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بغداد ال تريد االكتفاء بالعائدات.. وتصّر على أن تجري تعاقدات كردستان بإشرافها
16 محاولة إنقالب ضد الحكم السعودي والمخابرات الروسية اجهضت انقالب الحرس الملكي !! 

العراقية والكردستاين خيططان إلسقاط 
املالكي إعالميًا

             المستقبل العراقي/خاص
أكد مص�در سياس�ي مطل�ع أن هناك 
حملة مش�تركة تن�وي القائم�ة العراقية 
والتحالف الكردس�تاني ش�نها ضد رئيس 
ال�وزراء نوري المالك�ي، الفتاً إل�ى أنهما 
س�يروجان لهذه الحملة م�ن خالل بعض 
“العراقي�ة  أن  وق�ال  العربي�ة.  ال�دول 
والكردس�تاني سيش�كالن لوبي�ا عربي�ا 

خليجيا وتركيا للضغط دولياً على المالكي 
بدعوى أن حكوم�ة المالكي طائفية وأنه 
يصنع جيشاً عراقياً ش�يعياً مواليا إليران 
وال م�كان فيه للس�نة او الكرد”. وأش�ار 
المصدر إلى أن “هذه االتهامات هي محاور 
الحملة التي تسعى العراقية والكردستاني 
لشنها ضد حكومة المالكي بعد ان فشلت 
المس�اعي الس�ابقة إلس�قاطه”، بحسب 

قول�ه. وبي�ن المص�در أن “أن التحالفي�ن 
ومنظم�ات  دولي�ة  منظم�ات  يحش�دان 
حقوق إنس�ان ويج�رون اتصاالت مكثفة 
باب�راز  الخاص�ة  الحمل�ة  اوراق  لترتي�ب 

سيطرة المالكي على الدولة العراقية”.

ص3

رسالة إىل امللك عبد اهلل..الوهابية حتت ثيابك !

تفاصيل ص3

        بغداد/ المستقبل العراقي
في مدينة حلب القديمة يقف جمع كبير من المقاتلين منتظرين في طابور، فبعد 
ش�هور من انضمامهم إلى صفوف الجماعات المس�لحة هم اليوم يتقاضون راتبهم 
األول المم�ول م�ن الخ�ارج. ويعط�ي كل مقاتل بدوره اس�مه للضابط عبد الس�الم 
الحمي�دي ليتحقق م�ا إذا كان مدرجا على اللوائح التي وضعها ق�ادة الجماعات في 
مدين�ة حلب التي تش�هد منذ ثالثة ش�هور مع�ارك طاحنة بين العصاب�ات والجيش 
النظام�ي. وبعد التحق�ق من األم�ر، يدفع الحمي�دي المكلف بالش�ؤون المالية في 
المجلس العس�كري لكل مقاتل راتبه بالدوالر. وبعد تلقي الراتب، على كل مقاتل أن 

يغمس إصبعه في الحبر ليضع بصمته قبالة اسمه.
وصرح الحميدي لوكالة فرانس برس أن »المجلس العسكري الثوري تعهد بتوزيع 
الروات�ب الش�هرية للمقاتلي�ن خصوصا للذي�ن يحاربون على الجبه�ة«. وأضاف أن 
الراتب الشهري حاليا هو 150 دوالرا لكنه قد يتغير مستقبال. وأوضح أن المعارضة 

تعتزم دفع عالوات إضافية للمتزوجين.

حلب.. مسلحو »احلر« يتقاضون أجورهم بالدوالر !!

التخطيط: انخفاض هائل يف البطالة.. خبري لـ                             : إحصاءاهتا غري دقيقة 
ص7

ص6

المدرسة المستنصرية في بغداد.. تصوير صفاء ذياب

قائد عسكري من المعارضة يوزع رواتب المقاتلين بالدوالر في حلب أ.ف.ب

بعض سفراء العراق.. فواتري مرشوباهتم الروحية 
ولياليهم احلمراء.. تكفي إلعالة مئات العوائل الفقرية 

وزراء يرسقون بالعلن.. وفتح ملفات فساد 
وزاراهتم اخلدمية قد يسقط احلكومة !!

املالكي يرفض معارضة األكراد تشكيله قوات يف »املتنازع عليها«
وزير يعنّي شقيقني له ومخسة من أبناء عمومته يف الّسفارات !!

قريبًا يف                        نواب تسللوا عرب »املقاعد التعويضية« حتولوا اىل مراكز فساد !!
الواليات املتحدة واالحتاد 

األورويب يدعامن الفوضى 
يف لبنان

قريبًا يف 

تتقدم مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي كافة، والى العالمين العربي 

المبارك،  األضحى  عيد  حلول  بمناسبة  واإلسالمي 
الجميع  على  يعيده  ان  وجل  عز  الله  سائلين 
العراق  والبركات، وان يمن على  واليمن  بالخير 

باألمن واألمان.. وكل عام وانتم بألف خير
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اعالن نتائج القبول املركزي 
خلرجيي 2012 - 2013 

يوم عرفة ..  قدسية 
املكان وسمو

 الزمان

         المستقبل العراقي / خاص
أكد مصدر امني ف�ي محافظة الموصل أن 
طارق الهاشمي المدان بعقوبة اإلعدام لقيامه 
بأعمال إرهابية قام بزيارة الموصل لس�اعات 
قليل�ة برفقة فريق تركي امن�ي مصغر. وقال 
المص�در أنه ال يعرف س�بب زيارة الهاش�مي 
لكن�ه أكد ان�ه التق�ى بش�خصيات معينة في 
المحافظ�ة، الفتاً إلى أنه كان متنكراً، وأش�ار 
إل�ى أن�ه كان ينتحل صفة وفد تج�اري تركي 

بأسماء مزورة.

اهلاشمي زار املوصل 
متخفيًا لساعات !!

      المستقبل العراقي/خاص
إقلي�م  ف�ي  مطل�ع  مص�در  كش�ف 
كردستان إن اكسون موبيل على استعداد 
للتضحية بعقودها مع الحكومة المركزية 
والتعاقد مع اإلقليم فقط، الفتاً إلى أن هذا 
األم�ر »أثار اس�تغراب الجمي�ع حيث أنها 
تص�دِّر 240 أل�ف برميل فقط م�ن اإلقليم 
في أحس�ن األح�وال«. وق�ال المصدر في 

أن »م�ا  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  تصري�ح 
تحص�ل عليه اكس�ون موبيل م�ن اإلقلي�م ال يضاهي ملي�ون و400 ألف برمي�ل يوميا 
ال�ذي تحصل عليه من المركز«. وأش�ار المصدر إلى أن »اكس�ون موبيل ال تطمح فقط 
لالس�تفادة من نفط ش�مالي العراق بل أنها ترى في التعامل مع شركات إيرانية ترتدي 
زيا كرديا عراقيا أفضل وأكثر ربحا واقل تعبا من نفط الحكومة المركزية«، موضحاً أن 
اإلقليم »بمقدوره تسويق أكثر من 2 مليون برميل يوميا من النفط اإليراني الذي تسعى 
ش�ركات إيرانية لتهريبه عن طريق اإلقليم إل�ى تركيا ومنها إلى أوروبا«. وأكد المصدر 
أن اكسون موبيل اتفقت مع شركات إيرانية على أن تسوق لها مليون برميل يومياً عبر 
إقليم كردستان على أن تستقطع أرباح بقيمة 22% من قيمة الكمية المهربة، وأن تمنح 
تركي�ا 3 % واإلقلي�م  5،0% من الكمية«. ولفت المصدر إل�ى أن اإلقليم يغير موقفه من 

سوريا مؤخراً بسبب الشروط اإليرانية.

مصدر: اكسون موبيل تتخىل عن نفط العراق 
مقابل فوائد التهريب إىل إيران وتركيا

           بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر مطلع أمس عن اس�تحداث تنظيم »القاعدة« مركز تدريب رئيس في 
الع�راق خ�اص لعناصره التي تنفذ خططه ف�ي أنحاء العالم، ليصب�ح المقر الثاني بعد 
أفغانستان. وقال المصدر الذي طلب عدم اإلشارة إلى اسمه في حديث ل�«شفق نيوز«، 
إن »تنظيم القاعدة قد أضاف مقراً جديداً في العراق لتدريب عناصره بعد أفغانس�تان«، 
مؤك�دا عل�ى ان »المق�ر يقع بالتحديد ش�مالي مدين�ة الموصل ويعّد مطلق�ا لعمليات 
التنظيم المحلية في العراق والعالمية«. وتابع المصدر وهو خبير في شؤون التنظيمات 
المسلحة أن »التنظيم في طريقه إلى فتح فروع لمركز التدريب في ديالى وصالح الدين 
والبصرة«. وأوضح أن تنظيم القاعدة »اختار العراق ليكون موقعا لتدريب عناصره في 

الدول األخرى بسبب قربه على أهدافه ومواقع عملياته«.

»القاعدة« تستحدث مركز تدريب جديد يف العراق !!

تهنئ بحلول عيد األضحى المبارك

قريبًا في 

ص13ص5

مواجهة مسلحة
 بني جهازين أمنيني

 يف البرصة
الزراعة النيابية :تأجيل استيفاء إجيار 

األرايض ملا بعد احلصاد
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

تعرفن�ا عل�ى المل�ك عبد الل�ه بداية 
تولي�ه والي�ة العه�د أواس�ط الثمانينات 
رج�ا متطرف�ا للقومية العربي�ة، ولديه 
نزع�ة مهم�ة ف�ي الدف�اع ع�ن القضايا 
العربي�ة، وربما يكون من بين أنجال عبد 
العزيز آل سعود من عرف العالم أن هناك 
تطرف�ا قوميا ف�ي عائلة عرف�ت بالوالء 
الشديد للسياسات البريطانية واألميركية 
واالعت�راف المفض�وح بإس�رائيل عب�ر 
رس�الة آل س�عود التاريخي�ة الش�هيرة 

لتكوين وطن لليهود في فلسطين!.
وعبد الله الذي ع�رف باالنفتاح على 
الحركيات الشيعية في المنطقة الشرقية 
نهاي�ة الثمانينات، برع في تدش�ين أول 
اتفاق بين منظمات إسامية وشخصيات 
شيعية معارضة كانت تعيش في الخارج، 
وأق�ام أول اتف�اق ف�ي ه�ذا اإلط�ار مع 
منظم�ة الجزيرة العربية بقيادة الش�يخ 
حس�ن الصف�ار ومجموعت�ه التي اعرف 
الكثي�ر منه�م، وعلى رأس�هم س�ماحة 
الش�يخ نفس�ه، وفي وقتها، والن اإلخوة 
في المنظمة يعرفون إن عبد الله إذا وعد 
وفى فأنهم خرجوا من منافيهم في لندن 
وبيروت وطهران وعادوا إلى أوطانهم ثم 
تحركت القاطرة بين الس�لطة السعودية 
ورج�ال الدي�ن والحركيات الش�يعية في 
المنطق�ة الش�رقية، وحدث لق�اء حقق 
الطرفان فيه مكاسب مهمة، لعل أبرزها 
الهدوء النس�بي في الش�رقية، واالنفتاح 
عل�ى الطائف�ة الش�يعية ف�ي الوظائف 
والتعيين�ات وإزال�ة مظاه�ر "قبيح�ة" 
على المس�توى الش�عبي كانت الطائفة 
الشيعية تعاني منها بسبب طغيان التيار 

الوهابي.
اع�رف إن الملك عبد الله أس�هم في 
تطوي�ر الح�وار الش�يعي � الس�ني ف�ي 
المملكة، واعرف أن الرجل يتحدث بلسان 
كونه مسلما مالكيا، وانه ال يدين بالوالء 
لتوجهات وقناعات وأفكار التيار الوهابي 

بل هو ي�درك إن الوهابية مش�كلة يجب 
التعام�ل معها بروي�ة ولي�س بالصدام، 
واستعمال القوة بعد أن تم ترويع الوضع 
الداخلي الس�عودي عبر حادث�ة الهجوم 
عل�ى العصي�ان والتم�رد الوهاب�ي الذي 
قادة جهيمان العتيبي في 1980، واعرف 
أن المل�ك مهم�وم الى درج�ة كبيرة في 
كيفية أبعاد المجتمع بكل تياراته وفئاته 
الدينية والفكرية والسياس�ية والمذهبية 
ع�ن دائرة النار وربي�ع الواليات المتحدة 
األميركية الذي تديره من "قاعدة" العديد 
والظه�ران لك�ن اع�رف أيض�ا أن الملك 
بإمكان�ه أن يفعل الكثي�ر لصالح المزيد 

من األمن واالستقرار لصالح المملكة!.
تق�ول  أن  تح�اول  الرس�الة  ه�ذه 
للملك عب�د الله بن عبد العزيز آل س�عود 
مس�تنقع  ف�ي  س�تغرقك  الوهابي�ة  إن 
تط�ورات أمنية وسياس�ية وثورة عارمة 
في المنطقة الش�رقية كم�ا اغرق البعث 
العربي بش�ار األسد في أتون حرب أهلية 
ال تنتهي في سوريا، السيما أن الوهابية 
تمتل�ك أدوات ونف�وذ وأم�وال ومنظمات 
ومراكز إس�امية ولجان إغاثة منتش�رة 
ف�ي جميع أنحاء العالم بما في ذلك ربيع 
الثورات العربي�ة التي تفجرت في تونس 
واليمن وليبيا، وان لديها مخطط ينطوي 
على اإلطاحة بأنظمة عربية مهمة ودفع 
مناصريها وتيارات إسامية مرتبطة بها 
م�ن اج�ل الوصول إل�ى الس�لطة واالهم 
الس�يطرة على الجزي�رة العربية تتويجا 
لفك�رة االس�تياء عل�ى ه�ذه المنطق�ة 
المهمة في اإلسام وفي االقتصاد والنفط 

وإقامة الدولة الوهابية!.
المعلومات المتوافرة تقول يا جالة 
المل�ك أن الوهابي�ة تتحرك وتنش�ط في 
جمي�ع مناط�ق الربي�ع العرب�ي، وه�ي 
تتوزع على مس�تويات مهم�ة في الدول 
العربية، وتمتلك عاقات كبيرة برؤس�اء 
جمهوري�ات واصح�اب جال�ة وس�مو 
ومعال�ي، وله�ا تص�ور سياس�ي يق�وم 
على أس�اس التهدئة السياسية ثم القيام 

بالس�يف من اج�ل إقامة نم�وذج الدولة 
الوهابية الواس�عة التي تبدأ من الجزيرة 
العربية إلى العراق وبقية البلدان العربية 

المهمة.
اع�رف ان�ك ال تس�تطيع ان تفع�ل 
ش�يئا مهما للوهابي�ة اآلن، ألنها تحولت 
إلى حال�ة مجتمعي�ة، اذ أن ثاث�ة أرباع 
المنطق�ة  ماع�دا  الس�عودي  المجتم�ع 
الش�رقية "اإلحساء والقطيف" وهابيون 
ويتعاط�ون المس�ألة الديني�ة وأح�كام 
المعام�ات والحي�اة عل�ى أس�اس فقه 
محمد عبد الوهاب وتعده أوساط فكرية 
في المملكة واحدا من رواد الفكر الديني 
م�ع ان عبد الوه�اب بريطان�ي وقد بنى 
مذهبه الفقهي في الس�فارة البريطانية 
ف�ي الس�عودية أوائ�ل الق�رن الفائ�ت.. 
اع�رف انك ال تس�تطيع االصط�دام بهذا 
التي�ار الن ذل�ك كفي�ل بح�دوث ص�دام 
مس�لح مع حال�ة مجتمعية كبي�رة أنت 
واألس�رة الحاكم�ة ف�ي غنى عن�ه لكن 
م�ن جهة أخ�رى البد م�ن مراع�اة بقية 
أجزاء المملكة العربية الس�عودية فازال 
هنال�ك تميي�ز طائف�ي يمارس�ه دع�اة 
الوهابية ورموزها ومعتمدوها ورجالها 
ف�ي ال�وزارات والمؤسس�ات واألوق�اف 
والمعاهد اإلسامية التي تستحوذ عليها 
كتائب بن عبد الوه�اب وكل الذي يجري 
اآلن ف�ي المملك�ة يا جال�ة الملك مرده 
شدة الضغط الذي يمارسه هؤالء الرعاع 
بحق المواطنين الجزيريين الذين يعولون 
علي�ك أكثر من تعويله�م على أي أمير او 

شيخ بما في ذلك ولي العهد الحالي!.
إصاح�ات  تج�ري  أن  بإمكان�ك 
حقيقي�ة في بني�ة التعامل مع الش�يعة 
في المنطقة الشرقية عبر إطاق الحوار 
اإلس�امي الش�يعي الس�ني في المملكة 
وتس�تدعي كل الرجال الذين ع�ادوا قبل 
عش�رين عاما الى ديارهم وتطلق سراح 
الشيخ نمر النمر وتبدأ بالفصل الحقيقي 
في مش�كلة كبي�رة تعاني منه�ا الحياة 
السعودية منذ عقود وقد سبق وقدت هذا 

الحوار بحضور شخصيات الصف 
األول في المعارضة الفكرية والسياسية 
الش�يعية وحدثني سماحة الشيخ حسن 
الصف�ار في حين�ه ان المل�ك كان يرعى 
هذا الحوار بهدف قيام مملكة دس�تورية 
قائم�ة على احت�رام حرية الف�رد واألمة 
وصيانة الحق�وق المدنية. إن التأخر في 
المباش�رة باإلصاحات السياس�ية وحل 

اإلش�كالية الوهابي�ة الحالي�ة مع تفجر 
األوضاع في المنطقة الش�رقية وتصاعد 
حدة االس�تياء قد يوس�ع من دائرة النار 
ويربك الحالة األمنية في المملكة والملك 
والحاش�ية والمستش�ارون يعرف�ون ان 
االمريكي�ة وضع�ت  المتح�دة  الوالي�ات 
الس�عودية في قلب القائمة السوداء بعد 
تفجيرات 11 سبتمبر في شارع مانهاتن 

اله�دف  وان  االمريكي�ة  الدف�اع  ووزارة 
الستراتيجي لها إسقاط األسرة الحاكمة 
والتخل�ص منه�ا.. أن�ا أدع�و المل�ك الى 
التخلص من الوهابي�ة وفكرها وطغيان 
نفوذه�ا في الق�رار والمجتم�ع والرؤية 
للن�اس وه�ي خط�وة أول�ى ف�ي طريق 
اإلصاح وتهدئة األوضاع مع الشيعة في 
الجزي�رة العربي�ة بآليتين االولى س�حب 

قوات درع الجزيرة من البحرين وإعطاء 
األمر ببدء الحوار الوطني في السعودية.

الرؤي�ة س�يجري ف�ي  بغي�ر ه�ذه 
الس�عودية م�ا يج�ري اآلن ف�ي س�وريا 
وعندها ل�ن تفيد اإلصاح�ات وال الكام 
ع�ن زي�ادة الروات�ب والحق�وق المدنية 
وإصدار المراس�يم الملكي�ة المتتالية .. 

وقد اعذر من انذر!.

رسالة إىل امللك عبد اهلل..الوهابية حتت ثيابك !

             البصرة/ المستقبل العراقي

دعا رئيس كتلة األح�رار في البصرة مازن 
المازن�ي بإج�راء تحقيق فوري وجدي بش�أن 
المواجهة التي ش�هدتها المدينة ليلة أمس بين 
جهاز مكافح�ة اإلرهاب والش�رطة االتحادية، 

عادا الحالة سابقة خطرة على حد تعبيره.
وق�ال المازني أمس األربعاء أن “المواجهة 
التي حصل�ت بين جهازين امنين يفترض بهما 
حماية الشعب والمكتسبات العامة أتت بسبب 
مواجه�ة ش�خصية بي�ن قياداتها لحس�ابات 

شخصية”. 

وطال�ب ب�”إج�راء تحقيق ف�وري والعمل 
عل�ى إجراء إصاح�ات في صف�وف القيادتين 
األمنيتي�ن” الفتا الى ان “تبادل إطاق النار بين 
منتس�بي الجهازي�ن دليل على فش�ل القيادات 
األمنية في المدينة إلى جانب أنها تمثل سابقة 

ينبغي الوقوف عندها”.
 وش�هدت محافظ�ة البص�رة ليل�ة أم�س 
مواجهة بين قوتين أمنيتين األولى من مكافحة 
اإلره�اب والثاني�ة من الش�رطة االتحادية أدت 
إلى إط�اق عيارات نارية م�ن قبلهما، وخلفت 
ع�ددا م�ن الجرحى بينهم ضابط في الش�رطة 

االتحادية.

             بغداد/ المستقبل العراقي

اتفق مجلس الوزراء أمس مع المفوضية السامية لشؤون 
الاجئي�ن على إنش�اء مجمع س�كني لألس�ر النازحة ش�مال 
بغداد، داعيا إياها إلى التنس�يق مع الحكومة لإلس�راع بانجاز 
مجمع�ات لتلك األس�ر، فيما كش�ف عن وجود خطة س�تطلق 
الع�ام المقبل لع�ودة الاجئي�ن والنازحين. وق�ال نائب األمين 
الع�ام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حس�ين في بيان صدر 
أمس عقب لقائه رئيس المفوضية الس�امية لشؤون الاجئين 
ف�ي العراق، إن "الحكومة تولي اهتمام�ا كبيرا بملف الاجئين 
واألس�ر النازحة من مناطقها"، مبينا أنه "س�يتم البدء بوضع 
حجر أساس إلنش�اء مجمع سكني خاص لألس�ر النازحة في 

منطقة س�بع الب�ور ش�مال بغداد".وأضاف حس�ين أن "هذا 
المجمع س�يحتوي على 350 وحدة سكنية"، داعيا المفوضية 
الس�امية إلى "زيادة التنس�يق مع الحكومة بغية اإلسراع في 
انج�از المجمع�ات واطئة الكلف�ة للنازحين ودعمه�ا لتقديم 

الخدمات".
وأكد حس�ين ض�رورة "زيادة مس�احة الوحدة الس�كنية 
وتحس�ين نوعية البناء بم�ا يليق بمكانة المواط�ن العراقي"، 
مشيرا إلى "وجود س�تراتيجية لعودة الاجئين والنازحين من 
خال إيجاد حلول جذرية بهذا الش�أن". وكش�ف نائب األمين 
الع�ام لمجلس الوزراء إل�ى أن "هناك خطة س�تطلق من قبل 
وزارة الهج�رة والمهجري�ن خ�ال الع�ام المقب�ل 2013 بهذا 

الشأن وبدعم من مفوضية الاجئين".

بغداد تتفق مع مفوضية الالجئني عىل إنشاء جممع سكني لألرس النازحةمواجهة مسلحة بني جهازين أمنيني يف البرصة

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة الزراع�ة والمياه 
ع�ن  األربع�اء،  أم�س  البرلماني�ة، 
إيج�ار  ب�دالت  اس�تيفاء  تأجي�ل 
األراضي الزراعية لألعوام الس�ابقة 
م�ن الفاحي�ن حتى انتهاء موس�م 
توزي�ع  عل�ى  مؤك�دة  الحص�اد، 
المستلزمات الزراعية بين الفاحين 
بغ�ض النظ�ر ع�ن تس�ديد ب�دالت 
اإليج�ار م�ن عدمه�ا. وق�ال عضو 
اللجنة ه�ادي الياس�ري إن "وزارة 
الزراعة وافقت على تأجيل استيفاء 
ب�دالت إيجار األراض�ي الزراعية إلى 

ما بعد موسم الحصاد"، مشيرا إلى 
أن "الوزارة أوع�زت لمديرياتها في 
المحافظ�ات بتوزيع المس�تلزمات 
بغ�ض  الفاحي�ن  بي�ن  الزراعي�ة 
النظر عن تس�ديد بدالت اإليجار من 

عدمها". 
ودع�ت لجن�ة الزراع�ة والمياه 
البرلماني�ة، ف�ي 22 م�ن تش�رين 
األول الج�اري، إلى تأجيل اس�تيفاء 
الزراعي�ة لألعوام  إيج�ار األراض�ي 
الس�ابقة من الفاحين إل�ى ما بعد 
موس�م الحصاد، محذرة من هجرة 
الفاحي�ن إل�ى الم�دن نتيج�ة هذه 

السياسات. 

            بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن أنها “ستفضح” كل مسؤول 
عراق�ي أق�دم عل�ى تعيين أقربائه في س�فارات الع�راق في ال�دول العربية 
واألجنبية، فيما كش�فت عن أن احد الوزراء في الحكومة الحالية أقدم على 
تعيين شقيقين له وخمسة من أقربائه في سفارات عدة من دون اجتيازهم 
معهد الخدمة الخارجي. وقال عضو اللجنة طال الزوبعي في مؤتمر صحفي 
إن لجنة النزاهة البرلمانية وجدت الكثير من المسؤولين العراقيين ممن هم 
أعضاء في مجلس النواب ووزراء في الحكومة الحالية قاموا بتعيين أقرباء 
لهم في سفارات عدة، على الرغم من ان أقرباءهم لم يجتازوا معهد الخدمة 
الخارجي، وعينوا بطريقة منافية لألعراف الدبلوماس�ية المعتمدة.وأوضح 
الزوبع�ي أن أحد ال�وزراء في الحكومة الحالية عين ش�قيقين له وخمس�ة 
من أبناء عمومته في عدة س�فارات عراقي�ة، وغالبية المعينين ال يمتلكون 
الكفاءة والخبرة، وإنما تم استغال المنصب لغرض تعيين األقارب موضحا 
أن لجنة النزاهة وبعد اس�تكمال التحقيقات بهذا الملف ستعمل على فضح 
كل مسؤول أقدم على تعيين أقربائه في السفارات العراقية. وكانت القائمة 
العراقية دعت في العاشر من تشرين األول الماضي، إلى فتح ملف تعيينات 
أقارب المس�ؤولين في الس�فارات العراقية، معتبرة أن هناك فسادا في هذا 
الجانب، فيما أكدت أن مجلس النواب طالب وزارة الخارجية بتزويده بأسماء 
الموظفين العاملين في تلك الس�فارات.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، 
كشف في ال�23 من تموز الماضي، عن معلومات تفيد بأن بعض السفارات 
تعمل لصالح أحزابها وقومياتها، داعيا الس�فراء إلى الوضوح في سياس�ة 
العراق الخارجية. يذكر أن التقرير الس�نوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 
2011، ضم ثاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة “األكثر فساداً” في العالم 
وهي الصومال والعراق والس�ودان، في حين اعتب�ر التقرير قطر واإلمارات 
وُعم�ان األقل فس�اداً بين ال�دول العربية، كم�ا أظهر التقري�ر أن الصومال 
احتل�ت المركز األول في الدول األكثر فس�اداً تلته أفغانس�تان وميانمار ثم 

العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغوال.

الزراعة النيابية تعلن تأجيل استيفاء 
إجيار األرايض ملا بعد احلصاد

وزير يعنينّ شقيقني له ومخسة من أبناء 
فارات !! عمومته يف السنّ

ون
حس

اد 
فؤ

تير
يكا

كار

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

رف�ض رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي بش�دة 
اعتراضات إقليم كردستان العراق على تشكيله قوات 
لحفظ األم�ن في المناطق المتنازع عليها معتبرًا ذلك 
تناقًضا مع الدس�تور وأكد أّن جميع أس�لحة الجيش 
العراق�ي المتعاقد عليه�ا من الخارج دفاعية وش�دد 
على أّن حكومته ليست مسؤولة عن مذكرات القبض 
عل�ى محاف�ظ البن�ك المرك�زي وع�دد م�ن موظفيه 
موضح�ا إن األم�ر كان بتوجي�ه م�ن لجن�ة النزاه�ة 
ف�ي مجلس النواب. ج�اء ذلك ف�ي تصريحات وزعها 
المكت�ب اإلعامي للمالك�ي أمس وق�ال أنها تتضمن 
إجابات�ه على أس�ئلة صحافيين وجه�ت له حول عدد 
م�ن القضايا عبر ناف�ذة التواصل مع وس�ائل اإلعام 

الخاصة بالموقع االلكتروني للمكتب.

رفض اعتراضات األكراد
وع�ن رده على االعتراضات الت�ي أثارتها حكومة 
إقليم كردس�تان على تش�كيله لقي�ادة عمليات دجلة 
ف�ي المناطق المتن�ازع عليها واالتهامات بإس�نادها 
لقي�ادات بعثية ق�ال المالك�ي إن إدارة الملف األمني 
م�ن مهام واختصاص القائد العام للقوات المس�لحة 
"المالكي" والوزراء المسؤولين عن الملف األمني، وقد 
تم توزيع المسؤوليات في الباد إلى قيادات العمليات 
في المحافظات "بغ�داد واالنبار ونينوى ومحافظات 
مهمته�ا  قي�ادة  وكل  والبص�رة"  األوس�ط  الف�رات 
تنس�يق الجهد األمني بين القطعات واألجهزة األمنية 
االتحادية من جيش وش�رطة ومخابرات وأمن وطني 

لذلك فإن ق�وات دجلة أيض�ا مهمتها قيادة 
عمليات وليس�ت قوات جدي�دة او أضافية 

كما أش�اعوا عنها، والمهام المناطة بها 
تق�ع ضم�ن المناط�ق المتن�ازع عليها 
تحت إمرة ثاث فرق عس�كرية "الرابعة 
والخامس�ة والثاني�ة عش�رة" في ثاث 
محافظات، وهي ال تس�تهدف مكونا او 
محافظة او قومية وإنما هو إجراء إداري 
وتنظيمي ضمن الصاحيات الدستورية. 
وش�دد على أّن تشكيات الفرق وقيادات 
العمليات وحركة الجيش يجب أن تكون 
حرة على كل ش�بر م�ن ارض العراق وال 
يحق لمحافظة او إقليم االعتراض عليها 
ألن واجب هذه التش�كيات ه�و حماية 
الس�يادة الوطنية وان ه�ذا اإلجراء يقع 
ضمن مس�ؤولية حماية األم�ن الوطني 
م�ن اإلره�اب والتخري�ب. وق�ال "حين 

ش�كلنا في وق�ت واحد عملي�ات دجل�ة والرافدين لم 
تعت�رض محافظات الس�ماوة والناصري�ة وال صاح 
الدين وديإلى أّنما فقط كركوك وهو اعتراض ال س�ند 
قانون�ي له، أما االتهام بك�ون قياداتها بعثية وغيرها 
فه�و أم�ر مؤس�ف ن�درك القصد من�ه ولو كان�وا قد 
حصروا اإلش�كال بهذا لكان األمر سها، لكن ما صدر 
م�ن ردود أفعال كان�ت على أصل حرك�ة الجيش في 
حي�ن تتحرك قوات ح�رس اإلقليم "البيش�مركة" في 
المناط�ق المتن�ازع عليها رغم أنه�ا مخالفة قانونية 

ودستورية.
وكان وف�د ك�ردي رفيع بح�ث في بغ�داد مطلع 
األس�بوع الحال�ي تش�كيل الحكوم�ة لق�وات خاصة 
لحف�ظ األمن في كركوك وديال�ى وصاح الدين بدون 
التنس�يق م�ع اإلقليم أطل�ق عليها ق�وات دجلة. وقد 
أثار ش�مول القوات محافظة كرك�وك الغنية بالنفط 
والمتن�ازع عليه�ا والتي يطالب األك�راد بضمهما إلى 
أقليمه�م الش�مالي اس�تياء القي�ادات الكردي�ة. فقد 
أعلن�ت وزارة الدف�اع العراقي�ة في الثال�ث من تموز 
الماضي عن تش�كيل "قيادة عمليات دجلة"برئاس�ة 
قائد عمليات ديالى الفريق عبد األمير الزيدي لإلشراف 
على الملف األمني ف�ي المحافظات الثاث حيث القى 
ه�ذا الق�رار ردود فعل متباينة حي�ث اعتبره التحالف 

الكردستاني "استهداف سياسي بامتياز" لإلقليم.

تسليح الجيش.. دفاعي
الق�وى  بع�ض  بمخ�اوف  رأي�ه  وع�ن 

س�ية  لس�يا م��ن م�س����اعي ا
م�ة  لحك��و ا

لتس�ليح الجي�ش العراقي أش�ار المالكي إل�ى أّن من 
المؤس�ف ان تصل المناكفات السياسية إلى هذا الحد 
بحي�ث يت�م االعتراض على تس�ليح الجي�ش العراقي 
المكل�ف بحماي�ة س�يادة الع�راق م�ن االنته�اكات 
المتك�ررة او التداعي�ات المحتملة ألح�داث المنطقة 
وال�ذي يضم جمي�ع مكونات الش�عب العراقي وتحت 

إشراف حكومة منتخبة.
وأضاف انه برغم أن التسليح دفاعي فقط ضمن 
سياس�ة الع�راق نح�و العم�ل الدفاعي عن س�يادته 
ولي�س لغرض الع�دوان والتجاوز.. وق�ال "نحن ومن 
ضمن الدس�تور وبرنامج الحكوم�ة الذي صادق عليه 
مجلس النواب نعمل على تس�ليح الجيش العراقي بما 
يحتاج إليه، ومع ذل�ك فاألصوات المعترضة ال تقاس 
باألصوات المؤيدة والمرحبة، وان االعتراضات تتحدث 
عن وهم بأن هذا الس�اح سيوجه لهذا الطرف او ذاك 

كما كان يحدث في ظل حكم البعث المباد".
وكان التحالف الكردس�تاني عبر عن قلقه بشأن 
صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع 
روس�يا وتش�يكيا مؤخرا داعيا إلى توضيح آليات تلك 
الصفقات. وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب 
في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "الكرد 
قلقون جدا من صفقات التس�لح مع روسيا وتشيكيا 

س�رية تعقده�ا الحكومة وصفقات أخرى 
تع��ل�ن  عنها" داعيا إلى "توضيح ول�م 
الصفقات آلي�ات تل���ك 
واإلع�ان عن 

ية  لس�ر ا

منها".وأع�رب ع�ن اس�تغرابه "م�ن توقي�ت ه�ذه 
الصفق�ات" الفت�ا إل�ى أن "قضي�ة زم�ار كان�ت ل�ه 
تداعيات خطيرة تس�ببت بأزمة بي�ن حكومتي بغداد 
وإقليم كردس�تان بس�بب ع�دم التزام األول�ى بتنفيذ 

اتفاق أربيل". 
كم�ا ع�ّد زعيم التي�ار الص�دري مقت�دى الصدر 
صفق�ات الس�اح تلك ضي�اع للمال العراق�ي على ما 
ال يرض�اه الش�عب وال ممثلوه داخ�ل البرلمان. وكان 
المالكي وقع في موس�كو وبراغ اللتين زارهما مؤخرا 
عل�ى صف�ة مع روس�يا لش�راء أس�لحة بقيم�ة 4.2 
ملي�ار دوالر لتصبح أكبر مورد س�اح له بعد الواليات 
المتح�دة. وتش�مل الصفق�ة طائرات مي�غ 29، و30 
مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتس�ير-
اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض- جو لحماية الحدود 
الدولية ومكافحة االرهاب. كما وقع في تشيكيا على 
صفق�ة لش�راء 24 طائرة من ن�وع L-159 كما تزود 

براغ العراق بأربع طائرات مجانا.
يذك�ر أن الحكومة العراقية تس�عى إلى تس�ليح 
الجيش العراقي بجميع صنوفه حيث تعاقدت مع عدد 
من الدول العالمية المصنعة لألسلحة المتطورة منها 
الوالي�ات المتحدة األميركي�ة لغرض تجهيز 
الجي�ش م�ن مدرع�ات ودباب�ات مطورة 
 F16�وطائ�رات مروحية وحربية منها ال
والت�ي أعل�ن مكتب القائ�د العام 
للقوات المسلحة نوري المالكي 
ف�ي 13 أي�ار الماضي أن 
سي��تس�لم  الع���راق 
الدفع�ة األول�ى منها 

عام 2014.

أكد أن جميع العقود الخارجية لتسليح الجيش العراقي دفاعية

املالكي يرفض معارضة األكراد تشكيله قوات يف "املتنازع عليها"



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
          بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن نتائج القبول المركزي للعام 2012-2013، وفي حين لفتت 
إلى أن القبول يش�مل الناجحين من الدورين األول والثاني، أك�دت قبول جميع الطلبة المتقدمين. وقال رئيس جهاز 
األش�راف في الوزارة س�تار جبار الغانم في مؤتمر صحافي إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبلت 14 ألفا 
و380 طالبا في الجامعات والمعاهد العراقية للعام الدراس�ي 2012-2013”، مشيرا إلى أن “القبول شمل الناجحين 
م�ن الدور األول والثاني فقط”. وأضاف الغانم أن “نتائج القبول اتس�مت بالس�عة والتط�ور حيث تم قبول 60% من 
الطالب ضمن االختصاصات العلمية، مقارنة باألعوام الماضية التي كانت نسبتها 35% “، مؤكدا أن “جميع الطالب 
المتقدمين من الصف الس�ادس أعدادي تم قبولهم في الجامعات والمعاهد”.وأش�ار إل�ى أن “أعداد الطالب الذين تم 
قبوله�م م�ن الفرع العلمي في الجامعات والمعاهد العراقية بل�غ 68295 طالبا، في حين بلغ عداد الطالب من الفرع 
األدبي 46085”، الفتا إلى أن “هناك زيادة في اإلقبال على كليات الطب العام واألسنان والصيدلة وكليات الهندسة”. 
ولفت الغانم إلى أن “عداد الطالب الذين قبلوا في الجامعات العراقية بلغ 88 ألفا و735 طالبا، فيما تم قبول 25 ألفا 
و645 طالب�ة”، مبين�ا أن “الحد األدنى للقبول في كلية الطب العام كان�ت بنحو 94.15 والحد األدنى لكليات الصيدلة 

93.29 والحد األدنى لكيات الهندسة 84.14”.

بغداد ال تريد االكتفاء بالعائدات.. وترّص عىل أن 
جتري تعاقدات كردستان بإرشافها

أربيل تعد »مصداقيتها« ضمانًا لتسليم عائدات النفط إلى خزينة الدولة
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دياىل حتذر من أزمة كبرية ختص 
املناطق املشرتكة مع بغداد

اجلعفري يستبعد تشكيل حكومة أغلبية

            المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر
ج�اءت مصادقة مجل�س الوزراء عل�ى موازنة 
الع�ام المقب�ل 2013 بع�د يومين من جول�ة الوفد 
الكردي التفاوضي التي أجراها في بغداد برئاس�ة 
نائ�ب األمين العام لالتح�اد الوطني الكردس�تاني 
بره�م صالح، والت�ي تخللتها اجتماع�ات مع قادة 
التحالف الوطني. ومن غير المس�تبعد إن الموازنة 
الت�ي تأخ�ر وصوله�ا الى مجل�س النواب بس�بب 
مجل�س ال�وزراء، حس�بما تق�ول عض�و اللجن�ة 
المالي�ة ماج�دة التميم�ي، من غير المس�تبعد أنها 
كانت عالقة في زحام الخالفات السياس�ية، والتي 
يب�دو إن جزءاً كبيراً منها تم حل�ه عند زيارة الوفد 
الك�ردي لبغ�داد. ويعكس ذل�ك تأثير المناوش�ات 
التي ش�هدتها الس�احة العراقية بين بغ�داد واربيل 
ف�ي وقت غي�ر بعيد، والتي م�ا تزال قابل�ة للتجدد 
ما دامت االتفاق�ات الحاصلة لم تعمل على تصفية 
األس�باب المؤدية للخالفات. وإذا م�ا صح التقرير 
ال�ذي نش�رته وكالة رويت�رز اإلخبارية قب�ل أيام، 
وال�ذي تحدث ع�ن تصدير نفط من كردس�تان من 
دون عل�م الحكوم�ة المركزية، فإن ذلك من ش�أنه 
أن يفتح باباً جديداً لتبادل االتهامات بين الطرفين. 
وبه�ذا الصدد، يرى النائب عن ائتالف دولة القانون 
منص�ور التميمي ف�ي حديث ل�ه مع “المس�تقبل 
العراق�ي” إن الح�ل النهائ�ي بين المرك�ز واإلقليم 
يكمن في تطبي�ق المادة 112 من الدس�تور. ولعل 
التميم�ي يقصد بذلك الباب الخامس من الدس�تور، 
والذي ينظم صالحيات س�لطات األقاليم. إذ يتألف 
هذا الباب من أربعة فصول وعش�رة مواد، والمادة 
112 ه�ي الم�ادة األولى من الفص�ل األول في هذا 
الباب. وقال التميمي “اعتقد إن الحل لهذا الموضوع 
هو تطبيق المادة 112 من الدس�تور العراقي. هذه 
الم�ادة ح�ددت صالحي�ات الحكوم�ة االتحادي�ة 
وصالحي�ات الحكومات المحلية واألقاليم على حد 
سواء. لو طبقت هذه المادة لتحققت العدالة وحلت 

النزاعات، لكن هذه المادة لم تطبق”. 
وصادق مجلس الوزراء خالل جلسته االعتيادية 
الت�ي عق�دت أم�س األول الثالث�اء عل�ى الموازنة 
المالي�ة العامة للعام المقب�ل 2013 ب�138 ترليون 
دينار، على أس�اس احتس�اب س�عر برمي�ل النفط 
ب��90 دوالر للبرمي�ل الواح�د وبكمي�ة مليوني�ن 
و900 أل�ف برمي�ل يوميا، منه�ا 250 أل�ف برميل 
من إقليم كردس�تان. وقبل ذلك بيوم واحد، نشرت 
رويت�رز تقريراً قالت فيه إن “كردس�تان بدأت بيع 
نفطه�ا ف�ي األس�واق الدولي�ة بموج�ب اتفاقات 
تصدير ُمستقلة تتحدى س�يطرة بغداد على النفط 
العراقي بعد أن وقع اإلقليم شبه المستقل اتفاقات 

تنقيب مع ش�ركات نفطية أجنبية العام الماضي”. 
ش�ركتي  م�ع  تعام�ل  اإلقلي�م  إن  ال�ى  وأش�ارت 
“ترافيج�ورا” و”فيت�ول” السويس�ريتين، وهم�ا 
م�ن أكبر الش�ركات التجاري�ة في العال�م. ونقلت 
رويترز عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي 
الدب�اغ قول�ه إن “العراق يؤكد حق�ه في المالحقة 
القانوني�ة ل�كل أولئك الذين يش�اركون في تهريب 
ممتلكات الش�عب العراقي محلي�ا أو دوليا”، وذلك 
تعقيباً على مبيعات النفط الكردية ل�”ترافيجورا” 
و”فيتول”. ويتضح من ذلك إن الحكومة االتحادية 
ال تري�د دخ�ول عائدات نفط كردس�تان إلى خزينة 
الدولة العامة فحس�ب، وإنما ترفض قيام حكومة 
اإلقليم بإبرام عقود تنقيب وتصدير للنفط من دون 
علمها وإش�رافها. وهذا ما أكده النائب عن القائمة 
العراقي�ة طالل الزوبع�ي ل�”المس�تقبل العراقي” 
قائالً “من الناحية الدس�تورية يح�ق لإلقليم إقامة 
عالقات اقتصادية، لكن حي�ن تتعلق هذه العالقات 
بالث�روات الطبيعي�ة ف�إن الثروات ملك للش�عب”. 
وأضاف “التعاقدات ليس�ت ممنوع�ة على اإلقليم، 

ولك�ن يجب أن تتم تحت إش�راف المرك�ز، لطالما 
لكردس�تان حصة نس�بتها 17% من موازنة الدولة 
العراقي�ة االتحادي�ة”. أما الضمان�ات التي يقدمها 
اإلقلي�م للحكوم�ة االتحادية بش�أن تقديم عائدات 
النف�ط الذي يص�دره الى خزينة الدول�ة، فتتلخص 
بال�”مصداقية العالمي�ة واإلقليمية والمحلية التي 
تتمتع به�ا حكومة اإلقليم”، على ح�د قول النائب 
عن التحالف الكردس�تاني محم�ا خليل، والذي قال 
ل�”المس�تقبل العراق�ي”، “نح�ن نق�ول إن اقلي�م 
كردس�تان التزم بالدس�تور والقانون واس�تخرج 
نفط�ه لمصلح�ة الش�عب العراق�ي. ال�كل يعلم إن 
حكوم�ة كردس�تان تطب�ق جميع مواد الدس�تور، 
حت�ى لو كانت بعض المواد ضدها”. وتابع “النفط 
لكل الش�عب العراقي، والتقصير كان من الحكومة 
االتحادية بعدم دفع مس�تحقات الشركات النفطية 
العاملة في اإلقليم. وقبل ش�هر تمت الموافقة على 
دفع المس�تحقات، واليوم إقليم كردستان سيسلم 
م�ردودات صادراته م�ن النفط والبالغ�ة 250 ألف 
برميل يومياً الى خزينة الدولة العراقية. وسيرتفع 

ه�ذا اإلنتاج الى ح�دود مليون برمي�ل يوميا نهاية 
ع�ام 2013”. وأك�د خلي�ل إن “مصداقي�ة حكومة 
كردس�تان عالمي�ة واقليمي�ة ومحلي�ة، لذلك فإن 
جميع ش�ركات العالم تتصارع من أجل االس�تثمار 

في اإلقليم لوجود هذه المصداقية”.

          ديالى/ المستقبل العراقي
ح�ذرت كتل�ة دول�ة القان�ون ف�ي 
مجل�س محافظ�ة ديال�ى أم�س م�ن 
بروز أزمة كبيرة في حال عدم حس�م 
الملف االنتخابي للمناطق المش�تركة 
مع بغداد، مشيرة إلى تخوف التيارات 
االنتخابي�ة  الكتل�ة  م�ن  السياس�ية 
الكبيرة التي تمثلها تلك المناطق.وقال 
رئي�س الكتلة عصام ش�اكر إن “هناك 
تيارات سياس�ية تمنع أهالي المناطق 

المش�تركة م�ع العاصم�ة بغداد م�ن التصوي�ت لصالح 
المحافظة بسبب مصالح فئوية”،  محذرا من “بروز أزمة 
كبي�رة خالل الفت�رة المقبلة في حال تأخر حس�م الملف 
االنتخاب�ي للمناطق المش�تركة”. وأض�اف أن “التيارات 
السياسية تمنع أي حل يسهم في عودة المناطق المشتركة 
الى ديال�ى لتخوفهم م�ن الكتلة االنتخابي�ة الكبيرة التي 
تمثله�ا تلك المناط�ق”، مبينا أن “عدد نفوس�ها يزيد عن 
200 أل�ف نس�مة”. واعتبر رئيس كتلة دول�ة القانون في 
ديال�ى أن “تصوي�ت أهال�ي المناطق المش�تركة لصالح 
ديالى س�يضر بمصالح تلك التيارات ويعكس واقعا جديدا 
للتركيبي�ة السياس�ية في المحافظة”، مؤك�دا أن ائتالفه 
“يرفض أي قرار يؤدي إلى إبعاد المناطق المش�تركة عن 

ديالى”.

  بغداد/ المستقبل العراقي 
استبعد رئيس التحالف الوطني،األربعاء، 
تش�كيل حكومة أغلبية في الوقت الحاضر، 
مطالب�اً الق�وى السياس�ية بالتواص�ل في 
المش�اركة الوطنية. وقال رئي�س التحالف 
الوطني إبراهيم الجعفري إنه “من المستبعد 
في الوقت الحالي تش�كيل حكومة أغلبية”. 
واس�تدرك بالق�ول ان “عل�ى الم�دى البعيد 

س�تكون هناك حكومة أغلبية، ألنها حق دستوري ومعمول به 
في جميع دول العالم تقريبا”.ودعا الجعفري “القوى السياسية 
الى تدريب نفس�ها على إجادة فن المعارضة من موقع الس�لم 
والتعايش وان تغادر عقدة المعارضة المسلحة”.وطالب القوى 
السياسية أن “تبرهن على أنها تستطيع أن تتواصل في مسألة 
المش�اركة الوطنية حتى تجعل من المائدة السياس�ية الحالية 

في الحكومة تمول الجميع بزاد المشاركة”.

          المستقبل العراقي / خاص
كش�فت مص�ادر مقرب�ة م�ن التحال�ف 
رئي�س  جم�ع  اجتم�اع  ع�ن  الكردس�تاني 
الجمهوري�ة ج�الل طالبان�ي ورئي�س إقليم 
كردس�تان مس�عود بارزاني، الفتاً إلى أنهما 
ناقشا حلوالً لمش�كلة عدم اعتراف الحكومة 
الكردية  العس�كرية  بالمليش�يات  المركزي�ة 
المس�لحة “البيش�مركة”. وق�ال المصدر إن 
“البيش�مركة ال تزال ميلشيا بحسب القانون 
ألنه�ا ال ترتب�ط ب�وزارة الدف�اع”، مبين�اً أنه 
“ال يح�ق ألي إقليم أو محافظة إنش�اء جيش 
مستقل عن وزارة الدفاع”، مستدركاً بالقول 
إن�ه أثر هذا “ف�ان الحكوم�ة العراقية ممثلة 
برئاسة الوزراء لن تمنح البيشمركة ميزانية 
خاصة لهذا العام”، مؤكداً أنه “سيتم اقتطاع 
ما منح للبيش�مركة للس�نوات الس�ابقة من 
المس�تحقات الت�ي تداعي به�ا حكومة اقليم 
كردس�تان وهي 4 تريليون دين�ار”، موضحاً 
أن “اإلقليم قلق جّداً من هذا الوضع”، مضيفاً 
أنهم “يس�عون إليجاد حل خاص للبيشمركة 
بعد إقناع رئيس الوزراء نوري المالكي بها”. 
وذك�ر أن “أمر المفاوضين م�ع اإلقليم بعدم 
التط�رق لموض�وع البيش�مركة وميزانيته�ا 
ألنه�ا غير معت�رف بها دس�توريا وقانونيا”، 
هاً بأن الوفد الكري لم يتجرأ على مناقشة  منوِّ

الموضوع مما س�بب له مش�كلة مع بارزاني 
عندم�ا ع�اد ال�ى اإلقلي�م ألنه�م ل�م يناقش 
تفاصيل ميزانية البيش�مركة في االجتماع”، 

بحسب المصدر.

البيشمركة »خارج القانون« وحمرومة 
   بغداد/ المستقبل العراقيمن ميزانية بغداد

قال الناطق الرس�مي باسم مفوضية االنتخابات 
أم�س األربع�اء أن “مجلس المفوضي�ة صادق على 
أربعة إجراءات جديدة خاصة بالتسجيل والمصادقة 
على الكيانات واالئتالفات السياس�ية”. وأضاف انه 
“سيتم تس�جيل واعتماد المراقبين واإلعالميين 
واعتماد وكالء الكيانات السياسية النتخابات 
 .″2013 لع�ام  المحافظ�ات  مجال�س 
وكان مجل�س المفوضي�ن ف�ي مفوضية 
االنتخاب�ات أعل�ن في الثامن من الش�هر 
الج�اري المصادق�ة عل�ى أربع�ة م�ن 
بانتخابات مجالس  الخاص�ة  األنظمة 
المحافظات غير المنتظمة بإقليم وهي 
السياس�ية  الكيانات  المصادقة على 
كيان�ات  نظ�ام  عل�ى  والمصادق�ة 
المكونات.كم�ا تمت المصادقة على 
نظام مراقب�ي الكيانات السياس�ية 
ونظام اعتم�اد المراقبين باإلضافة 
إل�ى رفع ه�ذه األنظمة إل�ى اإلدارة 
االنتخابية في مجلس المفوضين بعد 
م�داوالت واجتماع�ات مكثفة صادق 
المجلس على ه�ذه األنظمة.وصادقت 
المفوضية العليا المس�تقلة لالنتخابات 
على نظامي الشكاوى والطعون وتحديث 
س�جل الناخبين ونظ�ام وس�ائل اإلعالم 
النتخاب�ات مجال�س المحافظات المقبلة 

لعام2013.

املفوضية تصادق عىل 
إجراءات تسجيل مصادقة 
عىل الكيانات واالئتالفات

     بغداد/ المستقبل العراقي
قال مرصد الحريات الصحافية إن صحافية تعرضت للطعن بسكين وسط بغداد 
ل�دى إجرائها تحقيقا اس�تقصائيا عن المثليين وبائع�ات الهوى في البالد.وأضاف 
المرصد أن الصحافية ش�هد ضياء مهدي التي تعمل في قس�م التحقيقات بصحيفة 
“الغد” اليومية ومضى عليها في العمل ما يقرب من النصف عام قد تعرضت العتداء 

طعنا بس�كين على يد ش�خص يش�تبه بأنه يتاجر بمواد مخ�درة عندما كانت تجري 
تحقيًقا استقصائيا عن المثليين في بغداد.

ونق�ل المرصد ع�ن الصحافية وهي تتعاف�ى من إصابة ف�ي الخاصرة نتجت 
عن طعنة بس�كين قولها إنها كانت في س�احة التحرير وسط بغداد عند الساعة 
العاش�رة صباحا بقصد اللقاء مع مجموعة م�ن المثليين رفقة زمالء من قناة 
الس�ومرية الفضائية يعملون لحس�اب برنامج “الهوا إلك” ولم تفلح بإجراء 
اللقاءات تلك وقررت أن تغادر إلى مركز ش�رطة الس�عدون حيث كانت تعمل 
على تحقيق اس�تقصائي عن محتجزات يبلغ عددهن أكثر من 180 امرأة تم 
اقتياده�ن من بيوت دعارة في ذلك المرك�ز بعد ورود معلومات خاصة عن 
القضية م�ن مصادر في الش�رطة.وأضافت الصحافي�ة إن ضابط المركز 
منعه�ا من الدخول ونفى وجود هذا العدد مش�يرا إلى متهمات محتجزات 
عل�ى خلفي�ة عملهن بم�اله غير مرخصة ف�ي بغداد ثم ع�اد ليطلب منها 
الدخول بش�كل فردي فرفضت ألنها كانت تتوجس خيفة وقررت العودة 
إل�ى س�احة التحرير لعله�ا تكمل تحقيقها ع�ن المثليي�ن وكان ذلك عند 
الساعة الثانية من بعد الظهر موضحة إن أحد األشخاص طلب أن يتحدث 
إليه�ا عن الموضوع م�ن دون رقابة م�ن أحد وكان معه�ا صحافي آخر 
رفض االستجابة لطلب الشخص الذي دعاه للحديث واإلجابة عن األسئلة 
بعيدا عن الرقابة لكنها فوجئت بطعنة سكين في الخاصرة لم تذهب بعيدا 

في جس�دها الرتدائها س�ترة عليها عالمة صحافية كانت سببا في حماية 
جسدها من تلك الطعنة وهي تشتبه أن الشخص الذي طعنها كان يتاجر في 
المخدرات وقد هدد بإيذاء كل من يقترب من منطقة نفوذه بساحة التحرير 

وسط العاصمة.

طعن صحفية بسكني لدى إجرائها حتقيقا 
عن بائعات اهلوى يف بغداد

كردستان قلقة على مصير »جيشها غير الرسمي«

    بغداد/ المستقبل العراقي
اقتح�م العش�رات م�ن المزارعي�ن المتضررين من بن�اء مطار الفرات األوس�ط في محافظ�ة كربالء أمس 
احتفالية تنظمها وزارة النقل بمناس�بة وضع حجر األس�اس للمشروع، مطالبين الحكومة بإيقاف العمل فيه 
أو تعويضهم، األمر الذي دفع وزير النقل باالعتذار عن الحضور. وقالت تقارير صحفية إن عشرات المزارعين 
الغاضبي�ن والرافضي�ن لبناء مطار الفرات األوس�ط اقتحموا، صباح أمس، احتفالي�ة وزارة النقل التي تقيمها 
بمناس�بة وضع حجر األس�اس للمش�روع، مبيناً أن وزير النقل هادي العامري اعتذر ع�ن حضور االحتفالية.

وأضافت أن المزارعين المتظاهرين طالبوا بإيقاف العمل بمش�روع المطار أو تعويضهم بأراض بديلة إضافة 
ال�ى تعويضه�م ع�ن ممتلكاتهم وبيوتهم التي س�وف يش�يد المط�ار عليها. وأعلن�ت كربالء، في 18 تش�رين 
األول الحالي، عن المباش�رة بتنفيذ مطار الفرات األوس�ط بمش�اركة وزارة النقل والحكومة المحلية وجهات 

استثمارية، وبخطة تنفيذ قسمت إلى ثالث مراحل.

مزارعون مترضرون من بناء مطار بكربالء يقتحمون احتفالية وضع األساس

عراقية تتهيأ للعيد باعداد الكليجة .. ا.ف.ب

ّ
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الوفد الكردي الرسمي محبط من نتائج مباحثاته في بغداد

بارزانـي مستـاء لقلـة ختصيصـات كردستـان يف موازنـة عـام 2013
    بغداد/ المستقبل العراقي

عبر رئيس الوفد الكردي الرس�مي 
غال�ى بغ�داد ع�ن إحباطه م�ن نتائج 
مباحثاته م�ع المس�ؤولين العراقيين 
في بغداد، مؤكداً أنها لم تكن بمستوى 
التوقع�ات .. فيما أك�د رئيس حكومة 
إقلي�م كردس�تان نجيرف�ان بارزان�ي 
اس�تياءه من قلة تخصيص�ات اإلقليم 
للع�ام  العام�ة  الع�راق  موازن�ة  ف�ي 
2013، منوه�ا بأنها ال تف�ي بحاجته 
ورغبته في االعم�ار وتقديم الخدمات 

لمواطنيه.
وق�دم عماد أحم�د، نائ�ب رئيس 
ال�وزراء في إقليم كردس�تان، ورئيس 
الوف�د الك�ردي الرس�مي ال�ذي أجرى 
مباحثات مع القادة العراقيين في بغداد 
على م�دى اليومين الماضيي�ن تقريرًا 
عم�ا تمخض�ت عنه ه�ذه المباحثات، 
كما عرض احمد نتائج مباحثاته بشأن 
قانون الموازنة العامة للعراق وقضايا 
النق�اط المتعلق�ة بإقلي�م كردس�تان 
وخالفاته مع الحكوم�ة المركزية في 
ه�ذا المج�ال، جاء ذلك خ�الل اجتماع 
لمجلس وزراء إقليم كردستان برئاسة 

نيجرفان بارزاني. 
بأن�ه تم�ت خ�الل  وق�ال أحم�د 
اللق�اءات واالجتماعات التي جرت في 
بغداد مناقش�ة المخصص�ات المالية 
لقوات البيش�مركة الكردية والنفقات 
ومس�تحقات  والحكومي�ة  الس�يادية 
الش�ركات العاملة في إقليم كردستان 
ف�ي مج�ال النف�ط والغ�از والموازنة 
نق�ل عن�ه  للع�راق، كم�ا  التكميلي�ة 
بي�ان صحافي عق�ب االجتم�اع الليلة 
الماضية. وأشار إلى أن الوفد قد أوصل 
العدي�د م�ن مالحظات حكوم�ة إقليم 
كردس�تان بش�أن تل�ك المواضيع إلى 

المسؤولين في بغداد.
وأض�اف احمد أن تلك االجتماعات 
والمباحث�ات الت�ي ج�رت خاللها “لم 
تكن بمس�توى توقعاتنا” لكنه أوضح 
أن” الزي�ارة كانت جيدة من حيث أنها 
وضعت وفد إقليم كردس�تان بالصورة 
واتضح�ت أمام�ه حقيق�ة األم�ور”. 
وأض�اف أن العديد م�ن مالحظات وفد 
إقليم كردستان بش�أن تلك المواضيع 

الت�ي تمت مناقش�تها قد أخ�ذت على 
محمل الج�د ولكن بعضه�ا اآلخر ظل 
بحاجة غالى موافق�ة مجلس الوزراء 
في بغداد”. وكان مكتب رئيس الوزراء 
اص�در بياًن�ا مقتضًب�ا عق�ب اجتماع 
نوري المالك�ي مع عماد احمد االثنين 
أش�ار فيه إلى أنه “ج�رى خالل اللقاء 
التباح�ث ف�ي العدي�د م�ن القضاي�ا 
الحكوم�ة  بي�ن  بالعالق�ة  المتعلق�ة 

واإلقليم” من دون تفصيالت أخرى.
ثم ق�رر مجلس وزراء كردس�تان 
دع�وة ال�وزراء والن�واب األك�راد ف�ي 

بغ�داد للحض�ور إل�ى أربي�ل وتقدي�م 
المعلوم�ات والوثائ�ق إلى وف�د إقليم 
كردستان ليتمكن من العمل في بغداد 
بش�كل منظم وأكثر فاعلي�ة ومتابعة 
حل المش�اكل بي�ن أربيل وبغ�داد لدى 
اس�تئناف المفاوضات بعد عطلة عيد 

األضحى.
من جانب�ه، قال نيجرفان بارزاني 
إن”حصة إقليم كردس�تان في موازنة 
العراق العامة قليلة ومحدودة وليست 
بالمستوى المطلوب لإلقليم بأي شكل 
من األش�كال لما تعرض ل�ه من دمار 

لس�نوات طويل�ة”. وأض�اف انه ألجل 
إتم�ام عملي�ات االعمار وتش�ييد بنية 
تحتية قوية وتقديم مس�توى عاٍل من 
الخدم�ات يحت�اج اإلقليم إل�ى موازنة 
أكب�ر لذا “ف�إن الحصة الت�ي حددتها 
الحكوم�ة االتحادية إلقليم كردس�تان 
لن تفي بحاجتن�ا ورغبتنا في االعمار 

وتقديم الخدمات”.
وأعلنت الحكوم�ة المركزية أمس 
أن مخصص�ات إقلي�م كردس�تان في 
موازن�ة الع�ام المقبل تبل�غ 12 مليار 
دوالر من مجموع مبلغ الموازنة البالغ 

118 ملي�ار دوالر.وبالتراف�ق مع ذلك، 
قال المتحدث الرس�مي باس�م رئاسة 
إقليم كردس�تان أوميد صب�اح إن وفد 
اإلقليم السياسي الذي ضم ممثلين عن 
القوى واألحزاب الكردية وترؤسه برهم 
صالح رئيس وزراء اإلقليم السابق إلى 
بغداد نقل “رس�الة أخي�رة” من قيادة 
اإلقلي�م إلى التحال�ف الوطني لتخييره 
بين ح�ل الخالفات خالل فت�رة زمنية 
محددة أو مواجهة “خيارات” س�يلجأ 
له�ا اإلقلي�م أحدها س�حب مش�اركة 
حكوم�ة اإلقليم في الحكومة العراقية 

ومجل�س الن�واب. وق�ال “إن رئي�س 
الجمهوري�ة ج�الل طالبان�ي ورئيس 
إقليم كردستان مسعود بارزاني اتفقا 
على إرس�ال الوفد للم�رة األخيرة لنقل 
رس�الة اإلقلي�م إلى التحال�ف الوطني 

الحاكم في بغداد”.
وأش�ار اوميد ف�ي تصريح لوكالة 
“األناض�ول” التركي�ة إل�ى أن رس�الة 
اإلقليم “يمكن اختصارها في نقطتين: 
األول�ى تنفي�ذ اتفاقية أربي�ل الموقعة 
بين أطراف العملية السياسية العراقية 
الحكوم�ة  تش�كيل  إل�ى  أدت  والت�ي 

العراقي�ة الحالي�ة .. والثاني�ة تنفي�ذ 
اتف�اق ثنائ�ي م�ن 19 بنداً وق�ع قبل 
س�نتين بين إقليم كردستان والتحالف 

الوطني الذي يقود الحكومة”.
وبش�أن الخيارات المطروحة في 
حال عدم تنفيذ بغداد لالتفاقات، أوضح 
اوميد أن “الكرة اآلن في ملعب التحالف 
الوطن�ي، ومفت�اح الح�ل بأيديهم، إذا 
كانوا يريدون أن يبق�ى العراق موحداً 
ومعاف�ى ومس�تقرًا يتج�اوز األزمات 
الت�ي تعص�ف ب�ه وتك�ون حكومته، 
حكومة ش�راكة وطنية، فعليهم تنفيذ 
الدستور واالتفاقات السياسية، وإذا ال 
بالدرجة األولى  فسيكونون مسؤولين 
واألخي�رة عن إعادة الع�راق إلى نقطة 
الصف�ر”.  ورًدا على س�ؤال بش�أن ما 
إذا كانت م�ن ضمن الخي�ارات، إعادة 
طرح موضوع سحب الثقة عن رئيس 
ال�وزراء، او س�حب ال�وزراء والن�واب 
الك�رد م�ن الحكوم�ة والبرلم�ان في 
بغ�داد، رد اومي�د ب�أن “كل الخيارات 
متاحة أمام القيادة السياس�ية إلقليم 
كردس�تان بينه�ا الت�ي أش�رتم إليها، 
لكننا ال نريد أن نستبق األحداث”. وقال 
“مشكلتنا أن لنا شريًكا يقبل بمطالبك 
التي هي ضمن إطار الدس�تور ويوقع 
عليها لكن ال ينفذها وهي سبب ظهور 

المشاكل”.
القدي�م  الخ�الف  أص�ل  ويع�ود 
المتجدد بي�ن حكومتي بغ�داد وأربيل 
إل�ى العق�ود النفطي�ة الت�ي ابرمه�ا 
اإلقلي�م، والت�ي تعتبره�ا بغ�داد غي�ر 
قانونية فيما يقول اإلقليم أنها تس�تند 
إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية 

مع الحكومة االتحادية.
يذك�ر أن العالق�ة بي�ن الحكومة 
االتحادي�ة في بغ�داد وحكوم�ة إقليم 
كردستان تش�هد توتراً منذ عدة أشهر 
تتعلق بخالفات سياس�ية ودس�تورية 
أبرزه�ا  العالق�ة  الملف�ات  وبع�ض 
وإدارة  لإلقلي�م  النفطي�ة  التعاق�دات 
م�ن   140 والم�ادة  النفطي�ة  الث�روة 
الدس�تور الخاص�ة بتطبي�ع األوضاع 
ف�ي المناط�ق المتن�ازع عليه�ا بينها 
محافظ�ة كرك�وك وف�ي إدارة المنافذ 
الحدودي�ة والمط�ارات وغيره�ا م�ن 

الصالحيات اإلدارية والقانونية.

- أهم المعوق�ات التي تواج�ه القنصلية من 
خالل عملها في إقليم كردستان؟.

+ ال يوج�د ف�ي عملنا ف�ي إقليم كردس�تان 
أي معوق�ات، وأمورنا كلها ميس�رة. وهناك أيضاً 
إقبال ش�عبي من قبل المواطني�ن العراقيين على 
القنصلي�ة للحصول عل�ى تأش�يرات الدخول إلى 
إي�ران، فض�اًل ع�ن الزي�ارات الدبلوماس�ية إل�ى 

القنصلية.
- لم�اذا فضلتم العم�ل في إقليم كردس�تان 

على بقية مدن العراق؟
+ نحن لم نفض�ل أي مدينة على أخرى، ألنَّنا 
موجودون في كافة محافظات العراق ولدينا ست 
س�فارات وخمس قنصليات ف�ي مناطق مختلفة 
مثل البصرة وكربالء والنجف وأربيل والسليمانية، 
ونحن نفضل أن نكون في كل مناطق العراق حتى 
نكون متواصلين دائماً مع الش�عب العراقي بدون 

أي تمييز.
- ه�ل هن�اك تع�اون بينك�م وبي�ن حكومة 

اإلقليم؟ وكيف تقيمونه؟
+ بالطب�ع هن�اك تعام�ل حقيق�ي وجاد مع 
حكومة إقليم كردستان، باإلضافة إلى تعاملنا مع 
حكوم�ة بغداد، ونحن نفتخر ب�أن العراق يحكمه 
أخواننا وأصدقاؤنا الذين كانوا في وقت سابق من 
عهد حكم صدام إلى جنبنا ويحاربونه في ش�مال 

وجنوب العراق واآلن هم يحكمون في العراق. 
- هل هناك مساعدات تقدم للمواطن الكردي 

في اإلقليم؟
+ نع�م هن�اك الكثير م�ن المس�اعدات التي 
نقدمها للمواطن س�واء في كردستان مثل الهدايا 
ألشخاص وبعض األشياء األخرى، وال نعطي هذه 
الهدايا إلى كردستان فقط، وإنما نقوم بتوزيعها 
للوافدين إلينا من الموصل وكركوك ومن المناطق 

وبعض المحافظات األخرى.
- كي�ف تقيَّم العالق�ات العراقية اإليرانية في 

ظلِّ وجود القنصلية؟
+ عالق�ات إيران والعراق في جميع مناطقها 

هي عالقة قديمة. وهناك الكثير من األعداء حاولوا 
أن يخلق�وا مش�كالت بين الش�عبين، وه�م أيضاً 
عوا صدام في تخريب ه�ذه الصلة الحميمة،  ش�جَّ

إال أنهم لم ينجحوا.
والكّل يالحظ ويقرأ اإلعالم الذي يؤكد أن أكثر 
م�ن ثالث�ة ماليين ش�خص يترددون بي�ن العراق 
وإيران، وتش�مل هذه الزيارات مجاالت الس�ياحة 
والزي�ارات الدينية والتجارة. وتعم�ل القنصليات 
اإليراني�ة عل�ى تس�هيل األم�ور للمواطني�ن من 
الجانبي�ن، فض�اًل عن تقوية العالقات؛ وبحس�ب 
تقديرن�ا ف�إن كل قنصلياتنا عالقاته�ا جّيدة مع 
مراجعيه�ا خاصة مع الش�عب العراقي بمختلف 

مكوناته.
- كي�ف ترى تعزي�ز العالق�ات التجارية بين 

العراق وإيران، وإلى ماذا تهدف؟.
+ موض�وع التج�ارة ل�ه م�كان خ�اص في 
عالقاتن�ا، ألن التج�ارة خارج ي�د الحكومات، بل 
هي بيد الش�عوب. واس�تطعنا أن نتق�دم في هذا 
الموضوع بش�كل كبير جدا. إذ قبل عدة س�نوات 
كان التب�ادل التجاري بين إي�ران والعراق أقل من 
ملي�ار دوالر واآلن نس�تطيع الق�ول أن�ه بلغ أكثر 
من عش�رة مليارات دوالر، وهذا المبلغ في تزايد، 
ق العالقات بين الشعبين  فضالً عن أن التجارة تعمِّ
الس�يما إذا نظرنا إل�ى حجم التب�ادل االقتصادي 
فس�نرى أن أكثر م�ن ثالثين بالمئة ه�ي تبادالت 
حكومية، ولكن الس�بعين بالمئة من هذه التجارة 

بيد القطاع الخاص.
وق�د كان الكثير م�ن األعداء للع�راق وإيران 

يحاول�ون أن يعوِّم�وا ه�ذه العالق�ات، ولوالهم 
بالفع�ل لكن�ا نتقدَّم أكث�ر في عالقاتن�ا، إال إنا 
نرى بأن هناك إمكانية بشكل أكبر اآلن للتقّدم 
بعالقاتن�ا، وأيضاً هناك ح�رص بين الطرفين 
على زيادة حجم التجارة، وبحسب معلوماتي 
وتجربتي، كما قلت، فان هناك تزايد في حجم 
التبادل التج�اري، ونحن نتمن�ى أن يتنامى، 
الن الموضوعي�ة تفرض مثل هكذا تعامالت، 

والمنفعة المتبادل�ة مثل الطاقة كبيرة في إيران، 
فضالً ع�ن الحدود الطويلة الممت�دة بين البلدين، 
والمناف�ذ الس�بع القانونية والش�رعية والس�وق 
التجارية، كل هذه األمور تدل بش�كل واضح على 

التقارب الذي يجب أن يكون بين بلدينا.
ونحن نسعى اآلن إلى بناء سكك حديدية تمتد 
من العراق إلى إيران وهو أمر قيد الدراسة، وحتى 
اآلن ل�م ننجح في إتمامه كما يجب بس�بب البنى 
التحتي�ة في العراق التي س�اءت بس�بب االحتالل 

األميركي الذي خرَّب العراق.
ولدينا توّقع بازدهار وتقّدم البنى التحتية في 
العراق، وأنها س�تصبح أكثر تحسناً مما هي عليه 
اآلن، الس�يما وأن العراق يملك ثروة كبيرة، ولديه 
م�وارد بش�رية تدرَّبت أيام وج�ود الطاغية صّدام 
في إيران وفي الدول األوربية، وخاصة وأن شبابه 
اآلن لديه�م إصرار على بناء ع�راق جديد. وإيران 

مستعّدة ألن تقّدم خبراتها للشعب العراقي.
- كقنصلي�ة تعملون اآلن في بلد ظروفه غير 
مستقرة, ما هو رأيكم بما ترونه في الوضع الذي 

يعيشه العراق؟
+ هن�اك مؤامرة كبيرة على الش�عب العراقي 
م�ن قب�ل أع�داء المس�لمين، وخاص�ة إس�رائيل 
والصهاينة، حيث أنهم ال يريدون أن يكون العراق 
أرضاً هادئة للمسلمين، فضالً عن أنهم يخططون 
لتنفي�ذ التفجي�رات، وإذا كان�ت التفجي�رات في 

ه�ؤالء الع�راق تحمل أس�ماء  أن  إال 
يحمل�ون أجندات 

ي��ة  يه����ود
ئيلية  إس�را و
امبري�الي�ة، 
ال  وه����م 
يري���دون 
يك��ون  أن 
هن�اك أمان 
للمس�لمين، 
حيث يسعون 

يعطوا  أن  إلى 
رة  صو

غير واضحة عن المس�لمين ويشوهوا صورتهم. 
وه�ؤالء يعمل�ون أيض�اً عل�ى خل�ق الفتن�ة بين 
األصدق�اء والمس�لمين حت�ى يس�تفيدوا من هذا 
الخراب. إال أن الفضل لله فإن الش�عب واع وأثبت 
أن وعي�ه موجود حين واج�ه الجميع الفيلم الذي 
أس�اء للرسول عليه الصالة والسالم، حيث لم يبَق 
مس�لم إال وخرج وهاج�م هذا الموض�وع وبيَّنوا 
ب�أن الجميع يد واحدة من أقصى الش�رق إلى كل 

العالم.
+ م�ا ه�و تفس�يركم للخب�رات اإليرانية في 

مجال النفط والغاز ؟
الل�ه س�بحانه وتعال�ى يقول بأنه عس�ى أن 
تكرهوا ش�يئا وهو خير لكم وان تحبوا شيئا وهو 
ش�ر لكم ,تقريبا أكثر من ثالثين سنة بعد انتصار 
الثورة اإلس�المية في إي�ران وخاصة االس�تنكار 
العالم�ي بقي�ادة أمري�كا حاول�وا أن يحاصروننا 
ف�ي كل إمكانياتن�ا وه�ذه حاصل�ة م�ن معاناة 
لش�عبنا ولكن نتيجته�ا كانت أحس�ن بكثير بأن 
نح�ن أجبرن�ا أن نقوم بأفض�ل منها وبواس�طة 
هذا اس�تطعنا إلى أن نصل إلى اكتفاء ذاتي كبير, 
وإنم�ا نق�ول ال تس�تطيعوا أن تج�دوا دول�ة في 
المنطق�ة تس�تطيع أن تقوم بما قام�ت به إيران 
الن ايران الن نا أجبرنا أن نس�ير على هذا الطريق 
والحم�د لله ف�ي كل المجاالت خاص�ة في مجال 
النفط وصلن�ا إلى مرحلة ب�دون اي خبير أجنبي 
ف�ي داخل إي�ران ونحن نقوم ف�ي كل أعمالنا من 
البداية حتى النهاية في المجاالت النفطية ..أخيرا 
وصلن�ا إلى تكنولوجيا جدي�دة في تصنيع مرافئ 
نفطي�ة ف�ي داخل البحر وه�ذا يعد انج�ازا كبيرا 
لنا، إذ قبل ش�هرين أنجزنا هذا العمل ونحن قمنا 
بحفر أطول بئر في بحر قزوين وبدون مس�اعدة 
أي دولة أجنبية وبدون أي مصادر خارجية وهذه 
تعد لدين�ا انجازات كبيرة من يد الش�عب اإليراني 
ونحن نفتخر به�ذه اليد العاملة والتي وصلت إلى 
هذه النتيجة، ونستطيع أن نقوم بكل ما نحتاجه 
ف�ي داخل بغ�داد وإن ش�اء الل�ه نس�تخدم هذه 
التجرب�ة والخبرة لألخوة المس�لمين في مختلف 
العالم حت�ى ال يكونوا مجبري�ن ألن يلجأوا إلى 
االس�تكبار العالمي في الدول الغربية 
والدول المحتلة والدول التي 
ويسيئون  بها  يتهمون 
لس�مع��ة الرس�ول 
نق�وم  حت�ى  )ص( 
الل�ه  إن  بواجبن�ا.. 
علمن�ا ب�ان اليهود 
والص������هاين�ة 
ع�ادوا  الذي�ن  ه�م 

المسلمين.

القنصل اإليراني العام في أربيل لـ

أكثر من ثالثة ماليني شخص يرتددون بني العراق وإيران
 والتعامل التجاري بلغ أكثر من عرشة مليارات دوالر

القنصلية اإليرانية في كردســـتان بدأت نشـــاطاتها بعد عام 1991 في 
منطقتي أربيل والسليمانية، وكانت نشاطاتهما مستمرة حتى حصول الغزو 
األميركي للعراق عام 2003، وتوقف عمل القنصليتـين لسنة واحدة, وبعد 

سنوات جدد افتتاح القنصليات، “المستقبل العراقي” التقت بالقنصل العام 
السيد عظيم الحسيني وأجرت هذا الحوار معه.

اربيل/ بشرى الشمري

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن ائتالف دولِة القانون بزعامِة رئيِس ال�وزراِء نوري المالكي أن 
المرحلَة المقبلَة تحتاُج إلى حكومِة أغلبيٍة سياسية ألن حكومَة الشراكِة 
الوطنية س�اهمت في إعاق�ِة عمِل الحكومة، بحس�ب المالك�ي. موقٌف 
تقاطَع معه التحالُف الكردس�تاني وقائمُة العراقية اللذان أكدا أن العراق 

يجُب أن تقوَده حكومُة شراكٍة وطنيٍة تمثل جميَع األطراف. 
فم�ا ان اعلن رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي في وقت س�ابق عزمه 
تش�كيل حكوم�ة أغلبي�ة سياس�ية ف�ي المرحل�ة القادمة حت�ى أصبح 
مفهوما الشراكة الوطنية واألغلبية السياسية قيد النقاشات في مختلف 

األوساط، نقاشات بدأت تتناول مستقبل العراق في كلتا الحالتين.
ائتالف دولة القان�ون وبعض األطراف المنضوية تحت لواء التحالف 
الوطني اعتبرت تش�كيل حكومة األغلبية خطوة إنقاذ للعملية السياسية 

المهددة بالتفكك نتيجة التقاطعات المستمرة.
وف�ي ظل االنقس�ام السياس�ي ح�ول الش�راكة الوطني�ة واألغلبية 
السياس�ية وجد الشارع العراقي نفسه أمام حيرة بين مفهومين ال ناقة 
له فيهما وال جمل وس�ط انتقادات لفش�ل الساس�ة في تلبية طموحات 

الشارع العراقي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تصدر األمن واألمان أمنيات العراقيين لمناس�بة حلول عيد األضحى، 
على خلفية ما عاشوه خالل الفترة الماضية من تصعيد امني وتصريحات 

متشنجة ومناوشات إعالمية بين فرقاء العملية السياسية.
ويقول مواطنون أنهم يتطلعون أن تخلصهم عطلة العيد من هاجس 
التصعيد المستمر، ألن السياسيين سافروا إلى خارج العراق مستصحبين 
معه�م عائالتهم لقضاء عطل�ة العيد. وأعربت المواطنة منى اس�عد عن 
تمنيه�ا في أن يعم الخير واألمان في أيام العيد، داعية في الوقت نفس�ه 
السياسيين إلى أن يلتفتوا إلى العراقيين وان يفكروا بالشعب أوال وأخيرا.
أما المواطن غدير احمد فقال إن ُجلَّ أمنياته أن يمر العيد بسالم وان ينعم 
المواطنون به، بعيدا عن أصوات المفخخات، وان يس�تثمر السياس�يون 

أيام العيد ليكونوا مع المواطنين وليس بعيدا عنهم.
وطال�ب المواطن س�مير خالد جمي�ع المواطنين بان ينس�وا هموم 
السياس�ة ويحتفلوا بالعيد وان يجعلوا من أيامه مناس�بة للحب والوئام 
والس�الم. في حي�ن يرى المواط�ن احمد عب�اس ان العي�د فرصة جيدة 
لله�روب من تصريحات السياس�يين، متس�ائالً ما إذا فّك�ر البرلمانيون 
بزرع البس�مة على ش�فاه األطفال اليتامى من خالل شراء مالبس العيد 

لعدد منهم، او غير ذلك من مبادرات.

العراق.. حكومتا »األغلبية« و«الرشاكة« 
عىل طاولة النقاش

األمان يتصّدر أمنيات العراقيني بالعيد
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

قال متحدث عسكري أن الجيش الليبي وميليشيات 
متحالفة معه سيطرا على مبان إستراتيجية في بلدة 
بني وليد المعقل الس�ابق لمعمر القذافي مع إحتفال 
ليبيا بالذكرى الس�نوية األول�ى “لتحريرها” من حكم 

الدكتاتور الراحل. 
وف�ر اآلالف م�ن العنف ف�ي البل�دة المعزولة على 
قمة تل والتي كانت إحدى آخر البلدات التي استسلمت 
لمقاتل�ي المعارضة في العام الماضي. وش�هدت هذا 
الش�هر مواجه�ة دموي�ة بي�ن ميلش�يات متنافس�ة 
س�لطت الضوء عل�ى حالة عدم االس�تقرار في البالد. 
وقال العقيد علي الش�يخلي أن الجيش -الذي تسانده 

مجموعة من الميليشيات 
“درع  باس�م  معروف�ة 
لبيي�ا” والموالية لوزارة 
الدفاع- تقدم الى وسط 
بن�ي ولي�د الواقعة على 
بعد نح�و 170 كيلومترا 

جنوبي طرابلس.
وأضاف قائال “قواتنا 
وصل�ت ال�ى وس����ط 
المدين�ة وتس�يطر على 
والمستش�فى  المط�ار 
وأماكن مهم�ة أخرى... 
واجهنا مق�اومة ضئيلة 
الم��دينة  وقص�ف  جدا 
سيس�تمر فق����ط إذا 
مقاومة”.  هن�اك  كانت 
موالية  ق�وات  وتحركت 

للحكومة إلى بني وليد في وقت س�ابق هذا الشهر في 
أعق�اب وفاة مقاتل يدعى عمران ش�عبان بعد أن ظل 
شهرين محتجزا هناك. وكان شعبان -وهو من أهالي 
مصرات�ة- المقات�ل الذي عث�ر على القذاف�ي مختبئا 
داخل أنبوب للصرف خارج سرت في 20 تشرين األول 

 .2011
وأم�ر المؤتم�ر الوطن�ي الع�ام وزارت�ي الدف�اع 
والداخلي�ة بالبحث عمن يش�تبه ف�ي قيامهم بخطف 
ش�عبان وتعذيب�ه وقتل�ه وح�دد لبن�ي ولي�د مهل�ة 

لتسليمهم.
ويس�لط حص�ار بن�ي ولي�د الض�وء عل�ى عج�ز 
الحكومة عن مصالحة مجموعات تش�كو من مظالم 
قديمة وفشلها في إخضاع كثير من الميليشيات التي 

شاركت في إسقاط الدكتاتور السابق لسيطرتها.

     المستقبل العراقي/ متابعة

أع�اد موقف واش�نطن الداعي إلى دع�م “العملية 
الجاري�ة لقيام حكوم�ة جديدة تس�تجيب لمتطلبات 
الش�عب اللبناني”، خلط األوراق بش�أن ما أش�يع من 
دعم أميركي وأوروبي لبقاء الحكومة الحالية برئاسة 

الرئيس نجيب ميقاتي.
فقد أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية 
فيكتوريا نيوالند أن “الواليات المتحدة ليست في وارد 
الحكم س�لفاً عل�ى حصيل�ة أي تحرك لقي�ام ائتالف 
حكومي جديد، ألن هذا شأن لبناني واضح”، وأضافت 
“نح�ن ال نريد حصول فراغ في الس�لطة السياس�ية، 
وندعم العملي�ة الجارية حالياً لقي�ام حكومة جديدة 

تستجيب لمتطلبات الشعب اللبناني”.
وأشارت إلى أن “تصدير عدم االستقرار من سوريا 
يه�دد أمن لبنان حالياً أكثر من أي وقت مضى، ويعود 
فع�اًل إلى الش�عب اللبنان�ي أن يخت�ار الحكومة التي 
تواجه هذا التهدي�د”، مبيَّنة أنه في هذا الصدد “أكدنا 
بوض�وح دعمنا الجه�ود التي يبذلها الرئيس ميش�ال 
س�ليمان والقادة اآلخرون لقي�ام حكومة فعالة تتخذ 
الخط�وات الضروري�ة المقبل�ة في مواجه�ة الهجوم 
اإلرهابي الذي حصل في 19 من الجاري”، في إش�ارة 

إلى اغتيال اللواء وسام الحسن.
وأجاب رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد 
جنبالط، رداً على س�ؤال بش�أن إم�كان قيام حكومة 
جدي�دة “أن�ا جاه�ز ش�خصياً إذا تواف�رت الش�روط 
المالئم�ة لهذا الط�رح وهو متروك للقوى السياس�ية 
اللبنانية”، مك�رراً القول “رس�التي واضحة للجميع، 

وللبنانيين أوال، أنني أرفض وقوع البلد في الفراغ”.
وكان قريب�ون م�ن جنب�الط نقل�وا عن�ه قوله إن 
“المطالبة بحكومة جديدة قبل تأمين الغطاء المحلي 
واإلقليم�ي، مغامرة تنطوي على الكثير من المخاطر. 
وإن رف�ض الح�وار قب�ل إس�قاط الحكوم�ة، موقف 
يتطل�ب إعادة نظر ومراجعة في مضمونه وال ينم عن 

حكمة سياسية”.
وبدا أن هذا الموقف الجديد من قبل واش�نطن، قد 
أراح المعارض�ة، إذ الح�ظ عض�و كتلة “المس�تقبل” 
النائ�ب عم�ار ح�وري أن “الماكين�ة اإلعالمية لقوى 
8 آذار دأب�ت من�ذ إع�الن ق�وى 14 آذار موقفه�ا من 
الحكومة عقب اغتيال اللواء الش�هيد وس�ام الحسن، 
على تصوي�ر المواقف المعلنة من قبل س�فراء الدول 

األوروبية، وس�فراء الدول الخم�س الكبرى، على أنها 
بمثابة احتضان عالمي لحكومة الرئيس ميقاتي، في 
حين أن هؤالء الس�فراء كانت لديهم أولوية أساس�ية 
وه�ي اس�تقرار لبنان والتخ�وف من احتم�ال حدوث 

فراغ سياسي في السلطة، أما شأن الحكومة، وعملية 
المجيء بحكومة جديدة فهذا ش�أن لبناني”، مالحظاً 
أيض�اً أن “تلفزي�ون “المن�ار” راح يتفاخ�ر بالدع�م 
األميركي واألوروبي للحكومة، في حين أنه كان يتهم 

حكوم�ة الرئيس س�عد الحري�ري بأنها تتلق�ى دعماً 
أميركياً وأوروبياً”.

آذار”   14“ لق�وى  العام�ة  األمان�ة  منس�ق  أم�ا 
فارس س�عيد، تح�دث عن “تبدل ملح�وظ في موقف 

المجتم�ع الدول�ي. فبعدما أوحى بيان س�فراء الدول 
الكب�رى م�ن بعب�دا بدع�م دول�ي لحكوم�ة ميقاتي، 
تح�ول الدعم لالس�تقرار وليس للحكوم�ة. بمعنى أن 
المجتم�ع الدولي لن يكون عائق�ا أمام أي بديل يؤمن 
االس�تقرار”، مش�يراً إلى اتصاالت دبلوماسية واسعة 
أجرته�ا ق�وى “14 آذار” أم�س وس�تواصلها الي�وم، 
بحس�ب قوله. وكانت الممثلة العليا لالتحاد األوروبي 
للش�ؤون الخارجية والسياسة األمنية كاثرين أشتون 
الت�ي زارت لبن�ان بضع س�اعات أم�س األّول التقت، 
بعدم�ا اجتمع�ت إل�ى الرؤس�اء الثالثة، رئي�س كتلة 
“المس�تقبل” النيابي�ة الرئي�س فؤاد الس�نيورة الذي 
ناقش معها نصائ�ح الدول الغربي�ة واألوروبية بعدم 
إحداث ف�راغ حكوم�ي باس�تقالة الحكوم�ة. وقالت 
مصادر في كتلة “المس�تقبل” إن آش�تون “ال تتحدث 
عن بقاء الحكومة أو ضرورة التمسك بها. لكنها تؤكد 
ض�رورة وجود حكومة خوفاً من الفراغ الذي قد يؤدي 

إلى المجهول”.
ونقلت المصادر عن الس�نيورة قوله آلش�تون “إذا 
كنت�م خائفين من الف�راغ وعدم االس�تقرار وتخريب 
البل�د، فإن الفراغ قائم وعدم االس�تقرار حاصل، البلد 
مكش�وف وإال فلم�اذا كل ه�ذه االغتي�االت وآخره�ا 
اغتيال اللواء الحس�ن؟”، مؤكداً أن الش�لل االقتصادي 
“موجود في ظل الحكومة الحالية”. وأشرت المصادر 
إل�ى أن الس�نيورة غم�ز من قن�اة الموق�ف األوروبي 
منذ بداية األزمة في س�وريا قائ�اًل “ترددتم في اتخاذ 
موقف حاس�م وشددتم على ضرورة التحرك السلمي، 
إل�ى أن وصلت س�وريا إلى ما وصلت إلي�ه اليوم ومع 
ذل�ك تتحدث�ون عن وج�ود لتنظي�م “القاع�دة” تارة 
ومجموع�ات إرهابية تارة أخرى، وأخش�ى أن تقولوا 
الشيء نفس�ه إذا ال س�مح الله حصلت أحداث كبرى 

من شأنها أن تهدد االستقرار”.
ونقل�ت المص�ادر ع�ن الس�نيورة قول�ه “نحن ال 
نطالب بمعجزة، وال نتطلع إلى إزاحة ميقاتي لنجلس 
مكانه، بل إلى قيام حكومة حيادية ليست من 14 آذار 
أو 8 آذار، والبلد في شلل كبير فأي استقرار تتحدثون 
عنه؟ علينا أن نتع�اون لخلق المناخ المؤدي إلى قيام 

هذه الحكومة”. 
وأضاف “كنا وما زلنا مع الحوار، لكن تعرفين من 
عّطله وأراد االلتفاف عليه وما زال، إن المس�ؤول عن 
عدم االس�تقرار هو الطرف اآلخر ونحن من ُنستهدف 

من خالل االغتياالت”.

رغبة في حل الحكومة الحالية

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن المبع�وث الدول�ي إلى س�وريا 
األخضر اإلبراهيمي خالل مؤتمر صحفي 
في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة 
موافقة الحكومة الس�ورية على اقتراحه 
بوق�ف إط�الق النار خالل عي�د األضحى، 
وأك�د اإلبراهيمي موافق�ة بعض أطراف 

المعارضة السورية على المقترح.
وقال اإلبراهيم�ي في مؤتمر صحفي 
عقد في مقر الجامع�ة العربية بالقاهرة 
بع�د عودت�ه م�ن دمش�ق “إذا نجح�ت 
مبادرتي المتواضعة فيمكننا البناء عليها 
ومناقش�ة وقف إطالق الن�ار لمدة أطول 
وبشكل أكثر فاعلية ضمن عملية سياسية 
متكاملة”.وأض�اف أن المعارض�ة أكدت 

أنها ستلتزم بوقف إطالق النار إذا التزمت 
به القوات السورية النظامية. في غضون 
ذل�ك، أف�ادت األنب�اء الواردة من دمش�ق 
بس�ماع دوي انفج�ار كبير ف�ي منطقة 
المعضمي�ة جنوبي العاصمة الس�ورية.
وقال�ت مص�ادر المعارضة الس�ورية أن 
االنفجار أعقب�ه تصاعد دخان كثيف في 
المنطقة القريبة من مقر الفرقة الرابعة 

التابعة للجيش السوري.
أما المص�ادر الحكومية فقد قالت أن 
حريق�ا اندلع ف�ي صهريج بع�د انحرافه 
وانقالبه في ريف دمشق. وبشأن الوضع 
الميدان�ي يق�ول مراس�ل ب�ي ب�ي س�ي 
في دمش�ق عس�اف عبود إن اش�تباكات 
عنيف�ة دارت ف�ي ش�تى أنح�اء س�وريا 
خاصة في ريف دمش�ق ودي�ر الزور ليلة 
الثالث�اء. على صعي�د آخر، نقل�ت وكالة 
انترفاك�س الروس�ية لألنباء ع�ن رئيس 
أركان القوات المسلحة الروسية الجنرال 
نيكوالي م�اكاروف قول�ه إن المتمردين 
الس�وريين حصلوا على صواريخ ارض - 
جو محمولة متط�ورة بما فيها صواريخ 

ستينغر أميركية الصنع.
وق�ال الجن�رال م�اكاروف إن الجيش 
الروس�ي حص�ل عل�ى معلوم�ات تفي�د 
ب�أن “المس�لحين الذين يحارب�ون قوات 
الحكوم�ة الس�ورية ق�د حصل�وا عل�ى 
صواري�خ مضادة للطائ�رات من مصادر 
مختلف�ة، بم�ا فيه�ا صواريخ س�تينغر 
أميركي�ة الصن�ع”. وأض�اف “م�ا زلن�ا 
نتحق�ق م�ن مص�ادر ه�ذه الصواريخ”. 
التلفزيوني�ة   NBC محط�ة  وكان�ت 
األمريكية قد قال�ت أواخر تموز الماضي 
إن الجيش الس�وري الح�ر قد حصل على 
أكثر من عشرين صاروخا محموال مضادا 
للطائرات، إال أن احد مستش�اري الجيش 

الحر نفى ذلك الخبر في حينه.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أثار تصاعد التوترات السياس�ية اإلقليمية 
وموج�ة الهجمات األخي�رة لقراصنة اإلنترنت 
المخاوف من االستخدام المتزايد للفيروسات 
الس�تهداف المنش�آت والمراف�ق الحيوية في 

الشرق األوسط.
ويق�ول الباحثون في أم�ن المعلومات إن 
الهجمات األخيرة على البنى التحتية النفطية 
في السعودية وقطر تحمل بصمات من يطلق 
عليهم “نش�طاء القرصن�ة”. فقد أصيب نحو 
30 ألف حاس�وب في شركة أرامكو السعودية 
بالش�لل في شهر آب بس�بب فيروس معروف 
باسم “شمعون”، وهو الذي أتلف أيضا أنظمة 

شركة الغاز الطبيعي القطرية رأس غاز.
وقال كوس�تا رياو، مدير البحث والتحليل 
تقني�ة  أم�ن  ش�ركة  بمختب�رات  العالم�ي 
المعلومات الروس�ية كاسبرس�كي إن “هناك 
ضحيتين فقط معروفتين لفيروس ش�معون، 

لكن كل ما يمكن قوله هو أن هذه لم تكن المرة 
األولى ولن تكون األخيرة التي سيستخدم فيها 

هذا الفيروس”.
ويش�ار إل�ى أن المس�ؤولين األميركيي�ن 
هج�وم  عل�ى  ردا   - إي�ران  أن  إل�ى  ألمح�وا 
عل�ى  اإلس�رائيلي  األميرك�ي  “ستاكس�نت” 
منش�آتها النووية - ق�د تك�ون وراء فيروس 
ش�معون، إما من تلقاء نفس�ها أو بالتنسيق 

مع نشطاء اإلنترنت.
وق�د أعلن�ت جماع�ة تطلق على نفس�ها 
“سيف العدالة القاطع” مسؤوليتها عن تنفيذ 
الهجوم على شركة أرامكو ملقية باللوم على 
الحكومة الس�عودية ف�ي “الجرائم” التي تقع 

في الدول المجاورة مثل سوريا والبحرين.
ويش�ار إل�ى أن خب�راء األم�ن اكتش�فوا 
فيروس “ستاكسنت”، الذي استخدم لتعطيل 
منش�أة نووية في إيران عام 2010. ومنذ ذلك 
الحين اكتشف خمس�ة أشكال أخرى مختلفة 
م�ن الفيروس�ات، بما فيها فيروس تجس�س 

إلكترون�ي آخ�ر متط�ور اكتش�ف األس�بوع 
الماضي.

وهذا الفيروس المتطور المس�مى “ميني 
فليم” كان يس�تخدم في التجس�س على عدد 
صغير نس�بيا من األهداف ذات القيمة العالية 
وقد تجاوز انتش�اره الجغرافي لبنان ومنطقة 
الخليج.وقد نبهت ش�ركة كاسبرسكي إلى أن 
معرفة كيفية كتابة فيروسات الحواسيب، مع 
تزايد األس�لحة اإللكترونية، ستتوس�ع بشكل 
كبي�ر. وأنظم�ة الحواس�يب الصناعي�ة التي 
تتحكم ف�ي محطات توليد الطاقة والمكونات 
األخرى للمنش�آت والمرافق الوطنية الحيوية 
غالبا ما تك�ون عتيقة وهو ما يجعلها عرضة 
للهجوم.وبتعاونها مع الحكومات والسلطات 
ته�دف كاسبيرس�كي لتطوير نظام تش�غيل 
جديد على نطاق صناعي به نظام أمني مدمج 
ف�ي األجه�زة ب�دال م�ن اس�تخدام المغلفات 
األمنية لحماية األنظمة.وقد أصبحت حكومات 
دول الخلي�ج أكث�ر تجاوب�ا مع مس�ألة األمن 

اإللكتروني بعد تكاثر التهديدات. وأعلنت دولة 
اإلمارات ف�ي أيلول عن إنش�اء وكالة جديدة، 
ه�ي الهيئ�ة الوطنية ألم�ن اإلنترن�ت، لتنفيذ 
خط�ة وطني�ة لدرء األخط�ار التي ته�دد أمن 

اإلنترنت.
المعلوم�ات  تب�ادل  إن  الخب�راء  ويق�ول 

أم�ر ض�روري ض�د جرائ�م اإلنترن�ت. وم�ن 
الناحية المثالية يمكن للش�بكات أن تتش�ارك 
المعلوم�ات ف�ورا بش�أن الهجم�ات الجديدة 
مع أنظم�ة أخرى وهو ما يش�كل دفاعا أكثر 
فعالية ضد ه�ذه التهديدات.وقال أحد الخبراء 
بشركة أبحاث لتسويق التكنولوجيا إن “هناك 

اعتق�ادا بأن�ه كلم�ا قل�ت الخروق�ات قل ما 
س�يعرفه القراصنة، لكن ليس هذا هو الحال. 
إذ إن المطلوب الكثير من المشاركة، وخاصة 
على المس�توى الحكوم�ي، حتى ولو كان هذا 
األمر س�يزيد خطر أين تكمن مواطن الضعف 

المحتملة؟”.
ويقول بدر المنظ�ري، وهو مدير في أمن 
المعلومات بسلطنة عمان، أن حكومته تعمل 
على تحسين تدفق المعلومات عبر القطاعين 
الع�ام والخ�اص بالس�لطنة وإن دول مجلس 
التعاون الخليجي تعمل معا بشكل وثيق أيضا 

لدرأ التهديدات اإللكترونية.
ويق�ر المنظ�ري ب�أن إقام�ة تع�اون في 
المجال الحساس ألمن تكنولوجيا المعلومات 
أم�ر ش�ائك ألن معظم المؤسس�ات متحفظة 
بشأن المعلومات الس�رية. لكنه قال إن هناك 
تعاونا أفضل بكثير اآلن وكلما زادت المشاركة 
ف�إن القيم�ة المضافة س�تدفع التع�اون إلى 

المستوى التالي.

رفضتها بعض أطراف المعارضة

الـ »هاكر« يهددون نفط الخليج

بالتزامن مع ذكرى الثورة

اجليش الليبي حيّرر بني وليد من امليليشياتاإلبراهيمي: النظام السوري وافق عىل هدنة »العيد«

الواليات املتحدة واالحتاد األورويب يدعامن الفوضى يف لبنان

جملس التعاون يبحث عن خطط للحيلولة دون هجامت القرصنة االلكرتونية
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت كلي�ة الفن�ون الجميل�ة ف�ي جامع�ة واس�ط 
والخدمي�ة  واإلداري�ة  العلمي�ة  اس�تعداداتها  اس�تكمال 
وتوفي�ر القاعات الدراس�ية وتش�كيل اللجان الس�تقبال 
طلبته�ا لالختب�ار. وق�ال بي�ان صحفي لجامعة واس�ط 
تلقت “المستقبل العراقي” نس�خة منه أمس أن االختبار 
س�يبدأ من الرابع من تشرين الثاني المقبل حتى السادس 
من الش�هر ذاته، وس�يتم بموجبه اختيار 100 طالب من 
أصل 180 ملفا كامل المستمس�كات تم استالمه من قبل 
ش�عبة التس�جيل بعد فتح باب التقديم بصورة مباش�رة. 

ونق�ل البيان عن معاون العميد للش�ؤون العلمية الدكتور 
س�امي علي حس�ين قوله أن “الكلية أكملت استعداداتها 
الس�تقبال الطلب�ة المتقدمي�ن للقب�ول باختبارهم وفق 
الشروط والمؤهالت والخبرات التي أعلنت عنها الكلية في 
وقت س�ابق والتي يتم من خالها تقيي�م الطالب وقبولهم 
بما يتالءم مع ش�روط التقديم التي هي نفس�ها الشروط 
المتبعة ف�ي كليات الفنون األخرى ف�ي العراق”. وأضاف 
“سيتم اعتماد آلية االختبار من خالل تقسيم الدرجة بواقع 
30% عل�ى اختبار المواهب و70% على المعدل وس�يكون 
موعد ال�دوام الرس�مي ح�ال ورود األس�ماء والمصادقة 

عليها من قبل رئاسة الجامعة”.

الفنون اجلميلة يف واسط تكمل استعداداهتا 
الختبار الطلبة املتقدمني

النقل تبارش بتنفيذ املرحلة النهائية 
لسكة حديد كربالء

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الش�ركة العامة للبيطرة، إحدى تش�كيالت وزارة الزراعة، عن عزمها 
عل�ى القيام بحملة تلقيحات وقائية مجانية كب�رى للمدة من 4 / 11 / 2012 
ولغاية 31 / 12 / 2012 تش�مل جميع المحافظات عدا إقليم كردستان العراق 
ض�د مرض الحمى القالعي�ة لألبقار والجاموس واألغن�ام والماعز و كذلك ضد 
مرض�ي عفونة الدم النزفية والجمرة العرضية لألبقار والجاموس. وقال المدير 
العام للش�ركة العامة للبيطرة صالح فاضل عباس إن “الحملة المجانية تشمل 
تلقيح مليوني رأس من األبقار والجاموس، إضافة إلى 7 – 7.5 مليون رأس من 

األغنام والماعز”. 
وأضاف أن “ش�ركته هيأت جميع المس�تلزمات اللوجس�تية بالتعاون مع 
المستش�فيات البيطرية إلنجاح الحملة، حيث س�يبلغ ع�دد األطباء البيطريين 
المش�اركين في الحملة 1000 طبيب بيطري سينتظمون في 320 فريق عمل، 
كما س�يتم االس�تعانة باألطباء البيطريين بصفة عقود في بعض المحافظات، 

وستستخدم الشركة لتنفيذ الحملة آلياتها، إضافة إلى تأجير الباقي”.

البيطرة تعتزم تنفيذ محلة تلقيح 
كربى مطلع الشهر املقبل

      بغداد / المستقبل العراقي

جددت وزارة التربية تحذيراتها من 
اس�تعمال العنف والضرب ضد الطالب 
والتالميذ في جميع المراحل الدراس�ية 
من قبل المعلمين والتدريسيين، مبينة 
أن الوزارة س�تتخذ اإلج�راءات اإلدارية 
بإنزال اش�د العقوبات لمن يخالف هذه 
التعليمات من المعلمين والتدريس�يين 
كافة. وقال المتحدث الرس�مي باس�م 
وزارة التربي�ة وليد حس�ين أن “وزارة 
جمي�ع  ح�ذرت  وأن  س�بق  التربي�ة 

المعلمين والمدرس�ين بعدم اس�تخدم 
الض�رب أو العن�ف أو األلف�اظ النابية 
ض�د التالمي�ذ والطلب�ة”، مش�يرا إلى 
أن “ال�وزارة أص�درت مجموع�ة م�ن 
االيع�ازات إلى المديري�ات العامة تؤكد 

فيها على منع هذه الظاهرة”. 
باس�م  الرس�مي  المتح�دث  وأك�د 
إص�دار  ق�ررت  “ال�وزارة  ان  ال�وزارة 
هن�اك  ان  ثب�ت  إذا  إداري�ة  عقوب�ات 
م�ن يقوم بض�رب الطالب واس�تخدام 
األلف�اظ النابي�ة، كم�ا أكدت ال�وزارة 
عل�ى عدم اس�تخدام الطلب�ة والتالميذ 

او  والمدرس�ين  المعلمي�ن  قب�ل  م�ن 
م�دراء المدارس بأعم�ال التنظيف في 

المدرسة”. 
وتعاني ش�ريحة الطلب�ة والتالميذ 
ف�ي المحافظ�ات العراقي�ة وخاص�ة 
والمتوس�طة  االبتدائي�ة  الم�دارس 
أعمال عنف وضرب�اً من قبل المعلمين 
والمدرس�ين مم�ا جعل بع�ض الطلبة 
والتالميذ يتركون مدارس�هم خوفا من 
هذا العنف أما البعض األخر فقد توجه 
إل�ى الم�دارس األهلية الت�ي ال تحتوي 

على القسوة.

الرتبية جتدد حتذيرها من العنف ضد الطالب والتالميذ

     األنبار / المستقبل العراقي

أعل�ن مدير دائرة العمل والش�ؤون 
االجتماعية في الفلوج�ة يعرب طالب 
ع�ن ارتفاع ع�دد العاطلين ع�ن العمل 

ف�ي الفلوجة إل�ى 35 أل�ف عاطل من 
ش�تى الخبرات واألي�دي العاملة. وقال 
طال�ب لوكالة “أنب�اء المس�تقبل” أن 
“ع�دد العاطلين في الفلوج�ة والقرى 
والنواح�ي التابع�ة له�ا بل�غ 35 أل�ف 

عاطل عن العمل من خبرات هندس�ية 
وفنية وحملة ش�هادة الماجس�تير في 
التخصص�ات المتنوع�ة”. وأض�اف إن 
“عدد العاطلين المس�جل ضمن شبكة 
العاطلين موزع إل�ى 5000 ألف عاطل 
مس�تفيد م�ن الدول�ة و1200 عاط�ل 
حص�ل على ق�روض صناعية وخدمية 
وتجاري�ة و200 عاطل ادخل�وا دورات 
تدريبي�ة وتطويرية وعدد آخ�ر ما زال 
في مش�اريع تدريبية متنوعة بحس�ب 
االختصاص�ات والمه�ارات”. وبين إن 
“العاطلي�ن ع�ن العم�ل ف�ي الفلوجة 
بحاج�ة الهتم�ام حكوم�ي كبي�ر في 
مجال إيجاد فرص عمل وعقود شهرية 
أو حتى أجور يومي�ة للحد من ظاهرة 
البطالة وتوفير م�ردود مالي للعائالت 

الفقيرة ومحدودة الدخل”.

ارتفاع عدد العاطلني عن العمل يف الفلوجة إىل 35 ألفًا

      بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلنت أمانة بغ�داد عن إعداد خطة 
متكاملة إلعادة بناء األس�واق الشعبية 
القديمة وتحويلها إلى أس�واق عصرية 
نموذجية بمواصف�ات حديثة ومميزة. 
العالق�ات واإلع�الم  وذك�رت مديري�ة 
في بي�ان صحف�ي تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه أم�س ان “دائرة 
بلدية الش�علة أكملت إع�داد التصاميم 
ووض�ع ج�داول الكميات إلع�ادة بناء 
األسواق الش�عبية القديمة في منطقة 
الشعلة والحرية بمواصفات وتصاميم 
حديث�ة ومميزة وتحويلها إلى أس�واق 
عصري�ة حاوية على جميع المتطلبات 
والخدمات”. وأشارت إلى ان “األسواق 
المش�مولة بعملية التطوير هي سوق 
الساحة التي تعد اكبر األسواق الشعبية 
ف�ي منطق�ة الش�علة وكذل�ك س�وق 
ح�ي الجوادين وس�وق منطقة الحرية 
الثانية”. وأوضح�ت ان “الدائرة قامت 
بتطوي�ر وإع�ادة بناء س�وق الش�علة 
وس�وق   454 المحل�ة  األول�ى ضم�ن 
الش�علة الرابعة ضمن المحلة 462 إلى 
جانب أس�واق أخرى س�يتم المباشرة 
بعملي�ة تطويرها على وف�ق تصاميم 
مميزة حال توافر التخصيصات المالية 
“األس�واق  ان  وأضاف�ت  المطلوب�ة”. 
القديم�ة تعان�ي نقصاً ف�ي الخدمات 
األساسية السيما تلك المتعلقة بجانب 
النظاف�ة وحاجة معظم هذه األس�واق 
إلى أعمال التطوي�ر والصيانة واإلدامة 
لجعله�ا أس�واقاً منظم�ة ذات ح�دود 
معينة تتوافر فيها الخدمات الضرورية 
بالش�كل ال�ذي ينعك�س إيجابي�اً على 
المنظ�ر الع�ام للمدين�ة”. وأك�دت أن 
“األمان�ة أع�دت ع�دداً م�ن التصاميم 
الخاصة باألسواق الش�عبية على وفق 
مواصفات عالمية لممارسة النشاطات 
التجاري�ة ف�ي أماكن مح�ددة لتجنب 
االنتش�ار العشوائي لألس�واق بصورة 
غير منظمة فضالً عن قيامها بحمالت 
مس�تمرة لرف�ع التج�اوزات الحاصلة 
عل�ى الش�وارع واألرصفة والس�احات 
العام�ة وإع�ادة تأهيلها بش�كل كامل 
بعد رف�ع هذه التج�اوزات”. وبينت أن 
“التصامي�م الجدي�دة تتضمن إنش�اء 

أسواق عصرية تحوي عدداً من المحال 
تس�تعمل لمزاولة النشاطات التجارية 
بش�كل منظم مع تجهيزه�ا بخدمات 
متكامل�ة للماء والمجاري ونظام إنارة 

حديثة ومرائب لوقوف السيارات”.
م�ن جهة أخ�رى، أعلن أمي�ن بغداد 
عب�د الحس�ين المرش�دي ع�ن إحال�ة 
مشروع اكس�اء نصف مليون م2 ضمن 
قاطع بلدية الغدي�ر للتنفيذ بكلفة أكثر 
م�ن 5 مليارات دين�ار. ونقل�ت مديرية 
العالق�ات واإلع�الم عن المرش�دي قوله 
أن “أمان�ة بغ�داد أحالت أعمال اكس�اء 
ش�وارع متفرق�ة ضم�ن قاط�ع بلدية 
الغدي�ر بكلف�ة 5 مليارات وخمس�مائة 
مليون دينار بس�قف زمن�ي مدته 300 
ي�وم عمل بضمنها أي�ام الجمع والعطل 
الرسمية تتخللها فترة إجراء الفحوصات 
المختبري�ة”. وأش�ار إل�ى ان “المواقع 
المش�مولة بعملية االكس�اء ضمن هذا 

الطبق�ات  بإكم�ال  تتمث�ل  المش�روع 
التصميمي�ة لمحلتي 762،768 ش�هداء 
العبي�دي ومحلة 742 ح�ي الصحافيين 
ومحلة 738 حي المتميزين ومحلة 738 
حي الطيارين وإفراز العهد الذي يتضمن 
امتداد شارع المصرف ومواقع أخرى”. 
وأضاف ان “هذا المشروع يعد واحداً من 
مش�اريع عدة إحالتها أمان�ة بغداد إلى 
الش�ركات المتخصصة للنهوض بواقع 
قطاع الط�رق وتأمين انس�يابية حركة 
الس�ير والمرور ورف�ع العبء عن كاهل 
أهالي بغداد الس�يما اإلف�رازات الحديثة 
الت�ي اكتمل�ت فيه�ا الخدم�ات التحتية 
كش�بكات الم�اء والص�رف الصح�ي”. 
ولف�ت إل�ى أن “أمان�ة بغ�داد اتخ�ذت 
ق�راراً بإلزام الش�ركات المتعاقدة معها 
بصيان�ة المش�اريع الت�ي تنفذها لمدة 
ثالث سنوات واعتماد أفضل المواصفات 
الفنية إلطالة عمر هذه المشاريع ومنع 

حص�ول أي أض�رار قد تتع�رض لها في 
أمان�ة  ذل�ك، حقق�ت  المس�تقبل”.إلى 
بغداد نس�ب انجاز متقدمة في تنفيذها 
مش�روع ماء القادس�ية بطاقة 90 ألف 
مت�ر مكعب ف�ي اليوم لخدم�ة عدد من 
مناطق جانب الك�رخ بالعاصمة بغداد. 
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واإلعالم أن 
“مالكات دائرة م�اء بغداد بالتعاون مع 
شركة ووتر ماستر اللبنانية المتخصصة 
تواصل بوتيرة متصاعدة تنفيذ مشروع 
م�اء ح�ي القادس�ية لخدم�ة ع�دد من 
المناط�ق وتأمي�ن احتياجها م�ن الماء 
الصافي”. وأضافت أن “هذا  المش�روع 
واحد من أربعة مش�اريع نفذتها شركة 
ووت�ر ماس�تر اللبناني�ة هي مش�روعا 
م�اء البلدي�ات بطاق�ة 225000 م3 في 
الي�وم لكال المش�روعين لخدم�ة مدينة 
البلدي�ات والعبيدي،  الصدر ومنطقت�ي 
ت�م افتتاح األول والثاني س�يتم افتتاحه 

قريباً، ومش�روع م�اء الكاظمية بطاقة 
112500 م3 ف�ي الي�وم لخدم�ة مدينة 
العطيفية  المقدسة ومنطقة  الكاظمية 
الذي افتتح صيف الع�ام الحالي”. يذكر 
أن دائ�رة م�اء بغ�داد أنجزت ف�ي وقت 
سابق عدداً من المشاريع منها التوسيع 
بطاق�ة  دجل�ة  ش�رق  لمش�روع  األول 
225000 مت�ر مكعب في الي�وم وكذلك 
إنج�از مش�روع م�اء الص�در  بطاق�ة 
90000 مت�ر مكعب في اليوم وتوس�يع 
مش�روع ماء الوثبة بطاقة 48000 متر 
مكعب في اليوم وتوس�يع مشروع ماء 
الوح�دة بطاق�ة 38000 متر مكعب في 
اليوم وافتت�اح خزان م�اء الحبيبية في 
مدين�ة الص�در بطاق�ة 110 آالف مت�ر 
مكع�ب م�ن الم�اء الصافي إل�ى جانب 
نص�ب ع�دد كبير م�ن مجمع�ات الماء 
الصغيرة وتجديد ش�بكات الماء لمعظم 

محالت مدينة بغداد”.

أمانة بغداد تعّد خطة متكاملة إلعادة بناء األسواق 
الشـعـبـيـة القـديمـة

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة االنبار عن إكمال مش�روع الش�قق الس�كنية 
لألطب�اء نهاي�ة الع�ام الج�اري. ونق�ل بي�ان ل�وزارة الصح�ة، تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس، عن المتحدث الرسمي باسمها 
الدكتور زياد طارق قوله ان “المش�روع يهدف الى توفير الس�كن لكل 
طبي�ب في المحافظة في خطوة لدعم األطباء وتش�جيعهم على العمل 

في المحافظات التي تعاني نقصاً في األطباء”. 
وبحس�ب البيان، قال مدير عام صح�ة االنبار الدكتور خضير خلف 
ش�الل ان “مش�روع الش�قق الس�كنية ألطباء االنبار أحيل إلى شركة 
س�يف الحق للمق�اوالت في كانون الثان�ي 2011 وبكلفة مادية قدرها 
مليار واربعمائة مليون دينار”. وأش�ار إلى أن “المش�روع في مراحله 
األخيرة ومن المؤمل أن تسلمه الشركة قبل نهاية العام الجاري بعد أن 

أكملت الشركة  الشقق السكنية”. 
وأوض�ح مدي�ر صحة االنب�ار أن “العمل به�ا حاليا أنج�ز ويتم في 
الوقت الحالي إتمام االن�ارة الخارجية  والحدائق العامة وتبليط الطرق 
ف�ي المجمع الس�كني الطبي وس�ينتهي العمل بها قب�ل نهاية كانون 
االول المقبل”، مفيدا ان “مش�روع المجمع الس�كني لألطباء يعد احد 
المشاريع الخطة االس�تثمارية التي تقوم دائرة صحة االنبار بتنفيذها 

لتوفير السكن لمالكاتها الطبية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

عل�ى  البيئ�ة  وزارة  ش�ددت 
باإلج�راءات  االهتم�ام  ض�رورة 
االس�تباقية للوقاي�ة م�ن مرض 
ال�وزارة  أعدته�ا  الت�ي  الكولي�را 
للجه�ات ذات العالقة ف�ي وزارة 
الصح�ة ووزارة التربية والبلديات 
بي�ان  وذك�ر  بغ�داد.  وأمان�ة 
لل�وزارة أمس إن “الدائ�رة الفنية 
التابع�ة للوزارة اتخ�ذت إجراءات 
وقائية، حيث ت�م اخذ عينات من 
مي�اه الش�رب وتدقيق إج�راءات 
الفحوص�ات الجرثومي�ة للوقاية 
من تفشي مرض الكوليرا”، مبينا 
أن “الوزارة أك�دت على مديريات 
المياه بضرورة متابعة مش�اريع 
المياه وف�ق المعايير األساس�ية 

التصفي�ة  مس�تلزمات  وتوفي�ر 
ف�ي  العاملي�ن  كاف�ة  وإرس�ال 
المائية  والمجمع�ات  المش�اريع 

للفحص الطبي”. 
وأضاف إن “الوزارة ش�اركت 
في غرفة عمليات الس�يطرة على 
م�رض الكولي�را ومتابع�ة آخ�ر 
المستجدات للحيلولة دون حدوث 
الزي�ارات  وتكثي�ف  إصاب�ة  أي 
المناط�ق  ومتابع�ة  الميداني�ة 
الت�ي تعان�ي م�ن ظاهرة ش�حة 
المي�اه وتوفير س�يارات حوضية 
ونصب خزانات مناسبة واالعتناء 
بالجان�ب  واالهتم�ام  بإدامته�ا 
التوع�وي للمواطني�ن وخصوصا 
ط�الب الم�دارس بش�أن خطورة 
المرض وط�رق انتقال�ه وكيفية 

الوقاية منه”.

      كربالء / المستقبل العراقي

باشرت دائرة شؤون المرأة في كربالء بتوزيع دفعة جديدة من رواتب 
الرعاية للنس�اء. وق�ال النائب األول لمحافظ كربالء عباس الموس�وي 
“ت�م البدء بعملي�ة توزيع روات�ب الرعاية االجتماعية عل�ى المطلقات 
واألرام�ل في كربالء”. وأضاف أن “ه�ذه األموال هي من عائدات النفط 
لمحافظة كربالء المقدسة وتم إجراء جرد مؤخرا بالتنسيق مع جنسية 
كربالء الستبدال غير المس�تحقات من اللواتي تزوجن بالمستحقات”. 
وذكر “ندعو جميع ه�ذه الفئات إلى مراجعة دائرة المرأة لالطالع على 

التعليمات الخاصة بهذه الرواتب وبأسرع وقت ممكن”.

صحة األنبار: إكامل شقق األطباء السكنية 
هناية العام احلايل

البيئة تشدد عىل االهتامم باإلجراءات 
االستباقية ضد الكولريا

كربالء تبارش بتوزيع دفعة جديدة من 
رواتب رعاية النساء

       بغداد / المستقبل العراقي

باش�رت الم�الكات الهندس�ية ل�وزارة النق�ل بتنفي�ذ المرحل�ة النهائية 
م�ن  الوس�طي  س�كة حديد كربالء. وقال رئيس لجنة النقل للمقط�ع 

كربالء س�امي عبد الرضا أن “وزارة النقل ف�ي مجل�س محافظة 
مالكاته�ا المختص�ة باش�رت بالمراح�ل وم�ن خ�الل 

ئي�ة  لنها لس�كك الحديد للمحطة الوس�طية الرابطة ا
بين كربالء والمسيب”. وأضاف أن “المحطة 
الرئيس�ة تم�ت إحالتها إلى إحدى الش�ركات 
المختصة والتي ستش�رع قريباً 

بالمباشرة بالعمل”.

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن إعالن المناقصة المدرجة 
تفاصيلها في أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعلى الراغبين في االشتراك في المناقصة 
مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات في ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول على نسخة 
من الش�روط والمواصف�ات الفنية والتعليم�ات إلى مقدمي العط�اءات مقابل دفع مبلغ 
ق�دره )100,000( مائ�ة ألف دينار غير قابل للرد علما أن آخ�ر موعد لغلق المناقصة هو 
يوم الخميس المصادف  2012/11/15 الس�اعة الثانية عشر ظهرا وتسلم العطاءات في 
دي�وان المحافظة في قس�م العقود العامة الحكومية في الطاب�ق الثاني , إذا صادف آخر 

موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه .
مالحظة: 

• الدائ�رة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه المناقصة أجور 
نشر اإلعالن.

• يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة .
• تقدي�م تأمينات أولية بنس�بة 1 % من قيمة العطاء بموج�ب صك مصدق أو خطاب 
ضمان نافذ المفعول لمدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق المناقصة وصادر من احد 
المص�ارف العراقي�ة المعتمدة والمعنون إلى محافظة ميس�ان / تنمي�ة األقاليم على أن 
تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط 

العام عند رسو المناقصة .

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 

التنفيذ

الدرجة 

والتصنيف

1

توسيع شبكة ماء بطول 1 كم في قرى 

الشويالت وأم مسحاة ومد شبكة بطول 3 

كم في قرية الحراكة في قضاء قلعة صالح 

ومد شبكة بطول 4 كم في قرية أم الزهدي 

في قضاء المجر الكبير

مديرية ماء 

ميسان
 92 – 1 – 17 – 9

 45

يوم

العاشرة / 

إنشائية

حمافظة ميسان 
قسم العقود احلكومية

إعادة إعالن مناقصة رقم )198( لسنة 2012
مشاريع تابعة ملديرية ماء ميسان / تنمية األقاليم

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان
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     بغداد/ ليث محمد رضا

بش�أن  تقري�راً  التخطي�ط  وزارة  أص�درت 
مستوى البطالة يف العراق أرشت فيه انخفاضها 
إىل 11 باملئة بعد أن كانت 30 باملئة يف الس�نوات 
املاضي�ة، وذل�ك بعد تطبي�ق ال�وزارة لخططها 

التنموية، بحسب تقريرها.
املحلل االقتص�ادي الدكت�ور ماجد الصوري 
إحصائي�ات  أن  العراق�ي"  ل�"املس�تقبل  ق�ال 
ال�وزارة غري دقيقة وغري واضحة ، بس�بب عدم 
وجود إحص�اء للس�كان لتبيان الع�دد الواقعي 
للقادرين عن العمل والعاملني والبطالة، فلغاية 
اآلن التقدي�رات عن البطالة غري واضحة فبعض 
األحي�ان يتم الحديث عن 45% وأحيانا عن %30، 
فإن هذه اإلحصائيات ال تكون دقيقة. وتساءل 
الصوري عن وجود إحصائية عن البطالة املقنعة 
ألجه�زة الدولة والتدخل املوجود يف القطاع العام 
الذي يضخ أعدادا هائلة من املوظفني دون إنتاج 
؟، فتخفي�ض نس�بة البطال�ة إىل 11% ، يعن�ي 
وجود تخفيض لنسبة الفقر وال توجد من دالئل 

عىل تخفيض نسبة الفقر.
وطال�ب الص�وري ال�وزارة بأن توض�ح إذا 
ما كان�ت ال�11% نس�بة العاطل�ني الفعليني أم 
تدخ�ل فيها نصف العاطل�ني ممن يعملون يوما 
ويقع�دون ثالثة أو أربعة أي�ام ؟، وهل أن الذين 
يتس�لمون املعون�ة االجتماعي�ة يدخلون ضمن 
إحصائي�ة البطال�ة، كما دعا ال�وزارة إىل توخي 
الدق�ة يف أرقامه�ا. وقال�ت وزارة التخطيط، أن 

تقريرا بش�أن مس�توى البطال�ة يف العراق ارش 
انخفاضه�ا إىل 11 باملئة بع�د أن كانت 30 باملئة 
يف الس�نوات املاضية، وذلك بع�د تطبيق الوزارة 
لخططها التنموية. وقال املتحدث باسم الوزارة 
عبد الزهرة الهنداوي، أن خطط الوزارة التنموية 
الت�ي أعدتها خ�الل األعوام الس�ابقة وبضمنها 
الخط�ة الخمس�ية ملعالجة البطالة أس�همت يف 
انخف�اض مس�توى البطال�ة يف الع�راق إىل 11 
باملئة بعد أن تجاوزت ال� 30 باملئة يف الس�نوات 

املاضية.
وأضاف الهن�داوي أن وزارة التخطيط بدأت 
تش�جع القطاعات املهمة يف الب�الد ومن أبرزها 
القط�اع الخ�اص لخل�ق ف�رص عم�ل جدي�دة 
للعاطل�ني، متوقعا تضم�ني املوازن�ة االتحادية 
املقبل�ة أكثر م�ن 100 ألف درج�ة وظيفية، ما 
يكف�ل انخف�اض نس�ب البطالة إىل مس�تويات 
متدني�ة. يذك�ر أن وزارة التخطي�ط والتع�اون 
اإلنمائ�ي ق�د أعلنت يف تم�وز املايض أن نس�بة 

البطالة يف املجتمع العراقي بلغت 16 باملئة.
وكان تقري�ر صندوق النق�د الدويل قد وضع 
الع�راق باملرتبة الخامس�ة يف مع�دالت البطالة، 
عربيا بع�د كل من جيبوتي واليم�ن وموريتانيا 
والس�ودان وه�ي مرتبة رغ�م أنها ال تتناس�ب 
م�ع اإلمكانات االقتصادية للع�راق إال أنها تبدو 
طبيعية يف ظل فش�ل خط�ط التنمية الحكومية 

خالل الفرتة املاضية.
املواطن�ون م�ن جانبه�م ي�رون أن تركي�ز 
الحكومة عىل إيجاد وظائف يف القطاع الحكومي 

فقط ل�ن يحل مش�كلة البطالة.. عادل هاش�م 
وه�و أب لش�ابني عاطلني عن العم�ل يعتقد أن 
نس�بة البطال�ة يف العراق هي أضع�اف ما أعلنه 
صن�دوق النق�د ال�دويل والحكومة إذا م�ا أخذنا 

البطالة املقنعة بنظر االعتبار.
يذك�ر أن برنام�ج األم�م املتح�دة اإلنمائ�ي 
)undp( كان ق�د أعل�ن فش�ل خط�ة التنمي�ة 
الخمس�ية التي بدأتها الحكوم�ة عام 2010، ما 
دف�ع الحكومة إىل وضع خط�ة جديدة تمتد من 

عام 2012 إىل عام 2017.
وتعرف منظمة العمل الدولية "ILO" العاطل 
ع�ن العمل بأن�ه "كل من هو قادر ع�ىل العمل، 
وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مس�توى 
األجر السائد، ولكن دون جدوى" وهكذا إذا عربنا 
بألف�اظ حيادية فإن البطال�ة تعني عدم العمل. 
فالبطال�ة تعد م�ن اخطر املش�كالت التي تهدد 
املجتمع العراقي خصوصا بعد أن كثرت بصورة 
مدهش�ة يف العراق وألق�ت بظالله�ا وتأثرياتها 
املدم�رة لفئات واس�عة من أبن�اء املجتمع وعىل 
األخص الشباب منهم مما أدى إىل استرشائها إىل 
حد لم يع�د باإلمكان تحمله أو الس�كوت عليه، 
ملا تشكله من تحٍد اقتصادي واجتماعي كبريين، 
ه،  يف العراق فهي ما زالت ت�ؤرق املواطن وتحريرّ
حت�ى أن بعض التقارير املختص�ة ومنها تقرير 
صندوق النقد الدويل بش�أن مع�دالت البطالة يف 
املنطق�ة، قد وضعت العراق يف مراتب متقدمة يف 
س�لم البطالة من بني بعض ال�دول وهذا مؤرش 

خطري لواقع البطالة يف العراق.

      خاص/ المستقبل العراقي

تراج�ع م�ؤرش البورصة أمس األربعاء بنس�بة بلغت 
0.32% ، منهي�اً تعامالته عن�د 119.5 نقطة ،بعد أن بلغ 
اجم�ايل قيم التداوالت بنح�و 1.357 مليار دينار وبحجم 

842.353 مليون سهم من خالل 393 صفقة.
وق�د تداولت أس�هم ع�ىل 38 رشكة ارتف�ع منها 12 
س�هما بينما تراجع 13 س�هما آخ�ر، فيما اس�تقر أداء 

13سهما كما هم عند نفس املستويات.
وكان رئيس هيئة األوراق الدكتور عبد الرزاق السعدي 
ق�د وصف يف ح�واره مع "املس�تقبل العراق�ي" التذبذب 
الذي تش�هده البورصة بالحالة الس�ليمة، عاداً االرتفاع 
واالنخفاض دليل عىل وجود سوق، فالحالة الطبيعية ان 
يشهد السوق ارتفاع وانخفاض، انظر بالنتيجة إىل الرقم 
القيايس إىل الس�وق فمعدله الع�ام ارتفع إىل 136 بعد أن 
كان 101، وه�ذا مؤرش عىل ارتف�اع قيمة التداول مع ان 

ه�ذا ليس طموحنا لكن نتمنى تحقيق املزيد عند تحقيق 
الفرشة االستثمارية، وتتولد طاقة يف البالد. وبشأن عدم 
تجاوز قيمة أسهم البورصة ل� مليونني دوالر يف اليوم، قال 
العدي إن "هذا ال يرضينا لكنه أمر واقع، هدف املس�اهم 
هو الربح وكل األس�واق العاملية للبورصة تقارن بس�عر 
الفائ�دة امل�ريف او الربح من االس�تثمار، يف العراق اآلن 
الرشكات الصناعية أس�عارها متدنية وربحيتها متدنية 
واالستثمار القليل االمد فيها ال يعطي مردود كايف، مشريا 
إىل أن البنوك تعطي اسعار اكثر من سعر الفائدة املريف 
لذلك نرى ان س�عر الفائدة عىل البنوك جيد، فيما التداول 
عىل الرشكات الصناعية ضعيف بسبب، عدم جدية الربح 
الذي تعطيه هذه املؤسس�ات، فالقط�اع الصناعي كيف 
يك�ون فاع�ل يف ظل عدم توف�ر الطاقة. كلف�ة الصناعة 
لدينا عالية واملنافس�ة واس�عة عدم وجود نظام رضيبي 
فاعل وال جمركي وال س�يطرة نوعي�ة فاعلة، وكل هذه 

تتضارب وتؤثر عىل الصناعة العراقية.

      المستقبل العراقي/ بغداد

أمهلت وزارة النقل رشكة 
 "Archirodon Construction Co"

اليونانية التي فازت بعقد تنفيذ مرشوع 
كارس أمواج ميناء الفاو بقيمة 204 

ماليني دوالر 48 ساعة، للعدول عن قرار 
استبدال كادرها الفني، أو اللجوء إىل 

أعادة التقييم .
وقال الوكيل الفني للوزارة بنكني 

ريكاني، إن عقد تنفيذ مرشوع كارس 
األمواج كان من املفرتض إرساله 

األسبوع الجاري إىل مجلس الوزراء 
للمصادقة عليه، لكن تفاجئنا عند 

مراحل اإلحالة للرشكة أن األخرية غريت 
من كوادرها وخالفت بنود العقد، وهو 

ما يقلل من النقاط التي منحت للرشكة 
اليونانية، ويعطى الفرصة للرشكة 

املنافسة الكورية للفوز بالعقد. 
ويعد مرشوع كارس األمواج يف ميناء 

الفاو الكبري عبارة عن ساحل بطول 8 
آالف مرت وبعمق ستة أمتار، ويتضمن 
رصيفا عائما بطول 80 مرتا وبعرض 
4.5 مرت ويضم ممرا جرسيا متحركا، 

ورصيفني احتياطيني ويعدرّ الخطوة 
األوىل التي تسبق إنشاء ميناء الفاو 

الكبري البالغة قيمته اإلجمالية نحو 6 
مليارات دوالر يف جميع مراحله، وتم 
تأجيل املرشوع ألكثر من مرة بسبب 
الحروب واالضطرابات السياسية يف 

العراق.

      المستقبل العراقي/ بغداد

قال اقتصاديون ومس�تثمرون يف قطاع املال العراقي 
ان العدي�د م�ن كب�ار التج�ار وأصح�اب رؤوس األموال 
ب�دأوا بس�حب أرصدتهم املودعة يف املص�ارف الحكومية 
واألهلي�ة العراقي�ة تمهي�دا لتحويله�ا اىل بن�وك أجنبية 
او عربي�ة يف الخ�ارج خش�ية أي ترف غري محس�وب 
ق�د تقدم علي�ه الحكومة بعد اإلج�راءات التي قامت بها 
تجاه س�نان الش�بيبي محافظ البنك املرك�زي العراقي 
وع�دد م�ن معاوني�ه بحج�ج ضعيفة.وأض�اف ه�ؤالء 
االقتصاديون، الذين لم يرغبوا الكش�ف عن هوياتهم، ان 
القط�اع املريف يف العراق لم يعد مأمون الجانب، خاصة 
وان الحكوم�ة ممثل�ة برئيس�ها ن�وري املالك�ي تهدف 
إىل الس�يطرة عىل ه�ذا القطاع وجعل�ه أداة طيعة بيدها 
ملحاب�اة ودع�م دول إقليمية مثل س�وريا وإي�ران اللتني 

تعاني�ان حص�ارا اقتصادي�ا دولي�ا نتيجة سياس�اتهما 
الخاطئ�ة يف املنطقة والعالم، وهو مم�ا لم يمكنهم منه 
الش�بيبي الذي ش�غل منصبه بكل اس�تقاللية بعيدا عن 
هيمنة الحكومة وتدخالتها يف الشأن املايل للبنك املركزي.

وش�دد هؤالء عىل الق�ول أن رأس املال جب�ان وعلينا أن 
نس�تبق األح�داث للمحافظ�ة ع�ىل رؤوس أموالن�ا من 
الضياع او املصادرة بشتى الحجج الواهية، مضيفني انه 
ال يوجد يشء يس�تحق املخاطرة م�ن اجله إلبقاء أموالنا 
يف املص�ارف العراقية التي ال تعتمد األس�اليب الحديثة يف 
العمل وال تواكب التط�ور العاملي الحاصل يف هذا املجال، 
وحتى املشاريع او االستثمارات التي كنا ننوي املشاركة 
فيه�ا، بداف�ع وطني، انتف�ت الحاجة للمغام�رة فيها يف 
بل�د تس�وده الفوىض وتس�ترشي في�ه الرش�ا وينخره 
الفس�اد م�ن ش�تى جوانبه، عىل ح�د تعبريه�م .وانتقد 
هؤالء الخرباء السياس�ة النقدية الت�ي تريد أن تفرضها 

الحكومة عىل البنك املركزي والتي لم تحدث أي تغيري عىل 
الواق�ع الخدمي واملعييش للمواطنني عىل الرغم من بلوغ 
امليزانية العامة للدولة أرقاما ضخمة تعادل ميزانية عدة 
دول مجتمع�ة. وأقرت الحكوم�ة العراقية ميزانية العام 
املقبل البالغة 118 مليار دوالر التي تعد األكرب من نوعها 
يف تاري�خ العراق. وكان�ت قوات أمني�ة مرتبطة بمكتب 
املالك�ي قد ح�ارصت مبنى البنك املرك�زي امش ومنعت 
الدخول والخروج منه وقامت باعتقال 36 من املوظفني 
الذي�ن صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض من قبل القضاء 
بتهم تتعلق بالفساد. وكان مجلس الوزراء قد صوت قبل 
أيام عىل إعفاء محافظ البنك املركزي سنان الشبيبي من 
منصبه وتكليف عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة 
املالي�ة إلدارة البن�ك املركزي إىل إش�عار آخ�ر، وذلك بعد 
األنباء التي أش�ارت إىل وجود شبهات فساد يف عمل البنك 

املركزي وخاصة عملية بيع الدوالر.

      المستقبل العراقي/ بغداد

دع�ا املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة 
النفط عاص�م جهاد، الحكوم�ة إىل زيادة 
 2013 موازن�ة  يف  وزارت�ه  تخصيص�ات 
لتطوي�ر وتأهي�ل البنى التحتي�ة الخاصة 
بالقطاع النفطي، مشرياً إىل أن لدى الوزارة 
مشاريع إس�رتاتيجية كبرية منها مصفى 
كربالء الذي س�يكلفها 4 ملي�ارات دوالر.

وقال جهاد إن التخصيصات املالية السنوية 
املرص�ودة م�ن قب�ل الحكوم�ة االتحادية 
ضم�ن املوازن�ة العام�ة للقط�اع النفطي 
قليل�ة وال تكف�ي لتنفيذ جميع مش�اريع 
وزارة النف�ط الن هناك عملي�ات لتحديث 
البني�ة التحتي�ة وتطوي�ر بع�ض الحقول 
النفطية.وأض�اف أن قل�ة التخصيص�ات 
املالي�ة املمنوح�ة ل�وزارة النف�ط أدت إىل 
لجوء الوزارة نحو االستثمارات الخارجية 

واس�تقطاب ال�رشكات األجنبية الس�يما 
عق�ود الخدم�ة املربم�ة مع ال�رشكات يف 
جوالت الرتاخي�ص األوىل والثانية والثالثة 

والرابعة. 
وذك�ر أن وزارة النفط لديه�ا مجموعة 
مشاريع س�يتم تنفيذها ضمن العام املقبل 
ومنها مصفى كربالء الذي لم يتم االتفاق مع 

أية رشك�ة عاملية 
الستثمار املصفى 
فق�ررت  اآلن،  إىل 
إنش�اؤه  الوزارة 
بكلف�ة تقدر ب�4 
دوالر،  ملي�ارات 
ل�ذا فان ال�وزارة 
زيادة  إىل  بحاجة 
ته�ا  تخصيصا
موازن�ة  ضم�ن 

العام املقبل.

     المستقبل العراقي/ بغداد

خصص�ت الحكوم�ة العراقية مبل�غ 200 مليون دوالر 
ضم�ن موازنة عام 2013 إضافة إىل مبلغ 300 مليون دوالر 
ت�م تخصيصه�ا ضمن موازنة ع�ام 2012 تنفي�ذا لالتفاق 
املربم بني بغداد والكويت لتسوية ملف تعويضات الخطوط 
الجوي�ة الكويتية. وأف�اد الناطق باس�م الحكومة العراقية 
ع�ي الدب�اغ بأنه "تق�رر التأكيد ع�ىل قرار 
مجل�س الوزراء الس�ابق بتخصي�ص مبلغ 

قدره 300 مليون دوالر ضمن املوازنة 

االتحادي�ة لعام 2012 وتخصيص مبل�غ 200 مليون دوالر 
ضمن املوازن�ة االتحادية لعام 2013 تنفي�ذا لالتفاق املربم 
ب�ني وزارتي النق�ل العراقية واملواصالت الكويتية لتس�وية 
قضي�ة الخطوط الجوية العراقية وتتوىل وزارة املالية تنفيذ 

"موافق�ة الكويت عىل تس�وية ذلك”. وأوضح الدباغ أن 
ت  يض�ا الجوي�ة تعو الخط�وط 

محاميه�ا الكويتي�ة  وإب�الغ 
يف بريطاني�ا بوق�ف 
جمي�ع الدع�اوى بحق 
األم�الك العراقي�ة خطوة 
مهمة ومبادرة طيبة".وقال 
أن هذه الخطوة "سوف تفتح 
الب�اب نح�و الخط�وات التي 
تعرق�ل تنفيذه�ا والت�ي تم 
االتفاق عليها خالل الزيارة 
األخ�رية لرئي�س ال�وزراء 
نوري املالكي إىل الكويت".

خبير لـ"                      ": ال إحصاء دقيقا بال تعداد.. ونطالب الوزارة بإثبات أرقامها

الصوري: إحصائيات 
الوزارة غير دقيقة 

وغير واضحة

التخطيط: البطالة 
انخفضت إلى 11 

بالمئة بعد أن كانت 
30 بالمئة

التخطيط: انخفاض هائل في نسبة البطالة !

البورصة تتراجع 0.32 %

النقل تهدد بإلغاء عقد 
كاسر أمواج الفاو

مستثمرون: السياسة االقتصادية تطرد رأس المال

النفط تطالب بزيادة تخصيصاتها لـ 2013

500 مليون دوالر تعويضات لـ"الخطوط الكويتية" !

      المستقبل العراقي/ بغداد

اعترب عض�و اللجنة االقتصادية 
العب�ادي،  النيابي�ة ق�ي جمع�ة 
مقرتح إرج�اع البطاق�ة التموينية 
ل�ذوي الدخ�ل املرتف�ع أج�راء غري 
صحي�ح ويعيد البطاق�ة التموينية 
إىل املربع األول ،مؤكداً: أن إرجاعها 
غري منصف لذوي الدخل املنخفض 
مع ذوي الدخ�ل املرتفع واملتمكنني 
البطاق�ة  ب�دون  العي�ش  ع�ىل 
التموينية .وق�ال العبادي أن هدف 

وزارة التج�ارة واللجنة االقتصادية 
اىل إلغاء البطاق�ة التموينية نهائيا 
ع�ىل  يق�ى  بع�د   2015 ع�ام  يف 
ح�االت الفق�ر يف صف�وف املجتمع 
العراق�ي، مؤكداً أن مق�رتح إرجاع 
البطاق�ة التمويني�ة ل�ذوي الدخل 
املرتفع أج�راء غري صحيح ويهدف 
م�ن  األوىل  للخط�وة  إرجاعن�ا  اىل 
حلول مش�اكل البطاقة التموينية. 
وأضاف أن البطاقة التموينية توزع 
فقط لذوي الدخل املنخفض وهدف 
اللجن�ة االقتصادية إلغ�اء البطاقة 

تدريجياً مع تحسن الوضع املعييش 
للمواط�ن العراقي، معترباً : أن عام 
نهائي�ا  البطاق�ة  سيش�هد   2015
الرتفاع دخل املواطنني و مستواهم 
املعييش.وتاب�ع ان الوق�ت الحارض 
ال يس�مح بإلغاء مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة لظ�رف املواط�ن ال�ذي 
س�لة  التمويني�ة  البطاق�ة  يعت�رب 
الفق�ري الغذائي�ة واالنخفاض دخل 
املواطن الذي ال يمكنه من الحصول 
ع�ىل مف�ردات البطاق�ة التموينية 

بدخلة املنخفض.

نائب: ال إنصاف في إرجاع التموينية للموسرين محللون: العراق مقبل على أزمة اقتصادية "طاحنة"
      المستقبل العراقي/ بغداد

اقتصاديون  محلل�ون  توق�ع 
أن الع�راق س�يكون مقب�اًل عىل 
أزمة طاحنة بسبب تفاقم األزمة 
االقتصادية يف إيران والسياس�ية 
يف سوريا والتي تهددان االقتصاد 
املح�ي بالخطر. وطالب املحللون 
م�ن الحكوم�ة االتحادية رسعة 
اتخ�اذ إجراءات رسيع�ة تحافظ 
عىل اقتصاد السوق من السقوط 
والتصدي لألزمة املقبلة .وأضافوا 
أن تداع�ي األزمات السياس�ية يف 
"سوريا وإيران" ستلقي بظاللها 
السيئة عىل االقتصاد العراقي من 
ناحي�ة تحفيز الصناع�ة املحلية 
وزيادة األسعار يف األسواق املحلية 
ألن الع�راق كان يعتم�د بدرج�ة 
كبرية يف اس�تريادها من س�وريا 
وإيران، مم�ا دعا التاجر العراقي 
للج�وء إىل بلدان أخرى الس�ترياد 
البضائ�ع البديل�ة كرتكي�ا األم�ر 
ال�ذي زاد كلفة نقلها إىل الس�وق 
املحلية.وأم�ا بخص�وص األزم�ة 
السياس�ية يف س�وريا وانقط�اع 
استرياد اغلب املواد ومنها الخرض 
والفواك�ه جعل الس�وق العراقية 
يفتقر له�ذه ملواد الت�ي ارتفعت 
أس�عارها لقلتها، مما يس�تدعي 
رسعة استرياد مثيالت تلك السلع 
والبضائ�ع وامل�واد الغذائي�ة من 
دول أوربي�ة وعربي�ة أخرى ألنه 

الح�لرّ الوحيد إلنقاذ الس�وق من 
قل�ة الع�رض وارتفاع األس�عار، 
كما ان تحفيز الصناعة والزراعة 
املحلية ستعوض املواد املستوردة 
زادت  ق�د  الخارج.وكان�ت  م�ن 
أس�عار املواد الغذائي�ة يف العراق 
بنس�بة 1.2 باملائ�ة بني ش�هري 
وايل�ول2012، وبنس�بة 7.8  آب 

العام، بحس�ب  باملائة خ�الل 
الجه�از  ب�ه  أف�اد  م�ا 
يف  لإلحص�اء  املرك�زي 
الع�راق، وال�ذي الحظ 

يف  ارتف�اع  وج�ود  أيض�اً 
أسعار الزبادي والجبن والبيض 

اتخ�اذ  يج�ب  والفواكه.ولذل�ك 
إج�راء رسيعة ملواجه�ة األزمات 
الع�راق  اقتص�اد  تؤث�ر يف  الت�ي 
بتحقي�ق االكتف�اء الذات�ي م�ن 
الس�لع والبضائع املس�تورة، أما 

من خ�الل اس�تريادها م�ن دول 
أخ�رى أو أنتاجه�ا محلي�اً ع�رب 
دعم الزراع�ة والصناعة املحلية.
ويرجع نقص حركة تدفق السلع 
الس�ورية للعراق إىل إغالق العديد 
السورية واملخاطر  الرشكات  من 
الت�ي تتعرض لها ش�احنات نقل 
البضائ�ع 

ب�ني  الحدودي�ة  النق�ط  لعب�ور 
البلدي�ن، والتي تتح�ول يف بعض 
ب�ني  اش�تباك  ملناط�ق  األوق�ات 
قوات الجيش الس�وري النظامي 
والجيش الس�وري الحر. ويف هذا 
الس�ياق يفيد تجارا عراقيني بأن 
ه�ذا االرتب�اك يف إمدادات الس�لع 
م�ن س�وريا نت�ج عن�ه نق�ص 
املع�روض منها وزيادة األس�عار 
يف األس�واق العراقية. ونشري هنا 
إىل أن حركة التج�ارة بني العراق 
وسوريا تواجه اضطرابات نتيجة 
للصعوبات املوجودة يف مس�ارات 
نق�ل البضائع، حي�ث توجد ثالث 
نق�اط حدودية ب�ني البلدين وقد 
وقعت إحداها يف ي�د قوات الثوار 
قبل أن تستعيد القوات النظامية 
الهيمن�ة عليه�ا، ومن�ذ ح�دوث 
الثورة تم إغ�الق معرب البو كمال 
أم�ام حركة التج�ارة وهو يعترب 
يف  التجاري�ة  املعاب�ر  أك�رب  م�ن 

منطقة الرشق األوسط.

      المستقبل العراقي/ بغداد

ق�ال املحلل االقتصادي جلي�ل الربيعي أن القطاع الصناع�ي يف العراق "يحترض" 
ويعاني مش�اكل كبرية، ويحتاج إىل دعم كامل م�ن قبل الحكومة ليصبح رافداً مهماً 
م�ن روافد االقتص�اد الوطني، فضال عن مس�اهمته يف القضاء ع�ىل البطالة وتوفري 
فرص العمل، مقرتح�ًا خصخصة املعامل الصناعية الحكومية وعرضها لالس�تثمار 
للنه�وض بواقعها وتعزي�ز االقتصاد الوطني، ألنها مازالت غري منتجة وتش�كل عبئاً 
كبرياً عىل الدولة. وأضاف أن املعامل الصناعية 
الحكومية باتت تش�كل عبئاً كبرياً عىل الدولة 
واملوازنة العامة، كونها غري منتجة، والتجارب 
العاملي�ة أثبتت أن الحكومات غ�ري قادرة عىل 
إدارة املؤسسات الصناعية ويف حال استمرارها 
يف السيطرة عليها ستتس�بب مشكالت كبرية 
يف البلد.وش�دد ع�ىل رضورة ع�رض املعام�ل 
الصناعية بش�كل كامل لالس�تثمار وتسليمه 
للقطاع الخاص كون�ه الحل األمثل والصحيح 
إلنق�اذ الصناع�ة العراقية، والنه�وض بواقع 

القطاع الخاص، لتعزيز االقتصاد الوطني.

متخصص: القطاع الصناعي "يحتضر"

ً
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وزارة الدفاع 
دائرة امل�شت�شار القانوين العام

املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ
اإعالن حكم غيابي

1- حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد/ الكرخ عىل املدانني املدرجة اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل : 
أ - الحبس الشديد ملدة ستة أشهر وفق املادة) 33/ أوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 

تنف�ذ بحق�ه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه نادما م�ع مراعاة إحكام امل�ادة ) 243( من قانون اصول  ب - 
املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل. 

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

لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ  نرش هذا االعالن وبعكسه   -2
يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 

23 لسنة 1971 املعدل.  

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

وزارة الدفاع 
دائرة امل�شت�شار القانوين العام

املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ
 اإعالن حكم غيابي

اعالن حكم غيابي
1- حكمت املحكمة العسكرية يف بغداد/ الكرخ عىل املدانني املدرجة أسمائهم أدناه غيابيا بما ييل : 

أ - الحبس الشديد ملدة ستة أشهر وفق املادة) 33/ اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 
ب - تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه نادما مع مراعاة إحكام املادة 243 من قانون أصول املحاكمات 

الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل. 
ج – منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه استنادا 

إلحكام املادة 82 من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007. 
لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ  نرش هذا االعالن وبعكسه   -2
يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 

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

وزارة الدفاع 
دائرة امل�شت�شار القانوين العام

املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ
اإعالن حكم غيابي

1 .  حكمت املحكمة العس�كرية يف بغداد / الكرخ عىل املدانني املدرجة أس�مائهم أدناه وعناوين س�كناهم واملادة القانونية إزاء كل واحد منهم 
وكما مبني يف الجدول أدناه .

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

ب . منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني املكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 
ألحكام املادة ) 82 ( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007 .

2 . لذا عليك مراجعة وحدتك  العس�كرية أو تس�ليم نفس�ك إىل اقرب جهة عسكرية رس�مية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وبعكسه 
يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

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

وزارة الدفاع 
دائرة امل�شت�شار القانوين العام

املحكمة الع�شكرية يف بغداد / الكرخ
اإعالن حكم غيابي

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

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

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

2 . لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية أو تس�ليم نفس�ك إىل اقرب جهة عسكرية رس�مية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وبعكسه 
يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة ) 243 ( من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

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



   انعكا�س عربي

يف دراس�ة له بعن�وان “رّسية االب�داع بني املخ�رج واملؤلف يف املرسح 
العرب�ي” يق�ول الناق�د فاضل س�وداني: “يش�وب العالقة ب�ني املخرج 
واملؤل�ف يف امل�رسح العربي الكثري م�ن الغموض بس�بب الفهم الخاص 
للتجري�ب الذي يفرس عىل أنه الح�ذف القرسي للنص وتغري فكر الكاتب 
املرسح�ي ليتناس�ب مع وجهة نظر املخرج بدع�وى أن النص املرسحي 

عندما ينجزه الكاتب يصبح ملك اآلخرين، وهذا يشء يمكن أن يحدث 
يف االس�تثناء غري اإلبداعي، لكنه لم يح�دث عىل طوال تاريخ املرسح 

بهذا املفهوم الذي يرّوج له بعض املخرجني العرب”. 
بمقاب�ل ذلك نرى أن قيمة كل فن تكمن يف تحرره واس�تقالله، 
فهناك من يرى أن املوس�يقى هي أه�م عنرص من عنارص العرض 
املرسحي، وينس�حب هذا عىل النص والديك�ور واألزياء املرسحية 
وغريه�ا من لواحق الع�رض، وعىل هذا فال يج�ب أن يفقد كل فن 
ذاتيت�ه أو أن ي�ذوب عنرص يف آخر لتحقيق وجهة نظر ش�خصية، 
كم�ا يحدث يف الرصاع القديم املتجدد ب�ني املخرج واملؤلف، ذلك ان 
املرسح يف حقيقته جامع لكل الفنون، ولهذا أطلق عليه منذ القدم 
أبو الفنون. ويف هذا الس�ياق يجب اال ننىس ان الكلمة هي من أهم 
وأخطر العن�ارص يف العرض املرسحي باعتبارها الخلق األول وأنها 

س�تظل كذلك، ونس�تنكر بقوة أن يقوم بعض املخرجني املعارصين 
بمحاولة إلغاء النص املرسحي، وتغليب عنرص التمثيل عليه، متسائلني 

يف ذات الوق�ت م�اذا يؤدي املمثل عىل خش�بة املرسح غري نص كتبه 
املؤل�ف باعتباره أصل العمل املرسحي الذي نش�أ ش�عريا منذ 

عهد االغريق بالدراما.
ي�رى البع�ض � وهذه رؤية جائ�رة � أن املرسح 

ب�دأ باملمث�ل قب�ل ان يع�رف الن�ص املكتوب، 
الع�رض  يق�ّدم  ان  يمك�ن  ه�ذا  وع�ىل 

املرسح�ي بال نص مكت�وب، ومن ثم 
االس�تغناء نهائيا عن الكلمة لكي 

يتم ذلك اللقاء الصويف بني املمثل 
والجمه�ور، ولعل ه�ذا مثل هذا 
ال�رأي الخاطئ هو ما أفىض اىل 
نتائج واش�كاليات كثرية منها 
املع�ارص،  املخ�رج  دور  تغ�ّول 

وبروز ظاه�رة البهلواني�ة يف اإلخراج لدرجة أن الن�ص املرسحي أصبح 
خ�ارج العملي�ة املرسحي�ة، ومن ث�م ظه�ور تقليعات كثرية م�ن بينها 
مرسح اإلضاءة الذي ظهر يف باريس قبل نحو عرش سنوات مخلّفا النص 
املرسحي وراء ظهره، مكتفيا بتقنية تحريك األضواء عىل خشبة املرسح 
تح�ت حجة تطوير فن التجري�ب.  وإذا عدنا قليال اىل الوراء، حيث ذاكرة 
املؤل�ف واملخرج املرسح�ي العربي زكي طليم�ات )1894 � 1982( نجد 
أنه يعترب الكلمة هي أس�اس العملية املرسحي�ة، وأن املمثل مثل املرسح 
ول�دا بع�د النص املرسحي، كما أّن�ه يؤكد يف حديثه ع�ن واقع الرصاع يف 
امل�رسح املرصي ع�ىل دور وأهمية الكلمة يف تش�كيل الظاهرة املرسحية 
دون أن تلغي بقية عنارص العرض، وعىل هذا نتساءل: ملاذ يناضل بعض 
املخرجني لالستحواذ واالنفراد برؤية العرض ألغراض ال نجد أنها تحقق 
الكث�ري للذائقة الفنية والثقافة الجماهريية الكثري؟ علما بأنهم يقيمون 
رأيه�م عىل فك�رة تغليب الحركة عىل الكلمة، مبين�ني ان العالم يتجه اىل 
املرسح الش�امل الذي ال يعتمد عىل الكلمة وإن كان ال يس�تغني عنها يف 
إطار االحتفاء بالتعبري الجس�ماني. إن املخرج الذي يريد تفجري طاقات 
املمثل عىل حس�اب املؤل�ف والكلمة، ه�و يف الواقع كم�ن يحاول إطالق 
عصفور يف الهواء بجناح واحد، وعلينا هنا أن نعلم أن العملية املرسحية 
ال تتكام�ل اال بتضاف�ر عنارص أساس�ية ه�ي الكلمة واملؤل�ف واملخرج 
واملمث�ل والجمه�ور، وغري ذلك م�ن تقليعات فنية هي مجرد اس�تغالل 
س�قيم لحالة االبداع يف املرسح، وأن إلغ�اء دور الكلمة هو تكريس لدور 
املجتمع�ات الت�ي تخىش من رس�الة الكلمة والحوار الخ�اّلق القادم من 
صاحب رسالة العرض وهو املؤلف الجاد، وهو صاحب القيمة الفكرية، 
وبه�ذا املفه�وم يك�ون امل�رسح واحدا م�ن أس�لحة التط�ور واملواجهة 
بالثقاف�ة، بعيدا عن دعاة امل�رسح املجهول الهوية والط�راز، إنهم بذلك 
يهدرون القيمة الحقيقية لرس�الة وأهداف املرسح الذي يحقق التطهري 
من خالل جماليات الكلمة. الكلمة سواء كانت نثرا أم شعرا، هي أساس 

امل�رسح، مث�ل الصورة يف الس�ينما، واللون يف الفن التش�كييل، والنغم يف 
املوسيقى، والكلمة أيضا هي التي تحقق قدسية النص املرسحي، وتضع 

له حدودا، ومن املمكن للمخرج أن يتعاطى 
بحرفي�ة وح�ذر يف ح�ال إذا م�ا أراد حذف 
بعض املقاط�ع، أو معالجتها عىل طريقته 
الخاصة لتحقي�ق رؤيته الفنية والفكرية، 
وم�ن ح�ق املخ�رج أيض�ا أن )يحف�ر( يف 
الن�ص رشيط�ة احرتام�ه لجوه�ر فك�ر 
املؤلف، حينما يق�وم بكتابة نص املؤلف 
س�يمولوجيا من خالل وسائله التعبريية 
والبرصي�ة الخاصة بحركة املمثلني عىل 

خشبة املرسح.
 لك�ن هذا الحق يف تقديرنا ال يعطي 
إلغ�اء فك�ر املؤل�ف  املخ�رج حق�وق 
ورؤيت�ه وتصوره ملا يري�د أن يطرحه 
عىل املتف�رج، بمعنى قد تكون الكلمة 
يف قال�ب حركة، أو صورة أو أي تعبري 
آخر يحف�ظ للنص املرسح�ي هيبته 

ودوره يف الخلق واالبداع. 

 العبث بالن�س

إن م�ن يحاول الرتوي�ج لفكرة 
الثان�ي  املؤل�ف  ه�و  املخ�رج  ان 
للمرسحية، وأعط�اه كل الحقوق 
إنم�ا  املؤل�ف،  ن�ص  يف  للتالع�ب 
ه�و يف الواق�ع يعم�ل يف الخف�اء 
ع�ىل تحقي�ق الخل�ل يف العملي�ة 

املرسحي�ة برمتها، وبحس�ب املتابعة ألعمال امل�رسح األوروبي املعارص 
ل�م نجد تجربة واح�دة حاول فيها مخرج أن يغتال ن�ص املؤلف بقيامه 
بمحاول إعادة صياغة النص عىل طريقته الخاصة او عشوائيا أو قيامه 
بالحذف الجذري من النص األصيل بحجة ان املؤلف قليل الخربة، بما يؤثر 
عىل أصل النص، ومن ثم تشويهه وتقديمه يف إطار يدفع باملؤلف األصيل 
اىل الرصاخ يف قاعة املتفرجني بعد مشاهدته للنص الذي كتبه: “إن هذا 
الن�ص ليس نّص، وان هذه املرسحية ليس�ت مرسحيتي”، وال ضري 
هن�ا من القول بأن أزمة النص املرسحي هي نتيجة طبيعية لألزمة 
السياسية واالجتماعية، وأن عدم وضوح الرؤية لدى الكاتب ناتج 
عن عدم نضوج الفكر املحيط به، أما الفكر فال يمكن أن يكون 
دعاي�ة، والكاتب الذي ال يملك وضوحا فكريا يضطر اىل كتابة 
نهايتني ملرسحيت�ه إرضاء ألصحاب الق�رار فهو ليس كاتبا 
ج�ادا، وإذا كان الف�ن ال حدود له فال يج�ب ان نرتك األمور 
وإش�كالياتها عىل حالها يف منظ�ور ان املرسح يتطور كل 

يوم. 
إن أزم�ة النص املرسحي أزم�ة عاملية نتيجة للحضارة 
الصناعي�ة وث�ورة املعلوم�ات التي عقدت مهم�ة الكاتب 
املرسح�ي وأعاقت�ه ع�ن تصوي�ر العالق�ات االجتماعي�ة 
والظروف السياس�ية حس�ب رؤيته، ومن هنا برزت ظاهرة 
)املخرج املؤلف(، ثم تطورت املس�ألة اىل املمثل املؤلف واملخرج 
مع�ا، ويف هذا الس�ياق يمكن الق�ول إن امل�رسح العربي يعاني 
أكثر م�ن نتائج هذه الظاهرة اىل عش�وائية أكرب وأهم ترتكز يف 
ع�دم تنظيم مهنة امل�رسح عىل الرغم من وج�ود نقابات، هذه 
العش�وائية إضافة إىل ضعف الخربة، وتجاوز حدود املس�ؤولية 
تجاه ثقافة وذائقة الجمهور، تدفع اىل أكثر من ظاهرة املخرج 
املؤل�ف اىل ظاهرة أزم�ة الفكر وحري�ة التعبري، وهذا 
ما ي�ؤدي يف النهاية اىل انع�دام الصلة بني 
امل�رسح والجمه�ور. هنا إش�ارة 
ذات صلة بامل�رسح األوروبي 
الذي ش�هد خالل السنوات 
تراجع  ظاه�رة  األخرية 
اىل  املرسح�ي  الن�ص 
الثاني�ة،  الدرج�ة 
الجمه�ور  وأصب�ح 
عملي�ة  يف  مش�اركا 

التأليف الفوري أثناء العرض تحطيما للتقاليد املرسحية.
ولعل هذه الظاهرة تأكيد آخر عىل تنوع اش�كال األزمة التي مازالت 
قائمة ح�ول ظاهرة املخ�رج املؤلف واملؤلف 
املخ�رج، وس�تظل مث�ل ه�ذه القضايا يف 
التقدي�ر العام، خاصة أزم�ة املرسح جزءا 
من األزم�ة الثقافية يف العال�م. ويف النهاية 
ال نود أن يتحول املخرج املرسحي اىل ش�كل 
من أش�كال الرقابة عىل املؤل�ف الذي يكتب 
وع�ىل رقبته عرشات الس�يوف م�ن الالءات 
واملمنوع�ات، بقدر ما نري�ده مخرجا خالّقا 
مبدع�ا يف ح�دود أدواته وابتكارات�ه يف مجال 
املنهج الحركي والتصويري والتجسيدي، حتى 
يظل هذا الثنائي الجميل � املخرج واملؤلف � يف 
نط�اق ما نطم�ح إليه يف مج�ال ثقافة املرسح 
الحقيقي�ة ودورها يف تش�كيل معرف�ة وذائقة 
املتف�رج، فاملرسح ه�و املرسح مهم�ا تطورت 
أش�كاله، فن اإلنس�ان لإلنس�ان، عىل الرغم من 
كثري الدعاوى امللح�ة عىل أهمية فن التجريب يف 

املرسح.
وه�و اصط�الح مفت�وح وفضف�اض يعطي 
املخ�رج يف أغل�ب االحوال مس�احة م�ن التخريب 
والفوىض يف تعامله مع النص املرسحي وكاتبه، إذ 
إنن�ا نقول يف هذه الحال�ة إن التجريب مهما عظم 
دوره لي�س بإمكان�ه إلغ�اء دور الكلم�ة ملصلحة 
الحركة واملش�هدية والصورة التي هي جزء يس�ري 

من العرض املرسحي.
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حامت ال�صكر

ل�م يكن النّحات الراحل محم�د غني حكمت )بغداد 
1929 � 2011( يقص�د االستنس�اخ البايولوجي الذي 
يعيد الجس�د وتفاصيله بقوله “م�ن املحتمل أن أكون 
نس�خة أخرى ل�روح نح�ات س�ومري او آش�وري أو 
بابيل..” بل يعني االستنس�اخ الروحي الذي يعيد مزايا 
املستنَس�خ العاطفية والنفسية واألس�لوبية. وهذا ما 
تؤكده أعمال�ه النحتية التي تنتصب يف ش�وارع بغداد 

وساحاتها.. 
 الفن�ان العراق�ي عام�ة يجد يف النح�ت تواصال مع 
امل�رياث الرافدين�ي ال�ذي تش�كل املنحوت�ات املتنوعة 
والجداري�ات قس�طه األكرب يف مدن وحض�ارات مابني 
النهري�ن املتعاقب�ة، الت�ي س�تواصل الحق�ا تطوي�ر 
النص�وص النحتية وتن�وع موادها الت�ي هيمن عليها 
الط�ني املميز لحض�ارة العراق، فوج�د الفنان املعارص 
مراجعه األس�لوبية فيها دون الش�عور بالف�راغ الذي 
يحس�ه الرّس�ام والقطيعة التي يعاني منه�ا، وهو ما 
وافقنا عليه الفنان نفسه يف لقاء جمعنا به والصديقني 
س�لمان كاصد واياد عبداملجي�د يف أبوظبي قبل عامني. 
لذا لم يكن محمد غني حكمت وال جواد س�ليم أو خالد 
الرّح�ال واس�ماعيل فت�اح ون�داء كاظ�م وغريهم من 
نحاتي الع�راق يفتقرون إىل املؤث�رات املحلية، وبالتايل 
ال تتحداهم او تس�تفزهم أو تستلبهم املؤثرات النحتية 
الغربي�ة رغ�م دراس�تهم يف الخ�ارج، واطالعه�م عىل 
منجزات النحت الغرب�ي الحديث. ولم يكن محمد غني 
اس�تثناء يف ذلك. لق�د درس يف إيطاليا لكن�ه لم يقع يف 
التلصي�ق األس�لوبي أو يكرر تج�ارب النح�ت الغربي 
الحديث واملعارص، بل ذهب إىل املوروث الرشقي املتنوع 
لُيغني أس�لوبه ويطوع مادتي الطني والربونز لتشكيل 
موضوعات رسدية من الكنوز الحكائية العربية واألدب 
امل�وروث، نذكر هن�ا تمثال املتنبي املؤرش بيده بس�عة 
وفخ�ر إىل صدره، وكأنه يقول: أنا الذي نظر األعمى إىل 
أدب�ي.. أو أنا الثريا، وأنا صخرة ال�وادي.. بينما توحي 
الحركة الدائرية غري املكتملة للجس�د واشتمال العباءة 

علي�ه بق�ول املتنب�ي: ع�ىل قل�ق كأن الري�ح تحت�ي. 
ولق�د رأى نقاد فن كث�ريون أن محم�د غني ينحت 
الرسد احتكاما إىل منجزه املأخوذ عن حكايات ألف ليلة 
وليلة، كتمث�ال كهرمانة املتن�اص مرجعيا مع حكاية 
عيل بابا واألربعني حرامي، وتمثال ش�هرزاد وشهريار 
املأخوذ عن اإلط�ار الحكائي لليايل العربية أثناء رشوع 
ش�هرزاد برسد حكاياتها عىل مسامع شهريار لتهدئة 
هيجاناته الدموية، لكني ارى انه باملقابل يجعل النحت 
مج�اال رسديا بتعاقب زمنه وتعيين�ات مكانه وتالوين 
ال�زي والتعابري الخارجي�ة والخطوط الجس�دية، كما 
يف إبرازه النبهار ش�هريار بحكي ش�هرزاد واسرتخائه 
مس�لوبا منفرج الس�اقني جالس�ا، بينم�ا تقف هي ال 
بكونها من رعيته بل متس�لطة عليه من األعىل بسحر 

حكاياتها ورشاقة جسدها.
وبهذه الق�راءة النحتي�ة الرسدية للرتاث اس�تطاع 
محمد غني حكمت أن يؤس�س ملدرس�ة نحتية مغايرة 
للتأث�ري الغرب�ي املب�ارش.. بينم�ا ترى يف املؤث�ر املحيل 
موضوع�ا ومادة مرجعه�ا األول. وال ش�ك أن ما تركه 
الراحل محمد غني سيكون حافزا ألجيال من النحاتني 
املوازنني بني الحداثة األسلوبية واستيعاب الرتاث الفني 

لوطنهم عرب العصور.
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اأحمد علي البحريي

يف ختام اأبوظبي ال�صينمائي  

رصاع قديم غري حمسوم بني املخرج واملؤلف    

وبني" بني  ما   - السوداء" للرتكي" أراف  " اللؤلوة 
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اأبوظبي  / حممد احلمام�صي

للم�رة األوىل من�ذ انطالق مهرج�ان أبوظبي 
الس�ينمائي ال�دويل يف دورت�ه السادس�ة 2012 
حجب�ت لجنة تحكي�م األفالم الروائي�ة الطويلة 
جائزة اللؤلؤة الس�وداء للفيل�م الروائي العربي، 
عىل الرغم من مشاركة فيلمني "عطور الجزائر" 
و"م�ا نموتش" ويتناول كالهم�ا قضية صعود 
تيارات االسالم السيايس واستخدامهما للتطرف 

واالرهاب ضد املجتمع.
اللؤل�ؤة الس�وداء للفيل�م  وذهب�ت جائ�زة 
الروائي الرتك�ي "أراف - ما ب�ني وبني"، إخراج 
ييش�يم أوس�طا أوغلو، وهو الفيلم الذي يشكل 
نقل�ة مهمة يف مس�رية الس�ينما الرتكية وعالج 
عددا م�ن القضايا الحيوي�ة يف مقدمتها قضية 
امل�رأة وما تعانيه يف ظل الفقر وس�يطرة القمع 

الذكوري.
وقد بدأ حفل توزيع جوائز مهرجان أبوظبي 
الس�ينمائي بإع�الن جائ�زة ني�ت باك، ش�بكة 
تروي�ج الس�ينما يف آس�يا، الت�ي أُنش�أت ع�ام 
1990، وهي املنصة الرائدة الكتش�اف وتشجيع 
الس�ينما اآلس�يوية. وقد أعلنها كل رئيس لجنة 
التحكي�م املخرج الرسيالنكي براس�انا فيثاناغ، 
والناق�د الس�ينمائي األمريكي نك باليفس�كي، 
والناق�د الهندي غوتامان باس�كران، وذهبت إىل 
فيل�م "عالم ليس لن�ا" للمخرج مه�دي فليفل، 
كونه صادر من القلب، متقلب وُمِحن إىل املايض 

واألرض التي هي فلسطني.
أم�ا جائ�زة "فيربيس�كي"، االتح�اد الدويل 
للنّقاد الس�ينمائيني، عملت ألكثر من 70 س�نة 

عىل الرتويج للس�ينما كف�ّن، والتي ضمت لجنة 
تحكيمه�ا نّق�اداً دوليني تحت قيادة اإلس�باني 
فرناندو س�الفا، وبمش�اركة عص�ام زكريا من 
مرص، وباربرا لوري دي الشارير وهدى إبراهيم 
من فرنس�ا والهندي�ة بريمين�درا مازومدير من 
الهند، فقد حص�ل عليها فيلم "الخروج للنهار" 
للمخرج�ة املرصي�ة هالة لطف�ي، وفيلم "عالم 

ليس لنا" للمخرج مهدي فليفل.
جوائز األفالم الوثائقية الطويلة التي ش�ارك 
فيه�ا اثنا ع�رش فيلماً، من ضمنها خمس�ة من 
هذه املنطقة، تستكشف القضايا امللّحة يف العالم 
حولنا، وقصص حقيقية رائعة للبطولة اليومية، 
ذهب�ت جائزة اللؤلؤة الس�وداء للفيلم الوثائقي 
"عالم ليس لن�ا" للمخرج مه�دي فليفل، حيث 
اس�تطاع املخرج � حس�ب تقرير لجنة التحكيم 
� بَحب�ك وثيقة أَث�ر بالجمهور بطريق�ة فَعالة 
عن مخَيمات الجئني فلس�طينني يف عني الحلوة 
بجنوب لبنان، من خالل اس�تخدامه شخصيات 
ولغة حقيقية أصيلة. من دون جدل، يعكس هذا 

العمل عنارص أساسية عن الروح اإلنسانية.
وحص�ل عىل جائزة لجن�ة التحكيم الخاصة 
لفيل�م "قص�ص نرويه�ا" للمخرج�ة الكندي�ة 
س�ارة بويل حيث تمكنت مخرجته من استخدام 
أس�لوب ذكي اس�تطاعت من خالل�ه إظهار أن 
الحياة قد تكون خيالية غري حقيقية كما هي يف 
السينما، ففي بعض األحيان باألفالم كما هو يف 
الواقع، األكاذيب قد تحمل بعثة س�حرية تظهر 

الحقيقة.
ونال الرويس ليوبوف أرك�وس جائزة أفضل 
مخ�رج جديد عن فيلم�ه "أنط�ون قريب هنا" 
كونه من خالل التصوير استطاع صياغة النص 
بطريقة شعرية وإنس�انية يف أجواء يسود فيها 

إحساس حقيقة اإلنسان.
وذهبت جائزة أفضل فيلم من العالم العربي 
لفيلم "يلعن بو الفوس�فاط" للمخرج التونيس 
س�امي تلي�يل لنجاحه رس�م صورة أش�خاص 
عاديني الذين وقف�وا صارمني وصامدين مقابل 
األح�داث واملواق�ف التاريخية م�ن أجل تحقيق 

التغيري الذي يكفل لهم حياة آمنة.
وذهب�ت جائ�زة أفض�ل مخ�رج م�ن العالم 
العرب�ي ل�كل م�ن وائل عم�ر وفيلي�ب ديب عن 
فيلمهما البحث عن النفط والرمال الذي استطاع 
الدم�ج ب�ني قصت�ني تاريخيت�ني وحبكهما بني 

املايض والحارض واملستقبل، خيال وحقيقة. 
جوائز مسابقة آفاق جديدة والتي رأس لجنة 
تحكيمها املونتري الحائزة عىل جائزة األكاديمية 

فرانس�وا باونو، وضّمت نّواف الجنابي، ومحمد 
وفيكموث�ي  غوس�يتي،  وجورجي�و  الدراج�ي، 
جاياسوندرا، فقد ذهبت جائزة اللؤلؤة السوداء 
آلف�اق جدي�دة للفيل�م اإليراني عائل�ة محرتمة 
للمخرج مسعود بخيش وحصل الفيلم األمريكي 
وحوش الربية الجنوبية للمخرج بني زيتلني عىل 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة
أم�ا أفضل فيلم م�ن العال�م العربي فحصل 

عليه "ملا شفتك" للمخرجة آن ماري جارس. 
وحصلت املخرج�ة املرصية هالة لطفي عىل 
جائ�زة أفض�ل مخ�رج م�ن العال�م العربي عن 
فيلمها "الخروج للنه�ار" ألناقة وَتميُيز الرؤية 
البرصية التي تغلبت عىل أسلوب السينما العربية 
والسينما املرصية بشكل خاص. وذهبت جائزة 

أفضل ممثل للفنان سورين مالينغ عن دوره يف 
الفيلم الدنماركي اختطاف.

وألدائه�ا الرائ�ع يف فيل�م "حج�ر الص�رب" 
حصلت الهندية غولش�يفته فرحاني عىل جائزة 
أفضل ممثلة بسبب ادائها الرائع يف تنفيذ القصة 

كلها.
وعق�ب إعالن جوائز مس�ابقة آف�اق جديدة 
أعلنت السيدة فرح خان الفائز بجائزة الجمهور 
هو فيل�م "إنق�اذ الوجه" للمخرجني ش�ارمني 

عبيد شينوي، ودانييل جونغ.
األف�الم  مس�ابقة  جوائ�ز  ج�اءت  وأخ�ريا 
الروائية، والتي ترأس�ت لجنتها تحكيمها شبانا 
عزم�ي، وش�ارك يف عضويتها املنتج س�يدومري 
ك�والر، والناقد س�مري فريد، واملخرج�ة املمثلة 
وكاتب�ة الس�يناريو نيك�ي كريم�ي، واملخ�رج 

إسماعيل فروخي.
وقد حصل عىل جائزة اللؤلؤة السوداء الفيلم 
الروائي الرتكي "أراف 0 ما بني وبني" للمخرجة 
ييش�يم أوس�طا أوغلو، وجائزة لجن�ة التحكيم 
الخاصة لفيلم "جيبو والظل" للمخرج الربتغايل 

مانويل دي اوليفيريا 
وحص�ل املخرج ن�وري بوزي�د التونيس عىل 
أفضل مخرج م�ن العالم العربي، التش�يل غايل 
غارس�يا برينال عىل أفضل ممث�ل بالرشاكة مع 
Jaeger- LeCoultre ع�ن مش�اركته يف فيل�م 
"ال"، واألملانية فرانزيس�كا بيرتي أفضل ممثلة 
بالرشاك�ة م�ع Jaeger- LeCoultre عن دورها 

يف الفيلم الرويس "خيانة".
وقد تخلل الحفل تكري�م الفنانتني اإليطالية 
كلودي�ا كاردين�ال واملرصية سوس�ن ب�در عن 

مسريتهما الفنية الطويلة وعطائهما املتميز.



ميكروفون

عبد فلك: سأظهر خمتلفًا

أعل�ن الفنان عبد فلك ع�ن انتهائه من تس�جيل ثالث أغان 

جدي�دة وه�ي )لخاطر عيونك وهس�ه انس�اكم وش�نو 

عذرك(.

وقال فلك  يوم أمس األربعاء "أغنية )لخاطر عيونك( 

كلمات الش�اعر ضياء الس�اهر وألحان ستار جبار 

وتوزيع اس�عد عبد الجبار وتم تسجيلها يف أستوديو 

لكش".

وأض�اف أم�ا العم�ل الثاني )هس�ه انس�اكم( فهو 

كلمات صف�اء الربيع�ي والحان عمر ه�ادي وتوزيع 

اس�عد عبد الجبار وس�يتم تصوي�ره يف البحر األبيض 

و أغنية )ش�نو عذرك( هي كتابة مش�ركة بينه وبني 

الشاعر مجبل وألحان عمر هادي. 

وأكد: أن�ه يحاول أن يظهر يف كل مرة بلوك 

وس�تايل مختل�ف يف كل أغنية 

بصمة  ي�رك  حتى 

م�ن  ل�ه 

ل  خ�ال

ر  ختي�ا ا

ء  ي�ا ز أل ا

لش�كل  ا و

ج�ي  ر لخا ا

س�يظهر  الذي 
به.

متابعة/ مروان الفتالوي
ينش�غل هذه األيام مطربون كثريون يف التحضري 
إلحياء حفالت العيد يف الوطن العربي، فيما يعكف 
آخرون بعيدين عن أي نشاطات تذكر، )املستقبل 
العراق�ي( تابع�ت آخر حف�الت الفنان�ني املزمع 

إقامتها يف هذا العيد يف سياق التقرير اآلتي.
ابت�داًء م�ع الفن�ان ماج�د املهندس ال�ذي يحيي يف 
أي�ام عيد األضحى املبارك حفل�ني غنائيني من تنظيم 
روتان�ا للحفالت، ويالق�ي يف األول الجمهور الكويتي يف 
ثاني أيام العي�د يف فندق كراون بالزا/ الكويت املوافق 27 
ترشين األول الحايل وهي الحفلة الثالثة الرسمية يف الكويت 
بعد النجاح الذي القته الحفلتان السابقتان، ليتوجه يف اليوم 
الثاني مبارشة اىل دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف ثالث 
أيام العيد بفندق حبتور جراند - عىل شاطئ الجمريا، وسيقدم 
املهندس يف الحفلني مجموعة من أغنياته القديمة باإلضافة اىل 
األعمال الجديدة التي طرحت مؤخراً بألبومه الجديد 'أنا وياك'، 
وبعد ثاني أس�بوع من طرحه يف االس�واق تصّدر ألبوم املهندس 
'أنا وياك' قائمة األلبومات األكثر مبيعاً يف محالت الفريجن ميجا 

ستور يف الخليج العربي.
من جانبه، يحيي املطرب حس�ني الجس�مي حف�اًل غنائياً يف أول 
أيام عيد األضحى املبارك داخل فندق س�مرياميس بالقاهرة، ومن 
املف�رض أن يعقد الجس�مي عدة جلس�ات عمل عق�ب الحفل مع 
بعض الش�عراء وامللحنني بالقاهرة الختيار أغنيتني أللبومه الجديد 

الذي من املفرض طرحه خالل موسم الشتاء القادم.
بينما تعود الفنانة اللبنانية كارول سماحة من مرص بعد ورشة عمل 
كبرية يف اس�توديوهات القاهرة اس�تعداداً الس�تكمال تسجيل ألبومها 
الجديد الذي سيبرص النور قريبا جداً، والذي سيعلن عن تفاصيله الحقا 

يف خرب مفصل.
وتحيي الفنانة كارول سماحة يف عيد األضحى حفال كبرياً يف 26 ترشين 

."Trop Fest" األول الحايل عىل كورنيش أبو ظبي ضمن مهرجان

وس�تحيي الفنان�ة اللبناني�ة فيفي�ان م�راد حف�الت ثاني وثال�ث أيام 
عي�د األضح�ى يف أضخم صال�ة للحفالت ت�م افتتحه�ا يف أربيل يف قرص 

.versaille
يف س�ياق متصل ، لن يش�هد لبنان يف مناس�بة عيد األضحى هذا املوسم 
زحم�ة حفالت غنائية كعادته كل ع�ام، إذ بالكاد يتجاوز عددها أصابع 
الي�د الواح�دة كما يغيب عنه�ا نجوم كبار ل�م يس�بق أن افتقدناهم يف 
مناس�بات مش�ابهة. ويب�دو أن أجواء الربي�ع واألزمة السياس�ية التي 
تم�ر بها املنطقة خاص�ة الجارة س�وريا هي الس�بب الرئييس يف هدوء 
لبنان وعزوف الفنانني عن ممارس�ة نش�اطهم الفني. ويف الوقت نفسه 
ابتعد الس�ياح الخليجيون عن زيارة بريوت منذ األش�هر املاضية بسبب 

تحذيرات حكوماتهم املتكررة من زيارة لبنان.
ه�ذه الحف�الت التي يراوح س�عر بطاقاته�ا ما بني ال��150 وال�700 
دوالر تت�وزع إقامتها ما بني فنادق بريوت وبعض املجمعات الس�ياحية 
املوجودة خارجها ويتصدرها فنانون لبنانيون بعدما كانت يف الس�نوات 

املاضية تتلون بفنانني من مرص والخليج العربي.
ويأتي الحفل الغنائي الذي يحييه كل من إليس�ا ووائل كافوري يف فندق 
»فينيس�يا« وس�ط بريوت ثاني أي�ام العي�د )27 من الش�هر الحايل( يف 
مقدمة الحفالت املنتظرة لهذا املوس�م من عي�د األضحى وصاحب أعىل 
نس�بة بيع لبطاقات�ه رغم أنها تتجاوز ال��600 دوالر. أما الحفل الثاني 
املتوقع أن يس�تقطب املحتفني بالعيد من مختلف املناطق اللبنانية فهو 
الذي س�يحييه ع�ايص الحالني ورىل س�عد يف صالة الس�فراء يف كازينو 
لبنان ثاني أيام العيد أيضا وتصل أس�عار بطاقاته إىل 350 دوالرا تشمل 

كلفة تناول العشاء كغريه من الحفالت.
أما املطرب ملحم زين فس�يكون أحد الفنانني القالئل الذين س�يقدمون 
حفلني غنائيني يف املناس�بة أحدهما يف مطعم »l’arc« يف بلدة مغدوش�ة 
الجنوبي�ة )أول أي�ام العي�د(، والثان�ي يف فن�دق »املوفمبي�ك« يف بريوت 
حيث ستش�اركه الغناء الفنانة هيفاء وهبي ثاني أيام العيد. وس�يكون 
املوس�يقار ملحم بركات بمثابة فلتة الش�وط بالنسبة لباقي زمالئه، إذ 
س�يكون الفنان الوحيد الذي س�يغرد من خ�ارج رسب رشكة »روتانا« 
لإلنت�اج والتوزي�ع الفني فيحيي حفال غنائيا ثاني أي�ام العيد يف مجمع 

»Edde sands« الواقع يف منطقة 
جبيل الساحلية.

وم�ن الحف�الت الت�ي س�تقام يف 
املناس�بة أيضا تلك التي سيقدمها 

املطرب هشام الحاج باالشراك مع 
الفنانة لورا خلي�ل يف فندق »البالزا« 

ثالث أيام العيد.
أم�ا أب�رز الغائبني ع�ن االحتفاالت يف 

عيد األضحى فهم كل من راغب عالمة 
ونجوى كرم ونانيس عجرم، إذ يبدو أن 

الثالث�ة لديهم ارتباطات خ�ارج بريوت 
أو أنه�م لم يتلقوا الع�روض الفنية التي 

تناسبهم.

املطربة 
ل  و ر كا

حة  سما
م�ن 

جهته�ا 
س�تحيي 

لعي�د  ا
لبنان  خارج 

ي�د  لتحد با و
مجم�ع  يف 

»تروبفس�ت« 
ع�ىل  الواق�ع 

كورنيش إمارة أبوظبي.
وتكتف�ي باقي املجمعات 

يف  املوزع�ة  واملطاع�م 
جمي�ع املناط�ق اللبنانية بإقامة 

برام�ج فني�ة خجول�ة اعتادت 
تقديمه�ا يف عطلة األس�بوع 
والت�ي تقترص ع�ىل مغنني 
م�ن ن�وع ال��»وان م�ان 

ش�و«، حي�ث يعزف�ون 
ويغنون يف آن.

ويؤكد أحد متعهدي 
أن  الحف�الت 

س�ة  سيا
ملخت�رص  ا

ملفي�د  ا
يف  املتبع�ة 
برنامج حفالت عيد األضحى 
له�ذا العام كان�ت تحصي�ال حاصال 
للظروف الدقيقة التي يعيشها العالم 

العرب�ي، وال س�يما س�وريا، إذ كانت 
هذه األخرية يش�كل مواطنوها نس�بة 

مرتفع�ة من جمهور النج�وم اللبنانيني 
وكذلك األمر بالنس�بة أله�ل الخليج الذين 

تلقوا تعليمات صارمة من سفاراتهم منذ 
فرة بعدم التوجه إىل لبنان. 

ش�ريين عبد الوهاب، التي س�وف تقيض 
أول عي�د أضحى لها خالل أيام بعد طالقها 

من زوجه�ا وبالتأكيد لن يك�ون مثل أي 
عيد مىض.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 
فجأة وجدت نفس�ها أمام مسؤولية إعالمية 
كبرية لتكون مديرة لقسم العالقات واإلعالم 
يف دائ�رة الس�ينما وامل�رح، وكان الب�د لها 
أن تك�ون أو ال تك�ون... لك�ن إرصارها عىل 
التح�دي جعله�ا تؤمن بأن رحل�ة األلف ميل 
تبدأ بخط�وة، ولهذا اخت�ارت وقبل كل يشء 
أن يكون لقس�مها ش�عارا تعم�ل عىل نهجه 
وتنفيذه وهو: )التخطيط اإلعالمي السليم.. 
الص�دق.. احرام الواجب وأصحابه( تلك هي 
زينب القصاب مدير قس�م العالقات واإلعالم 
يف دائرة الس�ينما وامل�رح والتي كانت معنا 

يف هذا الحوار :
* كيف كانت البداية؟

- من�ذ ع�ام 2011 وحت�ى الي�وم وضم�ن 
جدول�ة يومي�ة تض�م عم�ل ثمان�ي 

ش�عب مختلفة التخصص�ات وكان 
الب�د لقس�منا أن يتفوق عىل نفس�ه 

وان يتب�ع منهجي�ات إعالمية خاصة 
ويبت�دع س�بال جدي�دة تك�ون مح�ط 

إعج�اب وإش�ادة... خدمة ل�كل منجز 
ثق�ايف فني يخرج من ب�ني جناحي هذه 

املؤسسة )السينما واملرح( وبمسؤولية 
عالية، بل تعد أعمال القسم وبطلب الكثري 

اىل تقديم خدمات�ه إىل وزارات أخرى ودوائر 
حكومية ومنظمات مجتمع مدني.

* وماذا عن املنجزات؟
- خالل عام 2011 كان�ت التغطية اإلعالمية 
كامل�ة لجميع أنش�طة الدائرة الس�ينمائية 
واملرحي�ة ومنج�زات الدائ�رة الثقافية من 
خالل إسراتيجية عمل إعالمية تبدأ بالقاعدة 
حيث التهيئة الخربي�ة للمنجز قبل أيام عدة 

من انطالقة لوكاالت األنباء ومن ثم الصحف 
اإلذاعي�ة  اإلعالمي�ة  باملؤسس�ات  وتنته�ي 
والتلفزيوني�ة العراقي�ة والعربي�ة والعاملي�ة 
عند القم�ة... والوصول اىل ذروة الدعاية ألّي 
منجز فني او ثقايف من خالل إقامة املؤتمرات 

الصحفية واالحتفاء بالشخصيات الفنية.
* أهم األفكار الجديدة التي حققتموها؟

� تبني املواهب الش�ابة من خالل )مهرجان 
كرنفال الفرح( والذي أقيم تحت شعار )اول 
الف�ن قطر ثم ينهم�ر(... الخاص بخريجات 
معه�د الفنون الجميلة للبن�ات... واحتفالية 
للطفل الس�ينمائي املوهوب املخرج حس�ني 

حافظ لعيبي لعرض فيلمه األول 
)الع�ازف الصغري( 

ء  الحتف�ا وا
الفن�ان  الطفول�ة  بس�فري 
هاشم سلمان بوصفه أول سفري للطفولة 

العراقية.. وغريها الكثري.
*واالهم من ذلك الكثري؟

- افتت�اح املوقع االلكروني الرس�مي لدائرة 

إضاف�ة  ليك�ون  وامل�رح  الس�ينما 
برق�ي  راقي�ة  ثقافي�ة  دالل�ة  ذات 
النت�اج الفني العراق�ي طيلة عقود 
مض�ت ع�ىل مضم�ون م�ا ينرش 
يف الش�بكة الدولي�ة )االنرني�ت( 
الفني�ة األم  وي�ؤرخ للمؤسس�ة 
الراعية لقيم الفن والجمال عرب نرش 
املعلوم�ات التاريخي�ة ومتابعة حية مبارشة 
لكل جدي�د تقيمه الدائرة.. حي�ث تم اإلعالن 
عن انطالق أول رس�الة الكرونية من املوقع 

عىل فيس بوك. 
* وماذا عن عام 2012؟

- وص�ل حج�م الت�داول اإلعالم�ي والثق�ايف 
 )103( اآلن  الع�ام وحت�ى  للقس�م يف ه�ذا 

مؤسس�ة إعالمي�ة وثقافي�ة نتعام�ل معها 
بالتزام يليق باسم الدائرة العريقة ومستوى 
التفك�ري اإلداري اإلعالمي الصحي�ح.. وكان 
دوره فاع�ال وملحوظ�ا ب�ني دوائ�ر وزارة 

الثقافة.
*وم�اذا ع�ن املوق�ع االلكرون�ي الرس�مي 

للدائرة؟
اىل  االلكرون�ي  املوق�ع  م�رشوع  وص�ل   �
مش�ارف تحقيق حلم الكث�ري من الفنانني يف 
استعراض الكروني متطور لجميع انجازات 
الدائرة والدلي�ل ان حجم املتصفحني للموقع 
واملراس�الت الربيدي�ة الت�ي وصل�ت للموقع 
م�ن كربي�ات املؤسس�ات الفني�ة والثقافية 
ج�دا  كب�ريا  ب�ات  والباحث�ني  واإلعالمي�ة 

ومتميزا.
* وكي�ف يعم�ل قس�م العالق�ات واإلع�الم 

اليوم؟
� يعمل القس�م ضمن رباط مقدس أساس�ه 
االحرام والص�دق وتلبية الواج�ب املناط به 
.. فهو حارض يف جمي�ع الفعاليات وكرشيك 
مؤتم�ن أصيل عىل جمي�ع انج�ازات الدائرة 
ضمن املوسم املرحي والسينمائي والثقايف 
ولم تأت هذه الرشاك�ة إال بفضل الثقة التي 
أعطاه�ا الدكتور ش�فيق امله�دي مدير عام 
دائرة الس�ينما واملرح واألس�تاذ إسماعيل 
الجبوري املع�اون االداري واملايل املتابع لعمل 
العالقات واإلعالم واجهة املؤسسات وعقلها 

املجتهد ولسان حالها الصادق الفعال.
*وماذا عن إسراتيجية عملكم؟

� اعتمد القس�م إس�راتيجية عمل أكاديمية 
اتسمت بشكل الدم اإلعالمي بدءا من التهيئة 
الخربي�ة األوىل والثاني�ة والثالث�ة والنهائي�ة 
اإلعالمي�ة  التغطي�ة  يف  ال�ذروة  اىل  وص�وال 
ملهرجان منتدى املرح التجريبي الس�ادس 
ع�رش ع�ام 2011 إىل )83( وس�يلة إعالمية 
مقروءة ومس�موعة ومرئية عراقية وعربية 

وعاملية طيلة ايام املهرجان الستة.
* وما جديدكم؟

� يق�ود القس�م الي�وم حملة دعاي�ة واعالم 
وعالق�ات بص�دد م�رشوع االفالم الس�ينما 
للثقاف�ة  املنتج�ة لصال�ح بغ�داد عاصم�ة 
العربية عام 2013 ... وهناك مشاريع اخرى 
ينف�رد بها القس�م ويبحث م�ن خاللها عن 
قيمة الثقاف�ة والفن يف املجتمع العراقي عرب 
ترويج مدروس يدق ابواب التذكري ان العراق 

جمجمة العالم.
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إياد طه: يعيدون املرسحيات بتغيري أسامئها فقط!
كشف الفنان إياد طه عن تكرار عروض مرحية ألكثر من مرة بأسماء مختلفة عىل أنها أعمال جديدة بغية جذب الجمهور 

له�ا من جديد.وقال طه الفنان الكوميدي لديه مخاوف عىل مس�تقبل املرح الكوميدي من تجار املس�ارح الش�عبية لذا 
يجب عرض االعمال عىل لجان مشاهدة قبل تقديمها للجمهور. وأضاف: نفتقد لكاتب الدرجة األوىل لذلك وقعنا بفخ 

تكرار النصوص وبأسماء مختلفة.أما عن آخر أعماله يستعد لعمل مرحيات ملرح الطفل لعرض أول أيام عيد 
األضحى املبارك. وكانت بدايات اياد طه كشاعر غنائي وكتب كلمات أغان للعديد من املطربني منهم إسماعيل 

الفروجي أغنية )مجبور بحبج مجبور(، أما بداياته يف التمثيل فقد ظهرت بعد ولعه بمتابعة األفالم الهندية 
يف السينمات وتقمص الشخصيات مستغالً شبهه بالهنود، وأول عمل فني مع املخرج قاسم وعيل الراج 

يف مرحية )عرب فوق عرب تحت( عام 1998.

أملانيا تكرم بيدر البرصي بوضع
 بصمتها مع بتهوفن

فتحت أملانيا ذراعيها الس�تقبال مطربة األوب�را العاملية العراقية 
بي�در الب�رصي، وذل�ك ألحيائها حف�ال فنيا كبريا ح�ره كبار 
املوس�يقيني م�ن أوربا. يش�ار أن الحفل حظي باهتمام وس�ائل 

اإلعالم املختلفة وكتب عن الفنانة العراقية بيدر البرصي الكثري، 
والتي غن�ت عىل مرح “فرييدنس�كريج” بمدينة بوتس�دام 

االملانية مع اوركسرا وكورال مدينة آرسن الهولندية بقيادة 
املايس�رو ” رول فريهيخن”، وتم نقل�ه ألكثر من فضائية 
عاملية، ويأتي هذا عقب استالمها لقب “صوت االديان” يف 

هولندا حيث تقيم هناك، وبعد النجاح الكبري لها يف حفلها 
األول ببغ�داد مع الفرقة الس�يمفونية الوطنية. ونتيجة 
لتألقها بادر منظمو الحفل بإضافة اس�م الفنانة بيدر 
البرصي ووضع بصمتها كت�ذكار مع قائمة الفنانني 
الذي�ن وقفوا عىل هذا املرح وقدم�وا فنهم من اجل 
الس�الم والتعايش بني الش�عوب ومن بينهم الفنان 

الخالد )بيتهوفن(.  
كما تم ترشيح هذا العمل لجائزة الثقافة يف مدينة 
)ليمبورخ(، وستظهر النتائج يف التاسع من شهر 

ترشين الثاني املقبل. 

اهلام تؤكد أن صورها 
العارية لفتاة رومانية

 قام�ت املمثل�ة املرصي�ة إله�ام ش�اهني برفع 
دع�وى قضائي�ة جدي�دة ضد الش�يخ عب�د الله 

بدر مق�دم الربامج يف قن�اة الحاف�ظ، تتهمه فيها 
بالتش�هري بها، ون�رش أخب�ار كاذبة عنه�ا، وقيامه 

برف�ع صور عارية مفربكة لها، حيث اعتربت أن الصور 
لفت�اة رومانية قاموا بركيب وجهه�ا عليها.وقالت إلهام 

يف ترصيح�ات ناري�ة لوس�ائل اإلع�الم املرصي�ة أن ترصف 
الش�يخ بدر أثار تعجبها، متس�ائلًة "كيف يتحدث باسم الدين 

اإلس�المي أمام العالم أجمع، وهو يفعل كل ما نهى عنه اإلسالم، 
لو كل اإلس�الميون تحدثوا وفعلوا مثله ستكون هناك كارثة كربى، 

وستش�ّوه ص�ورة الدين اإلس�المي أم�ام العال�م، بما فيه م�ن أديان 
وطوائ�ف مختلفة".وأضافت إلهام ان الله أظه�ر الحق ووضع يف دربها 

أشخاصاً يدافعون عنها، قاموا بإظهار الصورة الحقيقية للفتاة الرومانية، 
التي كشفت عن الحقائق التي زيفها بدر.

دومينيك: جسدي مثري وال أحب الُقَبل 
أكدت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني أنها لم تكن تعرف اس�م غادة رجب من األساس 
وأن كل م�ا ح�دث أن هناك مجموعة من املقربني منها كلموه�ا وأخربوها أن هناك فنانة 

أع�ادت تقدي�م أغنية لها ولك�ن بكلم�ات مختلفة.دومينيك قالت إنها تس�تعني باألمن يف 
منزلها ألن هناك بعض األش�خاص املعجبني بها التي وصفتهم باملهووس�ني، الذين يمكن 

له�م أن يروه�ا يف أي وقت.الفنانة اللبناني�ة رفضت أي اتهام بوجه له�ا بأنها قد تتعمد 
اإلث�ارة يف كليباتها وأعمالها الفنية، معللة تلك االتهامات بأنها تتمتع بجس�د مثري، الفتة إىل 

أنها تكره أي فنانة تقبل أحًدا يف كليب خاص بها، كما أنها تحرم الجمهور.

منى زكي مذيعة برنامج مجايل
 “جمالك مع Veet” هو اسم برنامج تتحّر قناة “الحياة” إلطالقه، يتمحور حول سبع فتيات، 

يت�م العمل عليهّن م�ن نواحي التغذية واألزي�اء والتجميل واملاكياج، كي يصبح�َن أجمل، ويعود 
الق�رار لالختيار بينهّن للجمهور، رغم أن خرباء سيس�اعدون الصباي�ا ليصبحَن عىل قدر الجمال 

املرج�و..وألّن املمثل�ة منى زكي هي الوجه اإلعالني لرشكة Veet إلزالة الش�عر، فقد عرضت عليها 
الرشكة فكرة أن تشارك يف الربنامج وتحاور الفتيات عرب الحلقات، فوافقت زكي عىل التجربة ..

زينب القصاب: العراق مججمة العامل

املهندس وإليسا وكفوري حارضون .. ونانيس ونجوى وعالمة غائبون

حفالت العيد.. نجوم متأهبون وآخرون صائمون



ميكروفون

متابعة/ مروان الفتالوي
ينش�غل هذه األيام مطربون كثريون يف التحضري 
إلحياء حفالت العيد يف الوطن العربي، فيما يعكف 
آخرون بعيدين عن أي نشاطات تذكر، )املستقبل 
العراق�ي( تابع�ت آخر حف�الت الفنان�ن املزمع 

إقامتها يف هذا العيد يف سياق التقرير اآلتي.
ابت�داًء م�ع الفن�ان ماج�د املهندس ال�ذي يحيي يف 
أي�ام عيد األضحى املبارك حفل�ن غنائين من تنظيم 
روتان�ا للحفالت، ويالق�ي يف األول الجمهور الكويتي يف 
ثاني أيام العي�د يف فندق كراون بالزا/ الكويت املوافق 27 
ترشين األول الحايل وهي الحفلة الثالثة الرسمية يف الكويت 
بعد النجاح الذي القته الحفلتان السابقتان، ليتوجه يف اليوم 
الثاني مبارشة اىل دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف ثالث 
أيام العيد بفندق حبتور جراند - عىل شاطئ الجمريا، وسيقدم 
املهندس يف الحفلن مجموعة من أغنياته القديمة باإلضافة اىل 
األعمال الجديدة التي طرحت مؤخراً بألبومه الجديد 'أنا وياك'، 
وبعد ثاني أس�بوع من طرحه يف االس�واق تصّدر ألبوم املهندس 
'أنا وياك' قائمة األلبومات األكثر مبيعاً يف محالت الفريجن ميجا 

ستور يف الخليج العربي.
من جانبه، يحيي املطرب حس�ن الجس�مي حف�اًل غنائياً يف أول 
أيام عيد األضحى املبارك داخل فندق س�مرياميس بالقاهرة، ومن 
املف�رض أن يعقد الجس�مي عدة جلس�ات عمل عق�ب الحفل مع 
بعض الش�عراء وامللحنن بالقاهرة الختيار أغنيتن أللبومه الجديد 

الذي من املفرض طرحه خالل موسم الشتاء القادم.
بينما تعود الفنانة اللبنانية كارول سماحة من مرص بعد ورشة عمل 
كبرية يف اس�توديوهات القاهرة اس�تعداداً الس�تكمال تسجيل ألبومها 
الجديد الذي سيبرص النور قريبا جداً، والذي سيعلن عن تفاصيله الحقا 

يف خرب مفصل.
وتحيي الفنانة كارول سماحة يف عيد األضحى حفال كبرياً يف 26 ترشين 

."Trop Fest" األول الحايل عىل كورنيش أبو ظبي ضمن مهرجان

وس�تحيي الفنان�ة اللبناني�ة فيفي�ان م�راد حف�الت ثاني وثال�ث أيام 
عي�د األضح�ى يف أضخم صال�ة للحفالت ت�م افتتحه�ا يف أربيل يف قرص 

.versaille
يف س�ياق متصل ، لن يش�هد لبنان يف مناس�بة عيد األضحى هذا املوسم 
زحم�ة حفالت غنائية كعادته كل ع�ام، إذ بالكاد يتجاوز عددها أصابع 
الي�د الواح�دة كما يغيب عنه�ا نجوم كبار ل�م يس�بق أن افتقدناهم يف 
مناس�بات مش�ابهة. ويب�دو أن أجواء الربي�ع واألزمة السياس�ية التي 
تم�ر بها املنطقة خاص�ة الجارة س�وريا هي الس�بب الرئييس يف هدوء 
لبنان وعزوف الفنانن عن ممارس�ة نش�اطهم الفني. ويف الوقت نفسه 
ابتعد الس�ياح الخليجيون عن زيارة بريوت منذ األش�هر املاضية بسبب 

تحذيرات حكوماتهم املتكررة من زيارة لبنان.
ه�ذه الحف�الت التي يراوح س�عر بطاقاته�ا ما بن ال��150 وال�700 
دوالر تت�وزع إقامتها ما بن فنادق بريوت وبعض املجمعات الس�ياحية 
املوجودة خارجها ويتصدرها فنانون لبنانيون بعدما كانت يف الس�نوات 

املاضية تتلون بفنانن من مرص والخليج العربي.
ويأتي الحفل الغنائي الذي يحييه كل من إليس�ا ووائل كافوري يف فندق 
»فينيس�يا« وس�ط بريوت ثاني أي�ام العي�د )27 من الش�هر الحايل( يف 
مقدمة الحفالت املنتظرة لهذا املوس�م من عي�د األضحى وصاحب أعىل 
نس�بة بيع لبطاقات�ه رغم أنها تتجاوز ال��600 دوالر. أما الحفل الثاني 
املتوقع أن يس�تقطب املحتفن بالعيد من مختلف املناطق اللبنانية فهو 
الذي س�يحييه ع�ايص الحالني ورىل س�عد يف صالة الس�فراء يف كازينو 
لبنان ثاني أيام العيد أيضا وتصل أس�عار بطاقاته إىل 350 دوالرا تشمل 

كلفة تناول العشاء كغريه من الحفالت.
أما املطرب ملحم زين فس�يكون أحد الفنانن القالئل الذين س�يقدمون 
حفلن غنائين يف املناس�بة أحدهما يف مطعم »l’arc« يف بلدة مغدوش�ة 
الجنوبي�ة )أول أي�ام العي�د(، والثان�ي يف فن�دق »املوفمبي�ك« يف بريوت 
حيث ستش�اركه الغناء الفنانة هيفاء وهبي ثاني أيام العيد. وس�يكون 
املوس�يقار ملحم بركات بمثابة فلتة الش�وط بالنسبة لباقي زمالئه، إذ 
س�يكون الفنان الوحيد الذي س�يغرد من خ�ارج رسب رشكة »روتانا« 
لإلنت�اج والتوزي�ع الفني فيحيي حفال غنائيا ثاني أي�ام العيد يف مجمع 

»Edde sands« الواقع يف منطقة 
جبيل الساحلية.

وم�ن الحف�الت الت�ي س�تقام يف 
املناس�بة أيضا تلك التي سيقدمها 

املطرب هشام الحاج باالشراك مع 
الفنانة لورا خلي�ل يف فندق »البالزا« 

ثالث أيام العيد.
أم�ا أب�رز الغائبن ع�ن االحتفاالت يف 

عيد األضحى فهم كل من راغب عالمة 
ونجوى كرم ونانيس عجرم، إذ يبدو أن 

الثالث�ة لديهم ارتباطات خ�ارج بريوت 
أو أنه�م لم يتلقوا الع�روض الفنية التي 

تناسبهم.

املطربة 
ل  و ر كا

حة  سما
م�ن 

جهته�ا 
س�تحيي 

لعي�د  ا
لبنان  خارج 

ي�د  لتحد با و
مجم�ع  يف 

»تروبفس�ت« 
ع�ىل  الواق�ع 

كورنيش إمارة أبوظبي.
وتكتف�ي باقي املجمعات 

يف  املوزع�ة  واملطاع�م 
جمي�ع املناط�ق اللبنانية بإقامة 

برام�ج فني�ة خجول�ة اعتادت 
تقديمه�ا يف عطلة األس�بوع 
والت�ي تقترص ع�ىل مغنن 
م�ن ن�وع ال��»وان م�ان 

ش�و«، حي�ث يعزف�ون 
ويغنون يف آن.

ويؤكد أحد متعهدي 
أن  الحف�الت 

س�ة  سيا
ملخت�رص  ا

ملفي�د  ا
يف  املتبع�ة 
برنامج حفالت عيد األضحى 
له�ذا العام كان�ت تحصي�ال حاصال 
للظروف الدقيقة التي يعيشها العالم 

العرب�ي، وال س�يما س�وريا، إذ كانت 
هذه األخرية يش�كل مواطنوها نس�بة 

مرتفع�ة من جمهور النج�وم اللبنانين 
وكذلك األمر بالنس�بة أله�ل الخليج الذين 

تلقوا تعليمات صارمة من سفاراتهم منذ 
فرة بعدم التوجه إىل لبنان. 

ش�ريين عبد الوهاب، التي س�وف تقيض 
أول عي�د أضحى لها خالل أيام بعد طالقها 

من زوجه�ا وبالتأكيد لن يك�ون مثل أي 
عيد مىض.

www.almustakbalpaper.net

لوبيز تريد الزواج.. ووالدتها: متهورة!
ترغ�ب املغنية واملمثل�ة األمريكية جينيفر لوبيز خ�وض تجربة الزواج 
مجدداً عىل الرغم من الزيجات األربع السابقة التي فشلت فيها جميعاً، 

والتي كان آخرها من النجم الالتيني 
مارك أنطوني.

وكم�ا يب�دو أن جينيف�ر وقع�ت يف 
شباك حب صديقها الراقص كاسرب 
من�ه  بال�زواج  وترغ�ب  س�مارت، 
وتكوين أرسة، إالّ أن هناك من يقف 

معرضاً عىل هذا الزواج.
وأعرب�ت والدة لوبيز عن خش�يتها 
من املش�اعر العاطفي�ة التي تكنَّها 
بعدم�ا  س�مارت،  تج�اه  ابنته�ا 
واجهت الفشل يف تجاربها الزوجية 
الس�ابقة التي سببت لها الكثري من 

وجع الرأس.
وذك�ر أحد املقرَّبن م�ن عائلة النجمة الالتينية الحس�ناء أن "جينيفر 
س�بق أن أخربت والدتها غوادالوبي وبعض املقرَّبن منها أنها ترغب يف 
ط  الزواج وإنجاب األطفال من كاس�رب. وأنها عىل قناعة تامة بما تخطِّ

له. لذلك ليس بمقدور أّياً كان إقناعها خالف ذلك. 
لكن تشعر غوادالوبي بقلق بالغ إزاء ابنتها، ألنها تعرف جينيفر جيداً، 
فهي رومانس�ية ومترسعة يف اتخاذ قراراتها. وما ال تريده والدتها لها 
أن تّتخ�ذ قراراٍت مهمٍة تن�دم عليها فيما بعد. وتخ�ى من أن ترتكب 

ابنتها املتهورة خطأً فادحاً".
وأم�ا الذي لم يعد يعري اهتماما ملغامرات جينيفر لوبيز العاطفية فهو 
جمهورها الذي وضع جانباً موقفه الس�لبي من كاس�رب، وراح يصفق 
لكليهم�ا خالل جوالتها الغنائية العاملية. غ�ري أن هذا الوضع يتناقض 
وانتق�ادات معجبيه�ا الس�لبية الت�ي كان�ت تطل�ق عرب موق�ع توير 
اإلجتماع�ي خالل ش�هر كانون الثان�ي املايض، والتي كانت تش�ري إىل 

فارق العمر بينهما واتهام الفنان الراقص باالنتهازية.

كارداشيان عروس رومانسية في ميالدها
أطلت نجمة تليفزيون الواقع األمريكية كيم كارداش�يان طلة سحرية 

خالل احتفالها برفقة حبيبها مغني 
الراب كاني ويست بعيد ميالدها.

كيم ب�دت يف منته�ى الرومانس�ية 
خالل رحلتها التي اصطحبها فيها 
كان�ي إىل مدين�ة البندقية، 
حي�ث ارتدت يف إحدى 
جوالتهما فستان 
بي�ض  أ
قصري 

يش�به فس�اتن الزف�اف 
ظه�رت في�ه عروس 

ناعمة كالفراشة.
أيض�اً  كان  كان�ي 
متأنق يف هذه 
التي  الجولة 
فيه�ا  ارت�دى 
أس�ود  جاكي�ت 
كالسيكي، وزار 
واح�دة  فيه�ا 
أش�هر  م�ن 
ت  حا لس�ا ا
البندقي�ة،  يف 
توق�ف  حي�ث 
وأه�دى  ويس�ت 
وردة  لحبيبت�ه 
تعب�رياً  حم�راء 
من�ه ع�ىل 
حبه لها.

السلطانة هيام: والدي مسلم وأمي كاثوليكية
تحدثت املمثلة الركية "مريم أوزيريل" املعروفة يف الوطن 
العربي بالس�لطانة هيام من مسلسل حريم السلطان عن 

بعض التفاصيل يف حياتها قبل وبعد الشهرة.
قالت هيام يف حديث مع إحدى املجالت الركية أن والدتها أملانية، 
ووالدها تركي، وهما مطلقان،لكنها نش�أت يف بيئية متسامحة 

جداً وكان أهم يشء يف عائلتها، حب اآلخر وتقبله.
وتطرقت هيام ملوضوع اللغة الذي واجهته عندما بدأت التمثيل يف 
حريم الس�لطان، وقالت انها يف البداية كانت تبقى كل الليل للتعلم 
النطق بطريقة صحيحة حتى أصبحت اآلن تستطيع التعبري بشكل 

جيد باللغة الركية.

مــن هناك
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كش��فت المغنية األميركية تايلر 
س��ويفت أن أصدقاءها السابقين 
مم��ا  أكث��ر  "حس��ودين"  كان��وا 
ينبغي، وقالت مغني��ة الكانتري، 
ج��اك  م��ن  كال  واع��دت  الت��ي 
جيلينهال، وجو جوناس، وتايلور 
لوتنر، وجون ماي��ر، أن عالقاتها 
بأولئك النج��وم الهوليوديين لم 
تستمر بسبب عدم قدرتهم على 
التعامل م��ع كونها أكث��ر نجاحا 
منه��م، وأوضحت تايل��ور قائلة: 
"لق��د وج��دت أن الرج��ال الذين 
أق��وم بمواعدته��م م��ن مج��ال 
عملي يمكن أن يكونوا تنافسيين 

للغاية."
وأضاف��ت: "إن آخر م��ا أفكر فيه 
عندما أح��ب ش��خصا أن أتعرف 

عليه هو" .

مسرحية بيترا والذئب
من ذاكرة   المسرح العراقي 

إعداد وإخراج/ فاروق داود

النص / مأخوذ عن س�يمفونية 

قصرية ل��) س�ريغي بوركييف 

( معم�ول ع�ىل اس�اس حكاية 

لألطفال 

تقديم / فرقة مرسح بوليفار يف 

العاصمة السويدية 

الزمان / أيار � 2012 

املكان/ ستوكهولم � السويد 

"قص�ة املرسحي�ة ت�دور حول 

فتاة صغرية تدعى بيرا تربطها 

عالقة قوية وجميلة بالحيوانات 

يف  جده�ا  م�ع  تعي�ش 

بيت ريف�ي اال ان الذئب 

ينجح يف اختطاف احدى 

البط�ات وتتمك�ن بيرا 

صديقته�ا  إنق�اذ  م�ن 

الذئب  واصطي�اد  البطة 

حديق�ة  اىل  والذه�اب 

من  للتخلص  الحيوانات 

رشه".

املخرج

فاروق داود      

املهندس وإليسا وكفوري حارضون .. ونانيس ونجوى وعالمة غائبون

حفالت العيد.. نجوم متأهبون وآخرون صائمون

امتثال الطائي ونصف قرن من العطاء
بع�د ان ت�م تكريمها مؤخ�را من قبل دائرة الس�ينما وامل�رسح يف ذكرى تأس�يس الفرقة القومي�ة للتمثيل.. ذكرت 
الدكتورة امتثال الطائي مصممة األزياء واألس�تاذة يف كلية الفنون الجميلة بأنها أخرجت العديد من تصاميم ازياء 
األف�الم واملرسحي�ات واملسلس�الت والتمثيليات طيلة اكثر من نص�ف قرن .. وان أول عمل قامت بتصميم مالبس�ه 
كان ملرسحية )قيس وليىل( للمخرج الراحل إبراهيم جالل ... وان اخر فيلم روائي قامت بتصميم مالبس�ه هو فيلم 
)امللك غازي( للمخرج محمد ش�كري جميل ... وإنها كانت مؤخرا مع العمل املرسحي )الحس�ن اآلن( لكلية الفنون 
الجميل�ة ه�ذا ومن الجدير بالذكر ان الطائي ال زالت تحن لفرة الس�بعينات من الق�رن املنرصم والتي كانت وبحق 
العرص الذهبي للفنون بكل أشكالها.وتتمنى عودة موظفة لتلك الفنون التي تعرب عن مكنونات الذاكرة العراقية ... 

ان الن الف�ن يف رأيها هو )مرآة املجتمع( و) س�جل تاريخ األمة ( وال  يمكن ألي ش�عب 
ينهض بمعزل عن الفنون.

عبد المطلب السنيد مع 
)خضير مقطورة(

ع�ن رواي�ة )درب الحطاب�ات( للكاتب حس�ن 
اله�اليل ق�ام الفنان عب�د املطلب الس�نيد باعداد 

وإخراج املسلسل اإلذاعي والذي يحمل اسم الرواية 
ويف ثالث�ن حلقة تناول فيه�ا حياة املطرب الريفي 

) خض�ري حس�ن نارصي�ة ( املع�روف ب�� ) خضري 
مقطورة ( وش�ارك يف التمثيل ضياء الساعدي وعيل 

الش�طري وحيدر عبد الله وزيدون داخل وهم اعضاء 
يف فرقة لكش للتمثيل يف قضاء الشطرة يف محافظة ذي 

قار ... اىل جانب نخبة من الفنانن 
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العي�د ويتحدث معك ويتن�اول ذات الطعام 
ولكن�ه غائ�ب بروح�ه، بعي�داً عن�ك م�ن 
الداخ�ل، ال تش�عر أن هناك م�ا يجمعك به 
س�وى الوق�ت والمكان الذي تتقاس�مانه، 
في الوقت ال�ذي يغيب عنك غائب في العيد 
وربم�ا ال تراه وال تش�اركه ش�عور الفرح 
بالعي�د، ولكنه موجود بروحه وقلبه قريباً 
من�ك، ويحدث ذل�ك التق�ارب حينما يكون 
األشخاص أجزاء من بعض ومكمله لبعض 
فيحدث التوافق واالتفاق ثم التقارب الذي 
يستدعي وجودهم حتى في لحظات غياب 

أجسادهم.
العيد باألمس واليوم

ويقارن جاس�م عبد الرحمن ما بين أجواء 
العي�د الي�وم وأجوائ�ه أيام زم�ان، قائال" 
إن لعي�د األضحى س�ابقا طقس�ا وعادات 

وتقالي�د »لها لذته�ا«، حيث البيوت 
قريب�ة من بعضه�ا البعض، وال 

وج�ود للس�يارات كم�ا ه�و 
الح�ال الي�وم، كل ش�خص 

معه س�يارة أو سيارتين، 
الحرك�ة  »كان�ت 
 ، نش�ط أ
فالرفاهية 

غي�ر 

اليوم  بينم�ا  موج�ودة، 
متوفرة«.  الكماليات  كل 
الس�ن  "أن كبار  مضيفا 
الص�الة  ي�ؤدون  كان�وا 
في الصب�اح الباك�ر، ثم 
األق�ارب ف�ي  ي�زورون 
التي يعيش�ون  المنطقة 
فيه�ا، ث�م ينتقل�ون إلى 
أخ�رى. وهكذا  مناط�ق 
يمض�ون أي�ام العيد في 
الزي�ارات، اليوم مجمعات تجارية وحدائق 
ومتنزه�ات لألطفال. »هذه األمور لم تكن 

موج�ودة، كن�ا نتنقل ما 
بين قرى وأخ�رى، حتى 
الذين لم نكن نعرفهم كنا 
نزورهم، كذل�ك األطفال 
كانوا يزورون كل البيوت 
لجمع العيدية، كان للعيد 
لذة غير موجودة اآلن " .

أم�ا بالنس�بة للمالب�س، 
أحدهم يفصل  فق�د كان 
للعي�د،  جدي�دا  »ثوب�ا« 
ويظل يلبس�ه حتى العيد 
الي�وم  أم�ا  يلي�ه،  ال�ذي 
أكث�ر  يفص�ل  »واحدن�ا 
من ثوب�ا للعي�د، «. 

وس�ابقا كان�ت الن�اس تجتمع 
وتزور المقابر حتى الساعة 
التاس�عة صباح�ا، حي�ث 
يت�م إع�داد الغ�داء ف�ي 
المجال�س ويبقون  أحد 
هكذا حتى الظهر. »هذه 
موجودة  غي�ر  الع�ادات 
اآلن، غير موجود بس�بب 
الحديث�ة والتطور،  الم�دن 
كله�ا  الزي�ارات  أصبح�ت 
بالس�يارات، س�ابقا كن�ا ن�زور 

بعضنا البعض مش�يا على األقدام حتى لو 
كان المكان بعيدا" . 
االأ�صدقاء ال يزورون 

بع�صهم !!
كذلك يرى حسين عبد 
ف�ي  الالم�ي  الكري�م 
ل�»المس�تقبل  حديثه 
العراقي«، أن الزيارات 
موجودة اليوم ما بين 
واألصدقاء،  األق�ارب 
ولكن "خف�ت، وقليل 
م�ا ي�زور األصدق�اء 

بعضه�م البع�ض" مضيف�ا "الي�وم يزور 
الن�اس الوالد والوالدة فقط، والس�بب بعد 
الم�كان وتغير العادات والتقاليد، »س�ابقا 
ج�ارك ه�و حبيب�ك وأخ�وك، تعطي�ه من 
طعام�ك وهو كذلك األمر في صلة قوية ما 
بينكم�ا، اليوم ال تعرف اس�م جارك عندما 
تأتي في منطقة جديدة، الحمد لله على كل 

عمل" .
ويشير الالمي إلى أن العالقات االجتماعية 
ف�ي الس�ابق كانت أق�وى من ه�ذه األيام، 
الن�اس تع�رف بعضه�ا البع�ض وتس�اعد 

بعضها، وال تنقطع الزي�ارات فيما بينهم، 

»مجال�س وس�هرات، لكن�ك الي�وم قد ال 
تع�رف ج�ارك، وهذا يع�ود إل�ى التطور 
وتوف�ر جميع وس�ائل الرفاهي�ة، فضال 
ع�ن الكمبيوتر والهوات�ف، حيث تطمئن 
على صديق�ك عن طريق الهاتف، بدال من 
زيارته في بيته، التكنولوجيا لها سلبيات 

وإيجابيات". 

الفرح يذكرك بالغائبني
وترف�ض "أطي�اف عب�د الل�ه" أن يغيب 
عنها ف�ي العيد م�ن تحبهم ف�ي الحياة؛ 
حيث ترى أن العيد مناس�بة مهمة وفرصة 
ذهبي�ة ألن يكون الخيار الوحيد لإلنس�ان 
بع�د ذهاب ش�هر الصوم وتتويج�ه بالعيد 
أن يحض�ر الجمي�ع وال يتغي�ب أحد؛ حتى 
من غضب ومن حزن وم�ن اتخذ المواقف 
ومن وع�د بالقطيعة ومن ش�عر بالغربة؛ 
فالجمي�ع الب�د أن يصّر عل�ى الحضور في 
مناس�بة العي�د؛ ألن العي�د ه�و التس�امح 
والح�ب والتقارب بين الناس، مش�يرة إلى 
حادث�ة موت أبيها قبل عام حينما ش�عرت 
بأنها تفتقده كثيراً في يوم العيد حتى بكت 

األضح�ى  عي�د  يص�ادف 
المبارك في العاشر من ذي 
الحجة، حي�ث يحتفل العالم 
اإلس�المي بهذه المناسبة في 
كل أنح�اء األرض ف�ي الثان�ي 
عش�ر من ذي الحجة هو آخر 
األي�ام التي يتم بها الحجيج 
تك�ون  حي�ث  مناس�كهم، 
ذروة هذه المناس�ك يومي 
التاسع من ذي الحجة الذي 
يصعد به الحجاج إلى جبل 
عرفات تماشيا مع الحديث 
الش�ريف"الحج  النب�وي 

عرفة".
أم�ا العال�م اإلس�المي فيحتفل 
تضامن�ا مع ه�ذه الوقفة في 
أما  الموقف الش�ريف،  ذلك 
أول أي�ام العيد فيقوم 
هناك  الحج�اج 
"منى"  في 
ي�م  بتقد

االضحيات لوجه الله تعالى ومعهم كل قادر من المس�لمين 
في كافة بقاع األرض، من هنا كانت تس�مية هذا العيد بعيد 
األضح�ى، واما ذلك العدد الضخم م�ن االضحيات التي تذبح 
وتقدم أضحية فهي تيّمنا بسيدنا إبراهيم الخليل الذي أوشك 
ان يذبح ابنه إس�ماعيل تلبية لطل�ب الله تعالى والذي افتدى 

إسماعيل بكبش ذبح لوجه الله.
تبدأ احتفاالت عيد األضحى بأداء صالة العيد فجر اليوم األول 
من العيد الذي يس�تمر ألربعة أي�ام، وتصلى هذه الصالة في 
مصلى خارج "المس�اجد" كما أنها تجوز داخل المس�اجد،. 
أيضا وبع�د أداء الصالة ينتش�ر المس�لمون ليقوم�وا بذبح 
اضحياتهم تطبيقاً لآلي�ة الكريمة . "إنا أعطيناك الكوثر 

فصّل لربك وأنحر" 
أليام عيد األضحى أس�ماء مختلفة منها )تس�عة ذي الحجة 
ي�وم عرفة، عش�رة ذي الحجة ي�وم النحر، الحادي عش�ر - 
الثال�ث عش�ر من ذي الحج�ة أي�ام التش�ريق..وغيرها( أما 
بالعامية فيس�مى عيد األضحى بالعيد الكبي�ر في أيام العيد 
تتوج�ه عيون العالم اإلس�المي بأكمله نحو مك�ة المكرمة 
حيث يقوم حوالي ثالثة ماليين مس�لم بتأدية خامس أركان 
اإلس�الم وخاتمها أال وهو حج بيت الل�ه الحرام والذي يأتي 
تلبي�ة لن�داء الله ف�ي القرآن الكري�م ، حيث ق�ال الله تعالى 
"وأّذن ف�ي الناس بالحج يأتوك رجاالً وعلى كل ضامر يأتين 

من كل فج عميق" 
ه�ذه الماليي�ن م�ن الن�اس تط�وف بالبي�ت العتي�ق مكبرة 
داعي�ة الله تعال�ى اعتاد المس�لمون تحية بعضه�م البعض 
ف�ور انتهائهم م�ن أداء ص�الة العيد حيث يقوم: كل مس�لم 
بمصافحة المس�لم قائال "تقبل الله منا ومنك" ثم يقول له، 
"كل عام وانتم بخير" ويرى البعض من المس�لمين في يوم 
العيد يوم حس�اب للنفس حيث تكون فترة الس�نة الماضية 
هي محور التقييم وكأن المسلم بحلول العيد يكون قد طوى 
س�نة وفتح أخرى جديدة. تتس�م أيام العيد بالصلوات وذكر 
الله، والفرح والعط�اء، والعطف على الفقراء وتزدان المدن 
والقرى اإلسالمية بثوب جديد كما أن األطفال يلبسون اثوابا 

جديدة. وتكثر الحلوى والفواكه في بيت المسلمين. 
أم�ا البالغون فيقومون بزي�ارة قريباتهم ومعايدتهن، كذلك 

يقوم المسلم بزيارة األقارب .

عيون ترنو وقلوب هتفو

العيد..  إطاللة جديدة عىل وطن معّذب

عيد األضحى املبارك يف عيون املسلمني

        امل�صتقبل العراقي/ حتقيقات

يمنحنا غياب من نحبه�م الطعم المر لحالة 
ال  مس�ناً  الف�رح عج�وزاً  فت�رى  الف�رح.. 
يس�تطيع الرقص بعكازه، والضحك بصوت 
عاٍل، وإطالق ذراعيه في الفضاء في الوقت 
الذي ينتشي من برفقة أحبابه ليعيش معهم 
طفولة القلب وانطالقة الروح ورغد الحياة 
المليئة بالمفاجآت الجميلة والمدهشة.. ما 
أصع�ب أن تتأن�ق لعيد يأتي بعد أن ُس�رقت 
منك األيام وجه من تحب!، وما أصعب خيار 
الغي�اب.. موجع ومح�رق ينقض على قلبك 
لينهش�ه ويرمي�ه وحي�داً وبارداً عند س�ور 
األح�زان الذي يرق�ب الفرح "بت�وق".. وما 
أصعب أحوال البش�ر التي تدفع�ك إلى خيار 
الغياب فتوصيك بالخي�ار األصعب ثم تبكي 

عليه!.
لم�اذا البع�ض غائ�ب ع�ن الف�رح ؟.. لماذا 
البعض يجهل كيف هو الفرح؟، ولماذا يذهب 
م�ن نحبهم في العي�د فيأخذونن�ا معهم؟.. 
لم�اذا الغياب والعيد هو الحض�ور؟، ولماذا 
الل�ون الرمادي والعيد هو البياض؟.. ولماذا 
الحني�ن المر والعيد هو األش�واق المتفجرة 
؟، لم�اذا الدم�وع والعيد ه�و الضحكات؟.. 
لم�اذا تغي�ب والعيد ه�و أن تس�جل موقف 

الحضور؟.
غير أن العيد بنكهته الحديثة 
هذه يختلف كثيرا عن أجواء 
العيد وتقاليده قبل عش�رات 
الس�نين، خاص�ة بالنس�بة 
الع�ادات  أن  ي�رون  للذي�ن 
تغيرت  واألج�واء  والتقاليد 

كثيرا. 

العيد فرحة ولقاء
محس�ن  عل�ي  المواط�ن    
كان  وال�ذي  س�نة   "48"
يجتمع مع بع�ض أصدقائه 
المقهى..، حيث تعودوا  في 
اللق�اء بش�كل ش�به  عل�ى 
يومي حدثنا عن العيد، قائال 
"العيد فرحة ولقاء واجتماع 
فرح�ة  العي�د  ومحب�ة، 

األطفال وابتس�امتهم، حيث 
يبته�ج األطفال ويلبس�ون الثي�اب الجديدة، 
ث�م يقوم�ون بمعاي�دة أهله�م وجيرانه�م، 

ويفرحون عندما تعطيهم العيدية". 
 مضيف�ا "كم�ا أن العادات العربي�ة األصيلة 
م�ا زال�ت هي نفس�ها ف�ي العيد ول�م تتغير 
كثيرا، حيث يقوم األصدقاء بمعايدة بعضهم 
البعض، ثم يجلسون في المضايف والدواوين 
الت�ي تبق�ى مفتوحة طيل�ة أي�ام العيد، كما 
يقوم�ون بزيارات عائلية، وزي�ارة األقارب، 
بينم�ا يزور البع�ض المقاب�ر والمرضى في 
المستشفيات، »العيد فرحة، األطفال يلمون 

العيدية، األكل موجود واألمان موجود".
لكن سعيد صالح الجبوري60 سنة "متقاعد" 
ل�ه وجهة نظ�ر مختلفة، إذ ي�رى في حديثه 
ل�"المس�تقبل العراقي" أن العيد يختلف عن 
س�ابقاته منذ أيام الس�تينيات والسبعينيات 
مث�ال، حي�ث كان يب�دأ يوم�ه بص�الة العيد، 
ث�م زي�ارة األه�ل واألق�ارب، والمقاب�ر، ثم 
يجتمع�ون ف�ي أح�د البي�وت لتن�اول طعام 
الغ�داء، كم�ا أن للعيد أج�واءه الت�ي تزينها 

حفالت" الساس والجوبي "الشعبية، 
واألكالت الش�عبية، أم�ا الي�وم 

وأهل�ك  أقارب�ك  ت�زور  فأن�ت 
الذي�ن يس�كنون ف�ي نف�س 

الحي بالسيارة. »يعني العيد 
اليوم س�اعة فقط، تصلي 
فيها العيد وتزور األقارب 

وينتهي العيد، لكن المهم أن 
يفرح األطفال". 

الغائبون احلا�صرون
أم�ا هدير العبي�دي "طالبة 

أن  فت�رى  جامعي�ة" 
الغي�اب قد يح�دث في 
لحظات العيد حتى من 
قبل أن�اس موجودين 
معك في ذات المكان؛ 
فهناك من يقاس�مك 

في  الم�كان 

كثيراً في هذا اليوم؛ ألنها ش�عرت أن العيد 
زاد من ش�وقها ل�ه، لكنها ال تس�تطيع أن 

تصل إليه لتراه.
وقال�ت إن ح�االت الف�رح الت�ي تم�ّر على 
اإلنس�ان تس�تحضر كثيراً غياب األحباب، 
وكأن هن�اك ارتباط�ا بي�ن الف�رح وبي�ن 
أحبابنا في الحياة؛ فنرغب دائماً أن يكونوا 
أن  فرص�ة  عل�ى  نحص�ل  وأن  حاضري�ن 
نش�اركهم هذا الفرح الذي هو من عند الله 
وأن نقّب�ل أيديهم، فما أصع�ب األعياد في 

ظل غياب من نحب!.
فرحة العيد ال تتغري

خالد أحد الش�باب الذي كان يتجول برفقة 
أصدقائه في منطقة الكرادة ، يرى" أن لكل 
زمان عاداته وتقاليده، فاليوم أصبحنا في 
عصر التكنولوجيا والتطور، ومن الطبيعي 
أن تتغي�ر أجواء العيد، لكن�ه يرى أن أجواء 
العيد »جميلة وممي�زة، خاصة بعد وقوف 
الحجاج على عرفة، حيث تأتي فرحة العيد 
للصغ�ار والكبار«، مش�يراً إل�ى أنه يمضي 
العيد بصحبة أصدقائه، »نجتمع س�ويا في 
المنطقة  ونتسامر ونتبادل أطراف الحديث، 
كما نزور حديقة الزوراء، واألقارب وبقية 
األصدق�اء لنعاي�د عليهم، كم�ا نعايد على 
األطفال ونعطيهم العيدية، التي هي أجمل 
م�ا في العي�د بالنس�بة لهم«. وي�رى خالد 
»بعض كبار الس�ن معهم حق، حيث تبقى 
عادات وتقاليد العيد سابقا لها طعم خاص 
ألنها ترتبط بذكريات جميلة لديهم«. الفتا 
إلى أن تطور الحياة لها إيجابيات وسلبيات، 
حي�ث يق�ر ب�أن العالق�ات االجتماعية ما 
بين الن�اس ليس�ت كما هي منذ خمس�ين 
عاما مثال، س�ابقا كل الناس تعرف بعضها 
البعض وتزور بعضه�ا، اليوم هناك جار ال 
يعرف جاره. »لك�ن ال نريد أن نحول تطور 
الحياة إلى الس�بب، إذ يجب على الجميع أن 
يهت�م بالجانب االجتماع�ي وأن يزور أهله 
وأصدق�اءه باس�تمرار، ال أن تقتص�ر هذه 
الزيارات على أيام العيد، إذ يجب المحافظة 

على العادات والتقاليد الجميلة«.
ح�صور يلغي الغياب

ويرى "أسامة عبد الرحمن" أن العيد مؤلم 
حينما يغيب عنك من يعينون لك في الحياة 
س�واء لظروف دفعتهم لذل�ك الغياب رغماً 
عنه�م، أو باختياره�م، فالف�رح هي حالة 
كاملة تش�عرك بأن كل ش�يء في�ه البد أن 
يكون قطعة واحدة متكاملة من الس�عادة، 
فف�ي العيد ترف�ض أن يغيب عن�ك أحبابك 
وترفض أن يحدث موقف يزعجك، وترفض 
أن يعّك�ر صفو الفرح ط�ارئ، وليس هناك 
أقس�ى م�ن الش�عور بفق�د األن�اس الذين 

نحبهم في الوجود في لحظات العيد .
العيد وجه اأمي

وأش�ار عمار حس�ن "كاس�ب" إلى تجربة 
الغي�اب الت�ي عاش�ها رغماً عن�ه لظروف 
العمل، في العي�د الماضي عيد الفطر حيث 
اضطر أن يس�افر إلى منطقة أخرى ليعمل 
فيها ألش�هر بعيداً عن أسرته ووالدته، وقد 
شعر باأللم كثيراً يوم العيد؛ ألنه لم يستطع 
أن ي�رى وج�ه والدته ويقب�ل كفوفها وأن 
يطل�ب منها أن ترض�ى عنه، وف�ي صباح 
العي�د حينم�ا هاتف والدته بكت من ش�دة 
فقده�ا إي�اه في ظل ه�ذا الف�رح، وحينما 
أقف�ل الهاتف ش�عر بمرارة كبي�رة بداخله 
تعص�ر قلب�ه ألماً على ش�عور الفق�د الذي 
تعيش�ه والدت�ه ف�ي العيد؛ فق�رر فجأة أن 
يعود في ذات اليوم إلى منطقته ليرى وجه 
أمه وأس�رته في يوم العي�د فكان حضوره 

أكبر فرح لوالدته.
احل�صور االأجمل

ويؤكد عالء العاني، يختار البعض أن يتغيب 
في مناس�بة العيد بخياره أو بدون خيارة؛ 
فهن�اك من األمه�ات من تغي�ب عنها أبنها 
فتدمع عينيها ش�وقاً في العيد لغياب ابنها 
الذي تحب�ه، وهناك من غ�اب عنه صديقه 
ف�ي العيد؛ ألنه يس�كن منطق�ه بعيدة عنه 
فيتحس�س الفضاء الخال�ي بدونه، وهناك 
م�ن تغيب عن�ه زوجه ف�ي العيد فتس�رق 
فرحته.. فلم�اذا البعض يختار في العيد أن 
يغيب والخيار األجم�ل أن تحضر بمكالمة 
هاتفي�ة أو برس�الة أو بمفاج�أة الحضور 
الجميل أو هدية أو باختراع مهم اس�مه ال

كلمة.                         
تاأثري الغياب

وق�ال د. س�عد محم�ود السعدي"أس�تاذ 
الف�رح  مناس�بة  أن  النفس�ي"  الصح�ة 
تس�تدعي ش�عور اإلنس�ان بالفرح، وهذا 
واألش�خاص  بالم�كان  يرتب�ط  الف�رح 
المحيطين أو المتعلقين بهذا الفرح، ولذلك 
حينم�ا يأت�ي العي�د ويغي�ب عن اإلنس�ان 
أش�خاص يحبهم أو يعنون ل�ه في الحياة؛ 
فإن الشعور الذي يخلق بداخله يكون تأثيره 
س�لبياً داخلياً وإيجابياً خارجياً؛ فالش�عور 
السلبي الداخلي يش�عر كثيراً بعقدة الذنب 
أن هذا الش�خص الذي أحبه فقدته ولم يعد 
موجوداً ليش�اركني الشعور بالفرح؛ فيبدأ 
يفّكر بأش�ياء كثي�رة منها "ل�و كان بيننا 
س�يحدث كذا، أو ل�و كان معي لكنت فعلت 
كذا"؛ فيكون هناك نوع من اجترار األفكار 
والتص�ورات المعرفي�ة؛ فيش�عر دائماً أنه 
يعيش حالة التخيل لهذا اإلنسان فيؤثر فيه 
بش�كل كبير في تعامل�ه وقدرته على فهم 

هذه العالقات اإلنسانية.
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"وأذن ف�ي الن�اس بالحج يأتوك رج�اال وعلى كل 
ضام�ر يأتين م�ن كل فج عميق – 27-  ليش�هدوا 
مناف�ع لهم ويذكروا اس�م الله في أي�ام معلومات 
عل�ى م�ا رزقهم م�ن بهيمة األنع�ام فكل�وا منها 
واطعم�وا البائ�س الفقير – 28- ذل�ك ومن يعظم 

شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" 32- الحج .
لإلنس�ان في هذه الدني�ا جدلية يتوزعه�ا المكان 
ول�كل وظائف�ه  للعم�ل,  أم  للس�كن  كان  س�واء 
واهتماماته التي تختلط فيها المشاعر حيث تكون 
النف�س منش�دة للفتنة ت�ارة, وتارة أخ�رى تكون 
مغم�ورة بالوداعة واالطمئن�ان, فللمكان المظهر 
بتشكيالته اللونية وتضاريس�ه الجغرافية, سهل, 
وادي, هضبة, جب�ل, يجمعهما" البر والتراب" ثم: 
س�اقية, نهر, بحيرة, هور, خليج, بحر  يجمعهما 

"الماء".
وللزم�ان وطأت�ه بالش�دة ت�ارة, وبالرخ�اء تارة 
أخ�رى, فه�و والمش�اعر يلونه�ا بم�ا يحمله من 

أحداث فتكون :
1-  السعادة

2-  الفرح
3-  األمل

4-  الرجاء
5-  الغبطة
6-  النشوة

7-  الزهو
8-  السرور

أو يجلب كيمياء الهم والغم فيكون :
1-  الحزن

2-  الغم
3-  الهم

4-  القنوط
5-  اليأس
6-  الكآبة
7-  الوجل
8-  التطير

وي�وم عرف�ه اختل�ف في�ه أه�ل ال�رأي م�ن غير 
المصطفين وهم كل من:

1-  الرس�ل: وعددهم خمس�ة وبعضه�م يبلغ بهم 
إلى ثالثمئة

2-  األنبياء: وعددهم مائة وأربعة وعش�رون ألف 
نبي 

3- األوصي�اء وهم خلفاء األنبي�اء: وعددهم بعدد 
األنبياء والذين من ضمنهم الرسل "عليهم السالم" 

.
فمن أهل الرأي من قال : هو يوم للتعارف في الله

ومنه�م من ق�ال: هو يوم العرف�ان, والعرفان هو 
التحليق في سمو المعارف التي تنطلق من التسليم 
لله ث�م اليقين بالله ثم التق�وى بالله حيث يتكامل 
العمل الصالح مع الكلمة الطيبة "إليه يصعد الكلم 

الطيب والعمل الصالح يرفعه".
ومنهم من قال: هو يوم للدعاء .

ولقد ورد عن رس�ول الل�ه "ص" انه قال: " الدعاء 
مخ العبادة "

وألن الرس�ول "ص" كان يكثر من الدعاء والعبادة 
في يوم عرفة وتبع�ه بذلك األئمة األطهار "عليهم 
الس�الم" ثم كل الصحابة والصالحين, فيكون يوم 
عرفة هو يوم للدعاء والعبادة, وألن الدعاء هو مخ 
العب�ادة لما فيه من جمالية روحية تطغى على كل 
جمالي�ة في الدني�ا, ألن جماليات الدني�ا زائلة غير 
ثابتة مثل جمالية البشر التي تمحوها الشيخوخة, 
وتذهب ببعضها الكهولة وبعضها يذهب بالضعف 

والمرض , وتذهب ببعضها الحوادث مثل :
1-  الجروح
2-  الكسور
3-  الحروق

4-  والي�وم أصبح�ت بع�ض العملي�ات التجميلية 
سبباً للتشّوه.

وللجم�ال في حي�اة الناس اثر كبي�ر يصل إلى حد 
الس�حر عند البعض مثلما يصل عند البعض اآلخر 
إلى حد الهيام والوله كما هو عند العش�اق والذين 
ال يعرفون الحب الحقيقي فتأخذهم عواطفهم إلى 
الطي�ش حيث تخت�رق العادات والتقاليد فتس�قط 
األخالق وتنه�ار القيم، بينما يظل الجمال عند فئة 
م�ن المعتدلين وهم عق�الء الناس يش�كل إعجاباً 
تفرض�ه قيمة اإلحس�اس  المرتبطة ب�االدراكات 
العقلية ومن هذه المرجعية المعتمدة في التواصل 
م�ع التش�كيلة الجمالي�ة للكون أصبح�ت جمالية 
الروح ه�ي القيادة الحقيقية الكتش�اف جغرافية 
الجمال لما في الروح من نقاء وأصالة " يس�ألونك 
عن ال�روح قل الروح من أمر رب�ي وما أوتيتم من 

العلم إال قليال " .
وأم�ام ه�ذا الن�ص المحك�م والمعج�ز عرفنا أن 
التعام�ل مع الجمال يحتاج ق�درا من العلم, والعلم 
يحتاج حض�ور المدركات العقلي�ة، وعندما تكون 
الم�دركات العقلي�ة حاض�رة, تتراج�ع العواطف 
وتمتنع الشهوات عن الفضول أمام هيبة وسيطرة 
العقول, واألس�باب كثيرة ووقائعها معروفة, قال 
تعال�ى متحدثا عن يوس�ف أكثر أبناء آدم وس�امة 
وجم�اال وابت�الء بإغراءات الجمال الجس�دي, قال 
تعالى "ولما بلغ أش�ده آتين�اه حكما وعلما وكذلك 
نج�زي المحس�نين"-22- يوس�ف . وق�ال تعالى 
"وراودت�ه الت�ي ه�و ف�ي بيتها عن نفس�ه, 
وغلق�ت األب�واب وقالت هيت ل�ك قال معاذ 
الل�ه ان�ه رب�ي أحس�ن 
مث�واي ان�ه ال يفل�ح 

الظالم�ون" – 23- يوس�ف . "ولقد همت به وهم 
به�ا ل�وال أن رأى برهان رب�ه كذلك لنص�رف عنه 
الس�وء والفحش�اء انه من عبادن�ا المخلصين" – 

24- يوسف .
والتعام�ل م�ع الجمال 
إلى  تعرض  ومفهومه 
في  وانحراف  تش�ويه 
الفهم حال�ه كحال كل 
القضايا التي انحسرت 

العقلي�ة  الم�دركات  عنه�ا 
ألس�باب كثي�رة فاجتاحتها 
وغي�وم  الش�هوات  خي�ول 
العواط�ف فأصابه�ا زل�زال 
ال�ذي  الهرمون�ي  القص�ف 
الظاهرية  الخريطة   يش�كل 
للغة الجسد وعلم اإلشارات, 
قال الش�اعر المعبر عن هذه 

الحالة: 
 نظرة فابتس�امة ث�م موعد 

فلقاء 
وقال اآلخر:

حي�ي بم�ا يحل�و لديك 
وسلمي

            بالطرف أن شئتي أو بالمبسم
حسب التحايا والتناجي بيننا

              قبل تطاير كالفراش الحوم
تنثال من فمك الجميل فتنثني

              وتطير من فمك الجميل إلى فمي
سيرت لي من ناظريك رسالة

              ما كان أحوج مثلها  لمترجم
تطغى علي حروفها فتثيرني

              واجن بالحرف الذي لم يعجم 
وه�ذه الحال�ة م�ن الذه�ول واالستس�الم لم�ارد 
الهوى هو من سجل هيام الشعراء غير المسترشد 
بمدركات الحضور العقلي ألنهم اعتبروا المدركات 

العقلية ضد الحالة الشعرية.
فمنحوا الحالة الش�عرية س�لطانا يتج�اوز حدود 
الجغرافية الجسدية , وجعلوا اإلشارات والحركات 
واإليم�اءات, والهمس من قي�م الفحولة واألنوثة 
الت�ي تس�تبيح المش�هد االجتماعي ب�دالل مغتفر 
وبإباحي�ة مس�تثناة ف�ي لحظ�ة ه�وس يعبر عن 
ضعف واختالل في عدم القدرة على التوازن المنتج 
لعالقات مشروعة, ونماء محمود الصفات منتظم 
في سلسلة النس�ب والمصاهرة, قال تعالى تعبيرا 
عن تلك الحالة: "أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب 

أقفالها " .
وأقفال القلوب هي كل تلك االختالجات التي عبرت 
عنها الحالة الشعرية المتجردة من جمالية المشهد 
الكوني ال�ذي تبدو جماليته ش�كال ومضمونا بما 
ينعك�س على كل الخالئق  بالع�دل والرضا "رضي 
الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أال أن حزب 
الل�ه هم المفلح�ون" 22- المجادل�ة. والرضا هنا 
بمعن�اه النفس�ي والعقلي هو المن�اخ الذي يزخر 

بجمالية التواصل بين كل من :
1-  المخلوق والخالق
2-  المعبود والمتعبد

3-  المعشوق والعاشق
4-  المحبوب والمحب

وأقفال القلوب التي تمنع تحقق 
ذلك المناخ الروحي المس�تودع 

ة بنسائم  لل�ذ ا

الدائم�ة, والمتع�ة المس�تنيرة بوه�ج الفهم الذي 
جبلت علي�ه الخاليا منذ العه�د الكوني األول الذي 
عب�ر عنه اإلم�ام علي بن أبي طال�ب بالزمن األول 
في الدعاء المعروف بدعاء الصباح وقبل ان اقترب 
م�ن بالغ�ة وجمالي�ة دعاء 
الصباح أحب أن تتقدمه 
م�ن  األول  العه�د  آي�ة 
الكري�م لتكون  الق�رآن 
مضافة  جمالية  بركتها 
التج�ذر  بعب�ق  تزه�و 
حي�ث رج�وع الف�روع 
إل�ى األص�ول, رجوع�ا 
يش�كل مرجعية تصنع 
الس�مو وترس�م حدود 
القدس�ية بعيدا عن غلو 
البشر, قال تعالى: "وإذ 
اخ�ذ رب�ك من بن�ي آدم 
م�ن ظهوره�م ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم 
قال�وا  بربك�م  الس�ت 
ب�ال ش�هدنا أن تقول�وا 
ي�وم القيام�ة إن�ا كن�ا 

غافلين".
وي�وم عرفة الذي قلنا عنه انه ي�وم دعاء وعبادة, 
وال يض�ر اجتم�اع المصطلحي�ن ألنه ربما يس�أل 
س�ائل: ألم تقولوا أن الدعاء هو م�خ العبادة, فهو 
إذن م�ن العبادة فلم�اذا أعطيتم�وه عنوانا مقابال 

للعبادة ومنفرزا عنها ؟
وللس�ائل ح�ق في ذل�ك, ولك�ن عندما يع�رف أننا 
أردنا م�ن هذا الف�رز وهذا االختص�اص بالعنوان 
لي�س إخراجا للدعاء عن العبادة وال تميزا له عنها, 
ولكننا أردنا أن نش�عر الق�ارئ بأهميته في الفعل 
العب�ادي المتبت�ل بالدعاء بن�اء على قول�ه تعالى 
"قل م�ا يعبأ بكم ربي لوال دعائك�م" وقال تعالى: 

"ادعوني استجب لكم". وقال تعالى :
" فدعا ربه أن هؤالء قوم مجرمون" -22- الدخان 

.
وق�ال تعالى مبينا ض�رورات الدعاء عن�د الحاجة 

والتراخي عنه عند البطر والغفلة قال تعالى:
" وإذا مس اإلنس�ان ضر دعا رب�ه منيبا إليه ثم إذا 
خول�ه نعمة منه نس�ي ما كان يدع�و إليه من قبل 
وجعل لله أندادا ليضل عن س�بيله قل تمتع بكفرك 
قلي�ال انك م�ن أصحاب الن�ار" – 8- الزم�ر .وقال 
اإلمام علي ب�ن أبي طالب في معرض س�ؤاله عن 

المسافة بين السماء واألرض ؟
فقال عليه السالم : "دعوة مستجابة "

وما دمنا نتحدث ع�ن الدعاء وعن يوم عرفة وهو 
يوم للش�عائر والمناس�ك العبادية التي سجل فيها 
النب�ي الرس�ول إبراهي�م "عليه الس�الم" مواقف 
جهادية معرفية جعلت إبليس وجموع الش�ياطين 

تل�وذ بالف�رار ولذل�ك ق�ال تعالى ع�ن إبراهيم 
لح�ج صاحب أدعية مناسك وشعائر  ا

حت�ى  له�ا  والمؤس�س 
مقام�ه  أصب�ح 

مصلى للناس وفي ذلك رد على البدع التي جاء بها 
الوهابيون والذين قاموا بهدم األضرحة ومقامات 

الصالحين.
"وجاه�دوا ف�ي الله حق جهاده ه�و اجتباكم وما 

جعل عليكم ف�ي الدين 
م�ن ح�رج مل�ة أبيكم 
إبراهي�م ه�و س�ماكم 
المسلمين من قبل وفي 
ه�ذا ليك�ون الرس�ول 

وتكون�وا  عليك�م  ش�هيدا 
شهداء على الناس".

وم�ن أدعي�ة النب�ي إبراهيم 
"عليه السالم" :

1- "وإذ جعلن�ا البي�ت مثابة 
للن�اس وأمن�ا واتخ�ذوا من 
مقام إبراهيم مصلى وعهدنا 
وإس�ماعيل  ابراهي�م  إل�ى 
للطائفي�ن  بيت�ي  طه�را  أن 
والعاكفين والركع السجود" 

-125- البقرة .
إبراهي�م  ق�ال  "وإذ   -2

بل�دا  ه�ذا  اجع�ل  رب 
آمن�اً وارزق أهل�ه م�ن 

الثمرات من أمن منهم بالله واليوم اآلخر قال ومن 
كفر فأمتعه قليال ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس 

المصير" 126- البقرة.
3-  "ربن�ا واجعلنا مس�لمين لك وم�ن ذريتنا امة 
مس�لمة ل�ك وأرنا مناس�كنا وت�ب علين�ا انك أنت 

التواب الرحيم" – 128- البقرة .
4-  "ربنا وابعث فيهم رس�وال منه�م يتلوا عليهم 
آيات�ك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت 

العزيز الحكيم" – 129- البقرة.
فهذه أدعية إبراهيم "عليه الس�الم" التي قال عنها 
رس�ول الله وخاتم األنبياء والمرس�لين محمد بن 

عبد الله "ص" :
" أنا دعوة إبراهيم " ثم قال "ص" :

" أنا ابن الذبيحين" في إش�ارة إلى إسماعيل النبي 
"عليه السالم" والى والده عبد الله بن عبد المطلب 
ال�ذي فداه عبد المطلب بكبش كما ذكرت الروايات 

.
ولق�د توج يوم عرفه بذخائ�ر األدعية التي أوصى 
بها رسول الله "ص" كيوم دعاء وعبادة , فتصدى 
لذل�ك أئمة أهل البيت األطه�ار الذين عرفهم اإلمام 

علي بن أبي طالب هكذا :
" نحن أفصح , وانصح , وأصبح "

وكان رس�ول الل�ه "ص" أفصح الق�وم وأكثرهم 
بالغ�ة , ومن�ه "ص" اخذ ذلك علي ب�ن أبي طالب 

الذي يقول :
ولق�د كان "ص" يأخذ اللقمة 

فيمضغه�ا ويلقمني منه�ا, وقد جعل الل�ه تعالى 
اكب�ر مالئكته يأخذ به في دروب الحكمة, فعلمني 

منها وفتح لي من كل باب ألف باب".
وعندما كان اإلمام علي بن أبي طالب يحدث الناس 
عن عجائب األمور ويكشف 
له�م بع�ض أس�رارها, 
كان البع�ض من الناس 
يقول�ون ل�ه أن�ت تعلم 
علي�ه  .ف�كان  الغي�ب 

السالم يقول لهم:
" أنا ال اعلم الغيب وهذا 
الله  علم علمنيه رسول 

"ص".
وبمناس�بة الدع�اء في 
يوم عرف�ة حيث يكون 
وقدسية  الزمان  س�مو 
جب�ل  وه�و  الم�كان 
عرفات االج�رد من كل 
معالم الجمال الظاهرية 
وخض�رة  ش�جر  م�ن 
ولكنه  وم�اء وطي�ور, 
ومس�تودع  محف�وف 
بجمالي�ة أخ�رى تغي�ب عن 
العيون وهي أكثر ديموم�ة وأكثر حضورا وتأثيرا 
تلك هي جمالية الروح التي تعرف جمالية خالقها.
ولذل�ك ركز األئمة م�ن أهل البيت عل�ى الدعاء في 
يوم عرفة واعتب�روا الصالة على النبي هي فاتحة 

الدعاء قال تعالى :
" إن الل�ه ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وس�لموا تس�ليما " والصالة في 

احد معانيها هي "الدعاء"
قال الشاعر:

أحب الصالة وأشتاقها
            وتسمو بروحي آفاقها

أيا وقفة تستشف الوجود
            وتجلو لنفسي طريق الخلود 
وم�ن عي�ون الدع�اء التي تكش�ف عن ش�خصية 
صاح�ب الدع�اء دون البح�ث ع�ن وس�ائل وأدلة 
للتع�رف على ش�خصية الداعي م�ع أهميتها على 
القاعدة التي وضعه�ا النبي " ص" ونقلها لنا عنه 

اإلمام علي عندما قال:
" تكلموا تعرفوا "، " والمرء مخبوء تحت لسانه".
وف�ي دع�اء الصب�اح ال�ذي نقل ع�ن اإلم�ام علي 
في كت�اب "مفاتي�ح الجن�ان" و "كت�اب مصباح 
المتهجد" ولقد نقل عن رس�ول الل�ه "ص" الحث 

على الدعاء التالي:
" الله�م إن مغفرتك أرجى م�ن عملي, وان رحمتك 
أوس�ع من ذنبي , اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما 
فعف�وك أعظم م�ن ذنبي, اللهم إن ل�م أكن أهال أن 
ابلغ رحمتك, فرحمت�ك أهل أن تبلغني 
وتس�عني , ألنها وس�عت كل 

ش�يء , برحمت�ك يا ارح�م الراحمي�ن" – مفاتيح 
الجنان - ص 49 -.

وفي دعاء الصباح يقول اإلمام علي "عليه السالم" 
:

" الله�م يا م�ن دلع لس�ان الصباح بنط�ق تبلجه, 
وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه, وأتقن 
صن�ع الفلك الدوار ف�ي مقادير تبرجه, وشعش�ع 
ضياء الش�مس بن�ور تأججه, يا م�ن دل على ذاته 
بذات�ه, وتنزه عن مجانس�ة مخلوقات�ه, وجل عن 

مالئمة كيفياته،
إلى أن يقول :

" م�ن ذا يعل�م ما أن�ت فال يهاب�ك, الف�ت بقدرتك 
الفرق،  وفلقت بلطفك الفلق, وأنرت بكمك دياجي 
الغس�ق, وانهرت المياه من الص�م الصياخيد عذبا 
وأجاج�ا, وأنزل�ت م�ن المعص�رات م�اء ثجاجا , 
وجعلت الش�مس والقمر للبرية سراجا وهاجا" – 

مفاتيح الجنان – ص "105".
وم�ن يقف م�ع بالغة ه�ذه النص�وص وعلميتها 
المنتظم�ة م�ن فهم النص�وص القرآنية لتس�حب 
البس�اط من تحت أق�دام المتكلمين والفالس�فة, 
وتعطي للفقه�اء دليال على ق�وة التبليغ والدعوة 
إلى الله تعالى .إن التأمل في مس�احة األدعية التي 
تركها لنا أئمة أهل البيت دون غيرهم من الصحابة 
والصالحي�ن م�ن التابعي�ن وتابع�ي التابعين كما 
س�ماهم أصح�اب الرواي�ة والمهتمي�ن بالحديث 
تكش�ف لنا عن حقيق�ة مفادها: أن الدع�اء بلغته 
ومفردات�ه التي يخاطب بها م�ن هو أهل للخطاب 
والمس�ألة ذل�ك هو الل�ه تعالى جل�ت قدرته وهذا 
ال�كالم ال يعرف�ه إال الراس�خون ف�ي العل�م وأهل 
الذكر وهم أئمة أهل البيت "عليهم الس�الم" الذين 
طهره�م الله م�ن الرجس, لذلك أصب�ح الدعاء من 
مختصاته�م وم�ن مميزاته�م التي ال يق�در عليها 
غيره�م , وهذا ال يعني انه ال يج�وز ألي واحد منا 
أن يدعو ربه، كما ق�د يتصور البعض, ولكن هناك 
ف�رق أن نمارس نحن الدعاء بلغتنا وبإمكاناتنا لنا 
ولغيرنا "عبدي ادعني بلسان لم تعصني به" أو أن 
يحل�و لبعضنا أن يؤلف دعاء يق�رأه الناس.فتأليف 
الدع�اء لغي�ر المعصوم ال يؤخذ به ألن�ه غير قادر 
على اس�تحضار كل المعان�ي والمفاهيم الخاصة 
ب�ذات الجاللة, ولذلك عندما جاء احدهم إلى اإلمام 
الص�ادق "عليه الس�الم" وقال: لقد الف�ت دعاء ؟ 
قال "عليه الس�الم" :"دعني وم�ا الفت وخذوا ما 
أعطيناكم" وذلك تجنبا للوقوع فيما ال يتناسب مع 
ذات الجاللة من صف�ات وهيئات وحيثيات, ولذلك 
رأين�ا بعض األئمة من أصح�اب المدارس الفقهية 
وقع�وا ف�ي ش�بهة التجس�يم, حتى ق�ال العالمة 
الزمخش�ري صاحب كتاب "الكشاف" في تفسير 

القرآن :
" إذا سألوني عن مذهبي ال أبح به

               واكتمه كتمانه لي اسلم
فإن حنبليا قلت قالوا

          بأنني ثقيل مجسم 
وم�ن عي�ون الدع�اء في ي�وم عرف�ة ه�و الدعاء 
المعروف بدعاء اإلمام الحسين في يوم عرفة, وقد 
رواه كل من بشر وبشير ابني غالب االسدي قاال :" 
كنا مع اإلمام الحس�ين بن علي "عليهما الس�الم" 
عش�ية عرفة فخرج "عليه السالم" من فسطاطه 
متذلال خاشعا فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف 
هو وجماع�ة من أهل بيته وولده في ميس�رة من 
الجبل مس�تقبل البيت, ثم رفع يدي�ه تلقاء وجهه 

كاستطعام المسكين ثم قال:
" الحم�د لله الذي ليس لقضائ�ه دافع, وال لعطائه 
مان�ع, وال كصنع�ه صن�ع صان�ع, وه�و الج�واد 
الواس�ع , فط�ر أجن�اس البدائع, وأتق�ن بحكمته 
الصنائع, ال تخفى علي�ه الطالئع, وال تضيع عنده 
الودائ�ع , ج�ازى كل صان�ع  وراي�ش كل قان�ع, 
وراحم كل ضارع, ومنزل المنافع والكتاب الجامع 
بالنور الس�اطع, وهو للدعوات س�امع, وللكربات 
دافع, وللدرجات رافع, وللجبابرة قامع" –مفاتيح 
الجن�ان – ص 358.ه�ذا مقط�ع صغير من س�فر 
للدعاء طويل وكبير انش�أه اإلمام الحس�ين "عليه 
الس�الم" خ�اص بي�وم عرف�ة, حت�ى أصب�ح عند 
المؤمنين س�فرا وس�ياحة روحية ف�ي يوم عرفة 
الذي يجتمع فيه الزمان والمكان عند جبل عرفات 
كما وقف إبراهيم وإس�ماعيل وكما س�عت هاجر 
"عليها الس�الم" بين الصف�ا والمروة وكما طافت 
س�بعا تبحث عن ماء لرضيعها الذي اس�تجابت له 
السماء بزمزم الوافرة بنبعها الذي يروي عطاشى 
المس�افرين في الزمان والقاصدي�ن لهيبة المكان 
وتل�ك هي القدس�ية وذل�ك هو الس�مو الذي حقق 

جمالية دونها كل جماليات السماوات واألرض .
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الرسول "ص" كان يكثر 
من الدعاء والعبادة يف يوم 

عرفة وتبعه بذلك األئمة 
األطهار "عليهم السالم" ثم 
كل الصحابة والصاحلني , 
فيكون يوم عرفة هو يوم 

للدعاء والعبادة 

يوم عرفة وهو يوم للشعائر 
واملناسك العبادية التي سّجل 

فيها النبي إبراهيم "عليه 
السالم" مواقف جهادية 

معرفية جعلت إبليس 
ومجوع الشياطني تلوذ 

بالفرار .

يوم عرفة ..  قدسية المكان وسمو الزمان
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ابتلى اإلنس�ان على مر العصور, بأمراض اجتماعية, 
أن  والثاقب�ة,  المتواضع�ة  الذهني�ة,  بقدرات�ه  اس�تطاع 
يشخصها, ويش�ير إليها بألف )ال( كبيرة, ولكن إمكاناته 
المؤث�رة على طريق التغيير تبق�ى رهينة بالواقع العرفي 
والسياس�ي النافذ, وطبيع�ة النظام الحاك�م ومن يتصل 
ب�ه من المتزلفي�ن والمنافقين ومجملي الص�ور... فكان 
للمبوقي�ن وذوي القرب�ى م�ن الحاكمي�ن الح�ظ األوفر 
بالمناص�ب والعطاي�ا والهب�ات الممنوح�ة م�ن خزين�ة 
الدولة بس�خاء, وكأن الم�ال العام ملك للمل�وك واألمراء 

والسالطين .
وف�ي الزمن المعاص�ر, اختلفت العالئ�ق بين الحاكم 
والمحك�وم, م�ن حي�ث الش�كل, ولكن ت�م اإلبق�اء على 
المضمون المس�يء للمجتمع, فقد ظه�رت أحزاب وكتل 
ووالءات جديدة, اعتمدها أصحاب القرار في تلك المكونات, 
وص�ار مبدأ , معم�ول به حتما يقول: ) م�ن لم يكن معي 
فهو ضدي(, فجاءت المحاصصة والتوافق وش�بيهاتهما 
مصدقا لهذا التوجه, الذي إن دل على شيء فإنما يدل على 
االصطفافات غير المش�روعة منطقا وأخالقا , ومؤداها 
إل�ى نتائج نعيش اليوم آثارها المدمرة والمتعبة , فالكثير 
ممن حس�بوا على أحزاب الس�لطة ال يمتلك�ون الخبرات 
والتأهي�ل العلمي المالئم للوظيف�ة الحكومية, فأصبحوا 
بين ليل�ة وضحاها عصيا معرقلة لعجل�ة البناء واألعمار 

والتقدم العراقي .
ليس�وا   , المعرقل�ة  الكت�ل  عل�ى  المحس�وبين  أن 
بالضرورة أن يكونوا من المتضررين من النظام الس�ابق, 
بل اقصد ه�ؤالء الحرباويين المتلونين بألوان الس�لطات 
الذي�ن يدعون بأنهم بالضد من الدكتاتور المقبور وهيكله 
البائد , وإنهم شرفاء إلى حد النقاء , وإنهم اليوم مشاريع 
استش�هاد بيد أصحاب القوة السياسية المؤثرة باإلحداث 
على الساحة العراقية , ويطلبون ويهزجون طربا ومماألة 
, ابتغ�اء رض�ا أصحاب نعمته�م الجدد, فيجرفه�م التيار 
الذي وضعوا أنفس�هم فيه الى السفوح والقمم, متنعمين 
بامتي�ازات الكراس�ي الوثي�رة والحماية الت�ي عزت على 

الفرد البسيط, الصادق, والمسالم .
المحس�وبون  يلتف�ت  ل�م  ه�ذا  كل  م�ن  وبالرغ�م 
والمنس�وبون إل�ى حالهم, بعد ذه�اب امتيازاتهم, وأفول 
بريقه�م وبري�ق م�ن ينتس�بون إليه�م, إل�ى أي مصي�ر 
سيهبطون, وكيف س�يدافعون عن أنفسهم أمام النهضة 
الجدي�دة التصحيحي�ة الت�ي نلمس�ها في عقول الش�باب 
المتفتحة, واإلرادة الصلبة المدافعة عن الحقوق الوطنية 
واالجتماعية والسياس�ية واالقتصادي�ة , وحينئذ ال ينفع 
الن�دم , وتبق�ى وصم�ة العار عل�ى جباه أش�باه الرجال, 
الش�خصية,  المناف�ع  ص�وب  والمتوجهي�ن  المتقلبي�ن 

متناسين مصالح البالد والعباد. 
ومن هن�ا, نرف�ع صوتن�ا, مجلجال, بوج�ه أصحاب 
الس�يادة والمعال�ي قائلي�ن: ب�ان الس�نين م�رت ثقيل�ة 
عل�ى العراقيي�ن تحت وط�أة المحاصصة والمحس�وبية 
والمنس�وبية, بما تحمل من س�لوكيات مشوهة لنسيجنا 
االجتماع�ي, واثب�ت المحس�وبون عليكم أنه�م عاجزون 
عن خدم�ة الوطن والمواطن.. ولم يبق إمامكم إال اللجوء 
إلى الش�عب الطي�ب والى أصح�اب الكف�اءات فعال والى 
المتضرري�ن الحقيقيي�ن م�ن النظام الس�ابق م�ن ذوي 
الشهداء والسجناء والسياسيين والمعتقلين الذين يلفهم 

اإلهمال والتغييب في الوظائف والرعاية.
 وان الوق�ت ما زال متاحا, والثروات كبيرة في باطن 
األرض العراقية وفي الذات اإلنسانية العراقية, وما عليكم 
إال تجرب�ة الطريق الجديد والس�ير علي�ه بإخالص دونما 
محسوبية أو منسوبية وااللتزام بالمثل الشعبي الشائع " 

كل لشة تتعلك من كراعها " ..!!

!  - ج�ي  َتكَنلو  - ن�و  نا
           أمين يونس 

تهت�م   ، النانوتكنولوج�ي  كان�ْت  إذا 
حجم�اً  األصغ�ر  الم�واد  باخت�راع 
واألكثر ق�وة واألخف وزن�ًا واألعظم 
كف�اءة واألقل ُكلف�ة واألنظ�ف بيئياً 
والُمستخَدمة في كافة مجاالت الحياة 
.. وإذا كان العلم�اء والباحث�ون حول 
العال�م ، قطع�وا أش�واطاً ُمهمة في 
ه�ذا المضمار، فأننا هن�ا في العراق 
، م�ا ُزلن�ا نحب�و ب�ل إن�ي أتوقع أن 
غالبية الناس عندنا لم تس�مع أصالً 
! ُس�ِئَل بع�ض  بالنانوتكنولوج�ي 
الُمهتمين بالعل�وم الحديثة ، حول 
توقعاتهم عن األجهزة التي سوف 
" تنق�رض" تدريجي�اً بعد خمس 

سنواٍت من اآلن، فكان من ضمن إجاباتهم : التلفزيون 
! . فأنه�م يتوقعون أن أجهزة التلفزيون بأش�كالها و 
"أحجامها" الحالية والصحون والِدش�ات والستاليت 
، سوف تزول وال س�يما في البلدان المتقدمة.. ويحُل 
محله�ا جيٌل م�ن الهاتف النق�ال أو الموباي�ل ، حيث 
يمكنك أن تس�تقبل أي محطة ف�ي أي وقت أينما ُكنت 
! . طبع�اً أن هؤالء المختصي�ن ، يتحدثون عن اليابان 
والواليات المتحدة وألمانيا على س�بيل المثال، وليَس 
ع�ن الصومال وبوروندي ، التي ال زال فيها الكثير من 
الناس وخاص�ة في األرياف ، اليمتلك�ون حتى جهاز 
تلفزي�ون قديم باألبيض واألس�َود ، ب�ل أن العديد من 
الُق�رى لي�َس فيه�ا كهرباء أساس�اً   وه�ذا دليٌل على 
خ�داع ووهم "العالم أصب�َح قرية صغي�رة". فالدول 
المتقدمة الثرية تزداد تقدم�ا وثراء.. والدول الفقيرة 
المتخلف�ة، تنحدر أكث�ر في ُفقره�ا وتخلفها. وحتى 
نح�ُن ف�ي العراق  بع�د "الطف�رة " الت�ي حصلْت في 

الرواتب واألجور واألموال "السهلة " التي تدفقْت في 
السنوات األخيرة واللوثة االس�تهالكية التي أصابْتنا،  
فأن معظمنا .. اقتنى عدة تلفزيونات، وُيّحَبذ ان تكون 
أحجامه�ا كبيرة .. بحي�ث ان هنالك الكثير من البيوت 
فيها س�بعة او ثمانية تلفزيونات ، اليس�تخدمها أحد 
لكنه�ا فقط للفخفخة والتفاُخر الفارغ ! . وألن الدول 
الصناعي�ة القديم�ة الغربي�ة عموماً وكذل�ك الجديدة 
مث�ل الصي�ن وغيرها ُكله�م يعرف�ون ، طبيعتنا نحن 
"الش�عوب النايمة"  وس�ذاجتنا وميلن�ا الُمفِرط إلى 
االس�تهالك األحمق، فأنهم نش�طوا وأبدعوا ونجحوا 
بامتياز : في إرس�ال كميات ضخم�ة لنا من قمامتهم 
وأس�وأ إنتاجهم البعيد ُكل الُبعد ع�ن ُمراعاة البيئة او 
الصحة العامة او اس�تهالك الطاق�ة،  والُمصيبة نحُن 

َفِرحون ِبُكل ذلك!.
أنت�َج "األوادم" في الغرب ، خالل الس�نوات الماضية 
، م�ن خ�الل النانوتكنولوجي�ا  بديالً لحديد التس�ليح 

الُمس�تخدم ف�ي البناء والجس�ور: أقوى م�ن الحديد 
التقليدي عش�رات المرات وأكث�ر تحمالً لكل الظروف 
وأخ�ف وزناً إل�ى درجة كبيرة وأصغر حجما وس�هل 
إعادة التدوير وأكثر مرونة، وعما قريب س�وف يكون 
أرخص وأق�ل ُكلفة . هذا نموذج صغي�ر ومحدود لِما 
يفعلونه وبما "ُهم" مش�غولون ب�ه بينما نحُن ال زلنا 
نس�تخرج الحديد القديم المعَوج من األبنية المتهدمة 
وُنّعدل�ه بالجواكيج، ونس�تخدمه ثانيًة.. الزلنا نتفنن 
في محارب�ة بعضنا البعض وُنبدع في تأزيم األوضاع 
ونتصارع على أمور س�خيفة وغايات أنانية بائس�ة!.

ف�ي العديد من ُم�دن العالم ليَس "الغ�از" فقط يصلك 
إلى المنزل عن طريق ش�بكة األنابيب بل حتى الحليب 
الطازج، ونحُن هنا، انحنت قاماتنا وتقوسْت ظهورنا 
من وطأة أس�طوانات الغاز الثقيلة ونحن "من س�وء 
حظنا " بل�د النفط والغاز!. العالم الُمتّحِضر ُمنش�ِغٌل 
بالنانوتكنولوجي، ونحُن منهمكوَن ب� "الَتَنَكلوجي" 

         كاظم فنجان الحمامي

الزعي�م  خص�ال  بي�ن  للمقارن�ة  مج�ال  ال 
الهولن�دي )مارك روتتي( وبي�ن خصال أصحاب 
المتظاهري�ن  المترفي�ن  العلي�ا م�ن  المناص�ب 
بالتعف�ف, المتجلببين بجلباب ال�ورع والتقوى, 
فالرجل هولندي األصل والتربية, ال يصوم ش�هر 
رمض�ان, وال يزكي أموال�ه, وال يصلي الصلوات 
الخمس في أوقاتها, لكنه رجل بس�يط متواضع 
ال تفارقه االبتسامة, يتنقل بدراجته الهوائية من 
والى مقر عمله, يطوف بها في ش�وارع المدينة, 
ملتزما بقوانين المرور, مراعيا لشروط السالمة 
البيئي�ة, ال يخش�ى أح�دا, وال يعترض�ه متطفل, 
يغادر منزله صباح�ا, فيتفحص إطارات دراجته 
الهوائية بنفسه, ثم يركبها بثقة ونشاط, لينطلق 
بها نحو مقر عمله من دون أن يصدر أي ضجيج, 
ومن دون أن ترافقه العربات المدرعة, والسيارات 

المصفحة, وم�ن دون أن يختب�ئ خلف زجاجها 
المظل�ل, وم�ن دون أن يحي�ط نفس�ه بفوج من 
ذوي الرؤوس الحليقة والعضالت المفتولة, ومن 
دون أن ترافقه كوكبة من المركبات الحديثة ذات 
الدفع الرباعي, وناقل الحركة الخماسي, واألنوار 
السداسية, و)أم سبع عيون(, ومن دون أن يتعمد 

االتجاهات  عك�س  الس�ير 
الناس  يحت�رم  النظامي�ة, 
معهم  يتبادل  ويحترمونه, 
التحي�ات الصباحية ملوحا 
أحواله�م,  يتفق�د  بي�ده, 
ويس�تطلع مش�اكلهم من 

دون وسيط وبال تكلف. 
  من الظواهر الغريبة 
إن  الع�راق  ف�ي  عندن�ا 
الفوقية  المرات�ب  أصحاب 
اس�تحوذوا عل�ى األرصفة 
بمنازله�م,  المحيط�ة 
الش�وارع واألزقة  واقفلوا 
المؤدية إليها, أحاطوها بالمصدات الكونكريتية, 
طوقوه�ا بالحواج�ز الخراس�انية, ث�م نصب�وا 
العارض�ات األنبوبي�ة والمطب�ات البالس�تيكية, 
ووزعوا الكاميرات واألس�الك الشائكة وكابينات 
الحراس�ات الخارجية, فتحصن�وا في قصورهم 
المنيفة, ومنع�وا الناس من الم�رور وحرموهم 

م�ن الحرك�ة, ال نكاد نراه�م إال ف�ي الفضائيات 
يتحدثون ف�ي القنوات كلها ع�ن العفة والنزاهة 
والبساطة والتواضع, ويتكلمون بلباقة ما بعدها 

لباقة عن عالقاتهم الحميمة بالجماهير.  
في بريطانيا اكتش�ف رئيس وزرائها )ديفيد 
كامي�رون( إن دراجته الهوائية أس�هل له وانفع 
وأس�رع في التنقل, وال تكلفه ش�يئاً, وهكذا حذا 
حذو نظيره الهولندي, فركب دراجته وتجول بها 

لوحده في ضواحي المدينة. 
إل�ى   وأحيان�ا يصح�ب زوجت�ه وأطفال�ه 
األس�واق الش�عبية, يتمت�ع بحريته الش�خصية 
بي�ن عام�ة الناس, يم�ارس حيات�ه الطبيعية بال 
حراس, وال رجال أمن, وال بودي غارد, وال يتبعه 
االنتهازيون والوصوليون, وال تس�مع أهازيجهم 
الوالئي�ة المستنس�خة )بال�روح بال�دم نفدي�ك 
ي�ا كامي�رون(, فالرجل ج�اء بس�يارته, وتجول 
بمف�رده, وتعامل معه الناس مثلما يتعاملون مع 
بعضهم البعض, م�ن دون حواجز وال موانع وال 

فوارق وظيفية أو طبقية. 

  ف�ي الوالئم والعزائ�م والدع�وات الخاصة 
يتواف�د المس�ؤولون ف�ي الع�راق عل�ى المكان 
المع�ززة  اإلمبراطوري�ة  الملكي�ة  بمواكبه�م 
المصفح�ة  الس�يارات  فتتك�دس  بالحماي�ات, 
والعرب�ات المس�لحة ف�ي الطريق الع�ام, حينئذ 
يتعي�ن عل�ى صاح�ب الدع�وة أن يوف�ر الطعام 
بكميات هائلة لفوج كامل م�ن عناصر الحماية, 
حتى ال يتس�بب في زعل المسؤول.  بينما يتناول 
الرئي�س األمريكي أوباما الوجبات الس�ريعة مع 
ضيفه الرئيس الروس�ي )ميدفيديف( في مطعم 
ريف�ي صغير لبيع البرجر, يجلس�ون مع ش�باب 
القرية ف�ي مكان عام بالقميص والبنطرون, من 
دون أن يتقرب منهم أحد, ومن دون أن يتس�ببوا 
بإزعاج الناس, فالتواضع والبس�اطة وخفة الدم 
هي العوام�ل التي تحقق الوئام واالنس�جام بين 

الرئيس والمرؤوس. 
 أحيان�ا يش�اهد الن�اس الملك�ة البريطانية 
تحم�ل أكي�اس القمام�ة لتضعه�ا ف�ي الم�كان 
المخص�ص لها خ�ارج قص�ر توتنغه�ام, تركب 
الب�اص )األتوبي�س(, تدف�ع س�عر التذك�رة من 
حقيبتها الصغيرة, تحتس�ي الشاي في المقاهي 
الش�عبية, وأحيان�ا تم�ارس هواية الق�راءة في 
المكتب�ات العامة. تذهب وتعود لوحدها من دون 
حماي�ات وال صفارات وال دراجات نارية, حتى ال 

تنغص حياة الناس بأصواتها الصاخبة. 
  ه�ؤالء كله�م م�ن خ�ارج مجتمعاتن�ا, ال 
يدين�ون بديننا ال�ذي أوصان�ا بالتواضع ومكارم 
العربي�ة  قوميتن�ا  إل�ى  ينتم�ون  وال  األخ�الق, 
الش�رقية, التي زرعت في قلوبنا حس�ن التعامل 
م�ع الناس, لكنهم تمس�كوا بالثوابت اإلنس�انية 
النبيلة, واختاروا البس�اطة سلما مهذباً للوصول 
إلى قلوب الجماهير, فاكتسبوا حب الناس بالرفق 
والتعام�ل الم�رن, ونال�وا حب الله وح�ب العباد 
باالبتسامة الرقيقة والكلمة الطيبة, اما السيارات 
المدرعة والعربات المصفحة والمركبات المظللة 
الت�ي تصنعه�ا معامله�م العمالقة, فق�د قرروا 
تصديرها إلينا بالعملة الصعبة وبأغلى األس�عار 
حتى يركبها أبطال الس�يرك السياسي ويتبختروا 
به�ا في أحيائنا الس�كانية المهمل�ة, وعرب وين 

طنبورة وين ؟؟. 

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

 العدد )373( اخلميس 25 تشرين االول  2012

www.almustakbalpaper.net

عتن�ا ت مجا مصفح�ا تت�ي و و يس�كل ر با

ماجد عبد الرحيم الجامعي 

بية ملنس�و ا و بية  ملحس�و ا           
        ! ر ؟ ه�و لد فت�ا ا آ            جواد البشيتي                 

قبل "الربيع العربي"، وَقْبله بسنوات 
ع�دة، كان ُيْض�َرب به�ا الَمَث�ل، إيجاباً؛ 
فالتجربة الديمقراطي�ة الكويتية كانت 
جيِّ�دة نس�بياً، أْي ِنْس�َبًة إل�ى ال�دول 
العربي�ة عل�ى وج�ه العم�وم، وإل�ى 
دول مجل�س التع�اون الخليجي على 
�ا اآلن، أْي في  وج�ه الخص�وص؛ أمَّ
فتب�دو  العرب�ي"،  "الربي�ع  من�اخ 
تجرب�ًة َهَب�َط فيها كثيراً منس�وب 
الديمقراطي�ة، وَفَق�َدت كثيراً من 
جاذبيته�ا، وم�ا ع�ادت صالح�ة 
َمَثالً ديمقراطي�ًا ُيْحتذى؛ والدليل 
عل�ى ذلك ه�و الموقف الس�لبي 
لغالبي�ة الش�عب، والت�ي نزل�ت 
إل�ى الش�ارع، منها؛ فالش�عب 
َيْطُلب مزي�داً من الديمقراطية، 
الديمقراطية  تلبي�ًة لحاجات�ه 
�ا الحكوم�ة، أو  المتنامي�ة؛ أمَّ
أكثر  التنفيذية، فتبدو  السلطة 
احتياجاً من ذي َقْبل إلى طرائق 
الُحْكم، والصراع،  وأس�اليب في 
منافية حتى لَِما اعتاده الكويتيون 

من ديمقراطية.
وف�ي بالدن�ا العربي�ة، وحي�ث 
�رت الحكوم�ات وال�دول زمن�اً  توفَّ
الحي�اة  ومن�ع  َوأد  عل�ى  طوي�اًل 
الحزبي�ة، التي في غيابه�ا لن َيْحُضر 
من الديمقراطية إالَّ ما يشبه الظالل 
منها، ُيقام، في اس�تمرار، الدليل 
على أنَّ استحداث، أو العودة 
التصويت  نظ�ام  إلى، 
ى  لمس�مَّ ا
م  نظ�ا "
ت  لص�و ا
 " ح�د ا لو ا
خي�ار  ه�و 
حكوم�ة  كل 

)أو س�لطة تنفيذي�ة( ضاقت ذرع�اً بديمقراطية 
ه�ي أصالً ضيِّق�ة، وأقرب إل�ى الش�كل منها إلى 
المضم�ون إذا م�ا قوِرَن�ت بأصوله�ا العالمي�ة؛ 
ولقد أظهر الكويتيون أنَّهم يستش�عرون مخاِطر 
"الصوت الواحد" أكثر ِمنَّا؛ ذلك ألنَّ غالبيتهم َنَزلَت 
ا  إلى الشارع لتقول "ال"، وَعَرَفت كيف تقولها؛ أمَّ
الحكوم�ة عندهم فاتََّخ�َذت م�ن الحكومة عندنا 
َمَثالً أعل�ى لها إذ قالت إنَّ الحكومة األردنية تأخذ 
بنظ�ام الصوت الواحد )الُمزيَّ�ن بصوٍت ثاٍن ُيْدلي 

به الناخب لمصلحة "قائمة حزبية"(.
حكومتن�ا وحكومته�م َتْعلَمان ِعلْ�م اليقين 
أنَّ نظ�ام الص�وت الواح�د )ال�ذي ال ري�ب ف�ي 
ديمقراطيت�ه( ُيْف�َرغ تمام�اً م�ن ِقَي�م ومب�ادئ 
الديمقراطي�ة )انتخابي�اً وسياس�ياً( إذا ل�م تكن 
"القائمة الحزبية" هي "األصل" في "الترشيح"، 
وأنَّ ه�ذا النِّظام، ف�ي مجتمٍع يفتق�ر إلى الحياة 
الحزبية، وتستبدُّ به انتماءات وهويات ال يمكن أْن 

ُتْبنى منها "دولة المواَطنة"، هو السالح األمضى 
ف�ي الحرب على الديمقراطي�ة، وعلى كل انتخاٍب 
مس�توٍف لِقَيم ومبادئ الديمقراطية، فال تأخذ به 
إالَّ كل حكومة تريد برلماناً يس�تخذي لمشيئتها، 

ويشبه سفارة لها تمثِّلها عند الشعب.
وفي مجتمٍع لم َيْعِرف َبْعد من الحياة الحزبية 
الحقيقي�ة إالَّ م�ا يقيم الدليل عل�ى أنَّها أقرب إلى 
العدم منه�ا إلى الوج�ود، يفيد التصوي�ت الثاني 
والثال�ث والرابع والخام�س.. للناخب الواحد في 
اإلتيان ببرلمان فيه من "التمثيل اآلخر" ما َيُحول 
بينه وبين أْن يستبد به التمثيل المنافي )بطبيعته( 
للتمثيل البرلماني الديمقراطي الحقيقي للشعب؛ 
ف� "الواحد" في نظام التصويت يجب أْن "يتعدَّد" 
ف�ي كل مجتمٍع لم َيْعِرف َبْعد األس�اس والجوهر 
من الحي�اة الديمقراطية، وهو "األح�زاب"، فإذا 
عرفه�ا، وضرب�ت جذوره�ا عميق�اً ف�ي تربت�ه 
السياس�ية والفكرية، حان له االنتقال من "تعدُّد 

الواح�د" إل�ى "توحي�د المتع�دِّد"، أْي إل�ى نظام 
الص�وت الواحد الذي في�ه ُيْدلي الناخ�ب بصوٍت 
واح�ٍد ال غير لمصلح�ة "قائمة حزبي�ة"، بصفة 

كونها "األصل" في "الترشيح".
التجرب�ة الديمقراطي�ة في الكوي�ت أْظَهَرت 
أخي�راً َمْثلََب�ة دس�تورية مزدوج�ة كب�رى؛ ف�� 
"يكفله�ا"  الت�ي  )الديمقراطي�ة("  "الحق�وق 
�ر، بالقانون الذي  الدس�تور تتضاءل، ال ب�ل تتبخَّ
م" مماَرسة المواطنين لها؛ وكأنَّ "الَجَمال"  "ُينظِّ
في "الدس�تور" هو دائماً "الضحية" ل� "التنظيم 
المواطني�ن  لمماَرس�ة  )الَبِش�ع("  القانون�ي 

لحقوقهم )الديمقراطية(.
والجانب اآلخ�ر من الَمْثلَبة نفس�ها نراه في 
م�ا تبدي�ه الحكوم�ة )أو الس�لطة التنفيذية( من 
ِح�ْرٍص )ُمْغِرض( عل�ى "صاحب القداس�ة"، أْي 
عل�ى "الدس�تور"، ضارب�ة صفحاً ع�ن الحقيقة 
الديمقراطي�ة الكب�رى وه�ي "الش�عب" بصف�ة 
كونه َمْصَدر السلطات جميعاً في الدولة، وَمْصَدر 
الش�رعية السياس�ية في الُحْكم؛ ف� "الدس�تور" 
يغ�دو أعل�ى ش�أناً ومقام�اً م�ن خالق�ه وه�و 
"الشعب"!"الشعب"، بحاجاته ومصالحه وواقعه 
الً؛ وال  السياسي ووعيه، هو الذي يتغيَّر دائماً وأوَّ
بدَّ للدس�تور من أْن يتغيَّر ويتعدَّل بما يوافق تغيُّر 
الش�عب، ومن طريق الشعب نفسه، أي من طريق 
د بدعوة  "االستفتاء الشعبي"؛ فالديمقراطية تتأكَّ
الش�عب إلى أْن ُيْدلي برأيه، ويقول كلمته، في كل 

تغيير أو تعديل دستوري ُمْقَتَرح.
والسياس�ية  الديمقراطي�ة  الحيوي�ة  إنَّ 
د بدس�توٍر يتغيَّ�ر ويتعدَّل  للمجتم�ع َتْظَهر وتتأكَّ
بما يجعله أكثر توافقاً مع تغيُّر الواقع السياس�ي 
واالجتماعي واالقتصادي والثقافي.. للشعب؛ وإنَّ 
"االستفتاء الشعبي" هو الذي من طريقه فحسب 
ُتَق�رُّ مقترح�ات التغيي�ر أو التعدي�ل الدس�توري 
الضروري.ولقد حان لسؤال "ِمْن أين لَك هذا؟" أْن 
ُيْنَق�ل من حيِّزه االقتصادي، أي من المال والثروة 
واألم�الك، إل�ى حيِّزه السياس�ي؛ فيس�أل كلُّ ذي 
منصب عام، ومهما س�ما وع�ال، "ِمْن أين لَك هذا 
؟"؛ فإنَّ من إجابته س�ُنميِّز الش�رعية السياسية 

من عدمها.

يب" ! لع�ر بي�ع ا لر ي�ت نصيبه�ا م�ن "ا للكو و



ترب�ى يف محيط ثق�ايف وعلمي قلَّ مثيل�ه، مات أبوه 
فتكفلته أمه ورعاه خاله، واك�ب الحركة الوطنية منذ 
اوائل عرشينيات القرن املايض، لينظم القصائد الوطنية 
وهو يف الثانية عرشة من عمره، حارب بقوة االستعمار 
والرجعية واملس�تغلني والحكومات العراقية املتعاقبة يف 
العهدين امللكي والجمهوري، التي سلبت الحرية والثروة 
من املواطن، ومثلما كان شاعرا ثوريا تقدميا كان شاعر 

الغزل والحب!!
ان�ه محمد صال�ح بحر العلوم املول�ود يف اليوم األول 
من عيد األضحى املبارك )10( ذي الحجة 1326 هجرية، 
)3( كانون الثاني 1909،  السيد محسن بحر العلوم كان 
احد أعالم اللغة العربية، وآدابها، أما امه "كريمة السيد 

العلوم"  فهي امرأة ه�ادي بح�ر 
تحب  فاضل�ة 

ش�عبها 

تمق�ت  و
ر  س�تعما ال ا

تنظ�م  لش�عر و ا
)بالفصحى والعامية(، مات أبوه وهو يف الس�ابعة من 
عم�ره، فدرس قواع�د اللغ�ة العربية وآدابه�ا والعلوم 

الدينية واملدنية عىل يد أساتذة معروفني.
أول قصائ�ده كتبها وهو يف الثانية عرشة من عمره 

يتغنى بوطنه، حيث يقول:
وطني أريج صباك طّيبني ففاح صباي طيبا 
وعلقت فيك تعلق النفس التي اختربت حبيبا 
فراته تحوي من جميع محاسن الدنيا نصيبا 

هذا صباي وليد حبك وهو باق لن يشيبا 
وبع�د اقل من عام، )1921( نظم قصيدة أخرى " لك 

اشدو مع الطيور" قال فيها : 
وطني أنت بني عيني نور 
وبثغري للمجرمني نذير 

وبرأيس كرامة وإباء 
وبصدري عقيدة وضمري

ما عرفت الحياة لوال يد منك
بجنبي إىل الحياة تشري 

الطي�ور  م�ع  اش�دو  ل�ك 
بشعري

الزه�ور  ع�ىل  وبش�وقي 
اطري 

وع�ن املعاه�دة العراقية � 
الربيطانية لعام 1920 يقول:

ال  ب�الدا  )حاكم�ني(  ي�ا 
تميزكم 

عن البهائم غري العناوين 
الح�زب  ه�ذا  أللتق�دم 

يجمعكم؟
أم للتأخر يف شتى امليادين 

ويستمر بحر العلوم يف نظم 
القصائ�د الوطني�ة يف املناس�بات 

وخ�الل االح�داث والتظاه�رات، تلك 
القصائ�د التي كان�ت تلهب حماس 

الجماهري وتدعو اىل تحرير البالد 
وتحقيق االس�تقالل وكانت 

حروفها داعية ملقاطعة 
ت  ب�ا نتخا ال ا

ني�ة  لربملا ا

املزيف�ة لعام 1930 بهدف تش�كيل برمل�ان يصادق عىل 
املعاه�دة الربيطاني�ة العراقي�ة التي وقع�ت يف حزيران 
العام 1930، فنظم قصيدة بعنوان )عهد حزيران( جاء 

فيها :
"عهد حزيران" وكم ثائر 

مثيل عىل عهد حزيران 
فحمله بالبغي من "لندن" 

ووضعه عندي ببغدان
نوائب األمة يف جانب 

وأمها يف الجانب الثاني 
وحكم من تزني � وان لم تكن 

محصنة- يجري عىل الزاني
وهكذا اعتق�ل محمد صالح بحر العل�وم، الذي كان 
غزي�را يف إنتاج�ه الش�عري ال�ذي نذره لخدم�ة قضايا 
ش�عبه، ويف الع�ام 1932 ت�رك ح�زب اإلخ�اء الوطن�ي 
لت�رب االنتهازية إىل صفوفه، واخذ يعمل مع إخوانه، 
يف الح�زب الوطني العراق�ي، ويف 30 حزيران 1933 
س�اهم يف إقام�ة اول مهرج�ان ش�عبي يف مدينة 
الرميث�ة، الذي انطلقت منها الرشارة األوىل لثورة 
1920، وألقى فيه ايضا قصيدتني األوىل "نش�يد 
الث�ورة العراقية" والثانية "ثورة الفالح".. كما 
ساهم يف تأسيس فرع الحزب الوطني العراقي 
يف الب�رة وألق�ى يف حف�ل االفتت�اح رائعت�ه 
املش�هورة "يا شعب سجل" التي كانت سببا يف 
الحكم عليه مدة س�نة تحت املراقبة، ومما جاء 

يف هذه القصيدة:
يا شعب سجل فاحرتم )العهود(

صفحة خزي برزت للوجود
سودها الزيغ فراحت سدى

بيض مساعيك وزاكي الجهود
...

يا شعب سجل
من دم فالح العراق املراق

كؤوس ارباب الهوى ترتع
ومن مآسيه التي ال يطاق 

تأثريها، أفراحها ترشع
ومن حشاه الدائم االحرتاق 

انوار مقصوراتها تسطع
يعذب الجمع بضيق الخناق

والفرد يف نعمته يرتع 
يا شعب سجل 

لقد عانى بحر العلوم كثريا من مراقبة الرشطة عام 
1934 وعىل اثر إلقاء قصيدته "دولة العلم وزر الجرس" 
يف مدينة الكوفة مساء 12 نيسان حكمت املحكمة عليه 
بالحبس س�نة وأرس�ل إىل س�جن الحلة، ولكن اطلق 
رساحه بعد ثمانية عرش يوما بتأثري التظاهرات 
الجماهريية ض�د حكمه يف مدين�ة الحلة.... 
واس�تطاع تنظيم مهرجان يف ذكرى ثورة 
العرشي�ن، وألق�ى في�ه قصي�دة "قتل 

الشعور" جاء فيها:
اىل متى نحتمل االضطهاد؟

وكيف ال نرف عنا الهوان 
لخ�وض  مدع�و  الن�شء 

الجهاد 
هم�ا  والع�زم  والح�زم 

القائدان 
ان ه�دت الح�رب كيان 

البالد 
فث�ورة الش�عب تقي�م 

الكيان 
لإليم�ان  والن�ر 

واالتحاد 
فالحق دونهما ال يصان 
ع�ىل  حرب�ه  ويح�دد 
قصيدت�ه  يف  الطائفي�ة 
"الطائفية حية رقطاء"، حيث 
كان االس�تعمار يتذرع وأذنابه 
بها لتفريق الصفوف، فألقى 
القصي�دة  ه�ذه 
العام 1934، 
ء  ج�ا

فيها: 
ان املذاهب كالزهو تنوعت

ولكل نوع نفحة وزهاء
مهما تعددت الفروع بشكلها 

فالحق فرد واألصول سواء 
إنا سقطنا للحضيض فهل لنا 

بعد السقوط ترّفع وعالء؟
الطفل يف حجر الجهالة عندنا

ينمو ورضع لبانه أشجاء 
ويقول:

وأعمل عىل ضوء الحقيقة والتزم
دين الوئام فرشعه وضاء

واترك شعور الطائفية جنبا
فالطائفية حية رقطاء 

...
ويس�تمر عطاء بح�ر العلوم ش�عرا ونث�را وخطبا، 
نش�اط متعدد الجوانب خدمة لش�عبه فيت�وىل يف فريق 
العام 1934 رئاس�ة تحري�ر مجلة املصب�اح يف النجف، 
ويف العام 1935 ترأس وف�د وجهاء النجف إىل بغداد مع 
وف�ود املحافظات األخرى اثر س�قوط حكومة املدفعي، 
وكان جريئ�ا وص�ارح امللك غازي: )إن الش�عب ال يريد 
إس�قاط حكومة وتشكيل اخرى ال تختلف عن سابقتها 
بيشء، وأغ�ا يريد تحقيق أهداف�ه الوطنية، ووضع حد 
لالس�تهتار بمصالحه وأضاف قائال : )نحن لم نأت هنا 
لنهن�ئ او نب�ارك فان له�ذه املهمة أش�خاص غرينا بل 
جئنا لنطالبكم بوجوب معالجة األوضاع الفاس�دة التي 
ال يطي�ق الش�عب احتمالها أكثر من هذا، فان اس�تديم 
للشعب خريا فنحن معكم، وإال سنحاسبكم حسابا اشد 
من غريكم... اننا نمثل امة تريد ان تحيا حياة س�عيدة، 
وال يمكن ألمة قوية ان تحول بينها وبني إرادتها العتيدة 
ويف ربيع العام نفسه ألقت القبض عليه حكومة ياسني 
الهاش�مي وحكم عليه باإلعدام وأمام الضغط الشعبي 
اس�تبدل الحكم إىل املؤبد مما ازداد الضغط الشعبي عىل 

الحكومة والبالط ليطلق رساحه بعد خمسة أشهر..
وخالل س�جنه لم يصمت بل نظم الش�عر عىل شكل 
رباعي�ات، منه�ا "ش�معتي" و "إخ�اليص وإيمان�ي" 
و "زهرت�ي" و"م�ن هورم�ان اىل الف�او" و"ال نعط�ي 
الطاغية ي�دا" و "دار األموات" و"الل�ذة الكربى" و"لك 

يف امك س�لوة" و " ال حك�م للعقل " و "صخور ال ترق" 
و"غ�ل يميني" و "عمري بني نف�ي وحبس" ومما جاء 

يف األخرية:
كيف تحلو يل الحياة؟ وعمري

قد قىض ما بني نفر وحبس
أأنا املخلص الوحيد ألبقى 

هدفا يشتفى به كل جبس؟
تذبل العاصفات زهرة عييش 

وتبيح االهواء إزهاق نفيس 
وتصد امليول عني عيونا 

لم تشأ أن يرى شعوري وحيس 
ويف الع�ام 1937 انتق�ل إىل بغ�داد واش�تغل يف اح�د 
مصانع الس�كاير ليضمن قوت عياله، ويواصل نشاطه 
الوطن�ي، ودخ�ل يف نف�س العام كلي�ة الحق�وق، لكنه 
لم يس�تطع مواصل�ة دراس�ته فيها بس�بب املالحقات 
املس�تمرة ووضعه االقتصادي.. وخ�الل دخول القوات 
الربيطانية بغداد الحتاللها مجددا.. والقضاء عىل حركة 
مايس 1941 انشد قصيدة "أيها التاريخ سجل" من دار 

اإلذاعة العراقية، التي كانت يف أيدي الثوار، جاء فيها:
ايها التاريخ سجل كيف ثار املخلصون 

يف بالد واصل الكيد لها املستعمرون

ايها التاريخ حدد صور املايض القريب
ومن الحارض خلد موقف الجيش الحبيب 

موقف العزة والقوة والحزم املصيب 
موقف املجد وما املجد علينا بغريب 

وبع�د فش�ل حرك�ة ماي�س 1941 زج بح�ر العلوم 
وآالف الوطنيني يف الس�جون واملعتق�الت حتى منتصف 
الع�ام 1944 وع�اد اىل عمله يف معمل الس�كاير دون اي 
تعويض، لينتخب رئيسا للهيئة االدارية لعمال السكاير 
يف الع�راق.. ويف الحفل األربعين�ي لتأبني املرحوم محمد 
جعف�ر ابو التمن القي قصيدة دفعت نوري الس�عيد اىل 

أن ي�رتك الحف�ل غاضب�ا طالبا من حم�دي الباجه جي 
توقيف�ه وإحالته إىل املجل�س العريف فم�ا كان من بحر 
العل�وم س�وى االختفاء حتى س�قوط حكوم�ة الباجه 
ج�ي وتش�كيل وزارة جديدة كان املرحوم س�عد صالح 
)الوطن�ي املع�روف( وزي�را للداخلية، الذي ب�ادر برفع 
هذا الحي�ف عن بحر العل�وم... وعىل اثر إع�ادة الحياة 
الحزبية العام 1946 ساهم بحر العلوم يف تأسيس حزب 
)االتح�اد الوطني( وعضو يف اللجن�ة املركزية فيه حتى 
إغالق�ه يف خريف العام 1947... وخالل انتفاضة كانون 
الثاني 1948 ضد معاهدة بورتسموث نشط بحر العلوم 
بش�كل اس�تثنائي وكان يلهب حماس املتظاهرين التي 

راحت تحمله عىل أكتافها وهو ينشد: 
يا عهد بورتسموث إنا امة 
تأبى مخالفة العدو الغادر

قف عند حدك، فالعراق إرادة 
جبارة يف سحق كل مغامر

أنسيت يومي يف الفرات فجئتني 
لتعود مختزيا بيوم آخر

سرتيك دجلة وهي طاغية عىل 
أعدائنا وجها لشعب ثائر 

واس�تمر بح�ر العل�وم يش�ارك يومي�ا يف تظاهرات 

وثبة كانون الثاني يومي�ا بقصيدة جديدة يتحدى فيها 
االستعمار والرجعية حتى سقطت معاهدة بورتسموث 
والحكومة!! ويف إحدى الليايل القي القبض عليه... وعذب 
تعذيب�ا كاد ان يقيض علي�ه، وبقي مريضا ال يقوى عىل 
عم�ل حتى حزيران الع�ام 1949، حيث أجاز االطباء له 
بالعودة اىل عمله يف معمل الس�كاير، لكنه سخر من هذا 

التعذيب، قائال :
لو قطعوني الفت قطيعة 

واحرقوني رش إحراق
ما حدت عن شعب له الفضل 

يف خلقي ويف تكوين اخالقي
ويف رباعية اخرى ينشد قائال :

انا ال املك من دنياي كهفا يف حياتي
واذا مت فال احتاج قربا لرفاتي 

فرفاتي كحياتي لوحوش ناهشات 
بعضها يف مدن النور وبعض يف الفالة 

وعادت الحكومة وألقت القبض عليه وقىض يف سجن 
بغداد املركزي سنة كاملة عىل الرغم من ان الحكم عليه 
كان غرامة خمس�ة عرش دينار لكن الحكومة تماطلت 
يف استالمها..!! واشرتك منذ اللحظات االوىل يف انتفاضة 
ترشين الثاني 1952 يف ش�وارع بغ�داد، وفلت بأعجوبة 
من الف�خ الذي نصبته ل�ه الرشط�ة الختطافه، وصدر 
الحكم عليه غيابيا بالحبس مدة ثالث س�نوات ومراقبة 
الرشطة لس�نتني أخري�ني، ظل مختفي�ا وعندما حاول 
الس�فر خ�ارج الع�راق القي القب�ض علي�ه يف حزيران 
1953، ويف داخ�ل الس�جن اس�تمر بح�ر العل�وم ينظم 
قصائده الوطنية، وانتهت محكوميته يف أيار 1956 لكن 
الحكوم�ة اجربته قضاء فرتة املراقبة يف نفس الس�جن 
"س�جن نقرة الس�لمان"... وبعد ثورة 14 تموز 1958 
تمت�ع ش�اعرنا بحرية نس�بية، وق�رر مجل�س الوزراء 
منحه راتبا ش�هريا قدرة )60( دين�ارا لخدمته الجليلة 
يف الحقل�ني األدبي والوطني ليصب�ح )100( دينار فيما 

بعد!!
ل�م يكن بحر العلوم ش�اعرا وطنيا فحس�ب بل كان 
ش�اعر غزل من الطراز األول، وله قصائد كثرية يف الحب 
والغزل، منها رباعيات " الذكريات " و"عيون العاشقني 
" و"س�عاد وعالء" وأخريا يطالب بح�ر العلوم بحقه يف 

رائعته )اين حقي؟(، جاء فيها: 
وفتاة الحفار فوق القرب يدعو 

اين حقي ؟!!
كم فتى يف كوخ أجدى

من امري يف القصور
قوته اليومي ال يزداد 

عن قرص رغيف
ثلثاه من تراب 

والبقايا من شعري 
واذا بباب الكوخ كلب الشيخ 

يعوي ابن حقي
آخر املطاف

وقع ش�اعر الشعب محمد صالح بحر العلوم طريح 
الف�راش ال يق�وى رشاء عالج�ه فآث�ر البق�اء يف البيت 
معتزال مع عائلته، ويف العام 1991، التقيت نجله يف احد 
أيام الجمع يف شارع املتنبي وتحدث عن وضعه الصحي 
واالقتص�ادي أبكان�ي الرج�ل فلم يكن يف وس�ع العائلة 
تدبري س�وى عالجه، وال تستطيع دفع قوائم اجور املاء 

والكهرباء والهاتف!!
هك�ذا نتعام�ل م�ع مبدعينا الذي�ن نذروا أنفس�هم 
لقضايا الش�عب واألدب، واليوم يرخ ش�اعر الش�عب 

محمد صالح بحر العلوم بصوت عال "أين حقي؟!!" 
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حممد صالح بحر العلوم... يطالب بحقه !!
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عىل عك�س أعمال الس�وء والرسقة 
املتفش�ية يف الواليات األمريكية، قام 
صديق�ان مقرب�ان بإخف�اء أوراق 
نقدي�ة م�ن فئ�ة ال��20 دوالراً بلغ 
مجموعه�ا 7 آالف يف أنح�اء مدين�ة 
بوس�طن، يف محاول�ة منهم�ا لزرع 
يعث�رون  م�ن  نف�وس  يف  البهج�ة 

عليها.
 وذكرت صحيفة "بوس�طن غلوب" 
غران�ت،  س�تيف  أن  األمريكي�ة 
والطبي�ب النف�ي ريتش�ارد كوك، 
كان�ا يخبئان أوراق�اً نقدية من فئة 

أنح�اء بوس�طن،  ال��20 دوالراً، يف 
ط�وال الع�ام امل�ايض. وأضافت أن 
الصديق�ن كانا ين�ران تلميحات 
ح�ول م�كان امل�ال ع�ىل موقعهما 
يف  حس�ابهما  وع�ىل  اإللكرتون�ي، 
موقع التواصل االجتماعي "تويرت"، 
ليساعدا أتباعهما الذين يبلغ عددهم 
2100 شخص يف العثور عىل األوراق 
النقدي�ة املخبأة. وعندم�ا يعثر أحد 
األتباع ع�ىل الورقة النقدي�ة، يقوم 
بنر خرب عىل موقعهما االلكرتوني 

ليقول فيه إن املال اختفى.
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�سورة من الذاكرة

املتحف البغدادي 
يف ال�سبيعنات

1936 - الزعيم�ان اإليطايل 
بينيت�و موس�وليني واألملان�ي 
املحور  أدولف هتل�ر ينش�ئان 
وال�ذي  األملان�ي  اإليط�ايل/ 

انضمت إليه اليابان الحًقا.
تب�دأ  الياب�ان   -  1944
وه�ي  الكامي�كاز،  هجم�ات 
هجمات انتحاري�ة بالطائرات 
عىل السفن الحربية األمريكية.

يف�وز  لبن�ان   -  1952
بعضوية مجلس األمن الدويل.

الق�وة  انس�حاب   -  1958
األمريكية من لبنان بعد أن هدأ 
الوض�ع بنهاية والي�ة الرئيس 
كميل ش�معون وانتخاب قائد 

الجيش فؤاد شهاب رئيسا.
1971 - األمم املتحدة تضم 
الصن الشعبية لتصبح عضوا 
دائم�ا يف مجلس األم�ن الدويل 

وتطرد تايوان.
تقط�ع  نيجريي�ا   -  1973
م�ع  الدبلوماس�ية  عالقته�ا 

الدول�ة  لتصب�ح  إرسائي�ل 
األفريقي�ة الثامن�ة عر التي 
تقط�ع عالقاته�ا معه�ا بع�د 

حرب أكتوبر.
1976 - بداية أعمال القمة 
التاسعة لرؤساء الدول العربية 

بالقاهرة.
آخ�ر  انس�حاب   -  1991
جندي رصب�ي من س�لوفينيا 
وإع�الن اس�تقاللها بعد حرب 
رصبي�ا  ب�ن  الع�رة  األي�ام 

وسلوفينيا.
1998 - إط�الق مي�اه نهر 
النيل عرب ترعة السالم يف إطار 

مروع تنمية سيناء.
2001 - إطالق وندوز إكس 

بي رسمياً.
الكوب�ي  الرئي�س   - 2004
فيدل كاسرتو يعلن إنه سينهي 
أي تعام�ل بال�دوالر األمريكي 

ابتداًء من 8 ترين الثاني.

ارت�دت الكونتيس�ة البلجيكي�ة 
س�تيفاني دو الن�وي ثوب�ا عاجي�ا 
الفضي�ة  والخي�وط  الدانتي�ل  م�ن 
م�ن تصمي�م اللبنان�ي ايل�ي صعب، 
وذل�ك لمناس�بة زواجه�ا م�ن ولي 
عه�د لوكس�مبورغ االمي�ر غي�وم، 
في اط�ار مراس�م ديني�ة حضرتها 
ش�خصيات رفيعة المستوى.  وعقد 
األمي�ر غيوم الذي يبل�غ قريبا عامه 
يعتب�ر  وال�ذي  والثالثي�ن  الح�ادي 
الوريث السابع لدوقية لوكسمبورغ 
قرانه على الكونتيس�ة ستيفاني دو 
النوي البالغة من العمر 28 عاما في 
كاتدرائية س�يدة لوكس�مبورغ في 

قل�ب العاصم�ة.  وقد أتت المراس�م 
الدينية بعد زواج مدني واقتصر على 
أفراد العائلة.  وباإلضافة إلى األمراء 
والمل�وك الذي�ن حض�روا الزف�اف، 
شارك 270 مواطنا من لوكسمبورغ 
ف�ي هذا الح�دث الممي�ز بدعوة من 

العريس والعروس. 
والتقى األمير غيوم والكونتيسة 
س�تيفاني للمرة األولى لدى أصدقاء 
مش�تركين في ألمانيا قبل 8 سنوات 
وب�دأ عالقتهم�ا فعلي�ا من�ذ ث�الث 
س�نوات. وقد أبقيا عالقتهما سرية 
إلى حين إعالن خطوبتهما في نهاية 

نيسان الماضي.

أمضى ش�اب صين�ي )23 عاماً( 
شهرين في مقهى لإلنترنت لم يبارحه 
ق�ط حتى ول�و لالس�تحمام، بحثاً عن 
وظيفة بعد أن فقد عمله كمدير إقليمي 
لفرع شركة متخصصة في تكنولوجيا 
المعلومات أش�هرت إفالس�ها. ونقلت 
وس�ائل إعالم صينية أن الشاب اختلى 
بجهاز حاس�وب ف�ي ركن من�زو من 
المقهى واتخ�ذه مكاناً ل�أكل والنوم 
دون أن يغ�ادر "م�كان عمل�ه" ق�ط، 

ولم يغي�ر مالبس�ه أو يس�تحم طوال 
م�دة مكوثه بالمقهى، م�ا جعل رواده 
يغادرون�ه بمج�رد أن يش�موا رائحته 

الكريهة ويروا منظره المزري.
ولم يستطع صاحب المقهى طرد 
الشاب الذي تس�بب في هروب زبائنه 
أو تقديم ش�كوى ضده أو إجباره على 
االستماع لنصائحه المتكررة بضرورة 
أخذ قس�ط من الراحة، ألنه كان يدفع 

الحساب باستمرار.

قام�ت أنث�ى كنغ�ر بزي�ارة 
مفاجئ�ة إلى مط�ار ملبورن في 
أستراليا، حيث جلست في الطابق 
الخامس من مرآب السيارات في 
المط�ار، وتم�ددت عل�ى األرض 

قب�ل أن تقف�ز بي�ن الس�يارات. 
وقالت مس�ؤولة الحي�اة البرّية، 

سو أندرسون.
إن الكنغر »كانت تركض بين 
الطواب�ق هنا بحثاً ع�ن األمان«. 
وتنب�ه أم�ن المطار إل�ى وجود 
الكنغ�ر عندم�ا أرس�ل مس�افر 
صورة له في المطار على موقع 
»تويت�ر« على االنترنت. وأش�ار 
المتحدث باس�م مطار ملبورن، 
م�ات فرانس�يس، إل�ى أن »هذا 
األمر ساعدنا على رصد الحيوان 

في ساحة االنتظار«. 
بندقيتها  أندرسون  وحملت 
وحقنت أنثى الكنغ�ر بالمهدئ، 
فس�قطت على األرض من تأثير 

المخدر.

اقت�ساديون

 )Sir Arthur Lewis( ولد س�ري ارثر لوي�س
يف س�انت لوس�يا يف 23 يناير 1915 وكان والداه 
مدرس�ان هاج�را من انتيغ�وا من�ذ 1905 وتوىف 
ارمل�ة  ت�اركا  الس�ابعة  يف  كان  عندم�ا  وال�ده 
وخمس�ة أبناء ت�رتاوح اعمارهم بن خمس�ة إىل 
س�بعة عر. إال أن لويس ترك املدرس�ة يف س�ن 
14 بع�د اس�تكمال املناهج الدراس�ية وذهب إىل 
العمل ككات�ب يف الخدمة املدني�ة وكانت وجهته 
املقبلة امتحان لحكومة س�انت لوسيا الدراسيه 
ف�از   1932 ع�ام  ويف  الربيطاني�ة  للجامع�ات 
باملنح�ه ويف النهاي�ة ق�رر دراس�ة إدارة االعمال 
فذهب إىل مدرس�ة لندن لالقتصاد وحّصل درجة 
بكالوريوس يف التجارة واملحاسبة. يف 1938 منح 
درج�ة الدكتوراه يف االقتص�اد مع مرتبة الرف 
األول وق�د تح�ول بع�د اربع س�نوات إىل اس�تاذ 
مس�اعد ويف ع�ام 1948 كان اس�تاذا متفرغا يف 
جامع�ة مانشس�رت. حتى ذهب إىل مانشس�رت يف 
مجال دراس�ة االقتصاد الصناعي ونر سلسلة 

من املقاالت حول املوضوع يف كتاب يف عام 1949 
وقدم البحث يف ثالثة مجاالت: االقتصاد الصناعي، 
الذي انخفض بعد عام 1948. يف تاريخ االقتصاد 
العامل�ي منذ ع�ام 1870، من�ذ 1944 وم�ا زالت 
تتابع. ويف اقتصاديات التنمية، التي لم تبدأ حتى 
عام 1950. عمل رئيس�ا لقس�م االقتصاد بلندن 
ونرت يف كتاب عام 1949. وىف الفرتة )1952 - 
1957( نر املقاالت عن اإلنتاج العاملي والتجارة 
واألس�عار م�ن )1870 إىل 1914( ويف 1963 عاد 
كاس�تاذ يف جامعة برنستون وذهب إىل بربادوس 
حيث عمل عىل إنش�اء مرصف التنمية الكاريبى 
ثم كانت العودة إىل برنس�تون يف عام 1974 وكان 
يميض الوق�ت يف املس�تعمرات يف مكتبه يف قراءة 
التقارير الواردة من األقاليم عىل املشاكل الزراعية 
والتعدين وما شابه ذلك ومقارنة مختلف األقاليم 
إال أن حش�د من الطالب اآلس�يوين واالفارقة يف 
مانشس�رت الذي حدد له مح�ارضة منهجيه عن 

تطوير االقتصاد من حوايل 1950.

آرثر لويس

أوراق نقدية 
لزرع السعــــادة !!

أكرب محالة صدر للبيع ملكافحة رسطان الثدي

يستعيد ساعته بعد 53 عامًا

كنغر تثري
 بلبلة يف املطار !!

زي لبناين لعروس 
ويل عهد لوكسمبورغ

شهرين يف مقهى
 إنرتنت بحثًا عن وظيفة

مهما اجته�دت برتتي�ب الكلمات 
لن أس�تطيع أن أص�ف واحدة من 
أغ�رب بق�ع األرض؛ رحلتنا اليوم 
إىل كبودوكيا يف تركيا ليس�ت كأّي 
رحل�ة تقليدي�ة، انه�ا ع�ىل مت�ن 
منط�اد ينقلك ليس فقط يف عوالم 
امل�كان والزم�ان وانم�ا اىل عال�م 
الغرابة والسحر املخضب بأيد ولد 
آدم. ملح�ة رسيع�ة ع�ن محطتنا، 
فهي منطقة وسط األناضول حيث 
ش�كلت معامله�ا فواه�ات براكن 
قديمة خامدة اس�تحّقت و بفخر 
ما سّميت به: مداخن الجن بحيث 
يرتفع بعضها ملا يقارب 130 قدما 

ترضب عنان السماء. فقد تعاون 
كّل م�ن امل�اء واله�واء وش�حذوا 
هممه�م عىل مدى مئات الس�نن 
لينس�خوا وج�ه القم�ر بطريق�ة 
مختلفة وش�فافة. كعادتهم بني 
البر، مستفيدين من تسخري رب 
العاملن له�م األرض و م�ا عليها، 
لجؤوا من الق�رن الرابع إىل القرن 
الثال�ث عر ع�ىل نح�ت صخور 
تلك املنطقة انفاق و منازل و دور 
عب�ادة. إليك�م اآلن جولة رسيعة 
كم�ا أرشت لكم س�ابقا عىل متن 
املنط�اد الذي وع�دت فأتمنى لكم 

رحلة سعيدة وآمنة.

قطعة 
من القمر عىل األرض
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وأديب لبناني ُلقب ب� "شاعر القطرين" .

بعد س�نة ع�ىل صنعه�ا، تقرر 
ع�رض أك�رب حمال�ة ص�در يف 
علن�ي  م�زاد  يف  للبي�ع  العال�م 
ع�ىل أن يع�ود ريعه�ا إىل حملة 
الث�دي. وقال  مكافحة رسطان 
موق�ع "ورلد برا ريك�ورد" إنه 
"بعد س�نة عىل صنعنا وعرضنا 
ألك�رب حمال�ة ص�در يف العالم، 
القطع�ة  ع�رض  اآلن  قررن�ا 
املميزة للمزاد العلني عىل موقع 
إي ب�اي"، مش�رياً إىل أن "امل�ال 

عملي�ة  مقاب�ل  نجني�ه  ال�ذي 
البي�ع س�يعود ريع�ه إىل حملة 
رسطان الثدي". وأضاف املوقع 
أن�ه "بمناس�بة الي�وم العامل�ي 
للتوعي�ة حول رسط�ان الثدي، 
نأمل ب�أن نجمع أم�واالً كافية 
له�ذه القضية املهمة". يش�ار 
إىل أن حمال�ة الص�در معروضة 
بثم�ن يبدأ ب���800 دوالر، عىل 
أن يس�تمر امل�زاد حت�ى 28 من 

الشهر الحايل.

تحم�ل الحياة مفاجآت ال تخطر عىل البال، 
فقد أعلن رجل م�ن نيويورك انه تمكن من 
اس�تعادة س�اعته التي رسقت منه قبل 53 
عام�ا. ونقل�ت صحيفة "ذا ب�رس أند صن 
بولتان" األمريكية ع�ن الرجل إيد غريغور، 
قوله إن�ه تلقى اتصاالً هاتفياً من رجل من 
الس فيغ�اس اس�مه مارك قال ل�ه إنه عثر 
عىل س�اعة محف�ور عليها اس�مه.  ولفت 
غريغور إىل أنه أعطى م�ارك عنوان منزله، 
وبعد أس�بوع من االتصال الهاتفي، حملت 

ل�ه الحي�اة م�ا لم يخط�ر عىل بال�ه، حيث 
تس�لم طرداً يحتوي عىل الس�اعة. وأضاف 
"عندم�ا فتح�ت الط�رد ورأي�ت الس�اعة، 
ذرف�ت دموع الفرح ألنه�ا كانت املرة األوىل 
الت�ي أحمل الس�اعة فيها خ�الل 53 عاماً. 
وأوضح غريغ�ور أن عمته أهدته الس�اعة 
بعد تخرجه من الثانوية عام 1958، مشرياً 
إىل أن الس�اعة املطلية بالذهب من عيار 23 
قرياط�ًا رسق�ت من�ه عندم�ا كان يخدم يف 

البحرية.

احلمل
قد يدفع�ك الوض�ع املتقلب اىل 
الت�رصف بف�وىض ويولّ�د بع�ض 
املتاع�ب، إذ تش�عر ب�أن عملك بال 

جدو

الثور 
تنه�ي عمالً جامعي�اً تنال عىل 
أث�ره عالمة عالية تس�تحق عليها 

تنويهاً وتهنئة

اجلوزاء
ق�د تكس�ب أرباحاً ف�ي هذا 
الي�وم إذا كنت تعم�ل في مجال 

جمال

ال�سرطان 
األم�ور  أن بع�ض  صحي�ح 
تسير على خير ما يرام، لكن ثمة 

ما يخبئه القدر أحياناً

االأ�سد 
ضغ�وط م�ن قب�ل محيطك 
والمحي�ط  المق�رَّب  المهن�ي 
الخارج�ي. فواتي�ر ومس�تندات 
مهلته�ا  ش�ارفت  وملف�ات 

االنقضاء.

العذراء 
ح�اول أن تكون أكثر التزاماً 
ف�ي عملك، ويستحس�ن أن تنفذ 
المهام الموكل�ة اليك فقط وهذا 

في مصلحتك

امليزان
يحمل اليك هذا اليوم انفراًجا 
او خبًرا طيًبا او شعوًرا باالمان. 

يتحّسن المزاج

العقرب 
إذا قم�ت ببعض المراجعات 
الش�خصية، س�تجد حل�والً لكل 

المشكالت العالقة،

القو�س 
تش�عر  متزّوج�اً  كن�ت  إذا 
ب�أن الش�ريك يتقّرب من�ك أكثر 
ويتفّهم�ك ويح�اورك بطريق�ة 

أكثر إيجابية

الدلو 
ال ش�ك في أنك تعان�ي قلقاً 
األحي�ان،  بع�ض  ف�ي  وخوف�اً 
الخ�وف م�ن المجه�ول أو م�ن 

أعداء متخّفين

اجلدي
تعيش يوم�اً صعباً ومعقداً. 
مالحظ�ات  م�ن  تغض�ب  ق�د 

وانتقادات. كن هادئاً،

حوت 
عل�ى س�يرة المث�ل القائل: 
ل�ذا  الف�رج"،  مفت�اح  "الصب�ر 
يستحسن أن تلتزم الهدوء حتى 

ال تدفع الثمن
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يعول املس�ؤولون عىل أن يش�مل برنام�ج العناية 
باملآثر التاريخي�ة عددا من القصور واملتاحف واملعالم 
التاريخي�ة باملدينة حيث  تش�كل القص�ور التاريخية 
األثري�ة  البناي�ات  نقط�ة ض�وء كب�رة يف خريط�ة 
باملدينة الحم�راء. ومن أهم هذه القصور نجد »قرص 
البدي�ع« و»ق�رص الباهي�ة« و»قرص املنبه�ي«، الذي 
أخذ اليوم اس�م »متحف مراك�ش«. »قرص املنبهي«.. 
متح�ف مراكش: يعود تاريخ بنائه إىل القرن التاس�ع 
عرش، وش�يده املهدي املنبهي، وزي�ر الدفاع عىل عهد 
الس�لطان موالي عبد العزي�ز )1894 - 1908(. وكان 
املنبه�ي قد عمل، ع�ام 1901، س�فرا للمغ�رب لدى 
كل م�ن أملانيا وإنجل�را، قبل أن يق�ود يف عام 1903، 
ع�ر مح�اوالت متك�ررة، حم�ات املخ�زن )الحكم( 
ضد الثائ�ر »بوحمارة«، لكن فش�له يف مهمته أفقده 
مكانت�ه وحظوت�ه ل�دى الس�لطان، وح�ن س�يغادر 
مراكش يف اتج�اه طنجة، التي مات به�ا عام 1941، 
س�يتحول القرص إىل ملكية صهره التهامي الكاوي، 
باش�ا مراكش الش�هر. وبعد اس�تقال املغ�رب، عام 
1956، س�يتحول الق�رص إىل ملكية الدول�ة املغربية، 
حيث س�يحتضن أول مدرسة للبنات بمدينة مراكش. 
لكن القرص، نظرا لعدم االعتناء به، س�يفقد توهجه، 
لتغل�ق أبواب�ه س�نوات طويل�ة، حتى ج�اءت لحظة 
تحويل�ه إىل متح�ف. يتمي�ز الق�رص بأن�ه ش�يد عىل 
نم�ط البنايات الحرضية املغربية عىل مس�احة 2000 
م�ر مربع، وكان�ت تنتظم غرفه األرب�ع حول صحن 
مكش�وف، فض�ا عن أن�ه كان يضم حمام�ا تقليديا 

ودويرية وإس�طبا. وكان الفن�اء الرئيس للقرص، يف 
األص�ل، فضاء مفتوحا يضم أش�جارا مثم�رة تنتظم 
حولها غرف�ه األربع، بينها غرفت�ان متقابلتان، فيما 
كان�ت األش�كال املتنوعة م�ن زليج وجبص وخش�ب 
تعك�س أصالة وفتنة الفن املعماري املغربي الخالص. 
وم�ع تحويل القرص إىل متحف، تم�ت تغطية الصحن 
املكش�وف، حيث زي�ن بثريا كبرة يبل�غ وزنها 1200 
كيلوغ�رام. وإذا كان الحمام التقليدي يؤرخ لجزء من 
أرسار البيوت والقصور واملس�اكن املغربية فيما سبق 
من تاريخ البلد، فإن الدويرية تتميز بأنها كانت تضم 
مطابخ القرص. ويقوم املتحف يف شكله وهندسته عىل 
به�و ومقهى ومكتبة تنفتح ع�ىل باب تتصدره لوحة 
رخامي�ة ت�ؤرخ لتاريخ افتت�اح املتحف، م�ع صورة 

تفص�ح ع�ن م�ا بالداخل م�ن روع�ة وجمال 
ونق�وش وأل�وان. وبع�د أن يجد الزائر نفس�ه 
مأخوذا بما يؤرخ للفروسية العربية، من خال 
بندقي�ة تقليدية ورسج تقليدي بخيوط ذهبية 
وفضية يعود تاريخهما إىل نهاية القرن التاسع 
ع�رش، س�يكون علي�ه أن يتهيأ لس�اعات من 
التيه بن تفاصي�ل معروضات املتحف وروعة 
امل�كان. وحتى يأخ�ذ الزائر فرصت�ه كاملة يف 
الجمع بن بهاء املشاهدة ومضمون ما ُيعرض 
تقرح عليه ج�دادات تعريفية خاصة، يتعرف 
من خاله�ا عىل تاريخ وش�كل كل ل�ون فني 
معروض. والواق�ع أن »متحف مراكش«، قبل 
أن يك�ون فضاء لعرض التح�ف، هو يف األصل 

، معرض مس�تقل يف حد ذاته، حيث نجول مع زخرفة 
وألوان تنقلنا لثقافة تع�رف بالصانع التقليدي والفن 
املغرب�ي، ويمك�ن الق�ول إن�ه لوحة رس�مت حيطانا 
وجبسا وخشبا خال القرن التاسع عرش. الوصول إىل 
»متحف مراكش« غالبا ما يتم عر األزقة امللتوية التي 
قد تنطلق بك من ساحة جامع الفنا، مع ما يحيط بها 
من تح�ف أثرية تتجاور يف امل�كان وتقرب إىل بعضها 

ع�ىل صعي�د بعض�ا 
الغنى 

يف  لثق�ا ا

ب�ارج«  ك��»دار  الحض�اري،  واملضم�ون 
و»مدرسة بن يوسف« عىل بعد خطوات.  يشهد 
»قرص البديع« عىل منجزات وانتصارات األرسة 
الس�عدية، التي حكمت املغرب يف الفرة ما بن 
1554 و1659. وق�د رشع يف بن�اء ه�ذا القرص 
ع�ام 1578، مع بداية فرة حكم أحمد املنصور 
الذهبي )1578 -1603(، وذلك أشهرا قليلة بعد 
انتص�ار الجيش املغربي ع�ىل الجيش الرتغايل 

يف معرك�ة »وادي املخ�ازن« الش�هرة. وتذكر كتابات 
املؤرخن أنه عندما تويف عبد الله الغالب السعدي، أحد 
مل�وك األرسة الس�عدية، عام 1574، ت�وىل ابنه محمد 
املتوكل مقاليد الحكم، وكان فظا مس�تبدا ظاملا، قتل 
اثن�ن من إخوته عند وصوله إىل الحكم، وأمر بس�جن 
آخ�ر، فكرهت�ه الرعية، ف�رأى عمه عبد املل�ك أنه أوىل 
باملل�ك من ابن أخيه، فأضمر املتوكل الفتك بعميه عبد 
امللك وأحمد، ففرا منه مستنجدين بالعثمانين، الذين 
كانوا موجودي�ن بالجزائر، فاس�تطاعا االنتصار عىل 
املتوكل، ال�يء الذي دفعه، هو اآلخر، إىل االس�تنجاد 
بامللك الرتغايل دون سيباس�تيان، حتى يس�اعده عىل 
اس�رداد ملكه. ويوم 4 أغس�طس )آب( 1578، حن 

وادي بدأ القتال يف  سهل 
ن  ز ملخ�ا ا
ل  لش�ما با
ب�ي  لغر ا

للمغ�رب، أصيب عبد املالك بم�رض أقعده يف الفراش، 
وقي�ل إن أحد الخدم، املحس�وبن عىل املتوكل، دس له 
س�ما يف طعام�ه. وتنقل بعض املص�ادر التاريخية أن 
عبد املالك كان أوىص، وهو عىل فراش املرض، إن مات، 
أن يت�م كتمان الخر إىل حن االنتهاء من القتال، حتى 
ال يؤثر ذلك يف معنويات الجنود املغاربة. وهو ما وقع، 
إذ ت�ويف، قبل انته�اء املعركة، ليعم�ل رجاله بوصيته، 
فتكتموا ع�ىل الخر. وحن بدأت بش�ائر النرص تلوح 
يف األفق للجيش املغربي، حاول الرتغاليون الهرب من 
أرض املعرك�ة، فوج�دوا أن ج�ر »وادي املخازن« قد 
دمر تماما فألقى الجنود ومعهم سيباستيان واملتوكل 
بأنفس�هم يف النهر، فقضوا جميعا غرقا، أما الباقون 
فقتلوا يف ميدان املعركة أو أرسوا. وحيث إن ثاثة ملوك 
لقوا حتفهم يف املعركة، وهم عبد املالك وسيباس�تيان 
واملت�وكل، فقد اش�تهرت املعرك�ة ب�»معرك�ة امللوك 
الثاثة«. وتشر بعض الكتابات التاريخية إىل أن أحمد 
املنصور الذهبي جلب لبن�اء »قرص البديع« وزخرفته 
أمهر الصناع التقليدين واملهندسن املغاربة واألجانب، 
القدام�ى  والجغرافي�ن  املؤرخ�ن  بع�ض  إن  حت�ى 
اعتروه من عجائب الدنيا، يف زمنه. ويقال إنه 
سمي ب�»البديع« ألنه ليس له مثيل، باعتباره 
تحف�ة عمراني�ة ومعج�زة هندس�ية، ال تزال 
تش�هد أطاله�ا برونق املعمار يف عهد س�الة 
الس�عدين. كما تذكر الكتاب�ات التاريخية أن 
عملية بناء »قرص البديع« اس�تمرت 16 سنة، 
وأن تصميم�ه الع�ام تمي�ز بتوزيع متناس�ق 
للبناي�ات ح�ول س�احة مس�تطيلة الش�كل، 
يتوس�طها صهريج كبر، مع أربعة صهاريج 
أخرى جانبية تتخلله�ا أربع حدائق، مع كثرة 
الزخ�ارف وتنوع امل�واد املس�تعملة كالرخام 
والتيج�ان واألعمدة املكس�وة ب�أوراق الذهب 
والزلي�ج املتع�دد األل�وان والخش�ب املنقوش 

واملصب�وغ والجب�س. كما تجمع ه�ذه الكتابات عىل 
تع�رض هذه املعلمة للهدم، س�نة 1696، بعد أن عمد 
امل�وىل إس�ماعيل )1645 - 1727( إىل نق�ل العن�ارص 
املس�تخدمة يف تزيينها إىل مكن�اس، لتدخل يف زخرفة 
البناي�ات التي تم بناؤها يف ه�ذه املدينة التي اتخذها 
عاصم�ة مللك�ه. والي�وم، ش�تان ب�ن ما تنقل�ه كتب 
التاريخ وحالة الخ�راب التي طالت »قرص البديع«، يف 
وضعيته الحالية، يقع »قرص الباهية« يف عمق املدينة 
القديم�ة، وقد ش�يد يف القرن التاس�ع عرش من طرف 
أحمد بن موىس بن أحمد الس�مايل، الحاجب القوي يف 
مغرب القرن التاس�ع عرش، خاصة يف عهد الس�لطان 
وترب�ط   .)1894  -  1873( األول  الحس�ن  م�والي 
الكتابات التاريخية »قرص الباهية« باس�م »الباهية«، 
زوج�ة الحاجب، الذي تويف عام 1900، والذي اش�تهر 
بلقب »باحماد«، والذي يردد أنه بنى »قرص الباهية« 
حتى يكون دليل مودة وحب، يف س�يمفونية امتزجت 
ضمنه�ا، برأي البعض، حكايات العش�ق بالهندس�ة، 
كما توحدت عرها املشاعر بالزخارف فأعطت صورة 
ممي�زة عن عم�ق الحض�ارة املغربية يف بداي�ة القرن 
العرشي�ن. وتذك�ر بع�ض الكتاب�ات أن »باحماد« قد 
جل�ب أمهر الصن�اع والحرفين املغاربة لاش�تغال يف 
البن�اء والزخرفة، فيما يرى ع�دد من املهتمن بتاريخ 
مراكش أن »قرص الباهي�ة« إن كان قطعة فنية بهية 
املنظر، وتحفة معمارية تفيض بتجلياتها الحضارية، 
فه�و، قبل كل ه�ذا وبعده، وثيق�ة تاريخية تطوي يف 
مضامينها تقاليد أهل مراكش وأنماط عيش�هم، كما 
تس�مح بإع�ادة تركيب صورة امل�رأة املغربي�ة آنذاك، 
ودوره�ا يف الحي�اة الخاص�ة والعامة. ونظ�را لعاقة 
الق�رص بالس�يدة الت�ي أخذ اس�مها ي�رى البعض يف 
»الباهية« مثاال جمي�ا لألنوثة املغربية، وتأكيدا الفتا 
مل�دى تأثر الحب ع�ىل املعمار املراك�ي، وتراوحه، يف 

بعض األحيان، بن ثنائية العشق والسلطة.

عندما بنى املماليك مدينة طرابلس، وهي ثاني أكر 
املدن اململوكية بعد القاهرة، لم يدر يف خلدهم أن »فيحاء« 
رشقي املتوس�ط والتي ستبقى ألجيال طويلة، ستنهار 
بأس�واقها وحاراتها وأحيائها الشعبية، خال سنوات 
قليل�ة، نتيج�ة اإلهمال وع�دم االهتمام والعش�وائية، 
التي أفرغ�ت املدينة التاريخية والراثية من مضامينها 
الحضارية، فاختلط »الحاب�ل بالنابل« وحلت الفوىض 
م�كان التنظي�م والتناس�ق والرتي�ب وحس�ن توزيع 
األس�واق التجاري�ة والحارات الس�كنية، والتخصصية 
التي نش�أت للم�رة األوىل ع�ىل أيدي املمالي�ك يف مطلع 
القرن الرابع عرش، بحيث ال يطغى س�وق عىل س�وق، 
وال مهن�ة عىل مهنة أخرى، فل�كل موقعه واختصاصه 
يف مجال عمله، هنا س�وق للنحاس�ن وهناك آخر لبيع 
القماش )البازركان(، وخان للخياطن وآخر للصابون 
أو للصب�اغ، وهنا مكان مختص لبيع اللحوم وبجواره 
دكاك�ن للخض�ار والفاكهة، وبعيد ع�ن كل ذلك هناك 
ح�ارات للفحام�ن والحدادين والدباغ�ن واملبيضن..  
وتصف السوق فتقول يف تحقيقها »هكذا بنيت أسواق 
طرابلس التاريخية والراثية والتخصصية من الجنوب 
إىل الش�مال عىل امتداد شبه تام، من بوابة الحدادين إىل 
بوابة التبان�ة بطول يقارب 2 كلم، و»واس�طة العقد« 
لهذه األسواق والحارات هو سوق العطارين التي تطل 
ع�ىل البوابة الرشقية للمس�جد املنص�وري الكبر، ويف 
ذلك حكمة ودراية من البناة األولن، فاألسواق القريبة 
من املس�جد تم تخصيصها لبيع السلع والحاجات التي 
تتمتع بالنظاف�ة والجمال، فأحيط املس�جد بالعطارة 
والب�ازركان وس�وق الذهب.  س�وق العطارين تخرق 
أقدم حارتن يف طرابلس، فضفتها الرشقية تحمل أسم 
املهات�رة وه�ي تتدرج صعودا إىل تلة أبي س�مراء حيث 
القلعة، أما الضفة الغربية فقد دعيت ب� »حي النوري« 
وتمت�د وصوال إىل املنطقة الحديثة التي تم اس�تحداثها 
من�ذ أواخر القرن التاس�ع عرش وعرفت بس�احة التل.  
وم�ن الطبيع�ي أن يك�ون التج�ار األساس�يون يف هذا 
الس�وق م�ن العطارين، فمن حرفة العطارة اكتس�بت 
السوق أس�مها وش�هرته، فقد انترشت دكاكن هؤالء 
ع�ىل جانب�ي الس�وق متج�اورة أحيان�ا أو متباع�دة، 
حت�ى بلغ عددها أحيان�ا أكثر من 14 دكان�ا للعطارة، 
يف ح�ن تنوع�ت بقية املح�ال والدكاكن ب�ن حوانيت 
لبيع األقمش�ة واأللبسة، وأخرى لبيع السمانة وبعض 
الحاق�ن واملكتب�ات، إضاف�ة إىل بضع�ة دكاكن لبيع 
الحرص وكرايس القش.  وازدهار سوق العطارين تأتي 
من كون طرابلس مدينة تتوسط »طريق الحرير« التي 
ربطت ع�ر مرفئها بن الرشق والغ�رب، وفيها حطت 
القواف�ل تنق�ل التوابل والبهارات م�ن أقىص الرشق يف 

طريقها إىل أوروبا، فازدحمت سوق العطارين 
ه  به�ذ
ئ�ع  لبضا ا

إضاف�ة إىل أن�واع عديدة من األعش�اب واألزه�ار التي 
غالبا ما تم استخدامها يف عاج األمراض املختلفة التي 
كانت معروفة آنذاك، فكنت ترى املرأة والرجل والشاب 
والكه�ل عند أبواب دكاكن العطارة كل يس�أل صاحب 
الحان�وت ع�ن »دواء« لوضعه الصح�ي، وكان العطار 
»يسرسل« يف أس�ئلته عن حالة املريض؟ ومم يشكو؟ 
وبماذا يشعر؟ لكي يصف الدواء الصحيح، وهو عبارة 
عن عش�بة أو مزي�ج من األعش�اب، وي�رشح للزبون 
طريقة اس�تعمالها، وكان العطارون يتباهون بكونهم 

»أطباء« املدينة، وقد برع منهم الكثرون. 

عطور وقوارير.. وهم�سات
مع العطار احلكيم 

ه�ذا الواق�ع أضف�ى ع�ىل الس�وق طابع�ا خاصا، 
فأجواؤه�ا كانت تعبق، ليا ونهارا بالروائح الش�ديدة 
والخفيفة الناتجة عن األعشاب املكدسة يف »الشواالت« 
وم�ن التواب�ل والبه�ارات الت�ي تتواج�د داخ�ل أوعية 

زجاجية وقوارير من أحجام مختلفة. 
واتص�ف العط�ار أيض�ا بصناع�ة العط�ور الت�ي 
تقصدها النس�وة وتجربها بواسطة نقطة تضعها عىل 
معصمها، بحيث تحتار الزبونة أي عطر تختار فتتابع 
عملية الش�م متنقل�ة بأنفها بن النق�اط املتعددة عىل 
معصمها أو كفها.  والزائر لهذه الس�وق غالبا ما كان 
يس�مع ه�ذا العط�ار أو ذاك يخاطب الزب�ون »خذ هذا 
ال�دواء وأرشبه ع�ىل الريق، فإذا ل�م ينفعك فلن يرضك 
»وك�م س�مع العط�ار من زب�ون يقرب منه ويس�أله 
همسا »بيني وبينك يف عندك يش للتقوية والشدشدة؟« 
فيجيب�ه » أكيد .. أكيد.. خذ هذه العش�بة وامضغها يف 
املس�اء.. أو خذ ه�ذه النبتة أغله�ا وأرشب ماءها قبل 
النوم«.  سوق العطارين هذه ماذا تبقى منها؟ ال يشء! 
فالعطارون هجروا السوق بأجمعهم، باستثناء عطار 
واح�د أو اثنن م�ا زاال يكافحان لإلبق�اء عىل مهنتهما 
يف س�وقهما، فاألحداث املتتالية الت�ي عصفت باملدينة 
غ�رت معال�م األس�واق القديم�ة والراثي�ة يف املدينة، 
وسوق العطارين الذي شهد يف السنوات األخرة »تهجر 
دكاك�ن العط�ارة، ش�هد غ�زوا لباعة 
اللحوم واألس�ماك والخرض وانترشت 
بسطيات هؤالء عىل األرصفة الضيقة 
ويف وس�ط الطريق، وب�ن أرجل 
املارة يت�م تنظيف األس�ماك أو 
»نتف ريش الفراريج«، وتعرض 
األغنام والعجول بش�كل  لحوم 
بقاياه�ا  لتختل�ط  مكش�وف، 

بالخرض التالفة.
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بينها »ق�سر البديع« و»ق�سر الباهية« و»ق�سر املنبهي«

بينها »ق�سر البديع« و»ق�سر الباهية« و»ق�سر املنبهي«

قصور مراكش التارخيية.. كنوز ال تقدر بثمن
تبدو مراك�ش اأكرث املدن املغربية التي تطرح فيها الأ�سئلة حول واقع 

البنايات التاريخية، وذلك نظرا لقيمتها احل�سارية على م�ستوى 
الن�سيج التاريخي للمدينة، والإهمال الذي طالها، حتت �سغط 

التحولت املت�سارعة التي عا�ستها والطفرة العقارية التي عرفتها خالل 
ال�سنوات الأخرية

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

سوق العطارين
 يف طرابلس بني األمس واليوم 

مقالة »سحرية« تنقذ نساء دارفور
تعّد مهمة جمع الحطب الستخدامه يف طهو الطعام، وسيلة 
شاقة ومحفوفة بمخاطر كبرة للنساء السودانيات يف دارفور، 

لكن تعلم صنع مقاة بسيطة، سهلت حياة اآلالف منهن.
ومؤخراً، بدأ »برنامج الغ�ذاء العاملي« يف إطار خطة أطلقت 
منذ عامن، بتعليم النساء عىل صنع مقاة تسمح لهن بتمضية 
وق�ت أقل يف جم�ع الحط�ب، وذلك به�دف تحس�ن مردودهن 
امل�ادي وحماية البيئة. وقالت مديرة مرك�ز التدريب الذي يضم 
قرى عدة يف منطقة ش�قرا ناديا إبراهيم إن »حياتنا االجتماعية 
تحسنت كثرا بفضل هذا املرشوع«. وأشار رئيس بعثة برنامج 
الغ�ذاء العامل�ي يف الفارش، وهي ك�رى املدن يف ش�مال دارفور 
سيزار أوريو، إىل أن املرشوع يحسن الظروف السيئة يف األرياف، 
بعدم�ا دم�رت النزاع�ات غالبي�ة الق�رى، حيث حرم س�كانها 
تدريجياً من املس�اعدة الغذائية املبارشة التي تقدمها املنظمات 
الدولي�ة.  وأرغم�ت األرضار الت�ي خلفته�ا الحرب النس�اء عىل 
املغامرة بعيدا ع�ن منازلهن بحثا عن الحطب لتحضر الطعام، 
بالرغ�م من أنه�ن يجازفن يف ه�ذه التنق�ات بالتعرض لخطر 
االغتص�اب. وقال أوريو إن ذلك يعني اضطرار »الس�ر ملس�افة 
حوايل 15 كيلومراً بحثاً عن الحطب، ما يضطر هؤالء النساء إىل 
ت�رك أطفالهن حوايل أربعة أي�ام«. وبالرغم من أن أعمال العنف 
يف دارفور تراجعت إىل ح�د كبر، إال أن الصدامات بن املتمردين 

والق�وات الحكومية والهجمات املس�لحة بن القبائ�ل ما زالت 
تتكرر. ويش�مل املرشوع بحسب برنامج الغذاء العاملي، 14 ألف 
ام�رأة يف منطقة ش�قراء يف غرب مدينة الف�ارش. وأجرت امرأة 
اختب�اراً أم�ام الوفد األوروبي، ال�ذي زار املنطق�ة ملراقبة آليات 
تنفيذ املرشوع، حيث ش�كلت بحركة رسيعة بعض لفافات من 
مادة تشبه الطن ووضعتها يف قوالب بشكل دائري، لتستخدمها 
بعد تجفيفها عىل النار لطهو الطعام. ويتطلب الطهو يف املقاة 
الجديدة كمية أقل م�ن الحطب، مقارنة بالكمية التي تحتاجها 
النساء يف إعداد الطعام تقليديا، خصوصا إذا استخدمت القوالب 
الت�ي تصنع من ب�راز الحيوانات املمزوج بالق�ش، والتي تتعلم 
النساء صنعها أيضا يف إطار الرنامج. كما يهدف املرشوع الذي 
أنشئ يف غابة تبلغ مساحتها أربعة هكتارات، إىل تقليص الوقت 
ال�ذي تمضيه النس�اء يف جم�ع الحطب، خصوصاً أن األش�جار 
تنم�و بصعوبة يف دارفور. وتصنع النس�اء عدداً من هذه املقايل 
الس�تخدامها يف تحضر الطعام يف املن�زل، باإلضافة إىل محاولة 
بيعها يف األس�واق. وأوضحت إبراهيم أن صناعة املقايل يش�كل 
»م�ردودا مادي�ا لهؤالء النس�اء«، مضيف�ة أن »أرباحن�ا تتزايد 
باإلضافة إىل تطوير نشاطاتنا«.وخضعت حوايل 200 ألف امرأة 
للتدري�ب يف أحد مراكز الرنام�ج، التي يبلغ عددها 33 مركزاً يف 

دارفور.

كولون )أملانيا(: ماجد الخطيب 
إذا كان�ت مهنة »رجل اإلطف�اء« يف أملانيا أفضل املهن 
س�معة يف القائم�ة الس�نوية ل�رشف املهنة، ف�إن مهنة 
الرشط�ي تأتي عادة يف ذي�ل القائمة. لك�ن، هل هذا هو 
س�بب تعرض رج�ال الرشطة األمل�ان للبص�اق أكثر من 

غرهم؟
يق�ول أولريش موي�رر، وزي�ر داخلية والي�ة بريمن 
الت�ي هي الوالية األملانية األصغر من حيث عدد الس�كان 
)نحو 660 ألف نس�مة(، إن ذلك »ال يتعلق بسمعة املهنة 
ب�ل بخط�ورة مهماتها«. ويوض�ح مويرر، ال�ذي ينتمي 
إىل الح�زب الديمقراطي االش�راكي املع�ارض، أن رجال 
الرشط�ة يتعرض�ون إىل البص�اق عندما يلق�ون القبض 
ع�ىل أحده�م، أو عن�د تدخلهم لحف�ظ القان�ون، ولهذا 
فإن�ه يفكر يف تزويد رج�ال الرشطة بقلنس�وات خاصة 
تحميه�م من البصاق. جاء ذل�ك يف مؤتمر صحايف عقده 
مويرر، وحرضه الناطق الرس�مي باسم وزارة الداخلية 
راين�ر غاوزب�ول. ومما قال�ه الوزير أن�ه يف حن ال توجد 

إحصائي�ة دقيق�ة لعدد »هجم�ات البصاق« ف�إن خراء 
الرشطة يتحدثون عن 50 هجوما يف الس�نة كمعدل عام. 
وأض�اف أن املوض�وع كله »مقزز« بالنس�بة له، مضيفا 
»لكن البصاق يف الوجه تجلب معه مخاطر نقل األمراض 
املعدي�ة مث�ل األنفلونزا والته�اب الكبد الف�رويس«. من 
جانب�ه، قال غاوزبول أن املق�رح جاء من صفوف رجال 
الرشطة أنفسهم، ألنهم يشعرون باإلهانة أيضا. وأضاف 
أن القلنس�وة املقرحة يجب أن تكون مزودة بما يش�به 
النق�اب الذي يمكن إس�داله ع�ىل الوج�ه يف حالة وجود 
خط�ر بصاق. ثم إنه�ا يجب أن تحمي الرقب�ة أيضا، ألن 
رجال الرشطة يتعرض�ون إىل هجمات من هذا النوع من 
الخل�ف، أي عىل الرقبة، عندما يضعون املوقوف يف املقعد 
الخلف�ي من س�يارة الرشط�ة. كانت نقاب�ة الرشطة قد 
طالب�ت عىل صفحته�ا اإللكرونية، يف يوني�و )حزيران( 
امل�ايض، ب�رضورة حماية رج�ال الرشطة م�ن البصاق. 
وج�اء يف الطل�ب أن "البص�اق مهن وخط�ر وال يمكن 

للرشطي أن يقبل به".

بعد انتش�ار ظاهرة التح�رّش بالفتيات يف الش�وارع 
واألماك�ن العام�ة يف مرص خ�ال الفرة األخ�رة، أطلق 
املجل�س القوم�ي للمرأة حمل�ة قومي�ة ملواجهة ظاهرة 
التحرّش، خاصة يف العيد. املجلس ش�كل مجموعة عمل 
بحض�ور ممثل�ن ل�وزارات الداخلي�ة والع�دل واألوقاف 
والكنيس�ة ملناقش�ة أس�اليب التص�دّي له�ذه الظاهرة 
الت�ي تفاقمت مؤخ�را، والتوعي�ة بمخاطرها يف الخطب 
والعظات األس�بوعية، وبالذات ع�ىل أبواب عيد األضحى. 
وأعلن ممثل وزارة الداخلية يف مجموعة العمل عن تركيب 
كامرات مراقبة يف الش�وارع وامليادي�ن واألماكن العامة 
لرص�د حاالت التحرش. من جانبها، قالت الدكتورة هالة 

عب�د القادر، العض�و يف مرك�ز قضايا امل�رأة، إن »هذه 
خط�وة وآلي�ة رائعة م�ن الدولة لضبط املتحرش�ن، إال 
أن الوجود الفعيل لألمن بالش�ارع ه�و الخطوة األهم«.  
وحق�ا زادت ح�وادث التحرش يف الفرة األخرة بش�كل 
كبر إىل درجة وصلت إىل حد القتل كحال إحدى الفتيات 
يف محافظ�ة أس�يوط عندم�ا دافع�ت عن نفس�ها ضد 
أحد املتحرش�ن، كما تعرضت فتي�ات أخريات للتحرش 
الجماع�ي يف عيد الفطر املايض ووص�ل األمر إىل تجريد 
بعضهن من مابس�هن. ومن جهة ثاني�ة، أجرى املركز 
املرصي لحقوق املرأة دراس�ة مؤخرا بّينت أن 80 يف املئة 

من النساء يف مرص يتعرضن ملختلف أنواع التحرش.

ألنه مهني.. ومؤذ صحيًا 

 العدد )373(  اخلميس   25  تشرين االول  2012

خوذات خاصة حلامية رجال الرشطة األملان من البصاق

مرص: كامريات مراقبة لرصد حاالت التحرش يف العيد
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أكدت الهيئ�ة اإلدارية لنادي أربيل الريايض عزمها 
تقديم كرنفال ريايض بنهائي بطولة كأس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم بني ناديي 
أربيل والكويت الكويتي.

أربي�ل  ن�ادي  س�كرتري  وق�ال 
الري�ايض حجي محم�ود عزيز: 
أن "إدارة النادي تس�عى إلقامة 
كرنف�ال ريايض كب�ري يف نهائي 
اآلس�يوي  االتحاد  بطول�ة كأس 
لك�رة الق�دم ب�ني نادي�ي أربي�ل 
والكوي�ت الكويت�ي ع�ى ملع�ب 

فرانسو حريري".
وأض�اف أن "الفريق ل�ن يخوض 
أي مب�اراة قب�ل نهائ�ي االتح�اد 
الوق�ت  لضي�ق  نظ�را  اآلس�يوي، 
والتحس�ب م�ن تع�رض الالعب�ني 
لإلصابات". وتابع عزيز أن "أربيل ال يعاني من أية 
غيابات بمب�اراة الكويت، ال م�ن ناحية اإلصابات 
وال م�ن ناحي�ة الحرمان، خصوص�ا وان الالعبني 

املهددي�ن بالحرمان، وهم س�عد عبد األمري وأحمد 
إبراهي�م وندي�م صباغ، ل�م يحصلوا ع�ى إنذارات 
بمباراة أمس أمام تشونبوري التايلندي".ولفت إىل 
أن "اإلدارة ستوجه دعوات لشخصيات عديدة من 
داخل وخارج العراق لحضور املباراة النهائية، كي 
نبعث رس�الة إىل االتحاد الدويل للعبة حول إمكانية 
للمنتخب�ات".  الدولي�ة  للمباري�ات  اس�تضافتنا 
وأش�ار اىل ان "النادي يس�عى لتحقيق انجاز كبري 
للبلد والتتويج بلقب البطولة الغائبة عن س�جالت 
الع�راق". يذكر أن ناديي أربي�ل العراقي والكويت 
الكويت�ي تأه�ال لخوض املب�اراة النهائي�ة لكأس 
االتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم، اثر تغل�ب األول يف 
الدور شبه النهائي عى تشونبوري التايلندي 2-8 
بنتيج�ة املباراتني )4-1 ذهاب�ا و4-1 إيابا(، فيما 
ج�اء تأهل الكويت الكويتي بع�د تجاوزه االتفاق 
الس�عودي 6-1 بنتيجة املباراتني ضمن الدور ذاته 

)4-1 ذهابا و2-صفر إيابا(.

ذك�ر مهاجم فريق بغداد بكرة القدم حس�ام 
لحس�اب  فريق�ه  مواجه�ة  أن  إبراهي�م، 
منافس�ات الجولة الثانية من املرحلة األوىل 
لدوري النخبة الكروي س�تكون فرصة 
لتعويض الخسارة يف ملعب كربالء 
يف مس�تهل املش�وار النخبوي.
وقال إبراهيم: أن الخسارة 
أم�ام كربالء يف مباراتنا 
لن  األوىل  النخبوي�ة 
عزيمتن�ا  تثن�ي 
م�ن  وتح�د 
تن�ا  حا طمو

بالتناف�س ع�ى املراك�ز األوىل يف ترتيب 
ال�دوري بنس�خته الحالي�ة وس�تكون 

مباراة كركوك املقبلة بمثابة تعويض ما 
فقدناه يف ملعب كربالء وستكون النقاط 

الث�الث الهدف ال�ذي لن نحيد ع�ن تحقيق 
بعدما تناسينا انتكاستنا األوىل. وأضاف، أن 

عدم مش�اركتي أساس�ياً يف املنتخب الوطني 
ال يعن�ي أن مس�تواي ال يؤهلني للعب بش�كل 

أساس، إال أن املدرب الربازييل زيكو هو من يملك 
مفاتيح اختيار الالعبني وأنا احرتم رأيه وأعلنها 
للجمي�ع أن مج�رد وجودي يف توليف�ة املنتخب 
الوطن�ي هو مدع�اة للفخر وارت�داء القميص 

الدويل حلم يتمنى أي العب تحقيقه.

طموح جماهري الكرة أن تش�اهد األندية العراقية وهي 
تتنافس مع أندية الصفوة اآلسيوية. 

ولكنن�ا وبواقعية تامة ويف ظ�ل إمكانات الكرة العراقية 
يف الوق�ت الراه�ن الب�د أن نكون فرحني ول�و بأدنى حد 
لتأهل  "االمرباطور" فريق اربيل إىل نهائي كأس االتحاد 
اآلسيوي يف نسخته الثامنة بعد أن نجح العبو هولري من 
سحق تشونبوري التايلندي ذهابا وإيابا وأثقلوا شباكه 
بثمانية أهداف أكدت وبوضوح مدى أحقية فريق اربيل 

يف أن يكون طرفاً يف نهائي البطولة. 
أربي�ل وع�ى م�دار مباريات�ه يف البطولة قدم مس�توى 
مميزاً وبرهن عى حس�ن اس�تعداده للمعرتك اآلسيوي 

وأرسل رسائل واضحة لالتحاد اآلسيوي أن بطل الدوري 
العراقي اقوى فرق البطولة ومستواه يؤهله للمشاركة 
يف البطولة اآلس�يوية األع�ى مرتبة يف س�جالت االتحاد 
اآلس�يوي وهي بطولة األندية اآلس�يوية ألنه اثبت ومن 
خ�الل النتائج واألداء انه األعى كعبا وصاحب الحظوظ 
الوافرة ألن يكون أول فريق عراقي يحرز كأس البطولة.
خص�م فريق اربي�ل يف مباراة الختام الت�ي مقرر لها أن 
تقام يف ملعب فرانسوا حريري يف أربيل هو فريق الكويت 
الكويت�ي والذي يحتف�ظ فريق اربيل مع�ه بذكريات ال 
ت�ر إدارة الفريق األربييل والعبيه نس�يانها وان تكون 
مب�اراة الختام الفرص�ة الكبرية لقه�ر الفريق الكويتي 

ورد الدي�ن . ويبقى ذلك أم�ر ليس ببعيد املنال خاصة يف 
حال تم استغالل عاميل األرض والجمهور استغالل امثل 
وأكي�د أن كل جماهري الكرة العراقي�ة وخاصة جمهور 
بقية األندية عليهم أن ينسوا أن فريق أربيل قهر أنديتهم 
وخطف لقب الدوري منهم يف املوسم املنرصم وان يكونوا 
صوت�ا واح�د وراء فريق أربي�ل يف مباراة الخت�ام  الذي 
نج�ح وحتى اآلن يف تمثيل الك�رة العراقية بصورة جيدة 
نتمنى أن تكتم�ل كامل فصولها  يف وقوف العبي هولري 
ع�ى منص�ة التتويج وإح�راز كأس البطول�ة والروابط 
الجماهريي�ة لألندي�ة الجماهريي�ة تق�ع عليه�ا مهمة 
يف توعي�ة وش�حن جمه�ور أنديتها ومطالب�ة أن تكون 

حارضة يف مدرجان فرانسوا حريري وان تختلط لوحات 
التش�جيع والهت�اف )هربج�ي كرد وع�رب( وان يكون 
تواجدهم يف مب�اراة الختام ملؤازرة ممثل الكرة العراقية 
بمثابة رس�الة واضحة لساس�ة )تايل وك�ت( تدق قويا 
عى مس�امعهم أن الشعب العراقي وجمهور الكرة اكرب 
م�ن انش�قاقاتهم وخالفاتهم التي تتحك�م بها مصالح 
ومطام�ح ضيقة.وع�ى امل�الكات التدريبي�ة للفريق أن 
يستفيد من كل املباريات التي خاضها الفريق يف البطولة 
خاص�ة وان الصورة باتت أمام�ه واضحة والبد من أنها 
كش�فت له مكام�ن الضعف والقوة يف صف�وف الفريق 
ويبقى عى العبو أربيل أن يس�تثمروا الفرصة ويؤكدوا 

ع�ى تصاع�د مس�تواهم يف 
البطول�ة ويضع�وا خاتم�ة 
الخت�ام  جميل�ة يف مب�اراة 
ويك�ون صعوده�م ملنص�ة 
الف�وز فرحاً ل�كل جماهري 
الك�رة العراقي�ة وان يثبتوا 
أنهم أه�ل لثق�ة الجماهري 

التي ستتواجد لتشجيعهم وأيضا ثقة إدارة الفريق التي 
عملت وألكثر من موسم  عى قدر عال من املهنية وكان 
له�ا دور واضح يف وصول الفري�ق ألول نهائي يف بطولة 

آسيوية.

جمعة الثامر

كـلـنـــا مـع اإلمـبـراطـــور "وقت مستقطع"
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منتخبنا الشبابي يواجه السعودية تحضيرًا لمنافسات كأس آسيا باإلمارات

بالنظر إلش�غال متنزه الزوراء يف فرتة عي�د األضحى املبارك الذي نتمنى أن يقيض أبناء 
ش�عبنا أيامهم باألفراح قرر االتح�اد العراقي املركزي لكرة الق�دم تقديم موعد مباراة 

بغ�داد وكركوك من يوم الس�بت ثاني أي�ام العيد إىل اليوم الخميس، بغداد يس�تقبل 
ضيفه الجريح املثقل بخسارته برباعيه أمام دهوك بحثا عن أول فوز له يف دوري 

النخب�ة العراق�ي بعد أن عاد من مدينة كربالء املقدس�ة بخس�ارة أمام فريقها 
الك�روي بهدفني له�دف واحد فالفريقان جريحان لكن بغ�داد أفضل حظا من 
خصمه ملا يمتلكه من ترس�انة يف صفوفه ق�ادرة عى تحقيق االنتصارات، ويف 
حوار مع السيد غضنفر حسني نائب رئيس الهيئة اإلدارية لنادي بغداد ومرشف 
الفريق أكد لقد تجاوزنا أخطار املباراة الس�ابقة والتي فوجئنا فيها باملس�توى 

ال�ذي ظهر عليه فريقنا ولكنه ق�وم بعض اللمحات التي حاول فيها تجاوز 
صفحة الكربالئي الذي لم يكن بالخصم العنيد لكن كرة القدم تعطي ملن 

يعطيها وال تعرتف بالكبري والصغري واعدينا العدة ملباراة كركوك لعودة 
االنتصارات وال يعاني الفريق اي نقص يف التشكيل .

أعل�ن االتح�اد العراق�ي للدراجات عن 
إج�راء تغي�ريات بمدرب�ي منتخبات�ه 
وتس�مية م�درب منتخب�ه األول خلفا 
لإليراني مجي�د نارصي.وقال أمني رس 
االتحاد العراقي للدراجات أحمد صربي: 
أن اتحاده س�مى املدرب س�مري راجي 
لقيادة املنتخب العراقي لالستحقاقات 
الدولية املقبلة، خلف�ا للمدرب اإليراني 
مجيد ن�ارصي املنتهي عقده. وأضاف 
أن "اتح�اد اللعبة قرر تس�مية مدربي 
النساء والشباب والناشئني،  منتخبات 
حي�ث س�مى املدرب�ان ضي�اء الدي�ن 
عباس وفرم�ان رحمن لفئة الش�باب 
ب�دال من موىس محس�ن، وع�يل حميد 

لفئة الناش�ئني بدال من فرمان رحمن، 
بينم�ا أبق�ى عى امل�درب عب�د القادر 
ن�ور الدين لقي�ادة منتخب النس�اء". 
م�ن جانب آخ�ر أكد صربي مش�اركة 
العراق يف بطولة األندية العربية املقررة 
انطالقها يف اإلم�ارات للمدة من الثامن 
والعرشين م�ن ترشين الثان�ي ولغاية 
الرابع من ش�هر كانون األول املقبلني. 
ولفت إىل أن "نادي�ي الصناعة، الحائز 
عى املركز األول يف منافس�ات الدوري، 
ووصيف�ه اربي�ل، س�يمثالن العراق يف 
البطولة العربية لألندية". وكانت إدارة 
نادي الصناعة قد س�مت املدرب ضياء 
الدين عباس مدربا لفريقها يف البطولة 
العربي�ة لألندي�ة، بينم�ا س�مت إدارة 

اربي�ل امل�درب عب�د القادر 
ن�ور الدين لقيادة فريقها 

يف البطولة ذاتها.

المستقبل العراقي /متابعة

اليوم.. بغداد يّضيف كركوك 
في دوري النخبة

اتحاد الدراجات يعيد هيكلة مدربي المنتخبات الوطنية

أربيل يعد  بالتتويج بكأس االتحاد اآلسيوي

يواص�ل منتخ�ب الش�باب خ�وض مبارياته 
التجريبية التي تسبق  بطولة كأس أسيا للشباب 
الت�ي تنطلق يف إمارات�ي رأس الخيم�ة والفجرية 
للف�رتة م�ن الثال�ث وحت�ى الس�ابع ع�رش م�ن 
الش�هر املقبل، حيث يواجه يف الس�اعة الخامسة 
من ع�رص يوم غ�د الخمي�س نظريه الس�عودي 

عى ملع�ب نادي الوص�ل يف دبي.ولعب املنتخبان 
ش�وطني متناقضني أمام منتخب شباب اإلمارات 
وخ�رج بالتايل خارساً بهدف�ني مقابل هدف واحد 
يف املباراة التجريبية التي اس�تضافها إستاد نادي 
اإلمارات مس�اء أمس ضمن استعدادات املنتخبني 
الس�تحقاقهما القاري، وانتهى الشوط األول من 
املب�اراة عراقيا لعبا ونتيجة فيما خضع الش�وط 
الثان�ي ألرجحي�ة املنتخب الش�قيق الذي س�جل 

هدف�ني كما أهدر ركلة جزاء مش�كوك بصحتها.
املدير الفني للمنتخب الش�بابي حكيم ش�اكر بدا 
راضياً عن املستوى العام للفريق، ووصف املباراة 
بأنه�ا محط�ة مفيدة حق�ق من خالله�ا جوانب 
كثرية، السيما وأنها جرت أمام فريق يمر بأحسن 
حاالت�ه. وأوض�ح: ان�ه عم�د إىل إرشاك توليفت�ه 
الرئيسة لحساب الش�وط األول فقط ثم استبدال 
اغلب الالعبني يف الش�وط الثاني خشية تعرضهم 

لإلره�اق او اإلصابة كم�ا أكد بأن�ه أرشك العبيه 
املصاب�ني فرحان ش�كور وهمام صال�ح  ملعرفة 

مدى جاهزيتهما للعب يف املباريات املقبلة.
وبني: أن ه�ديف املنتخب اإلمارات�ي جاءا نتاج 
خطأين ش�خصيني وليس نتيجة قصور تكتيكي 
كما س�وغ إرشاك الالعب مهند عب�د الرحيم رغم 
وصول�ه قبل س�اعات من موع�د املب�اراة إىل انه 
أراد أن يض�ع الالع�ب املذكور يف أج�واء املباريات 

واستذكار حالة االنسجام مع زمالئه بعد وصوله 
املتأخر.وستقام منافسات املجموعة الثانية التي 
تضم منتخبات الع�راق وكوريا الجنوبية والصني 
وتايلند يف إمارة الفجرية وكذلك الحال بالنسبة إىل 
املجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الس�عودية 
وس�وريا وقط�ر واس�رتاليا فيما تحتض�ن إمارة 
رأس الخيمة منافسات املجموعة األوىل التي تضم 
منتخب�ات اإلم�ارات والياب�ان والكوي�ت وإيران 

واملجموع�ة الثالثة الت�ي تضم منتخب�ات كوريا 
الش�مالية )حامل اللقب( واألردن وأوزبكس�تان 
وفيتن�ام، ويس�تهل منتخبنا الش�بابي مبارياته 
يف الثال�ث م�ن الش�هر املقب�ل بمواجه�ة نظريه 
الك�وري الجنوبي فيم�ا يخوض مبارات�ه الثانية 
أم�ام املنتخ�ب الصيني يف الخام�س منه ويختتم 
مباريات�ه يف الدور االول أمام املنتخب التايلندي يف 

السابع من الشهر ذاته.

المستقبل العراقي / متابعة
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المستقبل العراقي /متابعة

مدرب المنتخب يطالب 
األولمبية بوضع حد لخروقات 

اتحاد المصارعة
طالب مدرب منتخب العراق للمصارعة اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
وضع ح�د ل�"خروقات" اتحاد املصارعة العراق�ي الذي "يتهاون" 
بروات�ب املدربني.وق�ال مش�تاق جاس�ب: أن "اتح�اد املصارعة 
العراق�ي تهاون كثريا بروات�ب املدربني، ولم يعر أي أهمية لهذا 
الجانب الحيوي بالنس�بة لهم".وأضاف أن "مدربي منتخبات 
الع�راق للعبة يعانون من عدم تس�لمهم رواتبهم الش�هرية 
م�ن االتحاد منذ مدة، بس�بب ع�دم رصف اللجنة االوملبية 
للتخصيص�ات املالية الخاصة باالتحاد، الذي لم يس�دد 
الس�لف املرتاكمة بذمته، جراء الس�فرات الس�ابقة 
لوفوده".وتابع جاسب أن "إهمال االتحاد 
أدى ملعان�اة كبرية للمدرب�ني، الذين هم 
بأمس الحاجة للرواتب، والسيما أنهم 
مقبلون عى عيد األضح�ى املبارك". 
ولف�ت إىل أن "املدرب�ني غري ملزمني 
بتحم�ل أخط�اء اتح�اد املصارعة، 
الت�ي تع�ددت يف الجوان�ب اإلدارية 
والفني�ة واملالية".يذكر أن االتحاد 
العراق�ي للمصارع�ة ق�رر ي�وم 
الجمع�ة امل�ايض تأجي�ل بطولة 
أندي�ة الع�راق للناش�ئني، التي 
كان م�ن املق�رر أن تنطلق يف 
العرشين من ش�هر ترشين 
األول الجاري، إىل الخامس 
عرش من ش�هر ترشين 

الثاني املقبل.

حسام إبراهيم: نسعى لتعويض الخسارة

المستقبل العراقي /حاتم العيساوي

المستقبل العراقي /متابعة
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يس�تضيف ليفربول االنكليزي انجي ماخش�اكاال 
الرويس عىل ملعب انفيلد يف الجولة الثالثة من مسابقة 
يوروب�ا ليغ )الدوري االوروب�ي( وهو يريد ان يتحاىش 
خسارة ثانية عىل ارضه وهذا ما لم يحصل له يف تاريخ 
مش�اركاته االوروبية.وكان ليفربول س�قط يف الجولة 
املاضي�ة عىل ارضه امام اوديني�زي االيطايل 2-3، علما 
بان الفريق االحمر يعاني كثريا عىل ملعب انفيلد حيث 
حقق فوزه االول هذا املوسم السبت املايض بتغلبه عل 
ريدين�غ 1-صفر.ولن تكون مهمة ليفربول س�هلة يف 
مواجه�ة فريق انجي املتجدد بقي�ادة املدرب املخرضم 
الهولن�دي غوس هيدين�ك الذي نجح يف قي�ادة الفريق 
اىل ص�دارة ال�دوري ال�رويس حالي�ا، علما ب�ان ناديه 
انفق امواال طائلة لجلب العديد من االس�ماء الش�هرية 
اىل صف�وف الفريق عىل رأس�هم الكامريوني صامويل 
ايتو.ولم يخرس انج�ي يف ثماني مبارايات خاضها عىل 
الصعيد االوروبي هذا املوسم وسيشكل خطرا كبري عىل 

ليفربول.
ويعول املدرب براندن رودجرز عل مهاجمه الشاب 
رحيم س�تريلينغ ابن الس�ابعة عرشة ربيعا والذي بات 
ثاني اصغر العب يس�جل هدفا لليفرب�ول بعد مايكال 

اوين اثر زيارته الشباك يف املباراة ضد ريدينغ.
وقال رودجرز "االهم بالنسبة ايل، ان يحافظ رحيم 
عىل الحافز الذي يملكه حاليا النه يس�تطيع ان يصبح 
العبا كبريا يف املستقبل. ال زال الوقت مبكرا عليه، لكنه 
يعترب ظاه�رة يف الوقت الحايل".واضاف "ليس لدي اي 
قلق بش�أنه فهو كان مدهش�ا حتى االن خالل املوسم 
الحايل".ويف املباراة الثانية ضمن املجموعة ذاتها، يحل 
اودينيزي ضيفا عىل يونغ بويز السويرسي.ويستضيف 
اتلتيكو مدريد حامل اللقب املوسم املايض والذي يحقق 
نتائج الفت�ة يف الدوري املحيل حيث يتقاس�م الصدارة 
مع برشلونة، اكاديميكا كويمربا الربتغايل.ويقود فريق 
العاصمة االسبانية املهاجم الكولومبي املتألق راداميل 
فال�كاو الذي س�جل 9 اهداف يف ثمان�ي مبارايات هذا 
املوس�م ويحتل املركز الثاني يف صدارة ترتيب الهدافني 
بالتس�اوي مع الربتغايل كريستيانو رونالدو، وكالهما 
يتخلف بهدفني عن االرجنتيني ليونيل مييس.ويس�عى 
الفري�ق االس�باني بقي�ادة مدربه االرجنتين�ي والعبه 
الس�ابق دييغو س�يميوني اىل تحقيق فوزه الثالث عىل 
التوايل يف هذه املسابقة لالقرتاب من بلوغ الدور التايل.

ويس�عى انرتميالن االيطايل اىل االقرتاب اكثر واكثر من 
ال�دور الت�ايل ايضا عندما يس�تضيف بارتي�زان بلغراد 

الرصب�ي. ويتصدر الفري�ق االيطايل املجموع�ة الثامنة 
لكن�ه يق�دم عروضا متذبذب�ة محليا.يف املقابل يس�عى 

ليون الفرنيس الذي فش�ل يف بل�وغ دوري ابطال اوروبا 
للم�رة االوىل من�ذ 13 عاما، اىل تحقي�ق انتصاره الثالث 
عىل الت�وايل يف املس�ابقة عندما يس�تضيف اتلتيك بلباو 

وصي�ف املس�ابقة املوس�م املايض، لك�ن ال�ذي تراجع 
مس�تواه كثريا هذا املوس�م برحيل العب وسطه املدافع 
خايف مارتيني�ز اىل بايرن ميونيخ، وعدم 

رضا مهاجمه فرناندو يورنتي يف البقاء يف صفوفه 
محبذا االنتقال اىل يوفنتوس االيطايل او ارس�نال 

االنكليزي.

إعالن مناقصة رقم )309( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية ماء ميسان / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قسم العقود العامة الحكومية عن إعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها يف أدناه 

ضم�ن موازنة تنمية األقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف 

ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة م�ن الرشوط واملواصفات الفني�ة والتعليمات إىل 
مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة ألف دينار غري قابل للرد علما أن آخر موعد 

لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف  2012/11/15 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات 

يف دي�وان املحافظة يف قس�م العقود العامة الحكومي�ة يف الطابق الثاني , إذا صادف آخر موعد لتس�ليم 

العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه .
مالحظة: 

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

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

• تقديم تأمينات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ املفعول 

ملدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من اح�د املصارف العراقية املعتمدة واملعنون 

إىل محافظة ميس�ان / تنمية األقاليم عىل أن تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة 

ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

إعالن مناقصة رقم )308( لسنة 2012
تطبيق األرصفة الجانبية لجزء من حي الماجدي / تنمية األقاليم

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن إعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها 
يف أدن�اه ضمن موازن�ة تنمية األقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقص�ة مراجعة لجنة 
تس�ليم العط�اءات يف دي�وان محافظة ميس�ان لغ�رض الحصول عىل نس�خة م�ن الرشوط 
واملواصف�ات الفني�ة والتعليمات إىل مقدم�ي العطاءات مقابل دفع مبلغ ق�دره )200,000( 
مائت�ني أل�ف دينار غري قابل للرد علما أن آخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف  
2012/11/15 الساعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود 
العامة الحكومية يف الطابق الثاني , إذا صادف آخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة فيؤجل إىل 

اليوم الذي يليه .
مالحظة: 

• الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول أوط�أ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور نرش 
اإلعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ 
املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية 
املعتمدة واملعنون إىل محافظة ميس�ان / تنمية األقاليم عىل أن تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ 

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

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

إعالن مناقصة رقم )310( لسنة 2012
إنشاء جامع في مبنى المحافظة / تنمية األقاليم

تعل�ن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العام�ة الحكومية ع�ن إعالن املناقص�ة املدرجة 
تفاصيله�ا يف أدن�اه ضمن موازن�ة تنمية األقاليم فع�ىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة 
مراجع�ة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة 
م�ن الرشوط واملواصفات الفنية والتعليم�ات إىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره 
)100,000( مائ�ة أل�ف دين�ار غري قابل لل�رد علما أن آخ�ر موعد لغل�ق املناقصة هو يوم 
الخميس املصادف  2012/11/15 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان 
املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني , إذا صادف آخر موعد لتسليم 

العطاءات عطلة فيؤجل إىل اليوم الذي يليه .
مالحظة: 

• الدائ�رة غري ملزم�ة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور نرش 
اإلعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان 
ناف�ذ املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وص�ادر من احد املصارف 
العراقي�ة املعتم�دة واملعن�ون إىل محافظة ميس�ان / تنمية األقاليم ع�ىل أن تقدم تأمينات 
حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رس�و 

املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

المستقبل العراقي / وكاالت

إيمانويل بوتي يطمح للرئاسة 

يوروبا ليغ.. ليفربول في إمتحان حقيقي مع أنجي الروسي

ظه�ر جيجي بوف�ون حارس مرم�ى اليوفنت�وس غاضًبا 
للغاي�ة عقب تعادل فريق�ه أمام نورش�يالند يف الدنمارك 
1-1 ضمن الجولة الثالثة لدور املجموعات يف دوري أبطال 
أوروب�ا، مؤكًدا خ�الل ترصيحاته أنه غاض�ب للغاية من 

النتيجة والطريقة التي تقدم بها منافسه. 
كان بيكم�ان قد تقدم ألصحاب امللعب عرب تس�ديدة متقنة 
م�ن ركلة ثابتة ل�م يتمكن بوف�ون من التصدي له�ا، قبل أن 
ينج�ح مريك�و فوش�ينيتش م�ن إنق�اذ اليوفنت�وس من 
الخس�ارة بإحراز هدف التعادل بعدما شارك يف اللقاء 

قادًما من دكة البدالء.
بوف�ون ق�ال "أنا غاضب م�ن النتيج�ة والطريقة 
الت�ي تلقينا به�ا اله�دف، لقد أح�رزوا الهدف من 
ركلة الثابتة عىل ح�دود منطقة الجزاء كان يمكن 
تفاديه�ا، وبرصاحة تلك كان�ت الطريقة الوحيدة 
الت�ي يمك�ن أن ُيس�جلوا خالله�ا يف مرمانا. لقد 
كانت تس�ديدة رائع�ة ولم أتمكن م�ن فعل يشء 
أمامها".أض�اف عن اللق�اء "الش�وط األول كان 
متوازًنا، ولكننا كنا الفريق الوحيد يف أرض امللعب 

خالل الشوط الثاني. 
لم أر أبًدا مباراة تحس�م م�ن فرصة واحدة مثل 

املباراة ".
اليوفنت�وس يمتلك اآلن 3 نق�اط من 3 تعادالت 
مما جعل موقفه يف الصعود صعًبا، بوفون قال 
ع�ن ذلك "ليس هناك مباريات س�هلة يف دوري 
األبطال ونورش�يالند لعب بندية أمام تشيليس 
طوال 75 دقيقة. اآلن علينا فعل كل يشء ممكن 

للفوز يف املباريات القليلة القادمة".

رف�ض امل�درب الس�ابق للمنتخ�ب الربازي�يل 
"دونجا" تحديد صاح�ب لقب أفضل العب يف 
العالم لع�ام 2012 مفضالً اإلش�ادة بليونيل 
ووصفهم�ا  رونال�دو  وكريس�تيانو  مي�يس 
بأوصاف مختلفة، وق�ام باتباع نفس النهج 

حني ُسئل عن مارادونا وبيليه.
كريس�تيانو رونال�دو خ�رس لق�ب أفض�ل 
العب يف العالم يف ثالث مناس�بات س�ابقة 
أم�ام ليوني�ل مي�يس لع�دم قدرته عىل 
الفوز بلقبي الدوري اإلس�باني ودوري 
أبطال أوروب�ا مع ريال مدريد واكتفائه 
بكأس إس�بانيا ولقب هداف الليجا لكنه 

تمكن هذه الس�نة من التتويج بالليجا والظهور 
بصورة جيدة يف كأس أمم أوروبا 2012 ما أشعل 

املنافس�ة بينه وبني مي�يس أكثر من أي وقت 
مىض.

وق�ال دونج�ا "مييس لدي�ه موهبة كبرية 
يف صناع�ة الفرص واملراوغ�ة واالحتفاظ 
بالكرة ورونالدو العب قاتل ورسيع جداً".

وحني ُس�ئل ع�ن مارادون�ا وبيليه وَمن 
يستحق لقب األفضل يف تاريخ 

املس�تديرة  الس�احرة 
"أريدهم�ا  قائ�اًل  رد 
فكالهم�ا  فريق�ي  يف 

عظماء".

 أك�د مداف�ع نادي برش�لونة اإلس�باني 
ماس�كريانو عىل أن الفريق لم يواجه أي 
مشاكل يف خط الدفاع يف مباراة سيلتيك 
)2�1( ، ب�دوري أبطال أوروبا.حيث قال 
يف رد له عىل س�ؤال أح�د الصحفيني بعد 
اللقاء ، عندما س�أله عن سبب املشاكل 
الدفاعي�ة الت�ي يعاني منه�ا الفريق : ” 
قيل أن�ت ماهي املش�اكل الدفاعية التي 
ش�اهدتها اليوم ؟ س�يلتيك يملك أطول 
الالعب�ني يف املس�ابقة واله�دف كان من 
كرة رأس�ية.”وأضاف : ” ل�م نواجه أي 
مشاكل يف الدفاع ، لقد قدمنا أداء رائع و 
التسجيل عىل خصم يدافع بعرش العبني 

أمر صعب جدا.”

تح�دث الالع�ب ال�دويل الفرنيس الس�ابق إيمانوي�ل بوتي 
ملجلة فرانس فوتبول و أعرب عن نيته يف الرتش�ح لرئاسة 
االتح�اد الفرن�يس لك�رة الق�دم ع�ام 2016. فف�ي حوار 
خ�اص أجرته معه مجلة فرانس فوتبول الفرنس�ية اليوم 
الثالث�اء ق�ال إيمانويل بوت�ي "أن أكون مدرباً أو مدرس�اً 
ليس�وا من مهنتي. أن�ا أكثر راحة يف ميدان الس�لطة، ألن 

هذا ه�و مس�تقبيل بعد ك�رة الق�دم، وأنا 
مستعد ألن أستثمر يف كرة القدم بطريقة 
العال�م 1998  سياس�ية"املتوج ب�كأس 
مع فرنس�ا اختتم حديثه قائالً "رئاس�ة 
االتحاد الفرنيس لن تأتي يف غضون ستة 
أشهر، سيكون هناك أشخاص آخرون 

معي، إنه مرشوع جماعي."

المستقبل العراقي / وكاالت
المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

بوفون: التعادل 
مع نورشيالند أغضبني

دونغا: ميسي موهوب..
ورونالدو "قاتل" !

قال�ت صحيفة التلغ�راف اإلنجليزية إن 
ح�ارس مانشس�رت يونايت�د دي خي�ا ال 
يش�عر بالس�عادة مع فريق�ه اإلنجليزي 
ويفك�ر باالنتقال نهاية املوسم.وحس�ب 
تقري�ر نرشت�ه الصحيف�ة ف�إن تفضي�ل 
فريغس�ون ألندريس لينديغارد يف بعض املباريات 

عليه جعله يش�عر بعدم االس�تقرار، لذلك هو 
يحاول إع�الم ريال مدريد بهذا الش�أن وبأنه 
مستعد لتمثيلهم مما س�يزيد الضغوط عىل 
الحارس إيكر كاسياس الذي ال يعيش أفضل 
أيام�ه م�ع الن�ادي امللكي.يذك�ر أن جوزيه 
موريني�و أكد مؤخراً بأن لكاس�ياس أولوية 

البقاء دوماً.

ماسكيرانو : لم 
نواجهأي مشاكل 

في الدفاع
نفى مالك نادي س�بارتاك موسكو )ليونيد فيدون( 

تفاوضه مع إدارة ليفربول ألخذ توقيع صانع األلعاب اإلنجليزي 
املوه�وب "ج�و ك�ول" يف يناي�ر املقبل حي�ث إدع�ت الصحف 
الربيطانية رفض الالعب عرضاً جاداً من النادي الرويس يف وقت 
ُمتأخر من فرتة االنتقاالت الصيفية. وأدخل س�بارتاك موسكو 
نفس�ه يف منافس�ة حماية الوطيس مع برشلونة وسيلتيك عىل 
بطاقة الرتش�ح لل�دور اإلقصائي من دوري أبط�ال أوروبا بعد 
ف�وزه ليلة أمس الثالث�اء عىل ضيفه بنفي�كا بهدفني لهدف يف 
الجولة الثالثة من دوري املجموعات ليس�تغل س�قوط سيلتيك 
يف الخسارة أمام الربسا عىل ملعب كامب نو.وقال مالك النادي 
بع�د ه�ذا الفوز "ال أعتق�د أنننا ن�ود التوقيع مع ج�و كول يف 
الشتاء".جدير بالذكر ُمكافحة كول /30 عاماً/ للمشاركة مع 
ليفربول يف املباريات القادم�ة إلثبات أحقيته يف ارتداء قميص 
الفريق الذي لم يمثله كثرياً منذ انضمامه يف صفقة انتقال حر 

عام 2010 بعد انتهاء عقده مع تشيليس.

سبارتاك موسكو: 
جوكول خارج خططنا

دي خيا يهدد كاسياس 
في مدريد!

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

انشاء شبكات 
ماء في قرى ابو 

شيحة وابو نعيجة 
والمدحلب في 

ناحية السالم وفي 
قرية القادسية 

في قضاء المجر 
الكبير

مديرية ماء 
ميسان

100 يوم9 – 17 – 1 – 92 
العاشرة / 

إنشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تطبيق األرصفة 
الجانبية 

لجزء من حي 
الماجدية

مديرية بلدية 
العمارة

180 يوم9 – 17 – 1 – 81 
الخامسة / 

إنشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
الدرجة والتصنيفمدة التنفيذالتبويب

1
انشاء جامع 

في مبنى 
المحافظة

محافظة 
ميسان

120 يوم9 – 17 – 1 – 127 
التاسعة / 

إنشائية
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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

يق�ف س�يف محت�اراً بني جم�ال ليىل 
وذكاء بسمة فكلتاهما يجد السعادة 

وكلتاهم�ا  قرب�ه،  تواجده�ا  يف 
كم�ا يقول »تلف�ت انتباهي حال 
حضوره�ا، وه�ذا األم�ر جعلني 
أتس�اءل »أي النس�اء يمكن لها 
أن تلف�ت نظ�ر الرج�ل هل هي 

الذكية أم الجميلة«.
ويف استطالع أجرته وكالة 

أنب�اء محلية، يعرب أمري س�عد 
30 عاما عن رأيه بالقول »طبعا 
من الجمال وفس�حة من الذكاء 

والكث�ري م�ن الثق�ة بالنف�س 
تكف�ي لتكون األنث�ى جميلة 

وتعج�ب م�ن يراه�ا 
وااله�م أنها تعطي 
حق��يقية  صورة 
جوه���رها  ع�ن 

الداخيل«.
بينم�ا يع�رف 

 27 طال�ب  محم�د 
عام�ا ب�أن الجم�ال 

أكثر م�ا يلفت انتباهه 
و«توج�د  وأنوث���ته�ا 

مقول�ة إن ليس هناك امرأة غري جميل�ه بل هناك امرأة  ال 
تع�رف كيف تجعل نفس�ها جميلة أي أن�ه هناك صلة بني 

الجمال والذكاء«.
رضا س�جاد 20 عام�ا تلفت انتباه�ه الجميلة فيقول 
»الجميلة عن�دي هي األوفر حظاً فهي تس�رعي انتباهي 
أينم�ا حلت فالنظاف�ة واألناقة وجم�ال الوجه دالالت عىل 

جمال املرأة وتكاملها«.
وإذا كان بعض الرجال يعتقد أن األولوية للجمال 

ثم يليه الذكاء يختل�ف البعض اآلخر إن هناك أمورا 
تلف�ت انتباهه�م اكثر يف ح�واء وأولها االبتس�امة 

كما يرى ذلك مصطفى ع�يل 24 عاما الذي يقول 
»الجمال وال�ذكاء كالهما يج�ذب االنتباه أهم 
يشء أن تك�ون املرأة طيبة القلب وابتس�امتها 
بريئة واليشء األهم هو وجود العمق اإلنساني 

يف داخله�ا والحنون�ة والعطوفة 
ه�ي  ملش�اعري  واملالمس�ة 

األجمل يف نظري«.
م��ا  أ

رسمد ط�ارق 37 عاما فيقول »ال�كالم أكثر يشء يجذبني 
يف النس�اء واقصد الكالم غري املتصنع أو التميع بل كالمها 
الواع�ي املتفهم ونتيج�ة لذلك فهي حتماً تتح�ىل بالذكاء، 

والذكية تعرف كيف تجعل من نفسها جميلة«.
وأكدت احدث الدراس�ات العلمي�ة ان الرجال 
املح�دودة  بامل�رأة  االرتب�اط  فضل�وا 
الذكاء، التي تتمتع بوجه باسم 
بصفة دائم�ة، وتتغاىض عن 

الكثري من أخطاء الزوج،
ظاه�رة رف�ض الرجل 
ال�زواج م�ن امل�رأة الذكية 
وتفضيله عليها املرأة األقل 
ذكاء، أصبحت منترشة حتى 
يف ال�دول الغربية املتقدمة، 
الت�ي ي�رى الرج�ل فيها 
الذكي�ة  الزوج�ة  أن 
تتح�ول إىل كمبيوت�ر 
منظم يرصد أخطاءه 
ويحاسبه  وتحركاته، 

ع�ىل 

كل صغرية وكبرية، وال يمكنها كذلك التغايض عن أي يشء 
من ترصفاته، التي تجد فيها شيئاً من النقص والعيب.

وأرجعت الدراس�ة – الت�ي أجريت عىل أكث�ر من 500 
رجل م�ن مختلف املس�تويات االجتماعي�ة، ومعظمهم يف 
س�ن ال�زواج – الس�بب يف انتش�ار ظاهرة مي�ل الرجل إىل 
االرتب�اط باملرأة األق�ل ذكاء إىل أن الرج�ل العرصي ما زال 
يعتن�ق نف�س اآلراء واملعتق�دات التي كانت ل�دى أجداده، 
الذي�ن كانوا يفضل�ون امل�رأة الجميلة، ويرفض�ون تماماً 

االرتباط باملرأة الذكية.
غالبية الرجال الذين شملتهم الدراسة فضلوا االرتباط 
باملرأة املح�دودة ال�ذكاء، التي تتمتع بوجه باس�م بصفة 
دائم�ة، وتتغ�اىض عن الكث�ري من أخط�اء ال�زوج، بينما 
فضلت األقلي�ة ومعظمهم من مح�دودي الدخل، االرتباط 
باملرأة الذكية الطموحة، وذلك حتى تساعدهم عىل تحقيق 
طموحاته�م مع�اً يف تكوي�ن أرسة تتبوأ مكان�اً مرتفعاً يف 

السلم االجتماعي.
ويف نهاية الدراس�ة تقدم خرباء شؤون األرسة بفرنسا 
بنصيحة إىل كل فتاة تريد الزواج، محتواها أن تخفي درجة 
ذكائها؛ حتى ال يهرب منها الرجال، وأن تهتم أكثر بإظهار 
جمالها؛ ألن غالبية الرج�ال يفضلون الجمال يف املرأة عىل 

الذكاء.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

كن�ا نس�ميه )املجن�ون(، ويف الحقيقة ه�و ليس كذل�ك، وال يمكن 
أن يك�ون كذل�ك من قريب او بعي�د، وإال ألطلقنا ه�ذه الصفة عىل كل 
إنس�ان يس�عى جادا لتحقيق طموحاته، ولكن مش�كلة صديقنا وابن 
محلتن�ا ورفيق الطفولة، ش�اكر عب�د الحميد، انه ح�ني يضع هدفا ما 
نصب عينيه، ال ينتظر حدوث معجزة، وال يراهن عىل الزمن، وإنما يبدأ 
بالعمل عليه باندفاع وحماس�ة وهمة ال يق�در عليها احد، من دون أن 

يشعر بالتعب، او ينتابه اليأس!
هذا الصدي�ق الذي تعرفت عليه ايام الطفولة يف خمس�ينات القرن 
املايض، وامضينا رحلتنا معا من مدرس�ة الكرخ االبتدائية اىل متوسطة 
الجعيف�ر ثم ثانوية الكاظمية، ل�م نفرق أبداً، وتوط�دت عالقتنا أكثَر 
حني تم كس�بنا يف التس�عينات اىل حزب البعث املقبور )لم يكن اس�مه 
املقب�ور يف ذلك الوق�ت، وإال لرفضنا االنتم�اء إلي�ه(، وأصبحنا بدرجة 
)نص�ري(، وحني احتلتنا أمريكا عام 2003، تحولت صداقتنا إىل نوع من 
األخوة التي ترتبط بمصري واحد، ومصالح مش�ركة، بسبب انتمائنا اىل 
احد االح�زاب الجديدة املؤمنة بالعملية السياس�ية، أقول: هذا الصديق 
ال�ذي اعرفه عن قرب، كان كذلك منذ أيام التلمذة، حني يطمح يف يشء، 

ال يثنيه عن عزمه احد، ولن يردد عن تحقيقه مهما كانت الصعاب!
قب�ل أي�ام قليلة، زارن�ي الرجل قرابة التاس�عة ليال، ول�م يكن هذا 
م�ن أوقات الزيارة املعتادة بيني وبين�ه، وبعد أن قمت بواجب الضيافة 
-س�ألني قبل ان اس�أله عن اس�باب زيارت�ه، ان كان تح�ت يدي مبلغ 
عرشي�ن مليون دين�ار، وقد اعتذرت، فانا ال املك حقا س�وى خمس�ة 
مالي�ني دين�ار احتفظ به�ا للطوارئ وقلت ل�ه )ان كان�ت تفيدك فهي 
متوفرة(، س�كت قليال ثم قال )نعم تفيد وأبق�ى بحاجة إىل 15 مليونا، 
س�أقوم بجولة ع�ىل االصدقاء، لعلن�ي أتدبرها( وم�ع أن صديقي عبد 
الحمي�د لم يفصح عن حاجته اىل املبل�غ، وبدا كأنه يتكتم عىل االمر، اال 
ان فضويل تخط�ى حاجز ارساره، ولذلك اس�توضحت بطريقة ملتوية 
عن طبيعة حاجته، فأجابني )لو دبرت العرشين � وسأدبرها � فسوف 
يصب�ح املبلغ ال�كيل 350 مليونا، وهو كل ما اطمح إليه، لقد جمعت ما 
عن�دي واقرضت من هنا وهن�اك، ووصل املبل�غ إىل 330 مليون دينار، 

والباقي عرشون فقط(!
الحقيقة أسعدني كالمه العلمي الخاص انه ينوي رشاء دار سكنية 
ويتخلص من لغ�اوي االيجار، ولهذا هنأته مس�بقا عىل نيته، وقلت له 
م�ن باب املبالغة )ان امتالك بي�ت يف الدنيا يعادل يف متعته امتالك قرص 
يف الجنة( شكرني الرجل وهو ينظر إيلّ باستغراب، ثم قال يل مستفهما 
)عن اي بيت تتحدث؟ انا احتاج هذا املبلغ -350 مليون- ألدفعه مقابل 

حصويل عىل منصب رفيع يف الدولة(!
أفزعني حديثه أكثر مما أربكني، فانا لم اسمع من قبل ان املناصب 
يمكن أن تباع وتشرى مثل البطيخ والرقي، وشعرت بالقرف واالنزعاج، 
وكدت أث�ور يف وجهة، لوال انني تمالكت أعصاب�ي وقلت لنفيس )لو لم 
تك�ن املناصب معروض�ة يف املزاد العلني، وتباع وتش�رى فعال، ملا فكر 
الرج�ل واقرض وأجهد نفس�ه(، ولذل�ك هدأت وحاول�ت تلطيف الجو 
وسألته بأسلوب مازح )أال يوجد منصب عىل قدر فلويس، اعني بخمسة 
مالي�ني دينار(، وضحك الرج�ل طويال، وغادر املن�زل بحثا عن أصدقاء 

آخرين يقرضونه، وكنت عىل ثقة تامة، انه سيحقق طموحه!!

• غ�دا أول أي�ام العيد؛ ومن املفروض أن ال أكتب ش�جنا؛ وأنحاز إىل 
امل�رات لك�ن أّنى يل ذل�ك ومنذ طفوالتن�ا فتحنا العني ع�ىل أهلنا وهم 

يستعيذون بالله حني يرقهم الضحك عىس أن يجعله الله خرياّ!!
يل أصدق�اء يبكيه�م قلبي.. وع�يّل أن احمل أش�واقي وأمنياتي لهم 
ي�وم غ�د؛ وأع�رف أن الطريق صع�ب ودون أصدقائي ح�رس وتفتيش 

واتهامات.
• يقول مظفر النواب يف تقديم قصيدته - ال أخلع صاحبي

)عارصته وخربته وعرفته ولذا ال أخلع صاحبي.
من هذه األرض ابتدأت دعوة

ابتدأها إسماعيل ثم تالقفها القرامطة
وأنا قرمطي، أولئك قالوا مشاعة األرض

ومشاعة السالح ولكن لم يقولوا مشاعة اإلنسان.
وأنا أيضا نعم مشاعة األرض ومشاعة السالح

 ولكن لست مع مشاعة اإلنسان..(
أما نحن يا أيها النوّاب.. خرنا األرض؛ وكرهنا األس�لحة؛ وعش�نا 

عرص مشاعة اإلنسان؛ فكرهنا العرص الذي نعيش فيه!
ومع ذلك..أنا –مثلك- ال اخلع صاحبي ..

وال األبرياء املنتظرين تلويحة حتى لو من وراء قضبان.
ال اخلع الفقراء الذين )استنكفت( الدولة منهم.. فارتضوا قماماتها 

سكنا ومأوى ووسيلة عيش!!
• غرّي املوضوع أيها الكاتب؛ ألم تقل إنها ليلة عيد؟

.. نع�م ليلة عي�د؛ لكنني ال اخلع صاحبي؛ وال يريد مظفر النواب ان 
يخلعني من شجن القصيدة فيزيدني منها :

)يا طري الربق
أخذَت حمائم روحي يف الليل،

اىل منبع هذا الكون،
وكان الخلق بفيض،

وكنَت عيّل حزينا
وغسلت فضاءك يف روح أتعبها الطني

تعب الطني،
سريحل هذا الطني قريباً،

تعب الطني(
.. لكن طيننا)حرّي( أيها الشاعر ولن يتعب بسهولة..

مرة اس�تعنت بش�اعر ما فقال يل )لقد ثّبت الله روحي عىل جسدي 
بمس�امري قوية( وحني تابعت سريته وجدته قد قتل ذات دفاع من اجل 

رشف امرأة.
طيننا حري يا أبا عادل..

.. يف اتح�اد األدباء ق�ال رئيس االتح�اد تتذك�رون صديقتنا )زينب 
ال..ك( ي�ا لها من امرأة مظلومة؛ واش�هد ان عيل الفواز قد أّيد أن يوكل 
االتح�اد محاميه لرف�ع الحيف عنها.. لكن كيف اذا كان�ت ُتَهُم الفقراء 

تصبح حقائق حني تخلع القوانني رداء عدالتها؟
وأنا..ال اخلع صاحبي

• غ�دا عيد.. وس�آتيك يا زينب ك ب�وردة بيضاء تلي�ق بمظلوميتك؛ 
تليق بمظلوميتنا جميعا حني يجعلنا عراء ظهورنا مكش�وفني للنذاالت 

والدسائس ومشاعية اإلنسان..
• لك خارج األسوار غابة من األيدي التي تنتظر احتضانك فال تبكي 

عىل كتف الباب..
    عيد مبارك أيتها النظيفة.

  *  حسن العاني 

  * جواد الحطاب

رجتل طمتوح !!

أما أنا .. فال أخلع 
صتاحبتي

دغدغات

الكتابة باالزميل

مديــر التحريــر 

      واشنطن/ وكاالت

 تلق�ى أطف�ال مرىض يف مستش�فى أمريكي مفاجأة س�ارة حني ش�اهدوا 
سوبرمان وباتمان وسبايدرمان وكابتن أمريكا ينظفون زجاج غرفهم.

وذكرت صحيفة )بيتس�بورغ تريبيون ريفي�و(، أن إدوارد ماتويزيك، مالك 
رشك�ة تنظي�ف النوافذ، ق�ال إن رشكت�ه لن تأخذ م�ن مستش�فى األطفال يف 
بيتسبورغ أي مال كبدل عن تنظيف النوافذ من قبل الرجال الذين تنكروا بأزياء 

أبطال خارقني.
وق�ال إيريكو، الذي ارتدى زّي كابتن أمريكا، إن »األطفال أحبوا ذلك، وأينما 

ذهبنا، كانوا يأتون من كافة الغرف«.

سبايدرمان ينظف النوافذ !

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

أهيمتا يفضتل الرجتل... األنثتى اجلميتلتة أم التذكيتة ؟!
بغداديون ينقسمون.. ودراسة تؤكد: خيشون الذكاء

        لندن/ وكاالت

زعمت ام�رأة بريطانية أنها تربت م�ع القرود يف غابة 
كولومبية وعاش�ت معها 5 س�نوات قب�ل أن يتم بيعها إىل 

بيت للدعارة مقابل ببغاء.
وقال�ت صحيف�ة “ص�ن” إن مارين�ا تش�ابمان األم 

لطفل�ني زعمت أن ق�روداً من فصيلة الكابوتش�ني 
رعته�ا بعد أن تخىل عنه�ا خاطفوها ورموها 

بغابة يف كولومبي�ا وتمكنت من البقاء عىل 
قي�د الحياة م�ن خالل اإلمس�اك بالطيور 

واألران�ب بيديه�ا العاريت�ني إىل أن عثر 
عليها صيادون.

وأضاف�ت أن الصيادي�ن أخ�ذوا 
مارين�ا، البالغة م�ن العمر اآلن 62 
عاماً، إىل مدينة قريبة وباعوها إىل 

بي�ت للدعارة حيث جرى إعدادها لتصبح مومس�اً، لكنها، 
وحس�ب روايتها، تمكنت من الفرار قبل أن تمارس تجارة 
الجنس والعودة إىل بريطانيا واالستقرار بمدينة برادفورد، 

حيث عملت خادمة.
ونس�بت الصحيفة إىل فانيس�ا، ابنة مارينا قولها “إن 
كل ما تتذكره والدتها أنه تم تخديرها بمادة الكلوروفورم 
قب�ل اختطافها لكن العملية فش�لت الحق�اً، وقامت 
بربيتها هي وش�قيقها بطريق�ة غريبة مثل 
إصدار ضجي�ج عند طلب الطع�ام” وذكرت 
ص�ن أن مارين�ا تعرف�ت بع�د عودته�ا عىل 
جون تش�ابمان الذي يعم�ل عازف أرغن 
يف كنيسة، وتزوجا عام 1977 وقالت إن 
رشكة تلفزيونية تعمل اآلن عىل تحويل 
قص�ة مارين�ا إىل فيل�م وثائق�ي، بع�د 

صدور كتاب عن حياتها.

UPI / فلوريدا        

 تمكن�ت الرشط�ة األمريكي�ة م�ن إلقاء 
القب�ض ع�ىل لصني بع�د أن ض�اّل طريقهما 
خالل محاولتهما الهرب وعادا إىل املنزل الذي 
رسقاه لتوهما.وذكرت وسائل إعالم أمريكية 
أن داري�ان كاروس�و ) 19 عام�اً( وجايمس 
ه�اردي )19 عام�اً( اعتقال بتهم�ة االعتداء 
املسلح.وكان الرجالن اقتحما منزالً يف مدينة 
برادينتون يف فلوريدا ورسقا بعض محتوياته 
ثّم فّرا بسيارة، وبعد وصول الرشطة رصدت 
الشابني يجوالن يف السيارة قرب املنزل مجدداً 

فأوقفتهما ووجدت املروقات بحوزتهما.

        كاليفورنيا/ وكاالت

»كاران�ت  مج����ل�ة  ن�رشت 
بايولوج�ي« أن فريق�ا م�ن علماء 
املؤسس�ة الوطنية ألبح�اث البحار 
يف والية كاليفورنيا األمريكية أكدوا 
قيام أحد الحيتان البيضاء يف واقعة 
فري�دة من نوعه�ا بتقلي�د أصوات 
برشي�ة بتلقائي�ة مم�ا اضطره إىل 
تغي�ري نربات�ه التي يس�تخدمها يف 

التواص�ل م�ع أقران�ه والت�ي تزيد 
يف قوته�ا عن نربة صوت اإلنس�ان 

بكثري.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن ف���ريق 
الباحث�ني تحت إش���راف »س�ام 
ريدجوي« يعل�م منذ 30 عاماً بأمر 
األصوات غ�ري العادية التي يطلقها 
ه�ذا الح�وت األبيض، ولك�ن املزيد 
من الدراس�ات األكثر دقة أكدت أن 
بع�ض األص�وات الت�ي يصدرها ال 

تشبه فقط مستوى نربة 
صوت اإلنس�ان بل تشبه 
أيضاً نف�س مدة الصوت 

البرشي وإيقاعه.
جدير بالذكر أنه كان 
ت�م اإلش�ارة يف الس�ابق 
عن حيت�ان تبدو وكأنها 
برشي�ة،  أصوات�ا  تقل�د 
األوىل  امل�رة  أن ه�ذه  إال 
التي يؤكد فيه�ا العلماء 
العلمي�ة عىل  بالدراس�ة 
قدرة ه�ذه الحيتان عىل 
البرشية،  تقليد األصوات 
كم�ا أش�ار الباحثون إىل 
أن الح�وت ال�ذي أجريت 

عليه الدراسة قد مات.

لصتان تاها.. فعتتاداتعتيتتتتش مع القتترود 5 ستنتتوات !
 إىل منزل سترقاه

فيليكس يتقاعد عن »األنشطة املتهورة« حتوت أبيتض يصتدر أصواتتا بشترية
نيويورك/ أ.ف.ب

النمس�اوي  املظ�يل  أعل�ن 
فيليك�س بومغارتن�ر ال�ذي كان 
أول إنس�ان يخرق ج�دار الصوت 
يف س�قوط ح�ر قبل أي�ام، اعتزاله 
الخط�رة. وق�ال خالل  النش�اطات 
لقائ�ه األم�ني العام لألمم املتح�دة بان كي 
م�ون إلخب�اره عن قفزته الت�ي قام بها يف 
14 ترشي�ن األول الحايل عن ارتفاع 39 ألف 
م�ر: »لقد تقاعدت رس�ميا عن األنش�طة 
املته�ورة«.ورصح املغامر البالغ من العمر 
43 عام�اً لوكال�ة »فرانس ب�رس« قائالً: 
األرض،  »عندم�ا هبط�ت ع�ىل س�طح 
أخضعوني لفحوص طبية لكنهم 

ل�م يجدوا أي يشء غري طبيعي«. لكنه أضاف أنه 
ال ينصح أحدا بأن يحذو حذوه، قائالً: »صدقوني 
األمر قاس جدا«. وكش�ف بومغارتن�ر أنه خالل 
لقائه مع األمني العام لألمم املتحدة »تحدثنا عن 
اإلنج�از الذي حققت�ه وعن مش�اريعي وكيفية 
إلهام الش�باب والنس�اء«، معرباً عن اس�تعداده 
للمش�اركة يف أي م�ن مب�ادرات األم�م املتحدة.

إال أن املغام�ر أوض�ح أنه يركز حالي�اً عىل قيادة 
املروحيات ليمتهنها بعد التقاعد، شارحاً »أريد أن 
أكرس نفيس للعمل العام، من خالل عميل كقائد 
مروحية إلنقاذ الن�اس الذين يواجهون مصاعب 
يف الجب�ال، وأيضا كرج�ل إطفاء«.وبدوره أخرب 
ب�ان كي م�ون فيليكس أن�ه ش�اهد القفزة عىل 
شاش�ة التلفزيون عىل غرار املالي�ني من البرش، 

واصفا إياه بأنه »أشجع رجل يف العالم«.

بسم الله الرحمن الرحيم
ان وعد الله حق 
صدق الله العظيم

تتقدم مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة للصحافة 
والنرش بالتعازي واملواساة اىل الزميل

 » هشام ضاري«
 لوفاة والدته ، وتس�أل الله عز وجل ان يتغمدها 
برحمة الواس�عة ويس�كنها فس�يح جنات�ه ويلهم 

اهلها وذويها الصرب والسلوان..
انا لله وانا اليه راجعون

رئيس المؤسسة

تعزية


