

معرفة أي ح�زب اعرفوا إذا أردتم 
م�ن ه�م أع�داؤه ومن 
هم أصدق�اؤه بعيدا عن 

المديح  ف�ي  المبالغ�ة 
التي أصبحت مرض 

األنظمة واألحزاب مثلما هي مرض الش�عراء من 
الذين في كل واد يهيمون،  

وأعداء حزب الله في لبنان هم كل من :
1-  إسرائيل

2- الكنيس�ة الصهيوني�ة المتطرف�ة ف�ي أمريكا 
الت�ي ال ترتب�ط بالفاتيكان والت�ي ينتمي لها تيار 

المرمون بقيادة "مت رومني".
3- مجموع�ة ال�دول األوربي�ة التابع�ة للقي�ادة 
األمريكي�ة ذات المي�ل التورات�ي ف�ي السياس�ة 

والتاريخ وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا.
4- أنظمة التبعية  األمريكية في المنطقة العربية 

وهم معروفون.
العاق�ة  صاح�ب  اللبناني�ة  الق�وات  ح�زب   -5
المعروفة مع إس�رائيل وال�ذي كان وراء مجزرة 
صبرا وشاتيا في لبنان عام 1982 برئاسة سمير 
جعجع المتهم بقتل رش�يد كرام�ي رئيس وزراء 

لبنان األسبق.  
6- ح�زب الكتائ�ب اللبنان�ي المع�روف بعاقته 
التاريخية مع إس�رائيل والذي يترأسه اليوم أمين 

الجميل.
7- ح�زب الوطنيين األحرار: ال�ذي هو على خط 
دوري  ويتزعم�ه  أع�اه  المذكوري�ن  الحزبي�ن 

شمعون.
8- حزب المستقبل الس�يما بعد استشهاد رئيس 
وزراء لبنان رفيق الحريري عام 2005 والذي كان 
في آخر أيامه يقيم عاقات تقارب مع حزب الله, 
ولك�ن حادثة اغتيال رفيق الحري�ري ذات الطابع 
المخابراتي الدولي أربكت الوضع اللبناني لصالح 
الفتن�ة الطائفي�ة وم�ع مج�يء س�عد الحريري 
لقيادة ح�زب المس�تقبل وهو قلي�ل الخبرة مما 
فس�ح لبعض المتطرفين مثل احمد فتفت وفؤاد 

الس�نيورة وم�ن تحال�ف معه�م مم�ن ينتم�ون 
للجماعة اإلس�امية من المتطرفي�ن جعلوا كفة 
التط�رف أكثر من كفة االعت�دال ولحضور التأثير 
الس�عودي عل�ى ح�زب المس�تقبل أصب�ح حزب 
المس�تقبل من خال تحالفه م�ع بعض األحزاب 
المس�يحية المتطرفة والتي اش�رنا إليه�ا والتي 
عرفت بجبه�ة "14 آذار" التي تبنت العداء لحزب 
الل�ه بناء عل�ى إيحاء ال�دول واألنظم�ة الممولة 
لح�زب المس�تقبل وحلفائ�ه ويكف�ي أن يع�رف 
الق�ارئ انه دفع في االنتخابات األخيرة في لبنان 
لش�راء األصوات ما وصل في زحلة إلى "3000" 

دوالر للصوت الواحد .
أما أصدقاء حزب الله فهم :

1-  حركة الجهاد اإلسامي في فلسطين
2-  حرك�ة حم�اس للمقاوم�ة الفلس�طينية في 

غزة
3-  الجبهة الشعبية القيادة العامة – فلسطين

4-  حرك�ة التوحيد اإلس�امية التي يقودها بال 
شعبان

5-  تي�ار التغيير واإلصاح الذي يق�وده الجنرال 
ميشال عون

6-  الح�زب الديمقراط�ي اللبنان�ي ال�ذي يقوده 
طال ارسان

7-  حزب التوحيد العربي برئاسة وئام وهاب
8-  تيار المردة بقيادة سليمان فرنجية

9-  التجمع الذي يقوده الوزير السابق عبد الحميد 
مراد

10- تجمع الش�غيلة ال�ذي يقوده األس�تاذ زاهر 
الخطيب

11- الحزب العربي بقيادة شاكر البرجاوي
12- الح�زب العرب�ي الديمقراطي ال�ذي يتحدث 

باسمه رفعت عيد
13- جماع�ة رئي�س وزراء لبن�ان األس�بق عمر 

كرامي
14- جماع�ة رئي�س وزراء لبنان األس�بق س�ليم 

الحص
15- تي�ار العزم الذي يترأس�ه رئيس وزراء لبنان 

نجيب ميقاتي
16- وبقي الحزب التقدمي االش�تراكي برئاس�ة 
وليد جنباط عل�ى عاقة متواصلة مع حزب الله 

.

17- جماع�ة قولنا والعمل برئاس�ة الش�يخ عبد 
الرزاق

18- الجماعة اإلس�امية بجناحها غير المتطرف 
برئاسة الدكتور علي عمار.

19- هيئ�ة العلم�اء المس�لمين في لبن�ان والتي 
تضم نخبة من علماء أهل الس�نة مثل الشيخ زين 
الدين والش�يخ ماهر حمود والشيخ بال شعبان, 

ومشايخ الدروز ومشايخ العلويين.
ومن خريطة الصداقات هذه التي تضم نخب طيبة 
م�ن أهل الس�نة يمتدون م�ن بيروت إل�ى البقاع 
الغربي والبقاع وشمال لبنان وزعامات مسيحية 
معروفة مثل ميشال عون وسليمان فرنجية ومن 
ش�عبية حزب الله المعروفة في لبنان انه كس�ب 
حت�ى بع�ض الفناني�ن مث�ل "زياد 

رحبان�ي" وكثي�ر من اإلعاميي�ن المفكرين مثل 
" اني�س نقاش" وس�الم زه�ران, وغال�ب قنديل 
وناصر قندي�ل ورفيق نصر الل�ه, والدكتور أمين 
حطي�ط, والعميد وليد س�كرية, وهؤالء بعضهم 
من أهل السنة وبعضهم من أهل الشيعة يجمعهم 

حب المقاومة واالنتصار للحق.
وصداقة حزب الله مع القيادة السورية قائمة على 
تحالف إستراتيجي هو مقاومة العدو الصهيوني, 
وه�ذا التحالف يكتس�ب بعدا أخاقي�ا يقوم على 
مفه�وم "ع�دو ع�دوي صديقي" ويكتس�ب بعدا 
سياس�يا يق�وم على الف�رز الميداني في س�احة 
المواجه�ة الت�ي يحتاج فيها المقات�ل إلى كل من 
ي�ؤازره. ف�إذا كان اله�دف مش�روعا, ومقاومة 
العدو اإلس�رائيلي هدف مشروع ال يجادل فيه إال 
من س�فه نفسه وعقله, فالتوحد على هذا الهدف 
يكون مب�ررا ومبرا للذمة بمعناها الش�رعي, أما 
التفاصي�ل المتعلقة باألط�راف المتحالفة فتبقى 
لها حس�اباتها في ذمة المتحالفين حيث ال يجوز 
الس�كوت على كضة ظالم وس�غب مظلوم .وهذا 
اللون من الفهم هو من أعالي المعرفة التي تراجع 
عنها المستوى الثقافي لشعوب المنطقة والكثير 
الن�اس  م�ن 
خصهم  الذي�ن 
ب  لخط�����ا ا
القرآن�������ي 
للح�ق  "وأكثره�م 

كارهون".
الله  وأما عاقة ح�زب 
لبن���ان  ف�ي 
بإي������ران 
اإلس���امية, 
عاق�ة  فه��ي 
صنعت  عقيدة 
الوط�����ن 
ي  لفك��ر ا
ول�م تلغ 
الوطن 

الجغرافي والتكامل بينهما له قواعد وأصول ليس 
هنا مجال ش�رحها, وضعت لها القاعدة القرآنية 
منطلقا شديد التركيز "ال تجد قوما يؤمنون بالله 
والي�وم اآلخر يوادون من حاد الله ورس�وله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
أولئك كتب في قلوبهم اإليمان وأيدهم بروح منه 
ويدخله�م جنات تجري من تحتها األنهار خالدين 
فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله 
أال أن حزب الله ه�م المفلحون" – 22- المجادلة 
.وهذه العقيدة هي مشروع عمل األنبياء والرسل 
والصالحي�ن وهي هدية الس�ماء إلى أهل األرض 
من خ�ال حتمية العاق�ة بين األرض والس�ماء 
"ق�ل ل�و كان ف�ي األرض مائك�ة يمش�ون في 
األرض مطمئني�ن لنزلن�ا إليهم من الس�ماء ملكا 
رس�وال".واختلف 
الناس ح�ول هذه 
"كان  العقي�دة 
واحدة  امة  الناس 
النبيين  الله  فبعث 
مبشرين ومنذرين 
فاختلفوا".وحزب 
لبن�ان  ف�ي  الل�ه 
للعاملي�ن  كمث�ل 
بروح  المجاهدي�ن 
العقيدة اإلس�امية 
العالمي�ة المنفتحة 
اإلنس�انية  عل�ى 
وص�وال للمس�تقبل 
المنظور  التوحيدي 
أن نمن على  "ونريد 

في  اس�تضعفوا  األرض فنجعله�م أئمة الذين 
ونجعلهم الوارثين".

واجه االنقس�ام م�ن خال التحري�ض الذي تقف 
وراءه أمري�كا وإس�رائيل وأنظم�ة التبعي�ة ف�ي 
المنطق�ة , مثلما واجه التطرف الذي مارس�ه كل 
من وقف بوجه مش�روع المقاوم�ة من األحزاب 

والجهات التي ذكرنا أعاه .
وكان التحريض والتطرف قد اجتمعا على  مقولة 
باطلة هي من زخرف القول اسمها: "الستراتيجية 

الدفاعية" ويقصدون من وراء ذلك ما يلي:
1- ال س�اح إال س�اح الش�رعية "الدولة " وهو 
كام ح�ق ي�راد ب�ه باط�ل, فالجمي�ع يع�رف أن 
الجيش اللبناني ممنوع من التسلح بقرار أمريكي 
إس�رائيلي , وإس�رائيل دول�ة محتلة لفلس�طين 
ال ت�رى أي حق لش�عب أو دولة ترف�ض احتالها 
بالتال�ي تحض�ر  , وه�ي  الفلس�طينية  ل�ألرض 
للع�دوان بطبيعته�ا, فم�ن يحمي لبنان وش�عب 
لبن�ان م�ن عدوانها المس�تمر ف�ي الب�ر والبحر 
والجو ولذلك وجد ش�باب لبن�ان من أهل الجنوب 
ألس�لوب  الحاج�ة  اللبناني�ة  المناط�ق  وبقي�ة 
المقاوم�ة, وق�د ظهرت مقاوم�ات كثيرة ومنها 
المقاومة الفلس�طينية واختفت اغلبها ألس�باب 
كثيرة, لم يبق منها س�وى المقاومة الفلسطينية 
ف�ي غزة وبع�ض أجنحة المقاومة في س�ورية , 
والمقاومة اللبنانية بش�خص ح�زب الله, والذين 
يرددون مقولة " ال ساح إال ساح الشرعية" هم 
ليس�وا حريصين على الش�رعية بش�خص الدولة 
اللبناني�ة بدليل أنه�م كانوا وراء ملفات الفس�اد 
المال�ي منذ ع�ام 1992 والى ع�ام 2011 والدول 
الت�ي تدفعهم وتحرضهم ضد ح�زب الله لم تقدم 
دعما بالساح للجيش اللبناني بل انه عندما أهدى 
الملك الس�عودي طائرة لرئي�س جمهورية لبنان 
أثن�اء زيارته للمملك�ة العربية الس�عودية قامت 

امريكا بمنع الملك الس�عودي من تسليم الطائرة 
الى لبنان خشية استعمالها ضد إسرائيل.  وعندما 
ظل�ت الدولة اللبنانية عاجزة عن تس�ليح الجيش 
اللبنان�ي ليقوم بردع من يعت�دي على لبنان وفي 
المقدمة إس�رائيل, حتى ان�ه عندما تقدمت إيران 
بعرض تسليح الجيش اللبناني أوعزت أمريكا الى 
رئاسة الدولة اللبنانية برفض تلك المساعدة, هذه 
أمثلة واقعية على عجز الدولة وأطراف التحريض 
م�ن عدم قدرته�م على تس�ليح الجي�ش اللبناني 
والتحرش اإلسرائيلي بالسيادة اللبنانية واالعتداء 

على الش�عب اللبناني مس�تمر يوميا الس�يما في 
الجن�وب الماص�ق ل�ألرض الفلس�طينية الت�ي 
تحتله�ا إس�رائيل, وهكذا وجد ش�باب المقاومة 
انه عندم�ا يتخلى الوكيل عن مهم�ة الدفاع لعدم 
قدرت�ه, فعلى األصي�ل أن يبادر للقي�ام بالمهمة 
واألصيل هنا هو الش�عب اللبنان�ي وعلى القاعدة 

اإلسامية في الجهاد الذي تقسمه إلى :
1- جهاد واجب "فرض عين" ويجب على الجميع 

من المستطيعين .
2-  وجه�اد مس�تحب : وه�و عل�ى م�ن يح�ب 

التطوع
وعندم�ا تحقق�ت أس�باب ودواعي الجه�اد ضد 
المحت�ل اإلس�رائيلي تش�كلت أف�واج المقاوم�ة 
اللبناني�ة "أم�ل" بقي�ادة اإلمام المغيب موس�ى 
الصدر, ثم تش�كلت المقاومة اإلس�امية بقيادة 
ح�زب الل�ه الذي وجد م�ن الدولة اإلس�امية في 
إيران عونا وس�ندا, وه�ذا امر مش�روع على كل 
المس�تويات التي ذكرنا سابقا .وهكذا وجد حزب 
الله نفس�ه أمام فتنة جدي�دة تتحرك فيها اطراف 
داخلي�ة لبناني�ة بتحري�ض أمريك�ي صهيون�ي 
وبأدوات إقليمية تمثلها كل من السعودية وقطر، 
وأخيرا أدخلت حكومة اوردغان الذي خان أستاذه 
نجم الدين اربكان وانقلب عليه بتحريض أمريكي 
مقصود وهذه األطراف توزعت األدوار بمش�ورة 
أمريكي�ة فيها من المكيدة الش�يء الكثير الذي ال 
يعرف�ه إال أهل الخبرة والفه�م العميق للمعادالت 
السياس�ية, فدخل�ت الس�عودية مع س�وريا في 

الشأن اللبناني حتى عرفت معادلة "السين سين" 
ثم أوع�زت لقطر بتقدي�م مس�اعدات للبنان بعد 
حرب تموز عام 2006 حتى تكس�ب ش�عبية لدى 
اللبنانيين ث�م اوعزت الوردغان بقيام صداقة مع 
بشار األسد في س�ورية وتم رفع التأشيرات بين 
الدولتي�ن تمهي�دا القتراب اوردغان من الس�احة 
الس�ورية الموعودة بالتفجير أمريكيا وإسرائيليا 
بعد االنتهاء من الش�أن العراقي. وفي هذه األثناء 
كان النظام الس�وري متورطا بفتح المجال أمام 
م�رور جماع�ات تدع�ي مق�اوم األمريكيين في 
العراق وهي جماعات إرهابية وهابية كان النظام 
الس�وري يريد م�ن وراء ذلك إزع�اج االمريكيين 
ف�ي العراق, ولك�ن فاته أن هؤالء كان�وا يقتلون 
الش�عب العراقي مما اوجد في وقته مش�كلة بين 
الحكوم�ة العراقي�ة والنظام الس�وري وقد كتبنا 
عن ذلك منتقدين النظام السوري بسماحه لعبور 
اإلرهابيي�ن عبر أراضيه وذلك عام 2005 – 2006 
.وعندم�ا انقلب اوردغ�ان على النظام الس�وري 
ومع�ه إمارة قطر ثم تبعتهما الس�عودية بتوجيه 
أمريك�ي لمحاص�رة جبهة الممانع�ة والمقاومة 
وذل�ك بعد اندالع م�ا س�مي زورا بالربيع العربي 
وهو مخطط جديد "لس�ايكس بيكو" جديدة في 
المنطق�ة من جرائها قال رئيس المجلس الوطني 
الليبي بعد مرور سنة من استامهم الحكم الزالت 
ليبيا غير محررة  وفي تونس حاصرت الجماهير 

في مدينة س�يدي بوزيد محافظ المدينة ومنعته 
من الوصول لمبنى المحافظة نتيجة الفس�اد في 
اإلدارة , وف�ي مصر نزل�ت الجماهير م�رة ثانية 
لس�احة التحرير وتراجع الرئيس المصري محمد 

مرسي عن إقالة النائب العام المصري.  
وبعد ان أصبح�ت الثورة الس�ورية مختطفة بيد 
الجماع�ات االرهابي�ة التي جمعت م�ا يقرب من 
ستين ألفا من األجانب من تونس واألردن ومصر 
ولبنان وتركيا وافغانسان والشيشان وباكستان 
وم�ن جنس�يات أوربي�ة وزودت بمختل�ف أنواع 

األس�لحة ودعم�ت بالم�ال م�ن قبل الس�عودية 
وقط�ر, وفتح�ت الحكومة التركي�ة كل حدودها 
وموانئه�ا للجماعات المس�لحة مما جعل أحزاب 
المعارض�ة التركي�ة ترفض ذل�ك, والتح�ق بهذا 
الرف�ض قطاع�ات واس�عة م�ن الش�عب التركي 
نتيجة تضرر التجارة والس�ياحة .واتخذت بعض 
الجماعات المس�لحة م�ن لبنان منطلق�ا للتدخل 
بالش�ان الس�وري متمثلة باالعتداء على االهالي 
من اللبنانيين والس�وريين في الشريط الحدودي, 
وظه�ر واضح�ا قي�ام جماع�ة "14" آذار ممثلة 
بتيار المس�تقبل اللبناني وبعض ن�واب الجماعة 
الس�لفية بدعم المس�لحين بالمال والساح.ولقد 
اتخ�ذت أح�زاب التحري�ض والتط�رف ضد حزب 
الله في لبنان من قضية الثورة الس�ورية منطلقا 
لضرب المقاومة اإلس�امية في لبن�ان, واإليعاز 
الى اختطاف الزوار اللبنانيين على الحدود التركية 
الس�ورية في س�بيل إش�عال الفتنة بين الش�يعة 
والسنة وهو نفس العمل الذي فجر سيارة الزوار 
اللبنانيي�ن في منطقة االنبار م�ن العراق .ثم قام 
فرع المعلومات في ق�وى األمن الداخلي اللبناني 
الذي يديره وسام الحس�ن التابع لتيار المستقبل 
باتهام س�ورية وحزب الله بم�ا عرف بمتفجرات 
ميش�يل س�ماحة وهي فبركة يصعب على عقاء 
السياس�ة تقبلها بسهولة, ووس�ام الحسن عمل 
بالش�أن األمني بطريقته الخاص�ة التي لم يطلع 
عليها حتى اش�رف ريفي مدير عام االمن الداخلي 
ولق�د ق�ال وزير الداخلي�ة االردن�ي عندما حضر 

مؤتم�ر وزارات الداخلية في بي�روت, قال للعميد 
وس�ام الحسن: ان اإلس�رائيليين يكرهونك كثيرا 
فاحذر منهم والعميد وسام الحسن قام بالكشف 
عن مجموعات تجسس إسرائيلي في لبنان, فعندما 
حدث انفجار االش�رفية واستش�هد العميد وس�ام 
الحس�ن, بلغ الح�دث اللبناني أوجه ف�ي التحريض 
والتطرف م�ن قبل جماع�ة "14" اذار الذين بادروا 
ف�ورا التهام النظام الس�وري وأصدقائه مش�يرين 
الى حزب الله, وقال س�مير جعجع: ال تقولوا لي أن 
وراء ذلك إس�رائيل في محاولة لتبرئة إسرائيل التي 
لم يبرأها اللواء اشرف ريفي وهو من المقربين جدا 
للعميد وسام الحسن.ومما زاد التحريض ضد حزب 
الله في حادثة تفجير االش�رفية م�ا صرح به فؤاد 
الس�نيورة في الكلمة التي القاها ف�ي حفل التأبين 
حي�ث دعا الى إجبار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
عل�ى االس�تقالة وبطريقة بعيدة عن الدبلوماس�ية 
ث�م اتهم حزب الل�ه علنا واش�تد التحريض وتهييج 
المتظاهرين مما دعاهم ذل�ك التحريض العلني إلى 
مهاجمة مبنى السراي الحكومي في سابقة خطرة 
تصدرها جماعة حزب القوات وهي جماعة س�مير 
جعجع وجماعة من المس�لحين السوريين ينتمون 
الى ما يسمى بالجيش السوري الحر وهم من الذين 
هجموا على الس�راي الحكومي مما جعل القيادات 
واألح�زاب اللبناني�ة تس�تنكر الهجوم عل�ى مبنى 
السراي الحكومي وبالرغم من قيام رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي بوضع استقالته تحت تصرف رئيس 
الجمهورية الذي طلب منه التمهل لعلمه بأن أمريكا 
وفرنس�ا وبريطانيا والس�عودية وقط�ر وتركيا ال 
تريد إس�قاط نجي�ب ميقاتي, وهذا االم�ر هو الذي 
دعا س�عد الحريري وفؤاد الس�نيورة بالتراجع عن 
دعواتهما التحريضية وطلبا من محازبيهما التراجع 
عن الهجوم على مبنى السراي وكانت لكلمة مفتي 
الجمهورية محمد رش�يد قباني بالرفض إلس�قاط 
الحكوم�ة م�ن خال الش�ارع .وفي خض�م كل هذا 
التحري�ض وما جرى قبله الت�زم حزب الله الحكمة 
ف�ي موقفه وابتعد عن المهات�رات الطائفية ووقف 
مع�ه كل المعتدلين من أحزاب وش�خصيات لبنانية 
مم�ا جنب لبن�ان الفتنة في أكثر من م�رة وأكثرها 
تحريض�ا وتطرفا ما حدث عقب تفجير االش�رفية 
الذي راح ضحيته العميد وس�ام الحسن وكان بيان 
حزب الله بالمناسبة مدعاة لتهدئة الخواطر وتجاوز 
خطوط الفتنة .ويظل الحدث اللبناني يختزن الكثير 
من ال�دالالت التي نحت�اج قراءتها به�دوء لمعرفة 

خطوط اللعبة الدولية في المنطقة .
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! ! ص�ن�م����ًا ي�ل����د  ب���ي  ل�ع�ر ا ب�ي���ع  ل�ر ا
           محمد عبعوب 

باغتتنا مثل غالبية العالم انتفاضات الربيع 
العرب�ي الت�ي اش�تعلت ش�رارتها االول�ى في 
سيدي بوزيد بتونس وانطلقت تجتاح عروش 
الجمهوري�ات الملكية، اليمن ثم مصر ثم ليبيا 

فسوريا، والزال الحبل على 

الجرار.. تفاءلنا به�ذه االنتفاضات وصفقنا لها 
بح�رارة وش�اركنا فيه�ا بقدر م�ا أتيح لنا 
كل ف�ي مجاله.. وكان تفكيرنا منصبا 
على آفاق نجاح هذه االنتفاضات في 
اجتثاث تلك الديناص�ورات المهترئة 
الت�ي أعم�ت أبصارنا وحجب�ت عنا 
الرؤيا وأعاقتنا عن التفكير بعقل 

سليم يستشرف المستقبل ويضع الرؤية الواقعية 
والممكنة التي س�تنتجها هذه االنتفاضات التي 
خرج�ت من ركام متهالك ال يصلح لنمو اي كائن 
ول�و طحلبي، فكان مولودها البكر صنم اس�مه 
القبيلة التي تأبى االندثار من وعينا رغم وجودنا 
في عالم تجاوز هذه الحالة منذ اكثر من خمس�ة 

قرون .
ازه�ر ه�ذا الربيع ف�ي اربعة بل�دان، ولكن 
بورود مش�وهة، هي نتاج طبيع�ي لتربة ملوثة 
ب�كل أمراض العص�ر وتلك الموغلة ف�ي القدم.. 
فكك التونسيون وبإمكاناتهم الذاتية المتواضعة 
النظام العسكري الذي حكمهم ألكثر من عقدين، 
واس�تفادوا من بقايا مؤسس�ات دولة ومجتمع 
مدني -كان الراحل بورقيبة قد أسسها- في إعادة 
تفعيل مؤسس�ات الدولة وفرض سلطة القانون 
ولو بش�كل جزئي في مدن الساحل التي كان لها 
نصيب االس�د ف�ي التنمية خالل حك�م بورقيبة 
وبن على. وفي مناطق الجنوب والوسط الغربي 
الذي يتواجد دائما على أطراف مش�اريع التنمية 
والذي انطلقت منه ش�رارة الثورة، لم يزهر هذا 
الربيع بل أنتج أوضاعا مأساوية زادت من تدهور 
االوضوع فيه، وبدات تظهر من جديد في تونس 
ظاهرة االنكفاء الى الماضي واالحتماء بالقبيلة 
والجهة التي كادت تنتهي في هذا البلد الذي شهد 

فترة انفتاح وتنوير تتجاوز هذه االنتماءات.
ف�ي اليمن ال�ذي ب�دأت االنتفاض�ة فيه في 
وق�ت مبكر، كان الربيع كاذب�ا منذ البدية، فبيئة 
اليم�ن بيئ�ة قبيل�ة بامتي�از، المرجعي�ة في كل 
اركان�ه قبلي�ة، نظام عل�ى عبدالل�ه صالح عمل 
طيل�ة فترة حكم�ه عل�ى تجذير هذه المش�اعر 
واس�تغلها لضمان بقائه في السلطة، ولم يفلح 
الش�يوعيون الذي�ن حكم�وا ش�طره الجنوب�ي 
لعقدي�ن في زعزعة قبضة القبيلة، فرجعت هذه 
األخي�رة وبق�وة لتحكم وتدي�ر حي�اة اليمنيين 
بق�وة . وكان ربيع اليم�ن ربيعا لحروب قبلية ال 
زال اليمني�ون يدفع�ون حتى الس�اعة ثمنها من 

دمائهم وارواحهم ومواردهم الشحيحة.

في مص�ر كان الربي�ع بمس�توى تربة دلتا 
الني�ل التي أنهكها االس�تنزاف واإلدارة الس�يئة، 
فم�ا ن�راه عب�ر الميدي�ا والمؤسس�ات الثقافية 
في ه�ذا البلد حس�ب تقديري ال يزي�د عن كونه 
قش�ور لماعة تخفي داخلها واقعا س�يئا يعيشه 
المجتم�ع المص�ري، ذل�ك الواقع المؤل�م انتجه 
اإلفقار واالستنزاف الممنهج لهذا الشعب والبلد 
الذي مارسه تحالف االستبداد وقوى الرأسمالية 
العالمية على مصر منذ سقوط دولة محمد علي 
وحت�ى اليوم.. ف�كان ربيع مص�ر ربيعا بزهور 

ذابلة، فتربته�ا ال زالت تحتفظ بس�موم القبيلة 
المتدث�رة بعب�اءة سياس�ية وديني�ة، وال زال�ت 
مصر في وعي الغالبية العظمى من عامة الناس 
غنيمة لكل حسب قوته وجهده، و ال يفكر هؤالء 
ف�ي كيفية تنمي�ة ه�ذه "الغنيم�ة" وتطويرها 
لتك�ون مص�در رزق دائم له�م يكفيهم ش�رور 
الع�وز والغربة. وهكذا كانت زه�ور ربيع مصر 
مش�وهة بأهواء وأطم�اع قوى متناح�رة تأتي 
مصر في الرتيب الرابع او الخامس من تفكيرهم 
المرته�ن لمصالح وش�عارات التراع�ي مصالح 

مصر وشعبها. 
ف�ي ليبيا رغم فائ�ض الموارد ال�ذي يكفي 
لس�د احتياج�ات ش�عبها صغي�ر الع�دد، ورغم 
بيئته�ا الت�ي مقارن�ة بغيره�ا م�ن دول الربيع 
العرب�ي ال تحتوي عل�ى بواعث للفتن�ة، نجدها 
بعد أن اس�تأصلت اس�تبداد القذافي وبمساعدة 
دولي�ة لها حس�اباتها، نجدها تنحدر وبس�رعة 
صاروخية نحو الماضي، وتبعث في كل أرجائها 
روح القبلي�ة النتنة، وينكفيء ش�عبها الى ظالم 
القبيلة، وبدل أن يندمج ويتحد إلعادة بناء الدولة 
التي حرمت منها ليبيا على مدى اربعة عقود من 
حكم القذافي، نجده ينقس�م الى قبائل متقوقعة 
على نفس�ها تعمل ضد نوامي�س الحياة معتقدة 
انه�ا يمك�ن ان تقيم دولة على مقاس�ها كقبيلة 

موت�ورة بأوه�ام القوة وغي�ر مدرك�ة لمنافع 
وإيجابيات التعدد الثقافي والقبلي..

تح�ول حلفاء االم�س الى أعداء، وبس�رعة 
مذهلة نسي هذا الشعب بلد اسمه ليبيا، واصبحت 
القبيل�ة هي المرج�ع األول والوحي�د لكل ليبي، 
وتخن�دق الليبي�ون ض�د بعضه�م وراء قبائلهم 
يس�تعيدون مآس�ي التاريخ وينفخون في نيران 
خالف�ات عفى عنه�ا الزمن ويتغن�ون ببطوالت 
وهمي�ة تجاوزه�ا الزم�ن واضعين مس�تقبلهم 
ومس�تقبل أبنائه�م ف�ي مه�ب الري�ح .. وهكذا 
كان ربي�ع االنتفاضة في ليبي�ا هو اآلخر كاذبا ، 
الزهور وال خضرة فيه، ب�ل ربيع للدماء والقتل 
والنه�ب الممنهج لموارد الب�الد، رغم محاوالت 
التجميل والتلميع التي نحاول إضفاءها على هذا 

الواقع المؤلم..
وهك�ذا وبعد هذا الحمل الموجع والقاس�ي 
النتفاض�ات الربيع العرب�ي المفاجئ�ة للجميع 
يولد صنما اس�مه القبيلة او الجهة وإن يكن في 
بع�ض البدان قد غلف باس�ماء مدنية ، ويبدو ان 
ه�ذا الخلل س�يطول ويتطلب إصالح�ه معالجة 
نفس�ية طويلة األم�د يخضع خالله�ا المواطن 
الى عملية تشريح نفسي تستأصل كل االمراض 
النفسية التي ألحقتها به حقب االستبداد والقهر 

التي عاشها وتلك التي ورثها عن أجداده.

          كاظم فنجان الحمامي

البريطان�ي  ال�وزراء  رئي�س  ت�اه 
الس�ابق )توني بلير( ف�ي حفر الباطن 
عندم�ا اس�تجاب لن�داءات األس�اطيل 

البنتاغوني�ة التي عبرت البحار 
والمحيط�ات, لتدنس أرض 

المقدس�ة  الميزوبوتاميا 
وتنفذ مخططاتها الوثنية 
ف�ي البح�ث ع�ن ج�وج 
وماج�وج تح�ت قوائ�م 

الثور البابلي المجنح, وتاه 
مرة أخ�رى عندما تن�ازل عن 

التقاليد والبروتوكوالت البريطانية 
العريقة, وارتض�ى العمل أجيراً وضيعاً 

ف�ي أوكار حف�ر الباطن. .ل�و كان رئيس 
واألع�رق  األس�بق  البريطان�ي  ال�وزراء 

واألضخ�م )ونس�تون تشرش�ل( عل�ى قي�د 
الحياة لمات من القهر وهو يرى عقبه معفراُ 

بالرمال في كثبان )الحجيجة( بعقد مذل 
بين )كاظمة( و)خور الُصبِّية(. . قالوا 

انه عاد ليستلم الهبات واإلكراميات 
المالي�ة, التي وعدته بها الكويت 
لمش�اركته في تخري�ب العراق, 
وقال�وا انه ع�اد إليه�ا ليوظف 
نفوذه السياس�ي في األنشطة 
الخليجي�ة,  االس�تثمارية 

وقال�وا ان�ه يمتل�ك ش�بكة 
معقدة من شركات وهمية 
نش�أت أول مرة ف�ي ليبيا 
برعاية القذافي, واتسعت 

بالطول والعرض حتى استقرت عند مقتربات 
حقل )خري�دة( ف�ي األرض المضافة للكويت 
بي�ن )صفوان( و)أم قص�ر( بالقرار )833(, 
الذي تقلصت بموجبه الح�دود العراقية براً 
وبحراُ بمعاول الساس�ة البريطانيين, وفي 
مقدمته�م )بلير( بوجه�ه األصفر, وبدعم 
مطلق من )بطرس بطرس غالي( بس�حنته 
الشاحبة, وقالوا إن مدخالت بلير المالية من 
عالقاته المش�بوهة في الشرق األوسط قد 
ال تكون س�وى القمة الظاهرة فوق س�طح 

البحر م�ن جبل الجليد.بينما تق�ول الكويت إنها 
تعاق�دت مع�ه بماليي�ن ال�دوالرات ليق�دم لها 
المش�ورة الفنية واإلدارية والمالية والسياسية 
لتحدي�د المس�ارات اإلصالحية, الت�ي ينبغي أن 
تس�لكها الدول�ة, فدفع�ت ل�ه أكثر م�ن أربعين 
مليون دوالر )عرب�ون( . . والحقيقة انه عرض 
مواقف�ه السياس�ية للبي�ع من�ذ تولي�ه منصب 
رئاس�ة الوزراء, وليس أدل على ذلك من العقود 
المليونية, التي انهالت عليه بعد مغادرته مكتبه 
في )داوننغ س�تريت(, وتبي�ن ان بعضها كانت 

عبارة ع�ن فواتير مالية ُدفعت ل�ه الحقا تثمينا 
لتآمره وخبثه وتحيزه للباطل. . 

م�ن المفارق�ات العجيب�ة الت�ي ال تليق به 
كرئي�س وزراء لبريطاني�ا ان�ه عم�ل سمس�ارا 
ووس�يطا تجارياً بعد تنحيه من منصبه لترويج 
مبيعات العقارات الكبرى, نذكر منها تدخله في 
بيع خمس�ة فنادق فخمة في لندن ألبناء وبنات 
األس�رة الحاكم�ة في قط�ر, ولس�نا مغالين إذا 
قلن�ا انه اس�تثمر عضويته في اللجن�ة الرباعية 
لعملية الس�الم ألغراض تجاري�ة بحتة, فواجه 

انتق�ادات ح�ادة لتأثي�ره الس�لبي عل�ى فاعلية 
اللجن�ة, فالرجل م�ن المهووس�ين بجمع المال 
بالطرق المش�روعة وغير المشروعة, وال مانع 
لديه من توريط بريطانيا في الحروب الخاس�رة 
والمواقف المهينة من أجل حفنة من الدوالرات, 
فق�د عمل ب�دوام جزئي ف�ي مص�رف )جي بي 
مورغن(, وعمل مستشارا إداريا لشركة )زيورخ 
فاينناش�ل سيرفس�س(, وعمل محاض�را لمدة 
مؤقتة في جامع�ة )يال( األمريكية كمتخصص 
ف�ي العلوم الدينية, التي ال يفهم فيها ش�يئاً, ثم 
أسس ش�ركة )Tony Blair Association(, التي 
ال ليس لها دفاتر حس�ابية في السجل الضريبي 
البريطان�ي, وق�د نجحت هذه الش�ركة بالتعاقد 
مع الحكومة الكويتية, مقابل ماليين الدوالرات, 
فأصبح بموج�ب هذا العقد موظف�ا صغيراً في 
الديوان األميري, ول�م تعرف حتى اآلن تفاصيل 
العقد السري المبرم بين الطرفين, بيد أن الثابت 
لدين�ا ان ع�ددا م�ن الن�واب الكويتيي�ن طالبوا 
بكش�ف مالي ع�ن عالق�ة الموظ�ف البريطاني 
)بلي�ر( بالحكوم�ة الكويتي�ة, وكان من حقهم 
االستفس�ار عما إذا كان�وا تعاقدوا مع الموظف 
البريطان�ي الجدي�د بصفته الش�خصية, أم عبر 
ش�ركته الوهمية المش�بوهة؟. ختاما نقول إذا 
كان مج�رم الحرب )توني بلير( هو المستش�ار 
وه�و المرجع السياس�ي واإلداري والتش�ريعي 
والمال�ي في حفر الباطن ف�إن النتائج معروفة 
من�ذ اآلن على رأي السياس�ي العربي الكبير لبيد 
بن ربيع�ة العامري, عندما ق�ال:إذا كان الغراب 
دلي�ل قوم يم�ر بهم عل�ى جي�ف الكالبفما أكثر 

العبر وقلة االعتبار
والله يستر من الجايات
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ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

 العدد )372( االربعاء 24 تشرين االول  2012

www.almustakbalpaper.net

ط�ن لبا ي�د يف حف�ر ا بل�ر يتي�ه م�ن جد

         محمد نور الدين

تتراك�م النقاط التي تضع�ف صورة حزب 
العدال�ة والتنمية الحاكم ف�ي تركيا. والنموذج 
العرب�ي  للعالمي�ن  مث�اال  قادت�ه  أراده  ال�ذي 
واإلسالمي يكاد يترنح ويلفظ أنفاسه األخيرة. 
القام�وس المذهب�ي لق�ادة »النم�وذج« ي�كاد 
يش�كل مرجعية لمعظم التيارات المتشددة في 
العال�م اإلس�المي. ويتن�اوب زعيم�ا النموذج، 
رئي�س الحكومة التركية رج�ب طيب اردوغان 
ووزي�ر خارجيته احمد داود اوغلو، على تعميم 
الفائدة. م�ن اليمن، لم يس�تطع وزير خارجية 
»النم�وذج«، أن ي�رى من جريمة اغتي�ال اللواء 
وس�ام الحس�ن س�وى بعد مذهبي عندما قال، 
بلغ�ة جازم�ة، إن االغتي�ال »س�يثير ردة فع�ل 
غير عادية لدى الس�ّنة«. الرد السريع جاءه من 
صحيفة »ميللييت« أمس، حيث قال احد كّتابها 
المرموقي�ن، قدري غورس�يل ان�ه »من الالفت 
أن داود اوغل�و ل�م يج�د س�وى الس�ّنة كمثال، 
ب�دال من اس�تخدام لغة محايدة مث�ل أن اغتيال 
الحس�ن يمك�ن أن يخ�ّرب الوضع ف�ي لبنان«. 
ويتس�اءل عما إذا كان كالم داود اوغلو يعكس 
رغب�ة وتمنيات أكثر منها وقائع. وترك اإلجابة 
عن ذل�ك لتقدير القارئ. قب�ل كالم داود اوغلو 
بيومي�ن فق�ط، ومن إيالزيغ في جنوب ش�رق 
تركيا حيث األغلبية كردية وعلوية، كان رئيس 
حكوم�ة »النم�وذج« يكرر القام�وس أإللغائي 
لآلخرين عندما ش�ن هجوما على أتباع الديانة 
الزرداش�تية، متهم�ا مس�لحي ح�زب العم�ال 
الكردستاني بأنهم زرادشتيون، محّوال االنتماء 
لهذا المعتقد تهمة توجب محاربته، متناسيا أن 

أحد أهم عناصر »النموذج« هو العلمانية. 
وق�ال اردوغ�ان، أم�ام جم�وع الناس عن 
حزب العم�ال الكردس�تاني، »ه�ؤالء ال عالقة 
لهم بالجراح. م�كان اإلرهابيين واضح. هؤالء 
زرداش�تيون. إنه�م يكش�فون ع�ن أنفس�هم. 
إنه�م يتحدث�ون ع�ن االيزيديين. انظ�روا ماذا 
يفعل�ون وأي طق�وس يمارس�ون«. ل�م يم�ر 
كالم اردوغ�ان مرور الك�رام، بل حفلت صحف 
اليومي�ن الماضيي�ن بعش�رات المق�االت التي 

تدي�ن اردوغ�ان وتتهم�ه بالتمييز بي�ن الناس 
على أس�اس المعتقد والمذهب. وتقول مهوش 
ايفي�ن ف�ي »ميللييت« أم�س انه »لي�س هناك 
حاج�ة لتك�رار أن م�ا كان يش�كو من�ه حزب 
العدالة والتنمية س�ابقا من تمييز ضد اآلخرين 
على أس�اس مذهبي هو نفس�ه بات يمارسه«. 
وتذّك�ر الكاتب�ة بالعدي�د من مواق�ف اردوغان 
التمييزي�ة ض�د أتب�اع الديان�ات والمعتق�دات 
األخرى، منها مثال انه في العام 2011 اس�تهزأ 
بن�واب أكراد دعوا إل�ى الس�ماح بالحجاب في 
البرلم�ان. فرد عليهم اردوغان قائال »هل يعقل 
أن يكون من كان دينه الزرداش�تية مهتما بهذا 
األمر؟«.  وتقول الكاتبة انه من الواضح أن هذه 
المواقف تعك�س »ذهنية ال تعترف بحق الحياة 
لكل من ليس سّنيا متدينا وتركياً. ذهنية تحكم 
تركي�ا اآلن. باألمس وصف�وا األرمن باإلرهاب 
والي�وم يصفون الزرادش�تية بذلك، ودائما كان 
يوجد كالم مش�ابه عن اليونانيين والعلويين«. 
ويعّب�ر النم�وذج الترك�ي عن ترّنح�ه أيضا في 
مجال حرية التعبي�ر والصحافة. »لجنة حماية 
الصحافيي�ن« األميركية، الت�ي تضم صحافيين 
معروفي�ن مث�ل كريس�تيان أمانب�ور وط�وم 
بروكوي وأريانا هافينغتون، نشرت أمس األول 
تقريرا عن حري�ة الصحافة في العالم، وجاءت 
تركي�ا ف�ي المرتب�ة األولى ف�ي العال�م لجهة 
تقيي�د حري�ة الصحاف�ة واعتق�ال الصحافيين 
ألس�باب مهنية صرف. ويورد التقرير أن هناك 

76 صحافيا معتقال ف�ي تركيا، بينهم 61 
معتقل�ون ألس�باب صحافي�ة. ويذكر 
التقري�ر أن النتائج جاءت بعد دراس�ة 

دقيق�ة ومطولة لكل اس�م معتقل على 
حدة. ويق�ول ان اردوغان مارس ضغوطا 
علنية عل�ى الصحافيين، كما فتح دعاوى 
ضد كثر منهم. وهذا التقرير يذّكر بحملة 
االعتق�االت الواس�عة ج�دا الت�ي تقوم 

به�ا الحكومة ضد كل م�ن يدعم حزب 
العم�ال الكردس�تاني م�ن المجتمع 
المدني الترك�ي والكردي، وقد وصل 

العدد إلى أكثر من ثمانية آالف معتقل، 
2800 طال�ب جامع�ي  يذك�ر ع�دد  والبع�ض 

معتقلين فضال عن رؤس�اء بلدي�ات ومحامين 
وفنانين غيرهم. وكل ذلك بهدف تجفيف البيئة 
المدنية الحاضن�ة لألكراد وقياداتهم. في حوار 
مع صحيفة »طرف« أمس، قالت منسقة مركز 
أعمال السياس�ات األوروبية في جامعة بيلغي 
التركية سينيم آيدين دوزغيت ان »تركيا، بنظر 
األوروبيين، ليس�ت بل�دا ديموقراطيا، ومعايير 
الديموقراطي�ة تتراج�ع. ورواب�ط أنق�رة م�ع 
أوروب�ا تضع�ف. واآلن تركي�ا البل�د األول في 
العال�م في انته�اك حري�ة التعبير، وف�ي العام 
2011 فق�ط هناك 8702 دعوى ضد تركيا أمام 
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس�ان. في حين 
أن الدولة الثانية هي فرنسا بمئة دعوى فقط«. 
وتق�ول دوزغي�ت ان حزب العدال�ة والتنمية ال 
يقوم باإلصالح، وإن قام فجزئيا، وبما يتناسب 
مع مصالحه. وتضيف ان »تركيا في هكذا مناخ 
ال يمكن أن تكون نموذجا في الش�رق األوسط، 
وكل الدراس�ات تش�ير إلى أن تركيا حين تتقدم 
في الطريق األوروبي يمكن أن تكون نموذجا«. 
السبت الماضي تقاطر العلويون األتراك من 14 
دولة أوروبية، وتظاهروا بعش�رات اآلالف أمام 
المجلس األوروبي في استراس�بورغ بفرنس�ا. 
تظاه�رة العلويي�ن كان�ت دفاعا 
ع�ن الهوي�ة الت�ي ل�م 

يعترف بها بع�د »النموذج« التركي. وفي نهاية 
التظاهرة قّدم المتظاهرون إلى رئيس الحكومة 
جائزتين: األولى عبارة عن لوحة س�وداء ترمز 
إل�ى عدم التس�امح الذي يبدي�ه اردوغان تجاه 
العلويين، والثاني�ة عبارة عن قنينة بلون احمر 
ترمز إلى الدم الذي يتهمون اردوغان بإراقته في 
سوريا. وينتقد الكاتب التركي اإلسالمي البارز 
علي بوالت�ش في صحيفة »زمان« اإلس�المية 
المنح�ى العنف�ي الذي يمارس�ه نم�وذج حزب 
العدالة والتنمية بدعمه للمعارضة المسلحة في 
س�وريا. ويقول »لقد وصلت الحركة اإلسالمية 
في تركيا نفسها وفي إيران وفي مصر وتونس 
بفضل المقاومة الس�لمية لالستبداد. فلماذا لم 
يطبق حزب العدالة والتنمية ذلك على س�وريا، 

وعمل على سلوك النهج العنفي؟«. 
لقد علّق كثر آماال على النموذج اإلس�المي 
ف�ي تركيا ليك�ون مثاال يقتدى أو يس�تلهم في 
المنطقة، لكن خيبة األمل كانت بال ش�ك كبيرة 
ال  »النم�وذج«  أصح�اب  أن  والمش�كلة  ج�دا، 
يريدون االعتراف بفش�لهم، م�ا يزيد من خيبة 

األمل ومن المخاطر على تركيا نفسها.

         امين يونس 

"س�ألْت المرأُة زوجها: ماذا ستفعل إذا رحلُت 
عن ه�ذه الُدنيا وتوفيت؟ أجابه�ا الرُجل فوراً: 
س�وَف أفقُد عقلي وأُجن !. قال�ْت : ألْن تتزوج 
م�ن بعدي؟ ق�ال: يا حبيبت�ي.. المجنون يفعل 
أي ش�يء!".وعلى نفس المنوال..فأن األحزاب 
الحاكم�ة في الع�راق من أقصاه ال�ى أقصاه.. 
إذا ال ّق�دَر الله، رحلْت عن ه�ذه الُدنيا الفانية.. 
وتركْت الُس�لطة.. فأننا س�وف َنُجن ونفقد ما 
تبقى من عقولنا !.. ومن الطبيعي، ان المجنون 
لي�س عليِه من َحرج.. ومن المتوقع ان ُيّصِفق 
لحكومٍة أخرى وأحزاٍب غير التي ُتسيطر اآلن.

في النكتة أعاله.. ماَزح الرُجل زوجتُه.. وأدعى 
انه س�وف يُجن من الُح�زن إذا ماَت�ْت، ويفقد 
عقلُه من القهر واللوعة عليها.. أما نحُن عامة 
الشعب.. فأننا سوف نتخبل من شدة الفرح، إذا 
ابتعدت أحزاب اإلسالم السياسي عن الُسلطة.. 
وس�وف نحتف�ل لو تّخل�ْت األح�زاب القومية 
والعش�ائرية ع�ن الُحكم. مثلم�ا رقصنا طرباً 

عندما س�قط ص�دام، وتخلينا 
ته�اوْت  لّم�ا  كياس�تنا  ع�ن 

البع�ث  ح�زب  مق�رات 

الفاشي.. ولجأ العديد ِمّنا ِمَمْن فقدوا عقولهم 
واتزانهم، إلى نهب و " حوسمة " قصور الُطغاة 
وحتى المؤسس�ات العامة والدوائر الحكومية 
!.واليوم.. وبعد ان ش�بعنا من الوعود الكاذبة 
والش�عارات المنافقة.. بعد ان مللنا من الزيف 
والخداع.. بعد أن س�ئمنا من األوهام ودغدغة 
المش�اعر ومخاطبة العواطف الساذجة.. فأن 
يوم الُمنى هو أن ترحل هذه الطبقة السياسية 
التس�عة  األع�وام  الُم�ر خ�الل  أذاَقْتن�ا  الت�ي 
الماضي�ة.. بّقضه�ا وقضيضه�ا.. لن نأس�ف 
عل�ى ذلك.. بل من الُمؤَكد بأننا س�وف نرميهم 
باألحج�ار رمي�اً.. ليَس مث�ل الُحج�اج عندما 
يرم�ون الجم�رات عل�ى إبليس.. ألنن�ي أعتقد 
ان إبليَس أفض�ل كثيراً من طبقتنا السياس�ية 
الحاكم�ة في العراق !.. فه�و أي إبليس واضٌح 
وصري�ح وال يخفي مراميه وأهدافه.. أما قادة 
العملية السياسية الرديئة.. فأن بعضهم ُيخفي 
حقيقته الوس�خة ونفاق�ه، تح�َت رداء الدين 
واللحي�ة والُجب�ة.. وآخرين ُي�دارون قذارتهم 
 ..! ووطني�ة  قومي�ة  بيافط�ات  وفس�ادهم، 
وُكلهم متشاركون في النهب والفساد الُمّنَظم 
ومتورط�ون ف�ي التأزي�م الُمتعم�د لألوضاع 
وعدم إفس�اح المجال لالستقرار واالزدهار.ال 
َيُمُر يوٌم واحد، من غير ان يسقط عدة ضحايا 
بكواتم الصوت.. في بغ�داد والمحافظات 
األخرى.. ال يُمر يوٌم بال إنفجارات ُمروعة 
وأش�الء المواطنين الُع�َزل، بوجود مئات 
اآلالف من الشرطة والجيش والسيطرات 
المراقب�ة  وكامي�رات  واالس�تخبارات 
وصرف مليارات ال�دوالرات.. اليمر يوٌم 
بدون أن ُيهَرب ُعتاة الُمجرمين المحكومين 
باإلعدام من الس�جون والُمعتقالت التي 
" يحرس�ها " آالف الُضب�اط واألف�راد 
الُمدججين بالسالح الحديث.. والمالكي 
الرئيس والقائد العام للقوات الُمس�لحة.. 
قابٌع في مكانه، ُمرتاح الضمير.. وكأن شيئاً 
لم يُكن !.نع�م.. إذا رَحلْت " الزوجة الحكومة 
الُسلطة " الفاشلة الجائرة.. فأننا سوف نُجن 
وُربما نفقد عقولنا.. ولك�ن ليَس من الُحزن.. 

بل من الغبطة واالنشراح !.

عنفي�ة و هبي��ة  مذ م��ح  مال  . . » ك��ي لرت ا ج  ذ لنم��و ا «! ح لفر ا من  َنُجن  َف  س�و
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ليس�ت هناك غرابة في العنوان فأغلب الرش�اوى صارت بالدوالر 
األمريكي لس�بب وجيه وه�و أن هذه العملة تثي�ر ضعاف النفوس 
وي�كاد بريقها ينس�يهم كل ش�يء! وثانياً هي من س�امة ما خف 
حمله وغا ثمنه تحس�باً للطوارئ وأكثر مؤسس�اتنا تعاطياً للرشا 
به�ذه العملة ه�ي مراكز الش�رطة المحلية والمقب�ات التي تفتح 
ش�هية المرتش�ي في تلك المراكز هي أرصدة الموبايل التي يدفعها 
عباد الله الفقراء لتمش�ية معاماته�م او لمواجهة موقوف أو ألي 
سبب آخر، ومراكز الشرطة ما زالت الحصن الحصين الذي ال يمكن 
ألي صحفي أو متابع أن يدخل هناك ليرصد هذه األمور التي عندما 
نتحدث عنها فهي أمر واقع. المواطن )ش�اكر محمود فليح( يقول 
في اتصال هاتفي مع محرر الصفحة )الرش�ا في مراكز الش�رطة 
بال�دوالر وعل�ى عينك يا تاج�ر وأكثر الضباط يس�اومون المواطن 
وكأنه يريد أن يبيع له سلعة وحتى أيام المواجهة المخصصة لذوي 
الموقوفي�ن حولوها في اغلب المراكز إلى موس�م أس�بوعي لجمع 
الم�ال فا يدخل أي احد لمواجهة موقوف إال ويدفع المقس�وم..!( 
ويضي�ف المواطن والمش�كلة أن هناك مديرية للش�ؤون في وزارة 
الداخلي�ة واجبه�ا رص�د المخالف�ات والتج�اوزات ومحاربته�ا ال 
تستطيع أن تحد او تحجم من هذه الظاهرة رغم زياراتهم الميدانية 
لمراك�ز الش�رطة وتلقيهم الش�كاوى به�ذا الخص�وص وال نعرف 
الس�بب في ذلك هل أن الرش�ا في مراكز الشرطة صارت أمراً واقعاً 
ال يمكن تحجيمه أو القضاء عليه وهناك مس�ألة ال بد أن نشير لها 
وهي أن في اغلب تلك المراكز المنتسبين كلهم يتعاطون الرشا من 

االستعامات حتى أعلى الرتب، فإلى متى تبقى تلك الظاهرة ؟

طوال العام الدراسي المنصرم قرأنا عدة تصريحات لمسؤولين 
ف�ي وزارة التربية ومنهم على مس�توى مدير تربي�ة بأن الوزارة 
تسلمت أجهزة حاسوب وتم توزيعها على المديريات التابعة لها، 
وقد أكد أكثر من مسؤول هذا الخبر حتى أن احد المسؤولين حدد 
العدد الم�وزع على مدارس الرقعة الجغرافي�ة التابعة لمديريته، 
وقال انه تم توزيع أجهزة الحاس�وب، لكن الافت للنظر أن العام 
الدراس�ي انتهى ولم نر حاس�وباً واحداً في تلك المدارس. ولم نر 
سلكاً واحداً أو شاشة أو جزءاً من حاسوب. والسؤال الذي يطرح 
نفس�ه بقوة أن هذه ليس�ت المرة األولى التي نقرأ فيها أو نسمع 
فيها مثل تلك األخبار، فلماذا أجهزة الحاسوب بالذات تثار حولها 
مثل تل�ك التصريحات واألقاويل الجواب؟ وبكل بس�اطة أن هذه 
األم�ور قد ال تعني الغالبي�ة من أولياء األم�ور والطاب والتاميذ 
فهم يعتبرونها حلماً من أحام اليقظة غير مصدقين أن الحكومة 
تص�رف مايي�ن ال�دوالرات س�نوياً، تحت بن�د أجهزة حاس�وب 
للم�دارس إضاف�ة إلى ما ترس�له لن�ا المنظمات اإلنس�انية في 
الخارج من أجهزة الحاس�وب لغرض تعليم أطفالنا وطابنا على 
ه�ذه األجهزة، واغلب ه�ذه األموال تذهب إلى جي�وب المنتفعين 
م�ن العهد الجدي�د ويبقى أطف�ال البلد وتامي�ذه محرومين من 
الحاسوب وكيفية التعامل معه، إذ أن هؤالء الذين أقصدهم ليس 
الجمي�ع فهن�اك من منهم قلبه عل�ى العراق وأطفال�ه وتاميذه. 
إذن م�ا هو المطلوب م�ن وزارة التربية ومفتش�ها العام باتجاه 
الموضوع؟ المطل�وب وقفة جادة ومتابعة رصينة عبر تش�كيل 
لجان نزيهة تزور المدارس وتقف على وجود حصة تلك المدارس 
م�ن األجهزة حت�ى وإن كان العذر عدم وج�ود صفوف أو بنايات 
لوضع األجهزة، فعل�ى األقل خزنها في بنايات خاصة ومتابعتها 
خوفاً من تس�ربها إلى األسواق المحلية مثلما يحدث للقرطاسية 
والكتب المدرسية. نسوق هذا الموضوع بعد بداية العام الدراسي 
الجديد ولم نر بوادر تفعيل درس الحاسوب في مدارسنا االبتدائية 

وخصوصا في أطراف مدينة الصدر.

ال يزال الواقع الصحي متردياً في غالبية 
المستشفيات الحكومية في المحافظات 
عموماً والعاصمة بغداد بش�كل خاص، 
إل�ى  المواطني�ن  يضط�ر  ال�ذي  األم�ر 
الذهاب غالبا إلى المستشفيات الخاصة 
للحصول على الخدمات الطبية الازمة، 
أو الس�فر إل�ى الخ�ارج لتلق�ي الع�اج 
العراقي�ة خال  وش�هدت المحافظ�ات 
 2003 الع�ام  أعقب�ت  الت�ي  الس�نوات 
اس�تهدافاً واس�عاً للكف�اءات العلمية 
وللمفكري�ن واألطب�اء م�ن 

المجاميع  قبل 

المسلحة األمر الذي اضطر أكثر األطباء 
وأصحاب الكف�اءات العالية إلى مغادرة 
الب�اد والبح�ث ع�ن عمل ف�ي الخارج، 
األمر الذي جعل نقابة األطباء العراقيين، 
تطالب  إلى بإعادة النظر بقانون حماية 
األطباء، وتش�ريع قوانين جديدة تضمن 
حق�وق الطبي�ب العراقي، فيما أش�ارت 
صحة بغداد الك�رخ إلى وجود صعوبات 
تواج�ه الواقع الصحي ف�ي الباد، وقال 
نقيب األطباء الدكتور ناظم عبد الحميد، 
أن "النقاب�ة أج�رت عدة تعدي�ات على 
قان�ون نقاب�ة األطب�اء للع�ام 1984"، 
مبينا أن "من حق الطبيب ضمان 
حقوقه التقاعدية ليعيش حياة 
كريم�ة"، كم�ا دع�ا عب�د 
الحميد الحكومة العراقية 
إلى "إعادة النظر بقانون 
والعمل  األطب�اء،  حماية 
قواني�ن  تش�ريع  عل�ى 
جدي�دة تضم�ن حقوق 
العراق�ي"،  الطبي�ب 
مطالب�ا "وزير الصحة، 
وض�ع  عل�ى  بالعم�ل 
نظام لمعرفة المستوى 

الصحي في الباد".

هذه ال�شفحة ت�شتقبل ال�شكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�شر جمانًا 
املرا�شلة على املوقع االلكرتوين 
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1-املواطن هادي فزع جدو / من بغداد ي�شاأل عن اآخر 
االأخبار ب�شاأن قانون التقاعد والتعديالت التي من املزمع 

اإ�شافتها اإليه؟
- أعلن رئيس كتلة األحرار النائب بهاء االعرجي أن "الشهر المقبل 
سيش�هد االنته�اء م�ن إعداد مس�ودة قان�ون التقاعد الع�ام، والذي 
سيتضمن زيادة تقارب ال�%20 على راتب المتقاعد". وقال االعرجي 
ف�ي مؤتم�ر صحافي عقده قب�ل أيام مع عدد من أعض�اء الكتلة في 
دائ�رة التقاعد العام�ة، حضره مجموعة من مراس�لي المؤسس�ات 
اإلعامية إن "مس�ودة القانون سترس�ل بعد االنتهاء منها في نهاية 
الش�هر الحالي، والت�ي هي ما تبنت�ه كتلة األحرار وترك�ت المقترح 
إلى ذوي االختص�اص في هيئة التقاعد، والى األمانة العامة لمجلس 
ال�وزراء، ومن ث�م إلى مجلس الن�واب ليتم التصوي�ت عليها". وكان 
عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية إبراهيم الركابي، قد أكد في 
تصريح سابق أن قانون التقاعد سيمنح زيادة في الرواتب، وسيكون 
الحد األدنى لراتب المتقاعد ]400[ ألف دينار ش�هريا". وكانت عضو 
لجن�ة المالية النيابية نجيب�ة نجيب قد أعلنت عن قرب وصول تعديل 
قان�ون التقاعد العام للبرلم�ان للتصويت عليه، فيم�ا أكدت مصادر 
نيابي�ة تكثيف الجه�ود إلنجاز قانون التقاعد الع�ام قبل نهاية العام 
الحال�ي، وان جميع اإلجراءات الازم�ة لتعديل القانون من قبل هيئة 
التقاع�د قد تم اس�تكمالها، وأرس�لت إل�ى مجلس ال�وزراء، من اجل 

التصويت على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس النواب.

2- املواطن �شامل ماهود مط�شر / من حمافظة مي�شان ي�شاأل 
عن االأ�شرار التي ي�شببها بناء �شد تركي جديد على منظومة 

الري يف العراق؟ 
-عد مجلس محافظة ميس�ان اكتمال إنش�اء س�د اليس�و التركي 
عل�ى نهر دجلة فاتح�ة لجفاف خطير في كافة أنح�اء العراق. وقال 
رئي�س لجن�ة الصح�ة والبيئة ف�ي المجل�س ميثم الفرطوس�ي في 
تصريح صحفي سابق إن "مشروع سد اليسو التركي يعد من اخطر 
المش�اريع المائية التي تقيمها تركيا على نهر دجلة والذي س�يكون 

الكتمال إنشائه نتائج وخيمة على العراق، "وأضاف أن "هناك جفافا 
خطيرا ومروعا سيصيب العراق في حالة إكمال سد "أليسو" التركي 
وال�ذي بدأت تركي�ا ببنائه على نهر دجلة في خطوة غير إنس�انية". 
ُيذكر إن وفدا مدنيا من جنوب العراق زار منطقة حسن كييف التركية 

قبل عدة أسابيع وطالب الوفد بإيقاف العمل في سد اليسو 

3- املواطن عدنان لفتة حميي/ من حمافظة بابل ي�شاأل عن 
اإمكانية اإن�شاء منظومة احلكومة االلكرتونية يف املحافظة 

لتخلي�ص املواطنني من كرثة املراجعات وت�شعبها والروتني؟ 
-أك�د مع�اون محاف�ظ باب�ل للش�ؤون اإلداري المهن�دس محمد 
عل�ى  س�نوات  خم�س  إل�ى  تحت�اج  المحافظ�ة  إن  العمش�اوي، 

م�ة اق�ل تقدي�ر لضم�ان نج�اح  تطبي�ق نظ�ام  لحكو ا
لحكومة االلكترونية. وقال العمش�اوي: ان مشروع  ا
أن االلكترونية مشروع مهم وذو فائدة كبيرة،  إال 
ب�ل العدي�د من المحافظ�ات ومنها محافظة  با

تطبيق�ه  عل�ى  ق�ادرة  ف�ي غي�ر 
وجود الوقت الحاضر بس�بب عدم 

الازم�ة  اإلمكاني�ات 
لذلك. وأش�ار: إلى أن 

تنفيذ هذا المشروع  
بمؤسس�ات  يب�دأ 
األكاديمية  الدول�ة 
نش�ر  خ�ال  م�ن 
الثقافة االلكترونية 
م�ن  اعتب�ارا 
الم�دارس وانته�اء 
ألجامعات  بأساتذة 

والمعاهد .

متابعة / امل�شتقبل العراقي 

ردود املواطنني 

أين املنطقة اخلرضاء 
من الرشا بالورقة اخلرضاء ؟!

حديث العام وكل عام..
 احلواسيب املدرسية

األلغام... 
هتدد ضفاف شط العرب 

املطلوب ترشيعات
 جديدة حلامية حقوق األطباء

لع�ل الحلقة األخط�ر في محاص�رة حرية القول، تكم�ن في بعض 
الق�رارات أو التش�ريعات التي تحاول أن تختبئ تحت عباءة الدس�تور 
)وقوانينه الفرعية( أو تلك التي يصدرها صانع القرار بعشوائية تشبه 
تلك السياس�ات العشوائية التي قادت بعض األمم والشعوب إلى الدرك 
األدنى من س�امة العيش وحريته، ولذلك ف�إن أخطر )الهراوات( هي 
تلك التي ُترفع بإس�م الدس�تور او بإس�م القانون الفرعي الذي يّدعي 
مش�رِّعوه بأنه نابع من جوهر الدستور العراقي الُمقرُّ شعبيا، وتحت 
ذريعة الحفاظ على السامة العامة وما شابه. فحين نبحث في بعض 
المواد الدستورية سنجد كثيرا منها يتضمن فروعا يؤجل الخوض في 
تفاصيلها، لتنتهي مثل هذه الفروع بجملة )وُينّظم بقانون( مما أتاح 
لبع�ض المش�رعين أن يضّيقوا الخناق على حرية ال�رأي أو التعبير أو 
االطاع على المعلومة وما شابه وهي حقوق مكفولة ال ينبغي السماح 
بالتط�اول عليه�ا تحت أية حج�ة كانت، ولعل الس�بب الذي يخش�اه 
المهتم�ون يكم�ن في المحاوالت الت�ي تحاول أن تدف�ع بالبلد خطوة 
ب�ل خطوات الى الوراء. لقد تنف�س العراقيون الصعداء بعد المتغيرات 
السياسية وانفتحت أمامهم مئات النوافذ اإلعامية واإلبداعية وأخذوا 
يمارس�ون حرياتهم بعيدا ع�ن الرقيب الحكومي وعن س�لطة القائد 
أو الحزب وما ش�ابه، وصارت الس�احة مفتوحة للجميع وقادرة على 
اس�تيعاب ش�تى االتجاه�ات المتباين�ة والمتض�ادة أو المتقاربة في 
مساراتها، وبدأت أيضا تتأسس بعض التقاليد التي من شأنها ترسيخ 
الحري�ة كمنهج حياتي متحضر ومتاح لكل من يود اإلدالء برأيه بغض 
النظ�ر عن صحته او خط�أه أو اختافه مع الس�لطة او تقاربه منها،  
خافا لما كان معتادا بين ش�رائح المجتمع. لكن الماحظ أن الرقيب 
موجود لكن�ه أخفى هراوته تحت عب�اءة الديمقراطية الفضفاضة ال 
يبان منها أال طرفها وكأنه يقول الويل كل الويل لمن يتقاطع معي في 

رأي أو عقيدة وكثرت التسميات وتكميم األفواه واحد. 

ثم�ة مه�ن واحتياج�ات ال يمكن لإلنس�انية أن تس�تغني عنها، 
ومنها الخدمات الطبية التي ال يستطيع المجتمع أن يجعلها خلف 
ظه�ره أو يتنازل عنها ألي س�بب كان، ولهذا ُتع�ّد مهنة الطب من 
أقدم المهن وأشهرها وهناك أطباء وحكماء مشهورون ومع تزايد 
نفوس البشر وتكاثر المجتمعات أصبحت مهنة الطب أكثر تعقيدا 
وأكثر مساس�ا بحياة الناس حيث يحتاجه�ا الفقير كما يحتاجها 
الغني، لكن ش�تان بين حاج�ة الفقير والغني وش�تان بين تعامل 
الطبيب مع هذا وذاك!! الله تعالى لم يفرق بين البش�ر، لكن البشر 
أنفسهم فرقوا في التعامل مع هذا أو ذاك وحسب وجاهته وقدراته 
المالي�ة وما إلى ذلك، لكن تبقى التس�مية التي أطلقت على الماك 
الطبي ب� )مائكة الرحمة( قائمة ألنهم فعا بالنتيجة يس�تحقون 
هذه التس�مية بس�بب خدماتهم الهام�ة والمصيري�ة أحيانا التي 
يت�م تقديمها لعموم الن�اس، ولكن طالما كان�ت معايير وضوابط 
الخدمة الطبية توضع من قبل اإلنس�ان فإن الخلل سيحضر دائما، 
وعندم�ا يضمح�ل دور الرقاب�ة الذاتية ويضع�ف دور الضمير في 
مراقبة أفعال حامله، س�ُترَكن المبادئ اإلنس�انية واألخاق جانبا 
وستطغى على اإلنس�ان نزعة الطمع فيبدأ يمارس جميع الحاالت 
المرفوضة دينيا وأخاقيا وعرفيا من اجل الحصول على المال. وقد 
ال يس�تغرب المراقب ظهور حاالت الطمع والجش�ع في قطاعات 
تجاري�ة او اقتصادي�ة او مالية تابعة للقط�اع الحكومي أو غيره، 
لكن ان تتصاعد وتيرة الطمع والجشع في المراكز والمستشفيات 
التابع�ة للحكومة او العي�ادات الخاصة، فهذا األمر يش�كل عامة 
استفهام قوية ويدعونا الى البحث الدقيق في أسباب هذه الظاهرة 

ومحاولة القضاء عليها او الحد منها<
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أفكار مسموعة بني حرية
 التعبري وهراوة الرقيب

اجلشع 
يطال مالئكة الرمحة

الع�راق  ثغ�ر  البص�رة... 
الباسم، وسلته االقتصادية، 
تئن اليوم من األمراض التي 
واإلهمال  الحروب  خلفتها 
والجف�اف من�ذ س�نوات 
العق�د  قب�ل  وتحدي�دا 
الثمانين�ي م�ن الق�رن 
الماضي ، كانت جامعة 
في  الواقعة  البص�رة 
ش�رقي  التنوم�ة 
البص�رة ، حدثا 
يش�غل  ب�ارزا 
والفرح  الذاكرة 
حي�ث  مع�ا، 
الن�اس  كان 
م�ن  يعب�رون 
المدينة  وس�ط 
الجامع�ة  باتج�اه 
عبر الطبكة / واس�طة 

النقل بين ضفتي شط العرب، والتي بإمكانها أن 
تق�ل أعدادا كبيرة من الناس، اغلبهم من الطلبة، 
ومنتس�بي الجامعة والموظفي�ن الذين يتنقلون 
بين التنومة ومركز المحافظة في العشار. وكان 
الناس يلتقطون التمر بكل أنواعه، وكذلك الفواكه 
والخض�روات، الت�ي تم�أ حقائ�ب الموظفي�ن  
الدعيج�ي وعتب�ه والصالح�ة  القادمي�ن م�ن، 
ومش�ارف نهر جاس�م، وكانت الحياة الخضراء 
مفعم�ة بالطيبة واأللفة والمحبة ولكن ش�اءت 
األقدار أن يكون للموت مسرح في هذه المناطق 
الوادع�ة الجميلة، وان تطغى رائحة البارود على 
رائحة حبوب القاح وعبي�ر خضرة وخرير الماء 
وتم�ر البرحي. إذ ل�م يتبق غي�ر الذكريات، التي 
غادرت مع مغادرة أبناء المنطقة بسبب الحرب. 
النائب عن دولة القان�ون منصور التميمي قال، 
أن العشرات من العوائل التي ولدت وترعرعت في 
هذه المناطق، لها رغبة بالعودة، لكن هذه الرغبة 
تصط�دم بعدم وجود أذن صاغي�ة من الحكومة 
المحلية، إذ أن الحكومة المحلية منشغلة بأمور 

أخ�رى، وأهملت ه�ذه األراضي الت�ي تدعي أنها 
غير زراعية". وأض�اف: "أن هذه األراضي مليئة 
بالخي�رات والزراع�ة وغاب�ات النخي�ل التي أتت 
عليه�ا الحروب العبثية ودمرت األرض وما عليها 
". ودع�ا الحكوم�ة إل�ى "أن تعي�د ه�ذه األرض 
ألصحابه�ا ، ومعالج�ات والتخلص م�ن األلغام 
وفت�ح األنه�ر والقنوات على ش�ط الع�رب الذي 

يقع على بعد أمتار ع�ن أراضيهم". ومن 
جانب�ه قال مدي�ر المرك�ز اإلقليمي 

الجن�وب  ف�ي  األلغ�ام  لش�ؤون 
قض�اء  "إن  فاخ�ر:  نب�راس 

شط العرب هو األكثر تلوثاً 
باأللغام والمقذوفات غير 

مس�توى  على  المنفلقة 
الب�اد". وأض�اف: "أن 
يتركز  األلغ�ام  وج�ود 
القضاء  ضمن ح�دود 
في مناطق من أبرزها، 
الش�امجة والدعيجي 
ونه�ر جاس�م وكوت 
س�واد يوعد ان تطهير 

تلك المناطق من األلغام 
يتطل�ب م�ن الحكوم�ة 

ضخمة،  مبالغ  تخصيص 
كما أن أعمال اإلزالة تتطلب 

كبي�را  وجه�داً  طوي�ًا  وقت�اً 
ًوكش�ف عن وجود "ستة حقول 

من األلغام تم اكتشافها في القضاء 
خال العامين الماضي والحالي ومعظمها 

في شط العرب، وأغلبها مطوقة بأساك شائكة، 
إال ان�ه ال تتوفر خرائط توض�ح األماكن الخطرة 
فيه�ا "إلى ذلك اكد نائب رئيس مجلس محافظة 
البصرة احمد الس�ليطي في تصريحات سابقة، 
وخ�ال رده على تصريحات الن�واب من البصرة 
، ب�� "أن هذه األراضي غي�ر زراعية وقد تحولت 
إلى أراض�ي س�كنية ومش�اريع مختلفة ضمن 

التخطيط الجديد للمدينة "وأضاف : "أن األراضي 
الت�ي تح�دث عنه�ا بعض الن�واب غي�ر صالحة 
للزراعة، وقد تحولت إلى أراض س�كنية بحسب 
التصميم الجديد للمحافظ�ة ". يذكر أن البصرة 
تحتل المرتبة األولى على مستوى البلد من حيث 
كثرة األلغ�ام، إذ يقدر عدد األلغام فيها أكثر من 
مليوني�ن و600 أل�ف 
أرض�ي  لغ�م 
د  مض�ا

د  ا ف�ر لأ
 . ت لي�ا آل ا و
الجانب  تل�وث  ويعود 
الغربي من المحافظة إلى ح�رب الخليج الثانية 
التي اندلعت في العام 1991، فيما خلفت الحرب 
العراقي�ة اإليرانية )1988-1980( كميات هائلة 
من األلغام والمقذوفات التي يتركز وجودها في 

أقضية الفاو والقرنة وشط العرب.

ه�ذا مايطلق عليه عجيب امور غري�ب قضية  فما نراه ليس تمثيلية تعرضه�ا إحدى قنوات التلفاز 
للسخرية او اإلضحاك وإنما واقع معاش ومعروف ويؤكده سكان البتاوين في بغداد ويمكن لمن يريد 
المش�اهدة والفرجة على مابلغته دور الحضانة من إهمال والمباالة فما عليه سوى مشاهدة حضانة 
المصطف�ى في مجمع البتاوين الس�كني حيث الغياب الكامل لكل المقوم�ات فا إدارة والنظافة وال 

اهتمام واسألوا الحارسة التي تديرها ، وكان الله في عون األهالي

معقولة!!
دار حضانة تديرها حارسة احلضانة



عىل عكس كل النهايات التي تس�فر 
عنها الح�وادث املرورية التي تكون 
يف الغال�ب مأس�اوية، انتهى حادث 
م�روري بأجمل وأغرب نهاية يمكن 
أن يك�ون س�ببا  لح�ادث م�روري 
فيها، حيث انته�ى الحادث بالزواج 
ب�ن طرفي�ه برسع�ة ال يصدقه�ا 
أح�د، حي�ث خط�ب الش�اب الفتاة 
التي صدمت س�يارته يف اليوم التايل 
م�ن تعارفهم�ا، وتزوجه�ا يف اليوم 
الثال�ث للح�ادث. وكان الح�ادث قد 
ب�دأ ع�ىل أح�د الطرق�ات العامة يف 
الدوحة حيث كان السائق والسائقة 
مش�غولن بالحدي�ث يف هاتفيهم�ا 
أثن�اء القي�ادة م�ا أدى إىل ارتط�ام 

سيارة الفتاة بسيارة الشاب من 
الخلف، وبعد توقف الطرفن يف 
الش�ارع الع�ام أخ�ذ كل منه�ا 
يل�وم اآلخر ويحمله مس�ؤولية 
الحادث وعدم االنتباه للش�ارع 
واالنش�غال بالحديث يف الجوال، 
واحت�دم الخ�اف ورف�ض كل 
منهما االع�راف بالخطأ وذهبا 
ألحد مراكز الرشطة لإلباغ عن 
الحادث وحتى يتمكنا من تسلم 
أوراق تصليح األعطال الناجمة 
توجي�ه  وعن�د  الح�ادث.  ع�ن 
الس�ؤال للس�ائقن من قبل رشطي 
امل�رور ع�ن املخطئ ب�ادر الش�اب 
باالع�راف بأن�ه املخط�ئ ويتحمل 
املسؤولية الكاملة عن الحادث رغم 
أن�ه يف البداي�ة كان يحم�ل الط�رف 
وحس�ب  الح�ادث.  خط�أ  الثان�ي 
الشاب فإن الفتاة تغريت نظرتها له 
تماما بعد اعرافه م�ا جعلها تبادر 
لش�كره عىل موقف�ه النبيل وتطور 
املوق�ف بعد خروجهما من املركز إىل 
التع�ارف وبعد أن تعرف عليها وهي 
تعرفت عليه تقدم لخطبتها يف اليوم 
الت�ايل والزواج منه�ا يف اليوم الثالث 

من وقوع الحادث.
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�سورة من الذاكرة

ج�سر 
ال�سهداء 1939

1147 - الصليبي�ون يحتل�ون 
مدينة لشبونة.

1260 - القائ�د اململوكي ركن 
الدين بيربس يقتل السلطان سيف 
الدين قطز ويعلن نفس�ه سلطاًنا 

تحت اسم الظاهر بيربس.
1648 - الدول األوروبية تعرف 

باستقال هولندا.
1795 - اقتس�ام بولندا ما بن 
والنمس�ا  الروس�ية  اإلمرباطورية 

وبروسيا.
أكتوب�ر  ث�ورة  قي�ام   -  1917
اعت�اء  إىل  أدت  والت�ي  يف روس�يا 

الباشفة سدة الحكم.
وول  م�ؤرش  انهي�ار   -  1929
س�ريت، واعترب ذلك كأول خطوة 
يف  العاملي�ة  االقتصادي�ة  لألزم�ة 

ثاثينات القرن العرشين.
1934 - مهاتما غاندي ينسحب 

من املؤتمر الوطني الهندي.
1940 - زعيم الدولة الفرنسية 
املارش�ال فيليب بيت�ان يلتقي مع 

الزعيم النازي أدولف هتلر.
1945 - انضمام كل من مرص 
إىل  الس�عودية  العربي�ة  واململك�ة 

األمم املتحدة.
1954 - إع�ان حالة الطوارئ 

يف باكستان.
بروتوك�ول  توقي�ع   -  1956
وفرنس�ا  إنجل�را  ب�ن  س�يفرز 
وال�ذي رس�م دور كل  وإرسائي�ل 

دولة خال العدوان الثاثي.
1964 - اململك�ة املتحدة تمنح 

االستقال لزامبيا.
1970 - الكونغ�رس يف تش�ييل 
يختار سلفادور اليندي ذو االتجاه 

ماركيس لرئاسة الباد.
1973 - نهاي�ة ح�رب أكتوب�ر 
والعيد القومي ملحافظة السويس.

1980 - رئيس إرسائيل إسحاق 
ناف�ون يزور مرص عق�ب معاهدة 
السام املرصية اإلرسائيلية وزيارة 
أن�ور  محم�د  امل�رصي  الرئي�س 

السادات للقدس.
مكات�ب  يف  انفج�ار   -  1987
رشك�ة ط�ريان ب�ان أمري�كان يف 
الكويت، ولم يؤد الحادث إىل وجود 

خسائر برشية.
2002 - ليبيا تقرر الخروج من 

جامعة الدول العربية.
2003 - آخ�ر رحل�ة لطائ�رة 
الوحي�دة فوق  الطائرة  كونك�ورد 
نح�و  نيوي�ورك  م�ن  الصوتي�ة 

فرنسا.

في س�تانز في وسط سويسرا 
الكنتون�ات  بحري�ة  ضف�اف  عل�ى 
األربعة تحولت عربة معلقة بس�لك 
تلفري�ك مكش�وفة الس�قف فري�دة 
م�ن نوعها ف�ي العالم ف�ي غضون 
اش�هر قليل�ة مقص�دا س�ياحيا في 
ه�ذه المنطقة التي يرتاده�ا الكثير 
من األس�يويين. في غض�ون دقائق 
قليل�ة تنقل هذه العربة الس�ياح الى 
س�تانزرهورن عل�ى ارتف�اع 1850 
مترا من حيث يمكن اكتشاف منظر 

رائع على اعلى قمم جبال االلب. 
للوصول الى هذا التلفريك يجب 
اوال رك�وب قط�ار خش�بي صغي�ر 

معلق ينقل الركاب الى محطة حيث 
تنطل�ق عرب�ة الكابري�و. وقد حلت 
هذه العربة المعلقة التي أطلق عليها 
مصمموها اس�م كابريو في اش�ارة 
الى الس�يارات المكش�وفة السقف، 
منذ تم�وز الماضي م�كان التلفريك 
الس�ابق.  ف�ي غضون ثاثة اش�هر، 
اس�تقل نحو 87 الف ش�خص عربة 
كابري�و اي اكث�ر ب��60% مقارن�ة 
بإع�داد التلفريك الس�ابق. وفي قمة 
الجب�ل يمكن لل�زوار ان يس�تمتعوا 
بمنظ�ر رائ�ع لجب�ال األل�ب يمت�د 
على مئ�ة كيلومتر فضا عن عش�ر 

بحيرات سويسرية. 

تلق�ى أصح�اب ماس�ة زهري�ة 
ممي�زة، يبل�غ وزنه�ا 1،32 قيراط�ا 
عروض�ا لبيعه�ا م�ن عدة تج�ار في 
مختل�ف أنحاء العالم.  وهذه الماس�ة 
الجميلة س�بق ان عرضت في معرض 
للمجوه�رات ف�ي هونغ كون�غ، وتم 
ش�راؤها بمليون دوالر أميركي، علما 
أنها اس�تخرجت من أحد المناجم في 

استراليا. 

األف�كار  تك�ون  م�ا  ع�ادة 
الفني�ة واإلبداعي�ة قريب�ة جدا 
م�ن مخيلتن�ا لك�ن القلي�ل منا 
من يحاول تطبي�ق هذه األفكار 
وهؤالء هم من يسمون فنانين 
تقدي�ر  كل  من�ا  ويس�تحقون 
واحت�رام الص�ورة التالي�ة هي 
جزء م�ن مجموع�ة أعمال من 
صن�ع فن�ان يدع�ى )لورين�زو 
دوران س�يلفا( وهو رجل يبلغ 
من العمر 43 عاما، يهوى النحت 

على األشجار وعلى أوراقها.

قّدم أح�د المزينين األلمان، 
تس�ريحته الجديدة عرف الديك 
ف�ي إط�ار ع�روض مصفف�ي 

الشعر التي أقيمت في برلين. 
والقت التس�ريحة الصرعة 

الغريب�ة، والفري�دة من نوعها، 
استحساناً لدى الحضور، فرغم 
غرابته�ا صب�غ المزي�ن الل�ون 
األحم�ر عل�ى ش�عر العارض�ة 

لتبدو... كالديك. 

فلكي

ب�دأ كيلر عمل�ه يف مرصد ليك منذ 
1888 ولكن�ه ت�رك بع�د ف�رة قصري 
من تعينه مدي�را ملرصد آلغيني التابع 
لجامعة بيتسبورغ يف والية بنسيلفانيا 
س�نة 1891. ث�م ع�اد إىل مرصد ليك 
كمدير له وحياته لم تطل ليتويف سنة 
1900. وكان ق�د ت�زوج س�نة 1891 
ولدي�ه طقلن. س�اهم بجانب جورج 
هايل بتحرير مجل�ة الفيزياء الفلكية 
م�ا  والت�ي   Astrophysical Journal
زالت مس�تمرة حتى اليوم. كان كيلر 
أول م�ن الح�ظ فحوة ضم�ن حلقات 
زحل س�ميت بفجوة إنكي عىل رشف 
العالم يوهان إنكي وتم هذا االكتشاف 
الثان�ي  يف مرص�د لي�ك يف 7 كان�ون 
1888..]1[ وس�ميت الفج�وة الثانية 
ضمن حلقة زحل أي والتي اكتش�فت 
بواس�طة املس�بار فوياج�ر 2 باس�م 

فجوة كيلر تكريما له. كما أن دراسته 
الطيفية لحلقات زحل كش�فت س�نة 
1895 أن أج�زاء مختلفة من حلقات 
زح�ل تعك�س الضوء بش�كل محتلف 
من ناحية إزاحة دوبلر بسبب اختاف 
نس�بة الدوران املداري حول زحل.]3[ 
وتأكد ذلك بع�د نظرية جيمس كارك 
ماكس�ويل بأن الحلق�ات مؤلفة من 
عدد ال يحىص من األجس�ام الصغرية, 
وكل منه�ا ي�دور ح�ول زول بمع�دل 
خ�اص فيه�ا. س�اعدت ماحظته يف 
تلسكوب كروسيل عىل تأسيس قاعدة 
الب�رصي،  االنع�كاس  لتلس�كوبات 
وتوس�يع فهم الس�ديم، كما كش�ف 
جرمن األول سنة 1899 والثاني سنة 
1900 واألخ�ري كان ق�د فقدت رؤيته 
ول�م يت�م تحدي�ده إال بع�د 100 عام 

أخرى.

جيمس كيلر

حادث مروري
 يتحول إىل زواج  !!

مقهى يقدم منتجات حليب النوق

سعودي جيرب بائعتني عىل وضع املكياج !

ترسحية عرف الديك

تلفريك مكشوف الستكشاف 
مناظر جبال األلب

املاسة الزهرية بمليون دوالر

منحوتات عىل جدار ورقة

تزخر منطقة العا السعودية يف شمال 
غرب الحجاز بمواق�ع أثرية لحضارات 
متعاقبة.  ويف مقابر األسود قرب العا، 
كربى مدن محافظة تحمل االسم ذاته، 
تقع يف ش�مال منطقة املدين�ة املنورة، 
كتب عىل نقش فوق مدخل قرب محفور 
يف جب�ل صخ�ري ش�اهق وردي اللون 
هان�ي بن وهب من قبيل�ة مليح يطلب 
الصف�ح م�ن نك�رح وود عن�د مماته. 
وحف�رت مقاب�ر االس�ود يف الصخ�ور 
الوردية التي تش�كل سلس�لة صخرية 
يطلق عليها الس�كان معل�ق الحمادي 
يف وادي الق�رى، ويبل�غ طوله�ا حوايل 
مرين وعرضه�ا 80 س�نتيمرا وتعود 
اىل الفرت�ن املعيني�ة والديدانية اللتن 

تعايشتا مع الحقبة اللحيانية. 
وهناك مئات املقابر املنحوتة يف الجبال 

بش�كل  فتحاته�ا  تظه�ر  الصخري�ة 
واض�ح. ويق�ول مدي�ر مكت�ب الهيئة 
العليا للس�ياحة يف العا مطلق سلمان 
أثناء وقوفه تحت جبل صخري ينتصب 
كالج�دار ان املنطق�ة كان�ت ح�ارضة 
التج�ارة القديمة نظ�را لوقوعها آنذاك 
عىل طريق البخ�ور والتوابل، وخضعت 
لس�يطرة املعينين حتى الق�رن الثاني 
املي�ادي اىل ح�ن مجيء االنب�اط. ويف 
الع�ا القديم�ة، تنت�رش أط�ال املنازل 
وعدده�ا 770، حول القلع�ة بمواجهة 
امل�زارع الت�ي روته�ا 34 م�ن الينابيع 
التي ج�ف غالبيتها. وترتفع املدينة 70 
مرا عن س�طح البحر ويسمح مناخها 
بزراع�ة النخيل والحمضي�ات واملانغو 
أيضا، ويستخدم سكانها املزولة ملعرفة 

الفصول وتنظيم عملية الري. 

مواقع أثرية يف 
منطقة العال السعودية
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احلمل
اليوم،  التهّور ممنوع ه�ذا 
ألن�ه ي�ؤدي م�ن دون ش�ك اىل 
تراجع الثق�ة بالنفس من حق 
الرشي�ك علي�ك ان تك�ون أكثر 

وضوحاً

الثور 
ش�ؤون  يف  نفس�ك  تقح�م  ال 
اآلخرين، فذلك سيس�بب لك بعض 
الخافات مع الزماء كن مس�تعداً 

ملا سيطرحه الرشيك

اجلوزاء
ال تضّي�ع وقتك في االمور 
عل�ى  ق�ادر  فأن�ت  الثانوي�ة، 
صن�ع المعجزات تق�ِض وقتك 
بالعتاب، ألن االمور تحتاج الى 

أكثر من ذلك لتحقيق االهداف

ال�سرطان 
الفرج  الصب�ر ه�و مفت�اح 
بالنس�بة اليك، وكل م�ا عدا ذلك 
لن يكون ف�ي مصلحتك يوفر لك 
الش�ريك أجواء ايجابية، وهو ما 

سينعكس راحة وسعادة

االأ�سد 
بانتظارك ش�ؤون عقارية او 
ممتل�كات او عائ�دات مالي�ة تثير 
بع�ض الحساس�يات أن�ت ج�ّذاب 

وتلفت األنظار وتأسر القلوب

العذراء 
ق�د يطالعك هذا الي�وم بانفراج 
اح�دى  م�ع  تتصال�ح  وتس�وية. 
الثقة بنفس�ك  الجه�ات، وتس�تعيد 
ق�د تس�هل دروب الس�فر للعمل او 

لاستجمام.

امليزان
الختب�ار  عرض�ة  الي�وم  أن�ت 
طاقات�ك التنظيمي�ة واالدارية، واذا 
لم تحتط جيداً لمواجهة االمور قد ال 
تجتاز االمتح�ان بنجاح كن حريصاً 

جداً

العقرب 
ال تكن خائف�ًا ومتردداً فهذا 
دلي�ل على ع�دم الثق�ة بالنفس، 
ومؤشر يجب معالجته تصرفات 
الحبي�ب المتس�رعة تس�بب لك 

بعض االرباك

القو�س 
ُتحاط بأفراد العائلة وتبحث 
ع�ن حل�ول لبعض المش�كات 
الداخلية. تضع احدهم عند حّده 
او تبدو متطلّباً في العمل. تغيظ 

من يهتم ألمرك

الدلو 
يخدمك الحدس العظيم الذي 
لن يخدعك هذا اليوم، وتس�تفيد 
من�ه في العمل، ويس�اعدك على 
اكتشاف أس�باب بعض القلق أو 

اإلحباط

اجلدي
ال توظف أموالك في استثمارات 
م�ن دون وض�ع خط�ط ثابت�ة لها، 
وترّيث حتى تجد العرض المناس�ب 

يوم مهّم على الصعيد العاطفي

حوت 
بتحدي�د  الظ�روف  ل�ك  تس�مح 
خيارات�ك وإع�ادة النظ�ر ف�ي بع�ض 
االتجاه�ات. ق�د تتلق�ى عرض�اً لعمل 
إضافي، وقد تتوصل الى تسوية مالية 

أو تعرف أفراحاً تصرفات الشريك
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يف محاول�ة إلضفاء ملس�ة حديثة عىل 
تقلي�د بدوي قديم ب�دأ مقهى يف إمارة 
دبي يف إدراج منتجات يس�تخدم فيها 
حلي�ب النوق ع�ىل قائم�ة املرشوبات 
الت�ي يقدمها.  وافتتح إماراتي مقهى 
كافي�ه ت�و ج�و يف أيل�ول م�ن الع�ام 
املايض يف إطار مسعى إلحياء التقاليد 
البدوي�ة ويقدم املقهى االن مرشوبات 
التيه وكابتش�ينو مصنوعة من حليب 
الن�وق باإلضاف�ة إىل وجب�ة م�ن لحم 
النوق.  وقال جاسم البستكي صاحب 
املقه�ى امل�رشوع الجدي�د يف اإلمارات 

ويف الوط�ن العرب�ي م�ن ب�اب تقديم 
مرشوب�ات القهوة املمزوج�ة بحليب 

النوق لفائدتها الصحية. 
وبعي�دا عن كون األمر حدث�ا يف إمارة 
دب�ي حيث يوجد أطول مبنى يف العالم 
وجزر النخيل الصناعية فإن البستكي 
أكد عىل الفوائد الصحية لحليب النوق. 
وتش�ري الدراس�ات إىل أن حليب النوق 
يتساوى تقريبا يف القيمة الغذائية مع 
حلي�ب األم وبه كمية أكرب عرش مرات 
من الحديد وكمية أكرب ثاث مرات من 

فيتامن يس مقارنة بحليب األبقار. 

ش�هد مجمع الظه�ران وتحدي�دا يف البوابة 
رقم 3 واقعة مؤس�فة وغريبة بطلها شاب 
سعودي . حيث قام بالتهجم عىل موظفتن 
تعمان يف أحد محات بيع املس�احيق طالبا 
منهم�ا وض�ع املكي�اج لتجمي�ل وجه�ه .  
وأصيبت الفتات�ان بحالة من الذهول عقب 
املطل�ب الغريب من الش�اب وجاء قرارهما 
املته�ور  الش�اب  بالرف�ض ف�رد  الف�وري 
بمحاولة تهديد املوظفتن مرصا عىل وضع 
املكي�اج .  وأم�ام تهور الش�اب اس�تغاثت 
إحداهم�ا برج�ل األمن الخراج الش�اب من 

املح�ل وعندم�ا وص�ل رج�ل األم�ن رفض 
الش�اب الخ�روج وواص�ل تحدي�ه وطل�ب 
تجمي�ل وجهه باملس�احيق الحديث�ة .  ولم 
يكت�ف بذلك بل قام بطع�ن رجل األمن عدة 
طعنات متفرقة يف جسده وسقط غارقاً يف 
دمائه ودخل يف غيبوبة ثم الذ بالفرار هاربا 
قبل أن يتمكن من تحقيق أمنيته يف تجميل 
وجهه .  وأوضح املتحدث االعامي برشطة 
املنطق�ة الرشقي�ة باإلنابة الرائد مس�اعد 
الحارثي ان رشطة الظهران تبلغت بتعرض 
احد رجال الحراسات االمنية املدنية بمجمع 

الظه�ران لاعت�داء بالطع�ن م�ن قبل احد 
االش�خاص بعد دخوله احد محات املكياج 

النسائية .
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الصفكة
كل حلظة أمر عليك

املقهى الربازيلية

اعداد: كمال لطيف �شامل

ام كلثوم يف ال�شينما  من ذاكرة املقام العراقي

الصياغ�ة ه�ي أعظ�م مهن�ة للصابئة 
المندائيي�ن وه�ي م�ن الفن�ون الجميل�ة 
الت�ي ال يطلعون أحدا من غي�ر أبنائهم او 
ابناء ملتهم على أس�رارها وقد اش�تهروا 
بصياغة المين�اء والمينة اي نقش الفضة 
والذهب وحفرها وتلبيس�ها بالمينا وهي 
حرف�ة احترفه�ا اغلبه�م وبرع�وا فيه�ا 
وكادوا يختصون بها دون غيرهم.  ويكاد 
عم�ل وحرف�ة ه�ذه الطائف�ة  ينحصران 
بصياغ�ة الحلي الفضية وف�ي مصوغات 
فكري�ة من الفضة ولذه�ب مزينة بالمينا 

والرسوم األخاذة. 
م�ن  مصن�وع  قل�م  الحف�ر  وأدوات 
الحديد ويبدأ برس�م الخطوط المستقيمة 
والدوائ�ر على الس�لعة لتقوي�ة اليد على 

اإلمساك بالقلم ثم ش�حذه بالموسى بين 
فترة وأخرى.. وبعد ذلك يتدرج في رس�م 

المناظر والصور. 
بعدها تأت�ي حركة الجم�ع اي الطرق 
لتسوية الس�بيكة وكون الطرق متساوية 
م�ن جمي�ع الجهات م�ن بداية الس�بيكة 
حت�ى نهايته�ا ول�كل األج�زاء بص�ورة 
هندس�ية ثم يص�ب في القالب ويس�حب 
المطل�وب..  الش�كل  ليتش�كل  بالماكن�ة 
وبعده�ا تأتي مرحل�ة اللحي�م وهو لحم 
قطعتين أو أكثر مع بعضهما اما الصياغة 
ذات القطع�ة الواح�دة فال يس�تعمل فيها 
لحيم بعدها ي�أتي البرد وهو إبعاد الزائدة 
عن الس�لعة بورق الصقل الس�مبادة عدة 
م�رات والع�ودة الى حفر المنظ�ر مجددا 
ث�م يأتي تركي�ب المين�ا اي تطعيم الحفر 
واألماكن المجه�زة بالمينا وهو نوع من 
الزجاج لكنه أرخ�ى وأثقل وهي ال تخرج 
ع�ن كونه�ا خليطا من الفض�ة والنحاس 
والرص�اص األس�ود والكبري�ت الذهب�ي 
ومن اهم المواد المس�تعملة في الصياغة 
المطرق�ة والس�ندان والمنف�اخ والب�ارد 
والمس�ن وغيره�ا.  اما الحل�ي المصاغة 
فه�ي على ان�واع فيها نس�ائية كاالقراط 
والحج�ول والخالجل واألس�اور والقالئد 
والرجالي�ة مث�ل األزرار والخواتيم هناك 
المزهريات والس�كاكين والمالعق وعلب 

السكائر وغيرها. 

كان الناس يش�عرون بالرعب كلما حدث 
كسوف الشمس او خسوف للقمر وكان سبب 
هذا الخ�وف اعتقادهم ان ح�دوث الظواهر 
نذير حرب ويذكر ان الش�مس كس�فت يوم 
وف�اة ابراهيم. وللبغ�ادة اعتقادهم الطريف 
في الكسوف والخسوف حيث انهم يعتقدون 
ان الحوت هي التي تبتلع الش�مس او القمر 
لذا كانوا يخرجون الى الشوارع أفواجا وهم 
يضربون على الطشوت والصواني والتنكات 
بالجفاجير التي يحملونها بأيدهم وعيونهم 

تراقب الشمس او القمر وهم يرددون: 
ياحوته يامنحوته 

هدي كمرنه العالي 

هذا كمرنا عالي 
هو علينا غالي 

وق�د وصف الش�اعر مال عب�ود الكرخي 
ينخس�ف  الكم�ر م�ن  بالق�ول:  الخس�وف 
ليل�ة قيام�ه تصير عن�د الناس بي�ن الطرن 
والجرجير يدك بالطاسة هذا وذاك بالجفجير 
ولهج�ة عندهم م�ن احس�ن اللهج�ات هذا 
يصيح ياحوت�ه البالعة ه�دي كمرنا العالي 
بهل س�اعة وغيره يرتجز ويج�ول بالقاعة 
يضرب م�ن تفكته عدة الطلقات والش�مس 
اذا صادف يوم وانكس�فت كالوا حوته حاال 
للشمس بلعت الرجال بطيل تضرب والنسبة 

دكت بطشوت وصواني وعملو الهوسات.

ولد في بغداد سنة 1228ه� في محلة 
الدهانة وتوفي فيها سنة 1299ه� وكان 
مكف�وف البصر، اخذ المقام  العراقي عن 
مال حس�ن البابوجي والس�يد علي الحيم 
وش�لتاغ، واخ�ذ عنه حمد الزي�دان نغمة 
البوس�ليك ف�ي تس�ليم الحس�يني واخ�ذ 
عنه الس�يد علي العاني. ويقال ان س�بب 
ابتكاره لهذا المقام وتس�ميته بهذا االسم 

ه�و انه حب فتاة اس�مها مري�م االرمنية 
التي سافرت الى مدينة تفليس فغنى فيها 
اغالربيك الرباش�ا. ويحرر هذا المقام من 
نغمة سفيان ويستقر على درجة  السيكاه 
ويغنى م�ع اإليقاع ووزن�ه يكرك وتغنى 

معه البستة اشلون حالي وشلون. 
اشلون حالي وشلون 
اسليماني والفركاهم 

كان�ت للس�ينما الصيفي�ة طق�وس جميلة حيث 
ترتف�ع الشاش�ة أمام مقاع�د الجت�ري يحيطها من 
وس�طها نب�ات االس... وكان�ت المقاع�د االمامي�ة 
يطل�ق عليها �أبو االربعي�ن- والمقاعد الخلفية -أبو 
الستين-.. يعني أربعين فلسا وستين فلسا وفي هذه 
الس�ينما ش�اهدنا أفالما خالدة منه�ا )عنتر وعبلة( 
تمثيل سراج منير وكوكا وفيلم )لحن الخلود( لفريد 
األطرش ومديحة يس�ري أما أفالم كوكب الشرق أم 
كلثوم كفيلم فاطم�ة ودناني�ر ووداد ودنانير مثلثة 
ام�ام الرجل يحيى ش�اهين الذي يظهر ب�دور القس 
ال�ذي يحب س�المه وفي�ه تغن�ي قالوا أح�ب القس 

سالمه 
وهو التقي الصادق الورع 

ولماذا يستكثرون على القس حبه؟ أليس من حقه 
وهو بشر مثلكم؟.. وتدور أحداث الفيلم بين اغترابها 
وبيعه�ا كجارية.. وف�ي هذا الفيلم تقرأ اس�طرا من 
القرآن الكري�م ويطول البحث والع�ودة حتى ينتهي 
المط�اف عند المل�ك الناصر الذي يس�تمع الى اغنية 
الح�ب تفضح�ه عيون�ه  وتنم ع�ن وجد مش�حون، 
وهناك يدخل القس � يحيى ش�اهين فيس�ارع الملك 
الى اهداء دنانير للقس الذي سرعان ما يفارق الحياة 

وهكذا ينطلق صوت يقول نحن نريد والله ال يريد.

كلم�ات : جعفر العالق � من نظم العجم 
غناها يوسف عمر 

كل لحظة أمر عليك بلكت أشوفك 
لو شجو ايدي بليط ابدن ما اعوفك 

منك يا االسمر كلبي تفطر
تخطف ارواح الناس لمن تمرمر 

أصبحت بس اعظام من كثر هجرك
ما ظنتي بهواي الواشي غرك 
كالو صبر ايوب محد يصبره 

صبري يزود عليه المثل عشره 
شيغرك من أبعيد لو عاينتني 

حجيك جذب يهواي من واعدتني
لو ردت عني تروح وحليدك

ابدا ما الح عليك هو اليجيبك
وعسه ما سلفونه 

وجيف الكلب يسالهم 

درب بغداد امشيته كله 
زرع ليموني

والميل ما خليته
وال كحلت عيوني 

سايب ياكلبي سايب 
عله فراك الحبايب

ونيت كالوا فرحان
واسكنت كالوا حزنان

وصليت كالوا تايب 
من فراك الحبايب

سايب يا كلبي سايب 
ظل اتحمل مصايب

من يوم علمي وعلمك
للميل ما خليته

ولمن كالوا متزوج
كحل الحجر ضميته 

البن�ات  تق�ف  ان  الع�ادة  ف�ي  تك�ون 
الالعبات في حلقة مس�تديرة تتوس�طهن 
فتاة، تسمى الكافولة او رأس المشد ويبدأ 
ترديد القصائد الش�عبية التي تنس�جم مع 

الصفكة:

 السمر جن دفعات من 
جزر الميش

معتزم�ات  للح�رب   
لبسن دشاديش

تبق�ى  وبينم�ا   
المجموعة الواقعة تردد:

 القفل جنك بنات العيد 
كوم افرشلهن 

اف�راش  بلي�ه  يمش�ن 
فشله من اهلهن 

انع�ل ابو الب�رات البو 
اليصرهن

وهناك بي�ن مجموعة 
البن�ات أخت العريس التي 

تغني بحماس:
عرسج وعرسك امبارك يا جمار الكلب

 صفكات وهالهل على طول الدرب
هله بيج يا شمعة بيتنه 

الله يحفظ من كال اخذوها 

حدث يف سينام الفردوس الصيفية

الكسوف واخلسوف .. و احلوت الذي بلع القمر!!   الصابئة وفن صياغة املينا الصعب

ظه�رت مقه�ى البرازيلي�ة بع�د 
م�ع  األربعين�ات  منتص�ف 
مجموع�ة مقاه�ي أخ�رى ، 
وكان�ت مش�توية وصيفي�ة 
ولك�ن الش�توية الت�ي تق�ع 
ف�ي ش�ارع الرش�يد وبقيت 
ال�ى س�نين متأخ�رة أش�هر 
من الصيفية التي كانت تقع في ش�ارع 
السعدون مقابل س�ينما السندباد وكان 
يتصدر مقاعدها المؤرخ عباس العزاوي 
وتضم ادباء وشعراء وصحفيين كثيرين 
لموقعه�ا الجمي�ل خاص�ة في موس�م 
الصي�ف وكان�ت المقه�ى الصيفية في 
اتس�اق جميل وديكورات معبرة تحملها 

عارضات المثلجات المدهشة والكراسي 
القصبية الواس�عة ومن خالل واجهتها 
البرازيلية الزجاجية المطلة على الشارع 
كان الجال�س يتمتع بحرك�ة الناس في 
الش�ارع اذ كان يمثل قلب بغداد النابض 
حيث يمور بالحيوية ويغرق في نش�اط 
غير عادي على مدى اليوم .. وقد ارتبطت 
بهذا المقهى البغ�دادي الجميل ذكريات 
ومواق�ف يؤك�د عليها اح�د روادها عبد 
حمود الكناني ذكري�ات ومواقف العديد 
م�ن األدب�اء والش�عراء والش�خصيات 
البغدادية واألس�ماء المبدعة من هؤالء 
الش�اعر بدر ش�اكر الس�ياب وحس�ين 
م�روان والقاص ف�ؤاد التكرلي صاحب 

رواي�ة المرج�ع البعي�د واألدي�ب جب�ر 
ابراهيم جب�ر والقاص نزار عباس وعبد 
المل�ك ن�وري والش�اعر عب�د الوه�اب 
ألبياتي وغيرهم من رموز العراق ويذكر 
ان الزعي�م عب�د الكريم قاس�م كان احد 
رواده�ا وكانت نهايته�ا الحزينة بعد أن 
اش�تهر اسمها من نوع القهوة التي كان  
كان يقدمه�ا فبعد منتص�ف الثمانينات 
انطفأت أنوار بغداد وأصبحت شوارعها 
شبة مهجورة عندما تردد صغير الحرب 
فمات�ت مقهى البرازيلي�ة ومعها مقهى 
البرلم�ان ومقه�ى أب�و فت�اح وجمي�ع 

مقاهي أبو نؤاس شارع الذكريات . 

تعتز العشائر العربية بالخيل وتحتفل بها وتهتم باالنواع االصيلة منها، وسميت 
الفرس النها تفترس االرض بس�رعة مشيا ونسبوا اليها االوصاف الكريمة كشرف 

النفس والوفاء والهمة.. وقد ورد ذكر الفرس في القرآن الكريم. 
وذك�ر في انس�اب الخيل فف�ي أقاصيص العرب خم�س اف�راس االصيلة توجه 
باالصل الى انهيار س�د مأرب وفرت من اليمن فلجأت الى نجد وأش�هر 
الخيول الحمدانية والمخلدية وعبيان والصقالوية ودهمان وضمان 

ودربيسان وكحاليان وهدبان وملواح وغيرها ، وقيل 
ياراكب اللي من الركايب فوق حيل 

ناقالت كتاب مني ذا مرد
هيهات تنزل شوملي وكدسن دليل 

يكون يحيو االموات وأف بعد   

انساب اخليول العربية
مكتبات احللة

ذكريات املقهى

من اأغاين البارحة..
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احلاج 
محد بن جعفر النيار
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ذكر مدرب فريق دهوك الذي يلعب يف الدوري الكردستاني عيل 
وهاب، بأن فريقه تصدر منافسات الدوري باختتام مباريات 
الدور الثالث بانتصارين وتعادل. وقال عيل وهاب: أن الفريق 
تصدر منافسات الدوري الكردستاني بانتهاء الدور الثالث 
بعدم�ا افتتحن�اه بالفوز عىل هندرين بثالث�ة أهداف دون 
رد والثاني�ة أمام أربيل انتهت بفوزنا بهدف واحد والتعادل 
مع بيش�مركة الس�ليمانية عىل أن نواجه فريق كركوك يف 
ال�دور املقبل بع�د عطلة العيد . وذك�ر: أن الفريق الدهوكي 
س�يالقي فريق املوصل تجريبياً الي�وم األربعاء والتي عملناها 
م�ن اجل كرس حال�ة الفتور التي من املمكن أن تس�ود العبي 
الفريق ج�راء تأجيل مباراتهم أمام فري�ق كركوك يف الجولة 
املقبل�ة والت�ي س�تقام بعد عطل�ة العيد، س�يما أن صفوفنا 
اكتمل�ت واإلدارة لم تدخر جهداً يف س�بيل إيص�ال الفريق إىل 

أقىص درجات الجاهزية.

أح�رز فري�ق حماية املنش�آت والش�خصيات املرك�ز الثالث 
ببطول�ة وزي�ر الداخلي�ة برف�ع األثق�ال الت�ي اختتم�ت 
منافس�اتها عىل قاعة التأميم التابع�ة اىل االتحاد املركزي 
لرف�ع األثقال.وأك�د مدرب الفريق من�ر صبيح زبون: أن 
فريق�ه يعترب من الفرق الفتية والش�ابة يف اللعبة ويعترب 
هذا املرك�ز جيدا للفريق يف بداية مش�واره يف عالم اللعبة 
مضيف�ا، أن الفريق جاء ثالثا بعد فرق لها باع يف البطولة، 
إذ حصل فريق رشطة نين�وى عىل املركز االول الذي يعترب 
من الفرق املنافس�ة بصورة دائمة عىل اللقب يف حني جاء 
فريق رشطة النجف ثانيا . مختتما حديثه بتقديم الشكر 
إىل مدي�ر مديرية حماية املنش�آت والش�خصيات اللواء 
ع�يل العذاري والعميد محمد ج�ودة مدير العاب حماية 
املنش�آت للدع�م الكبر واالهتمام بالفري�ق من اجل أن 

يظهر بالشكل الذي يليق باسم املديرية .

تغل�ب فري�ق أربي�ل ع�ىل تش�ونبوري التايلندي 
بأربع�ة أه�داف مقابل هدف واح�د ليتأهل بذلك 
اىل نهائ�ي بطول�ة كأس االتحاد اآلس�يوي لكرة 
القدم.وج�رت املب�اراة بني الفريق�ني عىل ملعب 
تش�ونبورى يف أط�ار إياب الدور نص�ف النهائي 

لبطولة كأس االتحاد اآلسيوي.
وسجل الربيل أوال سعد عبد األمر يف الدقيقة 18، 
ثم س�جل امج�د رايض هدف�ني يف الدقيقتني 63 

و71، وأض�اف اله�دف الرابع للقلعة 
الصف�راء مصطف�ى عب�د الكري�م. 
لتشونبوري  الوحيد  الهدف  وس�جل 
س�وتينان فوك هوم يف الدقيقة 25. 

وس�يخوض فريق أربيل ممثل الكرة 
العراقية نهائ�ي بطولة كأس االتحاد 

اآلس�يوي لكرة، مع اح�د الفائزين اما 
مع االتفاق السعودي او الكويت الكويتي 

عىل ملعب فرانسوا حريري باربيل.

أحرز فريق الكرة العابرة لنادي العراق الكربالئي بطولة املحافظة 
بع�د تغلبه عىل نادي الغارضية بنتيجة )9/13( يف مباراة ش�هدت 

ندية وإثارة واضحة بني الفريقني.
واس�تطاع العبو ن�ادي العراق من حس�م اللقاء النهائ�ي برغم قوة 

الفريق املنافس الذي بذل العبوه جهودا كبرة للحيلولة دون خسارة 
املب�اراة اال ان النتيج�ة يف النهاية آل�ت لنادي العراق ال�ذي قدم مباراة 

رائع�ة توج�ت بإحراز اللق�ب وني�ل كأس البطولة التي ش�اركت فيها 
س�تة أندية هي )العراق , الحر , الغارضية , الجماهر , ش�باب الحسني, 

الروضتني(.الجدي�ر بالذك�ر ان فريق العراق حقق لق�ب بطولة محافظة 
كربالء املقدس�ة بعد فوزه عىل شباب الحسني يف مستهل مشواره بنتيجة 
)3/9( وع�ىل نادي الروضتني بعرشة أهداف مقابل تس�عة , يف حني وصل 
منافس�ه للمباراة النهائية بعد ان تج�اوز فريق الجماهر بثمانية أهداف 

مقابل ثالثة وعىل نادي الحر بعرشة أهداف مقابل هدف واحد.

أعرفهم جيداً وعش�ت مع أغلبهم وأعلم علم اليقني بأنهم 
ليس�وا هم من الس�ابقني، ولكن تغرت أحوالهم من حال 

إىل حال .
ه�ذه ح�ال الدنيا لي�س به�ا دوام ، ب�ل زائل�ة كلمح من 

البرص.
ه�م نج�وم منتخبن�ا الذين يتس�اقطون كش�هب وأجرام 
س�ماوية، ال أحد يعرف أين مستقر الس�قوط هذا إال الله 
عز وج�ل ال أحد منهم )يس�تحي( من نفس�ه ويرد الدين 
ال�ذي بعنقه إىل العراق، وال أحد يتذكر )ماضيه( كيف كان 
يتل�ون كالحرب�اء من أجل الحصول عىل ق�وت يومه، أيام 
كانوا فقراء، بؤساء، مس�اكني )يتوسلون( بهذا وذاك من 

أجل بضعة دنانر.
لق�د جعل منهم إس�م العراق عالمة فارقة ب�ني األمم، وال 
أحد منه�م يندى له جب�ني ويحاكي نفس�ه، ويتقاتل مع 
عقله الباط�ن ويقول له كفاك طمعاً وغالً وتخمة )بلدي( 
فوق كل اعتبار، بل تحولوا إىل دبابر تلس�ع وتدمي وتنقل 

)حصبة( النرجسية املفرطة والتعايل والغرور.
صالفته�م وصلت لح�د التكتل والتحكم بمصر وس�معة 

البلد الكروية )هم( وبعدهم الطوفان .
اتح�اد مس�لوب اإلدارة يتعك�ز ع�ىل عواج�ر )فارغ�ني( 
خدمه�م املال املفاج�ئ فأصبحوا من )ال�ذوات( وبدال من 
ان يمس�كوا كل العيص من الوس�ط انحنت قاماتهم تحت 

سياط الجالدين، ولسعاتهم التي تنقض حتى عىل )زيكو( 
الذي ضاع يف وسط الضائعني .

زيكو، بحد ذاته، حكاية والرجل ال يمكن أن يتجرأ أحد عىل 
تأريخ�ه ولكن الغائب عن )الب�ال( أن زيكو كان يف يوم ما 
)وزيراً( بما معناه يتقن فن السياسية عىل أصوله، وزيكو 
، اآلن، رج�ل )إعالم�ي( ش�هر وأقل رضبة ل�ه والتحرش 
به س�وف )يفضح( الجميع، وكالمه ال يقبل الش�ك كونه 

)زيكو(، وهذا يكفي.
اتحاد ضائ�ع ومدرب )لوتي( يعرف كي�ف ومن أين تؤكل 

الكتف؟.
بقي املدي�ر اإلداري الذي يعيش يف ه�وس الناقمني منه ال 

ليشء س�وى أنه )ري�اض عبد العباس( قبل�ه كانوا مدراء 
وبالجملة لم يهاجمهم أحد وه�م أقل منه نجومية وعلماً 
وش�بابية.. الرج�ل املدي�ر يص�د الهجمات الت�ي تتعرض 
لشخصه بكافة الوسائل والناقمني منه )يتلصصون( من 

نوافذ الخبث متى يسقط املنتخب ويرسح املدير؟.
هل بقي لنا أمل يف هكذا منتخب ال يمتلك مقومات القيادة 
االتحادية املحرتفة وال مدرب يملك قلباً )يشتعل ناراً( عىل 
بلد وش�عب )يشرتي( الفرح بالروح، وال مدير إداري كلما 
تنف�س )خنقه( أقرب ناس�ه، وال العبني يش�عرون بروح 

املسؤولية تجاه واجبهم الوطني.
ال نفك�ر ب�يشء أس�مه )كأس العالم( أكثر من مش�اهدة 

طويلة  وس�اعات  واستمتاع 
أم�ام  فيه�ا  )نتبس�مر( 
ونتمت�ع  التلف�از  شاش�ات 
بفن�ون اللعبة الت�ي تقدمها 
الفرق التي تستحق أن تكون 
جديرة بالتأهل.. فرق تمتلك 
مقوم�ات الروحي�ة القتالية 

الش�فافة املحب�ة ألوطانها، ونحن ال نمل�ك هكذا نوع من 
الفرق، بل نملك فرقاً مخطوفة من قبل دبابر وخفافيش 
لي�ل وقلوب أق�ى من قلوب الذئاب وإع�داد من انتهازيي 

الفرص وعرابي املشاكل، وما خفي كان أعظم .

علي طالب المال

دبـابـيــر مـنـتـخـبـنـــا الـكـسـيــح !! "خارج النص"

المستقبل العراقي /متابعة
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ضرغام إسماعيل: نأمل التواجد 
بمونديال الشباب

الجمعة.. الشرطة يالقي النجف في اقوى مواجهات الدور الثاني لدوري النخبة

قرر االتحاد العراقي لكرة القدم تحديد األول من ترشين 
الثان�ي املقب�ل، موعدا لتجم�ع منتخب الع�راق يف بغداد 
بإرشاف مدربه زيكو، استعدادا للقاء منتخب األردن يوم 
14 من ترشين الثاني، ضمن منافس�ات تصفيات كأس 
العالم املقبل. وقال املتحدث باس�م االتحاد نعيم صدام: 
أن "اتح�اد الكرة دعا زيكو للحض�ور إىل العراق يف ثاني 
أي�ام عيد األضحى املبارك؛ ملناقش�ته جمل�ة من النقاط 
العالقة أبرزها إعداد املنتخب ملباراة األردن املقبلة ضمن 
التصفي�ات اآلس�يوية املؤهلة ل�كأس العالم، وأس�باب 
إخفاق الفريق العراقي أمام اسرتاليا وأمور أخرى تخص 
املنتخب الوطني العراقي". وأوضح، صدام، أن "االتحاد 

اتف�ق مع زيك�و يف وقت س�ابق عىل الب�دء بتدريبات 
املنتخب وتجمعه يف بغداد يوم 1 من شهر ترشين 

الثاني كما س�يجري تحديد معس�كر قصر 
يجري خالله املنتخب تدريباته اس�تعدادا 

للق�اء األردن"، مؤكدا، عىل أن أعضاء 
اتحاد الك�رة "اجمعوا عىل رضورة 

متابعة زيكو ومعاونيه ملباريات 
دوري النخبة الكروي الجارية 

بغ�داد  يف  حالي�ا  أحداثه�ا 
املحافظ�ات  م�ن  وع�دد 

العراقي�ة ليتس�نى لهم 
العب�ني  اكتش�اف 

لالس�تفادة  ج�دد  
منهم مستقبال". 

االتح�اد  وكان 

العراق�ي لك�رة القدم ق�د نفى األنب�اء التي أش�ارت إىل 
إقال�ة م�درب املنتخ�ب العراقي زيكو م�ن منصبه، عىل 
خلفي�ة إخفاق الفريق العراق�ي يف مباراته األخرة أمام 

اسرتاليا.
وأكد عىل لس�ان متحدثه أن ال صحة لألنباء التي أشارت 
إىل إقالة م�درب املنتخب العراقي لك�رة القدم، الربازييل 

زيكو، من منصبه.

المستقبل العراقي /متابعة

مطلع الشهر المقبل موعدًا لتجمع المنتخب 
ودعوة زيكو لمتابعة الدوري

أربيل يسحق تشونبوري ويتأهل 
لنهائي الكأس اآلسيوي

ذكر عضو يف لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة 
العراقي ان يوم الجمعة املقبل سيش�هد انطالق 

منافس�ات الجول�ة الثاني�ة م�ن املرحل�ة االوىل 
لدوري النخبة الكروي.

وقال صادق عبد الحسني: ان "ثالث مواجهات 
سيش�هدها يوم الجمعة املقب�ل يف انطالق الدور 

الثان�ي م�ن منافس�ات دوري النخب�ة، حي�ث 
يلتقي فريقا الرشطة والنجف عىل ملعب االول، 
بينما يس�تضيف فريق الطلبة نفط الجنوب، يف 
حني يلع�ب املين�اء والصناعة ع�ىل ملعب نفط 

الجن�وب بالبرصة".واض�اف ان "ي�وم الس�بت 
املقبل سيش�هد اقامة خم�س مواجهات، حيث 
يلتق�ي بغداد بكركوك عىل ملعب االول، ويضيف 
ملعب دهوك مباراة أصحاب الدار والسليمانية، 

ويالقي املصايف ضيفه الكهرباء، فيما يستضيف 
النف�ط زاخ�و، يف حني يس�تضيف ملعب كربالء 

مباراة أصحاب االرض والزوراء".
"مب�اراة وتابع  ان  الحس�ني  عب�د 

باقلي�م  اربي�ل  واح�دة س�تجري يف محافظ�ة 
كوردس�تان ضمن الدور ذاته ي�وم االحد املقبل، 
تجم�ع اربي�ل بضيفه القوة الجوي�ة عىل ملعب 

فرانسو حريري".

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

علي وهاب: نأمل مواصلة 
صدارة الكردستاني

حماية المنشآت ثالثًا في بطولة 
وزير الداخلية برفع األثقال

نادي العراق الكربالئي يحرز بطولة 
الكرة العابرة في المحافظة

المستقبل العراقي/ علي حميد
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ل�م يخج�ل يواخيم ل�وف املدي�ر الفن�ي للمنتخب 
األملان�ي لكرة القدم من االعرتاف بالخطأ بعدما تغاىض 
عن القيام برد فعل لدى تفريط فريقه يف التقدم بأربعة 
أهداف يف املباراة التي انتهت بالتعادل 4/4 مع املنتخب 
الس�ويدي ضمن التصفيات األوروبية املؤهلة لنهائيات 
كأس العال�م 2014 بالربازي�ل ، وإنما أكد أنه س�يتعلم 

من تلك األخطاء.
وق�ال ل�وف يف مقابلة مع وكال�ة األنب�اء األملانية 
)د.ب.أ( إنه س�يتعلم الدرس م�ن هذه املباراة ، معرتفا 
بأنه كان من املفرتض عليه أن يجري تغيريات تكتيكية 
يف آخ�ر 30 دقيق�ة تتضمن إرشاك الع�ب مدافع إلنقاذ 

الفريق من إهدار الفوز.
وكان املنتخ�ب األملان�ي متقدم�ا 4/صف�ر حت�ى 
الدقيق�ة 62 من املباراة التي أقيمت يوم الثالثاء املايض 
، ولكنه سمح لنظريه السويدي بتسجيل أربعة أهداف 
آخرها يف الوقت املحتس�ب بدل الضائع وانتهت املباراة 

بالتعادل 4/4 .
وقال لوف "أنا من يس�تحق اللوم يف ذلك بالطبع.. 
ما كن�ت أصدق أن املباراة س�تتحول. ربم�ا كان يجب 
عيل إطالق إش�ارة بإجراء تبدي�ل وإرشاك العب دفاعي 

لتعزيز أداء الفريق )يف هذا الجانب( شيئا ما".
وأضاف "لم أمر بيشء كهذا طوال 20 عاما. لكنني 
س�أتعلم مما حدث".وعقب تسجيل املنتخب السويدي 
هدفني متتاليني وتقليص الفارق إىل هدفني ، دفع لوف 
بالعب خط الوس�ط املهاجم ماري�و جوتزه يف الدقيقة 
67 م�كان توماس مولر.واعرتف لوف بأن فكرة إرشاك 
العب يمكنه الحفاظ عىل الكرة يف وسط ملعب املنافس ، 
لم تكن صائبة.وقال لوف إنه يستطيع تفهم االنتقادات 
الحادة الت�ي أعقبت املباراة "ألنن�ا اكتوينا أيضا" بهذا 
التعادل.وأض�اف "ل�م نتخيل أنه بعد ه�ذا األداء الرائع 
، س�نفرط يف التق�دم 4/صف�ر. لقد كان�ت صدمة لنا 
أيضا.وم�ع ذل�ك ، ق�ال لوف إن�ه مقتنع ب�أن املنتخب 
يجب أن يصبح أكث�ر قوة بعد هذه التجربة.وقال لوف 
"الفريق س�ينضج من مثل هذا املوقف. ولن يتكرر ذلك 
مجددا بالنس�بة لنا ، أنا واثق م�ن ذلك".وأضاف "أرى 
، وبالنس�بة يل أيضا ، أننا يج�ب علينا العمل عىل إيجاد 
الحل�ول كي ال نتعرض مجددا ملثل ه�ذا املوقف".وكان 
املنتخ�ب األملاني قد خرس أمام نظريه األرجنتيني 3/1 
يف مب�اراة ودية أقيمت بفرانكفورت يف آب/أغس�طس 
الرابع�ة يف  ، ولكن�ه يتص�در اآلن املجموع�ة  امل�ايض 
تصفي�ات املونديال برصيد ع�ر نقاط حصدها خالل 
أرب�ع مباريات علما بأنه كان ق�د حقق الفوز يف جميع 

مباريات�ه بتصفيات ي�ورو 2012 .وقال ل�وف "الوضع 
الحايل يحتم علينا تصحيح مس�ارنا مجددا. ومن وجهة 
النظر هذه ربما يكون ما حدث إيجابيا. فأنا أفضل ذلك 
ع�ن أن نكتش�ف يف خريف ع�ام 2013 أنن�ا تراجعنا إىل 
وضع سلبي.ورغم الخروج املخيب لألمال من الدور قبل 
النهائي بيورو 2012 عىل يد إيطايل والتعادل مع السويد 

واألداء املتواضع يف املباراة التي انتهت بالفوز عىل النمسا 
1/2 يف فيينا ، قال لوف إنه لن يغري فلسفة لعب الفريق 
الذي يضم جيل شاب من الالعبني.وقال لوف "إنني أقف 
مع هذا الجيل بكل نقاط القوة والضعف التي نش�هدها 
اآلن. ولك�ن بالطبع يجب أن نعم�ل من أجل التغلب عىل 
نق�اط الضعف".وأض�اف لوف "اإلمكاني�ات الهجومية 
الهائل�ة التي نمتلكها ربما هي الت�ي أدت لظهور نقاط 

الضع�ف ، وه�ذه النقاط ل�م تظهر اآلن فق�ط ولكنها 
كان�ت واضحة ط�وال هذا العام.وكان ل�وف ، الذي توىل 
تدري�ب املنتخب األملاني عقب كأس العالم 2006 وقاده 
لنهائي ي�ورو 2008 والدور قبل النهائ�ي بكأس العالم 
2010 ، ق�د تع�رض لالنتقادات للم�رة األوىل إثر هزيمة 
الفريق أمام نظريه اإليطايل يف يورو 2012 .وقال النقاد 

م�ع يف األيام املاضية  التع�ادل  إن 

الس�ويد 4/4 كان بمثابة إش�ارة أخ�رى لخلو املنتخب 
م�ن الالعبني الذي�ن يتمتعون بق�درات قيادية حقيقية 
، ولك�ن لوف نف�ى ذلك.وقال لوف "لدين�ا عدد كاف من 
الالعب�ني الذين يمكنهم الهيمنة. وإذا بحثت عن صفات 
القائ�د س�تجد أن لدينا العدي�د من الالعب�ني املتميزين. 
ومن ب�ني هذه الصفات الق�درات العالي�ة والقبول من 
جانب بقية العبي الفريق".وقال لوف إنه ال يعتزم اتباع 

أس�لوب مختلف فيما يتعلق باختيار العبي الفريق.
وأض�اف "الالعبون يعرف�ون ماذا يتوق�ع املدربون 

منه�م. أعتقد أن املس�ار الذي نس�لكه متعارف عليه 
بش�كل كبري ، وإن تغري ذلك فلن نستطيع تقديم األداء 

ال�ذي قدمناه ط�وال 90 دقيقة يف مب�اراة أيرلندا )التي 
انتهت بف�وز أملانيا 1/6( وطوال 60 دقيقة أمام ضد 

السويد".

المستقبل العراقي / وكاالت

شوماخر يعترف بارتكاب أخطاء

جنوى يقيل مدربه دي كانيو

لوف يعترف بأخطائه ويؤكد أنه سيتعلم الدرس من مباراة السويد

ل�ن أخ�وض يف املقدم�ات فالقص�ة واضح�ة املعالم 
واأله�داف، انتخابات نادي امليناء من�ذ عرص التحرر 
واالنفتاح ترفع شعار التهديد واالبتزاز، فلم نستغرب 
أن تتأجل مرة واثنتني وأربعة، ولن نصدم اذا س�معنا 
أن فالن�ا تحالف مع ع�اّلن ألن "الس�بحة واملحبس" 
ال يتفارق�ان عىل املصلحة وه�دم البنيان، ولكن الذي 
يّدم�ي القلب أن يتحول من كن�ا نظنهم أكثر إخالصاً 
ووفاًء اىل أدوات ل� " التفليش " عرب ريمونت " عطالن 

" فاته قطار الزمان واملكان !. 
أخاطب معايل الش�باب والرياضة وأتوس�م فيه خرياً 
بإيجاد حل ألزمة أعرق األندية، الديمقراطية مطلوبة 
ولكن أن تس�تغلها األقلية لتعطيل املس�رية فهذا غري 
منطق�ي، فالديمقراطي�ة املطّبق�ة لن تأت�ي بنتيجة 
حتى وإن بقينا نصارع لس�نوات، الح�ل يكمن بآلية 
واح�دة ال غ�ري: اجعلوها ألندية املؤسس�ات بالتعيني 
كم�ا هو متعارف عليه يف الكثري من البلدان وبخاصة 

يف دول الجوار، ألن لي�س من املعقول وزارات ترصف 
ماليني الدوالرات عىل أندية وال يحق لها فرض كلمة أو 
رأي فيما يتصارع املفلس�ون عىل املناصب والحقائب 
واإليفادات، فالتس�مية س�تنهي فصالً دموي�اً أراده 
البعض لالستئثار واالنتقام، وستؤسس لثقافة عودة 
الكف�اءة واإلخالص بعد أن هجرت الس�احة والقاعة 
وامليدان، وس�تمهد ملرحلة هادئة من القرار واإلعمار 
والبناء، س�يدي الوزير: لس�نا أهالً لصناديق االقرتاع 

ألن هناك من ال يؤمن إال بش�عارات " أنا " ومن بعدي 
الطوفان !.

آخر كالم: لم أجد يوماً "النفخ" باألبواق، ولم أحس�ن 
ف�ن املدي�ح ومس�ح األكت�اف، ولكن الح�ق والصدق 
يقوالن بال تردد: امليناء محظوظ برئيسه عمران رايض 
الالمي، فيكفي أن العش�ق والوالء تجده يف عيناه، لم 
أَر متواضعاً كشخصه وبسيطاً كحاله وغيوراً كاسمه 
وخدوماً كفعله، نعم نحن محظوظون بعمران املدير 

والري�ايض،  والكابت�ن 
محظوظ�اً  لي�س  ولكن�ه 
بنا ألن وس�طنا ب�اع القيم 
واألعراف والثوابت، وباتت 
النجوم تنص�اع للضفادع، 
ُع��ذراً لن نقب�ل بغريك يا 
عم�ران وس�تبقى الرج�ل 

الذي نبحث عنه من زمااااااااااان !.

معالي وزير الشباب.. الحل بالتعيين ! اربعاء" "كل 

دبي - سالم المناصير 

زار أس�طورة كرة الق�دم األرجنتينية 
دييج�و مارادونا يف س�اعة متأخرة من 
مساء االثنني املدرب الفرنيس برونو ميتسو املدير 
الفني لفريق الوصل اإلماراتي يف منزله لالطمئنان 
عىل صحته بعد مغادرته للمستش�فى األمريكي 
بدبي.كم�ا قام اإليطايل والرت زينجا املدير الفني 
لفري�ق النرص بزيارة ميتس�و أيض�ا من أجل 

رف�ع معنوي�ات امل�درب الفرنيس الذي يم�ر بظروف 
نفس�ية صعبة.وأوىص مارادونا ميتسو بقضاء فرتة 
الراحة املطلوبة منه دون التفكري يف املرض أو أي أمور 
س�لبية قد تؤثر عليه وطالبه بالتحيل بالقوة والصرب 
م�ن أجل العودة رسيع�ا للمالعب.يذكر أن ميتس�و ، 
الذي تعرض لوعكة صحية شديدة يف الفرتة األخرية ، 
قاد الوصل يف مباراتني فقط هذا املوس�م ، األوىل أمام 
الجزيرة بكأس اتصاالت والثانية أمام عجمان ضمن 

منافسات الجولة األوىل بدوري املحرتفني اإلماراتي.

أعل�ن املهاج�م الدويل اإلنجليزي أن�دي كارول عدم رضاه ع�ن الطريقة التي عومل به�ا يف ليفربول 
مؤك�ًدا أن املدير الفني للفريق برندان رودجرز لم يمنحه فرصة عادلة ما أجربه عىل املوافقة عىل 

الرحيل لويس�تهام يونايتد عىل س�بيل اإلعارة. املهاجم الذي كلف خزائن الريدز 35 مليون جنيه 
إسرتليني كأغىل العب إنجليزي عندما انضم إليه من صفوف نيوكاسل يف شتاء 2011، رصح 

لشبكة إي إس بي إن "لم تتح يل فرصة عادلة حًقا يف ليفربول".أضاف "قيل يل أنني يجب 
أن أرح�ل لكي أحصل عىل فرص لالس�تمرار يف لعب كرة الق�دم، املدرب آالردايس طلب 

من�ي االنضمام إلي�ه واللعب معه، لذلك لم أفكر طويالً يف االنتقال لويس�تهام، من 
الواض�ح أنني ل�م أحصل عىل فرصة هناك".وأنهى "املدرب قال يل أنني لس�ت 

جزًء من خططه، لذلك كنت أبحث عن فرصة للعب، وهذا هو سبب وجودي 
هن�ا يف أبت�ون بارك، أعتقد أنن�ي أصلح ألي طريقة، وأؤم�ن بقدراتي وما 
يمكنن�ي القيام به، لكن من الواضح أن رودجرز لديه معتقداته وال يعتقد 

ذلك، بالنس�بة يل كان من األفضل الرحيل بدالً من انتظار فرصتي التي قال 
يل أنها قد ال تأتي".

اع�رتف النج�م األملان�ي مايكل ش�وماخر 
الحائ�ز عىل لقب بطولة العالم لس�باقات 
سيارات فورموال -1 سبع مرات بارتكاب 
العدي�د م�ن األخط�اء من�ذ عودت�ه م�ن 
االعت�زال قبل ثالثة أعوام. وأكد ش�وماخر 
, الذي أعلن قبل أس�ابيع قليلة اعتزاله من 
جديد بنهاية هذا املوسم بعدما قرر فريقه 
األملان�ي مرس�يدس ع�دم تجدي�د التعاقد 

مع�ه , أن األم�ور ل�م ترس جميعه�ا وفقا 
لتخطيطه.وق�ال ش�وماخر 43 عام�ا” يف 
مقابلة مع صحيفة “فيلت أم س�ونتاج”: 
“بصفتنا س�ائقني بس�باقات فإننا نعتمد 
عىل سياراتنا. وعدم تقديم السيارة لألداء 
املنتظ�ر منها يؤثر عيل كثريا بقدر ما يؤثر 
عىل الفريق”.ويحتل شوماخر حاليا املركز 
14 يف الرتتي�ب الع�ام للس�ائقني ببطول�ة 
فورم�وال -1 له�ذا املوس�م , بينم�ا يحتل 

فريق مرس�يدس املرك�ز الخامس 
برتتيب الصانعني )الفرق(. 

وأك�د ش�وماخر أن�ه س�ريحل عن 
ال�رأس وقال:  الس�احة مرف�وع 
“أهم يشء هو أنني كنت صادقا 
مع نف�يس. كان يج�ب أن أكون 
قادرا عىل أن أنظر يف املرأة وأقول 
لنفيس إنني بذلت قصارى جهدي. 

وهذا األمر أستطيع أن أفعله”.

اعلن رئيس نادي جنوى االيطايل انريكو بريزيويس اقالة 
مدرب فريقه جيجي دي كانيو عقب الخسارة امام 
ضيف�ه روما 2-4 االحد يف املرحلة الثامنة من 
ال�دوري االيط�ايل لك�رة القدم.واوضح 
بامل�درب  اتص�ل  ان�ه  بريزي�ويس 
لويج�ي دل ن�ريي لخالف�ة دي 
كاني�و يف مهامه. ولم يرف 
دل نريي عىل تدريب اي فريق 
 2011-2010 موس�م  من�ذ 
الذي كان انهاه يف املركز السابع 
عىل رأس االدارة الفنية ليوفنتوس.ويحتل 

جن�وى املرك�ز الع�ارش برصيد 
9 نقاط.وب�ات دي كاني�و الذي 

دفع ثمن الخس�ارة ام�ام فريق 
العاصم�ة علم�ا ب�ان فريقه كان 

متقدما بهدفني نظيفني يف الدقائق 
ال15 االوىل، راب�ع م�درب تتم اقالته 

يف الدوري هذا املوس�م بعد جوسيبي 
س�انينو )بالريم�و( ودومينيك�و دي 

كارلو )كييف�و( وماس�يمو فيكادنتي 
)كالي�اري(.وكان املوس�م املايض ش�هد رقما 

قياس�يا يف اقال�ة املدربني حيث بلغ الع�دد 19 مدربا 
علما بان دوري الدرجة االوىل يضم 20 ناديا.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

مارادونا  يزور الفرنسي ميتسو  لالطمئنان 
على صحته

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
الصحفي�ني  نقاب�ة  ع�ن 
العراقي�ني بإس�م )احم�د 
وليد عباس عيل املعموري( 
واملرقمة )9391( عىل من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

كارول: ليفربول لم يمنحني 
فرصة عادلة

أفادت صحيفة ميرتو " اإلنجليزية أن نادي أتلتيكو مدريد 
يرغب يف الحصول عىل النجم املكس�يكي خافيري هرينانديز 
العب فريق مانشس�رت يونايتد وأكدت الصحيفة أن النادي 
يعت�رب هريناندي�ز خري بدي�ل لالعبه�م الكولومب�ي رادميل 
فال�كاو الذي من املرجح أن يرحل يف ش�هر يناير القادم كما 
أفادت الصحيف�ة أن نادي العاصم�ة املدريدية الثاني عرض 
عىل مانشسرت يوناتيد مبلغا قيمته 12مليون جنيه اسرتليني 
متفوق�ا ع�ىل عرض فري�ق أتاالنت�ا اإليط�ايل 8 ماليني جنيه 
اس�رتليني ومن املؤكد أن يرحل فالكاو عن أتلتيكو يف ش�هر 
يناي�ر القادم بعد أن اع�رتف برغبته يف الرحي�ل وأثار الالعب 
الكوملوب�ي زخم�ا إعالميا هائال حيث أنه مس�تهدف من عدة 

أندية أبرزها مانشرس سيتي وتشليس.

أكد فرانك�و بالديني رئيس نادي 
روما أن نادي�ه ال ينوي التفريط 

يف العبه دانيييل دي رويس. 
ويأت�ي ه�ذا الترصيح إلس�كات 
الزخ�م اإلعالم�ي الهائ�ل ال�ذي 
أثارت�ه الصحف األوروبية 

حول رغبة كل من باريس س�ان 
جرم�ان ومانشس�رت س�يتي يف 
الحص�ول ع�ىل توقي�ع الالع�ب 
وق�ال بالدين�ي :" دي رويس باق 
معن�ا فهو جزء م�ن مخطاطتنا 

املستقبلية وال ننوي بيعه."

هيرنانديز بديال لفالكاو 
في أتلتيكو مدريد !

روما ال ينوي التخلي 
عن دي روسي
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

        بغداد/ المستقبل العراقي

كثف العراقيون استعداداتهم الستقبال 
عي�د األضح�ى، كلٌّ حس�ب طريقت�ه، فقد 
تمس�ك البعض بالع�ادات العراقية القديمة 
من إعداد )الكليجة( ورشاء املالبس الجديدة،  
فيم�ا بدا آخرون غري مس�تعدين لذلك حتى 
اآلن، أم�ا األطفال فم�ا زال العيد بالنس�بة 
لهم يمثل تلك األيام التي تأتي معها املالبس 

الجديدة وأموال العيدية والحلوى واللعب.
الطفل�ة فرح احمد قالت إنها لم تش�ِر 
مالبس العيد هذا العام نظرا لغالء أسعارها، 
أم�ا املواطنة آمال حس�ن فق�د أعربت عن 
رغبتها يف ترسيع إعالن الحكومة عن عطلة 
العي�د ك�ي تتمكن من قض�اء أيامها خارج 
العراق. وقالت رب�ة البيت هدى ناصف إنها 
ل�م تعد العدة الس�تقبال عي�د األضحى كما 
كانت تفعل س�ابقاً، بسبب فقدها مع أفراد 
عائلته�ا لبهج�ة العيد منذ س�نوات مضت. 
واس�تذكر حس�ن جواد أيام ش�بابه وكيف 
كان�ت للعيد أج�واؤه البس�يطة واملبهجة، 

طبقا ملا ورد يف إذاعة )العراق الحر(.
وغالبا م�ا تبدأ االس�تعدادات للعيد قبل 
أيام م�ن مجيئه فيبدأ اآلب�اء برشاء مالبس 
جديدة ألطفالهم، فيما تنشغل ربات البيوت 
بتحضري معجنات العيد ، لكن عيد األضحى 
أو ما يس�مى بالعي�د الكبري يتمّي�ز بفارقة 
ذب�ح األضاحي من األبق�ار واألغنام إذ تعج 
أسواق املاشية عادة باملشرين قبل أيام من 

بداية املناسبة.

من جهة أخرى ش�كا عيل حس�ن، هو 
مدي�ر رشك�ة للس�فر والس�ياحة، تده�ور 
اوضاع الس�ياحة الداخلي�ة  يف العراق خالل 
عطل�ة عيد األضح�ى، خصوصا اىل ش�مال 
الع�راق نظ�را ملا يش�اع عن انتش�ار مرض 

الكولريا.
تج�در اإلش�ارة إىل أن الع�راق غالب�ا ما 
يش�هد خالل عطل�ة العي�د تش�ديدا أمنيا، 
إذ يت�م غل�ق بع�ض الش�وارع املؤدي�ة اىل 
املتنزهات واملرافق السياحية ويؤدي ذلك إىل 

زي�ادة االختناقات املرورية، األمر الذي يقلل 
من رغب�ة العائلة العراقية بمغ�ادرة املنزل 

خالل أيام العيد.
يف سياق العيد أيضاً، شهدت أسواق بيع 
األغن�ام واألبقار يف محافظ�ة دياىل، مؤخرا 
إقباال متزايدا من قبل املواطنن  قبيل موسم 

نحر األضاحي خالل عيد األضحى.
وقال عدد من مربي املاشية  إن األسعار 
هذا العام ال تتناسب مع ما بذلوه من جهد 
يف تربية الحيوانات، مطالبن وزارة الزراعة 
بتوف�ري األع�الف وبأس�عار مناس�بة ك�ي 
يتس�نى للكثريي�ن منهم االس�تمرار بربية 

املوايش.
ويف س�احة بي�ع امل�وايش او م�ا تعرف 
محلي�ا »بالجوب�ة«، ش�مال بعقوب�ة، قال 
مرب�ي االغنام اب�و احمد ان تربي�ة املوايش 
أضحت عملية صعب�ة نتيجة لغالء األعالف 
والحبوب، موضحا ان سعر الطن الواحد من 
الش�عري يراوح بن 650 – 700 الف دينار، 
يض�اف اىل ذل�ك كث�رة ه�الكات الحيوانات 
التي تسببت خس�ارة كبرية للمربن نتيجة 
لعدم متابعة االم�راض والقضاء عليها من 
قب�ل املستش�فى البيط�ري. م�ن جهتهم، 
ش�كا مواطنون من غالء أس�عار األضاحي 
ه�ذا العام ع�ن األعوام التي س�بقته، وقال 
املواط�ن رائ�د عبدالحس�ن الذي ج�اء من 
مدين�ة الص�در يف بغ�داد ل�رشاء األضاحي، 
ان األس�عار مرتفعة قياس�ا بالعام املايض، 
موضحا أنها تراوح مابن 250 – 400 الف 
دينار بالنسبة للخروف الواحد بحسب وزنه 

وعمره ونوعيته.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

خطأ, عىل مصادفة, عىل التباس, ووجدتني يف أروقة وزارة الصحة, 
واس�أل عن قس�م اإلع�الم, وع�ن الدكتور زياد ط�ارق, الناطق باس�م 
الوزارة.. فأواجه معاونته...مي ياس�ن.. واس�تذكر حالة األطباء التي 
ال يحس�دون عليه�ا.. وبم�ا جعلهم يهيم�ون يف دول الج�وار واملنطقة 
والعال�م وبعطاء متميز اعرفت به الدول واملجتمعات ...ففي بريطانيا 
وحده�ا أكث�ر من ثالث�ة آالف طبي�ب عراق�ي... وتع�رف األردن بدور 
الطبيب العراقي يف مؤسساتها وكذا دول الخليج ودول العالم... يف حن 
تش�كو مؤسس�اتنا الصحية من قلة األطباء.. فاس�تقدمت غريهم من 
الهن�د ودول أخرى...وربما صادفت زيارتي لهذه الوزارة أول أيام عمل 

األطباء األجانب يف مدينة الطب.
كان�ت الوزارة قد اقرحت قانونا لحماية األطباء.. إلزالة س�بب من 
أس�باب استيائهم وس�خطهم وفرارهم اىل الخارج ..وكنا كتبنا يف هذه 
الزاوية عن ه�ذه الخطوة وامتنان األطباء والن�اس للوزارة ..وانتظرنا 
الج�واب إلثراء املق�رح ودعمه ....لم نتفاجأ بجهل ال�وزارة بمعالجتنا 
الصحفي�ة.. وق�د ألفن�ا عدم ق�راءة الصحف م�ن املعني�ن باملتابعات 
الصحفي�ة ...واألكي�د انه يمكن توق�ع وحزر حالة الوزي�ر مع القراءة 

واالط�الع ع�ىل تطلع�ات وهم�وم الن�اس.
وعندما اس�مع بأن خي�ارات الطبيب للمدينة وللمستش�فى تؤخذ 
بنظ�ر االعتب�ار, قدر اإلمكان, عن�د توزيعهم عىل مواق�ع عملهم, قلت 
ملساعدة إعالم الوزارة إنني ال اطمح وال اطمع بأكثر من هذه البشارة... 
عىل ان تكون أكيدة ...بل ال أريد ان اس�مع غريها ...وسأحملها جوهرة 
ثمينة وبرسية وحذر إىل ان تنرش كبش�ارة لألطب�اء الجدد ...قالت انها 
واثقة مما تقوله ..وإنني إذا س�ألت أي حديث التعين س�يقول انه مأل 
اس�تمارة تتضمن ميول�ه ورغباته وقناعاته يف املوق�ع الذي يختاره... 
وبالتايل فان ما س�معناه من ش�كوى ومن فرض ,وم�ن إرغام لم يكن 
سليما وال يندرج ضمن عنارص استياء الطبيب  ..وكذريعة ملغادرة البلد 
الذي ال يحرم خياراته ...وقد س�معنا التساؤل يف الطريق إىل الوزارة ما 
إذا  نس�ب األطباء األجانب إىل املناطق,  القليل�ة التي ال يرغبها العراقي 

إلتاحة الفرصة للخيارات إمام  الطبيب العراقي؟؟
ثم�ة حذر وحساس�ية من القول بهج�رة األطب�اء والعقول...ومن 
تعرضهم لسوء املعاملة الرسمية والشعبية, كما لو ان كليات الطب قد 
توقف�ت عن التدريس,  ولم تتضاع�ف إعدادها..الخ ..  وإحصائية بهذا 

الصدد تكشف فضيحة... تتجىل يف املهاجر والغربة.
من يدري ...ربما كانت الدعايات والش�ائعات قد أسهمت يف تشويه 
واق�ع الطبي�ب ...ومنها اتخاذ إجراء التنس�يب للعمل ع�ىل انه عقوبة 
وانتقام ...يف حن كان التوضيح بالغ الجالء,  من ان الوزارة تراعي رغبة 
الطبي�ب وتحرم خياراته يف مكان العمل وقدر اإلمكان وحس�ب املتوفر  
واملت�اح ...عىل إال تكون الفق�رة األخرية هي الذريع�ة الخفية والقاتلة 

...)قدر اإلمكان( ونتوقع ما ننرشه ...ونتمنى ان تبقى البشارة.

ما ه�ي إال أيام وإذا بنا كعراقين ندخلها مجدداً وهذه املرة ليس�ت 
كس�ابقاتها فلم تنفع  أنشودة )إحنا  مش�ينا للحرب( يف شحذ الهمم يف 
حن تركنا الحوم وذهب رغم النداءات الكثرية التي وجهة إليه بأن يتبعنا 
ونحن هاجمون عىل العدو وبذلك لم تعد أنشودة )يا حوم أتبع لو جرينا( 
قادرة عىل إقناعه فقد فر من سماء املعركة بعد أن مألتها طائرات العدو 
األمريكي املتغطرس ومن لف لفه من أعداء اإلنس�انية كما رددها دائماً 
قائدن�ا الهمام املناضل صدام حس�ن، ل�م يعد حومنا البط�ل قادرا عىل 
الصمود يف سماء املعركة ولم تنفع خنادق النريان املصحوبة بالدخان وال 
جريد الخيل الذي غطى جس�ورنا وال املالجئ املؤمنة التي رصفت املالين 
من أجل إنش�ائها كقواعد لقيادة القطعات فجميعها تبخرت بس�اعات 
وم�ا دم�ر منها دمر  وحرق منها ما حرق  وت�الىش ما تالىش، هكذا بات 
العراق س�احة لكرة القدم يلعب فيها فريق واح�د يف الوقت الذي يتفرج 
الفري�ق الثاني بانتظار رصاصات وليس رصاص�ة الرحمة )كما حصل 
يف مباراتن�ا األخرية مع راقيص الس�امبا(، ضاعت مالم�ح العراق وغرق 
م�ن أوله إىل آخره يف ظ�الٍم دامس ومع ذلك لم يكتفي ص�دام بالبيانات 
العس�كرية التي كانت تصدر كل يوم ال بل كل س�اعة والتي كانت تحمل 
الب�رشى بانتص�ارات ماحقة عىل ق�وى الظالم بل أطل  بنفس�ه وملرات 
عدي�دة ليبرشنا نح�ن العراقين بأن الن�ر آٍت وإن العدو اندحر وأن ما 
يحصل فوق س�ماء بغداد ومدن العراق من انفجارات تهز الكون ما هي 
إال ألع�اب نارية يطلقها أصدقاؤنا م�ن أجل االحتفاء بالنر الكبري عىل 
األمريكان ومن س�اندهم من عرب الجنسية، أما الفرع فقد ترك ألربعن 
يوم�اً دون أن تقتح�م قوات املارينز بمش�اركة القوات العربية أس�واره 
لتتحم�ل مدن العراق خالل ه�ذه األيام عرشات اآلالف م�ن األطنان من 
القذائف الش�ديدة االنفجار وكأنما أصبح اقتح�ام صحراء الكويت يمر 
عرب بوابات بغداد واملدن العراقية األخرى، استمر صدام يف إدارة مهزلة أم 
املعارك بكل اقتدار وأرسل فرقة آلية لتقتحم هي األخرى أسوار الخفجي 
وليعلن أنه انتر يف معركته الخاطفة متناس�ياً أن من ذهب من الجنود 
والضب�اط العراقين إىل الخفجي لم يعد أدراج�ه بعد انتهاء املعركة فقد 
قتل من قتل  وأرس من أرس واش�تعلت الن�ريان يف كل آلية ودبابة عراقية 
تحرك�ت باتجاه هذه املدينة، لم يكتفي ص�دام بذلك بل عقد العزم عىل 
القي�ام بمغامرة أخرى عندم�ا أمر بجمع قادة وآم�ري القوات وأبلغهم 
ب�أن عليهم مغادرة موضعه�م التي دفنوا فيها ه�م ودباباتهم وآلياتهم 
ومدافعهم وأس�لحتهم عىل امتداد الصح�راء ليهاجموا القوات الثالثينية 
يف عقر دارها  إال أن الله سبحانه وتعاىل لم يرد حينها أن يتعاىل املزيد من  
رصاخ الثكىل من العراقيات فقد ألغيت العملية ولو كانت قد نفذت ملا بقي 
من الجيش العراقي أحد عىل قيد الحياة نتيجة السيطرة الجوية املطلقة 
للق�وات املتحالفة، ظل صدام طيلة ف�رة املواجهة وبعنجهيته املعهودة 
ع�ىل موقفه املتزمت حت�ى أنه أعلن وعرب شاش�ات التلفزيون إنه إذا ما 
أبلغ الجيش باالنس�حاب من الكويت فأن ذلك األمر ال ينفذ عىل اإلطالق 
باعتبار أن ال عودة عن الكويت مهما كان الثمن  إال أنه ويف ليلة 28/27 
شباط وبال س�ابق إنذار وبعد أن بدأت جحافل األمريكان وجيوش باقي 
الدول بالزحف نحو الكويت خرج علينا صدام ليأمر الجيش باالنسحاب 
ويعل�ن انتص�اره يف الح�رب وبدأت أكرب مج�زرة يتعرض له�ا جيش يف 
الق�رن العرشين بعد مج�ازر الحرب العاملية الثاني�ة فقد اندفع عرشات 
اآلالف من الجنود العراقين عىل طرقات املوت لتتوىل الطائرات واملدفعية 
والصواريخ للقوات املتحالفة حصادهم دونما أي رحمة ولتتناثر جثثهم 
عىل تلك الطرقات لتبقى شاهداً عىل وحشية ودموية قائد الجمع املؤمن 
الذي أدت دمويته وتعطش�ه للقتل واملوت والدمار إىل مقتل وفقدان أكثر 
م�ن مئتي ألف عراقي وانتهت الحرب بمهزل�ة خيمة صفوان التي هرج 
لها النظام باعتباره انتصارا، لكن وأي انتصار فقد  فقدنا الفرع مجدداً 
ال بل وأخذ  مع�ه هذه املرة جزءاً من إطاللة العراق عىل الخليج وذهبت 
نصف أم قر وقاعدتها البحرية كهدية ألش�قائنا الكويتين ومعها وما 
تحته�ا من نفط ومعادن وما فوقها من م�زارع طماطم، كل هذا ونحن 
منت�رون، املهم إن الحرب قد وضعت أوزارها والعراق وصدام بانتظار 

حرب جديدة.

  *  حاتم حسن

  * حسن البيضاني

اخليار للطبيب

صتدام واحلتروب 
والنتائج باملقلوب

انشغاالت

بين السطور

مديــر التحريــر 

      بغداد/ وكاالت

ق�دم العال�م »زاكاري كوبف�ر« نوعاً جدي�داً من الفن حيث يق�وم بصناعة 
لوحات فنية باستخدام البكترييا، أطلق عليه اسم »بكريوغرايف«.  

ف�إن العملي�ة تبدأ بتحوي�ل البكتريي�ا املس�تخدمة، والتي غالب�اً ما تكون 
اإليكويل، إىل بروتن فس�فوري ونرشها عىل صحن م�ا، ثم يتم وضع النيغاتيف 
الخاص بالصورة التي يرغب يف أن تنمو البكترييا عليها قبل أن يعرضها لإلشعاع 
مم�ا يجعلها تنمو عىل أماك�ن محددة، بعدها يقوم بتغليف الصحن بطبقة من 

األكريليك ومادة الراتينغ الصمغية لوقف نمو البكترييا عند هذا الحد.

لتتوحتتات من البتتكتيتتريتا 
"بكريتوغرايف"!!

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

استعدادات العيد: »كليجة« ومالبس وعيديات وأضاح

  UPI /واشنطن        

اتهمت امرأة أمريكية بتلفي�ق جريمة خطفها ألنها 
أرادت الحصول عىل يوم عطلة من العمل. وذكرت وسائل 
إع�الم أمريكية، أن ش�يال باييل يوبانك، من مدينة س�ان 
أنطونيو، أبلغت الرشطة أن رجالً اختطفها وأجربها عىل 
أن تقلّه إىل عّدة أماكن ليتمم صفقات مخدرات.وزعمت 

امل�رأة أن الرجل اعت�دى عليها وحاول خنقه�ا بحبل ثم 
ربطها وتركها يف السيارة حيث عثرت عليها الرشطة.

غ�ري أن تحقيقات الرشطة أظهرت أن املرأة اش�رت 
بطاقة لوتو يف الوقت ال�ذي قالت فيه إن عملية خطفها 
كانت جارية، وظهرت عىل كامريات املراقبة وهي تضحك 
مع البائع.واعرفت بوبانك أنها كذبت عىل الرشطة ألنها 

رغبت يف الحصول عىل يوم عطلة.

UPI /أنقرة       

 ل�م يتمك�ن جن�دي ترك�ي م�ن 
املشاركة يف حفل زفافه بسبب املشاكل 
األمني�ة يف جنوب البالد، غري أن ذلك لم 
يمنع العروس من االحتفال باملناس�بة 

األبيض.وذك�رت  بفس�تانها  وحده�ا 
وكالة أنباء »األناضول« أن الش�اويش 
نب�ي أراص�الن ال�ذي ي�ؤدي خدمته يف 
والية ه�كاري، رشق تركيا، لم يتمكن 
من اللحاق بعرس�ه الذي أقيم يف والية 
عثمانية جنوب البالد، بس�بب مشاكل 

أمني�ة يف الطريق، م�ا اضطر العروس 
واملدعوين إىل إقام�ة العرس من دونه.

وقال�ت الع�روس فيدان أراص�الن إنها 
ليس�ت حزين�ة، وأضاف�ت »أنا لس�ت 
حزينة لع�دم تمكن زوجي من حضور 
عرسنا، بل أنا سعيدة جداً، وفخورة به، 

فبفضل�ه نحن نعيش بس�الم وأمان«، 
لكنها أكدت عىل عدم مسامحتها الذين 
تسببوا يف حدوث مثل هذا املوقف.يذكر 
أن منطقة هكاري تش�هد اش�تباكات 
ب�ن الجي�ش الرك�ي ومس�لّحن من 

حزب العّمال الكردستاني.

        أمستردام/ وكاالت

أك�د علماء النفس يف جامعة رادبود بهولندا أن ب�ذل الرجال للكثري من املجهود عند 
الحديث م�ع امرأة جميلة يجعلهم يس�تنفدوا جميع موارده�م املعرفية للفت 
انتباهه�ن وكس�ب إعجابهن، بم�ا ال ُيبق�ى لديهم الكثري م�ن الطاقة 
الذهنية للقيام بمهمات أخرى.الدراسة التي نرشت يف مجلة الطب 
النفيس االجتماعي والتجريب�ي ذكرت أن االختبارات الخاصة 
بقياس قدرة الدماغ عىل التفكري والركيز والتي أجريت عىل 
رجال أمضوا 7 دقائق فقط مع نساء جميالت كشفت عن 
تراجع قدرتهم عىل إيجاد الحلول للكثري من املش�اكل التي 
يبدو حلها س�هالً، كما أنه كلم�ا كان انجذابهم نحوهن كبرياً 
كلما تراجعت قدراتهم عىل التفكري.جدير بالذكر أن االختصايص يف علم النفس 
»جورج فيلدمان« أشار إىل أن الرجل يبذل جهداً كبرياً للفت انتباه املرأة الجميلة 
وكس�ب إعجابه�ا من أجل الزواج منها، يف حن أنها تبح�ث يف املقابل عن الرجل 

الثري واللطيف والقوي لتوفري حياة سعيدة لها وألبنائها.

 UPI /لندن        

أظه�رت دراس�ة جدي�دة نرشتها 
صحيف�ة )دي�يل اكس�ربيس( أول من 
أمس، أن نس�بة تصل إىل ربع العائالت 
الربيطاني�ة تفّض�ل قض�اء العط�الت 
م�ن دون األطفال.ووج�دت الدراس�ة 
أن األرس الربيطاني�ة ال تعترب العطالت 

العائلي�ة فرصة لالس�رخاء، وتش�عر 
األطف�ال  اصطح�اب  أن  منه�ا   %24
ال يمّكنه�ا م�ن القيام باألش�ياء التي 
إن  وقال�ت  العطل�ة.  خ�الل  تريده�ا 
الكثري م�ن األرس الربيطانية اش�تكت 
من أن كلفة العطل�ة العائلية أصبحت 
باهظة بشكل ال يمّكنها من اصطحاب 
الت�ي  الدراس�ة،  األطفال.وأضاف�ت 

ش�ملت 1562 أرسة لديها أطفال 
دون سن 14 عاماً، أن الكثري من 
هذه العائ�الت قضت عطالتها 
الس�نوية من دون األطفال يف 
العامن املاضين.وقال كريس 
كالركسون، املؤسس املشارك 
لوكالة الس�فر )سنش�اين( 
إن  الدراس�ة،  أج�رت  الت�ي 
الربيطاني�ة  األرس  غالبي�ة 
»كانت يف غاي�ة الراحة يف 

ال�رد عىل س�ؤالنا م�ا إذا كان 
الهدف من العطل�ة هو الرفيه 

عن األطف�ال أو اآلباء واألمهات، 
وردت نس�بة منه�ا بأنه�ا تفّض�ل 

قضاء العطالت من دون األطفال«.

لتتغتتيب عن العمتل: أنا خمطتوفتتة !

!! عتتتتريتتتتتتتتتتتتتتس  بتتتتتتتتتال  زفتتتتتتتتتتتتتتتتتاف 

دراسة: احذر احلديث مع اجلميالت ! ربع الربيطانيني يفضلون قضاء العطل من دون األطفال

        بغداد/ وكاالت

فكرة غريبة ملعرض دراجات نارية صنعت بالكامل من األجساد البرشية .. 
صنع هذه الدراجة يتطلب وجود أش�خاص  من الذين يمارسون اليوغا ولديهم 
القدرة عىل ثني أجسادهم  بكل ليونة.. ويتطلب األمر وجود أشخاص عىل خربة  
عالية يف الرسم عىل األجساد باأللوان املختلفة .. ويف النهاية من يشاهد الصورة 

سيعتقد انه أمام دراجة نارية  وليس أمام حفنة من البرش.

دراجة من األجساد البرية!
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يثّم�ن مراجع�و دائرةعق�ارات الك�رادة ال�دور االيجاب�ي 
واإلسهام الفّعال للسيد 

»شاكر محمود حسين الزبيدي«
 مدي�ر الدائرة،  يف تذليل العقب�ات وتقديم الخدمات إلنجاز 
املعام�الت  دون إبط�اء أو تأخ�ري فض�ال ع�ن حس�ن املعاملة  

ويعربون  عن عظيم امتنانهم بالشكر والتقدير.

شكتر وتقتدير


