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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»أندريه جيد«

فلنقدس اإلنسانية طاملا 
نعيش وسط البشر.
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صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

حمافظ بغداد حيّول حملة 403  إىل »قطاع غزة«
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المالكي يسعى إلى اقصاء المجلس األعلى وتهميش دوره في ادارة مؤسسات الدولة !!
الجماعات السلفية الجهادية: المسيحيون ليسوا سوريين.. وسنقاتل الكرد بعد األسد !!

مصادر سياسية: املخابرات الروسية أحبطت 
انقالبًا عسكريًا ضد امللك السعودي

             المستقبل العراقي/خاص
أك�دت مص�ادر سياس�ية مطلع�ة قرب 
نهاية النظام الحاكم في السعودية، مشيرة 
إلى إن أسبابا داخلية وخارجية ستؤدي إلى 
س�قوط النظام. وتوقعت مصادر أكاديمية 
فرنسية أن تكون الس�عودية البلد المرشح 
للمحطة المقبلة في حركة الش�ارع العربي 
النظ�ر ع�ن  المتنقل�ة. وأضاف�ت “بغ�ض 

األح�داث الس�ورية تبق�ى الس�عودية هي 
المرش�ح المقبل لحركة الش�ارع خصوصا 
الوض�ع  تناس�ب  ال  اليم�ن  أوض�اع  إن 
السعودي، وثمة الكثير من المؤشرات التي 
تعط�ي انطباعا ع�ن إن الحدود الس�عودية 
اليمني�ة غي�ر مطمئنة للنظام الس�عودي”.

ورّج�ح مراقب�ون إن الح�ركات االنقالبية 
العدي�دة التي ش�هدتها المملك�ة في أوقات 

سابقة س�تحقق غايتها قريباً اذا ما استمر 
الوضع الداخلي عل�ى ما هو عليه. ورأوا إن 
الرائد احمد معياض الزهراني مثل الخطوة 
األول�ى على طريق انت�زاع الحرس الوطني 
م�ن “براثن” الس�يطرة المحكم�ة من قبل 
العائلة الحاكم�ة رغم اإلجراءات القاس�ية 
التي اقدم عليها النظام ضد االنقالبيين الذي 

يقدر عددهم ب�15 ضابطاً.
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تفاصيل ص3

  بغداد/ ليث محمد رضا
 في حوار اتسم بالتفاعل الصريح، مع الدكتور سامي االعرجي رئيس الهيئة الوطنية 
لالستثمار، علل تلكؤ االستثمار في أغلب المحافظات، بوجود تجاذبات سياسية ومصالح 
اقتصادية، تضغط على الهيئة، بطلبات تتنافى مع القانون، مع مساومة رئيس الهيئة في 
المحافظة على القيام بشيء بمقابل تهديده بالتصويت على عدم كفاءته، مشيراً إلى إقالة 
مجل�س محافظة صالح الدين لرئيس هيئة اس�تثمار المحافظة.وأكد االعرجي أن هيئته 
ليس�ت بجهة تنفيذية، بل جهة مس�ؤولة على الترويج لالس�تثمار وجذب المستثمرين، 
وللمس�تثمرين قناعاتهم، أين يضعون أموالهم، فهذه ليس�ت من أموال الدولة لكي يقال 
ل�ي، لماذا لم تس�تثمروا في بعض القطاعات.ووع�د االعرجي خالل الح�وار، باالهتمام 
بالمناطق االس�تثمارية أو االقتصادية بش�كل خاص، ألنها أش�مل من المناطق التجارية 
الح�رة، مضيف�ا أنه اآلن نعمل مع منظم�ة التعاون االقتصادي والتنمي�ة األوروبية على 
إنش�اء ستة مناطق اس�تثمارية بعموم العراق، واآلن نس�عى لتقديمها لمجلس والوزراء 

للموافقة عليها لغرض عرضها لالستثمار المباشر.
تفاصيل الحوار ص 7 

رئيس هيئة االستثامر يعرتف لـ                                      : 

2.2  مليار دينار لتعويض املهدمة بيوهتم جراء »اإلرهاب« 
ص3

أنقذ ش�اب في حي الكرادة الشرقية، وس�ط مركز العاصمة بغداد، أمس الثالثاء، عامل صيانة 
كهرب�اء حكومي، م�ن الموت المحقق، بعد تعرضه لصعقة كهربائي�ة، خالل محاولته إصالح 
عطب أصاب الخط الناقل من كابينة توزيع قريبة. المستقبل العراقي واكبت الموقف اإلنساني 
النبيل للش�اب الذي هرع إلى تخليص العامل الذي فقد الوعي نتيجة الصعقة الكهربائية ونقل 

بعد إنقاذه إلى مستشفى قريب.تصوير سعد الله الخالدي

تركيـا يف زمن اردوغـان.. إسـالميـة 
مستبـدة !!

تفجريات الكاظمية.. بالون اختبار 
انتخابات جمالس املحافظات املقبلة !

أمانة بغداد تعلن نجاح خطتها يف العيد وتستنكر استهداف منتسبيها
املصاحلة النيابية: بعض القادة االمنيني ال يستجيبون للمعلومات 

بيكروفت: ال قوات امريكية يف العراق ونعمل عىل اخراجه من البند السابع !!

هل تقوم دولة كردستان 
الكربى ؟!
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تفاصيل ص3
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مدينة الزوراء تستعيد سحر 
بغداد ولياليها
 يف عيد األضحى

      بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن مجلس ال�وزراء، أمس الثالثاء، عن تحديد العش�رين من 
نيس�ان من الع�ام 2013 المقبل موعداً إلج�راء انتخابات مجالس 
المحافظ�ات غي�ر المنتظم�ة بإقليم.وق�ال ف�ي بيان رس�مي، إن 
»مجل�س ال�وزراء قرر في جلس�ته االعتيادية ال��47 التي عقدت، 
الي�وم، تحديد ي�وم الس�بت المص�ادف 20 نيس�ان 2013، موعدا 
إلج�راء انتخابات مجال�س المحافظ�ات غير المنتظم�ة بإقليم«.  
مضيفا أن »قرار مجلس ال�وزراء جاء بناء على اقتراح المفوضية 
العلي�ا المس�تقلة لالنتخاب�ات«. وصوت مجلس الن�واب باألغلبية 
مطلع آب 2012 خالل جلس�ته ال�12 من الفصل التش�ريعي األول 
للسنة التشريعية الثالثة على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخاب 

مجالس المحافظات واالقضية والنواحي رقم )36( لسنة 2008.

نيسان املقبل موعدًا النتخابات 
جمالس املحافظات

          بغداد/ المستقبل العراقي
أكدت لجنة األمن والدفاع في مجلس النواب، أن المعركة مع التنظيمات “اإلرهابية” 
ستستمر بس�بب الدعم القطري الس�عودي لها، فيما حملت وزارة الداخلية مسؤولية 
تأخير ش�راء أس�لحة حديثة للكش�ف ع�ن المتفج�رات، اتهم بعض الكتل السياس�ية 
بمحاربة عمل الحكومة  وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت إن “العراق  يخوض 
معركة مستمر مع تنظيم القاعدة والتنظيمات اإلرهابية األخرى ولكن هذه المعركة 
طالت وستس�تمر لفترة طويلة بسبب وجود الدعم السعودي والقطري لها”، مؤكدا 
أن “األجهزة األمنية  تبذل جهودا كبيرة لحفظ األمن في البالد”.  وعد وتوت الخالفات 
السياسية “سببا رئيسا في عدم استقرار األمن في العراق، كون بعض الكتل تحارب 
عم�ل الحكومة، فضال عن عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب”، محمال وزارة الداخلية 
“مس�ؤولية تأخي�ر ش�راء أجهزة حديثة للكش�ف ع�ن المتفجرات لتزوي�د األجهزة 
األمني�ة بها”. في إطار ذلك، رفض مجلس االنبار، االتهامات النيابية، ووصفها 
نائب رئيس مجلس محافظة األنبار سعدون عبيد الشعالن، ب�”غير الدقيقة”، 
فيما اتهم إيران بدعم اإلرهاب تهريب المخدرات إلى البالد. وقال الش�عالن إن 
“تصريح نائب رئيس لجنة األمن والدفاع في البرلمان اس�كندر وتوت بش�أن 
وق�وف دولتي قطر والس�عودية وراء دعم وتموي�ل التنظيمات اإلرهابية في 

العراق غير دقيق، ويختلف عن المعطيات الموجودة على األرض.

الدفاع النيابية: اإلرهاب مستمر 
بسبب قطر والسعودية

           بغداد/ المستقبل العراقي
ه�دد ح�زب العم�ال الكردس�تاني )PKK(، أم�س الثالث�اء، ب�”التدخل” العس�كري 
املب�ارش، ل�”حماي�ة” املناطق الكردية يف س�وريا عىل خلفية املواجهات العس�كرية، بني 
الجيش الس�وري الح�ر ومقاتلني كرد يف حل�ب. )تفاصيل ص 4(.وذك�ر بيان صادر عن 
قيادة القوات الشعبية، )الذراع العسكرية ل�PKK( إن “القوات الشعبية ستتدخل، بشكل 
مب�ارش، ضد األطراف والقوى، التي تعادي الش�عب الكردي”.وأكد البيان أن “عىل جميع 
األطراف أن تدرك جيدا أننا س�نقدم الدعم العس�كري الالزم لشعبنا، وسنلتزم جانبهم يف 
مواجه�ة من يعادونه”.وعدت قي�ادة “الجيش الحر” أن األمر نجم عن “س�وء تفاهم”، 
لك�ن قيادات “حزب االتحاد الديمقراطي” اعت�رت األمر مقصوداً، بهدف جرهم إىل أتون 

املواجهة مع القوات السورية.

الكردستاين هيدد بقتال “اجليش احلر” يف سوريا !!

عدد املسجلني بمرشوع بسامية دون املستوى.. وسددنا 
الدفعة االوىل من مبلغ املرشوع اىل الرشكة الكورية !!

ص2

ربات البيوت 
أشطـر من 

احلكومة!!
األنبار ترد بـ »االتهام غير دقيق«

ص20

بعض سفراء العراق.. فواتري مرشوباهتم 
الروحية ولياليهم احلمراء.. تكفي 

إلعالة مئات العوائل الفقرية 

غدًا يف 
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رهينة بريطاني سابق في العراق:

 أخربوين بقتلهم زمالئي ففكرت 
بشنق نفيس بالسالسل

صحيفة أملانية: 
»اجلزيرة« يسيطر 

عليها فكر »اإلخوان«
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

 م�ن المخزي ان نتح�دث عن )عراق 
جدي�د( وعن العم�ل االس�تراتيجي إلدارة 
المل�ف األمن�ي ونحتف�ل بي�وم الس�يادة 
الوطني�ة كل ع�ام بدع�وى الخ�اص من 
المحت�ل الذي ف�ك رقابنا جميع�ا من قيد 
الدكتاتورية الصدامية الس�ابقة واجهزنا 
علي�ه بصفق�ة اس�لحة روس�ية ال نعل�م 
متى يتم تس�ليمها للجان�ب العراقي.. في 
ظل واقع التفجي�رات المؤلمة التي طالت 
مدين�ة الكاظمية وبالق�رب من امام كان 

جبريل خادما ألبيه !.
إن التفجي�رات األخي�رة الت�ي طالت 
مدين�ة الكاظمية عمل سياس�ي باصابع 
الق�وى  اس�تهدفت  ارهابي�ة  عس�كرية 
المهيمنة على الس�لطة ومن االن وصاعدا 
السياس�ية  الق�وى  تتص�رف  ان  يج�ب 
الموج�ودة بق�وة في الس�لطة ورئاس�ة 
ال�وزراء على اس�اس ان ه�ذه التفجيرات 
انم�ا تطال نفوذ دولة القان�ون والعراقية 
االن  تعم�ل  الت�ي  الوطني�ة  الق�وى  وكل 
ف�ي الس�لطة والمعارضة مع�ا وتفهم ان 
االصابع التي زرع�ت الديناميت والعبوات 
الناس�فة وقتلت الناس في ب�اب الدروازة 
وش�وارع المدينة المقدس�ة انما اشتغلت 
وفق توقيتات وس�قوف وشروط وتسعى 
لتنفيذ مجموعة من االهداف االستراتيجية 
ف�ي مقدمته�ا واهمه�ا إس�قاط تجربة 
التحالف الوطني ف�ي ادارة الدولة لصالح 
جبهات والفتات وعناوين سياسية ال احد 
يعرف بخلفياتها الفكرية والسياس�ية اال 

الممولون في قطر والسعودية!.
ع�ن  وبعي�دا  االخي�رة  التفجي�رات 
التفس�يرات األمني�ة الت�ي تش�تغل دائما 
عل�ى وتيرة م�ن التحلي�ل متش�ابهة لها 

طاب�ع انتخاب�ي وطابع مماثل إلس�قاط 
برنام�ج التحال�ف الوطن�ي ال�ذي يض�م 
التي�ارات الش�يعية البارزة ف�ي الحكومة 
العراقية واذا بقي الح�ال االمني على هذا 
المس�توى من الهزال في مواجهة تصعيد 
غير مس�بوق ومدروس م�ن قبل التيارات 
التكفيري�ة واالخرى السياس�ية المختبئة 
خلف مش�هد الحياة السياس�ية العراقية 
ف�إن وض�ع التحالف ال�ى ن�زول لصالح 
الق�وى السياس�ية الجدي�دة الت�ي ل�دي 
معلومات انها س�تطلع بقوة وستفاجىء 
الجمي�ع من سياس�يين واتب�اع وجمهور 
بحجومه�ا السياس�ية وتأثي�ر خطابه�ا 

الروحي والسياسي في الشارع العراقي.
كل  ليس�ت  أن  ال�ى  أش�ير  أن  عل�ّي 
الجبه�ات واالح�زاب السياس�ية الجديدة 
الت�ي ستش�ارك ف�ي انتخاب�ات مجالس 
المحافظ�ات هي احزاب وجبهات س�يئة 
اب�دا بل انني اعرف عددا من الش�خصيات 
والرموز الوطنية ولي عاقة تاريخية تمتد 
الى سنوات عمل المعارضة العراقية وهم 
معروفون بصدقهم ووطنيتهم واخاصهم 
لوطنهم وللفق�راء والمحرومين ولكيفية 
بناء البلد وبالطريقة التي تحقق االهداف 
الوطني�ة.. ان التفجي�رات األخي�رة الت�ي 
طالت الكاظمية وفي الوقت الذي ستفتح 
فيه ناف�ذة للق�وى التي النع�رف من اين 
السياس�ية  واألجن�دات  وكي�ف  س�تأتي 
والفكرية التي س�تطرحها لكنها ستفتح 
الطريق امام ق�وى وطنية حقيقية كانت 
قد اش�تغلت على اس�قاط النظام السابق 
ولديها تاريخ كبير في ه�ذا االطار وربما 
تمتل�ك رصي�دا اكب�ر بكثي�ر م�ن القوى 
المهيمنة عل�ى القرار الش�يعي والوطني 
العام قبل ان تتحول تلك القوى بعد عش�ر 
س�نوات م�ن وجودها ف�ي الس�لطة الى 

سلطة كبيرة.
ربم�ا س�تفتح التفجي�رات األخي�رة 
الت�ي طال�ت الكاظمية الطري�ق النقاب 
الوطن�ي  االجتم�اع  بني�ة  ف�ي  حقيق�ي 
وفلسفة االنتخاب والطريقة التي يتوجب 
عل�ى الناخ�ب اتباعه�ا م�ن اج�ل تغيير 
الواقعيات التي تس�الم عليها الناس وهي 
خطاي�ا ف�ي حياتهم وان�ا اميل ال�ى تلك 
الوجه�ة واذا ح�دث وصعدت تل�ك القوى 
ال�ى واجه�ة العن�وان الوطن�ي وتصدرت 
القوائ�م الكاس�حة ف�إن الق�وى الكبيرة 
الحالي�ة ستش�هد انهي�ارا كبي�را مماثا 
لصع�ود القوى المقبلة فهي ال تس�تطيع 
الصدم�ة  بس�بب  المس�يرة  تواص�ل  ان 
والتس�تطيع التواصل مع الجمهور كونها 
ال تمتلك جمهورا في المحافظات والمدن 
على خلفي�ة ان مجيئه�ا االول كان بفعل 
تحوالت الحرب األمريكية األخيرة وصعود 
الطائفية وطغيان ما س�مي حينها بسلم 

القوائم المغلقة !.
ق�وى  إال  تنت�ج  ال  الديموقراطي�ة 
الس�لمي  بالت�داول  ديموقراطي�ة تؤم�ن 
للس�لطة والعم�ل السياس�ي القائم على 
احت�رام الرأي وال�رأي اآلخر وقي�ام دولة 
فاع�ل ومتنام�ي  دور  المؤسس�ات م�ع 
لمنظم�ات المجتم�ع المدن�ي والتقود اال 
لقيام مجتم�ع متصالح مع نفس�ه ومع 
جيرانه م�ن القوى والتعددي�ات الفكرية 
والمذهبية والسياس�ية المحيطة والينتج 
ق�وى ناعمة لكنها ذئبية في التعاطي مع 
المال العام والمقدرات واالمكانات البشرية 
والثروات الوطنية وتفهم السلطة متراسا 
لها يحفظ امتيازاتها ومصالحها الحزبية 
والسياسية وتنكل باالخرين وتعتقد انهم 
با تاريخ وال تاريخ اال تاريخها المشحون 

بالكراهية  وااللغاء والتخطي !.

تفجريات الكاظمية.. بالون اختبار انتخابات جمالس املحافظات املقبلة !

             واسط / عالء العتابي

أكدت جامعة واس�ط على ضرورة اإلسراع بإقرار قانون 
البنى التحتية، مشيرة إلى إن هذا القانون يعالج جوانب الخلل 

وفق رؤية منهجية علمية تبدأ بالبنى التحتية والخدمية. 
وق�ال بي�ان بث�ه المكت�ب اإلعام�ي للجامع�ة وتلق�ت 
"المس�تقبل العراقي" نس�خة منه إن كلية اإلدارة واالقتصاد 

التابع�ة له�ا أقامت ن�دوة علمية متخصصة لمناقش�ة 
قان�ون البن�ى التحتي�ة تح�ت عن�وان "مش�روع 

قان�ون البنى التحتية بي�ن المنافع والضمانات 
وهواج�س المعارضي�ن" على قاع�ة الندوات 
ف�ي الكلية وس�ط حضور رس�مي وأكاديمي 
وطابي واسع. ونقل البيان عن رئيس جامعة 
واسط األس�تاذ الدكتور تقي الموسوي قوله 

ف�ي كلمته بمناس�بة افتتاح أعم�ال الندوة ان 
"الع�راق بلد غني الثروات وه�و ليس ببلد فقير 

إذ تتوفر فيه كافة الموارد المادية والبش�رية، لذلك 
نحتاج الى اإلسراع بإقرار هذا القانون كونه سيسهم في 

التنمي�ة االقتصادية للبل�د ويعزز مكانته بي�ن الدول ويحقق 
رفاهية شعبه". ومن جانبه قال عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 
األس�تاذ المس�اعد الدكتور عباس لفتة ان "الهدف من إقامة 
هذه الندوة ألن قانون البنى التحتية يعد احد المواضيع الهامة 
التي شغلت بال المسؤول والمختص فضا عن المواطن وذلك 

الرتباط�ه بالمعان�اة اليومي�ة وبالتطلع�ات والطموحات إلى 
واقع وغد أفضل ينتش�ل البلد أو الكثير من قطاعاته من واقع 
الحرمان ويعالج جوانب الخلل وفق رؤية منهجية علمية تبدأ 
بالبن�ى التحتية والخدمي�ة". وذكر البي�ان أن الندوة تضمنت 
ق�راءة ث�اث أوراق عمل بحثي�ة تناولت ايجابيات وس�لبيات 
قانون البنى التحتية وكذلك قراءة اقتصادية لجوانب القانون 
وبي�ان وجهة نظر كل من المس�اندين والمعارضين للقانون. 
إذ بي�ن ا.م.د جعف�ر طالب ف�ي ورقته األول�ى التعريف 
بمش�روع القان�ون وأهميت�ه االقتصادي�ة فيم�ا 
تطرق أ.د أديب قاس�م ش�ندي في بحثه الثاني 
عن جدلية البنية التحتي�ة. وأوضح الباحثان 
كل م�ن أ.د رحم�ن حس�ن عل�ي وم .م عاء 
مه�دي في ورقتهم�ا البحثي�ة الثالثة بعض 
التحتي�ة.  بالبن�ى  المتعلق�ة  المش�روعات 
وخرجت الن�دوة بتوصي�ات أهمه�ا مطالبة 
مجلس النواب والحكومة باإلس�راع في اقراره 
وتنفيذه بما ينس�جم ومصلحة الوطن والمواطن. 
يذك�ر أن جامعة واس�ط تضم خمس عش�رة كلية هي 
التربية واإلدارة واالقتصاد والعلوم والطب واآلداب والهندس�ة 
والقان�ون والزراع�ة والتربي�ة الرياضية والتربية األساس�ية 
والطب البيط�ري واإلعام وطب االس�نان وعلوم الحاس�بات 
والرياضي�ات والفن�ون الجميلة، ويبلغ ع�دد طابها اكثر من 

اربعة عشر ألف طالب وطالبة.

             بغداد/ المستقبل العراقي

انتهت عطلة عيد األضحى من دون أن يتبادل المالكي 
ورئيس إقليم كردس�تان مس�عود بارزان�ي أو إياد عاوي 
رئي�س القائم�ة »العراقي�ة« برقيات التهنئ�ة ، ما يعكس 
عم�ق الخاف�ات وتجذر األزم�ة وصعوبة مهم�ة الرئيس 
ج�ال طالبان�ي الذي تكف�ل اإلعداد لمؤتم�ر يضم القوى 

السياسية .
ولم تس�هم عطل�ة عيد األضح�ى في حلحل�ة األزمة 
السياسية التي يمر بها العراق منذ أواخر العام الماضي، ما 
قد يدفع ائتاف »دولة القانون« الذي يتزعمه المالكي إلى 

المضي في محاوالت تشكيل حكومة غالبية سياسية.
قالت مصادر سياسية أن »ائتاف المالكي توصل إلى 
اتفاقات أولية مع بعض الكتل، بعضها منضو في القائمة 

العراقية على تشكيل حكومة غالبية سياسية«.
وكش�فت المصادر أن »من هذه الكت�ل ائتاف وحدة 
العراق الذي يتزعمه الشيخ احمد أبو ريشة، وبعض النواب 
عن محافظتي الموص�ل وكركوك واألنبار وصاح الدين«، 
موضح�ة أن »الكتل المنضوية ف�ي التحالف الوطني، عدا 
كتل�ة األح�رار التي تمث�ل تيار الص�در ف�ي البرلمان، مع 

هذا المس�عى«.وأكدت أن »رئيس الوزراء يس�عى إلى شق 
القائمة العراقية والس�نة من خال إشراك زعماء وشيوخ 
عشائر وبعثيين س�ابقين، فضاً عن إعادة جميع ضباط 
الجي�ش الس�ابق إل�ى الخدم�ة«. ولفتت إلى ان�ه »عرض 
نتائ�ج م�ا توصل إليه عل�ى الوفد الكردي ال�ذي زار بغداد 
قب�ل العيد وطلب منه االنضمام إلى هذه الحكومة، ملوحاً 
بإشراك المعارضة الكردية«. وأشارت إلى أن »الوفد طلب 
مهلة للرد بعد عرض هذا الموضوع على القيادة المتمثلة 

بطالباني وبارزاني«.
وذك�رت المص�ادر أن »المالكي أبدى اس�تعداده لحل 
المش�اكل بين اإلقلي�م والمركز، ش�ريطة انضمام األكراد 

إلى هذه الحكومة«.
وعن فرضية انفصال إقليم كردس�تان عن العراق في 
حال تشكيل حكومة غالبية سياسية، استبعدت المصادر 
بش�دة أن »يلجأ بارزاني إلى هذه الخطوة لسببين: أولهما 
أن الظ�رف اإلقليمي والدولي الس�يما موق�ف أميركا ضد 
انفصال اإلقليم، وثانيهما أن باقي األحزاب والكتل الكردية 
ال تؤي�د مثل ه�ذه الخطوة في الوقت الحال�ي«، الفتة إلى 
أن »خط�وة مثل هذه س�تكون في مصلح�ة المالكي في 

االنتخابات المقبلة«.

والاف�ت أن وزي�ر التعليم العالي الس�ابق النائب عن 
»العراقي�ة« عب�د ذي�اب العجيلي قال في بي�ان اصدره أن 
»حكوم�ة الغالبية تمث�ل الديموقراطية التنافس�ية وهي 
الشكل األرقى للديموقراطيات الذي يعتمد مفهوم الغالبية 

واألقلية«.
وانتقد األمين العام ل�”تيار الشعب” داخل »العراقية« 
عل�ي الصجري، حكوم�ة الش�راكة الحالية، معتب�راً أنها 
»شراكة المغانم والمكاسب«، داعياً إلى »تشكيل حكومة 

غالبية سياسية«.
إل�ى ذل�ك، ح�ذرت »القائم�ة العراقية« م�ن »انهيار 
العملية السياس�ية إذا تم تش�كيل حكومة غالبية«. وقال 
النائ�ب نبيل حربو إن »الوضع السياس�ي مت�أزم، وهناك 
خاف�ات كبيرة بين الكتل، باإلضافة إلى تنافس سياس�ي 
على الس�لطة، في ظل عدم تنفي�ذ االتفاقات المبرمة بين 
الكتل، فضاً عن وضع المنطقة، ما يس�تدعي الخوف من 
اس�تمرار األزمة«. وأضاف أن »الوقت يمر بس�رعة، ومن 
الض�رورة تنفيذ اتف�اق أربيل لح�ل المش�كات«، معتبراً 
»تأخي�ر عقد المؤتم�ر الوطني لحل المش�اكل وإفش�ال 
مس�اعي رئيس الجمهورية جال طالباني، سيؤديان إلى 

انهيار العملية السياسية«.

العراقية تحذر من انهيار العملية السياسيةجامعة واسط تؤكد رضورة اإلرساع بإقرار "البنى التحتية"

مصادر سياسية: مساع للتفرد بالسلطة عرب حكومة "مغانم ومصالح"!!

الش�عب الكردي الموزع على أربع دول، إيران والعراق وس�وريا وتركيا، 
الزال يحلم بدولة قومية واحدة، لكن كما حدث لعدة أقاليم فصلها عن بعض 
ال�دول العربية، أو خارجية أخرى، فإن موانع جمع هذه األقليات وتوحيدها 
تخضع إلرادة القوى العظمى، وقد عملت بريطانيا على نش�ر ثقافة تمزيق 
الدول وتقريب األقليات بدالً من األكثرية ورسم حدود دول. وتركة االستعمار 
ال ت�زال قائم�ة، ألن إنش�اء دول، وزوال أخ�رى ورس�م الح�دود، كما جرى 
باتفاقي�ة )س�ايكس بيكو( أصبحت حدوداً معترفاً بها دولياً، وحتى نش�وء 
إس�رائيل جزء من فع�ل عالمي يخدم اس�تراتيجيات ومصالح الدول النافذة 

سياساتها وقوتها المادية والعسكرية..
األكراد مثل البلوش واألذريي�ن، والتيموريين وغيرهم مزقتهم الظروف 
الدولية، لكن كما يتحدث المؤرخون أنهم مجاميع بش�رية متنقلة وموزعة 
عل�ى خرائ�ط الدول الت�ي يس�كنونها، وأنه لم يك�ن لهم دولة ف�ي التاريخ 
تجمعه�م، وبص�رف النظر عن ه�ذا التعلي�ل، فحلم الدولة ال ي�زال هاجس 
القيادات والش�عب مع�اً، غير أن ما حدث لفصل تيمور الش�رقية حدثياً عن 
إندونيس�يا وجنوب الس�ودان عن ش�ماله، قد ال يتحقق لألكراد، ألن قوتين 
إقليميتين هما إيران وتركيا لن تس�محا بالتاع�ب بجغرافيتهما، وإال هناك 
أقلي�ات قد ينفتح لها الباب لتطالب بتطبيق مثل ه�ذا اإلجراء عليها، واألمر 
اآلخ�ر أن تركيا بالذات، تعد دولة مركزية لحلف األطلس�ي، وحماية وحدتها 
من أي خلل مسؤولية الدول األعضاء، وبالتالي ال يمكن مقايضة دولة الحلم 

بدولة الواقع..
أما أكراد س�وريا والعراق فقد يحصلون على امتيازات اإلقليم الفدرالي 
مع المركز، ونموذج العراق قابل للتطبيق بس�وريا، ألن أكراد سوريا في ظل 
الظروف الراهنة ليس�وا مع المعارض�ة، وال يتفقون مع النظام الذي طالما 
همش�هم ول�م يعترف به�م أو يمنحهم الجنس�ية، وقد يحاولون اس�تغال 
الظرف الس�وري بالحياد أمام الخصمين في الداخل للحصول على امتيازات 
يوثق�ون بها مرحلة ما بعد األس�د، لكن هذا ال يعني خل�ق نواة دولة كردية 

تجمع األقليتين في العراق وسوريا..
لق�د عاش األكراد حالة حرب مع األنظمة المتواجدين بها، وس�عوا إلى 
أي�ة دولة تناصر حقوقه�م، ولذلك ذهبوا ألن يكونوا ش�يوعيين أثناء التمدد 
الس�وفيتي، وتحالفوا مع إسرائيل وش�اه إيران ضد صدام حسين في حرب 
اس�تنزاف طويلة انتهت بعد اتفاق الجزائر على مياه ش�ط العرب، وهم اآلن 
أفض�ل حاالً مع النظ�ام العراقي الجديد، لكن أن يحدث اس�تقال عن حكم 
بغ�داد المركزي، تحول دونه تركيا وإيران مع�اً، وحتى أمريكا ال يمكنها أن 

تؤيد انشقاقاً تراه ضد مصالحها وإستراتيجيتها..
لكن هل تكون مناطق األكراد في هذه الدول مس�تقرة وقابلة لاندماج 
ب�دول الم�أوى ضم�ن إصاح�ات دس�تورية ومنح حق�وق متس�اوية مع 

اآلخرين؟
ق�د يتم ذلك ألن مطالب االس�تقرار وحياة التن�وع االجتماعي والثقافي 
ضمن دولة واحدة قد تتم، وهذا ما س�عت إليه العراق وربما تركيا ما س�وف 
ينس�حب على س�وريا وإيران ليكون حلم الدولة الكبرى إن لم يكن ممنوعاً 

فهو مستحيل.

• يوسف الكويليت

هل تقوم دولة كردستان الكربى ؟!
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            بيروت/ المستقبل العراقي

يجه�د الناش�طون الس�لميون في س�وريا الذين 
كان�وا في أس�اس انطاق االحتجاجات الس�لمية ضد 
النظام الس�وري من اجل إسماع صوتهم في بلد باتت 
تطغ�ى عليه أص�وات المداف�ع ولغة القت�ل والدمار. 
وبرغ�م ان االحتجاجات التي أطلقوه�ا تحولت نزاعا 
مس�لحا داميا، يعتق�د كثيرون انه م�ا زال ثمة مكان 
للنشاط الس�لمي في س�وريا التي يمزقها النزاع منذ 
أكثر من سنة ونصف سنة. ويقول محمد قريطم )33 
عاما( وهو ناشط في مدينة داريا جنوب غرب دمشق 
"اطلقنا االحتجاجات لنخلص النظام من العنف، ليس 
فقط إلس�قاط األس�د". ويضيف لوكالة فرانس برس 
في اتصال عبر سكايب ")ثورتنا( هي انتفاضة مبادئ 
".وش�هدت داري�ا التي تعد قلب النش�اط غير العنفي 
في سوريا، مجزرة هي األسوأ في النزاع المستمر منذ 
أكثر من 19 ش�هرا، مع مقتل أكثر من 500 ش�خص 
نهاية ش�هر آب الماضي، بحس�ب ناشطين. لكن بعد 
نحو ش�هرين على المج�زرة، يقول الناش�طون أنهم 
مستمرون في الروح السلمية لثورات "الربيع العربي" 
الت�ي أس�قطت نظام�ي الحكم ف�ي تون�س ومصر، 
وألهمت الثائرين في سوريا. وفي صور حصلت عليها 
فران�س ب�رس، رفعت ف�ي داريا الفت�ات تحض على 
اس�تمرار الحراك الس�لمي، ومنها "كن أن�ت الثورة"، 
"حرية، عدالة، كرامة".ويحمل قريطم مسؤولية دفع 
المقاتلين المعارضين إلى حمل الس�اح أسباب عدة. 
ويش�ير إل�ى انه، ورغ�م تفهمه األس�باب التي دفعت 
بالكثيرين إلى الس�ير عل�ى درب العنف، ما زال مؤمنا 
بالمقاومة الس�لمية. ويقول "فقدت عددا من أقاربي 
ف�ي المجزرة، لك�ن الثأر لن يس�اعدني على إعادتهم 
".ورغم العن�ف الذي يلف الباد، يؤكد الناش�طون أن 
اآلالف من السوريين مستمرون في النزول إلى الشارع 
كل ي�وم جمع�ة للتظاهر، م�ن البل�دات الصغيرة في 
األرياف إلى المدن الرئيس�ية التي تش�هد معارك شبه 
يومية.ويش�ير قريطم الى ان الناش�طين ال ينظمون 
التظاهرات فحسب "بل نعمل أيضا مع األطفال الذين 

عان�وا من العن�ف، ونقدم دعم�ا لعائ�ات المعتقلين 
وننش�ر الصحف الثورية".ويعتقد البعض إن النشاط 
الس�لمي يمثل تهديدا اكبر للنظام من القتال المسلح، 
ألن�ه يتمتع بالقدرة على تغيي�ر المجتمع ككل وليس 
الحكم فحسب. ويقول شادي ابو كرم، الناشط البالغ 
من العم�ر 26 عاما وال�ذي غادر س�وريا بضغط من 
النظ�ام، ان�ه "في ثورة معس�كرة يتم تبادل الس�اح 
بالساح، لكن في االنتفاضة السلمية نحظى بفرصة 
أفضل بكثي�ر للحصول عل�ى الديمقراطية... وهذا ما 
س�يدفع الن�اس للوقوف ال�ى جانبنا".ويع�د ابو كرم 
احد المنتقدين بش�دة لتجاوزات حقوق اإلنسان التي 
يرتكبها الجيش الس�وري الحر. ويق�ول في لقاء مع 
وكال�ة فرانس برس في بيروت "عندما تطلق النار، ال 
يبق�ى لديك وقت للتفكير بأي نمط من الديموقراطية 
تري�د. كل م�ا يهمك ف�ي حين�ه ه�و القتل".ويعتقد 
معارض س�وري يبلغ من العمر 31 عاما يقدم نفسه 
باس�م "موسى"، بان النظام "سيسقط. األمر مسألة 
وق�ت ليس أكث�ر. لكنني قل�ق على مصير س�وريا".
ويضي�ف خ�ال لقاء معه ف�ي بي�روت "اآلن الجميع 
في س�وريا مس�لحون، واألس�لحة تبرز أس�وأ ما في 

الناس".
رغم ذلك، يقر عدد من الناشطين أنهم ال يملكون 
خي�ارا س�وى التعام�ل م�ع المجموعات المس�لحة، 
رغم أنهم يحبذون التحرك الس�لمي. وبحس�ب ناشط 
في حماة )وس�ط( يقدم نفس�ه باس�م "ابو غازي"، 
"ثمة تناقضات كثيرة في انتفاضة س�وريا". ويشير 
على س�بيل المثال، إل�ى حاجة العاملي�ن على توفير 
المساعدات اإلنسانية للعائات المهجرة، والى التنسيق 

مع المقاتلين المعارضين للتنقل في سوريا.
ويضي�ف "أصبحت الثورة معس�كرة الن الجيش 
كان عنيف�ا جدا ض�د متظاهري�ن س�لميين، ما دفع 
م�ن  مدفوعي�ن  االنش�قاق،  إل�ى  وجن�ودا  ضباط�ا 
ضمائرهم. من المفارقة القول إن نش�اطنا الس�لمي 
هو الذي ساهم في زيادة التمرد".وكلما استمر القتل، 
سيصبح من الصعب عودة السام الى سوريا في حال 
س�قوط النظام، بحس�ب ابو غازي الذي يقول "هذه 

ليست ثورة انبياء او مائكة. نحن بشر ايضا".

الناشطون السوريون السلميون جيهدون إلسامع صوهتم 
وسط املدافع والقتل

افتتاحية صحيفة الرياض السعودية



صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
          بغداد/ المستقبل العراقي

واف�ق مجل�س الوزراء، أم�س الثالثاء، عل�ى تخصيص 2.2 مليار دين�ار لتعويض 
المتضرري�ن الذين تعرضت دورهم للهدم جراء العملي�ات »اإلرهابية« في بغداد، كما 

وافق على إقراض صندوق اإلسكان 150 مليار دينار من مصارف وزارة المالية.
وقال المجلس في بيان رس�مي إن »مجلس الوزراء وافق في جلس�ته ال�47 على 
تخصي�ص وزارة المالية 2.2 مليار دينار من تخصيص�ات لجنة تعويض المتضررين 
لتعوي�ض المتضرري�ن الذين تعرض�ت دورهم للهدم ج�راء العملي�ات اإلرهابية في 
منطقتي التاجي والس�الميات«، مبيناً أن »التعويض س�يتم بموجب القانون رقم 20 

لسنة 2009 وبواقع 50 مليون دينار لكل حالة«.
وأض�اف أن »المجل�س واف�ق على تعديل ق�رار مجلس ال�وزراء رقم 145 لس�نة 
2012 بإقراض صندوق اإلس�كان 150 مليار دينار عراقي من مصارف وزارة المالية 
عل�ى أن تتحم�ل وزارة المالية نس�بة الفائدة المطلوبة وأال يتحملها مصرفا الرش�يد 

والرافدين«.

رئيس احلكومة يسعى إىل اقصاء املجلس األعىل 
وهتميش دوره يف ادارة مؤسسات الدولة !!

تكشف خفايا اجتماع المالكي والحكيم

»اإلره���������اب« ج�������راء  ب���ي���وت���ه���م  ال���م���ه���دم���ة  ل���ت���ع���وي���ض  دي����ن����ار  م���ل���ي���ار    2.2
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قادة الوطني يعتزمون زيارة 

كردستان قريبًا

طهران تطلب من بغداد عدم 
تفتيش طائراهتا

       المستقبل العراقي / خاص
وجه رئيس ال�وزراء نوري المالكي 
بوصلته هذه المرة نحو رئيس المجلس 
اإلعل�ى االس�المي عم�ار الحكي�م بعد 
أن وجد نفس�ه في م�أزق التصريحات 
المتش�نجة التي أطلقه�ا بعض أعضاء 
ائتالفه باتجاه رئيس إقليم كردس�تان 
بذل�ك  مطلقي�ن  بارزان�ي،  مس�عود 
المحاول�ة  عل�ى  الرحم�ة  رصاص�ة 
األخيرة الت�ي كان رئي�س الجمهورية 
ج�الل طالبان�ي ي�روم تبنيه�ا إلعادة 
ترتيب االوراق السياسية وفقاً لمنهاج 
المحاصصة، وليعلم كل أناس مشربهم 
ويبتع�دوا عن تك�رار تبادل الرش�قات 
الكالمي�ة وغي�ر الكالمي�ة الت�ي باتت 
الظاه�رة الطبيعية ش�به الوحيدة في 
المش�هد السياس�ي العراقي. وبحسب 
ما سربته مصادر مطلعة ل�”المستقبل 
العراقي”، فإن المالكي بحث مع الحكيم 
المزم�ع  الوطن�ي  االجتم�اع  مح�اور 
عق�ده وكيفية الخروج من األزمة التي 
فجرها مستشار المالكي عندما هاجم 
بارزان�ي. كم�ا بح�ث مع�ه الخطوات 
حكوم�ة  لتش�كيل  اتباعه�ا  الواج�ب 
األغلبية الت�ي رأى الحكيم مؤخراً فيها 
حالً حاس�ماً لكل التجاذبات السياسية 
الت�ي لم تر نهاي�ة لطريقه�ا منذ بدأت 
الع�راق.  ف�ي  الديمقراطي�ة  العملي�ة 
كما كش�فت المصادر ع�ن إن المالكي 
بحث مع الحكي�م امكانية قيام األخير 
بوس�اطة بي�ن المالك�ي وبارزاني بعد 
أن وص�ل طالباني الى طريق مس�دود 
بس�بب التصريحات المتشنجة. وقالت 
إن المالكي سعى الى كسب ود الحكيم 
من خ�الل الدخول ف�ي قائم�ة واحدة 
في االنتخابات المقبل�ة، إال إن الحكيم 
ال ثقة له في مس�ألة التالعب بأصوات 

الناخبين لجهة حزب السلطة.
القائم�ة  تق�ف  ذل�ك،  كل  وإزاء 
العراقية جانب�اً تراقب تحركات جميع 
األط�راف وم�ا يمك�ن أن ينت�ج عنها، 
بع�د أن كانت العب�اً أساس�ياً وعنصراً 
مهم�اً من عناصر األزمة، إال إن ما كان 
الفت�ًا للنظ�ر انس�حابها التدريجي عن 
ساحة المعركة بعد أن أقحمت بارزاني 
وأتباعه من التحالف الكردستاني فيها، 

في م�ا يبدو انه�ا محاولة منه�ا لنقل 
المعركة الى جبهة أخرى وكسب وقت 
يمكنها من إعادة تنظي�م أجنداتها بما 
يش�كل إجابة على رسالة المالكي التي 
بعثها اليها ممثلة بقضيتي نائب رئيس 
الجمهوري�ة الم�دان طارق الهاش�مي 
ونائ�ب رئيس الوزراء صال�ح المطلك. 
ويرى مراقبون إن األفق مغلق والرؤية 
معدومة أم�ام كل تلك التداعيات، األمر 
الذي يجعل الكتل السياس�ية أمام ثالث 
ط�رق للخروج من عن�ق الزجاجة التي 
األول  الطري�ق  ويتمث�ل  في�ه،  علق�ت 
بس�حب الثقة ع�ن المالك�ي، وذلك ما 
تؤيده القائمة العراقية والتيار الصدري 
والتحالف الكردستاني، مع التذكير بأن 
هذه القوى الثالث س�بق لها أن سارت 
ف�ي ه�ذا االتج�اه، إال إن معوقات عدة 
حال�ت دون إكماله�ا لتل�ك المس�يرة. 
ولع�ل ابرز تل�ك المعوقات ع�دم توفر 
األص�وات الكافي�ة في مجل�س النواب 
لتحقيق س�حب الثقة، عند األخذ بنظر 
االعتب�ار ع�دم انضم�ام ائت�الف دولة 
القان�ون والمجلس األعلى االس�المي 
وتي�ار االص�الح الوطني م�ن التحالف 
مضاف�اً  الحمل�ة،  تل�ك  ال�ى  الوطن�ي 
اليه�م كتل�ة التغيير واالتح�اد الوطني 
الكردس�تاني من التحالف الكردستاني 
العراقي�ة.  القائم�ة  أط�راف  وبع�ض 
واذا ما تم�ت تلك الخط�وة بنجاح عند 
إعادته�ا لم�رة ثاني�ة، فإن ذل�ك يعني 
تحوي�ل الحكومة الحالي�ة الى حكومة 
تصريف أعمال، وحتى يتم االتفاق على 
تشكيلة الحكومة الجديدة، حكومة ما 
بعد سحب الثقة، لن يكون غير الشعب 
العراقي خاس�راً اكبر في تلك الدوامة. 
أم�ا الطري�ق الثان�ي فيتمثل بتش�كيل 
حكومة جديدة يكون التحالف الوطني 
والقائم�ة  الكردس�تاني  والتحال�ف 
العراقية جزءاً منها، فيما س�يكون من 
المحتم�ل اس�تبعاد المالك�ي وائتالفه 
من تلك الحكومة. وقد يستبق المالكي 
تجهي�ز بقية الكتل نفس�ها للس�ير في 
إحدى تلك الطريقين، فيبادر الى سلوك 
طريق ثالث يرش�ده نحو اس�تيالء تام 
على الس�لطة ف�ي العراق عب�ر انقالب 

عسكري.          

     بغداد / المستقبل العراقي
كش�فت النائب�ة ع�ن كتلة بدر 
النيابي�ة منى العمي�ري عن زيارة 
مرتقب�ة لرئيس المجل�س األعلى 
اإلس�المي عم�ار الحكيم ورئيس 
تي�ار اإلص�الح الوطن�ي إبراهيم 

الجعفري إلى إقليم كردس�تان تتعلق بإيجاد الحلول 
لألزمة السياس�ية الراهنة. وقال�ت العميري لوكالة 
“أنباء المس�تقبل” أم�س ان “زيارة الس�يد الحكيم 
والجعف�ري إل�ى إقلي�م كردس�تان س�تبحث جميع 
الملفات المتعلقة باألزمة السياسية الراهنة وإيجاد 
الحلول لها”. وأضافت ان “الزيارة ستكون شخصية 
ولن يمث�ل الحكيم والجعفري التحال�ف الوطني بل 
س�يمثالن الق�وى السياس�ية الت�ي يقودانها وهي 
المجلس األعل�ى وتيار اإلصالح الوطني”، مش�يرة 
ال�ى ان “الحكيم والجعف�ري تلقيا دعوة الزيارة من 
رئاس�ة اإلقليم”. وأوضحت العمي�ري “نحن نرحب 
به�ذه الزي�ارات والدع�وات وندعمه�ا كونها تصب 
بمصلحة العراق ونتمنى ان تكون هناك حلول جذرية 
لجميع الخالف�ات من خالل دراس�ة جميع الملفات 

العالقة مع التأكيد بأن الفيصل هو الدستور”.

طهران/ المستقبل العراقي
طلبت إيران، أمس الثالثاء، من العراق عدم تفتيش طائراتها 
المتوجهة إلى سوريا، وذلك بعد أن أمرت بغداد مرتين طائرتي 
ش�حن إيرانيتين متجهتين الى سوريا بالهبوط للتحقق مما إذا 

كانتا تحمالن أسلحة أو عتادا عسكريا محظورا.
وص�رح الناط�ق باس�م وزارة الخارجي�ة اإليراني�ة رامين 
مهمانبرس�ت ف�ي مؤتمره الصحافي األس�بوعي ان�ه “يتعين 
عل�ى الحكومة العراقي�ة ان تقاوم )الضغ�وط األميركية( وان 
ال تس�مح بتكرار هذه األعم�ال في المس�تقبل” .وأضاف “في 
الحالتي�ن اللتين فتش�ت فيهم�ا طائرتينا تبين مليا للس�لطات 
العراقية إن تلك االتهامات )إرس�ال أسلحة إيرانية إلى سوريا( 

غير صحيحة”.

           المستقبل العراقي/خاص
ليس�ت ه�ذه الم�رَّة األول�ى التي يش�تكي 
منها س�ّكان منطق�ة العطيفية وس�ط بغداد 
من مواكب محافظ بغ�داد صالح عبد الرّزاق، 
ة، ينتقدون بم�رارة تفاقم  إال أّنه�م هذه الم�رَّ
ه�ذه المواك�ب، وال يتوانى أحد الس�ّكان عن 
وصف المنطقة “بغّزة بغداد”، لكثرة الحواجز 
تحم�ي  والت�ي  داخله�ا  المنتش�رة  األمني�ة 
المحافظ !!.ويقول أحد السّكان ل�”المستقبل 
العراق�ي” أن المواك�ب بات�ت ترعبه�م عن�د 
دخولها المنطقة ألنها تس�ير بس�رعة كبيرة، 
ويضيف أنه ال يستطيع إحصاء عدد السيارات 
لكثرتها، ويردف قائالً “نخاف على أطفالنا من 
الخروج خشية من أن يقع أحدهم تحت عجلة 
من عجالت المحافظ المس�رعة”.ويقول أحد 
س�ّكان محلّة 403 أن ع�دد حمايات المحافظ 
تش�ي بوق�وع ح�رب ف�ي المنطق�ة، واصفاً 
الموك�ب “بمجوقل�ة”، وأض�اف “نعيش جّواً 
مزعجاً ونحاول الهروب منه من دون جدوى”، 
وأكد أن عدداً من سكان المنطقة هرب بسبب 
تش�ّدد حماي�ات المحاف�ظ وتصّرفاته�م الال 
أخالقية إلى مناطق أخرى.وقال أحد الس�ّكان 
أن عدد سيارات حماية المحافظ تبلغ عشرين 
حة، و13 سيارة  سيارة، منها 3 سّيارات مصفَّ

“موني�كا”، و3 س�يارات “متسوبيش�ي”، و4 
“س�لفادور” تابعة لطوارئ الش�رطة.ويقول 
مصدر في وزارة الداخلية أن هناك 40 عنصراً 
ف�ي المنطقة من وزارت�ي الداخلي�ة والدفاع 
لحماي�ة المحافظ�ة، مؤكداً أن ه�ذه العناصر 
والدوري�ات مهمتها قطع الش�وارع المنطقة 
قبل دخول المحافظ إلى المنطقة بربع ساعة.
وأش�ار إلى أن لديهم تعليم�ات بإيقاف حركة 
الس�ير بش�كل كام�ل خ�الل دخ�ول وخروج 
الجه�ات  المنطق�ة  س�ّكان  المحافظ.ودع�ا 
الرقابي�ة المس�ؤولة إلى اتخاذ إج�راءات لهذا 

األمر الذي يصفونه بأنه يسبب الرعب لهم.

حمافظ بغداد حيّول حملة 403 
    بغداد/ المستقبل العراقيإىل »قطاع غزة«

اكدت الواليات المتحدة األميركية، امس الثالثاء، 
انها تعمل على إخراج العراق من الفصل الس�ابع من 
ميثاق األمم المتحدة إلى الفصل الس�ادس، مش�يرة 
إلى أنها عملت بشكل كبير من أجل تسوية الخالفات 
بي�ن العراق والكوي�ت. وقال الس�فير األميركي في 
بغداد ستيفن بيكروفت إن “الواليات المتحدة عملت 
بجهد كبير خلف الستار مع العراق والكويت من اجل 
التسوية في الخالفات بينهما”، مبيناً أن “مكتبنا في 
األم�م المتحدة يعمل من اجل إنهاء متطلبات الفصل 
الس�ابع”. وأض�اف بيكروفت أن “هن�اك مراجعات 
كل س�تة أش�هر ونأمل أن يتحول الفصل السابع إلى 
الفص�ل الس�ادس”، مؤك�داً أن “الوالي�ات المتحدة 
تتفاعل بش�كل ق�وي مع الحكوم�ة العراقي�ة بهذا 

المجال ونعمل لدعمهم قدر اإلمكان”. 
فيم�ا نف�ى وج�ود ق�وات أميركية ف�ي العراق، 
معتبراً اياها “إش�اعات زائفة وعارية عن الصحة”، 
مؤكدة انها ترتبط بعالقات أمنية ممتازة مع العراق 
م�ن خ�الل برنامج مبيع�ات االس�لحة.وبين إنه “ال 
يوجد جنود أميركيين في العراق كما ال يوجد خطط 
لجل�ب جنود”، مش�يرا إل�ى أن “الحدي�ث عن وجود 
قوات أميركية في العراق إشاعات زائفة وعارية عن 

الصحة”.
واوض�ح أن الع�راق اتخذ خط�وات ايجابية لكي 
يك�ون قائ�داً ف�ي المنطقة، مؤك�داً أن م�ن بين تلك 

الخطوات انعقاد القمة العربية واجتماعات 1+5. 
وش�دد على إن “الواليات المتح�دة تريد أن ترى 
العراق أن ينجح كقائد في المنطقة ويلعب دوراً بناًء 

فيها”. 

بيكروفت: ال قوات امريكية يف 
العراق ونعمل عىل اخراجه من 

البند السابع !!

   المستقبل العراقي / خاص
أك�دت مصادر سياس�ية مطلعة ق�رب نهاي�ة النظام 
الحاك�م في الس�عودية، مش�يرة إل�ى إن أس�بابا داخلية 
وخارجية س�تؤدي إلى س�قوط النظام. وتوقعت مصادر 
أكاديمي�ة فرنس�ية أن تك�ون الس�عودية البلد المرش�ح 
للمحط�ة المقبلة ف�ي حركة الش�ارع العرب�ي المتنقلة. 
وأضاف�ت “بغ�ض النظ�ر ع�ن األح�داث الس�ورية تبقى 
السعودية هي المرش�ح المقبل لحركة الشارع خصوصا 

إن أوضاع اليمن ال تناسب الوضع السعودي، وثمة 
الكثير من المؤش�رات التي تعطي انطباعا عن إن 

الحدود الس�عودية اليمنية غير مطمئنة للنظام 
الس�عودي”.ورّجح مراقبون إن الحركات 

االنقالبية العديدة التي شهدتها المملكة 
في أوقات سابقة ستحقق غايتها قريباً 
اذا م�ا اس�تمر الوض�ع الداخل�ي على 
ما ه�و علي�ه. ورأوا إن الرائ�د احمد 
معي�اض الزهران�ي مث�ل الخط�وة 
األولى عل�ى طريق انت�زاع الحرس 
الوطن�ي م�ن “براث�ن” الس�يطرة 
المحكم�ة من قبل العائلة الحاكمة 
رغم اإلجراءات القاسية التي اقدم 

عليه�ا النظ�ام ض�د االنقالبيين 
الذي يقدر عددهم ب�15 ضابطاً. 

انقالب�اً  ق�اد  الزهران�ي  وكان 

عسكرياً بمشاركة 15 ضابطاً في آب 2008، إال انه أحبط 
من قبل الس�لطات السعودية. وأش�ارت أنباء تسربت من 
أجهزة األمن السعودية الى إن االستخبارات الروسية هي 
من توصلت إلى اكتش�اف خيوط تلك المحاولة االنقالبية. 
وتم تعريض المنقلبين الى أقسى أساليب التعذيب النفسي 
والجسدي، وتمت إحالة من بقي منهم على قيد الحياة الى 
القضاء بتهمة التآمر وت�م إصدار أحكام بالموت بحقهم. 
وتم تنفيذ حكم اإلعدام بالسيف بحقهم في قاعدة الرياض 
الجوية. ووصف المستش�ار السياسي والعسكري في 
الس�فارة األميركية بالس�عودية ما حدث في حينها 
الكرس�تيان  بأن�ه “مجزرة”.وأش�ارت صحيف�ة 
س�اينس مونتي�ر األميركي�ة ف�ي متابع�ة 
تحليلي�ة له�ا على ما حص�ل ويحصل في 
السعودية إلى إن ما حصل في السعودية 
ف�ي اآلون�ة األخيرة يمثل اخط�ر اختراق 
حصل في الح�رس الوطن�ي الذي هو 
في الواقع “ح�رس ملكي”، وهو من 
عناصر ج�رى اختياره�م بعناية من 
نجد. فيما ذكرت مجلة “ديرش�بيغل” 
األلمانية على موقعها االلكتروني في 
30 أيلول 2012 أن جهاز االستخبارات 
األلماني “بي أن دي” أعرب في تحليل 
عن تش�اؤم أكبر من تشاؤم الحكومة 

بشأن الوضع في السعودية. 

مصادر سياسية: املخابرات الروسية 
أحبطت انقالبًا عسكريًا ضد امللك السعودي

موكب مجوقل وإجراءات أمنية خانقة

    بغداد/ المستقبل العراقي
كش�فت لجنة المصالح�ة الوطنية في مجلس النواب، أم�س الثالثاء، عن ان معظم القيادات األمني�ة الموجودين حالياً 
مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة، مطالبة باستبدال اغلب المسؤولين األمنيين بسبب الترهل في القيادة.وقال عضو 
لجنة المصالحة الوطنية جبار الكناني أن “معظم القيادات األمنية الموجودة حاليا مش�مولون بإجراءات هيئة المس�اءلة 
والعدالة”، مبيناً ان “قس�ما منهم قد حصل على اس�تثناء من رئيس الوزراء والقس�م اآلخر بانتظار حصوله على االستثناء 
من مجلس النواب”.وطالب الكناني ب�”استبدال اغلب المسؤولين على الملف األمني بسبب الترهل في هذه القيادات وعدم 
امتالكها للوعي األمني والعسكري”.وأوضح عضو لجنة المصالحة الوطنية ان “الجماعات اإلرهابية دائما ما تقوم بتجديد 
وجوهها باالعتماد على الوجوه الش�ابة اال ان ما يجري في القيادات األمنية هو التمس�ك بالوجوه القديمة”.ولفت الكناني 
إل�ى ان “قي�ادات االجهزة التنفيذية االمنية ال تلت�زم بما يتوفر لها من معلومات جراء الجهد االس�تخباري، وان الكثير من 

المعلومات تصل نتيجة العمل االستخباري اال أن هناك عدم استجابة لهذه المعلومات”.

املصاحلة النيابية: بعض القادة االمنيني ال يستجيبون للمعلومات االستخبارية
صبية  يحتفلون بالعيد في احدى متنزهات بغداد وسط انتقادات للظاهرة.. رويترز

غضب شعبي يستعر فيها ووضعها الداخلي يغلي
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للطبيعة لغة س�عت رس�االت الس�ماء جاهدة لبيان أهمية 
لغ�ة الطبيعة في حياة الناس ، ل�م يكترث كثير من الناس بلغة 

الطبيعة , ألنهم لم يعرفوا ترجمتها قال تعالى :
“ أو كصيب من الس�ماء فيه ظلم�ات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعه�م ف�ي آذانهم م�ن الصواعق حذر الم�وت والله محيط 

بالكافرين” – 19- البقرة. 
وكانت لألمم والشعوب القديمة عبر التاريخ تجارب قاسية 
مع لغة الطبيعة لم تدخل في الدراسات التاريخية واالجتماعية, 
ول�م يدرس التطور االجتماعي بناء عل�ى مؤثرات لغة الطبيعة, 
وإنما درس على مؤثرات عرضية ال تثبت امام ارهاصات العقل 
وم�دركات الحس  والتجربة التي ال تجد في النهاية إال مرجعية 

واحدة هي مرجعية السماء التي افتتحت بياناتها قائلة :
“ ال�ذي جعل لكم األرض فراش�ا والس�ماء بن�اء وانزل من 
الس�ماء م�اء فأخرج به م�ن الثمرات رزقا لكم ف�ا تجعلوا لله 

أندادا وانتم تعلمون” – 22- البقرة .
“ يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الس�اعة ش�يء عظيم” 

– 1- الحج .
“ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 

الله شديد” – 2- الحج .
وزيادة في التوضيح للناس جميعا كان الخطاب اآلتي :

“ أفل�م يهد لهم ك�م أهلكنا قبلهم من القرون يمش�ون في 
مساكنهم إن في ذلك آلية ألولي النهى” – 128- طه .

“ ي�وم نطوي الس�ماء كطي الس�جل للكتب كم�ا بدأنا أول 
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين” – 104- األنبياء .

ثم كان البيان الس�ماوي في غاية التفصيل والتوضيح قال 
تعالى :

“ افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا 
ثم ال تجدوا لكم وكيا “ – 68- اإلسراء .

“ أم آمنت�م أن يعيدك�م في�ه ت�ارة أخ�رى فيرس�ل عليك�م 
قاصف�ا من الري�ح فيغرقكم بما كفرتم ثم ال تج�دوا لكم علينا 
به تبيعا” – 69- اإلس�راء . وما يجري في اعصار ساندي قريب 
مما تحدث�ت عنه اآلية الكريمة, فالقص�ف بالريح العاتية التي 
تجاوزت س�رعتها “120” كيلو متر بالساعة مع تصاعد امواج 
البحر الهائجة مما يهدد عشرات المدن األمريكية بالغرق , ولقد 
تم إجاء “400000” الف من سكان نيويورك لوحدها مما جعل 
باراك اوباما يلغي نش�اطاته االنتخابي�ة , وبلغت كلفة االضرار 

إلى اآلن “20 “ مليار دوالر.
وقال تعالى :

“ وكذل�ك اخذ ربك إذا اخذ الق�رى وهي ظالمة إن أخذه اليم 
شديد” – 102- هود .

عل�ى أن الظل�م اليوم يس�ود اغلب االنظمة م�ع تفاوت في 
النس�ب, ولكن المواقع الجغرافية من حي�ث قربها وبعدها من 
اماك�ن الضغط الجوي وتبدالت�ه هي التي تكون اق�رب للتأثر, 
ولكن هذا ال يعني ان البقية غير معرضة لما تتعرض له المناطق 

التي هي اقرب لمؤثرات الضغط الجوي والتبدل المناخي .
فالموق�ع ال�ذي ح�دث في�ه تس�ونامي االول ه�و للعبرة, 
ومازالت دالالت بركان ايزلندا غير منعكس�ة على اعام وثقافة 
البلدان والش�عوب التي تعرضت للغيمة البركانية التي شلت كل 

طيران اوربا وتسببت بخسائر مالية كبيرة جدا .
وهؤالء جميعا ينطبق عليهم قوله تعالى:-

“ وما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز” – 74- الحج 
.

فعلى الرغم من كل ما يحدث من حولنا من لغة الطبيعة التي 
وصل�ت في بعض الحاالت وبعض المناط�ق الى حالة الزمجرة 
المخيف�ة, ولكنن�ا الزلنا نس�تمع ال�ى التهديدات اإلس�رائيلية 
المدعومة بالغطرسة االمريكية التي تستقوي اليوم بالطائرات 
بدون طيار ومعها القوة النووية وهي وس�يلة البطش البشرية 
التي ال تقدر بش�يء تجاه بط�ش الطبيعة وقوتها المدمرة التي 

ال تبقي وال تذر .
ان اعصار س�اندي ق�د ال يدوم اكثر من يومين وقد تس�بب 
بكل هذه الخس�ائر التي اصبحت دولة كبرى مثل امريكا حائرة 
ال ت�دري ماذا تفعل بمهجريها ومتضرريها وما هو المس�تقبل 
الذي ينتظ�ر صناديق الضمان ودوائر الصحة , وماذا س�تخلف 
بعد هذا االعصار من مس�تجدات على مستوى الصحة النفسية 

وعلى مستوى والدة اجيال جديدة من الجراثيم والفيروسات .
ان اعصار ساندي ومن قبله كل من :

1- اعص�ار تس�ونامي: ال�ذي قتل رب�ع مليون انس�ان في 
لحظة واحدة

2- ب�ركان ايزلن�دا: الذي عطل رحلة الطي�ران االوربي أليام 
وراح المس�افرون يفتشون عن وس�ائل اقل تطورا للسفر ولو 
امتد ألش�هر لربما وصل األمر بالناس الستعانوا بوسائل بدائية 

وعندها ال يجدون في ذلك من غضاضة .
امري�كا  ال�ذي يض�رب ش�واطئ  اعص�ار س�اندي  وم�ن 

الش�رقية ال�ى ما س�بقه م�ن االعاصي�ر المدمرة الت�ي وقفت 
التكنولوجي�ة المعاص�رة عاجزة امامه حيث ظه�ر لنا أن اكثر 
المتأثري�ن بذلك هو “االنترنيت” وما يرتب�ط به من تكنولوجيا 
تؤثر في مراكز صناعة الذرة والطيران والسيما الطائرات بدون 
طي�ار التي اصبحت بعض الدول تس�تعين بها لفرض جبروتها 
عل�ى اآلخري�ن .هل لن�ا ونح�ن نعيش تح�ت وط�أة االعاصير 
الت�ي هي بعض لغة الطبيعة وهي س�اح من أس�لحة الطبيعة 
المس�خرة إلرادة رباني�ة الزال الكثير من الناس س�ادرا بغفلته 
تحرك�ه الطبل�ة وتدغدغ مخيلته ش�هوات مبتذلة عند س�يقان 

وخصور وشفاه تنتظر الذبول والفناء الذي ال مفر منه .
فإل�ى متى يبقى ش�عرنا لما هو فان ويبقى انش�دادنا لما 
ه�و زائ�ل, ويبقى هتافنا لم�ا هو مضلل وغير ص�ادق, ويبقى 
تصفيقنا على مدرج�ات ال تقوى على مواجهة قصف رعد, وال 
قادرة على مواجهة م�وج غامر من الماء الذي يأتيها على غير 
موع�د ال توقفه صفارة حك�م المباراة وال صيح�ات النادل في 
ب�ارات ال تدري ماذا يحل بها ؟, وال غنج الماهي البائعة البتذال 
اإلباحي�ة على الطريقة الغجرية المط�رودة من رحمة الغفران 
بإصرارها على العص�يان في غواية الطائش من بني اإلنس�ان 

؟
وهك�ذا يظل اعص�ار س�اندي عبرة لن�ا جميع�ا ألن الكرة 
األرضية هي بيتنا الذي اختاره لنا من خلقنا ونحن اليه راجعون 
, فهل يظل بعد ذلك ع�����ندنا في العراق من يدافع بدون علم 
عن الب�ارات والماهي وه�ي الغواية المس�تمرة لتخدير العقل 

وتدمير الحضارة ؟.

إعصار  ساندي »العرب والدالالت«

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

إضـاءات

اجلامعات السلفية اجلهادية: املسيحيون ليسوا سوريني.. وسنقاتل الكرد بعد األسد !!
    المستقبل العراقي/ حلب/ ا.ف.ب

ك�ردي  مقات�ل  جل�س  فيم�ا 
معارض وبدا عليه الملل وهو يتسلى 
فج�أة  رفيق�ه  ب�دأ  بكاش�ينكوفه 
يصي�ح “الله اكبر” فيم�ا توالت دوي 

انفجارات من الجبهة.
يس�تطيع  ال  اه�دأ،  “اه�دأ، 
س�ماعك”، ق�ال المع�ارض الك�ردي 
الجال�س ق�رب كوم�ة م�ن الزج�اج 
المكسر في الشارع فيما طوى طرفا 
بنطاله ليبدو دونهما حذاؤه الرياضي 

األسود الذي يحمل عامة “برادا”.
م�ن موقع�ه حي�ث يدق�ق ف�ي 
هويات المدنيي�ن الذين يعبرون خط 
الجبهة في حل�ب يمكنه رؤية حاجز 
الميليش�يا الكردي�ة المكروه�ة م�ن 
الكثير من عناصر “الجيش الس�وري 
الح�ر” حي�ث األكثري�ة م�ن الع�رب 

السنة.
لكن بالرغم م�ن تأكيده وزمائه 
انه�م “اخ�وة س�اح” يقاتل�ون معا 
إلسقاط النظام السوري في موقعهم 
ف�ي محي�ط بس�تان الباش�ا فأنه�م 
يختلفون على ما ستبدو عليه سوريا 
الجدي�دة. وق�ال معتص�م البال�غ 20 
وقلنس�وة  الخفيف�ة  بلحيت�ه  عام�ا 
الصاة التي اعتمره�ا “نريد حكومة 
اس�امية”، قبل أن يعم�د الى التكبير 

مجددا.
لكن زميله الك�ردي -الذي رفض 
الكشف عن اسمه- أكد انه انضم الى 
الجماعات المس�لحة لتجنب الخدمة 
العسكرية في جيش النظام، ال ليكون 
“مجاهدا” كمعتصم. وردا على سؤال 
حول ما إذا كان يريد حكومة اسامية 

أجاب ب�”ال” قاطعة.
واض�اف “نحت�اج ال�ى حكوم�ة 
للجمي�ع”. بع�د مزي�د من الدردش�ة 
صرخ قائ�ده من الجه�ة األخرى من 
الشارع آمرا اياه بالعودة الى حاجزه. 

لكنه لم يتحرك.
اندلع�ت  الس�ابق  الي�وم  ف�ي 
مواجه�ات بي�ن عناص�ر “ميليش�يا 
الجي�ش الس�وري الح�ر” وعناص�ر 
ميليش�يا كردي�ة في عي�د األضحى، 
س�قط فيه�ا بحس�ب منظم�ة غي�ر 

حكومية 30 قتيا.
وكان�ت المع�ارك الجمع�ة ف�ي 
ح�ي االش�رفية االكث�ر دموي�ة بي�ن 
األك�راد والمعارض�ة المس�لحة منذ 
انطاق االنتفاضة قبل 19 ش�هرا ضد 
األس�د ووقعت بع�د يوم عل�ى تحرك 
مس�لحي المعارضة باتجاه المنطقة 

المختلطة.
الك�ردي  االتح�اد  وح�زب 
الديموقراط�ي ال�ذي يش�كل الف�رع 
الس�وري لحزب العمال الكردس�تاني 
اليس�اري العلمان�ي الترك�ي، يؤك�د 
حي�اده ف�ي الن�زاع ويحم�ل النظ�ام 
وميليش�يا “الجيش الس�وري الحر” 
معا مس�ؤولية العنف. ويس�ود توتر 
كبير بين االتح�اد الكردي الذي يعتبر 
انه يقوم بعمل النظ�ام والمعارضين 
متأثري�ن  األك�راد  يعتبره�م  الذي�ن 

ب�”اجندة اسامية”.
لكن ميليش�يا “الجيش السوري 

الحر” ال�ذي يعمل بأكث�ر من طاقته 
وبغي�اب الس�اح الكاف�ي عاجز عن 
مواجهة االكراد، مهما طالب مقاتلوه 
باالنتقام. واكد يوسف عبود القيادي 

ف�ي “كتيب�ة التوحيد” في ميليش�يا 
“الجيش السوري الحر” ان المشكلة 
انتهت بعد ان ارس�ل األكراد وس�طاء 
س�ام.وقال لفرانس برس في مكتبه 

الواق�ع بعي�دا خلف خ�ط الجبهة “ال 
نري�د ه�ذه المش�اكل مج�ددا ألنه�ا 
س�تزيد من صعوب�ة األوضاع إلى حد 
كبير”.واك�د عب�ود ان األك�راد اخوة 

لكنه ح�ذر من ان األوض�اع قد تتغير 
في س�وريا ما بعد األسد. وقال “ربما 
في المس�تقبل، ان بقي حزب العمال 
الكردس�تاني عل�ى حاله فس�نقاتله 

بع�د االنتهاء من االس�د وجيش�ه، إال 
إذا أصل�ح أخطاءه”.واعتب�ر المحلل 
ف�ي مجموع�ة األزم�ات الدولية بيتر 
هارلينغ أن ه�ذه التصريحات نظرية 

الى ح�د كبير نظ�را ال�ى ان إمكانية 
هزيمة األس�د ما زال�ت بعيدة المنال. 
وحل�ب ثاني كب�رى المدن الس�ورية 
تعتبر مكان اختاط لمختلف الطوائف 
واألع�راق واألديان التي تعايش�ت في 

سوريا لعقود من الزمن بسام.
المس�لحون  المعارضون  ويقول 
انه�م يمثلون جميع الس�وريين لكن 
ل�م يتواج�د ما يذك�ر م�ن المقاتلين 
المس�يحيين أو الش�يعة أو العلويين 
في حلب. وأكثرية المناطق الخاضعة 
للجيش الس�وري الحر طابعها سني 
محاف�ظ حي�ث ال تخرج النس�اء الى 
الش�ارع إال بلب�اس ش�رعي وحجاب 
او نقاب!!.وفر الكثيرون من السكان 
ال�ى مناط�ق خاضعة للنظ�ام حيث 
يقل خط�ر التعرض لغارات الطائرات 
المقاتلة او لقص�ف الهاون المكثف. 
ومقاب�ل حاجز بس�تان الباش�ا تقع 
ت�م  مس�يحية  ارمني�ة  عج�زة  دار 
اخاؤه�ا من�ذ فت�رة طويل�ة وباتت 
هدف�ا للقناصة. وفي ش�ارع جانبي 
مقف�ر كتبت عب�ارات اس�امية على 
حائط الطاب�ق األرض�ي لمبنى يقيم 
في�ه طبي�ب أس�نان وطبي�ب اطفال 
ارمني�ان.وال تب�دو في الش�ارع الذي 
كان مختلطا بين السنة والمسيحيين 
المس�لحين  المعارضي�ن  غس�يل  إال 
الذي�ن وض�ع الكثي�رون منه�م على 
رأس�هم عصبة كت�ب عليها “ال اله إال 

الله محمد رسول الله”.
وردا عل�ى س�ؤال ح�ول م�ا ق�د 
يتغير في س�وريا ما بعد األسد غالبا 
ما يقول المسلحون المعارضون في 
حلب انهم يريدون حكومة اس�امية 
وتطبيق الش�ريعة االس�امية قانونا 
!!.وبالنس�بة ال�ى اب�ي ماه�ر، الذي 
أكد ان�ه يقود نح�و 200 مقاتل، فان 
كل الحساس�يات الطائفي�ة س�ببها 
مروج�و دعاي�ة النظ�ام، لكن�ه اتهم 
“المس�يحيين بأنهم ليس�وا سوريين 

فعليين” !!.
وق�ال لفران�س برس ف�ي قاعة 
رياضة حولت الى قاعدة للمس�لحين 
المدين�ة  م�ن  اخ�رى  منطق�ة  ف�ي 
“المس�يحيون ليس�ت لديه�م روابط 
بالباد”!!. وتابع “كلنا نحب س�وريا، 
لكن عندما يحدث شيء سيفرون ألن 
الغ�رب والنظ�ام يقوالن له�م انه في 

حال سيطرنا فسنقتلهم”.
لك�ن هارلين�غ نص�ح بالح�ذر، 
معتب�را ان العاقات بي�ن المعارضة 
والمس�يحيين ما زال�ت مقبولة حتى 
الس�اعة. وقال لفرانس ب�رس “كان 
يمك�ن ان تك�ون اس�وأ بكثي�ر مم�ا 
هي. هذه ليس�ت حربا أهلية طائفية 
بالكام�ل. هذا ليس لبن�ان حتى اآلن. 
قد يتغي�ر األمر، لكنن�ي اعتقد انهما 

مجتمعان مختلفان تماما”.
الباش�ا  بس�تان  حاج�ز  وعل�ى 
يش�دد قتيب�ة البال�غ 20 عام�ا على 
عدم التناقض بين حكومة اس�امية 
والنس�يج الغن�ي م�ن االقلي�ات ف�ي 
س�وريا. وق�ال “كا، ال اعتق�د انه�م 
س�عداء  س�يكونون  )االقلي�ات( 
)بحكوم�ة إس�امية(، لك�ن ه�ذا ما 

سيحدث. لن نؤذيهم”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د الرهين�ة البريطاني الس�ابق في الع�راق بيتر 
مور، على أن آسريه عزوا سبب قتلهم لزمائه األربعة، 
الذي�ن اختطف�وا معه م�ن مبن�ى وزارة المالي�ة، الى 
محاول�ة بعضهم الهرب من األس�ر فجرى إطاق النار 
عليهم، في حين قتل اآلخرون اثناء االشتباك مع قوات 
عس�كرية عراقية.وق�ال م�ور ف�ي لقاء م�ع صحيفة 
“واشنطن بوس�ت”، انه “تم اختطافي عام 2007 من 
قبل مجموعة من الرجال المسلحين، حيث كنت وقتها 
مستشارا في مجال الكمبيوتر”. وأضاف انه “تم أيضا 
اختطاف أربعة آخرين من حراس األمن البريطانيين”، 
مبين�ا انه ينحدر من منطق�ة لينكولن في انكلترا، وقد 
اطل�ق س�راحه بع�د ان واف�ق الجي�ش األمريكي على 
اإلفراج عن رجل دي�ن، في كانون االول 2009، غير ان 
زماءه االربعة قتلوا جميعا. وعن مصير الحراس الذين 
كانوا برفقته، أش�ار الى ان “الخاطفين أخبروني أنهم 
قتل�وا، إما ألنه�م حاولوا الهرب أو ألنه ت�م احتجازهم 
في منزل وتوقعت الجهة المسؤولة عن احتجازهم ان 
المكان تعرض لعملية دهم”. وبشأن ذهابه الى العراق، 
أوضح مور “لو كنت أعرف انه سيتم أخذي كرهينة لما 
ذهبت الى هناك”، مستدركا “بما أنني أعمل في مجال 

تكنولوجيا المعلوم�ات في البلدان النامي�ة، لذا أعتقد 
ان قبول�ي بالذهاب كان أم�را اعتياديا”. وعن لحظات 
األس�ر التي مر بها وأس�وأها بين انه “في عام 2009، 
وبعد أن تأكد لي ان زمائي اآلخرين لقوا حتفهم، جرى 
تحريري من الساسل التي قيدت بها طيلة عامين، ولقد 
اعتقدت بعد فك قيودي انه س�يكون من المناس�ب أن 
اشنق نفسي باستخدام السلسلة”. وأردف ان “وضعي 
بعد الس�نة األول�ى كان أفضل، اذ نزع�وا األصفاد عني 
وس�محوا لي بالوقوف”. وزاد “لمدة عام تقريبا قاموا 
بتكبي�ل يدي، وكنت معصوب العينين وليس بمقدوري 
الحركة، واصبحت مريضا جدا وفقدت كثيرا من وزني، 
وتضرر ظهري وكتفي بس�بب األصف�اد التي رافقتني 
لعدة أشهر”. وحول محافظته على قواه العقلية، لفت 
مور إلى انه “في الس�نة األخيرة من االعتقال وفروا لي 
جهاز تلفزيون وباي ستيش�ن، ولقد س�اعداني كثيرا 
عل�ى التحمل، وف�ي إحدى المرات نزع�وا العصابة عن 
عيني، فمرنت نفس�ي على تصميم النقاط على الجدار 
وتخي�ل امور تتعلق بمحطات المترو وبعملي كمصمم 
كمبيوت�ر جدي�د”. وأك�د “حاول�ت ان أواص�ل تدريب 
نفس�ي على حل المس�ائل الرياضية وتصور االشكال 
والتصاميم على الس�تارة وإج�راء مقابات العمل وأنا 

أضع رأسي على وسادتي”. 

رهينة بريطاين سابق يف العراق: أخربوين بقتلهم 
زمالئي ففكرت بشنق نفيس بالسالسل

    بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت صحيفة دي فيل�ت األلمانية اليومي�ة نقا عن خبراء 
أمنيين أن المخابرات األلمانية لديها تقرير رسمي حول جنسيات 
المقاتلي�ن في ما يس�مى ب�”الجيش الحر” من األع�داد الدقيقة 

وحول تمركزهم في أنحاء سوريا.
وقال عض�و ف�ي المخاب�رات األلمانية للصحيفة ان نس�بة 
المقاتلي�ن الس�ورين في “الجي�ش الحر” ال تتع�دى ال�5% ممن 
يحملون الجنس�ية السورية، فيما العدد األكبر يعود الى جماعات 

أصولي�ة تأت�ي من ليبي�ا ودول افريقي�ا والخلي�ج ل�”الجهاد في 
سوريا” بدعم رس�مي من دول عربية خليجية فهي تتحمل كافة 

أعباء الدعم اللوجستي. 
وفي رد على س�ؤال بش�أن هذه المجموع�ات إذا كانت تتبع 
تنظيم القاعدة قال “بعض المجموعات التي تأتي الى سوريا هي 
في تنس�يق كامل مع تنظيم القاع�دة اال ان الجماعات االصولية 
هي اشد خطورة من تنظيم القاعدة، فهي تعمل على عقيدة ابادة 
لألطفال واس�تخدامهم كدروع بش�رية لتحقيق اكبر عدد ممكن 
في الخس�ائر البش�رية”. وبخصوص عدد المقاتلين المتواجدين 

في س�وريا التابعين للجماعات االصولية ق�ال “لدينا احصائيات 
شبه رسمية تش�ير الى ان العدد في االونة االخيرة اصبح بازدياد 
حي�ث بلغ في نهاية العام 2011 ما يق�رب من 4800 عنصر، اما 
في منتصف العام الحالي اصبح العدد 14800 عنصر بينهم خبراء 
في مجاالت عديدة ومنها تحضير العبوات الناس�فة، وس�بق لهم 
ان شاركوا في هجمات عدة في العراق وافغانستان إال ان الخطر 
االكبر هو مس�اعدة الدول عربية على إخراج موقوفين إساميين 
وارس�الهم الى س�وريا بهدف الجه�اد ضد نظام األس�د وهذا ما 

يختلف مع معاير اتفاقيات الدول التي تحارب اإلرهاب”. 

املخابرات األملانية: 5 % فقط من عنارص »اجليش احلر« سوريون !!

المواق�ع  وبع�ض  األنب�اء  وكاالت  إح�دى  أوردت 
االلكترونية تصريحاً نس�ب إلينا بامتاك�ي أدلة قاطعة 
حول تواطؤ السيد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي 
مع رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي بخصوص 
التاع�ب بحص�ة الع�راق من المي�اه، وفي الوق�ت الذي 
ننفي نفيا قاطعا هذه التصريحات المنس�وبة إلينا وهي 
عارية ع�ن الصحة، نؤكد انه ليس م�ن أخاقيات العمل 
السياس�ي توجيه االتهامات إلى الشخصيات السياسية 
ول�ن يكون في ي�وم من األيام وطيل�ة عملنا في مجلس 
النواب توجيه التهم والتهجم على أي شخصية سياسية، 

و ل�و كنت امتلك مثل هذه األدلة لما تأخرت عن تقديمها 
إلى القض�اء كونه الفيص�ل في مثل هك�ذا قضايا، كما 
أطالب وسائل اإلعام بتوخي الدقة في نقل التصريحات 
وااللت�زام بالمهنية في نش�ر الخب�ر والتأكد من مصدره 
قب�ل بثه في وس�ائل اإلعام ونحتفظ بحقنا الش�خصي 
في مقاضاة أي وسيلة أعام تقوم بتحريف التصريحات 
لما تش�كله من إس�اءة إلى ش�خصنا قبل اإلس�اءة إلى 

اآلخرين.

تكـذيــب

عضو جملس النواب 
 أسامء املوسوي
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن مسؤول كبير في اللجنة االنتخابية االفغانية، أمس الثالثاء، ان االنتخابات 
الرئاس�ية المقبلة في افغانس�تان ستجري في نيس�ان 2014 قبل بضعة اشهر 
من اس�تكمال انس�حاب القوات القتالية التابعة للحلف األطلس�ي من هذا البلد.

وبحس�ب الدس�تور االفغاني، ال يمكن للرئيس حميد كرزاي الذي يتولى الرئاسة 
للوالي�ة الثاني�ة على التوالي، الترش�ح مجددا ف�ي االنتخاب�ات المقبلة.وتضغط 
منظمات محلية منذ اشهر على السلطات إلعالن موعد االنتخابات.وذكرت اللجنة 
االنتخابية في بيان الثالثاء ان تاريخ االنتخابات تحدد وانه سيعلن االربعاء خالل 
مؤتمر صحافي.غير ان مس�ؤوال كبيرا في اللجنة قال لوكالة فرانس برس طالبا 
عدم كشف اسمه ان االنتخابات ستجري في الخامس من نيسان 2014 بعد نحو 
خمس سنوات من اعادة انتخاب كرزاي في اقتراع شابته اتهامات كثيرة بحصول 
عمليات تزوير.وقال المتحدث باس�م الحلف االطلس�ي في افغانس�تان دومينيك 
ميدلي االس�بوع الماضي ان “مصداقية” االنتخابات الرئاس�ية المقبلة ستكون 
اساسية مع اقتراب رحيل القوات الغربية التي اطاحت بنظام طالبان عام 2001.

وينش�ر االئتالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة حالي�ا اكثر من مئة الف جندي 
في افغانس�تان. وس�تتولى قوات االم�ن االفغانية وحدها بعد انس�حاب القوات 
االجنبية مسؤولية حماية البالد.غير ان عددا متزايدا من المحللين يرى ان حركة 
طالبان قد تعود وتس�يطر على النظام في كابول بعد انسحاب القوات االطلسية 
وال سيما اذا ما ترافقت االنتخابات المقبلة مع اتهامات بحصول عمليات تزوير.

وكانت مجموعة االزمات الدولية، معهد االبحاث الذي يتخذ مقرا له في بروكسل، 
ق�د دعت كرزاي في تقرير صدر في مطلع الش�هر الى االنس�حاب من الس�لطة 
مع انتهاء واليته عام 2014 بدون الس�عي ال�ى التأثير على االنتخابات.كما حذر 
التقرير من ان قوات الشرطة والجيش االفغانية “لن تكون مهيئة بالشكل الكافي 
النتق�ال” المهام االمنية بعد انتهاء مهمة االطلس�ي القتالية.ووصفت الرئاس�ة 
االفغانية التقرير بأنه “نس�يج من الحماقات” مؤكدة ان القوات االمنية ستكون 

قادرة على حماية البالد في مواجهة تمرد حركة طالبان.

    المستقبل العراقي/ أنقرة/ جوناثان بيرتش

  استخدمت الش�رطة التركية الغاز المسيل للدموع 
ومداف�ع المياه لتفري�ق آالف العلمانيين الذين ش�اركوا 
ل االثنين  في مس�يرة محظورة في العاصمة أم�س األوَّ
احتجاج�ا عل�ى الحكوم�ة الت�ي ي�رون انه�ا اصبحت 
إس�المية ومس�تبدة عل�ى نح�و متزايد.وتبرز مش�اهد 
الرجال والنساء المتشحين باألعالم التركية وهم يرددون 
الهتافات ويرفع�ون الفتات عليها صور مصطفى كمال 
اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة االنقسام القائم منذ فترة 
طويلة في المجتمع التركي بين العلمانيين وبين األتراك 

المتدينين األكثر ميال الى المحافظة من جانب اخر.
وبرغ�م ف�وز رئيس ال�وزراء رج�ب طي�ب أردوغان 
بفت�رة والية ثالثة الع�ام الماضي بنس�بة 50 في المئة 
م�ن األصوات يخش�ى كثير م�ن األت�راك العلمانيين من 
أن يك�ون لحزبه العدال�ة والتنمية المحاف�ظ اجتماعيا 
توجه�ات إس�المية ته�دد الجمهوري�ة العلماني�ة التي 
أسسها أتاتورك.وقال متظاهر يدعى إردم سيوينح )64 
عاما( وهو من أرباب المعاشات “يحاولون تحويلنا إلى 
إيران أخ�رى أو امبراطورية عثماني�ة جديدة ما. ونحن 
نع�ارض هذا”. وأضاف “نحن هنا اليوم لتوجيه رس�الة 

لمن يحاولون تدمير مبادئ هذه الجمهورية”.
وحظرت الحكومة المحلية في أنقرة والتي يس�يطر 
عليها ايضا حزب العدالة والتنمية المظاهرة استنادا إلى 
“معلومات” تفيد بأنه س�يتم اس�تخدامها “لالس�تفزاز 
واإلث�ارة”. ووص�ف المحتجون الحظر بان�ه يهدف إلى 
اخ�راس معارض�ي الحكومة.وق�ال متي�ن أل�كان )68 
عام�ا( وهو متظاهر يضع ربطة عنق س�وداء نقش�ت 
عليه�ا صورة اتات�ورك “لم�اذا حظروا هذه المس�يرة؟ 
ألنهم خائفون. انهم خائفون بالطبع”. وأضاف ضاحكا 
“انظ�ر الينا هل يب�دو علينا أننا نمث�ل خطرا؟”.وتجمع 
ع�دة االف من األش�خاص أم�ام مبنى البرلم�ان القديم 
في وس�ط المدينة ملوحي�ن باألعالم التركي�ة لمحاولة 
تنظي�م مس�يرة إل�ى قب�ر أتات�ورك بمناس�بة الذك�رى 
التاس�عة والثمانين لتأس�يس الجمهوري�ة التركية عام 
1923.وهتف المحتش�دون “اقيل�وا الحكومة.. تبا لك يا 
طيب” في إش�ارة إلى رئي�س الوزراء.ورددوا “س�يأتي 
الي�وم الذي س�يقدم فيه ح�زب العدالة والتنمية كش�ف 
حساب للش�عب”. وهتف اخرون “نحن جنود مصطفى 
كم�ال. تركيا علماني�ة وس�تظل علمانية”.لك�ن قوات 

األم�ن أقام�ت حواج�ز لمنعهم م�ن القيام بالمس�يرة 
ثم أطلق�ت الغاز المس�يل للدموع ومداف�ع المياه على 
الحش�د الذي يضم اطفاال ومس�نين عندما حاول بعض 
المتظاهري�ن اقتحامها.وألقى البع�ض بمقذوفات على 
الش�رطة مم�ا دفعها إلط�الق المزيد من الغاز المس�يل 
للدموع واستخدام مدافع المياه. وتدافع الناس لالبتعاد 
ع�ن منطقة إطالق الغ�از في حين ارتم�ى اخرون على 
األرض يتل�وون من األلم ويس�علون بس�بب استنش�اق 
الغاز.وأخرجت عدة فتيات صغيرات من وس�ط الحش�د 
محم�والت بعد أن فقدن وعيهن وغمرتهن المياه.وقالت 
طالبة تدرس الكمبيوتر تدعى ميليسا تشيلي )21 عاما( 
“لم�اذا يفعلون هذا ؟ هذا خطأ بين. نحن مواطنون من 
هذا البلد ولسنا أعداء”.وأضافت “يريدون نظاما من نوع 
آخر هنا.. دكتاتورية يكون فيها أردوغان هو الطاغية”.

وبع�د عدة س�اعات أزالت الش�رطة الحواجز وس�محت 
للحشد بالسير إلى النصب التذكاري على بعد نحو ثالثة 
كيلومترات.وانتخ�ب أردوغان في بادئ األمر قبل عش�ر 
س�نوات بأغلبية س�احقة وش�هدت تلك الفترة حالة لم 
يس�بق لها مثيل من الرخاء مم�ا جعله يحظى بإعجاب 
دول غربي�ة تح�رص عل�ى ان تص�ور تركي�ا عل�ى انها 
نم�وذج للديمقراطية في منطق�ة مضطربة.لكن النقد 
المتزايد ألس�لوبه االس�تبدادي في الحكم ح�د من تأثير 
ه�ذا النجاح.ويقب�ع المئات من الساس�ة واألكاديميين 
والصحفيين في الس�جون بتهم�ة التآمر على الحكومة 
ف�ي حين أدين أكثر من 300 من ضباط الجيش الش�هر 
الماض�ي بالتآمر على أردوغان قبل ما يقرب من عش�ر 
س�نوات وحك�م عليهم بالس�جن فت�رات طويلة.وقالت 
لجن�ة حماية الصحفيين التي تراق�ب حرية االعالم هذا 
الش�هر ان الصحفيي�ن الذين س�جنتهم تركي�ا اكثر من 

الذين سجنتهم إيران أو الصين أو اريتريا.
ويشير األتراك العلمانيون ايضا إلى القيود المتزايدة 
على الكحولي�ات والتغييرات التي ادخله�ا حزب العدالة 
والتنمي�ة على النظ�ام التعليمي كداللة عل�ى ان الدولة 
اصبح�ت أكث�ر اس�المية.وأقام أردوغان كذل�ك عالقات 
وثيق�ة م�ع الحكوم�ات اإلس�المية في مص�ر وتونس 
وغيرهما في العالم العربي.وش�ارك في المس�يرة كمال 
كليج�دار أوغل�و زعيم حزب الش�عب الجمه�وري الذي 
أسس�ه أتات�ورك ع�ام 1924 وال�ذي يمث�ل المعارض�ة 
الرئيسية في البالد. وانتقد أوغلو في وقت الحق أسلوب 

تعامل الشرطة مع المسيرة.

تظاهرة ضمت آالف األتراك

     المستقبل العراقي/ وكاالت

روندش�او”  “فرانكفورت�ر  أف�ادت صحيف�ة 
األلماني�ة أن قن�اة “الجزي�رة” القطري�ة، الت�ي 
س�يطر عليها اإلخوان المس�لمون وعلى رأس�هم 
الواع�ظ يوس�ف القرض�اوي، فق�دت العديد من 
مراس�ليها وصحفييها بس�بب فقدانها حياديتها 
واس�تقالليتها وألن الحكوم�ة القطري�ة تف�رض 

عليها ما يناسب سياستها الخارجية.
وأضافت الصحيفة ف�ي تقرير بعنوان “تغيير 
في قن�اة الجزيرة”، أن القناة، التي اش�تهرت في 
العالم العربي وبش�كل خاص بعد أحداث الحادي 
عش�ر من س�بتمبر عبر ش�عارها “الرأي والرأي 
اآلخر”، أصبح�ت أداة مفيدة ألمير قطر، الش�يخ 

حم�د ب�ن خليف�ة آل ثاني، لزي�ادة نف�وذه في 
المنطقة بتوافق بين قطر والواليات المتحدة 

األميركي�ة في دع�م “اإلخوان المس�لمين 
المعتدلين”.

أح�د  ع�ن  الصحيف�ة  ونقل�ت 
المحررين اإلخباريين في القناة قوله 
أن “الجزي�رة تلع�ب دوراً مهم�اً في 
ثورات العالم العربي، ألنها موجودة 
دائماً مع الحدث وألن القناة تفضح 
الجرائم التي تحدث في سوريا وتقوم 

بتنبيه الناس إلى ذلك”.
لكن مدي�ر تحرير الجزي�رة، المصري 

إبراهيم ه�الل، نفى صحة ه�ذه االتهامات وقال 
أن “قناة الجزيرة تقدم تقاريرها عن سورية كأي 

نزاع آخر”.

وكان أمي�ر قطر قد دعا ع�دة مرات إلى تدخل 
أجنبي في س�ورية وه�ذه هي سياس�ة الجزيرة 

اإلخبارية  أيضاً.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن تقاري�ر الجزيرة 
كان�ت في بداية أح�داث “الربي�ع العربي” داعمة 

 ، ي�ن هر ولك�ن “عندم�ا اندلع�ت للمتظا
في  الجارة البحرين لم تبث المظاه�رات 

أخبار عن ذل�ك إلى أن المح��ط�ة أي 
النتق�ادات  تعرض�ت 
ح�ادة م�ن جان���ب 
 ، ش�طين لنا ا
جعلها  مم�ا 
تبث ب�عض 
ر  ألخ�ب�ا ا

القليلة”.وأضاف�ت الصحيف�ة أن “البحري�ن هي 
جارة قطر وفيها توجد القاعدة البحرية المركزية 
لألس�طول الخام�س األمريكي وإضاف�ة إلى ذلك 
تخش�ى قط�ر انتق�ال االنتفاض�ة م�ن البحرين 

إليها”.
لكن إبراهيم هالل اس�تهجن ه�ذا الرأي قائال 
أن “خطر انتقال الثورة إلى قطر من البحرين هو 
كالم فارغ، ألن ما يحدث في البحرين هو محاولة 
طائفي�ة لالنق�الب عل�ى حكوم�ة ش�رعية وهي 

انتفاضة شيعية بأمر من إيران”.
وهذا هو الرأي الرس�مي للحكوم�ة القطرية. 
وكان�ت لجنة تحقيق دولية ق�د توصلت في العام 
الماض�ي إلى النتيجة بعدم وجود أي تدخل إيراني 

وذلك منذ الشهر األول لالنتفاضة في البحرين.
والحظ�ت الصحيف�ة أن أكث�ر م�ن 12 م�ن 
مراس�لي وصحفي الجزي�رة قدموا اس�تقاالتهم 
ألنهم ال يشاركون مدير التحرير الرأي في حيادية 

الجزيرة.
وأضاف�ت الصحيف�ة “وهك�ذا، ف�إن مكت�ب 
الجزيرة في برلين حالياً بدون صحفيين ألن أكثم 
س�ليمان، ال�ذي كان مدي�ر المكتب لم�دة إحدى 
عشرة عاماً، قدم استقالته في بداية تشرين األول 
الجاري  فقدان الجزيرة لحياديتها واس�تقالليتها 
وألن الحكوم�ة القطرية تف�رض على الجزيرة ما 
يناس�ب سياس�تها الخارجي�ة ” ، كم�ا نقلت عنه 

الصحيفة.
وأشار س�ليمان أن الجزيرة كانت بالنسبة له 
“كالحلم، ألنها كانت الصحافة العربية المستقلة، 

ولذلك فإن األمر مؤلم عندما ُيدفن الحلم”.
ويفس�ر إبراهيم هالل االس�تقالة بأنها “أمر 

عادي، ألن أكثم سليمان من الطائفة العلوية”.
وأش�ارت الصحيفة إلى ان “الحقيقة، هي أن 
الكثير من المسيحيين غادروا الجزيرة وأن اإلخوان 
المس�لمين يس�يطرون عليه�ا اآلن. كم�ا يوج�د 
توافق بين الدوحة وواش�نطن في هذه المس�ألة 
ألن كالهم�ا يعتبر اإلخ�وان المس�لمين معتدلين 
المجموع�ات  مقاب�ل  ف�ي  الدع�م  ويس�تحقون 

اإلسالمية السلفية”.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن�ت منظمات غير حكومي�ة في تقرير 
نشر، أمس الثالثاء، أن المستهلكين األوروبيين 
يشترون س�لعا ومن دون ان يعلموا انها تنتج 
في المس�توطنات اإلس�رائيلية ودعوا االتحاد 

االوروبي الى منع استيراد هذه السلع.
ووضع�ت ه�ذا التقري�ر 22 منظم�ة غير 
حكومية م�ن بينها الفدرالية الدولية لرابطات 
حق�وق االنس�ان وس�ي س�ي اف دي - ارض 
التضامن )فرنس�ا( وكريستشان ايد وكنيسة 
“الس�الم  بعن�وان  التقري�ر  وج�اء  الس�ويد. 
بالتنزي�الت: كي�ف يع�زز االتح�اد االوروب�ي 

المستوطنات االسرائيلية غير الشرعية”.
وحس�ب هذا التقرير، ففي وقت يدعم فيه 
االتحاد االوروبي قيام دولة فلس�طينية ويندد 
بحزم باالستيطان ويمنح سنويا مئات ماليين 
الي�ورو كمس�اعدة للفلس�طينيين، يس�تورد 
س�لعا م�ن المس�توطنات االس�رائيلية اكث�ر 

ب�15 مرة من الس�لع المستوردة من االراضي 
الفلس�طينية، 230 مليون يورو سنويا مقابل 
15 مليونا.يش�ار ال�ى ان االتح�اد االوروب�ي 
واسرائيل وقعا عام 2005 اتفاقا يتيح التفريق 
من بين الس�لع المصدرة الى االتحاد االوروبي 
تلك المنتجة في المس�توطنات. ولكن حس�ب 
المنظم�ات غي�ر الحكومية ف�ان معظم دول 
االتح�اد االوروبي ومن بينها فرنس�ا ال تعتمد 
ملصقات صحيحة وهي “تترك المس�تهلكين 
ف�ي جه�ل حي�ال المص�در الحقيق�ي” لهذه 
المتحدة والدنمارك  المملكة  الس�لع.وحدهما 
طلبتا م�ن الموزعين وضع ملصقات “الضفة 
الغربي�ة - انت�اج مس�توطنة اس�رائيلية” او 
“انتاج فلس�طيني”. ومن بين السلع المنتجة 
والعن�ب  التم�ور  هن�اك  المس�توطنات  ف�ي 
والحمضي�ات وكذل�ك مس�تحضرات التجميل 

“اهافا” او اثاث البالستيك “كيتير” للحدائق.
وق�ال هان�س ف�ان دي ب�روك، المف�وض 
االوروب�ي الس�ابق للعالق�ات الخارجي�ة “اذا 

كان�ت اوروب�ا تح�رص على االبق�اء على حل 
الدولتي�ن فيج�ب ان تتحرك ب�دون تأخير وان 
تأخ�ذ االش�ياء عل�ى محم�ل الجد”.ويدع�و 
التحالف الى “ح�د ادنى” من تبني الحكومات 
االوروبية “للتوجيهات من اجل السهر على ان 
جميع المنتجات المصدرة من المس�توطنات 
تحمل ملصقات واضحة للسماح للمستهلكين 
معرفة مصدره�ا الحقيقي”.ويرغب التحالف 
ايضا في ان تقنع نفس الحكومات “الشركات 
القي�ام بنش�اطات تجاري�ة واالس�تثمار في 
المس�توطنات”. وطلبت منها المنظمات غير 
الحكومي�ة الذه�اب ابعد من ذل�ك وان “تمنع 
رسميا المنتجات المستوردة من المستوطنات 
ال�ى س�وق االتح�اد االوروبي”. واش�ارت الى 
انه�ا ال توص�ي بمقاطعة تجارية إلس�رائيل.

واقترح�ت ايضا ع�دم ضم المس�توطنات الى 
التفضيلي�ة واتفاق�ات  التجاري�ة  االتفاق�ات 
التعاون واالس�واق العامة.وحس�ب التحالف، 
فان المس�توطنين يس�تفيدون من تسهيالت 

كبيرة في االس�واق الدولية وتمكنوا من اقامة 
صناعات زراعية حديثة في حين ان االقتصاد 
الفلس�طيني “يعاني كثيرا بفع�ل نظام قيود 
عل�ى اكث�ر م�ن مس�توى تفرض�ه اس�رائيل 
ويتضمن حواجز برية ونقاط مراقبة ووصول 
محدود الى االرض والمياه واالسمدة الزراعية”.

وفي تم�وز عزز االتح�اد االوروبي صالته مع 
اس�رائيل في اط�ار اتفاق ش�راكة بالرغم من 
انتق�ادات الفلس�طينيين وبع�ض المنظمات 
غير الحكومية.وقالت س�هير بلحسن، رئيسة 
الفدرالية لرابطات حقوق االنس�ان ان “السلع 
المس�توردة من مس�توطنات الضفة الغربية 
تنتج بفضل هدم المن�ازل ومصادرة االراضي 
واالحتالل العس�كري”.واضافت “حان الوقت 
للحكوم�ات ك�ي تذه�ب ابع�د م�ن االدان�ات 
اللفظي�ة للمس�توطنات وان تتأك�د بحد ادنى 
ب�ان المس�تهلكين بامكانه�م اتخ�اذ قرارات 
واضحة لناحية هذه الس�لع في المحالت” كي 

تتوافق مع “القانون االوروبي والدولي”.

قالت أن استقاالت موظفيها بسبب توجهها غير المهني

بسبب صناعتها في المستوطنات

ستجرى بحماية القوات المحلية

أفغانستان حتّدد موعد انتخاباهتا صحيفة أملانية: »اجلزيرة« يسيطر عليها فكر »اإلخوان«
الرئاسية يف نيسان 2014

تركيـا يف زمن اردوغـان.. إسـالميـة مستبـدة !!

منظـمـات أوربيَّة تـدعـو إىل مقـاطعـة السلـع »اإلسـرائيليـة«
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استنكرت بشدة االعتداءات اإلرهابية التي يتعرض لها منتسبوها

 العدد )  374  (  االربعاء  31  تشرين االول  2012

يعلن ديوان الوقف الشـيعي / قسـم العقود الحكومية عن إجراء المناقصة الخاصة بـ 
)صيانة وتأهيل مأذنة جامع السبطين ) ع (  في محافظة  )بغدادـ  الشعلة( فعلى الشركات 
والمقاوليـن الراغبيـن في التقديم مـن ذوي الخبرة واالختصاص والمؤهلين وفق الشـروط 
أدناه وممن يحملون هوية التصنيف ال تقل عن الدرجة )العاشـرة( التي تؤهلهم لالشـتراك 
بالمناقصة سارية المفعول وصادرة من وزارة التخطيط )أصلية( مراجعة مقر قسم العقود 
الحكوميـة في الكاظمية المقدسـة لتسـلم وثائق االشـتراك بالمناقصة مقابـل مبلغ قدره 
)50،000( خمسون ألف دينار غير قابلة للرد وتقديم عطاءاتهم في أغلفة مغلقة ومختومة 
)ومـدرج عليها رقم المناقصة واسـم العمل ( الى سـكرتير لجنة فتـح العطاءات في ديوان 
الوقف الشـيعي في بغداد وسـيكون أخر موعد لقبول العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة 
ظهر يوم ) األربعاء ( الموافق 14 / 11 / 2012 ) على أن تكون مدة نفاذية العطاء بضمنها 
التأمينـات األوليـة ال تقل عن ثالثة أشـهر( ويتحمل من ترسـو عليه المناقصة أجور نشـر 

اإلعالن ومراجعة شعبة التعاقدات إلبرام العقد وخالل أربعة عشر يوما من تاريخ اإلحالة .
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة :

1 . تأمينات أولية قدرها ) 1%( بموجب صك مصدق او خطاب ضمان وبخالفه يسـتبعد 
العطاء

2 . كتاب براءة ذمة  نافذة من الضريبة 
3 . تحديد مدة تنفيذ العمل 

4 . هويـة اتحـاد المقاولين مجـددة ) أصلية أو مصـورة ( أو هوية تصنيف الشـركات 
صادرة من وزارة التخطيط على ان تكون الهوية ) خضراء اللون ( معتمدة وسارية المفعول 

عند اإلحالة وتوقيع العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط 
5 . وصل شراء الكشف التخميني ) النسخة األصلية (

6 . شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة مهنة للمقاولين 

7 . تكون األسعار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات 
العطاء ومختومة بختم المقاول ومدون فيه المجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة .

8 . تخضـع المقاولـة المنبثقـة عن هذه المناقصـة للتعليمات الخاصـة بتنفيذ العقود 
الحكومية النافذة والشروط العامة للمقاوالت المدنية والكهربائية 

9 . تقديـم حسـاب ختامـي مصـدق مـن محاسـب قانوني آلخر سـنة مالية بالنسـبة 
للشركات 

10 . تلتزم الشـركة المتعاقدة القيام بالتأمين على اعمال المقاولة لدى شركات التأمين 
المعتمدة من قبل وزارة المالية .

11 . قائمة باألعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية .
12 . على الشركة أو المقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العمل وتفاصيل ونوع المعدات 

المزمع استعمالها في تنفيذ العمل .
13 . علـى الشـركة أو المقاول تقديم منهـاج العمل مع تقديم وثائـق ومؤهالت الكادر 

الهندسي والفني واإلداري العاملين رسميا في الشركة .
 E_ mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com

• مالحظة / الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
• مالحظة / في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي 

يليه.
• مالحظة / اسـتنادا إلى كتاب وزارة التجارة المرقم 4969 في 10 / 2 / 2011 سـوف 

يتم حجب البطاقة التموينية على من ترسو عليه المناقصة .
• مالحظة / على الشـركة أو المقاول مراجعة الدائرة الهندسـية لالستفسار عن األمور 

الفنية والتصميمية والخاص بالمشروع .

يعلـن ديوان الوقف الشـيعي / قسـم العقود الحكوميـة عن إجـراء المناقصة الخاصة 
بـ ) صيانة حسـينية أهالي الرفاعي (  في محافظة  “ كربالء المقدسـة” فعلى الشـركات 
والمقاوليـن الراغبيـن في التقديم مـن ذوي الخبرة واالختصاص والمؤهلين وفق الشـروط 
أدناه وممن يحملون هوية التصنيف ال تقل عن الدرجة )التاسـعة( التي تؤهلهم لالشـتراك 
بالمناقصة سارية المفعول وصادرة من وزارة التخطيط )أصلية( مراجعة مقر قسم العقود 
الحكومية في الكاظمية المقدسـة لتسـلم وثائق االشـتراك بالمناقصة مقابل مبلغ قدره ) 
50،000 ( خمسون ألف دينار غير قابلة للرد وتقديم عطاءاتهم في أغلفة مغلقة ومختومة 
)ومـدرج عليها رقم المناقصة واسـم العمل( إلى سـكرتير لجنة فتح العطـاءات في ديوان 
الوقف الشـيعي في بغداد وسـيكون آخر موعد لقبول العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة 
ظهر يوم  )الخميس( الموافق 22 / 11 / 2012 ) على أن تكون مدة نفاذية العطاء بضمنها 
التأمينـات األوليـة ال تقل عن ثالثة أشـهر( ويتحمل من ترسـو عليه المناقصة أجور نشـر 

اإلعالن ومراجعة شعبة التعاقدات إلبرام العقد وخالل أربعة عشر يوما من تاريخ اإلحالة .
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة :

1 . تأمينات أولية قدرها )1%( بموجب صك مصدق او خطاب ضمان وبخالفه يسـتبعد 
العطاء

2 . كتاب براءة ذمة  نافذة من الضريبة 
3 . تحديد مدة تنفيذ العمل 

4 . هويـة اتحـاد المقاولين مجـددة ) أصلية أو مصـورة ( أو هوية تصنيف الشـركات 
صادرة من وزارة التخطيط على ان تكون الهوية ) خضراء اللون ( معتمدة وسارية المفعول 

عند اإلحالة وتوقيع العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط 
5 . وصل شراء الكشف التخميني ) النسخة األصلية (

6 . شهادة التأسيس للشركات وإجازة ممارسة مهنة للمقاولين 

7 . تكون األسعار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات 
العطاء ومختومة بختم المقاول ومدون فيه المجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة .

8 . تخضـع المقاولـة المنبثقـة عن هذه المناقصـة للتعليمات الخاصـة بتنفيذ العقود 
الحكومية النافذة والشروط العامة للمقاوالت المدنية والكهربائية 

9 . تقديـم حسـاب ختامـي مصـدق مـن محاسـب قانوني ألخر سـنة مالية بالنسـبة 
للشركات 

10 . تلتزم الشـركة المتعاقدة القيام بالتامين على أعمال المقاولة لدى شركات التأمين 
المعتمدة من قبل وزارة المالية .

11 . قائمة باألعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية .
12 . على الشركة أو المقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العمل وتفاصيل ونوع المعدات 

المزمع استعمالها في تنفيذ العمل .
13 . علـى الشـركة أو المقاول تقديم منهـاج العمل مع تقديم وثائـق ومؤهالت الكادر 

الهندسي والفني واإلداري العاملين رسميا في الشركة .
 E_ mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com

• مالحظة / الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
• مالحظة / في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي 

يليه .
• مالحظة / اسـتنادا إلى كتاب وزارة التجارة المرقم 4969 في 10 / 2 / 2011 سـوف 

يتم حجب البطاقة التموينية على من ترسو عليه المناقصة .
• مالحظة / على الشـركة أو المقاول مراجعة الدائرة الهندسـية لالستفسار عن األمور 

الفنية والتصميمية والخاص بالمشروع .

تعلـن الشـركة العامـة لتصنيع الحبـوب عن إجـراء مناقصة وللمـرة الثالثة لنقل 
وتفريـغ الطحيـن فـي محافظة ذي قـار وعلى تبويـب )ح/ 3342( فعلـى الراغبين 
باالشـتراك بالمناقصة مراجعة القسم القانوني في مقر الشركة الكائن في محافظة 
بغداد / سـاحة عدن/ مدخل مدينة الحرية لشراء شـروط المناقصة لقاء مبلغ قدره 
)500000( خمسـمائة ألـف دينـار )صك مصدق( غيـر قابل للرد ويقـدم العطاء في 
ظـرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسـم المناقصة ورقمهـا ويتم وضعه في صندوق 
العطاءات في موعد اقصاه نهاية الدوام الرسـمي ليوم 2012/11/27  وان األسـعار 
المقدمـة في العطاءات هي أسـعار نهائية غير قابلة للتفاوض وسـوف يسـتبعد أي 
عطاء غير  مسـتوفي للشـروط أعاله وان الشـركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن وأية مصاريف أخرى ويقع على 
مقدم العطاء تحمل كافة المسـؤولية القانونية المترتبة عن تقديم أي مستمسـكات 
يثبت أنها مزورة وسـيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه وعلى مقدم العطاء تحديد 

نفاذيته،
 علمـا )تسـري كافة النصـوص الـواردة في تعليمـات تنفيـذ العقـود الحكومية 
رقـم 1 لسـنة 2008 في كل ما لم يرد بـه نص في هذا اإلعـالن أو يتعارض معها في 

المضمون(. 

المستمسكات المطلوبة : 
1- صـك مصـدق بمبلغ 1% من قيمة العطاء من احد المصـارف الحكومية ومحرر 

ألمر الشركة من قبل المناقص حصرا أو من يخوله قانونا. 
2- كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب لعام 2012 ومعنون إلى الشـركة 

العامة لتصنيع الحبوب حصرا 
3- وصل شراء شروط المناقصة 

4- تقديم أعمال مماثلة أن وجدت 
5- المستمسكات الشخصية) بطاقة السكن هوية األحوال المدنية( نسخ مصورة 

تتم مطابقتها مع األصل عند اإلحالة. 
6- سـنويات السـيارات حمل عدد)13( ثالثة عشـر سيارة باسـم المشترك أو من 

يخوله قانونا “ال تقل حمولة كل منها عن 16 طن” 
7- فـي حالة كون المستمسـكات المقدمة مصورة يجـب أن تكون مختومة طبق 

األصل من جهة اإلصدار .

وزارة التجارة 
الرشكة العامة لتصنيع احلبوب 

إعالن مناقصة رقم )37/ 2012(

رئاسة جملس الوزراء 
ديوان الوقف الشيعي 
قسم العقود احلكومية 

رئاسة جملس الوزراء 
ديوان الوقف الشيعي 
قسم العقود احلكومية 

إعالن مناقصة رقم ) 78 / 2012(

إعالن مناقصة رقم )77 / 2012(

      بغداد / المستقبل العراقي
 

أعلـن أميـن بغـداد عبد الحسـين 
المرشـدي نجـاح الخطـة الخدميـة 
التـي أعدتها أمانـة بغداد السـتقبال 
مرافقهـا  فـي  البغداديـة  األسـر 
الترفيهية والسـياحية خالل أيام عيد 
األضحـى المبـارك. ونقلـت مديريـة 
العالقـات واإلعالم في بيـان صحفي 
تلقـت “المسـتقبل العراقي” نسـخة 
منـه أمـس عـن المرشـدي قولـه أن 
“الخطـة التـي أعدتهـا أمانـة بغداد 
الستقبال األسـر البغدادية والوافدين 
مـن جميـع محافظـات البـالد فـي 
مرافقها السـياحية والترفيهية طوال 
أيـام عيـد األضحـى المبـارك حققت 
نجاحاً كبيـراً بفضل تظافـر الجهود 
االسـتثنائية والعمل الدؤوب لمالكات 
دائرة المتنزهات والتشـجير ومديرية 
الحراسـات واألمـن والدوائـر البلدية 
األربـع عشـرة المنتشـرة فـي عموم 
مناطـق العاصمـة بغـداد”. وأوضح 
المرشدي أن “متنزه الزوراء الذي يعد 
اكبـر المرافق الترفيهية في العاصمة 
بغداد شـهد خالل أيام عيـد األضحى 
إقبـاالً كبيراً من قبل األسـر البغدادية 
والزائريـن الوافديـن من شـتى أنحاء 
العراق للتمتع وقضـاء أوقات جميلة 
في ربوعه السـيما بعد تهيئته بشكل 
جيد وتجهيـزه بمجموعـة كبيرة من 
األلعـاب الحديثة فضالً عـن احتوائه 
حديقـة للحيوانات ووسـائل تسـلية 
اسـتراحة  وأماكـن  وكافيتريـات 
وغيرها من الخدمات”, مشيراً إلى أن 
“األسر البغدادية تواجدت في األماكن 
الترفيهيـة خـالل أيـام العيـد حتـى 
سـاعات متأخـرة مـن الليـل”. وبين 
أن “العوائـل البغدادية قصـدت أيضاً 
حدائق شـارع أبي نـؤاس وكورنيش 
والمتنزهـات  والحدائـق  االعظميـة 
العامـة التي تم إنشـاؤها فـي عموم 
مدينـة بغداد وجهـزت بألعاب جديدة 
وخدمات أخرى لتكون متنفساً لألسر 
والزائرين الذين يتعذر عليهم الوصول 
الى األماكن الترفيهية الكبيرة وسـط 
المرشـدي  العاصمة بغداد”. وأضاف 
أن “األماكـن الترفيهيـة فـي عمـوم 
مناطق العاصمة بغداد لم تسـجل أية 
حوادث تذكر طـوال أيام العيد بفضل 
الخطة األمنيـة المحكمة التي أعدتها 
دائـرة الحراسـات واألمن بالتنسـيق 

والتعـاون مع قيـادة عمليـات بغداد 
لحماية هذه األماكـن وتوفير األجواء 
اآلمنـة لزائريهـا طـوال أيـام العيد”.
ومن جهـة أخـرى، اسـتنكرت أمانة 
بغداد بشدة االعتداءات اإلرهابية التي 
يتعـرض لهـا منتسـبوها ومالكاتها 
الخدميـة فـي أثناء تواجدهم بشـكل 
ميداني في مختلف المناطق واألحياء 
السـكنية لتقديـم الخدمـات ألهالـي 
مديريـة  وذكـرت  بغـداد.  العاصمـة 
العالقـات واإلعالم في بيـان صحفي 
أن إرهابيين يسـتقلون سيارة مدنية 
هاجمـوا مسـاء أمـس األول معـاون 
مدير قسـم النظافة في دائـرة بلدية 
الشـعب داود كويس وأمطـروه بوابل 
توجهـه  أثنـاء  فـي  الرصـاص  مـن 
إلـى مقـر عملـه لإلشـراف ومتابعة 
الجهـد الخدمي خـالل وجبـة العمل 
“كويـس  أن  وأضافـت  المسـائية”. 
تعـرض الى إصابات بالغـة جراء هذا 
االعتـداء األثيم ونقـل فـي أثرها إلى 
إحـدى مستشـفيات مدينـة الصـدر 
ثم إلـى مدينة الطب إلجـراء عمليات 

جراحيـة إلنقـاذ حياتـه”. وبينت ان 
“هـذا االعتداء اإلرهابي يأتي في وقت 
تسـتنفر أمانة بغداد جميع مالكاتها 
الخدمية مـع تواجد ميداني للمديرين 
العاميـن للدوائر البلديـة ومعاونيهم 
ومديـري األقسـام والعامليـن معهم 
لتأمين وصول الخدمات البلدية خالل 
أيـام عيـد األضحـى لجميـع مناطق 
النظافـة  خدمـات  السـيما  بغـداد 
والزراعـة والماء والمجـاري والطرق 
الحدائـق والمتنزهات  وتهيئة مئـات 
إلـى  وأشـارت  البغداديـة”.  لألسـر 
ان هـذا “االعتـداء الجبان مـا هو إال 
محاولة يائسـة لمنع أمانة بغداد من 
تنفيذ مشـاريعها وأعمالهـا الخدمية 
التـي تصـب فـي مصلحـة المواطن 
البغـدادي”, مؤكـدة أن “مثـل هـذه 
األعمـال اإلرهابيـة لـن تزيـد أمانـة 
بغداد وجميـع دوائرها وتشـكيالتها 
مسـيرة  مواصلـة  علـى  عزمـًا  اال 
األعمار والبناء وإفشـال المخططات 
التـي تحاول تعطيل الحيـاة في بلدنا 
العزيـز”. وبينـت أن “أمانة بغداد في 

الوقت الذي تسـتنكر فيه هـذا العمل 
اإلرهابي الجبان بأشد العبارات، فإنها 
تطالـب الجهـات األمنيـة ببـذل مزيد 
مـن الجهد مـن أجـل المحافظة على 
أرواح وسـالمة مالكاتها التي تحرص 
علـى تقديـم أفضل الخدمـات ألهالي 
أمانـة  أن  يذكـر  بغـداد”.  العاصمـة 
بغـداد قدمت أكثـر من 1500 شـهيد 
وجريح فضالً عن تدمير عدد كبير من 
اآلليات التخصصية في أثناء الحمالت 
الخدمية التي نفذتها في عموم مناطق 
العاصمة بغداد خالل األعوام الماضية.

إلى ذلك نفذت أمانة بغداد حملة كبرى 
لتنظيـف وغسـل اإلنفـاق والجسـور 
والمجسرات والشوارع الرئيسة ضمن 
قواطع المنصـور واالعظمية والكرخ 
حفاظـا علـى نظافتهـا وجماليتهـا. 
وذكرت مديرية العالقـات واإلعالم أن 
“دائرة بلديـة المنصور نفـذت حملة 
كبـرى لغسـل وتنظيـف المجسـرات 
الرقعـة  ضمـن  الواقعـة  واإلنفـاق 
الجغرافيـة للدائرة البلدية باسـتخدام 
شـملت  والبشـري  اآللـي  الجهديـن 

مجسـرات الزهور، اليرمـوك، تقاطع 
مجسـر  مداخـل  العـدل،  مجسـرات 
الخضـراء، نفق الشـرطة، نفق صالح 
الديـن”. وأضافت ان “مـالكات دائرة 
بلدية االعظمية قامت بأعمال تنظيف 
جسـر االعظمية “14 رمضان” نهاية 
شـارع القصر ومجسرات آفاق عربية 
الواقعـة في حـي تونس وصـوالً إلى 
الوقف السني مع مدخل شارع محمد 
القاسم وشارع قناة الجيش فضال عن 
اعمـال تنظيـف نفـق الطالبية ضمن 
محلة 309 ورفـع األتربة والمخلفات 
ونفق المعهد القضائي ونفق الشـعب 
نهاية شـارع ابي طالب. وأشارت الى 
ان “دائـرة بلديـة الكـرخ نفذت حملة 
مكثفة شـملت تنظيف وغسل مجسر 
العالوي “سـاحة المتحف” الذي أنجز 
خالل المدة الماضية ومقتربات مجسر 
الـذي شـارفت  والتلفزيـون  االذاعـة 
امانـة بغداد على االنتهـاء من انجازه 
وأعمال تنظيف وغسل مجسر دمشق 
وجسـري الجمهورية والسنك وجسر 

الشهداء وجسر الباب المعظم.

أمانة بغداد تعلن نجاح اخلطة اخلدمية التي أعدهتا 
خالل أيام عيد األضحى

      بغداد / المستقبل العراقي

أكـد وزيـر الموارد المائية مهند السـعدي إقرار الخطـة الزراعية من قبل 
وزارتـي المـوارد المائيـة والزراعـة وتأمين الميـاه للرية األولـى لمحصولي 
الحنطـة والشـعير. وقال بيان للـوزارة تلقت “المسـتقبل العراقي” نسـخة 
منـه أمس أن “الوزارة أقرت الخطـة الزراعية من قبل وزارتي الموارد المائية 
والزراعة للموسـم الشـتوي لعـام 2012-2013 وتأمين الميـاه للرية األولى 
لمحصولـي الحنطـة والشـعير”. وأضاف “تعتبر واسـط وذي قار وميسـان 
ونينوى باالضافة الى كركوك من أكثر المحافظات العراقية انتاجا لمحصولي 
الحنطة والشـعير، إال أن كمية إنتاج هذين المحصولين شهد تراجعاً بعد عام 

2003 بسبب قلة المياه وعدم تساقط األمطار بكميات مناسبة”.

      ديالى / المستقبل العراقي

أهالـي  مـن  مواطنـون  هـدد 
محافظة ديالـى بتنظيم تظاهرات 
مفتوحة للمطالبة بإقالة الحكومة 
تـردي  علـى  احتجاجـا  المحليـة 
الخدمات وهدر المـال العام وعدم 
وذكـرت  بالمواطنيـن.  االهتمـام 
وكاالت أنبـاء ان انتقـادات وجهت 
إلى الحكومة المحلية في محافظة 
خدمـات  توفيرهـا  لعـدم  ديالـى 
مناسبة لألهالي ال سيما خالل أيام 

عيـد األضحـى المبـارك. وانتقدت 
المدنـي  المجتمـع  منظمـات 
ومختصون بشـأن حقوق االنسان 
الحكومة المحلية الفتقار اعضائها 
الى الحس الوطني وعدم تقديمهم 
الخدمـات وخاصة الترفيهية خالل 
العيـد، وعلقـوا الفتـات مناهضـة 
موضحيـن  المحليـة،  للحكومـة 
ان المحافظـة تخلـو مـن مناطق 
الترفيـه والحدائق العامـة وما الى 
ذلك من األمور التي تهم المواطنين 

خاصة خالل ايام العطل واألعياد.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة البيئـة البدء باتخاذ اإلجراءات الالزمـة لتفعيل أجهزة قياس 
اإلشـعاع غيـر المؤين ألبـراج الهاتـف النقال ومعرفـة مدى التزام شـركات 
االتصـاالت بالتعليمات والمحـددات البيئية. وقال المتحدث الرسـمي لوزارة 
البيئـة أميـر علي الحسـون في بيـان صحفي تلقـت “المسـتقبل العراقي” 
نسـخة منه أمس ان “الوزارة ستقوم بإجراء الفحوصات الميدانية في بغداد 
والمحافظـات واخـذ المعلومـات المطلوبة من شـركات االتصـاالت إلنجاح 
عملية قياس االشعاع غير المؤين، سيما ان بعض تلك األبراج تم نصبها خارج 
الضوابـط العلميـة المعتمدة لدى الـوزارة األمر الذي يتسـبب بغلقها وفرض 
غرامات مالية على الشركة التي نصبت البرج”. واشار الحسون إلى ان “هيئة 
االعالم واالتصاالت اسـتجابت للعمل مع وزارة البيئة في تفعيل اجهزة قياس 
االشـعاع غير المؤين ومعرفة مدى التزام الشـركات بالتعليمات الصادرة من 
قبل الـوزارة والوقوف علـى واقع األبـراج المنصوبة وتقييم اثرهـا البيئي”. 
واوضح ان “هيئة االتصاالت سـتقوم بالتنسيق والتعاون مع مديريات البيئة 
فـي المحافظات لتبادل المعلومات المتوفرة فـي تقارير االثر البيئي لمعرفة 

األبراج غير المستوفية لضوابط وتعليمات وزارة البيئة”.

املوارد املائية تؤكد تأمني املياه 
ملحصويل احلنطة والشعري

مواطنون هيددون بالتظاهر 
إلقالة حكومة دياىل

البيئة تفّعل أجهزة قياس إشعاع ملعرفة 
مدى التزام رشكات االتصال

مدير قسم العقود احلكومية

مدير قسم العقود احلكومية e.mail:cen-tas@mot.gov.iq

رياض فاخر اهلاشمي 
املدير العام 

رئيس جملس اإلدارة
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     بغداد/ ليث محمد رضا

 يف حوار اتس�م بالتفاعل الرصيح، مع الدكتور سامي 
األعرجي رئيس الهيئة الوطنية لالس�تثمار، علّل األعرجي 
تلك�ؤ االس�تثمار يف أغل�ب املحافظات، بوج�ود تجاذبات 
سياسية ومصالح اقتصادية، تضغط عىل الهيئة، بطلبات 
تتناىف مع القانون، مع مساومة رئيس الهيئة يف املحافظة 
ع�ىل القي�ام بيشء بمقاب�ل تهديده بالتصوي�ت عىل عدم 
كفاءته، مش�راً إىل إقال�ة مجلس محافظ�ة صالح الدين 

لرئيس هيئة استثمار املحافظة.
وأك�د األعرجي أن هيئته "ليس�ت بجه�ة تنفيذية، بل 
جهة مسؤولة عىل الرتويج لالستثمار وجذب املستثمرين، 
وللمس�تثمرين قناعاته�م، أي�ن يضع�ون أموالهم، فهذه 
ليس�ت من أموال الدولة لكي يقال يل، ملاذا لم تس�تثمرون 

يف بعض القطاعات".
ووع�د االعرج�ي خ�الل الح�وار، باالهتم�ام باملناطق 
االس�تثمارية أو االقتصادي�ة بش�كل خاص، ألنها أش�مل 
م�ن املناطق التجارية الحرة، مضيف�ا "أننا اآلن نعمل مع 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األوربية عىل إنش�اء 
س�ت مناط�ق اس�تثمارية بعموم الع�راق، واآلن نس�عى 
لتقديمها ملجلس ال�وزراء للموافقة عليها لغرض عرضها 

لالستثمار املبارش".
- يتس��اءل الوس��ط االقتصادي عم��ا تقوم به الهيئ��ة الوطنية 

لالستثمار اآلن؟
*اآلن ننش�غل بالرتوي�ج ملش�اريع اس�تثمارية تخدم 
املواطن وتطور البالد وهذه عىل كل القطاعات االقتصادية 
لك�ن لدين�ا أولويات للمواط�ن، تتضمن الس�كن والتعليم 
والصحة، فنحن نعاين كل البالد وإعمارها ضمن الخطط 

الخمسية التي تضعها الحكومة.
إيج�اد  ه�و  االس�تثمار  أنم�اط  ب�كل  أولياتن�ا  وأول 
مس�تثمرين للدخول يف مش�اريع تخدم املواط�ن، وعملنا 
الح�ايل يس�تهدف قطاع�ات النف�ط والطاق�ة والصناعة 

والزراعة والنقل واالتصاالت والتعليم.
- أين استثماراتكم في قطاع الصناعة؟

* وزارة الصناعة أعلنت عن باقتها االس�تثمارية واآلن 
نحن نروج لهذه الباقة ويأتون أناس.

- تقصد خصخصة الشركات العامة؟ ولماذا ال يتم تحويلها إلى 
القطاع المختلط؟

*اآلن نروج لعقود مش�اركة بموجب قانون الرشكات 
22 لسنة 1997 ويغطى بقانون االستثمار النافذ، وعندما 
يت�م إقرار قان�ون اإلصالح االقتص�ادي يف الربملان واللجنة 
االقتصادي�ة، بعد انجازه يف مجلس الش�ورى الدويل، فأن 
كثرا من الرشكات العامة، ستتحول إىل رشكات مساهمة 

عامة او خاصة.
القان�ون ي�درس اآلن يف اللجنة االقتصادية يف ش�ورى 

الدولة وبعد ذلك سرسل إىل مجلس الوزراء.
* ولم��اذا ال يت��م تعدي��ل قان��ون االس��تثمار رق��م 13 لس��نة 

2006؟
- نح�ن دفعن�ا بباق�ة قانوني�ة متكاملة لالس�تثمار، 
تتضم�ن تعدي�ل قانون االس�تثمار رقم13 لس�نة 2006، 

وقوانني أخرى ستساعد يف ترسيع عملية االستثمار.
 * وماذا عن القطاع الزراعي؟

- نحن مهتمون بالزراعة، إىل جانب قطاعات...
* ما الذي أنجزته هيئتكم في القطاع الزراعي؟

- لس�نا بجه�ة تنفيذية، ب�ل جهة تعمل ع�ىل الرتويج 
لالس�تثمار وجذب املس�تثمرين، وللمس�تثمرين قناعات، 
أي�ن يضعون أموالهم، فهذه ليس�ت من أموال الدولة لكي 
تقول يل، ملاذا لم تس�تثمروا يف الزراعة، وقانون االستثمار 
واضح يف قوله إن الهيئة الوطنية لالستثمار، تضع خططا 
إس�رتاتيجية لتنمية البالد عىل أس�اس املشاركة مع بقية 
وزارات الدول�ة الت�ي تخصص لها ال�واردات النفطية غر 
الكافي�ة لتنمي�ة القطاع�ات االقتصادية، وإلعم�ار البالد 

فالهيئة الوطنية لالستثمار تأتي بمستثمرين ملشاريع هم 
مقتنعون بها ونحن بحاجة لها من أجل تنمية البالد.

* عملي��ا، أت��رى أن هيئتك��م أضلع��ت بواجبه��ا ف��ي عملي��ة 
االستثمار؟

- نعم، فالهيئة مخلصة وقدمت ما عليها من واجبات، 
لكن لم نحقق كل ما نطمح له بعد، فنحن يف مرحلة انتقال 

من االقتصاد املركزي إىل االقتصاد الحر.
وه�ذا التح�ول يتطلب تحوالً عىل مس�توى بيئة العمل 
والقوانني واإلدارة والترشيع، والهيئة الوطنية لالستثمار، 
ليست مسؤولة عن العملية باإلجمال. بل هي تحتاج لبيئة 
جاذبة للمستثمرين لكي تشارك وتساهم يف ترسيع عملية 

االنتقال.
* مازلتم تتلقون االنتقادات بسبب مرشوع بسماية؟

-وأنتم )املستقبل العراقي( أحد الذين هاجمونا بشأن 
مرشوع بس�ماية، وبع�ض األخبار التي تنرش يف وس�ائل 

اإلعالم، ترض بعملية البناء واإلعمار.
� طالم��ا تتحدث��ون عن هجوم "المس��تقبل العراق��ي" وزمالئها 
بس��بب مشروع بس��ماية، وتعتبرون ذلك تعسفًا في تقييم أدائكم، 
فما هو الكالم المنصف عن هذا المشروع برأيكم؟ وما الذي حل به؟
-ه�ذا م�رشوع واعد، بل ه�و أهم م�رشوع يف العراق، 
والتس�هيالت والدعم املوج�ود به للمواط�ن، وال أعتقد أن 
يكون مثله يف املس�تقبل، ألننا قسطنا فيه للمواطن بنحو 
عرشين سنة، ومصارفنا الوطنية الثالثة دخلت بمسؤولية 
كاملة، ملساعدة ذوي الدخول دون املتوسطة، بحيث ليس 
عليهم دفع س�وى 25% م�ن قيمة الوحدة الس�كنية ألننا 
نحتاج هذه النسبة لجلب املستثمر، ألنه ال يوجد مستثمر 
يقب�ل املج�يء ألرض خالية من الخدم�ات والبنى التحتية 

وبعيدة عن املدينة، ألنه يتخوف من إمكانية تسويقها.
وبس�ماية ج�زء من م�رشوع امللي�ون وحدة س�كنية 
لعموم املحافظات، بحسب النس�ب السكانية، ومحافظة 
بغداد رش�حت لنا موقع ال��18 الف دونم وهي مس�احة 
أرض املرشوع، واملرشوع ُعرض بكل شفافية عىل مجلس 
ال�وزراء الذي وافق عىل كل تفاصي�ل املرشوع، وعرضناه 
للتنفيذ، وس�لمنا األرض للرشكة الكورية، بعد أن س�ددنا 

لها الدفعة األوىل من املبلغ.
* وكم بلغ عدد المواطنين المسجلين على المشروع؟

- ال اس�تطيع اإلفص�اح ع�ن رقم، وه�م يف تزايد، لكن 
لي�س كما نتمن�ى، ومع ه�ذا فالبنوك ستش�رتي 30 ألف 
وحدة س�كنية، إضاف�ة اىل أن عدد املس�جلني لدينا تجاوز 
ال�72 ألف وحدة سكنية، وبهذا فأن العدد تجاوز املئة ألف 

وحدة.
* وهل كل ال� 72 دفعوا ال� 25% من قيمة الوحدات التي سجلوا 

عليها؟
- اآلن يأتون بشكل متقطع ويرتددون لدفع ال�%25.

 * وكم دفعتم للشركة الكورية؟
- دفعن�ا 10% من القيمة الكلية للعقد والبالغة س�بعة 
ملي�ارات و775 ملي�ون دوالر، واملص�ارف الحكومية هي 

التي تكفلت باملبلغ، بعد أن لم نستطع إكمال العدد.
* لنتحدث عن سعر الوحدات السكنية يف بسماية.

- نحن تس�لمنا أرضا ب�دون أية مقومات، واحتس�بنا 
سعر املرت املربع ب�630 دوالرا.

* لكن هذا المبلغ كبير بالنسبة ألسعار سوق العقارات؟
- املبلغ ليس بكبر، والدولة تحملت مليار دوالر كتكلفة 

للبنى التحتية، إضافة لتحملها 50% من فوائد املصارف.
� ما دوركم إزاء إقالة رئيس هيئة استثمار صالح الدين؟

*تم إعفاؤه من قبل مجلس املحافظة، ألسباب لم يتم 
إيضاحها لنا.

 � مجلس المحافظة قال أن عدم كفاءته كان س��بب اإلقالة، فما 
تعليقك؟ 

- ع�دم الكفاءة ال تقاس بما يحدده مجلس املحافظة 
بل نح�ن أيضا لدين�ا تقييمنا، ونحن لم نك�ن راضني عىل 
أداء رئيس هيئة استثمار صالح الدين بنسبة 100%، لكن 

كنا نوجهه باتجاه األعمال املطلوبة منه، واملش�كلة يف 
ص�الح الدين وكثر م�ن املحافظات ترج�ع لتجاذبات 
سياس�ية ومصال�ح اقتصادي�ة، تضغط ع�ىل الهيئة، 
بطلبات تتناىف مع القانون، فال يجوز أن يساوم رئيس 
الهيئ�ة يف املحافظة عىل القيام ب�يشء بمقابل تهديده 
بالتصوي�ت عىل ع�دم كفاءته. وثمة جهات سياس�ية 
تس�عى لزج ممثليه�ا إلدارة الهيئة فيم�ا نحن نتحرى 
الكف�اءة والنزاه�ة، واملحاف�ظ كتب يل وأش�اد برئيس 
اس�تثمار صالح الدين، وكذلك رئيس�ة لجنة االستثمار 

يف املحافظة قالت أنه يؤدي واجبه بالشكل الصحيح.
 * اآلن ازداد الحدي��ث ع��ن المناط��ق الح��رة واالقتصادي��ة 
فكيف تتعاملون مع االستثمار فيها نظرا لما تؤمنه من إعفاءات 

وحوافز للمستثمرين؟
- اآلن نح�ن مهتم�ون باملناط�ق االس�تثمارية أو 
االقتصادي�ة بش�كل خاص، ألنها أش�مل م�ن املناطق 
التع�اون  منظم�ة  م�ع  ونعم�ل  الح�رة،  التجاري�ة 
االقتصادي والتنمية األوربية عىل إنش�اء س�ت مناطق 
استثمارية بعموم العراق وتبدأ بتخصص الكيمياويات 
والبرتوكيمياوي�ات والصناع�ات النفطي�ة يف الب�رصة 
ويف بغ�داد منطقت�ان واح�دة منهما لصناع�ة القرية 
الذكي�ة لالس�تثمار يف مج�ال املعلوماتي�ة، وس�تكون 
منطق�ة للصناعات الثقيلة، بني بغداد وبابل، وكذلك يف 
املوص�ل للصناعات امليكانيكي�ة املتخصصة ويف االنبار 
للصناعات اإلنش�ائية، واآلن نس�عى لتقديمها ملجلس 
وال�وزراء للموافق�ة عليها لغرض عرضها لالس�تثمار 

املبارش.
 * ثم��ة تحليالت تفيد باس��تحالة قيام صناع��ة في العراق 

حاليا، فكيف ترد؟

- هذه أصوات مغرضة ومعادية وال تؤمن بالعراق، 
ألنه كبر.

 * أت��رى إمكاني��ة لتج��اوز ك��ون الع��راق س��وقا للبضائ��ع 
المستوردة وحسب؟

- االقتصاد انفتح بعد 2003 بدون سيطرة. 
* هل يمكن أن نتجاوز الريعية؟

-نحن رشعنا أربعة قوانني هي قانون حماية املنتج 
الوطني والتعرفة الكمركية وحماية املستهلك وقانون 
املنافس�ة ومنع االحت�كار، فهذه القوان�ني إذا طبقت 

ستحمي املنتج الوطني وتسيطر عىل انفالت السوق.
 * م��ا تعليق��ك على تلك��ؤ قان��ون البصرة عاصم��ة العراق 

االقتصادية؟
-البرصة ه�ي عاصمة الع�راق االقتصادي�ة عمليا 
س�واء أقر ذلك أم لم يقر، ففيه�ا صناعة النفط والغاز 

والصناعات الثقيلة والنقل واملوانئ.
 * العق�ود االخ�رة يف مج�ال االس�لحة ه�ل تع�د 

استثمارا؟
-ال عالقة لالس�تثمار يف ذلك، فالدولة اشرتت سالح 

لحماية أمنها وفق القوانني الدولية.
*هل لدينا فلسفة اقتصادية؟ وما هي؟

- نع�م لدينا وهي اننا بصدد التح�ول من االقتصاد 
املركزي إىل اقتصاد السوق، ولدينا الدستور مع قوانني 

وترشيعات بهذا االتجاه.
 * هل حسم الخيار الفلسفي للدولة برأيك؟

-التطبيق يحتاج لخطة إص�الح اقتصادي يتضمن 
ال�رشكات اململوكة للدولة وخطة خمس�ية مع خطط 
س�نوية تنس�جم معها، وهذه تأتي أما م�ن النفط أو 

االستثمار الخارجي وهذا دورنا.

حق الرد

تعقيب�ا ع�ىل م�ا نرشت�ه "املس�تقبل العراق�ي" ي�وم 
2012/10/1  تح�ت عن�وان "بينما هيئة االس�تثمار تؤكد 
ع�دم ال�رشوع بتنفي�ذه.. العم�ل تع�د ب�"عمالة واس�عة 
النط�اق" يف م�رشوع بس�ماية "الخي�ايل"!!"، ت�ود الهيئة 
الوطني�ة لالس�تثمار أن تؤكد، أن مرشوع مدينة بس�ماية 
السكني الذي يتضمن بناء 100 ألف وحدة سكنية متكاملة 
الخدم�ات، أنجزت الهيئة كافة املتطلبات القانونية والفنية 
مع رشكة )هانوا( الكوري�ة الجنوبية، وأن الرشكة املنفذة 
تس�لمت األرض وب�دأت بأعم�ال البنى التحتي�ة للمرشوع 
وتثبي�ت  الط�رق  وفت�ح  الرتابي�ة  التس�ويات  املتضمن�ة 
الركائ�ز املطلوبة وتجهيز أماكن لنص�ب أكرب معمل للكتل 
الخرس�انية يف الرشق األوسط، فضال عن امللحقات األخرى 
الت�ي يحتاجه�ا املرشوع..وبش�أن تش�غيل العاطل�ني عن 
العم�ل ف�أن الهيئة مس�تمرة يف التباحث م�ع وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية بصدد تشغيلهم، وأن الهيئة مستمرة 
بالتعاون مع الوزارة إليجاد اآلليات القانونية والتس�هيالت 
التي يمكن ان تقدمها بش�أن إج�راءات التدريب للعاطلني.

وتس�تغرب الهيئة م�ن الترصيحات الت�ي تجانب الحقيقة 
وال تضع مصلحة املواطن هدفها الحقيقي بل هي محاولة 
لوض�ع العيص بالدواليب من اجل تعطيل أي انجاز يصب يف 
املصلحة العامة، وان استغرابنا هذا مرشوع، ألن الصحيفة 
التي نرشت هذه الترصيحات لم تطلع عىل الحقيقة كاملة 
ليت�م التعامل معه�ا وفق آليات العم�ل اإلعالمي الذي ينقل 

الحقائق كما هي عىل ارض الواقع.
من كتاب الهيئة املوجه لصحيفة "املستقبل العراقي"

    البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكومة املحلية يف 
البرصة أنها طلبت من مجلس 
الوزراء إعادة مرشوع "البرصة 
عاصمة العراق االقتصادية" إىل 
املحافظة لغرض تعديل بعض 
الفق�رات في�ه بع�د أن قررت 

الحكوم�ة الرتي�ث يف تنفي�ذه 
برملاني�ة،  معارض�ة  بس�بب 
اعتربته�ا أطراف سياس�ية يف 

البرصة "مزايدات".
نائ�ب رئيس مجلس  وقال 
املحافظ�ة أحمد الس�ليطي إن 
"املجل�س قرر إع�ادة املرشوع 
م�ن أروق�ة مجل�س ال�وزراء 

إىل الحكوم�ة املحلي�ة بع�د أن 
تريثت الحكوم�ة االتحادية يف 

إقراره".
"املجل�س  أن  وأض�اف   
التعدي�الت  بع�ض  س�يضيف 
الت�ي تضم�ن إق�رار املرشوع 
باإلضاف�ة إىل دراس�ة إم�كان 
تقديم�ه يف الفرتة التي تس�بق 

انتخابات مجالس املحافظات 
العام املقبل".

اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
مجل�س  يف  االقتصادي�ة 
محافظ�ة الب�رصة محم�ود 
طع�ان إن "ع�دم املصادق�ة 
عىل املرشوع عىل رغم اكتمال 
مالمح�ه القانونية ي�دل فعالً 

سياس�ة  وج�ود  ع�ىل 
املكاس�ب  لرف�ض 
بمحافظ�ة  الخاص�ة 

البرصة". 
أن  وأوض�ح 
املركزي�ة  "الحكوم�ة 
ل�م تق�دم لن�ا إىل اآلن أي 
مربر واضح لع�دم إقرار 
املرشوع واكتفت بإعالن 

الرتيث يف األمر".

      المستقبل العراقي/ بغداد

توقع املحلل املرصيف لطيف عبد سالم 
العكييل، قدرة البنك املركزي عىل خفض 

قيمة الدوالر األمركي مقابل الدينار العراقي 
خالل الفرتة القادمة، مستقراً بسعر )1189( 

دينارا.
وذكر العكييل إن البنك املركزي يسعى 
جاهداً لخفض قيمة الدوالر أمام الدينار 

بشكل أكثر خالل الفرتة القادمة، وربما يصل 
اىل سعر )1189( وهو ما يطمح له املركزي، 

والحفاظ عىل استقرار الدينار.
وبني ان اسعار الدوالر امام الدينار خالل 

االشهر الستة املاضية غر مستقرة، فهي 
يف تقلب بني ارتفاع وانخفاض، مشراً اىل 

ان  السياسة النقدية يف البلد تواجه تحديات 
كبرة.

وأكد العكييل أن البنك املركزي اثبت 
نجاحه وقدرته يف الحفاظ عىل قيمة العملة 

الوطنية يف ضل هذه الضغوط.
 وقد سمح البنك املركزي ل�)25( مرصفاً 

خاصاً ببيع الدوالر وفق ضوابط معينة، 
ويعطي لكل مرصف اسبوعياً مليونا و)250( 

الف دوالر بسعر )1179( ويباع للمواطنني 
بسعر )1189( عىل أن تكون نسبة ربح 

املصارف )10( دنانر، لخلق توازن بني كمية 
العمالت املعروضة وحجم الطلب املتزايد عليها 

للحفاظ عىل قيمة الدينار مقابل الدوالر.

      ميسان/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رشكة نفط ميس�ان أن ال�رشكات األجنبية 
التي تتوىل إدارة عمليات تطوير عدد من حقول ميسان 
بموج�ب عقود جوالت الرتاخيص، أنجزت حفر 46 برئا 

جديدة واستصالح عدد من اآلبار القديمة.
واوض�ح مدير عام رشكة نفط ميس�ان عيل معارج 
ان رشك�ة برتوجاينا الصينية التي تدير عمليات تطوير 
حقل الحلفاي�ة، 35كم جنوب رشق ميس�ان، بموجب 
عقده�ا يف جوالت الرتاخي�ص الثانية،ومن�ذ مبارشتها 
الفعلية يف تنفي�ذ أعمالها عام 2010 ولحد االن تمكنت 
من انجاز حفر30  برئا جديدة واستصالح 6 آبار قديمة 
وقد نف�ذت أعمال الحف�ر رشكة داجني الت�ي تعاقدت 

معها الرشكة الرئيس�ية برتوجاينا. فيما انجزت رشكة 
وذرف�ورد حف�ر 15 ب�رئا جدي�دة، م�ن أص�ل 20 برئا 

ج�رى التعاقد مع الرشكة املذك�ورة لحفرها، يف حقل 
البزركان، اضافة اىل انجاز حفر برئ يف حقل الفكة 

الشمايل من قبل رشكة كوسل واستصالح عدد 
من اآلبار.

وتنف�ذ رشكت�ا وذرف�ورد االمريكية 
وكوس�ل الصيني�ة أعمالهم�ا وفق 

عق�ود مربمة مع رشكة 
التي  الصيني�ة  س�ينوك 
ادارة تطوير حقل  تتوىل 
اىل  اضاف�ة  الب�زركان 
حق�ول الفكة الش�مايل 

والجنوب�ي وابو غرب والتي حازت عىل عقدها يف جولة 
الرتاخيص االوىل.

واض�اف مدير عام رشك�ة نفط ميس�ان ان كوادر 
رشكت�ه تتابع مع ال�رشكات االجنبية تنفي�ذ اعمالها 
بأدق التفاصيل وتمكنت من تذليل العديد من املصاعب 
وح�ل املش�اكل التي اعرتض�ت عمل تلك ال�رشكات يف 

مختلف املجاالت ما اسهمت بترسيع وترة العمل.
ويبل�غ اجمايل االنت�اج من النفط الخ�ام يف حقول 
ميس�ان حاليا نحو 217 ألف برميل يوميا يصدر اغلب 
تل�ك الكمي�ة ع�رب موانئ الب�رصة، وتمتل�ك محافظة 
ميسان مخزونا احتياطيا هائال من النفط الخام يقدر 
ب��30 ملي�ار برميل قاب�ال للزيادة إضاف�ة اىل كميات 

كبرة من الغاز املصاحب.

انتقد من وصفهم ب�"مهاجمي بسماية"

رئيس هيئة االستثمار لـ"                                   ": التجاذبات والمصالح تضغط علينا.. 
وواردات النفط  ال تغّطي التنمية ولسنا جهة تنفيذية

البصرة: المزايدات ُتعطل العاصمة االقتصادية "مصرفي" 
يتوقع استقرار 

الدوالر على 
)1189( دينارًا

      المستقبل العراقي/ بغداد

أكد ابراهي�م الركابي عضو اللجن�ة االقتصادية 
يف مجل�س النواب، أن مع�دل البطال�ة  يف العراق لم 
ينخفض، بل أن نسبتها الحقيقية تفوق 25%، مبديا 

اعرتاض�ه عىل ما أكدته وزارة التخطيط من 
انخفاض معدالت البطالة إىل %11.

وقال الركابي إن نسبة البطالة بتزايد 
مستمر لعدم وجود اي فرص عمل لأليدي 
العامة،مبين�اً أن جمي�ع القطاعات التي 
بإمكانه�ا اس�تيعاب أي�ٍد عامل�ة كبرة 
ل�م يت�م دعمه�ا أو تش�غيله كمعام�ل 

الصناعية املتوقفة منذ فرتات طويلة.
وأوضح أن انخفاض نسبة البطالة 
ي�دل عىل تح�رك القطاع�ات املتوقفة 
وحركة عجلة اقتصاد البلد، مؤكدا أن 
أي دعم حقيقي ع�ىل ارض الواقع ال 
يوج�د للقطاعات املتوقف�ة والقطاع 

الخاص.
وأض�اف  أن القطاع الخاص غر مفعل وغر مدعم 
من قب�ل الحكومة العراقية، مبين�اً أن القطاع الخاص 
باستطاعته أن يكون رديفا للقطاع العام وباستطاعته 
أن يس�توعب اع�دادا كبرة من األي�دي العاملة ويحرك 

االستثمار نحو التقدم.

نائب: البطالة تتزايد وال مؤشرات على انخفاضها

نفط ميسان: حفر 46 بئرًا منذ تنفيذ عقود التراخيص



جابر خليفة جابر

ب�ن الصفح�ة9 وهي مفتت�ح الرواي�ة وعنوانها 
"ملم�ح نهائ�ي " والصفح�ة 95 وعنوانه�ا "ملمح 
غ�ر نهائ�ي"، يضعن�ا الروائ�ي ص�اح عي�ال امام 
ع�رض متناث�ر ملام�ح حكايته ع�ن االل�م العراقي 
متنق�ا بمهارة وحرفي�ة ذكية بن معان�اة الجنوب 
وانتفاضاته وبن ما ارتكب يف كردس�تان من فظائع 
ومذابح كيمياوية وما ق�ام من رفض وتمردات ضد 
الطغاة كتكرار إيقاظي واعادة انتاج النتفاضة كاوة 
الحداد يف الن�روز "21آذار" وياحظ القارىء اقرتان 
ه�ذا التاري�خ بتاري�خ االنتفاض�ة العراقي�ة الكربى 
)الش�عبانية(يف 2-آذار-1991/ حي�ث يعني النروز 
عادة وآذار أيضا ال�والدة الجديدة واخرضار الحياة ، 
وبهذا املعنى الذي ترس�مه االشارات الخفية للتاريخ 
اآلذاري العراق�ي ترينا الرواية بس�مة م�ا أو إضاءة 
بهيجة لغد مؤجل لكنه قادم أكيدا عىل الرغم من كل 
الظام واالس�وداد الرسدي الش�امل لكامل مس�احة 
الن�ص الروائي هنا / لقد اس�تطاع صاح عيال وهو 
القاص املرتيث واملقل يف كتاباته أن يعرض مضامن 
حكايت�ه عرب تش�كيل اراد ل�ه ان يتس�م بالجدة وأن 
يض�ع من خال�ه بصمت�ه الخاصة لكن�ه وهذا من 
ايجابي�ات اش�تغاله يف كي�ورش ل�م ينس�ق بعيدا يف 
االلعاب الشكلية وحافظ بحرفية ومهارة عىل درجة 
مقبولة فنا وقراءة م�ن التوازن بن املحتوى واملبنى 
العام للرواية ، ويبقى هذا التقييم صحيحا حتى مع 
كث�رة العناوي�ن وتفرعاته�ا التي قد ترب�ك القارىء 
وتتعب�ه قب�ل ان يلملم اط�راف الحكاية وش�ذراتها 
الرسدي�ة املتناثرة ب�ن العناوي�ن املتع�ددة، حكاية 
ضمتها اوراق ورسائل )مخطوطة( انتقلت وتكاثرت 
ب�دءا من هلمت رواية لنا حكاية جده رزكار وروحه 
املرفرف عىل القرية واملسجد املبني عىل بقعة االرض 
الت�ي اعدم�ه الهيز باي�ز قائ�د "الجح�وش" عليها 
وقصة انقاذه لس�ام الجندي الرافض ملقاتلة الكرد 
وما ح�كاه هلم�ت ع�ن تهجره�م االول اىل جنوب 
العراق حيث احب وتزوج سلمى ابنة الشطرة املدينة 
الجنوبي�ة وم�ا تاها من اح�داث ويضيف س�ام – 
الذي س�يعدم الحقا-وهو يمرر املخطوطة اىل مهدي 
– س�يختفي ايض�ا – فيضي�ف اليه�ا احداث�ا اخرى 
وهك�ذا حت�ى تصبح يف يد الرواي بع�د ان غدا مقعدا 

وكان ايض�ا من الجن�ود الذين ارغموا ع�ىل محاربة 
ابن�اء وطنه�م يف كردس�تان. ويبقى عن�وان الرواية 
)كي�ورش( وتعني الجبل االس�ود بالكردية اختصارا 
لكل تلك املأس�اة املعروف�ة بمعارك االنف�ال واالبادة 
الحربي�ة والكيمياوية آلالف الكرد ومعاريض النظام 
يف حلبجة وما رافقها من مجازر بش�عة لم يتوس�ع 
صاح عي�ال يف تفاصيلها لكن الق�رب الزماني لتلك 
االحداث واش�تهارها يض�ع القارىء ام�ام دمويتها 
وظاميته�ا مب�ارشة ، لك�ن اختص�اره او اختزل�ه 
االش�د كان مع ما تعرض له العراق عموما والجنوب 
خاصة من ظلم واضطهاد الارى ان قارئا غر عراقي 
يس�تطيع اس�تحضار ما جرى وكان ممكنا التوسع 

فيها ملا رافقها من تعتيم اعامي عاملي .
بع�د هذا االس�تطراد م�ع مضم�ون الرواية اجد 
مهما االلتفات اىل الش�كل الذي اجرتحه صاح عيال 
لروايته واراده متس�ما بالجدة والبصمة الشخصية 
له، فقد اعتمد اوال عىل الثيمة املعروفة )املخطوطة( 
وه�ي ثيم�ة رئيس�ة ومتداول�ة عامليا ، من�ذ أن أبدع 
الكاتب الب�ري ابن املقفع كتاب�ه الرسدي الجميل 

والكب�ر" كليلة ودمنة " وقبل�ه ربما، لذا الجديد هنا 
م�ع رضورة االش�ارة اىل ان صاح ح�اول التجديد يف 
استخدامه لشكل املخطوطة فجعلها متنقلة وبزيادة 
مع كل انتقالة من يد الخرى حتى استقرت اخرا مع 
ال�رواي او الكات�ب حس�ن نرج�س او املؤلف صاح 
عيال! والذي يقول لن�ا ويف املقطع االخر من الرواية 

انها مجرد ملمح غر منتهي. 
وه�ذا يعن�ي ان هن�اك اضافات اخ�رى ربما مع 
دخول رواة جددد مفرتضن سيكملون حكاية رزكار 

وهملت ومهدي وسام .
رس�م صاح بمش�اهد س�بعة ربما تناظ�ر ايام 
الخل�ق او تعب�را ع�ن الكث�رة كما حال األس�تخدام 
العربي للعدد س�بعة وسبعن ،رسم بشاعة الجريمة 
يف حلبج�ة، والافت لنظر الق�ارىء وانتباهته انها – 
هذي املش�اهد- جاءت كعناوي�ن ثانوية تفرعت من 
العنوان الرئيس "سام" وهو الشخصية املحورية يف 
الرواية ويعرب مدلول اس�مه عن سلوكياته الرافضة 
للحرب واملحبة للكرد املس�اق اص�ا ملحاربتهم ومن 
ثم تفاني شيخ املسجد وابنه هلمت يف انقاذ وتهريب 

س�ام الذي نجا ولو اىل ح�ن فيما دفع هلمت حياته 
ثمنا لحمايته لس�ام، س�ام الذي اعدم بعدها، لكن 
أين؟ يتس�اءل القارىء ويرى انه نف�س املكان الذي 
اعدم في�ه رزكار جد هلمت ونفس مكان قتل هلمت 
ونفس مكان جريمة حلبجة حيث ابيد االالف وربما 

هناك ايضا استقرت روح مهدي املختفي..
ختاما اس�تطيع الق�ول ان صاح عي�ال قدم لنا 
رواية محملة بالكثر من االش�ارات والتاريخ الدامي 
بعرض ورسد بسيط خال من التعقيدات اللفظية وان 
وقع هنا وهناك يف مطب الوصف الزائد ، لكنه رس�م 
مضامينه متناسقة مع بنائه الشكيل لروايته املمتعة 
واملؤمل�ة يف آن: " كيورش"الجبل االس�ود املرتاكم من 
االح�داث املظلم�ة يف تأريخن�ا. تحية للروائ�ي املبدع 

صاح عيال ولروايته" كيورش"

=====================
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يف قاعة التكريل الثقافية�شعر نريوز ال�شرد و�شذراته
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ما أن أقول حداثة حتى تختض مفردة)حداثة(..وحن اتأمل 
املف�ردة ذاتها  ..اراه�ا تعاني رصاعا بن)قدي�م( و)محد ث(..

وهذا ال�راع ليس من نتائج ماجرى يف أرضن�ا العراقية، ُبعيد 
الحرب العاملية الثانية عىل مستوى البنية االجتماعية برتاتبيتها 
الثاثي�ة ،اعني البني�ة االقتصادية والسياس�ية والفكرية...بل 
أش�تعل هذا ال�راع ويف عراق الحض�ارة  حريا من�ذ القرن 
الثاني للهجرة..يومها  كان )املحدث ( هو األس�م الثاني للبدعة 
وكان�ت البدعة :  عتبة تفيض اىل الن�ار ..لكنها من ناحية ثانية 
تعن�ي صرورة تج�اوز انتقلت م�ن الكم�ون اىل العلن وهاهي 

تطالب بمتغرات جذرية..
 

-2-

ان املطالب�ة  بالتغر ال تتأثل )يف فضاء التاريخ له(.. بل من 
اتصالية التاقح واملجاورة مع اآلخر من خال نماذجه الحداثية..

ومن جانب آخر أرى أن)مش�اكلة اآلخ�ر يف منجزه اليعني امليل 
اىل تمكي�ث املنجز فيما يس�مى باملديونية لآلخر وال االتكاء عىل 
محدودية املدخ�ل التجنييس..وهذا مايس�تدعي مماهاة بعض 
جوانب التجربة الشعرية النثرية العربية بتجربة اآلخر كرضورة 
فنية..( وهي مطالبة التنفد سرورتها وتفرغها شحنتها فهي 
جزء من الحركة الديالكتيكية للمجتمعات.... تنبثق من تمردات 
الوعي عىل املؤتلف املنّمط ..أنه الوعي الفاعل الاملنفعل يف الوجود 
،الوعي املنش�طر عىل نفسه كذات فاعلة ،يرفض أدوات االنتاج 
املعرفية النمطية، ويش�تغل عىل صوغ ادوات تليق بحجم أحام 
وعيه هو،وبهذا االدوات الجديدة س�يحرث ارضا بكرا..اليسعى 
لحذف ما س�لف بل يعي جيدا رضورة توسيع الفضاء الذي أخذ 
ينكمش من خال تكرار انتاج نفس�ه حد االس�تهاك ،عرب تلك 
الذات اليقينية املطمئنة ألجاباتها الجاهزة  لكل يشء..شخصيا 
اتعام�ل وف�ق الديالكتيك الذي الي�رى يف الس�لب والنفي،رفضا 
مطلق�ا مل�ا هو قائم انه  تج�اوز اليهدمه بش�كل مطلق،بل هو 
صدور من�ه وأمتداد لعن�ارص الحركة والتقدم في�ه أنه ارتفاع 
اىل منس�وب نوعي جديد .من هنا تكون صدمة الحداثة بمنزلة 
الجرح النرجيس يف الوعي الجمعي..ُتعامل بالرفض واملقاطعة..

ولم تكن الحداثة محض حداثة شعرية بل هي حداثة عىل كافة 
تراتبيات البنية االجتماعية ..)فالبني�ة الثقافية،لها تموضعها 

يف البنية االجتماعية ضمن منظور سيس�ولوجي ،يرى يف االدب 
نظام�ا اجتماعيا ،ه�ذا املنظور يتغذى م�ن اتصالية توازن بن 
الذات�ي واملوضوعي وس�يتطور ه�ذا التوازن عىل يد )لوس�يان 
كولدمان ( ويعرف ب)البنيوية التكوينية( حيث رضورة اإلملام 
بكاف�ة ال�روط االجتماعية التي له�ا فاعلي�ة الحاضنة التي 

تطورت يف رحمها النصوص(
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اليعن�ي ه�ذا ان االتص�ال يف الحداث�ة الش�عرية العراقية..
اس�تمرت س�رورته بخط مس�تقيم أو إنطلق ومايزال برسعة 
س�هم غادر قوس�ُه ..يف عدد شباط 1958 يف مجلة اآلداب تكتب 

الشاعرة نازك املائكة مكابداتها يف هذا الصدد :
)حركة الش�عر الحر تقرتب يوما بعد يوم من نهاية مبتذلة 
النح�ب ان تص�ر اليه�ا وان�ه ليخي�ل اىل من يراق�ب ماتنره 
الصح�ف من هذا الش�عر ان الش�عراء يتناول�ون األوزان الحرة 
ويلعبون بها كما يلعب طفل غر مس�ؤولبحزمة أوراق مالية( 
ن�رى ان ن�ازك ش�خصت ظاهرة ارتب�اك الوعي الش�عري الذي 
يكش�ف عن تج�ارب غر ناضجة، هذه الظاهرة  ملس�تها نازك 
بوعيه�ا الش�عري املتقدم يوم�ذاك .....من جانب آخ�ر ارى ان 
الحداثة ليست منفصلة عن حداثية املجتمع بصورة عامة ،وهذا 
يعن�ي ان الحداثة الش�عرية لها حصتها من اإلرت�داد حن يرتد 
املجتمع او ترواح سرورته يف منخفض زمني..بسبب اإلحرتاب 
واالصطراع يف حركته الوطنية او حن تزج سلطة السلطة بادا 
بأكمله�ا يف ح�روب النهاية لها.... وماتزال املصدات تتناس�ل .. 
مع إنحس�ار امل�د الث�وري يف العراق،أصيبت الحداثة الش�عرية 
بامليتافيزيقيا وانشغلت الذات بذاتيتها ،وصار الشاعر )مجنونا 
يف مستش�فى الكلمات،يتس�لق أس�اك ال�وردة (ع�ىل حد قول 
الش�اعر فاضل العزاوي يف)البيان الش�عري(..ان هذا النكوص 
االجتماعي،لم يكن بأختيار الشعراء العراقين ،بل هو ردة فعل 
عىل عنف سيايس مارسته السلطة ،بغية إخصاء الفعل الثوري 
ال�ذي مارس�ه الش�اعر ضم�ن الحراك الس�يايس ،م�ن موقعه 
كش�اعر،كان يرى اهم مهامه التصدي للظلم واالس�تبداد ،كما 
فعل الس�ياب /البياتي/ بلن�د الحيدري/عبد الرزاق عبد الواحد 
/سعدي يوسف /رش�دي العامل وغرهم..يف خمسنيات القرن 
املايض .وهذه الحداثة ليست بمعزل عن مايجري ضمن الوطن 
العربي،م�ن تنويع يف املصدات اآلن عرب الفضائيات  يف تش�ددها  

االصويل واالس�ام النفط�ي وثقافة الري�ع يف دول الخليج الذي 
يق�وم اقتصادها عىل الريع بدل االنت�اج يف مجتمع لم يتعد بعد 
مرحلة البداوة س�واء الفعلية منها او الفكرية ، تدعم القصيدة 
العمودي�ة  ب)ش�اعر املليون ووه�م اللغة(  تكون اللغة اش�به 
بظاه�رة التضخم باملعنى االقتصادي..لغ�ة التعكس الواقع بل 
تعاكسه، بالهروب اىل املعنى بعد ان تعذر تحقيق االنجاز املادي  
ف�ن تتقنُه الثقافة العربية ،حس�ب عبد العزي�ر محمد الخاطر 
وهك�ذا تصبح املصدات اقوى تأث�را يف  اعاقة قصيدة التفعيلة 

وقصيدة النثر..وماسوف تأتي من إجناسيات شعرية.
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  ..القصيدة ليس�ت أبنة االنابيب والفايروس�ا يبثه قراصنة 
مزي�ل الحياء/الن�ت .. والإس�رتخاءات مايت�داول اعتباطيا يف 
مقاه�ي فيس�بوك وتويرت وت�و وب�اك بري..ال�خ أن القصيدة 
اجتماعي�ة بال�رضورة ..ينتجه�ا كائ�ن اجتماع�ي بالرضورة 
وليس بالطبع كما يقول علماء االجتماع وهذا الكائن الش�عري 
تعاملت معه الس�لطات العراقية دائما ضمن منطق الش�بهة..

واليملك فعا او رد فعل سوى توسيع  فضاء قصيدتُه، بشحنات 
حداثية دائمة..هذا األمر جعل الحداثة الشعرية التكرر انتاجها 
بل تش�تغل عىل اضافات نوعية للمنجز الحداثي ..عرب التجريب 
س�عيا وراء تقني�ات ،تمن�ح مديات جدي�دة لفض�اء القصيدة 
..وه�ذه املهمة الش�عرية التس�هم او يس�هم بإنجازها إال من 
تمتهن أو يمتهن انتاج األسئلة..ويف هذه األسئلة تكمن رضورة 
اإلنقط�اع الحاس�م ،الت�ي ه�ي جزء م�ن كلية انقط�اع تعرف 
بالقطيعة اإلبس�تمولوجية التي تشرتطها اللحظة التاريخية يف 

البنية االجتماعية .. 
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 للرتجم�ة فاعليته�ا يف التاق�ح الثق�ايف وال�ذي يهمنا هنا 
التاقح الشعري ،وسنتوقف عند تأثر الشاعر اليوناني  يانيس 
ريتس�وس ع�ىل الش�عراء العراقين والعرب  م�ن خال ترجمة 
سعدي يوسف ل)إيماءات( وهي مختارات من مجاميع ريتسوس 
الش�عرية.. فإن )التحول الجذري للشعر الجديد ووالدة قصيدة 
التفاصي�ل اليومية،وكذلك خفوت النربة الش�عرية يف القصيدة 
العربي�ة الجديدة،وأمتزاج الواق�ع بالكابوس،وحضورالرسد يف 
الشعر،ليست س�وى بعض فضائل القصيدة الريتسوسية التي 
أعتقد أنها تس�تحق دراس�ات مقارنة تفصيلية إلكتشاف عمق 
التح�والت التي أحدثها ش�عر ريتس�وس يف ش�عرالجيل الجديد 
من الش�عراء العرب خال العقود الثاثة األخرة/فخري صالح 
ص14( ..تأثر ريتس�وس لم يكن حريا عىل مايس�مى بجيل 
الس�بعينيات..صحيح ان جيل الس�بعينيات هو فعا املس�تفيد 
األكرب يف بعض نماذجه من منجز ريتس�وس،لكن البعض اآلخر 
م�ن هذا الجيل اخذ)يستنس�خ(  قصائد ريتسوس،أستنس�اخا 

رديئا،ويحاول طيل رداءة منتوجه بطاء التناص الشعري.. ؟!
يف)ش�عرية التفاصيل(،يثب�ت الناق�د واملرتج�م مقدمت�ن 
للكت�اب بينهم�ا مس�افة زمنية تق�در بعر س�نوات،املقدمة 
األوىل/1998واملقدمة الثاني�ة/2009 يف املقدمة  األوىل  يّبن لنا 
الناق�د انه قام برتجمة مخت�ارات من ريتس�وس ، هي)ممثلة 
ألتجاه�ه الش�عري بع�د س�نوات الخمس�ينيات حي�ث ين�زع 
ريتس�وس اىل الدم�ج ب�ن تاريخ اليون�ان املع�ارص والحضارة 
األغريقي�ة القديمة،/ص14( هذا الدمج  س�نجده عند محمود 
دروي�ش  يف قصيدت�ه )مدي�ح الباب الع�ايل (و كذلك )مأس�اة 

النرجس،مله�اة الفضة( ..ثم يكش�ف لنا الناق�د فخري صالح 
الق�وة الدافعة وراء هذه الرتجم�ة)واذا كانت املتعة،واإلعجاب 
هما ما دفعاني اىل نقل بعض قصائد ريتس�وس اىل العربية،فأن 
هناك س�ببا آخر أكثرأهمية يكمن وراء ه�ذه املحاولة،فقد أثر 
ريتس�وس تأثرا عميقا يف قصائ�د الجيل الجديد من الش�عراء 
العرب،خصوصا الجيل الذي أصطلح عيل تس�ميته ب)ش�عراء 
الس�بعينات/ص15(..ويرى الناقد فخري صالح ان س�بب هذا 
التلقي املنتج من قبل ش�عراء السبعينيات، مرده)األرهاق الذي 
وصلت اليه القصيدة العربية يف الس�تينيات وأوائل الس�بعينات 
جراء النربة العالية واإليقاع الصاخب واهمال التفاصيل لصالح 

املوضوعات الكربى/15(.
يف)تقديم الطبعة الثانية(..يوضح لنا الناقد واملرتجم فخري 
صالح،)أقت�ر حض�ور ريتس�وس يف العربي�ة ع�ىل قصائده 
القص�رة التي كتبها يف الس�تينيات ..من خ�ال املختارات التي 
ترجمها س�عدي يوس�ف عن الرتجم�ة األنجليزية/ص7(..وقد 
اصبحت هذه الرتجمة أش�به بمص�دات كبرة،حجبت )التنوع 
الكبر يف عالم ريتسوس/ص8(..أرى األمر خافا لذلك ان سعدي 
اليمارس مهنية املرتجم،بل تلقي الش�اعر لنصوص س�واه،ثم 
يبحث عن قارىء يش�اركُه متعة قراءة هذه النصوص فيندفع 
للرتجم�ة، كم�ا فعل م�ع )والت ويتم�ان( )كف�ايف( )فاديمر  
هوالن( )غونارأكليف( )فاسكو بوبا( )أونغارتي( )توم المونت( 
وس�عدي يوس�ف،نقل للعربية من ريتسوس ماخف وزنه وغىل 
ثمنه،ل�ذا رسعان ما تضوع�ت ترجمته لريتس�وس يف أفق ثلث 
قرن من الش�عر العربي وماتزال، الش�اعر هاشم شفيق،أصدر  

كتابا يحتوي اشعارا وسرة ذاتية لريتسوس.
وعىل مستوى اإلس�تفادة من منجز ريتسوس ،فهي ليست 
رهين�ة جيل محدد وثمة ش�اعر اليس�تهان بجهده الش�عري 

والروائي هو الش�اعر الكبر يوسف الصائغ..حاول 
اإلس�تفادة من منجز ريتس�وس يف بع�ض قصائده 

..ننقل عن الصائغ هذه العينة الشعرية:   
    )كريس، 

   منيس..عند الباب 
    مفتوح الكفن 

   يتطلع للعالم بأستغراب 
    مرت سنتان 

   والكريس الخشبي لدى الباب 
   مشلول الكفن 

    مكسور القدمن 
 ............. 
   أول أمس 

   أغمض عينيه الكريس 
   ومات... 

   *قصيدة الكريس/382/ قصائد يوسف الصائغ(.
 هنا يأنسن الش�اعر الكريس من خال إيماءة ريتسوسية 

للمحذوف/املغّيب عن الكريس..
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كقارىء منتج ،لن أفّعل اتصالية مس�اءلة مع قصائد ،هي 
بحق فجر القصيدة الحداثية العربية وصهيلها العراقي األول يف 
بري�ة الحداثة العذراء،حداثة ش�عرية عراقية ،منبثقة من وعي 
حداثي اجتماعي ثوري ش�امل..يومها لم يكن الشاعر،يتأمل يف 
األحداث ،بل كان يس�هم فعليا يف التغر األجتماعي بجسده كله 
،يف مرحلة أتفق الجميع عىل تسميتها،مرحلة التحرر الوطني..

لن أفّعل اتصالية مس�اءلة مع تلك القصائد ..لكن كقارىء 
منت�ج عيّل إنتاج قراءتي الخاصة للخطاب الذي إنبجس�ت منه 
تل�ك القصائ�د ،وماي�يل الخطاب م�ن مس�طور تنظري..ربما 
بالطريقة هذه أتمكن من برمجة املس�طور الش�عري وإلتقاط 
النق�اط وتنضيدها للتعرف عىل خط الحداثة الش�عرية،وحتما 
هو ليس من الخطوط املستقيمة،بل لديه تقوساته وإنزياحاته 
وهم�ا نتاج مح�اوالت التجري�ب بتمرداته�ا وخروقاتها ونتاج 
املفارق�ات والتنظ�ر واملغامرة حول موس�يقى اللفظ  والفرق 
بن لغة الش�عر ولغة الحديث اليومي  وأهمية اإليقاع يف قصيدة 
لتفعيلة وقصيدة النثرأو اإلس�تفادة من أجناس�ية شعرية لدى 
اآلخ�ر والعمل عىل تعريقها..ان كل هذه املحاوالت أش�تعلت يف 
أف�ق القصي�دة العراقية بعيدا عن الش�عور بالدوني�ة بل بوعي 
محك�وم ب�إدراك رضورة التاق�ح من اجل توس�يع الفضاءات 
الش�عرية..األمر ال�ذي يجعل أحد ش�عراء جيل)فج�ر الحرية( 
يعلن:)الشعر با عقيدة أو وطن أو قبيلة وحن تتماهى كينونة 
الش�عر مع كينونة الشاعر ،تتداخل املش�اهد يف الجوهركينونة 
رافضة ل�كل العلب الت�ي أجدنا مكبلن بها(.. ويجعل ش�اعرة 
ش�عرية  الثانية،أجناس�ية  الش�عرية  خطوته�ا  يف  تج�رتح 
عذراء،)هايكو عراقي( هذه االجناس�ية رسعان ما انترت يف 
القصي�دة العراقي�ة والعربية بعد نرها مجموعتها الش�عرية 

الثانية)بقية شمعة قمري/ هايكو عراقي(..
 ===================
* فصل من كتاب قيد الطبع..

 مقداد م�شعود 

هبة ع�شام

الحبُل الذي تدعوني للسِر فوَقه 
أكثُر خطرا من انزالٍق محتم 

يف كلِّ األحوال 
هو ليس رحيما بما يكفي 

لعبوِر الجهِة األخرى من الهاوية 
يف  ينقط�ع  ح�ن  أن�ه  غ�َر 

منتصفها 
ُيسقطني يف العمِق البعيد 

حيث ال مجاَل للتشبِث بنتوءاٍت 
أو جذِع شجرٍة 

أو حت�ى رغب�ٍة يف الع�ودِة لفيلٍم 
مدبلج 

يخفي أصواَتنا

خلف مسوٍخ تدَّعي أنها نحن 
كتلمي�ٍذ  املط�رودَة  أصواَتن�ا 

مشاغب
النبّيَة با أنصاٍر سوانا 

لم نؤمن بما يكفي 
خبأناها داخَل سرك 
غزلنا حباَل املراوغة 

وألقينا عىل وجوهنا األلوان 
الضجيُج الذي تخافه 

لن يشهَد السقوط 
فموت البلياتشو 

أقل ضجيجا من موِت نبي 
فرصَته�ا  تأخ�ذ  ل�م  والرس�الُة 

الكافيَة 
إليقاظ يهوذا

بلياتشو

�شالح فخري  " لـ  التفا�شيل  " �شعرية 

القول باحلداثة.. وجيز األرشعة

 العدد )374(  االربعاء   31  تشرين االول  2012

قراءة يف رواية )كيورش( لصالح عيال



كيف يمكن للجس�د املمدد ع�ى رسير املرض اس�تعادة نكهة قطعة 
خبز حلو تش�به قمرا صغريا؟ ذكريات متنوعة، تم�زج بني طعم النبيذ، 
ونكه�ة الخبز املقدس، ورائحة البي�ت القديم، وعذوبة الحب األول، وآالم 
الجس�د املريض، ث�م هواجس الكتابة واملوت، تلتق�ي كلها يف نص "قلب 
مفتوح"؛ للش�اعر عب�ده وازن، الذي يروي تجربت�ه مع املرض، يف نص 
اسرتجاعي تأميل؛ ينتمي شكال ألدب السرية الذاتية، ويستعني بالتقنيات 
الروائي�ة، وأدب االعرتافات. وإن كان الش�اعر ال يضع عى غالف الكتاب 
كلمة "س�رية"، أو "رواية"، إال أنه يرسد ذاته يف توقف مفصيل أمام أكثر 

لحظات حياته اضطرابا ووجعا. 
وإن كان ثمة مالمح مش�رتكة بني الس�رية والرواية – عى مس�توى 
البن�اء الداخ�يل والجمايل للنص – فهذا يرجع ألن الس�رية تقوم بش�كل 
أس�ايس عى فن الرسد الذاتي، استنطاق "األنا" كي تبوح بكل ما لديها، 
وه�ذا نج�ده أيضا يف كث�ري من الروايات التي تس�تخدم ضم�ري املتكلم، 
وتختف�ي خلف ش�خصية البط�ل؛ كي تقوم بب�وح حمي�م يتداخل فيه 
الواق�ع مع الخيال، يف حني ينبغي عى الس�رية أن تق�دم ما حدث فقط، 
دون خياالت أو استطرادات؛ ألن غرض السرية هو رسد تجربة ذاتية ذات 
دالالت معين�ة، يقدمها للقارئ كما عاش�ها بكل م�ا فيها من اتجاهات 
فكرية وسياسية وثقافية، وهذا ما نجده يف النص الذي بني أيدينا. ويرى 
تيتز رووكي يف كتابه "طفولتي" أن الكاتب يش�عر بأن صدقه الخاص ال 
يمكن أن يتحقق إذا هو قيد خياله الخالق بش�كل أو شكلني من الكتابة؛ 
إذ إنه كي يقرتب من ذاته ال بد من األس�لوبني: "الواقعي، والخيايل". ويف 
هذه املقولة داللة عى ما نقف عليه يف "قلب مفتوح"؛ فرغم تماذج أكثر 
م�ن ن�وع أدبي، فإن عنرص الخي�ال ال يغيب بل يحرض ع�ر الروئ التي 

يستحرضها الكاتب بني الوعي واليقظة. 
ينفت�ح ن�ص "قلب مفت�وح" من�ذ الس�طر األول عى عامل�ني: عالم 
الغيبوبة، والتي تمثل مرحلة مفصلية ما بني قبل الدخول لغرفة العمليات، 
وبني العودة للواقع للتذكر – العودة للحياة - اس�تحضار الذاكرة وسائر 
التفاصي�ل املاضي�ة األخرى. وب�ني هاذين العاملني، ثم�ة وجع يمتد عى 
مدار النص؛ وجع روحي، متفرد، يتخذ من ذكريات الطفولة مكانا أليفا 
يستظل به من وهج اآلالم التي يفرضها الجسد. يكتب الشاعر تأمالته يف 
حالة من الظالل الطيفية؛ كتابة تأتي بعد وقت املرض، لكنها ال تنفصل 
ع�ن تلك األوقات، بل تعود إليها بوعي ش�مويل ينظ�ر إىل التفاصيل بعني 
رقيق�ة تع�ر فكرة الحياة وامل�وت إىل حدود بني بني؛ حي�ث يؤكد يف أكثر 
م�ن موضع أنه بني صحو ومن�ام، أو بني وعي وهذي�ان، يغمض عينيه 
ويتذك�ر. يتذكر وينىس. تلمع وجوه يف ذاكرته األبعد، لكّن وجوًها أخرى 
تس�قط يف العتم�ة فال يتمكن من تذكره�ا، "وكأن مواجهة املوت تجعل 
العال�م صفحة بيضاء لم ُيكتب عليها حرف"، كم�ا يقول وازن يف )ص: 
205(. ال يمكننا قراءة "قلب مفتوح" إال وفق تتبع مسارين، يتخذ املسار 
األول طريق الوعي بالجس�د املريض، مراقبته من لحظة 
دخول املستشفى تتبع كل 

زفرات�ه وأّناته خ�الل لحظات 
الت�ام، وأوقات ش�به  الوع�ي 
الوعي التي تسجل أيضا رؤاها 
الخاص�ة للجس�د ومعانات�ه، 
صمت�ه  ولوعت�ه،  احتجاج�ه 
وسكونه. ثم هناك مسار آخر 
لعال�م الالوع�ي تس�يطر فيه 
حالة من التأمل الباطني التي 
ترتد بعيدا ج�دا نحو األعماق، 
تبحث يف املايض البعيد، تطرح 
تس�اؤالت م�ن أي�ام الطفولة 
والصبا؛ حيث الذكريات الحلوة 
واملؤمل�ة غافي�ة بعي�دا. ُيط�ل 
وج�ه الحبيبة األوىل، بأعوامها 
الثالث�ة عرش، يح�رض الوجه 
بقوة، ييضء بنوره عى ذاكرة 
خصبة أليام حب بريء ناصع؛ 
تأتي الفت�اة يف ثوب ممرضة، 
لكنه�ا ال ت�زال متوقف�ة عند 

عمرها الغض، ويتس�اءل الش�اعر: كيف لم تكر حبيبته؟ كيف كر هو 
وح�ده فيما هي ظلت صغ�رية؛ تلك الفتاة التي علمت�ه اإلصغاء لصوت 
ف�ريوز ح�ني كان فتى يافًعا، غابت مع الح�رب األهلية يف لبنان. اختفت 
خل�ف خطوط التم�اس التي وضعت بينهما خطوطا باألحمر واألس�ود، 

وفرقت بينهما إىل األبد. 

  طفولة الوعي 

ه�ل الطفولة – ببعض الحوادث املفصلية فيه�ا - تمثل بداية الوعي 
العمي�ق بال�ذات؟ تب�دو الذك�رى األكث�ر بعًدا وحي�اة يف آن، ه�ي ذكرى 
الرصاصة التي عرت جوار القلب، ولم تمس�ه، بل اس�تقرت يف الضلوع 
حت�ى آخت اللحم. حادثة الرصاص�ة الطفولية التي يرسدها عبده وازن 
بمزيج من الرهافة والدقة ليس�ت أكثر م�ن هبة حياة جديدة – من هنا 
تأتي أهميتها - ألنها كشفت عن قلب مهدد باملوت منذ الطفولة، لكنه نجا 
بإعجوبة قدرية؛ لذا تحيط بتلك الحادثة هالة من القداس�ة عى مستوى 
الوعي بالعالم، وتضفي عى تأمالته للحياة أبعادا تس�تحق التوقف ألنها 
فرضت نوعا من التس�اؤالت الفكري�ة والدينية؛ بني زمن الرصاصة التي 
استقرت يف الضلوع خالل الطفولة وبني زمن الصبا؛ حيث الحت للشاعر 
أفكار الرهبنة، وكأنه يحمل يف عمره ديًنا يجب أن يفي به. يقول: "هكذا 
فتح�ت عين�ي عى العالم، وعي�ت العالم: أعيش حياة ثاني�ة وهبني الله 
إياه�ا، ويف القلب أيقونة النب�ي إيليا.. أذكر كي�ف كان الدين كل يشء يف 
حياة الفتى. وخالل تلك األعوام أدرك الفتى، بالروح والجسد، ماذا يعني 

أن يكون أعطية من الله، وكنت أشعر أني منذور إىل األبد". 
يتش�كل العالم يف حياة الطفل التي يرسده�ا وازن، ضمن رؤية األنا 
الطفولية يف مراقبتها للخارج، حيث يميز بني رؤيته هو ورؤية اآلخرين، 
ويطرح مش�اعره الحميمة املرتبطة بالبيوت واألش�خاص. هناك حالة 
م�ن الحنني عن�د وصفه بي�ت الطفولة القدي�م، وعالقته ب�ه، وعالقات 
الجريان واألهل يقول: "كانت البصارات يقصدن الحي والبيوت ال س�يما 
تل�ك املحاذية للطري�ق مثل بيتنا.. كان البيت مفتوًح�ا دوما ما خال أيام 
الش�تاء. والحياة خارجه كانت تحس�ن يف نظرنا أكثر مما داخل جدرانه 
أو غرفه.. وكان يحلو للجارات أن يحملن كراس�يهن ليجلس�ن يف البورة 
قرب الش�بابيك، ويقضني فرتة الغروب هناك". يقف وازن عى تفصيالت 
اجتماعية تصف العالقات بني أهل الحي يف سنوات طفولته، املشاركة يف 
طق�وس العزاء واملرسات، يف اللعب مع أوالد الجريان ويف اللجوء إىل عيادة 

الطبيب املرصي القبطي، الذي يرشف عى عالج أبناء الحي وبناته. 
لكّن ثمة وجًعا آخر مرتبطا بالطفولة، يتعلق باليتم املبكر الذي عانى 
منه الش�اعر وجعله يعرف املوت عن كثب، حني فقد والده، وصار يؤمله 
الش�عور بالعطف الذي يبيح لآلخري�ن اظهار حنان مبالغ به. ورغم هذا 

يعرتف بأنه لم يحسد رفاقه ألن آباءهم عى قيد الحياة. 
ويحك�ي الكات�ب – أيض�ا – عن عالقته م�ع أمه، تل�ك "األم التي لم 
تعرف يف الحياة س�وى أنها أم"، تمكنت من جعله يتعلم الحب الشمويل، 
وبأن الحب يف جوهره هو حالة من األمومة اليقظة ملنح املحبة من دون 
مقابل أو انتظار. انطالقا من هذا تكون األم ش�خصية رئيسية يف حياته 
ألنه نش�أ يتيما، وحرص عى التأكيد أن هذا اليتم ترك آثاره عى نفس�ه 
رغ�م أن أمه لعبت بفعالي�ة دور األم واألب. يحكي عن برد مس�تمر ظل 
يعرفه لسنوات، برد يف الروح يخلفه الشعور بغياب األمان. يقول: "كان 

م�ن معاني غياب األب فق�دان الطمأنينة أو األمان. وهذا اإلحس�اس لم 
يفارقني يوما. ربما أصبح نزعة يف الروح، أو نزقا داخليا حادا". 

تحت�ل ذكري�ات الطفولة حيزا مهم�ا يف رسد "قلب مفت�وح"، بل إن 
تل�ك الذكريات تتداخل مع الواقع، مث�ل خيوط القماش يف الثوب الواحد؛ 
فالرسد هنا يقوم عى االس�تدعاء؛ فالحلم يستدعي رائحة "الغاردينيا"، 
ورائح�ة "الغاردينيا" تس�تدعي وجه فت�اة أحبها رسا وظ�ل وجهها يف 
ذاكرت�ه مقرتنا بتلك الرائحة، وكل تلك التفاصيل تقود إىل أيام الدراس�ة، 
ورفق�ة الصبا. لكن هذا االس�تدعاء يقود أيضا لذكري�ات مضادة، اللون 
األبيض الذي فرض بحضوره رائحة "الغاردينيا"، يستدعي الثلج أيضا، 
وهن�ا الثلج رمزا للرودة، للدفء الغائ�ب عن الروح. الثلج الذي لم يحبه 
الكات�ب يوما يمثل عنده حالة من العق�اب املعنوي. يقول: "كان منظر 

الثلج وحده يبعث بي برداً؛ بردا نفسيا قبل أن يكون بردا يف الجسد". 

 ما وراء احللم والكتابة 

يحم�ل ن�ص "قل�ب مفت�وح" – إىل جانب الب�وح واالع�رتاف ورسد 
امل�ايض – حالة تطرح تس�اؤالتها عم�ا وراء الحلم؛ عن فك�رة املالئكة، 
ع�ن امل�ا وراء. وإن كانت تلك الحال�ة انطلقت من رؤي�ة دينية الهوتية، 
يف بدايات الوعي، إال أنها تس�تمد مرجعيتها فيما بعد من مصادر أخرى 
تتنوع بني الفن والكتابة، ليستدل وازن عى فكرته برؤية شكسبري الذي 
وصف املالئكة ب� "خ�دام النعمة الذين يذودون عنا"، يف حني كان جوته 
يحلم بهم، هناك أيضا كتابات دانتي، وبودلري، وولت ويتمان، وإيكارت، 
وابن عربي. تمثل تلك األس�ماء وغريها، مراجَع استضاء بها الكاتب عى 
تفس�ري العالم، بش�قيه )املرئي واملحجوب(، وتلك هي الرؤية الفلسفية 
الت�ي يؤم�ن بها، بل إنه عى يقني من أن اإلنس�ان نصف�ه مالك ونصفه 
اآلخ�ر حيوان، ويميض عم�ره يف رصاع بني الكائنني، حت�ى ينترص فيه 

الحيوان عى املالك. 
 إن ه�ذا الفص�ل الذي افتتحه بعب�ارة "كانت تش�به املالك" ويقصد 
الفت�اة التي أحبها، يعيد تمجيد األنوثة حني يعلن وازن أنه يعتر املالئكة 
إن�اث، رغ�م تأك�ده م�ن أن ال جنس لهم، لكن�ه يف داخله ظ�ل يعترهم 
مؤنثني. ويعتر هذا الفصل من أكثر فصول الكتاب عذوبة يف تأمل فكرة 
الحل�م الطيفي�ة، وحاالت املاوراء، وطرح تس�اؤالتنا الت�ي ال تنتهي عن 
تل�ك العوالم املحجوبة، يقول يف نهاية الفصل: "أليس املالك كائنا حلميا؛ 
كائنا ال يكون حقيقيا إال ألنه من مادة الحلم، املادة الالمرئية والشفيفة 

كاألثري؟". 
وينح�و وازن يف الفصل األخري إىل تأمل ماهية فعل الكتابة.. ما الدور 
ال�ذي يؤديه يف حياته. لَم يكت�ب؟ فبعد أن امتزج�ت الذكريات والصور، 
حرضت وغابت، وتفرعت يف دروب ش�تى يكتشف الكاتب أنه يعيد رؤية 
الحياة من جديد. الحياة موجودة وتستمر ضوضاؤها خلف النافذة، وهو 
ليس أمام�ه إال العودة لها، بكل ما يحمله م�ن صفحات مطوية بيضاء 
وس�وداء.  إنه�ا الكتابة، التي تأخ�ذ بيده يف طريق الع�ودة، هو ال يدري 
ل�َم يكتب ألن الكتابة ال تحتاج ملن يس�أل عن س�بب حدوثها. لكن يبدو 
أن اعرتاف�ه يف األس�طر األخرية من النص بأن الكتاب�ة هي فعل مقاومة 
للم�وت، فعل اإلرشاق الحتمي الذي ال يوازيه ش�يئا س�وى الحياة ذاتها 
يقول: "ماذا أكتب؟ ال أدري. أعرف أنني أكتب، أنني أعيش الكتابة، أنني 
بها أعيش وبها أميت املوت.. أكتب اآلن لقد عدت للحياة. ما أجملك أيتها 

الحياة عندما ترشقني من وراء سور الليل!".
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ويف رشفات هذا العرص
 قد وقف الرجال الزائفون

مهفهفني ملمعني
مث�ل البغاي�ا ح�ني    يقطع�ن الطري�ق ع�ى وقار 

العابرين
لكنه زمن ويميض وسينتهون

م�ا أكثر ما تتكرر هذه األبيات عى ذهني كالصدى 
املتكرر مل�ا ال ت�زال ذاكرتي تحتفظ ب�ه من مرسحية 
“الفت�ى مه�ران” للش�اعر املرسح�ي عب�د الرحم�ن 
الرشقاوي، الذي كان ملء السمع والبرص بمرسحياته 
وروايات�ه وقصائده التي أُعدها بداية الش�عر الحر يف 
مرص،    خصوصا يف انقطاع هذا الشعر عن الرومانسية 
التي كان ال    يزال    غارقا فيها،    والتي كان يلخصها 

بيت عيل محمود طه الذي    يقول:
وإن أشهى األغاني يف مسامعنا

ما سال وهو حزين اللحن مكتئب
والحق أن الرشقاوي،    أكثر من    غريه وقبل    غريه،    
هو الذي فتح الشعر عى الواقع ومشكالته االجتماعية 
عى وج�ه الخصوص،    وذلك من�ذ نهاية األربعينيات 
ع�ى وج�ه التحدي�د،    انطالقا إىل الخمس�ينيات التي 
ش�هدت مطالعه�ا قصيدته العالمة “م�ن أب مرصي 
إىل الرئيس ترومان”. وتروم�ان هو الرئيس األمريكي 
الذي أمر بإلقاء القنبلة الذرية عى مدينتي هريوشيما 
ونجازاكي،    فحقق بهذا الفعل اإلجرامي نرص الواليات 
املتح�دة ليس عى القوة الضاربة لليابان فحس�ب، بل 
تدش�ني بدايات الزمن األمريكي وتحالفاته التي كانت 
بمثابة االس�تعمار الجديد الذي حل محل االس�تعمار 
القدي�م لإلمراطوري�ات الت�ي غربت عنها الش�مس. 
وق�د كتب الرشق�اوي قصيدته إىل الرئي�س األمريكي،    
تعبريا عن رغبات الشعوب املقهورة يف الحرية والعدل 

والتحرر من كل أشكال االستعمار.
وكان�ت هذه القصيدة ه�ي البداية التي قاربت بني 
لغة الش�عر ولغ�ة الحياة. ولوال جس�ارة اللغة الحية،    
لغة الحياة اليومية،    ما جرؤ صالح عبد الصبور عى 

أن    يقول:
فرشبت شاًيا يف الطريق

ورتقت نعيل
ولعبت بالنرد املوزع بني كفي والصديق

قل ساعة أو ساعتني
قل عرشة أو عرشتني

وكان�ت الحوارية يف قصي�دة “من أب مرصي” هي 
البذرة التي تولدت منها املرسحيات املكتوبة يف الشعر 
الحر الذي أصبح سالحا نضاليا يف مقاومة االستعمار 
ال�ذي لم    يكن قد رحل بعد عن بقية األقطار العربية، 
خصوصا بعد أن رحل االستعمار الريطاني عن مرص 
س�نة، 1954    وبع�د أن انك�رست محاولته يف العودة 
م�ن خالل العدوان الثالثي الذي ش�اركت فيه فرنس�ا 
عقابا ملرص النارصية عى مساعدتها للجزائر يف حرب 
التحري�ر. وق�د كانت “جميل�ة” املرسحية الش�عرية 
األوىل للرشقاوي؛ تمجيدا للثائرة الجزائرية التي قبض 
عليه�ا االحتالل،    وعذبها تعذيبا وحش�يا، فأصبحت 
رمزا للكفاح الوطني. وقد مثلت املرسحية عى خشبة 
امل�رسح القوم�ي يف زمنه املجي�د. وبع�د انقطاع عن 
املرسح الش�عري لس�نوات كت�ب الرشق�اوي “الفتى 
مه�ران” التي صب فيها نقده القايس عى السياس�ة 
النارصية،    مركزا عى األس�باب التي أدت إىل هزيمة، 
1967    ومنه�ا إقص�اء الث�وار الحقيقي�ني؛ ليتصدر 
املش�هد رساق الثورة والع�دل االجتماعي. وما أش�به 

الليلة بالبارحة.

يف ذكرى رحيله اخلام�شة
زاد املطابع

�شرفات

الفتى مهران

�شرفات'قلب مفتوح' لـ عبدة وازن

د. لنا عبدالرحمن 

سطوة الذاكرة النازفة.. ونزق األسئلة

عزاء تأخر كثريًا
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عدنان املبارك

قبيلتنا عى وشك األختفاء
ال أحد يعلم متى بالضبط ستنقرض.

ضحك السحرة وقالوا :
األمل كله يف االنبعاث. 
وأنت ضحكت معهم .

 وكانت السماء شاهد زور
 عى ) نكبة صغرية ( مثل هذه.

حرباء تزحف فيك ،
 ويف كل يوم أنت تريش مهرجا متقاعدا 

كي يبكي األطفال ويسيّل الكبار،
 كي تسّور قنوطك بعبث مّر كهذا.

 خدعتني بالقول عن قبور شاغرة. 
فكل املقرتبني من الرحيل

اختاروا املحرقة ،
كي يحتفظ األحفاد برمادهم 

تعاويذ يف أزمان نكبات أكر.
 قلت لك : 

- العودة اىل ما كان هي األسلم ،
 فسوء معروف أفضل من خري مجهول .

كما لس�ت أنا من ش�ّبه الحياة ببغي غري 
مقدسة.

أعرتف بأنها دوالب هواء بل ريح لعوب.
 نصائ�ح ه�ذا وذاك ال تفي�د يف هذا الزمن 

العنود.
بل هي عزاء تأخر كثريا، وكان عذره :

كانت هناك ديناصورات 
وعصور جليدية 

وطالسم غري سماوية...
لكن أمامنا أكثر من صنم لليأس ،

أكثر من ريبة يف الرؤوس .
 زائري املزمن يف الليل والنهار

 طمأنني ، لكن قليال :
 ال أحد يغني بمثل هذا النقاء 

 سوى الذين هم يف أعمق جحيم ،
أما رصختهم هناك فهي غناء مالئكة. 

قيل أنه سميع مجيب.
سميع قد يكون،

مجيب هي مزحة
من عصور سبقت كتابه.

بس�تاننا  مت�وّرم كأجاص�ة م�ن  فم�ي 
القديم.

وهكذا 
لم يكن هناك حوار مع النفس 

وال مع أّي كان. 
وال ارغام هنا ، لكني آسف عى عجزي

يف الهمس بأذن سكري أو محترض:
- الخيبة وباء مسترش.

 قدماي معوقتان بالورم. 
املعذرة أذا لم ألحق بعد بنبي أخرس، 

املع�ذرة عى الس�نني التي لم أش�ف فيها 
أورامي.

املع�ذرة عى وهمي الكب�ري بأني أعيش يف 
عالم آخر، حقيقي.

 ربنا القديم أخذ "املعذرات" . 
لّفها يف رّصة من زمن نوح

ورماها بوجه شيطان افرتايض.
 أمرني بالعودة اىل أقرب مدينة ألعاب 

كي أصعد أحد الدواليب هناك
وأظل أحلم بعالم مخصص للمنبوذين.

لم أفعل هذا الالمعقول. 
لم أحلم و لم أكتشف أّي عوالم جديدة 

ولم االكتش�اف؟ ك�ي أظل م�ع العذابات 
القديمة ؟

املفاجأة أنه صار حقا، سميعا مجيبا.
 وأظنه�ا املرة األوىل يف تأريخ الس�ماء ذي 

الطول الخرايف .
==============

باندهولم - ترشين أول / أكتوبر 2012   

امل�شتقبل العراقي: متابعة

يوم االثنني 22املوافق أوكتوبر، تصادف الذكرى الخامسة لرحيل 
الش�اعر العراقي رسكون بولص، الذي تويف يف برلني يف 22 اوكتوبر 
من العام 2007. بهذه املناس�بة، اص�درت دار "الجمل" مجموعة 
من الرتجمات التي قام بها رسكون بولص لش�عراء عامليني. وهذه 
الرتجمات كان الشاعر الراحل قد نرش بعضها يف الصحف واملجالت 

العربية.
والرتجم�ات هي للش�عراء: و. ه�. أودن: قصائ�د مختارة/ تيد 
هيوز: رس�ائل عيد امليالد وقصائ�د أخرى/ و. س. مريوين: قصائد 

مختارة/ آلن غينسرغ: ُعواء وقصائد أخرى.
وحس�ب البيان الذي وزعته دار الجمل، فان الشاعر الراحل كان 
قد جمع الرتجمات املنشورة يف الصحف واملجالت، وبدأ يف االشتغال 
عليه�ا من جدي�د، حتى اللحظ�ة االخرية من حيات�ه. ورغم انه لم 
يتمكن من انجازها بالش�كل املطل�وب. فهي مختارات كاملة. وقد 
قام الش�اعر والروائي العراقي س�نان أنطون، بالبحث عن مصادر 

هذه الرتجمات وتثبيتها حسب االصول.
ول�د رسكون بول�ص ع�ام 1944، بالقرب يف ضاحي�ة الحبانية 
)العراق( أقام منذ عام 1969 يف سان فرانسيسكو – الواليات املتحدة 
األمريكي�ة وتنقل بني دول عديدة، تويف برلني عام 2007. صدر له: 
الوصول إىل مدينة أين، شعر )منشورات سارق النار، أثينا 1985(؛ 
الحياة قرب األكروبول، ش�عر )دار توبق�ال، الدار البيضاء 1988(. 
صدر له عن منشورات الجمل: األول والتايل، شعر )كولونيا، 1992(؛ 
حامل الفانوس يف ليل الذئاب، ش�عر )بريوت – كولونيا 1996(؛ إذا 
كن�ت نائماً يف مركب نوح، ش�عر )بريوت – كولوني�ا 1998(؛ اتيل 
عدنان: هناك، ش�عر، ترجم�ة )بريوت – كولوني�ا 2000(؛ عظمة 
أخ�رى لكلب القبيلة، ش�عر )بريوت – بغ�داد 2008(؛ جران خليل 
ج�ران: النبي، ترجمة  )بريوت – بغداد 2008(؛ الوصول إىل مدينة 
أين، شعر )بريوت – كولونيا 2003(؛ الحياة قرب األكروبول، شعر 
)ب�ريوت – بغداد 2008(؛ هو يش منه: يوميات يف الس�جن، ترجمة 

)بريوت – بغداد 2011(.

دار اجلمل تصدر عددًا من ترمجات رسكون بولص 



ميكروفون
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

كث�ري الصمت وكثري التأمل ولكن عش�قه ال 
يبتع�د عن خش�بة امل�رح حتى ان س�جله 
ب�ات حافال باالنجازات الكبرية س�واء داخل 
العراق ام خارج�ه والدليل ان بصمته وراؤه 
املرحي�ة مؤخ�را حص�دت أرب�ع جوائز يف 
مهرجان طقوس األردني وهي: افضل ممثلة 

وافضل مخرج وأفضل عمل متكامل. 
إن�ه املخرج املرح�ي كاظم النص�ار والذي 

كان معنا يف هذا الحوار: 
• متى وجدت نفسك مؤهال ان تكون مخرجا 

مرحيا؟
- اإلخ�راج مغام�رة معرفي�ة 
انتظم�ت  أن  ومن�ذ  وفني�ة 
وج�دت  الدراس�ة  مقاع�د  يف 
نف�ي قريب�ا من صن�ع رؤية 
اخراجي�ة من�ذ معه�د الفنون 
الجميل�ة لك�ن هاج�ي كيف 
اصب�ح مخرج�ا مختلف�ا .. ال 
اعرف كيف اكون مختلفا لكن 
دخويل املرح من بوابة الشعر 
اعط�ى ألصابع�ي حساس�ية 
مختلف�ة.. ويف إنج�ازي األول 
مطلع التسعينيات صار عندي 
هاج�س اني يجب ان اس�تمر 
بمرشوعي هذا رغم الصعوبات 

القاس�ية التي مررت بها .. وكانت مرحية 
حي�اة مدجن�ة توقيع�ي االول ع�ى تجرب�ة 

االخراج املختلفة عام 1993. 
• الرهبة االوىل لالخراج؟

- عمل�ت ممث�ال ومديرا للمرح ومس�اعدا 
للمخ�رج وطالبا مطبقا ومش�اهدا حريصا 
وقارئ�ا للرتاث املرح�ي العراق�ي والعاملي 
مم�ا منحني ثق�ة ممزوجة بالخ�وف يف كل 
تلك التج�ارب الالحق�ة.. والرهب�ة تالزمني 
حتى الي�وم م�ع كل فتح لس�تار العرض .. 
وقد تغلب�ت عى تاثريها الخطري رويدا رويدا 
.. وامامي مس�تقبال مش�اريع هامة امل ان 
اس�تطيع ان انجزها وس�ط كل هذا الظرف 

العصيب الذي نعيشه اىل جانب تلك الرهبة. 
• الخط�وة التالية هل كانت بداية ملدرس�تك 

اإلخراجية؟
- ان�ا وري�ث كل األس�اليب الت�ي رس�ختها 
ال�رواد واالجيال االخرى.. وخاصة مدرس�ة 
الدهش�ة البرصي�ة الت�ي رس�خها ابراهيم 
ج�الل وص�الح القصب واخرون س�بقونا .. 
وعرويض كانت تذه�ب اىل البنية البرصية .. 
واىل عروض مغاي�رة ومبتكرة ومازلت حتى  
اليوم داخ�ل هذا الفضاء املحلق وتعلمت من 
الذين س�بقوني معنى الحلم ومعنى االبتكار 
والدهش�ة والرؤي�ة املغايرة بق�راءة عميقة 

مضمونيا دون تضخم ودون استكانة.
• اكيد ان الجائزة التي حصلت 
عليه�ا مؤخ�را يف مهرج�ان 
عش�يات طقوس االردني لم 

تكن الجائزة االوىل الوحيدة؟
- الجوائز وسيلة وليست غاية 
.. الجوائ�ز تضع�ك يف الضوء 
ويف املس�ؤولية وحصلت عى 
ع�دد كبري م�ن الجوائز تصل 
اىل 24 جائزة حتى االن .. لكن 
الجائ�زة األك�ر ه�ي احرتام 
املثقف�ن لتجربتي املرحية 
التي  بطروحات�ي  وأيمانه�م 
ه�ي بالت�ايل ولي�دة معان�اة 
هذا الش�عب وهذا البلد ابتى 

بكل تلك الحروب والحصارات منذ تأسيس�ه 
وحتى اليوم. 

• طع�م الف�وز الذي حققت�ه مؤخرا يف مطر 
صيف؟

- طعم الفوز مختلف لتجربة جاءت وولدت 
بصعوب�ة بالغة وبرؤي�ة واضحة طعمها ان 
رسالتها وصلت اىل املتلقي العراقي والعربي 
بش�كل فع�ال .. وحت�ى املش�اهد األجنب�ي 
تفاع�ل معها هنا ويف عمان ويف اربيل.. حيث 
يف بغداد حرض باح�ث رويس بصحبة مثقف 
عراقي ورغم عدم معرفته باللغة العربية اال 
انه صفق لهذا العرض.. معتقدا اننا ال يمكن 

ان ننت�ج عرضا محرتما وبهذه الظروف ويف 
عمان واربيل كذلك. 

• اكث�ر م�ن عم�ل مرح�ي كن�ت عن�ده 
إخراج�ه.. هل لن�ا ان نحدد للق�ارئ العزيز 

أفضل تلك األعمال؟ 
- كل أعمايل أحبها .. وكلها لها طعم خاص.. 
من الس�حب ترنو اىل عرض الدم اىل نساء يف 
الح�رب اىل كونرشنو اىل خارج التغطية كلها 
أعم�ال حازت عى ثناء ومل�ف نقدي مهم ..  
وع�ى جوائز .. وبعضها لو توفرت له فرصة 
املشاركة يف مهرجانات عربية ودولية لكانت 

النتائج باهرة الشك يف ذلك؟
• الطموح املرشوع اىل اين يأخذك؟

- اعم�ل كل عدة س�نوات مرشوعا مرحيا 
أريد النجاح واملغايرة ولدي عرشات املشاريع 
املؤجل�ة الت�ي لو ظهرت�ا يف بيئ�ة صحيحة 
س�تخلق تلقي�ا مهم�ا.. واعمل ع�ى تغذية 
مرشوع�ي املرح�ي بالثقافة  واملش�اهدة 
والتام�ل .. وطموح�ي ال يتوقف عند حد من 
أج�ل صنع مش�هد مرحي عراق�ي مغاير 

ويواكب املتغريات الحاسمة ملا بعد 2003 . 
• الجديد يف القابل من االيام؟

- الجديد يف االفق القريب.. ادرس مرشوعات 
واحاول تقديم رؤية جديدة من خاللها . 
• اخريا .. قد اكون ال اعرفك .. فمن انت؟

- أرجوك ان تبحث عن اسمي يف الغوغل وهو 
سيخرك.               
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كاظم النصار: ابحث عني يف )غوغل( تعرفني!

من اعداد واخراج الفنان يوسف نعيم تقدم الديار برنامجها الحيوي ياناس دلوني الذي يوضح للناس 
طريقة اجراء احدى املعامالت الرسمية يف دوائر الدولة..

حي�ث يوم مقدم الرنامج عمار العقابي بالذهاب اىل تلك الدائرة ويلتقي املس�ؤولن فيها وس�ؤالهم 
ح�ول االج�راءات املتبع�ة لتلك املعامل�ة وما تتطلبه من مستمس�كات رس�مية وقانوني�ة وما هي 

الخطوات املتبعة الجراء املعاملة وفق الطريق الصحيح. 
علما بان الرنامج يس�تغرق بثه بحدود الربع س�اعة يوم الس�بت من كل اس�بوع ويعاد بثه األحد 

واألربعاء والخميس. 

يف خطوة عدها بالكبرية يف مس�ريته الفنية قال املطرب قيس هشام بان رشكة روتانا ستقوم بتوزيع 
البومه الغنائي املقبل الن هذا االمر سيضمن له انتشارا عربيا. 

ه�ذا وس�يتضمن ألبومه الغنائي الجديد عى تس�ع أغان وموال.. وكتاب كلماتها الش�عراء حازم 
جاب�ر وحامد الغرباوي وضي�اء امليايل وقيص عيىس وعدنان ام�ري.. ويف التوزيع كل من كرم 

رسام وحسام كامل وزيد نديم نشوان طالل وعثمان عبود ونور هاشم.. 
علم�ا بان التس�جيل قد تم يف اس�توديوهات ص�وت الحب يف مرص 

وااللب�وم من ألحانه عدا أغنيتن م�ن تلحن الفنان محمد 
هشام. 

أعلن�ت مدرب�ة 
ق�ة  لفر ا
طني�ة  لو ا
ن  للفن�و

الش�عبية هن�اء 
عبد الله، عن تصميم 

للموس�م  رق�ص  لوح�ات 
القادم مع أوبريت خاص ملهرجان 

)شباب املرح(.
وقال�ت عبدالل�ه "انتهي�ت م�ن تصميم 
لوحت�ان )الزبيدية وم�رح البنات( وهما 
لوحات خاص�ة بالبنات فقط س�نقدمها 

مطلع املوسم الفني.
وأضاف�ت: أم�ا اإلوبري�ت ال�ذي س�يقدم 
م�ن  الش�باب(فهو  مهرجان)م�رح  يف 
تصمي�م فؤاد ذنون قائ�د الفرقة الوطنية 

للفنون الشعبية وشعر صباح الهاليل.
واشارت اىل ان الفرقة تركز خارج القطر 
ع�ى الفلكل�ور العراقي لتتعرف ش�عوب 
ال�دول عى ثقافات وحض�ارة العراق أما 
يف الداخل يكون هن�اك تنوعات يف تقديم 

اللوحات.
وذكرت أنهم يس�عون لتقديم الجديد و 
ب�كل االتجاهات من أجل دع�م الفرقة 
يف املهرجان�ات الخارجي�ة لك�ن أغلب 

املحاوالت باءت بالفشل.  
ومن الجدير بالذكر أن هناء عبد الله 
مدرب�ة و مصممة يف فرق�ة الفنون 
الش�عبية وراقصة أوىل غري متزوجة 

ومن مواليد 1952. 
دخلت عالم الرقص الش�عبي بعمر 
12 س�نة وكفله�ا األس�تاذ حق�ي 
الش�بيل ليوافقوا أهلها عى العمل 

ضمن أعضاء الفرقة.

أحي�ا الفنان العراق�ي ماجد املهن�دس حفلن كبريي�ن يف الكويت 
ثان�ي أيام عيد االضحى املبارك، ودب�ي يف ثالث أيام العيد، بحضور 
كبري لجمهور املهندس الذي قدم  أحدث أغنياته، إىل جانب أغنياته 
القديم�ة التي طالب�ه الجمه�ور بها.وبن مجموعة م�ن الوجوه 
اإلعالمية الكب�رية التي حرضت حفل الكوي�ت بتاريخ 27 ترشين 
الثان�ي، أحتفل ماجد املهندس بعيد األضحى املبارك يف صالة فندق 
الكراون بالزا، بعد أن قدمته املذيعة نور عبد الله، يف سهرة أعترها 
الح�ارضون من أجمل س�هراته الغنائية، تخلله�ا زيارة خاصة 
قام بها الفنان الكويتي عبد الله الرويشد وسالم الهندي رئيس 
عام روتانا للصوتيات واملرئيات، واملخرج أحمد الدوغجي، اىل 
مق�ر إقامة الفنان ماجد املهندس .ويف مكان إقامته بفندق 
جران�د الحبت�ور يف دبي، عر الجمهور ع�ن فرحته بعيد 
مي�الده ي�وم 25 ترشين األول، ق�دم املهندس حفله 
الثان�ي الذي تنظم�ه روتانا للحف�الت بعد حفل 
الكوي�ت، وأكمل إحتفاله بعيد األضحى بن 
الجمه�ور اإلمارات�ي املقي�م واملتوافد 
م�ن ال�دول املج�اورة لحض�ور 
الحفل ال�ذي إنتهت تذاكره 
قبل ب�دء الحفل ، وقدم عى 
مدار ثالث ساعات متواصلة 
الغن�اء مجموع�ة م�ن  م�ن 
أه�م أغني�ات ألبوم�ه الجدي�د 
واأللبومات القديمة.كما قامت رشكة روتانا 
خ�الل الحف�ل بتوزي�ع هدي�ة تذكارية عى 
الجمهور الحارض، بمناسبة طرح ألبوم "أنا 
وياك"، عب�ارة عن مكعب مص�ور يحتوي 
ع�ى صور ماج�د املهندس الت�ي احتواها 
هندس�ية  بطريق�ة  مصنع�ة  األلب�وم، 

أعجبت الجمهور املتواجد بالحفل.

ماجد المهندس.. نجاح باهر
 في حفالته بالعيد

يوسف نعيم.. "يا ناس دلوني"

روتــانا تــوزع ألبـــوم قيـس هــشام 

هناء عبدالله تصّمم لوحات
 رقص لـ)شباب المسرح(

األوب�را  مطرب�ة  العراقي�ة، أعرب�ت 
البرصي،  ع�ن بي�در 

س�عادتها 
بما حققته 
خ�الل  م�ن 
كتها  ر مش�ا
الحف�ل  يف 
ال�ذي  الفن�ي 
يف  أخ�رًيا  أقي�م 
كبار  بمشاركة  أملانيا 

املوسيقين األوروبين.
وقال�ت بي�در "أنا يف غاي�ة الرور 
الحف�ل  ه�ذا  يف  ش�اركت  ألنن�ي 
العامل�ي الجمي�ل وغنيت عى 
املرح الذي يحل�م كل فنان 
أن يغني عى خشبته، السيما 
أن اآلخري�ن يحمل�ون ذكرى 
طيب�ة من وقوف املوس�يقار 
الخال�د بيتهوف�ن عى هذه 
الخش�بة، كما أنني سعيدة 
ألنن�ي غني�ت وأن�ا أحم�ل 

لقًب�ا جميالً وهو "ص�وت األدي�ان"، لقد قدمت 
حفالً للسالم تحت عنوان "السالم والتعايش بن 
األدي�ان" للمؤلف الريطان�ي كارل جينكز، وهو 
عمل يتضمن اللغه اإلنكليزية واآلرمية والعربية.

وأضاف�ت: يف دوري غنيت الرشق�ي واألوبرا عى 
بوتس�دام  بمدين�ة   Friedenskirche م�رح 
األملاني�ة م�ع أوركس�رتا وك�ورال مدينة آرس�ن 
الهولندية بقيادة املايسرتو رول فريهيخن، وهي 
مؤلفة من خمس�ن عض�وًا من الك�ورال امللكي 
الهولندي املخرضم.وقالت: كنت س�عيدة حينما 
أع�دَّت يل األوركس�رتا يف برل�ن مفاج�أة جميلة 
لالحتفاء بي يف يوم مي�الدي، وأول هدية تلقيتها 
ه�ي حمامة بيضاء من ورق كتب عليها "هولندا 
وأملاني�ا تفتخ�ر بأنك بن�ت الع�راق" موقعة من 
130 ش�خًصا.وتابعت بيدر: رشح العمل لجائزة 
الثقاف�ة يف مدينة ليمبورخ وس�تظهر النتائج يف 
التاس�ع من ترشين الثاني املقبل 2012، وجاءت 
هذه املش�اركة عقب حصويل ع�ى لقب "صوت 
االديان" يف هولندا ال�ذي أقيم هناك، ومعه أحمل 
ه الس�الم مثلما  تمنيات�ي لبلدي الع�راق ألن يعمَّ
أن يع�مَّ ربوع العال�م كافة.وختمت بيدر حديثها 

بالقول: ش�كرًا للدعم الكب�ري الذي حصلت عليه، 
وش�كرًا للدعوات الجميل�ة بالتوفيق يل، الش�كر 
األك�ر لوال�دي ووالدت�ي وأخوت�ي وأصدقائ�ي 
وأس�اتذتي الذين يدعمونني دائًما، تمنيت يف تلك 
قني الله ألسعد بلدي وشعبي وأرفع  الليلة أن يوفِّ
اس�مهم عالًيا يف كل دول العالم، أرواحنا ممتلئة 
حزًنا مما نراه ونس�معه يومًيا ولكن هناك دائًما 

أمل بأن اآلتي أجمل.

ق�ال الفنان الش�عبي، ش�عبان عب�د الرحي�م، إن أغنيت�ه الجديدة 
"مفيش راج�ل يف مرص مبيعرفش األصول" ج�اءت كرد فعل منه 
ع�ى ما انترش أخريًا حول عدم وجود نخوة لدى الرجال، وأن الثورة 
قضت عى آخر املحرتمن، مش�رًيا إىل أن هذه األغنية جاءت لتحمل 
رسالة مفادها أن الرجل املرصي دائًما هو صاحب أصول ويعرفها 

جيًدا.
وأوض�ح أن األغني�ة ج�اءت لتؤكد أيًض�ا أن الرجل امل�رصي يلتزم 

دائًما بكلمته والعهد الذي يقطعه عى نفسه مهما كانت الظروف، 
ويتحم�ل الكثري من أجل اإللت�زام بحديثه، مؤكًدا أن ظروف الحياة 
وإن أثَّرت عى بعض األمور فس�يظل معدن املرصين كما هو ألنها 

جينات وراثية تنتقل من اإلباء إىل األبناء عى حد تعبريه.
وأش�ار إىل أن هناك كيمياء تجمع بينه وبن الش�اعر إسالم خليل، 
الفًتا إىل أن األغنية الثانية التي تحمل اس�م "مروك علينا الحرية"، 
جاءت لتحمل إس�قاًطا عى الواقع واملطالبة بتحقيق ما قامت من 

أجله ثورة يناير.
وأك�د أن الجمهور لكي يش�عر باألغاني يج�ب أن تكون قريبة 

منه إىل أقىص درجة وأن تعرِّ عن همومه خصوًصا وأن الفن 
الش�عبي يعت�ر األقرب لقل�ب املواطن املرصي البس�يط، 

موضًح�ا أن�ه يفك�ر حالًي�ا بالطريقة التي س�يصوِّر 
فيه�ا األغنيتنن الجديدتن لعرضهما عى املحطات 

الفضائية عى أن يبدأ يف تنفيذهما قريًبا.

بيدر البصري: فخورة برفع اسم العراق عاليَاً

بعد يــنــقــرضــوا  لـــم  ــــال  ــــرج ال ـــم:  ـــي ـــرح ال عــبــد  شــعــبــان 

أك�د الفنان املرصي نور الرشيف أنه ليس نادًما 
عى املشاركة يف مسلس�ل »عرفة البحر«، الذي 
تم عرضه يف شهر رمضان، قائاًل إن العمل كان 
يس�تحق والزال رغم أنه لم يحقق النجاح الذي 

توقعه.
الرشيف قال إنه لم يكن ينوي أن يدخل السباق 
الرمضاني بهذا املسلسل إال أن الظروف حكمت 
بذلك، مش�رًيا إىل أن العرض الحرصي عى قناة 
»الحياة«، التي اخت�ارت له إحدى قنواتها األقل 
مس�توى هو الس�بب يف هذه النتيج�ة، ولكنه 

يتمنى أن يعوض ذلك يف العرض الثاني.
املوس�م  ه�ذا  أن  ع�ى  أك�د  امل�رصي  الفن�ان 
الرمضان�ي ه�و األق�وى، الفًت�ا إىل أن الع�رض 
الحرصي ظلم كثري من املسلسالت، وأنه سعيد 
بتأجيل مسلسل »ذات« حتى يستطيع املشاهد 

أن يركز معه.

رغم فشله.. الشريف راض 
عن »عرفة البحر«
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تقوم النجمة األميركية غوينيث 
بالت��رو بالتروي��ج حالي��ًا للعطر 
 Boss Black‘s" النس��ائي 
 "Boss Nuit Pour Femme
"بوس نوت" من هوغو بوس في 

مدريد.
وتألقت النجمة 40- عامًا- بثوب 
اس��ود من الجل��د غ��ازل قوامها 

المتناسق.
وف��ي وقت الح��ق حل��ت النجمة 
الش��قراء ضيف��ة عل��ى البرنام��ج 
 "El Hormiguero" االسباني 
وب��دت جميل��ة ف��ي طل��ة مرحة 

بثوب احمر اللون.

مسرحية / العروسة 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

االعداد واالرشاف / برهان غضور 

اخراج/ سوالف شوان 

تقديم / فرقة السليمانية 

تمثيل / عدد من طالب الفنون الجميلة يف السليمانية 

الزمان /2012 

املكان / مرسح معهد الفنون الجميلة 

املناسبة / اطار مرسح االطفال 

احداث املرسحية تدور حول تربوية يتم رسدها عىل الستة 

الحيوانسات باسسلوب ما يطلسق عليه مسرسح االطفال.. 

وانها من املواد التي املدرسسة يف معهد الفنون الجميلة يف 

السليمانية والتي القت االهتمام املناسب. 

املخرجة

سوالف شوان

العناكب كادت أن تقتل هالي بيري
حالة من الذعر عاشستها الفنانة 
بعدمسا  بسري  هسايل  األمريكيسة 
مسستعمرة  وجسود  اكتشسفت 
من عناكسب »األرملة السسوداء« 
السسباحة  السسامة قرب حوض 
مسا  يومًيسا،  تسستخدمه  السذي 

اضطرها إىل مغادرة املنزل.
وذكر موقع »هوليود« األمريكي 
أن بسري ذعرت عندما اكتشسف 
هسذه  مسن  مسستعمرة  وجسود 
العناكسب السسامة تحست كريس 
تسستخدمه يوميساً قسرب حوض 

السسباحة، مما دفعها إىل مغادرة 
البيت إىل أن تم التخلص منها.

ونقسل املوقسع عن الفنانسة األمريكيسة قولها: »وجدوا مسا يزيد عن 
مائسة عنكبوت تحت الكريس الذي نجلس عليه جميعاً قرب حوض 

السباحة، غادرت البيت.. ال يمكنني تحمل العناكب«.

لوهان تطرد والدها من منزلها
أزمات ال تنتهي تعيشسها الفنانة 
األمريكية، لينديس لوهان، تكون 
بسسببها عرضسة لالنتقساد مسن 
قبل اآلخرين، بسسبب ترصفاتها 
الطائشسة، وعسدم قدرتهسا عسىل 
التسرصف بشسكل الئسق لكونهسا 

نجمة مشهورة.
التسي تحسارص  ولكسن املشساكل 
لوهان منذ فسرة طويلة بعضها 
ليس لها يد فيه وسسببه والداها، 
وهسو ما ظهر واضحساً من خالل 
استدعائها للرشطة هذا األسبوع 
لطرد والدها مايكل من منزلها يف 

بيفسريل هيلز، بعدما رفسض الخروج إال بعسد أن توافق لينديس عىل 
الخضوع للعالج مسن إدمان املخدرات والكحوليات بدخولها إلحدى 

املصحات النفسية.
ويأتي ما حدث من والد لينديس بعد أسسبوع واحد فقط من رفعها 
الدعوى عىل والدتها دينا، بعدما نرشت تسسجيالت خاصة لها دون 

موافقتها.

كات غراهام.. مخطوبة
حان دور املمثلسة األمركية كات 
غراهام لدخول القفص الذهبي، 
أن  غيسدري  كوتريسل  أعلسن  إذ 

الثنائي مخطوبان.
وكتب غيدري، عىل حسابه يف 
التواصل االجتماعي  شبكة 
"فيسبوك"، إنه "مخطوب 

من كات غراهام".
يشسار إىل أن كات غراهام 
)22 عاماً( ممثلة ومغنية 
وراقصسة  وعارضسة 
أصسول  مسن  أمركيسة 
واشستهرت  سسويرسية، 

بأدوارهسا يف عدة أفالم، أهمها سلسسلة "يوميات مصاص 
الدمساء" )2009( التي كانت تعرض عىل قناة "يس بي أس" 
األمركيسة، كما كتبست أغنية "خسارج عن السسكة" التي 
عرضست يف فيلم "خسارج عن السسكة" للنجم األمركي 

جان كلون فاندام.

ميراندا كير تؤمن بجسد المرأة
هسي واحدة من أكثر نسساء العالم إثارة، وتسستمر 
العارضة االسرالية مراندا كر بإثبات هذا األمر يف 

كل جلسة تصوير تشارك فيها.
حيسث أظهسرت العارضسة -29 عامساً- جمالهسا الطفسويل 
وجسدها املذهل يف العدد الجديد من مجلة "اسكواير" لعدد 

كانون الثاني.
مراندا وهي زوجة املمثسل اورالندو بلوم بدت يف قمة إثارتها 
برساويسل داخلية وسسرات فقط أمام عدسسة املصور ديفيد 
سليرب. وعن صورها املثرة قالت "أنا أؤمن باالحتفال بجسد 

املرأة وتقبل ما أعطي لنا، وال نخفي ذلك".
وكشسفت الجميلسة االسسرالية ان لديهسا طفولسة صبيانيسة 
،موضحة"قضيست طفولتي يف الهسواء الطلق يف مزرعة جدي 
الدراجسة  ركسوب  وجدتي،وتعلمست 
الناريسة عندما كنت بالسادسسة 

من عمري".

حصسدت النجمسة اللبنانيسة مايسا ديساب، فتساة “الفور 
كاتس” سابقا ومقدمة الربامج حاليا، املركز األول ألكثر 
النجمسات اللبنانيات إثارة، وفقاً السستفتاء أجراه موقع 

Gololy املتخصص يف أخبار الفن واملشاهر. 
مايا حصلت عىل 25 باملئة من نسسبة التصويت لتتصدر 
املركسز األول بفارق 3 باملئة عن مواطنتها النجمة نيكول 

سابا التي حلت باملركز الثاني بنسبة 22 باملئة.
املفاجأة أن اللبنانية هيفاء وهبي جاءت يف املرتبة 

الثالثة بنسسبة 21 باملئة عىل خالف التوقعات، 
ملسا للنجمة من شسعبية جارفسة يف العالم 

العربي.
املركز الرابع كان من نصيب 
فرنجيسة  الميتسا  الفنانسة 
بنسسبة 18 باملئسة، بينمسا 
األخسر  املركسز  يف  حلست 
فسارس  مريسام  النجمسة 
بعدما حصلت عىل نسبة 

14 باملئة.
دياب  مايسا  النجمة 

أثسارت  كانست 
جسدال خسسسالل 

الفسرة املاضية حيسث اعرضست القناة التسي تقدم عرب 
شاشتها برنامج “ديل اور نو ديل” عىل مالبسها الجريئة 
فضال عن املناسبات التي ظهرت خاللها بفساتني مثرة 
مسا جعلها ضمسن الفنانسات الالتي يصنفهسن الجمهور 

ضمن فنانات اإلثارة.

أرجسع الفنان كاظم القرييش تهّيب املؤلفني من كتابسة األعمال الضخمة إىل قلة مواقع 
التصوير وضعف امليزانيات املخصصة لتلك األعمال.وقال القرييش إن الكاتب مسر من 
قبسل القنسوات التي تفضل األعمال القصسرة والتي تنجز بأقل التكاليسف كونها ال تملك 
ميزانيات ضخمة وتعتمد يف تمويلها عىل اإلعالنات القليلة والرسسائل القصرة للهواتف 
املحمولة.وأضاف: أن مهمة تنفيذ نصوص ضخمة هو من تخصص القنوات الرسسمية 
كقناة العراقية التي تملك ميزانية ضخمة كما أن واقعنا ميلء بالقصص التي تصلح ألن 
تكون أعمال ضخمة.  وبني: ان هناك العديد من العقبات التي يجب أن توفر قبل الرشوع 

بتنفيذ تلك األعمال الضخمة كبناء مدينة إنتاج إعالمي مع توفر األزياء املناسبة.

مايا دياب .. أكثر نجمات لبنان إثارة

القريشي:  المال ومواقع التصوير حرمتنا األعمال الضخمة

األوبسرا  مطربسة  العراقيسة، أعربست 
البرصي،  عسن بيسدر 

سسعادتها 
بما حققته 
خسالل  مسن 
كتها  ر مشسا
الحفسل  يف 
السذي  الفنسي 
يف  أخسًرا  أقيسم 
كبار  بمشاركة  أملانيا 

املوسيقيني األوروبيني.
وقالست بيسدر "أنا يف غايسة الرسور 
الحفسل  هسذا  يف  شساركت  ألننسي 
العاملسي الجميسل وغنيت عىل 
املرسح الذي يحلسم كل فنان 
أن يغني عىل خشبته، السيما 
أن اآلخريسن يحملسون ذكرى 
طيبسة من وقوف املوسسيقار 
الخالسد بيتهوفسن عىل هذه 
الخشسبة، كما أنني سعيدة 
ألننسي غنيست وأنسا أحمسل 

لقًبسا جميالً وهو "صسوت األديسان"، لقد قدمت 
حفالً للسالم تحت عنوان "السالم والتعايش بني 
األديسان" للمؤلف الربيطانسي كارل جينكز، وهو 
عمل يتضمن اللغه اإلنكليزية واآلرمية والعربية.

وأضافست: يف دوري غنيت الرشقسي واألوبرا عىل 
بوتسسدام  بمدينسة   Friedenskirche مسرسح 
األملانيسة مسع أوركسسرا وكسورال مدينة آرسسن 
الهولندية بقيادة املايسرو رول فرهيخن، وهي 
مؤلفة من خمسسني عضسوًا من الكسورال امللكي 
الهولندي املخرضم.وقالت: كنت سسعيدة حينما 
أعسدَّت يل األوركسسرا يف برلسني مفاجسأة جميلة 
لالحتفاء بي يف يوم ميسالدي، وأول هدية تلقيتها 
هسي حمامة بيضاء من ورق كتب عليها "هولندا 
وأملانيسا تفتخسر بأنك بنست العسراق" موقعة من 
130 شسخًصا.وتابعت بيدر: رشح العمل لجائزة 
الثقافسة يف مدينة ليمبورخ وسستظهر النتائج يف 
التاسسع من ترشين الثاني املقبل 2012، وجاءت 
هذه املشساركة عقب حصويل عسىل لقب "صوت 
االديان" يف هولندا السذي أقيم هناك، ومعه أحمل 
ه السسالم مثلما  تمنياتسي لبلدي العسراق ألن يعمَّ
أن يعسمَّ ربوع العالسم كافة.وختمت بيدر حديثها 

بالقول: شسكرًا للدعم الكبسر الذي حصلت عليه، 
وشسكرًا للدعوات الجميلسة بالتوفيق يل، الشسكر 
األكسرب لوالسدي ووالدتسي وأخوتسي وأصدقائسي 
وأسساتذتي الذين يدعمونني دائًما، تمنيت يف تلك 
قني الله ألسعد بلدي وشعبي وأرفع  الليلة أن يوفِّ
اسسمهم عالًيا يف كل دول العالم، أرواحنا ممتلئة 
حزًنا مما نراه ونسسمعه يومًيا ولكن هناك دائًما 

أمل بأن اآلتي أجمل.

قسال الفنان الشسعبي، شسعبان عبسد الرحيسم، إن أغنيتسه الجديدة 
"مفيش راجسل يف مرص مبيعرفش األصول" جساءت كرد فعل منه 
عسىل ما انترش أخرًا حول عدم وجود نخوة لدى الرجال، وأن الثورة 
قضت عىل آخر املحرمني، مشسًرا إىل أن هذه األغنية جاءت لتحمل 
رسالة مفادها أن الرجل املرصي دائًما هو صاحب أصول ويعرفها 

جيًدا.
وأوضسح أن األغنيسة جساءت لتؤكد أيًضسا أن الرجل املسرصي يلتزم 

دائًما بكلمته والعهد الذي يقطعه عىل نفسه مهما كانت الظروف، 
ويتحمسل الكثر من أجل اإللتسزام بحديثه، مؤكًدا أن ظروف الحياة 
وإن أثَّرت عىل بعض األمور فسسيظل معدن املرصيني كما هو ألنها 

جينات وراثية تنتقل من اإلباء إىل األبناء عىل حد تعبره.
وأشسار إىل أن هناك كيمياء تجمع بينه وبني الشساعر إسالم خليل، 
الفًتا إىل أن األغنية الثانية التي تحمل اسسم "مربوك علينا الحرية"، 
جاءت لتحمل إسسقاًطا عىل الواقع واملطالبة بتحقيق ما قامت من 

أجله ثورة يناير.
وأكسد أن الجمهور لكي يشسعر باألغاني يجسب أن تكون قريبة 

منه إىل أقىص درجة وأن تعربِّ عن همومه خصوًصا وأن الفن 
الشسعبي يعتسرب األقرب لقلسب املواطن املرصي البسسيط، 

موضًحسا أنسه يفكسر حالًيسا بالطريقة التي سسيصوِّر 
فيهسا األغنيتنني الجديدتني لعرضهما عىل املحطات 

الفضائية عىل أن يبدأ يف تنفيذهما قريًبا.

بيدر البصري: فخورة برفع اسم العراق عاليَاً

بعد ي��ن��ق��رض��وا  ل���م  ال����رج����ال  ال���رح���ي���م:  ع��ب��د  ش��ع��ب��ان 

افتتسح الفنَّان اللبناني، رامي عيَّساش، من خالل جمعيَّته "عيَّساش الطفولة" وبالتَّعاون مع 
الجمعية اللبنانيَّة لنرش الثقافة األوركسسراليَّة "Le Bam" برئاسة النائب غسان مخيرب، 

ورئيسسة لجنة "مهرجانات بيت الدين" السسيِّدة نسورا وليد جنبالط، معهداً موسسيقياً 
لتعليم العزف عىل آالت النَّفخ واإليقاع مجاًنا يف مدرسسة Shouf National College يف 

وفيَّة. منطقة بعقلني الشَّ
د رامي أنَّ خطسوة التَّعاون مع جمعيَّة  ويف حديسث صحفي عىل هامسش الحفل، أكَّ
Le Bam كانست وليسدة األفكار الَّتي طرحهسا عليه النائب مخيسرب، علًما أنَّه كان 
يحلم دائًما بافتتاح فرع للموسيقى ضمن جمعيَّة "عياش الطفولة"، وكان هذا 

التَّعاون فرصة لتحقيق ذلك.
سا عن كليب أغنية "جربان" األخسر الذي ظهر فيه بقرط أذن وطالته بعض  أمَّ
االنتقادات بحكم أنَّ هكذا إطاللة ال تتناسسب مع اسم كبر كإسم الفيلسوف 
د رامي أنَّه نفذ مسا طلبته منه املخرجة آنجي جمال،  جسربان خليل جربان، أكَّ

ذ املطلوب منه فقط. أشار إىل أنَّه ال يرتدي قرط أذن يف الحياة العادية بل نفَّ
وعسن ترسيب خرب خطوبتسه الثانيَّة ونفيه لألمر وظهسوره الحًقا مع خاتم 
ب إىل اإلعالم، وإنَّما قال  الخطوبة، أشار عيَّاش إىل أنَّه لم ينِف الخرب بعدما رسِّ
إنَّه سيعلن عن املوضوع عندما تتمُّ الفرحة الكربى، وقال إنَّه من املحتمل أن 

ًدا أنَّ خطيبته لبنانيَّة. يف املقبل مؤكَّ ج خالل الصَّ يتزوَّ

عيَّاش: خطيبتي لبنانيَّة 
يف والزواج في الصَّ
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أرى الخيانة كرجل يطعن اآلخر من 
الخلف ال يتمكن المطعون من ردها 

ربما لو جاءت من األمام ألعطت 
فرصة لآلخر للدفاع عن نفسه.

أخرجت صورته من حقيبتها  
مزقتها وألقتها أمامه.. جمع قطع 
الصورة من على المنضدة خوفا من 
أن يراها أحد.. خاف على كرامته.. 

فكان ال شىء.

حتدت الظروف 
لم يكن عش�قها له بق�رار، ألول مرة تؤمن 
بالح�ب ألول مرة تتيمن به، فلم  تكن تعرف 
أنه�ا تعش�قه إلى ه�ذا الحد، كان�ت ظروفه 
صعبة تحكم عل�ى حبهما بأنه حب بال أمل، 
ولكنهما تحديا الظروف تحدت هى باألفعال 
وتح�دى هو بالكالم ووعده�ا بأنه لها وأنه 
س�يبقى معها حتى آخر لحظ�ة، لن يتركها 
ل�ن يتخلى عنها وفعلت ه�ى ما يمليه عليها 
قلبه�ا فكان�ت ل�ه مخلص�ة محب�ة حنونة 

عاشقة مجنونة. 
كان�ت تراوده�ا الكوابي�س بأنه س�يختفى 

وهى فى مفترق الطريق فتستيقظ مذعورة 
والخ�وف ينش�ر غمامة على قلبه�ا ودمعة 
حائرة ال تريد السقوط على الوسادة، وما إن 
تتذكر وعده حتى يمأل السكون قلبها  تتصل 
به فيطمئنه�ا أنه لها ول�ن يتركها لن يجدد 
مخاوفها، لن يتركها كما تركها الس�ابقون 
فتنهار أمام  حنان�ه تجلس تحت قدميه من 
قمة العشق لم تكن تخجل منه، إنه أول رجل 
تطيل النظر فى عينيه تمنت أش�ياء صغيرة 
تشاركه إياها، كانت الدنيا بالنسبة لها. كان 
بداخلها ش�ىء م�ن االمتنان ل�ه  فبوجوده 
عرف�ت أنها على قي�د الحياة، فقد انتش�لها 

من أشد اللحظات ألما، كل منهما كان يكمل 
اآلخر.

ذكرى اللقاء االول
كان�ت تتذك�ر أول لق�اء لهما، كي�ف تأنقت 
واصطحبه�ا بس�يارته جلس�ا يتح�دث كل 
منهما عن نفسه عن احتياجه لآلخر وصرح 
كل منهم�ا بحب�ه لآلخ�ر دون خ�وف دون 
انعدام للثقة وقبل أن تنزل من سيارته   وهى 
تودع�ه أمس�كت بيديه فش�عرت برجفتها، 
نظرت لعينيه لتجد ما لم تره فى عيون رجل 
من قبل، كان بها كالم كثير لو قاله لتخطت 
س�اعات العش�ق حدود الزمان، كان الخجل 
يكس�و مالمحه هو الرج�ل العاقل الناضج، 
كان كالطف�ل بي�ن يديه�ا خج�وال مرتب�كا 
وتمن�ت أن يختف�ى كل البش�ر لترتم�ى فى 
حضن�ه ويضمها بذراعي�ه ال تريد أن تغادر، 
تتمن�ى أن تقض�ى ما تبقى م�ن عمرها بين 

يديه.
كانت حياتها حزينة، ال شىء فيها ذو معنى 
كانت أيام وش�هور نهار وليل حتى ظهر فى 
حياتها، لم تقترب من�ه فى البداية فلم تعتد 
على االقت�راب ول�م تعتد على ال�كالم، كان 
حديثها مع الجميع حذرا، طبيعة زادت منها  
تجاربها الس�يئة فكان هو من يس�أل عليها 
ويقترب منها.. ورويدا رويدا وجدت نفسها 
معه ب�كل ما تملك وأصبحت أس�عد لحظات 
تقضيه�ا ه�ى اللحظ�ات التى تجل�س فيها 
مع�ه. كان يحدثها ع�ن الح�ب.. االحتياج.. 
ويس�تنكر الخيانة قال لها م�رة وهما معا: 
إن�ى أرى الخيان�ة كرج�ل يطع�ن اآلخر من 
الخل�ف ال يتمك�ن المطعون م�ن ردها ربما 
لو جاءت م�ن األمام ألعط�ت فرصة لآلخر 
للدف�اع عن نفس�ه.قال لها: ل�و أحببت أحدا 
غيرى سأعرف أنك لم تكونى حبيبتى. كانت 

تصدقه..

حني تكون احلقوق طوقا
حت�ى تب�دل كل ش�ىء فى لحظ�ة كانت فى 

غفلة واس�تيقظ هو قبلها بكثي�ر، بدأ يفقد 
اهتمام�ه به�ا ال يتصل س�وى ف�ى مواعيد 
محددة وكأنها روتي�ن يريد أن يتخلص منه 
ثم بدأ يم�ل منها إذا طالب�ت بحقوقها حتى 

أبسط الحقوق كانت طوقا على رقبته.
أن يطرده�ا  م�ن  أن يتخل�ص منه�ا،  أراد 

حيات�ه.. بع�د أن وضعت�ه فوق رأس�ها فلم 
يع�د يراها.. ضعف�ت وتهاونت فى حقوقها 
فاعتاد على صمتها ثم كانت الطامة طعنها 
من الخل�ف دون أن تراه، ج�دد آالمها وفعل 

بها ما فعله غيره.
تعقي�دا..  فزاده�ا  عقدته�ا  عل�ى  ائتمنت�ه 
وحان�ت لحظة الفراق التى لم تتخيلها طيلة 
ع�ام ونصف تنصل من كل وع�وده قال لها: 
اعتبرينى كن�ت أحمق وصح�وت.. ظروفنا 
صعب�ة ول�ن نس�تطيع أن نكمل.فقالت له: 
أليس�ت ه�ى نفس الظ�روف الت�ى وعدتنى 

بحلها وتخطيها؟
فق�ال لها: كن�ت أحمق .ولكنك ل�م تحاول.. 
لم نجرب س�ويا كى نعرف  لم يتغير ش�ىء 
من الظ�روف ما تغير ه�و وعدك.فقال لها: 

فكرت.
فقالت: كي�ف تفكر بعد عام ونصف لقد كنا 
س�ويا لماذا لم تفكر م�ن البداي�ة.. ألم أكن 

أس�تحق ليل�ة م�ن التفكير.. لق�د ترجيتك 
كثي�را أن نفكر س�ويا كنت ترج�ئ القرار 
كنت تخدعنى ألبقى معك حتى تجد البديل.

فلم يرد.
ناقش�ته ف�كان حائط صد، ه�و الذى كان 
يجلس بي�ن يديها بالس�اعات والذى أفنت 
شهورا طويلة فى عشقه ال يريد أن يجلس 
معه�ا دقائ�ق لتع�رف م�اذا ح�دث.. أنكر 
خيانته.. لكنها كانت واضحة فى أنفاس�ه 
فى نظرات عينيه، فى نبرات صوته حاولت 
جاه�دة أن تنظر إليه  ربما تجد عالمة حزن 

أخط�أت طريقه�ا 
يك�ن  ل�م  ولكن�ه 
حزين�ا لق�د هانت 
علي�ه.. كان يري�د 
الموقف  ينتهى  أن 
موق�ف،  مج�رد 
يواجه�ه  أن  ق�رر 
لكن  إلحاحها  م�ع 
الح�زن ل�م يم�س 
أنك�ر وعوده  قلبه 
م�ن  وأخرجه�ا 
تركه�ا  حيات�ه 
ف�ى  بمفرده�ا 
الطري�ق. مفت�رق 
عينيه�ا  أخفض�ت 

عن عينيه ال تريد أن تراهما.. كرهتهما. 

وهم البحث عن ان�سان !!

 
تب�ا للح�ب.. تب�ا لل�زواج.. لي�س ه�ذا م�ا 
بحث�ت عنه ف�ى تل�ك اللحظة كان�ت تبحث 
ع�ن اإلنس�ان، كان�ت تبح�ث ع�ن صدقة.. 
ع�ن القيم الت�ى تعلمته�ا منه.. ع�ن إيمانه 
بها.. ع�ن  طيبة قلبه.. ع�ن حفظه للوعد.. 
ع�ن رجولته.. أي�ن الرجل ال�ذى أحبته؟ أين 
الرج�ل الذى كان يكره الخيان�ة؟ أين الرجل 
الصادق؟.. أين الرجل الذى قال لها س�أوفى 
بكل عه�ودى ووعودى؟ أين هذا اإلنس�ان؟ 
بحث�ت عن اإلنس�ان فل�م تج�ده كان غائبا 
وكان الجالس أمامها شخص آخر ال تعرفه، 
أدركت وقتها بأنها كانت 
تعي�ش فى أكذوب�ة.. لم 
يكن ما بينهما ش�يئا لم 
يكن حبا.. لم يكن عالقة 
س�رابا  كان  إنس�انية.  

ووهما.. 
مج�رد رج�ل يبحث عن 
االهتم�ام م�ن عاش�قة 
تكبرا.  تزي�ده  مجنون�ة 
م�ن  صورت�ه  أخرج�ت 
ومزقته�ا  حقيبته�ا 
جمع  أمام�ه..  وألقته�ا 
قط�ع الص�ورة من على 
المنض�دة خوف�ا من أن 
يراه�ا أح�د.. خاف عل�ى كرامت�ه.. فكان ال 

شىء.

حكاية امرأة مصدومة ..  
لـم يكن شيئًا !!

اأنفا�سها تتالحق، �سدرها يعلو وينخف�ض، وقطرات العرق تت�ساقط من جبينها، تلهث من كرثة التعب، اإنها بالتاأكيد قطعت اأمياال مل تعد 
ت�سعر بقدميها.. ولكن موؤكد اأنها �ست�سل �سيتحقق احللم، �ست�سرتيح، �ستلقى راأ�سها على �سدره و�سي�سمها بقوة �ستغم�ض جفنيها اللذين 

اأعياهما ال�سهر، لن تفكر فى �سىء يجعلها حزينة مرة اأخرى.وا�سلت اجلرى..منهكة.. متعبة.. ولكنها غري مهزومة.
اإن حلمها الوحيد هو اأن ت�ستيقظ �سباحا وجتده بجانبها، تكون اأول من ي�ستن�سق اأنفا�سه منتهى االأمان بالن�سبة لها. وا�سلت اجلرى..
 ال تعرف كم مر من الوقت عليها وهى جترى ولكنها مل ت�سل.. الطريق طويل.. �سعب.. ولكن  �سعادتها ت�ستحق العناء.. فوا�سلت 
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ماجدة، منى، أماني والحاجةنورية.. خالتي وجارتي 
وأن�ا وأنتم.. س�تمر علينا وعلى كل البي�وت العراقية 
نفس الظروف موجة عاتية قوية ستستنزف ماديات 
األسرة بمختلف أحوالها المادية واالجتماعية وعلينا 
جميع�اً إم�ا التحلى ب�أدوات تجعلنا نرك�ب على هذه 
الموجة »عوامة« مثالً من التدابير والحكمة.. أو اللى 
يعرف يس�بح فليبحر فى هذه المش�اكل ولكن حذار 

من الغرق فيها!!
لم يكن ما بدأت به نش�رة تقديم ألحوال الجويةوإنما 
هو المش�هد ال�ذى س�نواجهه جميعا فهن�اك ثالثية 
س�تواجه اقتص�اد منازلنا.. فمن الم�دارس  ثم العيد 
يعقب�ه عاش�وراءوالطواريء من المس�تلزمات لكل 
بيت  ،سيجعل الغنى يفتقر.. والفقير يتسول ويقول: 

الله الغنى.
ويبقى الحل ف�ى أيدى ربات البيوت المس�ئول األول 
ع�ن اقتص�اد المن�زل والملقب�ات م�ن األزواج بلقب 
»الحكوم�ة« او"  وزارة الداخلي�ة" والبع�ض يطل�ق 
عليهن امينة الصن�دوق !!.. ولكن ربات البيوت أثبتن 
أنهن أحسن من الحكومة 100 مرة قادرات على تحدى 
الصع�اب صامدات ف�ى المهمات الصعب�ة.. مدبرات 
فلوس�هن.. وموس�طنات أموره�ن.. أم�ا  الحكومة 
والمس�ئولون فدائم�ا يفاج�أون وكأن المناس�بات 

»جاءه فى السر« ودائماً هناك تقصير.
 الس�طور القادم�ة تحك�ى قص�ص رب�ات المن�ازل 
بخططه�ن المحكمة للخروج من هذا المأزق وترصد 
العدي�د م�ن المش�اكل واالزم�ات الت�ى ل�م تعالجها 

الحكومة متسائلين؟

احلكومة ومعاجلة االزمات !!
ما ه�ى الخط�ة التى تعم�ل به�ا حكومة ه�ذا العام 

لتفادى أخطاء األعوام السابقة، فالمالحظ دائماً 
وزارة الكهرباءتنام في العسل اعتمادا على المولدات 

األهلية وألجل غير مسمى!!.
أما عن االزدحام وتكدس المواصالت وتيبس المرور 
فم�ا ه�ى الخطة الت�ى م�ن خاللها س�تقضون على 
ازدحام المرور وقت خروج الموظفين ظهراً وخاصة 

على الجسور ؟

باإلضافة الى الس�لع التموينية والخضار. هل وفرتم 
هذه االحتياجات أم تركتموها  تحلق باجنحة عالية؟

 خطط االأهاىل للخروج من املاأزق
ماجدة فرج ربة منزل حاولت أن توائم هذه الظروف ، 
العيد ،المدارس، احتياجات االسرة  كل هؤالء لم يأتوا 
فج�أه أو »على غفل�ة« لذلك بدال من أن أضع نفس�ى 
فى مأزق وأندب حالى وتعم المش�اكل فى حياتى أنا 
وزوجى وأبنائى فمن نهاية رمضان الماضى وأنا أضع 
خطة حتى أستطيع مواجهة احتياجاتالعيد والمدارس 
والنق�ل »الل�ى بخرب البي�ت« عل�ى رأى زوجى فكل 
ش�هر كنت أقوم بحفظ مبلغ معين من ميزانية البيت 
أطلق�ت عليها »ميزانية المناس�بات« حتى تس�اعدنا 
م�ع مكافأة زوج�ى لهذا الش�هر ومصروف الش�هر 
وجعلت هذه الميزانية هى العكاز الذى سيتعكز عليه 
ش�هرية زوجى لتلبي�ة جميع احتياج�ات العزومات  
والعي�د والمالبس والمدارس، أما بالنس�بة للعيد فلم 
أنتظر ش�راء لبس العيد فى هذه الش�هور وإنما فترة 
التنزيالت على المالبس الصيفى وقبل نزول المالبس 
الش�توى فى األس�واق أقوم بش�راء مالب�س أبنائى 

وأخفيها لهم طوال السنة حتى يوم العيد.. 
أما المدارس مالبسها ومصاريفها يكون 

م�ن المرت�ب الجديد لزوجى فى ش�هر 
تشرين فالراتب بالكامل مع أخذ سلفة 
يقوم زوجى بتسديدها على 3 شهور، 
وبه�ذه الخطة أك�ون ق�د تمكنت من 
مواجهة كل الظروف المادية ببساطة 
ولم أحرم نفسى أو زوجى وابنائى من 

شىء.

اجلمعية احلل االمثل
من�ى حس�ن عب�د االل�ه مدرس�ة دراس�ات 

اجتماعية قالت: س�أجتاز هذه المش�اكل االتى 
ته�د الميزاني�ة »والحي�ل« عن طري�ق  »الجمعية« 

فق�د قمت أن�ا وزميالتى فى المدرس�ة بعمل جمعية 
من�ذ الع�ام الماض�ى واخت�رت أن أس�تلم المبلغ فى 
شهرتشرين وسأقوم بتقسيم المبلغ على أجزاء، جزء 
من  للطواريء وقمت بتجهيزه من راتبى أنا وزوجى 
وجعل�ت العزوم�ات  نس�بة معينةأتمك�ن م�ن عمل 
كل ش�ىء دون أن أت�أزم مادياً وم�ن فلوس الجمعية 

س�أدفع مصاريف المدارس ومس�تلزمات المدرس�ة 
م�ن مالب�س وأدوات مكتبي�ة وم�ن فل�وس زوجى 
نقوم بش�راء مالبس العيد ومس�تلزماته االخرى من 

الحلويات والفواكه واللحوم وغيرها .

ا�ستعداد قبل املوا�سم
أما ماجدة عبدالمنعم مدير إدارى بإحدى المستشفيات 
الخاص�ة  قالت: االس�تعداد قبل المواس�م هو أفضل 
ش�ىء بدالً من االصط�دام بأرض الواق�ع.. فكل عام 
نتعثر بس�بب تواجد أكثر من ش�ىء فى نفس الوقت 
تأخ�ذ من الميزانية وتجعلنا »ن�دان«.. وألننى عانيت 
الع�ام الماض�ى ق�ررت أن يكون ه�ذا الع�ام مختلفاً 
وهذا أفضل شىء أن يتعلم اإلنسان من أخطائه حتى 

ه�ا  ا د القادمة يتفا الم�رات  ف�ى 
ففى كل عام 
أستعد 

بش�كل 
فأق�وم  خاط�ئ 
بتكديس لفائف قم�ر الدين والتمرباإلضافة إلى علب 
الدهن والسكر والزيت واألرز وفى نهاية الشهر يتبقى 
نصف الكمية الموجودة وأحياناً تضيع صالحية بعض 
المنتج�ات التى كان عليها عروض، فأنا أطلب من كل 

ربة من�زل أن تقوم بش�راء ما تحتاج وليس بش�راء 
مايفرضه الس�وق عليه�ا، ولذلك قم�ت بعمل جدول 
بااليام وقمت بإخراج 4 أيام من الحساب وهى األيام 
التى سنعزم فيها وأيضا قمت بحساب عدد العزومات 
الت�ى س�نقيمها و كتب�ت مس�تلزمات الي�وم وهكذا 
وقمت بش�راء فقط ما أحتاجه بكمية بس�يطة حتى 
ينتهى وعندها أقوم بش�رائه مرة أخرى.. فاألسواق 
موج�ودة والعروض موجودة حتى نهاية وطبعاً هذا 
التنظي�م فرق كثي�راً فى الميزاني�ة واحتفظت بمبلغ 
كبير من الميزانية التى أعددتها أنا وزوجى قبل العيد 
بأربعة شهور، أما العيد سنقوم بشراء علبة حلويات 
وفاكهة لتقديمها للزائرين ألن كل من يزورنا يحضر 
معه بسكويت أو بيتى فور وفى النهاية نقوم بإلقائه 
ف�ى القمامة م�ن الكث�رة.. وعن مالب�س العيد أقوم 
بشراء ش�ىء واحد فقط لكل ابن من أبنائى فأنا لدى 
3 أبناء اثنين بالمدارس واألخير ما زال 4 س�نوات أما 

المدارس فتكون لها ميزانية خاصة.

اجلدة والتدبري
الحاج�ة  فري�ال وهى جدة ومس�ئولة عن 4 أحفاد 
بع�د وفاة ابنته�ا وزواج زوج ابنته�ا أصبحت هى 
م�ادى  دور  ل�ألب  وم�ازال  معنوي�ا  واألب  األم 
فق�ط حيث قالت: أنا مس�ئولة ع�ن أحفادى منذ 
5 س�نوات ول�م أحرمه�م أب�داً من ش�ىء وأيضاً 
والده�م قد ينش�غل ع�ن رؤيتهم ولكن ش�هريا 
يرسل لى المبلغ الذى يكفى ابناءه، باإلضافة إلى 
مع�اش زوجى »جدهم« فه�و معاش كبير يقضى 
احتياجاتى وأس�اهم ب�ه ألحفادى..  اما بالنس�بة 
لزيارة كردستان في الشمال فأحفادى أكبرهم عنده 
31 س�نة ما زالوا صغاراً فى السن وأسعار المصايف 
فى ه�ذه االيام تك�ون أقل بكثير وس�ندفع نصف ما 
س�ندفعه فى الموسم، أما بالنس�بة الحتياجات العيد 
ومابعده فقمت بش�راء كل ش�ىء من معاش زوجى 
وم�ن مص�روف األوالد اش�تريت لهم مالب�س العيد 
والعيدي�ات أق�وم بإعطائه�م من مع�اش زوجى أما 
الم�دارس فوالده�م يقوم بدفع المصاريف وإرس�ال 
جزء بسيط أقوم أنا بالتكملة عليه لشراء مستلزمات 

المدارس

ملواجهة املناسبات العامة والطارئة

ربات البيوت أشطـر من احلكومة!!



يوصفون من قبل البعض بأنهم "مرتزقة" 
فيما يصفهم البعض األخر بأنهم جهاديون، 
ويرى آخرون أنهم "ثوار" وتنعتهم بعض 
األوسـاط بـ "المتطوعين" وهم يقولون 
عن أنفسهم أنهم مقاتلون من اجل الحرية 
والديمقراطيـة غيـر أن هناك مـن يحاول 
أن يكـون ملكيا أكثر مـن الملك فيصفهم 
بأنهم "شـعب ثائـر" وتحمـل الكثير من 
األخبـار الصادرة عن مراكز ومؤسسـات 
مناوئة لنظام بشـار األسـد .. توصيفات 
عديدة ومتباينة تتراوح ما بين "منشقين 
عن أجهزة ومؤسسـات النظام العسكرية 
واألمنية الى الجيش الحر الى التنسـيقات 
وغيرها"، وهذا التعدد في التوصيف يعبر 
عـن بلبلة وقلق وتعدد فـي منابع الموارد 
ومصـادر التجهيز وروافد المدد البشـري 
واألسـلحة والمعـدات وغيرهـا، والمثير 
لالنتباه ان هذا التباين في التوظيف تحدث 
كثيرا عن مسـتوى الخبـرات القتالية لدى 
الجانب الساعي لإلطاحة بالنظام االسدي، 
مؤكـدا ان هـذه الخبرات كانـت ومازالت 
تحقـق تقدمـا واضحـا فـي االسـتخدام 
المسـتديم والمتصاعد ألنواع نـادرة جدا 
مـن التقنيـات الحديثة في مجـال توحيد 
المقذوفات النارية بكل أنواعها وأحجامها 
االسـتخدام  فـي  المتناهيـة  وقدراتهـا 
المتزايد ألسـلحة حديثة فـي حرب المدن 
والتجمعات السكانية، وينبهر المراسلون 
األجانب من سـرعة االنقضاض والتراجع 
فـي حـرب الشـوارع واألزقة، وأسـاليب 
تدميـر األهداف والسـيطرة والتحكم على 
المناطـق والمراكز السـتراتيجية وكيفية 
إخالئها وإخالء الجرحى والقتلى واألسرى 

وغير ذلك. 
كل ذلك وغيره أضحى ميدانا رحبا لألقاويل 
واألحاديث واألخبار والتعليقات والبحوث 
والدراسـات، بيـد ان كل ذلـك، ظل يراوح 
مكانه متناسـيا اهمية وضرورة الحديث 
عن النوايا واألهداف المبيتة، لم يخرج من 

يقـل لنا ما هي تصـورات وأفكار وخطط 
وبرامج هـؤالء الذين تعددت مسـمياتهم 
وكانوا ومازالوا كثيـري الخبرة، بيد أنهم 
غامضوا النوايا واألفكار الى درجة  ال احد 
لديه إمكانية الجزم بالمسـتقبل السياسي 
والفكري الذي سـيحكم منطق الحكم في 

سوريا بعد اإلطاحة بنظام بشار األسد. 
أولئك الذين يقارنون بين ماجرى في ليبيا 
او تونـس او مصر وبين ما يجري االن في 
سوريا يتجاهلون الفرق الكبير في األهمية 
أوال  للمنطقـة  بالنسـبة  السـتراتيجية 
وبالنسـبة للعالم ثانيا بين سوريا وتونس 
وليبيا ومصر واليمن وغيرها.. سوريا لها 
أهمية ستراتيجية كبرى وعظمى بالنسبة 
للشـرق األوسـط وما ينطـوي عليه  من 
ملفات ساخنة وقضايا إسـتراتيجية ذات 
امتـدادات طبيعيـة بأوضاع أوربا واسـيا 

وافريقيـا، وأي تغييـر دراماتيكـي فـي 
سوريا يرتب تغييرات وتداعيات ال يعلم 
نتائجهـا المدمرة إال الله، وتلك حقيقة 
ليس في وسـع احد نكرانها او التقليل 
من شـأنها خصوصـا إذا مـا كان هذا 

التغيير مدفوعا ومصنوعا وموجها 
السـلفية  القـوى  قبـل  مـن 

المسـلمين  واألخـوان 
فعندئـذ  والقاعـدة، 

المنطقة  ستدخل 
فـي  برمتهـا 

مـن  أتـون 
الصراعـات 
يـة  مو لد ا
ملة  لشـا ا

 ، ة مـر لمد ا و
وتشير خارطة 
ت  ا د ا مـد إل ا
ية  لبشـر ا
صلـة  ا لو ا
الى سوريا 
أن  إلـى 

المتطوعيـن مـن القاعـدة والتنظيمـات 
أكثـر  يشـكلون  المتطرفـة  اإلسـالمية 
من70% من مجموع المقاتلين المتطوعين 
فـي "الثورة" السـورية يأتـون من اليمن 
والسعودية والجزائر وليبيا وقطر وعمان 

وموريتانيا والمغرب ومصر وغيرها. 
يقول احدهم في مقابلة أجريت معه بثتها 
قنـاة الجزيرة في25/ 4/ 2012 اننا نقدم 

أغلى ما عندنا: 
"العـرق والدم والجهد" نقدم 
كل ما نملك أال وهو حياتنا 
مـن اجل مـاذا ..؟ هل من 
اجل اإلطاحة بنظام 
..؟  األسد  بشار 
اجـل   مـن  أم 
بديل  يأتي  ان 
اتفق  كيفمـا 
ليحـل محـل 

بشـار األسـد وكفى..؟ بالطبـع ليس هذا 
وال ذاك.. إننا نسـعى من اجل إقامة نظام 
يلبي أهدافنا، نظام يجسد رؤيتنا المحددة 
والواضحـة فـي االسـالم الحقيقـي غير 
المنحـرف وغير الموضوع، اإلسـالم كما 
جاء بـه رسـولنا الحبيب صلـى الله عليه 
وسـلم إسـالم ال يقر للطاغية طغيانه وال 
للمرتد ارتداده وللكافر كفره، اإلسالم الذي 
ال  يهادن وال يجامل وال يساوم أحدا، لكنه 
لم يقل لنا كيف يطبـق هذا الكالم الجميل 

الذي سبقه اليه كثيرون دون جدوى! 
هذا هو البديـل المتوقع برغم كل ما يقال 
وبرغـم كل مـا يوحى به مـن قبل اإلعالم 
الغربـي واألمريكـي، بيـد ان مـا حصـل 
ويحصل االن في تونس ومصر وليبيا يكذب 
تلك األقاويل وال يزيل المخاوف الحقيقية 
من وصول من يحمل عود الثقاب ليشـعل 
حرائـق حقيقيـة في كل ارجـاء المنطقة 
في إطـار من التناحـر الدينـي والمذهبي 
والقومـي والسياسـي والفكـري والـذي 
يؤكد ذلك، هو ان جميع القوى المشـاركة 
في ما يسـمى بـ "الثورة" او "االنتفاضة 
السورية" ال تملك برامج محددة وواضحة 
تبيـن موقفها مـن القضايـا المهمة التي 
المنطقـة وخصوصا مشـاكلها  تعانيهـا 
الديمغرافية واالقتصادية وقضايا التخلف 
والبطالـة  واألميـة 
السيئ  واالسـتغالل 
الميـاه  لمصـادر 
وجـود  وانعـدام 
اإلقليمي  التعـاون 
لمواجهـة مشـاكل 
واالحتباس  التلـوث 
ي  ر ا لحـر ا
والطاقـة 

ل  سـتغال ال ا و
للمـوارد  األمثـل 
وغيرهـا،  الطبيعيـة 
ولذلك فال احد يتمكن 
مـن الجزم علـى ما 
سـتقدم عليـه هذه 
عندمـا  القـوى 
تتـاح لهـا فرصة 
علـى  االسـتيالء 
فـي  السـلطة 

سـوريا، وبماذا سـيجيب على أسـئلة من 
نوع، ما الموقف مـن لبنان وقضية حزب 
الله والشـيعة في لبنان؟ وبماذا سـيجيب 
على سـؤال حـول الموقف مـن الكرد في 
سـوريا وكردستان سـوريا والموقف من 
العلويين واالجتهادات العلوية ، والموقف 
من المسيحيين في سوريا ؟ والموقف من 
المزارات الشـيعية في سوريا؟ والموقف 
من الجـوالن واالحتالل اإلسـرائيلي لها. 
والموقف من التعددية والمذهبية: الدروز 
والصوفيـة والعلويـة والتعددية القومية 
الكـرد والتركمـان واألرمـن والشـركس 

وغيرهم. 
ان الغمـوض والخداع واللـف والدوران ال 
يساعد احدا في الوصول الى الحقيقة كما 
هي بعيدا عن اللبس وعدم الوضوح !! قبل 
ايام خرج علينا وزير خارجية تركيا ليتهم 
 pkk بمسـاعدة حزب العمال الكردستاني
وندد بهذه المساعدة مطالبا اياها باإلقالع 
عن ذلك، ثـم بعد ذلك بعدة ايام خرج علينا 
المتحدث باسـم الحكومة التركية مرحبا 
بمقتـرح سـوري يتضمـن تأليـف لجنـة 
سورية تركية مشـتركة لمراقبة الحدود، 
مشـيرا الى ان تركيا ترحب بهذا المقترح 
وهـي مسـتعدة للتباحث حولـه رغم انه 
تأخـر كثيـرا.. اذن فقد كانـت تركيا تريد 
ذلك قبل اآلن، قبل ان تقدم على افتعال ما 

افتعلته. 
لوعدنـا الـى الخلـف فـي العمـق 

التاريخي لظهور ونشـوء حزب 
العمـال الـى بداية السـبعينات 

وهـذا الحزب حزب سياسـي 
كـردي يسـاري مسـلح ذو 
كرديـة  قوميـة  توجهـات 
ماركسـية- لينينيـة هدفه 
كردسـتان  دولـة  انشـاء 
سوريا  وتتهم  المستقلة، 
في عهد حافظ االسد في 
المسـاعدة على انشـائه 
لـه،  الدعـم  وتقديـم 
وتنطلق هذه االتهامات 
من ارضية كون الحزب 
اخذ تدريباته ومؤهالته 
القتاليـة من سـاحات 
التدريـب للمنظمـات 
لفلسـطينية  ا

بعـض  وشـاركت 

خاليـاه القتالية فـي عمليـات فدائية في 
فلسـطين.. بيد انه انصـرف تماما للقيام 
بعمليات قتالية ضد القوات التركية واتخذ 
من شمال العراق منطلقا لعملياته معتمدا 
علـى ما يصله مـن اعانـات ومقاتلين في 

كردستان تركيا، وطوال الوقت كانت تركيا 
تتهم سـوريا في الوقوف خلف نشـاطات 
الحـزب وصل االمـر  بين سـوريا وتركيا 
اكثر من مرة الى حافة الصدام المسـلح.. 
بيد ان اوضاع تركيـة الداخلية واألوضاع 
الدولية وأوضاع المنطقة لم تكن تسـمح 
لعمـل تركي مسـلح ضد سـوريا قد تأتي 
نتائجه مدمـرة لتركيا ذاتهـا، غير انها لم 
تفقد األمل في أن تصل الى يوم تكون فيه 
قـادرة علـى رد الصاع صاعيـن، وقد جاء 
اعتقـال زعيـم الحـزب  
اللـه اوجالن من  عبد 
خالل عملية شـارك 
الموسـاد  فيهـا 
 ، ئيلي ا سـر إل ا
تركيـا  ليعطـي 
أمـال جديـدا في 
القضاء  إمكانية 
الحـزب  علـى 
قبـة  معا و
علـى  سـوريا 
من  قدمته  ما 
ت  ا عد مسـا
 ، ب للحـز
وهكذا جاءت 
ث  ا حـد أل ا
ية  ر لسـو ا
ة  بـر لمد ا

لتفتـح 
يـق  لطر ا
سـعا  ا و
كيـا  لتر

إلغـراق سـوريا بحمامـات الـدم.. وهي 
علـى ثقة من أنها سـتفعل ذلك هذه المرة 
دون أن يعـرف احد أن ما تفعله هو عقاب 
شديد لسوريا التي رفضت ادعاءات تركية 

واتهاماتها. 
المثيـر فـي االمـر، ان اكثر من 20 شـهرا 
مرت وسـوريا صامدة، ليس ذلك فحسـب 
بـل ان حـزب العمـال الكردسـتاني بـدا 
وكأنـه كان على موعد مـع ما حصل فقد 
شـدد الخناق على تركيـا التي بدأت تحس 
باالختناق جراء تزايـد التحديات الداخلية 
التـي أضافـت هذه المـرة إليهـا العلويين 
والناشـطين األرمـن... عندهـا أدركت أن 
السـحر انقلب على السـاحر وبدأت ترسل 
اإلشـارات وتبعث التلميحات وترفع يدها 
تدريجيا مع زيادة في االتهامات الموجهة 

لسوريا بمساعدة حزب العمال. 
أمـا بقية حلقات التحالف التركي القطري 
السـعودي فقد بدأت تتكسـر الواحدة تلو 
األخرى فقد خرجت علينا السـعودية عن 
طريق صحافتها بتقييم جديد تحدثت فيه 
هذه المرة، عن اسـتحالة وصعوبة إحداث 
تغيير في سوريا في ظل األوضاع الراهنة 
فسـوريا محاطـة بـدول ليـس لهـا قدرة 
علـى ان تكون دول طـوق حقيقي كلبنان 
واألردن، وخروج إسـرائيل مـن المعادلة 
وارتبـاط العـراق بــ التحالـف اإليرانـي 
الحقيقـي  الخلـل  إحـداث  وان  السـوري 
والمؤثـر يتأتى عير تغييـر الوضع القائم 
في العراق ببديل قادر على النهوض بعبء 

الدولة الساندة لجهد الثورة السورية. 
فـي هذا الوقـت اخذت قطر تنعـي الثورة 
والجيـش الحـر وتنادي من أعلـى المنابر 
وترشـو  وتدعـو  والتقليميـة  الدوليـة 
وتشـتري من اجل تشكيل قوة ردع عربية 
على غرار ما حصل فـي لبنان وتطالب بـ 
منطقة آمنة ومنطقة منزوعة من سـالح 
الحكومـة فقط ثـم ترى األخبـار المثيرة 
لألسـى واأللم علـى ما وصلـت اليه حالة 
العرب فـي عهد العهـد القطـري المقزز، 
فقد تعاقدت إحدى الشركات القطرية مع 
ثالث شـركات أمنيـة أميركيـة للعمل في 
سـوريا من اجل مثل المزيد من السوريين 
األبريـاء اآلمنين وكل ذلك مـن اجل إرغام 
سوريا على االستسـالم للغزو الصهيوني 
الممتطـي ظهر اإلمعـات مـن الوهابيين 

القدماء والجدد. 
ونعود لنتسـاءل ترى أيـن الثورة من اجل 
المحرومين والمسحوقين والمضطهدين، 
أنا ال اريد ان ادافع عن بشار األسد فعندي 
عنـه مـا يكفـي لجعلـي غيـر راض عنه 
والعن سلطته البوليسـية ودم الكثير من 
العراقييـن طوال أكثر من خمس سـنوات 
او أكثـر فـي رقبتـه فقد كانـت مخابراته 
وشـبيحته تشـارك القتلة مـن الوهابيين 
والتكفيرييـن مـن اإلجهاز علـى األبرياء 
في الطريق الى زيارة مرقد زينب الحوراء 
عليها السـالم ، ولـم يكـن الواصلون الى 
سـوريا يسـلمون من التنكيل والمساءلة 
وأحيانـا االهانـة والشـتم برغـم كل ذلك 
اقـول ان مايجـري االن فـي سـوريا هـو 
ابشـع والعن مشـهد قتل وحـرق وتدمير 
ال يميـز بين طفـل وامرأة وشـيخ طاعن 
في السـن ومريض شـهدته البشرية منذ 
حرب المغول والبرابرة في أوربا والفصل 
العنصـري في جنـوب افريقيـا والتطهير 
العرقي في اسـبانيا وامريكا الشمالية في 
القرن الثامن عشر وما قبله. ان ما يجري 
في سوريا مذبحة يقودها حلف الشياطين 
واألوغاد.. حلف الكاذبين والدجالين الذين 
يتمسـحون بشـعارات كاذبـة وتنوطـي 
ذواتهم وقلوبهم على كل ما هو خسـيس 
فاجـر هذا الحلف الذي يسـتهدف سـوريا 
بقـدر مـا يسـتهدف العـراق وحـزب الله 
في لبنـان وايران، هذا الـذي أطلقوا عليه 
منذ اكثر من اربع سـنوات تسـمية الهالل 
الشـيعي هذا هـو جوهر القضيـة برمتها 
وإال أعطونا بربكـم بلد من بلدان التحالف 
التركي السعودي القطري االسرائيلي من 
هو افضل واحسـن من الشـعب السـوري 
المكافـح والمناضـل والممانـع والباقي 
والمطـور والذي كان 
كل  فـي  سـباقا 
وبنـى  شـيء 
بالعرق  بلده 
ع  ا بـد إل ا و
لتجديد،  وا
أن  دون 
يملك نفطا 
او غـازا او 
تراكمـا فـي 
لوبيات  أو  ثراء 
تملـك  عالميـة 
العالـم  ثـروة 

ومقدراته. 
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املسلحة" و"الثورة 
السورية" أغلفة مزيفة !! 

من حيمل السالح..
 كثري من اخلربة 

وقليل من الوضوح !!

الغموض اليساعد أحدًا في الوصول إلى الحقيقة!! 
عما يجري في سوريا .. وغايات الحلف الشيطاني 

 العدد )374(  االربعاء   31  تشرين االول  2012

امل�ستقبل العراقي / حليم االعرجي 



Apago PDF Enhancer

تأخ�ر تأس�يس الدولة فتعطلت خط�ط التنمية؛ جراء انش�غال 
الساس�ة بالصراع على السلطة واالس�تئثار بالقدر األوفر غزارة من 
المغان�م، حتى خابت آمال العراقيين، وتأكدت الخيبة، ثم تأكدت، بعد 
تس�ع سنوات من س�قوط الطاغية صدام حسين، من دون أن تحدث 

النقلة المرتجاة، من جحيم الدكتاتورية إلى نعيم الديمقراطية.
س�ماء العراق، تمطر خيرا وفيرا نازال من علياء الرحمة، إال انه 

لم يفلح في إطفاء لهيب الشر؛ الن الشر ينبع من دناءة النقمة.
النية قائمة لدى الحكومة لتصحيح المس�ارات لكن، كما يقول 
اإلم�ام علي )ع( "ال رأي لمن ال يطاع"؛ طالما الموقف المضاد ينبثق 

من بين أقدامنا.. حرامي بيت!
وهؤالء يمك�ن احتواؤهم وتفنيد طروحاتهم المعيقة لمس�ار 
التصحي�ح، إذ يضع�ون العص�ي ف�ي العج�ات التي تهم بال�دوران، 

يحبطون النية عن أن تستحيل واقعا.
ميدان التقويم س�يصطدم بمجابهة عنيفة من قبل المتضررين 
ج�راء اتضاح الخي�ط األبيض م�ن الخيط األس�ود، ما يل�زم الدولة 
بالتحوط ألقس�ى االحتماالت التي تبدأ بتفجير األس�واق والجوامع، 
وال تنته�ي بها، على دأب البعثي�ة الذين كانوا يعاقبون من يعارضهم 
باإلعدام ابتداًء، وال تنته�ي العقوبة بإعدامه، إنما تاحق ذويه طردا 

من وظائفهم وطاقا من زوجاتهم.
ولك�ي تصحح المس�ارات ثمة جملة إجراءات ل�و أقدمت عليها 
الدولة لس�وف تلق�ى عنتا من منتفعي الخ�راب ومتضرري الصاح، 
لكن بالنتيجة، تنزاح غمة الفساد واإلرهاب عن عراق مشرق بالرفاه 

لشعبه.
تتلخص اإلجراءات ب�:

* تحديد رواتب النواب ب� 500 $ واعتبار س�نوات العمل النيابي 
إجازة من دوائرهم يعودون إليها بعد انتهاء الدورة االنتخابية.

* إص�دار مذك�رات توقي�ف واجب�ة التنفي�ذ بحق المفس�دين 
والمتواطئين مع اإلرهاب، من دون تمييز بين قوي وضعيف.

* ع�دم المن�اورة بتأجي�ل ملف�ات المجرمي�ن، إلظهارها عند 
اللزوم، لويا لألذرع، وليس إلحقاق الحق.

* تقوية الجيش.
* حل المليشيات، واالكتفاء بالجيش النظامي، مركزيا.

* إلغاء المحاصصة.
* اعتماد حكومة األغلبية.

* الكف عن التدافع على السلطة والبدء ببناء الدولة فعليا.
* إقص�اء الذي�ن في قلوبه�م م�رض، وإبقاؤهم تح�ت مجهر 
المراقب�ة وتحديد مديات تحركهم؛ بغية حماية مصالح الش�عب من 

أنانيتهم المجرمة.
* تحويل الس�لطة الحالية إلى دولة مدنية ال عسكر وال دين وال 
س�واهما، إنما مدينة فاضلة على أس�اس جمهورية افاطون، الذي 

يشيده الحالمون وليس الساسة.
* وضع خطط تنمية عملية وواقعية، تستفيد من قوة االقتصاد 

العراقي وثرائه إلى أقصى ما تستطيعه إفادة للشعب.
* التح�ول م�ن روح العمل بمب�دأ )حكومة ضد ش�عبها( الذي 

تأسست عليه دولة العراق في العام 1921 وما زال ساريا لان.
* الش�روع ببناء دولة المؤسس�ات، متخذة من االقتصاد أولى 
األولويات، واألمن ثاني األولويات، وبهذا نحقق اش�تراطات الحديث 
الت�ي أش�ار إليها المث�ل العربي )ال تح�دث جائع�ا وال خائفا( فحين 
يكتفي الش�عب اقتصاديا ويطمئن آمنا، يمك�ن الذهاب إلى األولوية 

الثالثة.. التربية والثقافة.
* اعتبار أي والء خارجي، عما جاسوسيا عقوبته اإلعدام!!!

اس�تنفدت البص�رة م�ن ميزانية الع�راق الجدي�د، تخصيصات 
خمس�مئة مشروع مهم، تاش�ت الميزانية ولم تنفذ المشاريع، منذ 

2003 لآلن، والحال تصدق على المحافظات كافة.
وبه�ذا يمك�ن ان نختتم اإلج�راءات المقترحة، بت�رك األخطاء 
المتراكم�ة، تتكي�س في مواضعه�ا، وإقرار منظومة مش�اريع غير 
قابلة للتاش�ي، مع إبق�اء رأس الخيط على أهبة االس�تال، متى ما 
أزف الوقت، تحاس�ب آخر كف تس�لمت تخصيصات المش�اريع التي 

ضاعت بين بغداد والمحافظات.

هيم�ي ا بر إل ر ا ف�كا ك�ر م�ن أ يا أ ر لعب�ة س�و
          رفيق خوري 

 
 خيار األخضر اإلبراهيمي هو الهروب إلى أمام 
ف�ي مقاربته لح�رب س�وريا. فما دفعه ال�ى قبول 
المهمة التي قال أنها ش�به مس�تحيلة هو استحالة 
أن يرف�ض محاولة إلخراج ش�عب ف�ي بلد محوري 
م�ن الكابوس. وما يعد به بعد التعّثر في أول خطوة 
رمزي�ة هو تقديم أفكار جديدة. لكن الممثل الخاص 
لألم�م المتح�دة والجامع�ة العربي�ة ل�م يق�ّدم في 
األصل أفكارا قديمة بحيث يقوده فش�لها إلى طرح 
أف�كار جديدة. فه�و اس�تخدم أوراقه عل�ى طاولة 
مرتجلة في موضوع إنس�اني يصعب رفضه داخليا 
ويس�هل دعمه م�ن كل الق�وى اإلقليمي�ة والدولية 
المتصارع�ة: هدنة األضحى. وكان ذلك أول امتحان 
عملي لمهمته. والنتيجة هي الفشل في االمتحان له 
ولألطراف في الداخل وللقوى في الخارج.  والظاهر 
أن اإلبراهيم�ي يعمل على طريق�ة الجنراالت الذين 
يقال انهم يخوضون الحرب الجديدة بأفكار الحرب 

الس�ابقة. فهو يكاد يكّرر في معالجة حرب سوريا 
تجربت�ه ف�ي معالجة ح�رب لبنان. وه�و يقول في 
موس�كو بعد محادثات مع وزير الخارجية سيرغي 
الفروف أن حرب س�وريا هي ح�رب أهلية برغم أن 
األط�راف في الداخل ترفض ه�ذا الوصف. ويرى أن 
الوض�ع في حاجة إل�ى تغيير ال إلى مج�رد جراحة 
تجميلية. لكن اللعبة مختلفة في الوضعين اللبناني 
والس�وري.  ذلك أن المجتم�ع العربي والدولي الذي 
ق�اد إل�ى اتف�اق الطائ�ف كان موح�د الموقف من 
ضرورة أن تتوقف حرب لبنان التي انتهت وظيفتها 
الداخلي�ة والخارجي�ة وتعب المتقاتل�ون فيها. ولم 
يك�ن اتف�اق الطائ�ف تغييراً للنظ�ام ف�ي لبنان بل 
مج�رد تعدي�ل فيه تحت عن�وان تس�وية الضرورة. 
وال كانت خبرة االبراهيمي المش�هود لها هي القوة 
الدافع�ة إل�ى الطائ�ف. وعلى العكس، ف�ان وظيفة 
ح�رب س�وريا الداخلي�ة والخارجي�ة ال ت�زال ف�ي 
البداية. وهي، باعتراف الفروف، لعبة جيوسياسية 
كبيرة إلعادة رس�م الخارطة الجيوسياسية للشرق 

األوس�ط. فضاً ع�ن أن المتقاتلين ل�م يتعبوا بعد. 
أكثر م�ن ذلك، فان ما وراء الممث�ل الخاص مجلس 
أمن مشلول وجامعة عربية عاجزة. وما أمامه على 
األرض طرف�ان ذاهبان ف�ي الخيار العس�كري إلى 
النهاية، بصرف النظر عن اعتراف موسكو وسواها 
م�ن العواص�م ب�أن ه�ذا الخي�ار ص�ار ف�ي طريق 

س�ية مس�دود. فا ما يمنع التسوية  لسيا ا
ي�د هو النقص في األفكار. وال  لجد ا

المفترض هو األفكار بل 
أمري�ن:  م�ن  أم�ا واح�د 
دراماتيك�ي  تغيي�ر 
لحسم  المواقف  في 
الح�رب، او صفق�ة 
بين الكب�ار لم تدّق 
بع�د.   س�اعتها 
انتظ�ار  وف�ي 
ذلك، فان مهمة 
هيم�ي  ا بر إل ا

محكومة بالمراوحة بين الفشل والهرب إلى أمام.
األن�وار   " ع�ن 

اللبنانية " .

          شاكر كتاب 

 لقد آن األوان لإلعان بكل جرأة وصراحة عن فش�ل ما س�ميت 
بحكومة الشراكة الوطنية واالنتكاس المريع لهذا المبدأ الذي تسبب 
سوء فهمه وسوء تطبيقه بأضرار كبيرة امتدت لتشمل كل مفاصل 
الدول�ة والمجتمع وعل�ى أألخص م�ا يتعلق منه�ا بالجانب األمني 
والخدم�ي وعرقلت كل تطلعاتنا نحو اس�تقرار سياس�ي وعاقات 

سليمة متزنة بين أطراف العملية السياسية. 
إنن�ا ملزمون أمام ش�عبنا ووطننا أن نضع أيادينا على أس�باب 
فش�ل م�ا س�ميت بحكوم�ة الش�راكة الوطنية أم�ا ف�ي االعتبار 

واالستفادة من خبرة تجربة تهاوت أمام أعيننا :
•ع�دم وج�ود أي س�ند قانوني أو دس�توري لحكومة ش�راكة 
وطني�ة يل�زم األط�راف المعنية بس�ياقات عمل ومعايي�ر تتبع وال 
تس�مح بتجاوزها من قبل أي طرف. وما ورد في الدس�تور بش�أن 
الحكومة يؤكد على تش�كيل الحكومة من قب�ل القائمة الفائزة ولم 

يتطرق إلى موضوعة التحالفات التي تتسلم السلطة.
•ع�دم وجود أي ضوابط عمل ملزم�ة لجميع األطراف المكونة 
للحكومة من قبيل ميثاق عمل وطني أو ورقة عمل أو وثيقة شرف. 
لذلك فإن المبادرات الش�خصية أو حتى التحرك العش�وائي هو الذي 
س�اد في نش�اط الحكوم�ة ورافق ذلك توج�ه حاد لع�دم االعتراف 

باآلخري�ن م�ن قب�ل كل األطراف ال ب�ل تخلل�ت روح انع�دام الثقة 
والتوجس والشكوك واالتهامات المتبادلة.

•تدخ�ات دول الجوار وغيره�ا من البلدان في الش�أن الداخلي 
العراق�ي وتحدي�دا من خال الق�وى والش�خصيات المرتبطة معها 
بعاقات خاصة تتوزع بين االرتباط الطائفي أو العنصري أو القائم 
على الدعم المادي. أدى هذا التدخل إلى أن تتحول ما سميت بحكومة 
الش�راكة الوطنية إلى إحدى ساحات الصراع بين هذه البلدان بشكل 

معلن أو غير معلن.
•ع�دم وج�ود برنام�ج عم�ل حكوم�ي موح�د يعتم�د عل�ى 
إس�تراتيجية وطني�ة بعيدة األمد مم�ا فّعل أكثر الجانب العش�وائي 
واالعتباط�ي وجع�ل األط�راف 
المكون�ة للحكوم�ة تعم�ل كل 
حس�ب توجهاتها والت�ي غالبا 
ما كانت بدون أي�ة بوصلة ذات 

قيمة منهجية.
ط�رف  كل  •احتف�اظ 
بتخندق�ه العنصري أو الطائفي 
ض�د خنادق اآلخري�ن مما جعل 
م�ا س�ميت بحكومة الش�راكة 
الوطنية س�احة أيض�ا للصراع 
الطائف�ي والعنص�ري. وما هو 
أكث�ر ض�ررا أن ه�ذه األطراف 
دونم�ا وج�ه  نفس�ها  نصب�ت 
ح�ق ممثل�ة لمكونات الش�عب 
العراقي وقد استطاعت إلى حد 
م�ا في نج�اح ولو مح�دود من 
إقن�اع بعض ش�رائح المجتمع 
به�ذا اإلدعاء األمر الذي س�اهم 
بقدر كبير في ترسيخ الطائفية 
واالصط�راع الخبي�ث المراف�ق 

لها.
•انش�غال جزء غير قليل من المس�اهمين في تركيبة الحكومة 
في نش�اط بعيد ع�ن االهتمامات الجوهرية التي من اجلها تتش�كل 
الحكوم�ات. ف�إذا كان�ت حكوم�ات العالم كل�ه تنهمك في نش�اط 
سياس�ي وفعاليات برامجي�ة ذات أبعاد اقتصادي�ة وخدمية وأمنية 
فإن بعض وزراء ما س�ميت بحكومة الش�راكة الوطنية في العراق 
ترك�وا وظائفه�م وراء ظهورهم وغ�ادروا مكاتبه�م ال تعففا عن 
المناص�ب ب�ل بحثا عن عق�ود ومش�اريع ومناقص�ات أو مزايدات 
ومكانبات تتعلق بش�ركاتهم ومؤسساتهم الش�خصية. وعلى هذه 
األرضية تماما راح بعض الوزراء يتربص بالبعض اآلخر ليس�جل له 
المخالفات وينظم له الملفات ليخفيها انتظارا للحظة مناس�بة كي 

يفضحه بها. 
•من الناحية األمنية الش�يء 
نفسه يمكن أن يقال. فالكثير من 
المشاركين في الحكومة تتوجه 
له�م اصاب�ع االته�ام بعاق�ات 
مريبة ببعض األطراف المسلحة 
غير الرسمية المعلنة أو المخفية. 
وعلى الرغ�م من عدم وضوح بل 
وانعدام وج�ود معايي�ر موحدة 
ف�ي تحديد من ه�و اإلرهابي من 
غير اإلرهابي حتى إذا استخدمت 
بالحالتين نفس األساليب ونفس 
األدوات ونفس األه�داف والقدر 
نفس�ه من الضحايا ف�إن ملفات 
االتهام المتبادل تكاد ال تس�تثني 
أحدا. لك�ن يجب التذكي�ر إن هذا 
يجري داخل ما س�ميت بحكومة 

الشراكة الوطنية.
ه�ذه العوامل كله�ا هي مما 

التصق بحكومة الشراكة الوطنية 
وال أدري ما الذي تبقى كي نس�تمر بتسمية الحكومة بهذا المسمى. 
ألي�س م�ن األفضل ح�ل الحكومة نهائي�ا ومغ�ادرة االتفاقات التي 
ال تس�تند إلى الدس�تور والقواني�ن والتي تحولت ف�ي إثرها الحياة 
السياس�ية إلى مش�هد من المحاصصات الطائفي�ة والحزبية ومن 
الص�راع الصاخ�ب الذي انعكس مباش�رة عل�ى أداء الدول�ة برمتها 

وباألخص على الجانب األمني والخدمي واالقتصادي كله؟؟
أنن�ا ندع�و بصراح�ة إلى : •حل س�ريع ب�ل فوري لما س�ميت 
بحكومة الش�راكة الوطنية لفش�لها في اس�تحقاق هذه التس�مية 

وألنها في حقيقتها ليست كذلك ولألسباب المذكورة أعاه.
• تشكيل حكومة من طراز آخر:

• فإم�ا حكومة أغلبية سياس�ية تش�كلها األط�راف التي تمثل 
الغالبي�ة داخ�ل مجلس الن�واب. إال أن ما يقلقنا هنا ه�و أن تتحول 
حكومة األغلبية السياس�ية إلى حكومة غالبية طائفية أو عنصرية 
إثني�ة فتوأد نهائي�ا كل تطلعاتنا في بن�اء دول�ة ديمقراطية مدنية 

حديثة. 
• أو أن تتأس�س جبه�ة وطني�ة جدي�دة حقيقي�ة تنبث�ق منها 
حكومة جديدة. لكن ما يجب أن يكون هنا هو أن الجبهة المقصودة 
يجب أن تتشكل على أرضية ميثاق عمل وطني راسخ وشامل ويلبي 
طموحات شعبنا وتطلعاته في األمن واالستقرار وتفعيل االقتصاد 
وتقديم الخدمات العامة الش�املة ومعالجة المشاكل الكارثية التي 
تخن�ق وجودنا اليومي من بطالة وفس�اد مالي مريع وخراب إداري 

وتخل�ف حضاري متزايد وانهيارات مس�تمرة في األمن. وما ال يقل 
أهمية عن كل ذلك ولكي تضمن الجبهة ديمومتها واس�تمرار عملها 
يج�ب أن تتكون من قوى متفقة غير متحاربة وتتمتع بنفس الوزن 

المادي والسياسية والمعنوي بعيدا عن روح الهيمنة واالستحواذ.
• وبق�در تعلق األم�ر بالمعارضة نرى أن اس�تقالها وابتعادها 
عن المؤث�رات الخارجية وعدم اس�تقوائها بقوى الخ�ارج وتبنيها 
لمش�روع وطني متكام�ل والتزامها حصرا بمصلح�ة الوطن العليا 
ومس�تقبل الباد كل ه�ذا يجعلها في مأمن من التش�كيك والهجوم 
واالتهام�ات الت�ي تحد م�ن قدرتها عل�ى أألداء الفاع�ل كمعارضة. 
كما أن عليها اس�تقطاب القوى والش�رائح الت�ي منحتها الثقة في 
االنتخاب�ات بالرغ�م من أنها كمعارض�ة وطنية ملزم�ة بتمثيل كل 

شرائح وطبقات الشعب العراقي بمختلف مكوناته.
• آن�ذاك وفي كا االحتمالين البد أن يس�تقر الوضع السياس�ي 
وينش�طر المش�هد إلى س�لطة حكومية منتخبة من قب�ل البرلمان 
ومعارض�ة وطني�ة داخل البرلمان وفي الش�ارع واإلع�ام مهمتها 
مراقب�ة عم�ل الحكومة والتص�دي لكل ما م�ن ش�أنه االبتعاد عن 

مصلحة الباد والمواطنين.
• ويج�ب التذكي�ر هن�ا أن الس�احة األمث�ل للص�راع الوطن�ي 
والمنافس�ة الش�ريفة بين المعارضة والس�لطة هو مجلس النواب 
واإلعام والفعاليات الشعبية والجماهيرية دون السماح ألي مظهر 
م�ن مظاهر االحت�راب غير الدس�توري من التس�لل لطي�ات العمل 

الوطني الوطني الديمقراطي.

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 14
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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نحو حكومة أغلبية راسخة ومعارضة وطنية مستقلة

 عمار طالل 

ي�ل 2 حتو 0 0 3 ن  9 نيس�ا
ضل�ة ين�ة فا ىل مد لس�لطة إ            رشاد الشيباني  ا

العراق يعلن صفقة أسلحة جديدة بمليارات 
جديدة مع أميركا. العراق الذي لم 
يتس�لم طائرة واحدة بع�د، يريد 

!)F-16( �المزيد والمزيد من ال
وهن�ا ال مف�ر م�ن 
مندهش�ين  نق�ارن  أن 
وسهولة  ساس�ة  بين 

م�ن  الملي�ارات  انس�ياب 
يتعل�ق  الخزين�ة عندم�ا 
األم�ر بش�راء األس�لحة 

"مس�اعدات"  أو  األميركية، 
لألردن، أو الفس�اد، والعس�ر والصراع 

السياسي والتشنج والفش�ل عندما يتعلق 
األم�ر بتخصي�ص ملي�اري دوالر فق�ط لبن�اء 

م�دارس الع�راق كل�ه. م�ا ال�ذي حصل علي�ه طاب 
العراق وفقراؤه؟ ورقة س�ميت بمشروع قانون البنى 
التحتي�ة كتبت خال نصف س�اعة وبقيت تناقش لمدة 
أرب�ع س�نوات ولم تط�ور ولم تق�ر. ما ال�ذي حصلت 
عليه ش�ركات األس�لحة األميركي�ة؟ ملي�ارات تتدفق 
تل�و الملي�ارات دون أي تأخي�ر أو اعت�راض. وإذا كان 
البعض قد فتح فمه حول ش�راء األسلحة، فأن االبتزاز 
الثان�ي، "مس�اعدة" األردن النفطي�ة م�ا زال�ت تنع�م 
بالصمت الت�ام. هذا الصمت ال يش�مل الحكومة فقط، 
بل كل أطراف المعارضة وكل من له عاقة بالسياس�ة 
العراقي�ة ب�ا اس�تثناء. تصفحت تسلس�ل ال�دول في 
ما يس�مى ب� "النات�ج القومي الكلي" لل�رأس الواحد، 
)النات�ج القومي الكل�ي لكل دولة على عدد س�كانها(، 
الذي يعطي فكرة نس�بية عن "ثراء" أو "فقر" مواطن 
تلك الدولة. وبالطبع هو ليس قياس�ا ممتازاً، فحتى لو 
كان�ت حصة العراقي من الدخل مثاً أعلى من اللبناني، 
وكانت للبنان بنية تحتية أفضل، فان العراقي قد يعتبر 
أفقر من اللبناني. فهذا الدخل القومي الذي نتحدث عنه 

يمثل "الراتب" فقط.
البني�ة التحتية لدى األردن�ي أفضل بكثير مما هي 
لدى العراقي، أي أن العراقي ال يملك الس�كن والس�يارة 
والتأمي�ن بعد، قياس�اً باألردني، لكنه "يس�اعده" ألن 

راتب العراقي أعلى.
هن�اك طريقتان لحس�اب دخ�ل الفرد م�ن الناتج 

القومي، األولى تعتمد على تقدير القوة الشرائية للفرد، 
والثانية تسمى "الدخل االس�مي". وتختلف التقديرات 
له�ذا الدخ�ل بع�ض الش�يء حس�ب المؤسس�ة الت�ي 
تحتسبها وطريقتها في ذلك. حسب "البنك الدولي" أن 
تسلس�ل العراق هو 124، بينما تسلس�ل األردن 103، 
أي أن األردن أعل�ى. وفي ج�دول "صندوق النقد 
الدولي" تسلسل العراق 127 وتسلسل 
األردن 110. أما في مجموعة 

خ�ل  لد ا "
االسمي" فنجد 

ف�ي تسلس�ل  األردن 
الدول�ي  100 والعراق البن�ك 

تقدي�رات  وف�ي   .117 "صندوق النقد أدن�ى، 
الدول�ي" تسلس�ل األردن 97، والع�راق 112، وجداول 
الس�ي آي أي األردن 101 والع�راق 112. وف�ي نش�رة 

األم�م المتح�دة األردن 100، بينما الع�راق أدنى كثيراً 
عن�د 157. أي أن حص�ة العراقي أدنى م�ن األردني في 
كل ط�رق الحس�اب وف�ي كل الجداول. يعن�ي أن دخل 
صاحب البيت المهدم، أقل من دخل جاره صاحب البيت 
المرت�ب، وأنه مدين ل�ه، ويقدم له جزءا م�ن راتبه ك� 
"مس�اعدة". ومن يقوم بذلك؟ حكومت�ه التي انتخبها 

لتمثل مصالحه!
كارث�ة الع�راق ليس�ت فق�ط ف�ي عقود 
الساح والفساد، وإنما بمخطط 
متكامل لتدمير البلد ومنع 
بنائه. لقد حرص 
األمريكان 

عل�ى 
التحتي�ة تحطيم  البني�ة 

للع�راق منذ ح�رب الكويت، ث�م ترك دكتاتوره يس�لخ 
ش�عبه، وأخيراً أعيد تدمير ما تم بن�اؤه أثناء االحتال، 
ونه�ب الع�راق ووض�ع ل�ه دس�تور ممل�وء باأللغام 
واخت�اروا لصوص�اً مرتش�ين ألول حكوم�ة وهرب�ت 
الملي�ارات وفرض عليه العودة إلى دفع الجزية لألردن 
وأس�س فيه اإلرهاب من خال نيكروبونتي المشهور 
بما أسس�ه م�ن إره�اب مماثل ف�ي أميركا الوس�طى 

والجنوبي�ة وغي�ره. وحين غ�ادروا، أبق�وا البلد تحت 
الفصل الس�ابع ليتمكنوا من الع�ودة إليه في أي وقت، 
ولك�ي تزيد كلف�ة اقتراضه م�ن أي م�كان بين 35 % 
إل�ى 45 %، تم وضعه تحت ش�روط مؤسس�تي البنك 
الدول�ي وصن�دوق النقد الدولي كش�رط لحذف معظم 
الدي�ون الهائلة التي كان يمكن أن تحذف بكل س�هولة 
بعدم االعتراف بها كديون فاس�دة، كم�ا فعلت أمريكا 
نفس�ها في كوبا عندما احتلها عام 1820، لكن ما أريد 
لكوبا حينها غير ما يراد اآلن للعراق. األردن هي الدولة 
األقرب إلى إس�رائيل بين الدول العربية، وهي الوحيدة 
التي تحظى بعقود النفط المدعومة. قبل أيام تم توقيع 
اتفاقي�ة منطقة تجارية حرة م�ع األردن )تم تمريرها 
دون مناقشة في البرلمان(، التي ترتبط باتفاقية تجارة 
حرة مع إسرائيل، وأخرى تعطي مدخاً للسوق الغربية 
إلنتاجها المشترك مع إسرائيل، ما يجعلها تحرص على 
إدخال إسرائيل في كل منتج أردني. أما الجهة العراقية 
الت�ي تحظ�ى بأفضلي�ة ابتزازي�ة فهي حكوم�ة إقليم 
كردس�تان، الج�زء األقرب إلى إس�رائيل. فحصة الفرد 
الك�ردي م�ن الخزينة والبرلم�ان تع�ادل حصة عربي 
ونصف.وم�ن أوروبا يتعامل العراق بش�كل خاص مع 
جيكيا، ممثلة إسرائيل با منازع في اإلتحاد األوروبي، 
وممثلة اإلتحاد األوروبي في العراق جيكية أيضاً، وهي 
رئيس�ة لجنة الصداقة اإلسرائيلية األوروبية. ومن هو 
األميرك�ي األكثر ت�ردداً على العراق؟ ج�و بايدن، الذي 
يفاخر بمناس�بة وبا مناس�بة بأنه "صهيوني". فهل 

هذه كلها صدف ؟
م�ا يراد اليوم للع�راق هو منعه م�ن النهوض من 
جه�ة، وربطه بإس�رائيل بكل الطرق م�ن جهة أخرى. 
يراد ضمان عدم اس�تعمال العراق نفطه لصالح شعبه. 
فما يبقى من الخزينة بعد عقود الساح يجب أن يذهب 
للص�وص الباد من س�راق مباش�رين تتكف�ل أميركا 
بتهريبهم، و"مس�تثمرين" تس�عى أميركا وكردستان 
والخايا النائمة في البرلمان مثل لجنة النفط والطاقة 
ولجنة االس�تثمار وف�ي الحكومة إل�ى تحطيم مرافق 
الب�اد ثم عرضها للبي�ع لهؤالء. ما يج�ري في العراق 
ليس فس�اداً فقط، بل مخط�ط متكامل إلبقائه مدمراً، 
رغم نفطه. فتوزيع الموارد الفعلي بين مشاريع الدفع 
الس�ريع واآلج�ل، يعني أنه�م يقولون لن�ا: نفطكم لنا 

ولعمائنا وإذا أردتم شيئاً فعليكم أن تقترضوه !

! ! س  ر ا للمد ن�ر  نا د و ح  للس�ا ت  ا ر ملي�ا
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الطيور تل�ك المخلوقات الجميلة والت�ي تبعث األمل 
ف�ي بل�د أحيط باألل�م م�ن كل جانب وص�وب فتذكر 
الناس بالسالم الذي بات األمنية األولى لدى كل الشعب 
العراق�ي، فترى الس�ماء العراقية ممل�وءة بأنواع من 
الطي�ور الجميل�ة، وللطي�ور أناس تعش�قها عش�قا 
جنونيا وتعطيه�ا كل ما تملك من مال ووقت واهتمام 
إال أن أولئك المجموعة من الناس يش�كون من النظرة 
الس�ائدة للمجتمع تجاهه�م فإلن المجتم�ع العراقي 
ينظ�ر لهم نظرة تحقيرية منزوع�ة االحترام في وقت 
أن المجتمع الفرنس�ي يعتبر مربي الطيور الشخصية 
األول�ى من ناحية االحترام كونه ي�رى أن أولئك الناس 
الذي�ن يحترم�ون حق�وق الحي�وان ويدافع�ون عنها 
إنما هو دلي�ل رقي تلك المجموعة، وكما أس�لفت في 
حديث�ي وحتى ف�ي المجتم�ع العراقي هن�اك مربون 

من حملة الش�هادات العليا وأصحاب 

مراك�ز عليا في الدولة العراقي�ة تلك النظرة التي تفرد 
به�ا المجتم�ع العراقي بحي�ث أن باق�ي المجتمعات 
العربي�ة تنظر لتل�ك الفئة فعلى س�بيل المث�ال نظرة 
المجتمع المصري لمربي الطيور نظرة جيدة وذلك ألن 
الطيور وباألخص الحمام تستخدم للطبخ بشكل كبير، 
هذا باإلضافة إلى استخدام هذا المخلوق بخدمة البريد 
عبر اس�تخدام طي�ور الزاجل للعلم أن هن�اك أكثر من 
حرفة أو مهنة يس�تهجنها المجتمع غير هواية مربي 
الطيور مثل مهنة الحائك ومزارع بعض أنواع الخضار.  
لمعايش�ة ذلك المجتمع وإنصاف�ه التقينا بمجموعة 
منهم حيث التقينا ماجد وانس 44 سنة، إني من مربي 
الطيور المعروفين كوني أتاجر بها، وهي مصدر رزقي 
الوحيد وتعد تج�ارة مربحة، باإلضافة إلى كوني أحب 
الطي�ور حبا كبيرا فإني اعتقد أن الطيور تتحدث معي 
من خالل نظرات عيونها وإنك قد تقول في قرارة 
نفس�ك باني مجنون أو أبال�غ وحقيقة انتم قد 
ذكرتمون�ي بالماض�ي فبعد أن تس�لمت نتيجة 
االمتحانات في دراس�تي المتوس�طة ورجوعي 
للبي�ت فوج�دت وال�دي يرحمه الل�ه ينتظرني 
فقام بتوبيخي وضربي ضربا مبرحا ولم اهتم 
ولم ابك�ي إال حينم�ا رأيت طي�وري مذبوحة 
ذرفت الدموع وحزنت كثيرا ولم ينته عند هذا 
الحد بل دخلت المستشفى ورضوخ أبي لألمر 
الواق�ع وقام بش�راء مجموعة م�ن الطيور 
ل�ي ومن�ذ ذاك الوقت أصبح وال�دي يناديني 
بالمجنون بل تعدى ذلك أن أبي حينما خطب 
ل�ي من أح�د أقربائي وكان ش�رطهم األول 
هو تركي الطيور كونها تجلب س�معة غير 
جيدة وفي ذاك الوقت لم أتردد أبدا برفضي 
الزواج وفع�ال الغي الزواج وتوترت العالقة 
مع أقربائي بس�بب الطيور وألني االن اس�تغرب من 

نظ�رة المجتمع لنا نحن محبو تربية الطيور فاألحرى 
بالمجتم�ع أن يحق�ر الس�ارقين من أموال الش�عب ال 
أن يحق�ر أصحاب هذه الهواي�ة أو التجارة فإن العالم 
ق�د تغير و المفاهيم القديمة كذل�ك قد تغيرت.  احمد 
القصي�ر 26 س�نة، ف�ي ب�ادئ األم�ر أود أن أعلمك�م 
بسبب تس�ميتي بأحمد القصير ذلك بسبب المسلسل 
العراق�ي ح�ب وحرب وبروز ش�خصية حم�ودي التي 
تحب الطيور ولكوني اس�مي احمد وقصير القامة، لذا 
أطلق الناس علّي اس�م احمد أو حمودي )المطيرجي( 
وحقيق�ة إني أش�به ش�خصية احمد بأم�ور عدة غير 
أن ش�يئا واحدا غير موجود وه�و ال توجد لديه حبيبة 
جميل�ة تقول ل�ي دائما )فدوى لها الط�ول الحلو( أما 
فيم�ا يخ�ص موضوع الطي�ور فهو يج�ري بدمي وال 
أتص�ور حيات�ي من غي�ر أن أرى طيوري يوم�ا واحدا 
وفي هوايتنا وتجارة الطيور فإن هناك قوانين على كل 
الكل احترامه�ا وتنفيذها فمن األمور المتعارف عليها 
و المعم�ول بها هو أن هناك اتفاقيات عمل مش�تركة 
م�ا بين مربي الطيور، وم�ن أبرزها أن الذي ليس بينك 
وبينه اتفاق وتمس�ك احد طيوره�ا فهي بحكم الطير 
المصادر وعلى األقل إذا لم تستطع إمساك الطير فالبد 
من قتله فإن ذهب طير من المربي وهو عائد لشخص 
غير متفق معه فيعد ذلك ش�يئا معيبا على المربي هذا 
باإلضافة إلى ذهابنا إلى المحافظات المختلفة إلطالق 
الطي�ور هن�اك لمعرفة الطي�ر الجيد والذي يس�تطيع 
الع�ودة إلى صاحب�ه في المحافظة الت�ي كان بها، إال 
إن�ي اعترف أني ادفع ضريبة باهظة الثمن وذلك جراء 
حبي للطيور فقد تركت دراس�تي مبكرا باإلضافة إلى 
أن عالقتي بأمي متشنجة بسبب الطيور ومشاكلها إال 
أني ش�خص تحبه الناس وغير مؤذ إال إن هذه النظرة 
اتجاهنا ظالمة وغير منصف�ة فالبد أن تعي الناس أن 
االحترام ل�كل الفئات هو واجب يق�ع على الجميع ما 

دام اإلنسان الذي يحب هوايته ال يؤذي من حوله.
 الحاج�ة س�كينة عب�د األمير أم صابر 65 س�نة، أن 
الذي�ن يمارس�ون هواية ح�ب الطيور هم م�ن الناس 
الذين ليس لديهم عمل )العطالة بطالة( هذا باإلضافة 
إلى المش�اكل التي تحدث بس�بب الطيور والشجارات 

المس�تمرة وكس�ر النوافذ والتعدي عل�ى حرم البيوت 
ف�ي وضح النهار من خالل النظر على س�طوح العالم 
ناهيك عن األوساخ واألمراض التي تنقلها تلك الطيور، 
وأنا ش�خصيا ل�دّي بنات للزواج وإن ح�دث وتقدم لي 
ش�خص يربي الطيور س�أرفضه ال بل س�أطرده ألني 
ارفض أن تقترن ابنتي بش�خص يده في فمه ويصفر 
ف�ي منظر يرفضه اإلس�الم والع�رف االجتماعي نحن 
لي�س م�ع العنف م�ع الطيور أو ع�دم تربيته�ا ولكن 
هن�اك أناس�اًَ تربي بع�دد محدود واغلبها م�ن الطيور 
الجميل�ة وال�ذي يراعي فيه�ا حرمة الجي�ران والناس 
اجمعهم. محمد حس�ن 46 س�نة مش�رف تربوي في 
م�ادة الرياضي�ات، ارب�ي الطي�ور منذ وق�ت طويل و 
ال�كل يعرفن�ي ويحترمن�ي ويقدرني ولم اش�عر يوما 
بقل�ة االحترام م�ن قبل المقاب�ل أبدا ولك�ن القصور 
في مربي الطيور كونهم يمارس�ون تصرفات خاطئة 
ينبذها الش�ارع حتى في طريقة اللبس والكالم، فإني 
اذهب باألسبوع مرة إلى سوق الطيور الذي يتجزأ إلى 
ثالث�ة أماكن فلكل م�كان أنواع خاص�ة يبيعها وحين 
اذهب إلى س�وق الطي�ور أجد أصدقائ�ي من أصحاب 
الش�هادات فنتح�دث طويال ع�ن الطيور ومش�اكلها، 
ولمربي الطيور تاريخ فالكل يعرف الحاج شنفيل أول 
من أطلق طيوره من الس�عودية ووصولها إلى مكانها 
قب�ل وصول ش�نفيل إلى منزل�ه وقصة احد الش�باب 
الذين تأذوا جس�ديا بع�د محاولته مس�ك احد الطيور 
الواقف�ة على ش�رفة المنزل المتهاوية وعندما مس�ك 
الطير س�قط من اعلى الش�رفة والتي بالصدفة كانت 
أمه تحضر تنور الطين كي تخبز ويس�قط في وس�ط 
التنور الطيني هذه الطرائف الجميلة عن مربي الطيور 
ال تخل�و من غصات جور نظ�رات المجتمع تجاه هذه 
الفئة إلى حد وصل إطالق اإلش�اعات الغريبة هو عدم 
قبول ش�هادة مرب�ي الطي�ور في المحاكم وبحس�ب 
القان�ون العراقي تلك الفئة تس�تحق االحترام لس�بب 
واحد ومقنع وهو أن أولئك الناس من المجتمع يدعون 
إلى حماية حقوق الحيوان في وقت أن هناك مسؤولين 

ال يحترمون اإلنسان وحقوقه.

مرسى الهموم
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صيد العدسة

 أك�دت وزارة الصحة إن معظم أنواع التبوغ في البالد خارجة عن 
الس�يطرة، مؤك�دة إن إقرار مس�ودة قانون مكافح�ة التدخين في 
مجل�س النواب من ش�أنه الحد م�ن دخولها إلى الب�الد، وقال مدير 
دائ�رة الصحة العامة في الوزارة أن العم�ل يتركز حالياً على إجراء 
مس�وحات وطنية لمعرفة أعداد المدخنين في البالد، وتكون قاعدة 
معلومات أساس�ية ننطلق منها في محارب�ة تلك اآلفة ، منوهاً بأن 
االحتماالت تشير إلى إمكانية ارتفاع نسبة المدخنين لنسب تتراوح 
بي�ن 40-30 بالمئة بعد أن كانت تبلغ 21 بالمئة خالل آخر إحصاء 
تم إجراؤه في عام 2006 ولفت إلى ان التدخين أس�هم في حصول 
زي�ادة في معدل المصابي�ن بأمراض الجهاز التنفس�ي من جهته، 
أوض�ح مدير برنامج مكافح�ة التدخين ف�ي وزارة الصحة أن أخر 
دراس�ة إحصائية ت�م إجراؤها في ع�ام 2006 ش�ملت اخذ عينات 
لألعمار من 25 س�نة فما فوق بينت أن معدل انتشار التدخين يبلغ 
21.9 بالمئة، وأش�ار إلى أن تخمينات تبين لجوء كثير من الش�باب 
إلى التدخين، كما أس�هم في انتش�ار تلك الظاه�رة كثرة المقاهي 
ف�ي بغداد والمحافظات، الفتا إلى أن قانون مكافحة التدخين الذي 
أق�ره البرلمان أخيرا يتضمن العديد من الفقرات منها منع التدخين 
ف�ي األماكن العامة ومنع التدخين ف�ي الحافالت والتقنين من بيع 
وش�راء منتج�ات التبغ والتقني�ن من عملية دخ�ول منتجات التبغ 
إل�ى البالد إال عل�ى وفق مواصفات معينة ك�ون العراق صادق على 
اتفاقي�ة منظمة الصح�ة العالمية اإلطارية بش�أن مكافحة التبغ. 
وأضاف، " أن جميع أنواع التبوغ في البالد خارجة عن السيطرة، إذ 
تدخل نوعيات وماركات غير معروفة وغير خاضعة للرقابة، منوّهاً 
ب�ان قان�ون مكافحة التدخي�ن يتضمن فرض عقوب�ات رادعة من 
بينها فرض الغرامات والسجن ضد المتجاوزين على هذا القانون .

يق�ول المواط�ن كريم قاس�م الغ�راوي من منطق�ة م�زارع الطاقة في 
قض�اء الكوف�ة: )مناطق عديدة من مدينة النج�ف تعاني من تدن ملحوظ 
ف�ي مس�توى الخدمات العامة والس�يما األحياء التي يقطنه�ا ذوو الدخل 
المحدود. ففي منطقتي الرحمة ومزارع الطاقة في الكوفة تش�تكي آالف 
العوائل وأغلبها مهاجرة من الريف ومناطق مختلفة من العراق، من رداءة 
الخدم�ات البلدية والصحية ونق�ص في إمدادات المياه الصالحة للش�رب 
فضال عن غياب فرص العمل وتفش�ي البطالة. ويقول أحد المواطنين من 
سكنة منطقة الرحمة أن نحو 40 ألف نسمة في تلك المنطقة يعانون من 
انعدام الطاقة الكهربائية بشكل كامل، وهناك مركز صحي واحد مع ندرة 
األدوية وقلة المعدات الطبية. وفي حي األنصار وهو من األحياء الش�عبية 
العريق�ة في النجف، ال يختلف الحال كثيرا عن�ه في مناطق التجاوز، إذ ال 
ينسجم مستوى الخدمات المقدمة مع الكثافة السكانية المرتفعة والعدد 
الكبير للدور الس�كنية ذات المس�احة الصغيرة. أن رداءة وانعدام شبكات 
الص�رف الصحي وضعف إم�دادات المياه الصالحة للش�رب تع�د من أبرز 

المشاكل الخدمية التي تعانيها المناطق الشعبية والفقيرة في النجف(.
فهل من مجيب للتخفيف، من معاناة النجفيين؟.

عادة ما تغلب النظرة السلبية عند أصحاب 
العمل لمفهوم السالمة المهنية عند ربطها 
بالبع�د االقتصادي الذي يتحك�م فيه عامل 
الرب�ح والخس�ارة، ويصبح التص�ور إن ما 
ينفق على موضوع السالمة المهنية ما هو 
إال هدر في األموال وان تعليمات وتشريعات 
السالمة المهنية ضرب من اإلعاقة للعملية 
اإلنتاجي�ة وقد أثبت�ت التطبيق�ات العملية 
خط�أ ه�ذا المفه�وم تمام�اً.  تع�د جميع 
المنظم�ات العالمية واإلقليمي�ة والمحلية 
ف�ي جمي�ع دول العال�م وف�ق اتفاقي�ات 
دولي�ة كل من )الحكوم�ة وأصحاب العمل 
والعم�ال أو م�ن يمثله�م( مس�ؤولون عن 
تطبيق بن�ود االتفاقيات المصادق عليها أو 
القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة 

عن الجهات الرس�مية المحلية وبحسب ما 
يق�ع على ه�ذه األركان الثالثة من واجبات 
أو التزام�ات. والدولة أو الحكومة بجوانبها 
األخي�رة  وه�ذه  والتنفيذي�ة  التش�ريعية 
بجوانبه�ا اإلنتاجي�ة والخدمي�ة والرقابية 
الوطني�ة  الث�روة  كفيل�ة بالحف�اظ عل�ى 
بجوانبها المادية والبش�رية والطبيعية من 
خ�الل س�ن القوانين والتش�ريعات والعمل 
عل�ى مراقب�ة تطبيقها وتنفيذه�ا من قبل 
الجهات ذات العالقة وإنتاج أسلوب الترغيب 
والترهي�ب أي�ة مكاف�أة ودع�م الملتزمين 
ومعاقب�ة وتغريم المخالفي�ن. أما عن دور 
الس�المة المهني�ة ف�ي تقلي�ص التكاليف 
وتحقيق الربح المناس�ب الذي ينسجم مع 
تطلع�ات أصح�اب العم�ل ويؤم�ن حماية 
العاملين في آن واحد، فذكر مصدر مسؤول 
ف�ي المرك�ز الوطن�ي للصح�ة والس�المة 
المهني�ة" لق�د أثبت�ت جمي�ع الدراس�ات 
الميدانية واإلحصاءات داخل وخارج القطر 
أن ما ينعقد على خدمات الس�المة المهنية 
ف�ي مواق�ع اإلنت�اج والمواق�ع الخدمية ال 
يساوي إال نس�بة ضئيلة مقارنة بما ينفق 
في أبواب تعويض�ات اإلصابات والخدمات 
الطبي�ة والصحية وبدل اإلج�ازات المهنية 
وما يترتب من ضياع في الجهود والخبرات 
نتيج�ة عدم االلتزام بتعليمات وتش�ريعات 
الس�المة المهني�ة وعلي�ة ف�إن للس�المة 
المهني�ة ال�دور األول واألكبر ف�ي الحفاظ 
عل�ى الدخل الخاص والوطن�ي انطالقاً من 

مبدأ الوقاية خير من العالج.
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1-  املواطن غالب جالل/ مي�شان 
أعل�ن مصرف الرافدي�ن انه بصدد عقد اجتماع يت�م في ضوئه تحديد 
موع�د إلعادة إطالق س�لف الموظفين.. وان مبلغ الس�لف التي اقرضها 
المصرف للمس�تفيدين خالل المدة الماضية بلغت )ترليون دينار( األمر 
ال�ذي أدى إلى ايقاف عملية التس�ليف بس�بب نفاد األم�وال المخصصة 
لذل�ك إلى حين اس�تعادة جزء م�ن هذه المبالغ مع وض�ع آليات جديدة 

لإلقراض. 

2-  املواطن فار�س عبد العبا�س/ بغداد
باش�رت مديري�ة توزي�ع كهرباء الك�رخ فع�اًل بحملة واس�عة لرفع 
التج�اوزات م�ن عل�ى الش�بكة بالتنس�يق مع قي�ادة عملي�ات بغداد.. 
وس�تتواصل هذه الحملة لحي�ن رفع اكبر قدر من التج�اوزات الحالية. 
وبعض التحس�ن الملحوظ على الش�بكة في الكرخ ق�د يكون بأثر رفع 
ه�ذه التج�اوزات علما أن للمواط�ن األثر الكبير في تحس�ن المنظومة 
الكهربائي�ة من خالل وصوله لفهم أهمية الترش�يد وعدم التجاوز على 

الشبكة الكهربائية.  

3-  املواطن �شابر حميي عبد/ وا�شط
أبدت إحدى الشركات المحلية رغبتها باالستثمار في محافظة واسط 
بقط�اع اإلس�كان ومش�اريع البناء واالعمال الخرس�انية وان الش�ركة 
قدمت دراس�ة إلنشاء سبعة معامل للكونكريت المسبق الصب ودراسة 
أخ�رى لتوفير فرص عمل لأليدي العامل�ة العراقية في المحافظة.. وان 

الموضوع ما يزال قيد الدراسة.

4-  املواطن �شايف رحيمة روي�س / ذي قار 
قررت قيادة شرطة محافظة ذي قار فتح جميع الشوارع المغلقة في 
مدينة الناصرية والس�ماح بإعادة س�ير المركبات بشكل طبيعي .. وان 
ه�ذا اإلجراء يأت�ي بعد مراجعة الوضع األمني في ذي قار والذي يش�هد 

استقراراً ملحوظا.

متابعة / امل�شتقبل العراقي 

ردود املواطنني 

اىل حمافظة بغداد

بعد رف�شها من املجتمع

التبوغ التي تدخل
 العراق خارج نطاق السيطرة

يف النجف األرشف.. مناطق تعاين 
رداءة وفقدان اخلدمات البلدية والصحية

نحو تفعيل مفهوم السالمة املهنية

المواطن فالح حسن ناصر من بغداد مدينة الحرية يقول في رسالته 
إلى صفحة "هموم الناس": 

 )لقد أصبحنا لقمة سائغة لكل من يريد اإلثراء، ولكن بغض النظر عن 
الوسيلة ان كانت شرعية أو غير شرعية البعض من باعة الفواكه على 
سبيل المثال يعرض لنا أفضل ما يتاجر به ويغرينا بالشراء ولكن يمأل 
لنا كيس النايلون األسود بطريقة بهلوانية بأسوأ ما لديه مما فسد من 
فاكه�ة والويل له إن اعترض. وقد قمت قبل فترة بتبديل التأسيس�ات 
الكهربائي�ة في منزل�ي ودفعت مبلغ�ا باهظا لمن اس�تأجرته للقيام 
بالمهم�ة وبعد انجازه�ا اتضح لي بان نقاط الكهرب�اء الموزعة على 
جدران الغرف كلها دون اس�تثناء تعطلت عن إيصال التيار الكهربائي 
وتبين الس�بب بان المفاتيح أصيبت بعطب وم�ا ندعوها ب�)البلكات(

احترقت في غضون أس�بوع! هذه البضاعة الرديئة لماذا يصر تجارنا 
ومس�توردونا على إغراق الس�وق بها وال يختارون لنا أخرى يمكن أن 
تعمر أكثر من أس�ابيع، وال نقول أش�هر وس�نوات. مثلم�ا يريدون أن 
يربحوا فكذلك نحن ال نريد أن نخس�ر مالنا في )س�قط متاع( صناعة 
دول ش�رق اس�يا التي ال يصلنا منه�ا غير المرف�وض والذي ال يصلح 

لعمل, ثم كيف السبيل لحمايتنا أفتونا يرحمكم الله(. 
ونحن نشاطر المواطن الرأي ونقول إلى متى..؟

إن المريض عندما يش�عر بأنه لي�س على ما يرام ال يجد أمامه غير 
التوج�ه نحو الحبوب المنتج�ة في مصانع الهند وقب�رص ويبتاعها 
بس�عر رخيص فم�اذا لو كانت عل�ى غير المواصفات أو دون نس�ب 
خلط مس�احيق صنع الدواء كما هي معتمدة لدى مصانع الدول التي 
لها باع طويل في الصناعات الدوائية.؟! الشك في أن هناك فرقا كبيرا 
بين ش�ريط حب�وب دواء يباع بس�عر ال يتجاوز األلفي�ن دينار وآخر 
يباع بعش�رات اآلالف. ما نخش�اه أن تكون األدوي�ة الرخيصة الثمن، 
والت�ي اعتم�د عليها مرضانا, أدوية خادعة ، وه�ذا يعني أن المريض 
بارتفاع ضغط الدم س�ينخدع بها ويوكل أم�ره إليها وان كان ال يعلم 
م�دى نجاعتها في معالجة ما يعانيه. المطلوب من األجهزة الصحية 
وخاصة وزارة الصحة ان تكش�ف عن س�ر تفاوت سعر الدواء نفسه 
مصنع في دول مختلفة الن الش�ك ي�راود مرضى ضغط الدم من هذا 
األمر كثيرا، الن المصاب إذا ما ش�عر بع�وارض االرتفاع ال يذهب إلى 
طبي�ب مختص بل يس�ارع إلى ابت�الع 100ملغم من ش�ريط حبوب 
مصن�ع ف�ي الهند او ف�ي قبرص وان كان�ت ليس�ت بالمواصفات أو 
الفاعلي�ة المطلوب�ة للع�الج فمعناها فق�دان الحياة وبس�عر 1500 
دين�ار ال غي�ر. هذا ما ورد ف�ي رس�الة المواطن "أبو عب�د الله" من 
محافظ�ة بغداد وأعتقد أن ما ورد فيها ال يحتاج إلى إضافة أو تعليق 
فالموض�وع أس�تنفد حقه إعالميا والك�رة في ملع�ب وزارة الصحة 

ونقابة الصيادلة(.

هموم النا�س

مقابس كهربائية
 تصعقك عند ملسها !!

ملاذا صمت وزارة الصحة ونقابة 
الصيادلة عىل ارتفاع أسعار األدوية ؟

تربية الطيور هواية
 حولتها البطالة إىل مهنة

يفرض�ون  المول�دات  اصح�اب 
المبال�غ وف�ق مايش�تهون فهناك 
مناطق مثل ح�ي اور الغوا الوجبة 
المس�ائية تحت ذريعة الخس�ارة، 
واخ�رون فرض�وا الخ�ط الذهب�ي 
24 س�اعة بس�عر االمبي�ر الواحد 
)-25 27 ال�ف دينار( مثل منطقة 

القاهرة  وكذلك ش�ارع فلس�طين 
محل�ة 510 واليقبل�ون ان يك�ون 
الخط مسائيا فقط.. ارحموا عزيز 

قوم ذلته الكهرباء الوطنية..

مواطنوا حمالت حي اور 
والقاهرة وفل�شطني 
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أوص�ت عج�وز إيطالية ب�أن تؤول 
ثروتها البالغ�ة مليوني يورو )5ر2 
ملي�ون دوالر أمريكي( بع�د وفاتها 
لصال�ح كلبها املفض�ل، وذلك وفًقا 
مل�ا أعلنته محاميتها لوس�ائل إعالم 

محلية.
"الدس�تور  صحيف�ة  وبحس�ب   
اإللكرتوني" املرصي�ة، فإن العجوز 
ابنته�ا  م�ع  تعي�ش  عام�ا(   84(
وأحفادها يف مدينة كازيرتا اإليطالية 

لكنها فضلت عليهم كلبها.
وأوضح�ت املحامية أن كلب العجوز 
س�رث  "كيك�و"  املدع�و  الهج�ن 

وقعته�ا  الت�ي  وصيته�ا،  حس�ب 
بنفسها وسجلتها املحامية رسمًيا، 
جمي�ع ثروتها املكونة من ش�قتن 
س�كنيتن وأرايض ومجموع�ة م�ن 

العقارات وحسابات بنكية.
وأش�ارت املحامي�ة إىل أن العج�وز 
عينتها مس�ؤولة عن تنفيذ وصيتها 
بمقت�ى القان�ون اإليط�ايل ال�ذي 
يل�زم من يوص�ون بتوريث ثرواتهم 
لحيواناته�م األليف�ة م�ن كالب أو 
مس�ؤول  تعي�ن  ب�رورة  قط�ط 
لتطبي�ق الوصي�ة لضم�ان رعاي�ة 

ورفاهية حيواناتهم بعد وفاتهم.

ت�سايل 16
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�سورة من الذاكرة

بغداد يف 
االربعينات

يعل�ق  لوث�ر  مارت�ن   -  1517
وثيق�ة مكون�ة م�ن 95 أطروح�ة 
عىل باب كنيس�ة القلعة يف فيتنربغ 
وذلك أثناء الفرتة التي عرفت باسم 

اإلصالح الربوتستانتي.
1864 - نيف�ادا تصب�ح الوالية 
الوالي�ات  يف  والثالث�ن  السادس�ة 

املتحدة.
1917 - وقوع مدينة برئ السبع 
يف فلسطن بيد قوات الحلفاء خالل 

الحرب العاملية األوىل.
يعلن�ون  األمل�ان   -  1940
انتصاره�م ع�ىل اململك�ة املتح�دة 

خالل الحرب العاملية الثانية.
1956 - فرنسا واململكة املتحدة 
تب�دأن حمل�ة قص�ف ع�ىل م�رص 
إلرغامها عىل فتح قناة الس�ويس، 
ومرص تقطع عالقاتها الدبلوماسية 
مع إنجل�رتا وفرنس�ا إث�ر العدوان 
الثالث�ي، كما أعلنت إلغ�اء اتفاقية 

الجالء املوقعة عام 1954.
1961 - نق�ل جثم�ان جوزيف 
س�تالن املع�روض أم�ام الجمهور 
من »مقربة لينن« يف امليدان األحمر 
بموسكو إىل مقربة قريبة وذلك بعد 

إدانته بارتكاب جرائم وحشية.
دس�تور  أول  ص�دور   -  1962
اليمني�ة،  العربي�ة  الجمهوري�ة  يف 

وانتخ�اب عبد الله الس�الل رئيس�اً 
للجمهورية.

1984 - اغتي�ال رئيس�ة وزراء 
الهند أنديرا غاندي.

1992 - رفي�ق الحري�ري يتوىل 
رئاسة وزراء لبنان.

الفاتي�كان يرتاج�ع عن موقفة 
بإدانة جاليليو جالييل الذي أكد عىل 

دوران األرض حول الشمس.
مرصي�ة  طائ�رة   -  1999
مس�افرة م�ن الوالي�ات املتحدة إىل 
القاهرة تسقط قبالة شاطئ والية 

كونيتيكت.
2003 - رئي�س وزراء ماليزي�ا 
مهات�ر محمد يتخىل ع�ن منصبة 

بعد 22 عاًما يف الحكم.
تابع�ون  مس�لحون   -  2010
لتنظي�م القاع�دة يف ب�الد الرافدين 
يقتحمون كنيسة يف بغداد ويقتلون 
58 ش�خصاً يف الحادث�ة املعروف�ة 

بمجزرة سيدة النجاة.
2011 - دولة فلس�طن تحصل 
ع�ىل عضوي�ة كامل�ة يف منظم�ة 
اليونس�كو بعد موافق�ة 107 دول 
عض�و ورف�ض 14 دول�ة وامتناع 
52 دول�ة عن التصوي�ت، والواليات 
املتحدة تقطع التمويل عن املنظمة 

إثر هذا القرار.

حذر فريق من أطباء األسنان 
األميركيين من المخاطر الصحية 
والعدوى الناتجة عن اللهث وراء 
موضة ثقب اللس�ان أو الش�فاه 
م�ن  صغي�رة  قطع�ة  ووض�ع 
الجواهر أو الحلي. وأشار األطباء 
إلى أن هذه العمليات غير المبررة 
تتس�بب في ت�ورم أماكن الثقب، 
ف�ي الوقت ال�ذي تزي�د فيه هذه 

المخاط�ر بصورة كبي�رة تؤدي 
إلى الش�لل في المنطقة التي يتم 

ثقبها لوضع الحلي.
وش�دد األطباء عل�ى أن هذه 
الموضة الخطيرة قد تتسبب في 
الفيروس�ات واألمراض  انتق�ال 
من ش�خص إل�ى آخر، ف�ي حال 
بي�ن  ذاته�ا  الحل�ي  اس�تخدام 

شخصين مختلفين.

أن تتعل�م ك�رة المضرب هو 
أم�ر صعب بحد ذات�ه. هل جّربت 

هذا وأنت معصوب العينين ؟
فلم تعد لعبة ك�رة المضرب 
ل�دى  المن�ال  صع�ب  حلم�اً 
المكفوفين، الذي�ن لطالما تمنوا 
المحبب�ة،  هوايته�م  ممارس�ة 
أي  هن�اك  تك�ون  أن  دون  م�ن 
م�ن  تمنعه�م  جس�دية  عوائ�ق 
تحقيق هذه المتع�ة. تلك الرغبة 
بعدم�ا  التنفي�ذ،  قي�د  أصبح�ت 
أطلق�ت مجموع�ة م�ن الطالب 
في مدرس�ة خاصة بالمكفوفين 
في قرية »فيرومونت« في والية 
كاليفورنيا، مؤخراً على نظامها 
التعليم�ي، منهج�اً لتعليم قواعد 
وأص�ول اللعبة لفاق�دي البصر، 
والت�ي ت�م ابتكارها ف�ي اليابان 
ف�ي ثمانين�ات الق�رن الماضي. 
ويؤكد جوناثان، وهو أحد طالب 

المدرس�ة ول�م يتج�اوز عم�ره 
ال��16 عاماً، إنه ل�م يكن يصّدق 
أن الضرير يمكنه ممارس�ة هذه 
الهواية، إال بع�د أن قصد المركز 

وتعلّم فنونها.
تتمي�ز لعب�ة ك�رة المضرب 
ب�أن  بالمكفوفي�ن،  الخاص�ة 
ملعبه�ا أصغ�ر مس�احة من تلك 
المعتم�دة في المالع�ب العادية، 
كم�ا أن ش�بكتها أق�ل ارتفاع�اً، 
أكب�ر  رؤوس  ذات  ومضاربه�ا 

ومقابض أقصر.
ويس�تخدم الالعب�ون فيه�ا 
كرة »رغوية«، في داخلها خرزات 
معدني�ة تصدر صوتاً مميزاًً، مما 
يس�مح لهم بس�ماعها، وتحديد 
الك�رة عن�د اصطدامه�ا  م�كان 
ب�األرض أو بالمضرب، ثم عليهم 
أن  قب�ل  الك�رة  ض�رب  إع�ادة 

تصطدم باألرض ثالث مرات.

مع�رض  افتت�اح  ملناس�بة 
يف  ال�دويل  الس�نوي  الش�وكوال 
العاصم�ة الفرنس�ية باري�س، 
اإلعالمي�ة  الوج�وه  ش�اركت 

املعروف�ة يف حفل خاص، ارتدت 
خالل�ه مجموعة من العارضات 
واملذيعات أزياء خاصة ومالبس 
م�ن  ومصنوع�ة  متنوع�ة 

الشوكوال. 
املعروض�ة،  االبت�كارات  وم�ع 
ازدادت املش�اركات يف الح�دث 
األش�كال  خ�الل  م�ن  ح�الوة 
القبع�ات  وحت�ى  واألن�واع 
عم�د  والت�ي  املس�تخدمة، 
تقديمه�ا  ع�ىل  اخصائي�ون 
لتكون واجهة أساسية، وعنواناً 
للنج�اح حفاظ�اً ع�ىل مكان�ة 
الفرن�ي  الش�وكوال  وموق�ع 

عاملياً.

اقت�ساديون

هورجرون�ج  س�نوك  كريس�تيان 
 Christiaan Snouck )باألملاني�ة: 
Hurgronje(، مس�ترشق هولن�دي، ولد 
يف أوس�رتهوت، هولندا 8 فرباير 1857م 
وم�ات يف لي�دن 26 يوني�و 1936. أكمل 
دارس�ته العليا يف قس�م اللغات السامية 
ع�ام 1880 حي�ث أت�م رس�الته بعنوان 
"مراس�م مك�ة". رحل إىل مكة لدراس�ة 
اإلسالم واللغة العربية عام 1884م حيث 
درس عىل أيدي علماء مكة حينذاك وأسلم 
ألج�ل نيل رضاه�م وغر اس�مه إىل عبد 
الغفار. أصبح مح�ارضا يف جامعة ليدن 
ومساعد رسمي لدى الحكومة الهولندية 
وبوصف�ه  االس�تعمارية.  الش�ؤون  يف 
املستش�ار ل�دى ج ب ون هيوت�س، لعب 
دورا فع�اال يف الش�وط األخ�ر من حرب 
العل�وم  يف  تضلّع�ه  واس�تخدم  آتش�يه 
اإلسالمية ملساعدة التخطيط عىل تمزيق 

مقاوم�ة ش�عب آتش�يه ضد املس�تعمر 
الهولن�دي. والتي كلفت ممن الخس�ائر 
البرشية مايقارب 50,000 إىل 100,000 
قتي�ل من األهايل املنطق�ة وحوايل املليون 
جري�ح. ومن آرائ�ه أن القرآن ليس وحيا 
م�ن الل�ه وإنم�ا ه�و كالم م�ن محم�د 
يحتوي عىل تعالي�م دينية. وهو من أحد 

املسترشقن املشهورين.
ْس�ُنوْك ُهرْْخُروْنَي�ه - األع�الم، خر 

الدين الزركيل، 1980
موس�وعة   - ُهرْخروني�ه  س�نوك 
الرحم�ن  عب�د  للدكت�ور  املس�ترشقن 

بديوي، 1992
 - س�نوك  كرس�تيان  هرجرونيي�ه، 

املوسوعة العربية امليرسة، 1965
يف  اس�تعمارداخلون  تصنيف�ات: 
اإلس�الممواليد 1273 ه�وفي�ات 1355 

ه�.

سنوك هرخرونيه

إيطالية تويص بمليوين 
يورو لكلبها املفضل !!

برازييل يظهر ألرسته أثناء تشييع جنازته  !!

من يطــــــارد مــــن  ؟!

أزياء 
من الشوكــــــوال

احليل لألذن فقط

كرة املرضب 
رياضة للمكفوفني أيضًا !

لم يرتدد األب لحظة واحدة عندما 
طل�ب من�ه نجل�ه الذه�اب معه 
لطل�ب يد ابن�ة الح�الل ألنه وجد 
رشيك�ة الحياة الت�ي تتوفر فيها 
كل مواصفات الحس�ب والنس�ب 
ف�أرسع م�ع ابن�ه إىل من�زل والد 
الع�روس وهناك كان�ت املفاجأة، 
فق�د انقل�ب املوقف وص�ار األب 
هو العريس وذل�ك بعد طلب والد 
العريس يد الفتاة لولده لكن والد 
العروس رف�ض تزوي�ج ابنته إىل 
ذلك الش�اب بحجة عدم مناسبته 

البنته مما أغضب العريس.
 وبعد عدد من املحاوالت أخرب والد 
العري�س أن�ه ال مان�ع لديهم من 

الخطوبة برشط  إكمال مراس�يم 
أن يك�ون الوالد ه�و العريس بدالً 
م�ن االب�ن، وأنه�م يرحب�ون ب�ه 
عريس�ا البنتهم مل�ا عرف عنه من 
صف�ات وأخ�الق وكف�اءة وعل�م 
وحسن ترصف حتى أضحى مثاالً 
للرجل املس�ؤول، حس�بما ذكرت 
صحيف�ة صدى الس�عودية.  عىل 
الفور تق�دم والد العريس وخطب 
الفت�اة لنفس�ه يف موق�ف أصاب 
الش�اب بالذه�ول ول�م يس�تطع 
ال�كالم من هول املوق�ف واكتفى 
بخروجه من بي�ت العروس تاركاً 
ع�ىل  يتف�ق  "العري�س"  وال�ده 

مراسيم الزواج.

ذهب "خيطب"
 البنه فخطبه أهل العروس !!

 31  
 ت�سرين االول

فاج�أ رجل برازي�يل أرسته بالظهور 
له�م بع�د أن اعتق�د الجمي�ع بأن�ه 
مات، وتعرفت عائلته بطريق الخطأ 
عىل جثة ش�خص آخر يشبهه داخل 
مرشح�ة لحفظ املوتى، بحس�ب ما 
أعلنته وسائل إعالم محلية.  وتجمع 
أف�راد أرسة وأصدق�اء الرج�ل الذي 
يعم�ل يف مس�ح الس�يارات ويدعى 
غيلربت�و أروغ�و )41 عام�ا(، حول 
الجثم�ان إللقاء نظرة الوداع، لكنهم 
أصيبوا بالذهول عندما رأوه أمامهم 
بعد أن أبلغهم صديق له بأنه ش�اهد 

جثته يف الشارع.  وأبلغ أروغو موقع 
صحيف�ة )أو. غلوب�و( "قل�ت: أيها 
الن�اس إنني ح�ي، فليقرصني أحد" 
ول�م يكن الرجل قد رأى أرسته قرابة 
أربع�ة أش�هر. وقال�ت أم�ه وتدعى 
ماري�ا مينزيز وتعمل بائعة يف متجر 
إن بع�ض الحارضين أغ�ي عليهم 
بينم�ا فر آخ�رون.  وأضاف�ت قائلة 
أن�ا يف غاي�ة  األم�ر مرعب�ا..  "كان 
الس�عادة.. كي�ف يكون ش�عور األم 
عندم�ا يقولون له�ا إن ابنك تويف ثم 

يظهر فجأة عىل قيد الحياة؟".

 كش�ف رشيط "فيديو" عن مطاردة شاب 
لس�يارة رشطة األس�بوع امل�ايض، بمدينة 
"ديرتوي�ت"  وقال�ت صحيف�ة "البي�ان" 
اإلماراتية، "رجال الرشطة" أوىل بأن يكونوا 
ق�دوة حس�نة وأن يقدموا مث�االً يف تطبيق 
القانون، هذا هو املفروض لكن الواقع غر 
ذل�ك، فقد قام رجل أمريك�ي بمطاردة أحد 
رجال الرشط�ة لعدم ارتدائه ح�زام األمان 

وهو يف سيارة الرشطة الرسمية.
 وعىل موقع "يوتيوب" كتب "بطرس�برج 

ك�وب بل�وك" صاح�ب الفيدي�و "إن رجال 
الرشطة ال يعفون من طاعة القانون".

 ويظهر يف الفيديو رجل الرشطة وهو ينظر 
تج�اه الكام�را التي كانت تنق�ل تفاصيل 
الواقعة، وتحاول كش�ف بيانات الس�يارة، 
بينما نس�مع صوت الش�اب وهو يرصخ يف 
الرشطي، "أين حزام األمان، إنك ال ترتديه"، 
ويضي�ف "توق�ف بالس�يارة ع�ىل جان�ب 
الطري�ق"، وه�ي العبارة التي تس�تخدمها 

الرشطة عادة مع السيارات املخالفة.
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احلمل
إجتماعي�ة  انش�غاالت 
وتح�ركات ش�عبية. تضطر إلى 
االهتمام بأوالد غيرك، وتنش�غل 
لق�اء  أو  لمؤتم�ر  باالس�تعداد 

عائلي أو إجتماعي

الثور 
لديك بعض الميول للسيطرة 
عل�ى الش�ريك، لك�ّن ذل�ك قد ال 
يكون في مصلحتك ألنه لن يقبل 
هذا الوضع. تشكو المسؤوليات 

المتراكمة

اجلوزاء
األم�ور  مواجه�ة  علي�ك 
بواقعية وجدّية، وس�ترى قريباً 
أّن ما قمت به سيكون لمصلحتك 

في مواجهاتك مع اآلخرين.

ال�سرطان 
بمس�ؤولياتك،  تس�تخف  ال 
والته�ور  التس�رع  ع�ن  ابتع�د 
والطيش. التزم القوانين واعتمد 
الوقاية وتقّبل االوضاع من دون 

احتجاج والقيام برقابة ذاتية

االأ�سد 
قد يعاكسك الحظ في بعض 
المهّمات، أو يجعلك تنتظر جواباً 
ال يأتي. إالّ أّنك تتصرف كمسؤول 

وتكون المرجعية لآلخرين،

العذراء 
تمتلك طاقات كبي�رة، لكّنك 
تفتقد بعض الجرأة لإلقدام على 
خطوات حاسمة، علماً أنها تعزز 

موقعك في العمل.

امليزان
متوقع�ة  غي�ر  مس�تجّدات 
إل�ى ضغ�وط مكثف�ة،  تدفع�ك 
فح�اول أال ترتب�ك ونّظم أمورك 

على نحو هادىء تالفياً للخطأ.

العقرب 
ح�اول أن تبتعد عن العدائية 
غير المبّررة في العمل، فالمرحلة 
المقبلة س�تفرض عليك التعامل 

مع اآلخرين بجدية.

القو�س 
علي�ك أن تجد حل�والً عملية 
وس�ريعة للمش�كالت الت�ي ق�د 
تواجهه�ا ه�ذا االس�بوع، وق�د 
مواق�ف  اتخ�اذ  إل�ى  تضط�ر 

حاسمة

الدلو 
قد تش�هد انفراج�ات مالية 
مفاجئ�ة، وه�ذا س�يدفعك إل�ى 
مزيد م�ن التبذي�ر غي�ر المبّرر، 
فحاول أن تخّبىء قرشك األبيض 

ليومك األسود.

اجلدي
حي�ن تج�د نفس�ك متورطاً 
ف�ي أم�ور أكب�ر م�ن طاقتك، ال 
تتردد في طلب المس�اعدة حتى 
ال تق�ع ف�ي المحظ�ور وتدف�ع 

الثمن غالياً.

حوت 
ستش�هد في الفترة المقبلة 
تط�ورات إيجابي�ة ف�ي العم�ل، 
وهذا سيعود عليك بفائدة كبيرة 

على عدة صعد

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

عموديافقي
1 – مطرب لبناني – 2 – موسيقار لبناني – 3 – فقرة – لإلستدراك 
– 4 – مدين�ة تركي�ة – أش�اهد – 5 – عكس�ها األس�م الثاني لمطرب 
عالمي – 6 – ينس�خ – عالمة موسيقية – 7 – مطرب عراقي راحل – 

8 – عكسها يواجه ويقابل – نصف سهام – 9 – ممثلة مصرية .

1 – م�ن رج�االت الدولة في إيطاليا – 2 – متش�ابهان – األنثى من 
األب�ل – 3 – قصة فلس�فية لبكر ب�ن طفيل – 4 – تجمعات س�كنية 
وبش�رية – الطم�ع أو الظن – 5 – عاصمة عربي�ة – جدها في غيانا 
– 6 – نصف ش�ارل – عكس�ها إحدى حركتي التنفس – 7 – كلمتان 
: عاصم�ة أفريقية + س�جن – 8 – غ�زال – لعب – 9 – نصف غوته – 

نسكي .
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قدميًا "تعلولة" العوائل 

اوراق عراقية - تراثيات

www.almustakbalpaper.net

�صور من تراث العراق القدمي..

 إن ق�راءة التراث والتمس�ك به بع�د غربلته، هو 
إثبات للهوية. الهوية التي تميزنا حاضراً ومستقبالً، 
ألن ش�عباً بال هوية هو شعب بال وجود. ومن سوء 
حظنا ال يزال مورثونا الشعبي غير موثق وهو ينتقل 
م�ن جيل إلى جيل أخر، ولكن في تناقص وربما في 
تغيير عف�وي أو مقصود في النص أو األس�لوب أو 
المعنى أو الش�كل.. وهذا التغيير ضمنياً في ش�كل 
التراث الش�عبي وفي بنائ�ه وتوجهاته مما يعرض 
ثقافة وموروث العراق كله إلى الخطر وعدم معرفة 
حقيقة تراثه، وبالتالي مسح األصالة الضمنية التي 
يحويه�ا تراثنا األصي�ل، وهذه دع�وى أوجهها إلى 
المؤسس�ات الثقافي�ة وإل�ى كل األدب�اء والفنانين 
والمؤرخي�ن والباحثين وكذل�ك الصحف والمجالت 

إلعالن حملة ش�املة توثيقية 
الت�راث وتدوينه على  لجم�ع 
حالت�ه األصلي�ة لغ�ة ولفظاً 
وغيره�ا،  وص�ورة  وعب�ارة 
من دون أي تغيي�ر أو إضافات 
أو تعدي�الت، إلع�ادة ق�راءة هذا 
الموروث الش�عبي واستخراج كل ما 
ه�و مفيد من�ه وتقديم�ه للمجتمع في 
نس�ق أصيل غي�ر محرف ه�ادف يدعو 
إلى بن�اء اإلنس�ان وتثقيف�ه وترصين 
هويته وانتمائه إلى وطنه. وأن من بين 
ما تعرض إل�ى اإلهمال وع�دم التوثيق 
والنش�ر وحت�ى التروي�ج له ف�ي تراثنا 
الش�عبي العراق�ي وأصبح ش�به مفقود 
ف�ي حياتنا اليومية أو ش�به مفقودة هي 

)األزياء العراقية الشعبية(.
ومثل العراق البل�د المتنوع في طوائفه 
وأديان�ه وثقافته وتن�وع أزيائه الجميلة من 
منطقة إلى منطقة ومن حي إلى أخر يسترعي 
من�ا الوقوف في ه�ذا الجانب المه�م والحيوي 
ال�ذي يدخ�ل في صل�ب حياتن�ا اليومية ف�ي العمل 
وفي الش�ارع وفي البيت وفي المناسبات المفرحة 
والمناس�بات الحزين�ة أبعدك�م الله عنه�ا وغيرها، 

فمن منا ال يحتاج إلى األزياء في حياته اليومية.
ولكون�ي مهتما ومختص�ا بهذا الجان�ب كفنان 
تش�كيلي ومصمم أزياء وعملت ف�ي مجال تصميم 
األزي�اء ب�كل إش�كالها التأريخي�ة والتراثية وحتى 
الحديث�ة ، لجمالها وس�حرها وأصالة ه�ذه األزياء 
التراثية الش�عبية ولعل م�ا وجدته من إهمال وعدم 
االهتم�ام به�ذا الجانب س�واء م�ن قبل األف�راد أم 
المؤسس�ات، م�ا دعان�ي إل�ى اإلبحار ف�ي تصميم 
األزي�اء العراقي�ة التراثي�ة وتقدي�م أغل�ب عروض 
األزياء س�واء الخاصة بي من خ�الل الدار أم الفرقة 

الت�ي أديره�ا أم من خالل عملي كمصم�م أزياء في 
دار األزياء العراقية في الس�نوات العش�ر في عملي 
في هذه المؤسس�ة المعروفة على مستوى الشرق 
األوس�ط والتي مثل�ت العراق في المحاف�ل الدولية 
بأغل�ب دول العال�م لتقدي�م ثقافة وتأري�خ العراق 
المتمثل�ة بأقدم العص�ور التاريخي�ة العظيمة التي 
علمت اإلنس�انية الكتابة، ولكن تكويني فرقة ودار 
خاص�ة ب�ي وهي ) فرق�ة دني�زاد لألزي�اء التراثية 
العراقية( جعلني أكثر انفتاحا وحرية بنشر األزياء 
الش�عبية بل تعدى ذلك وامت�د لتقديم وإعداد برامج 
مختص�ة بتقدي�م األزي�اء التراثي�ة ب�كل حلقة من 
حلق�ات برنامجي م�ن عل�ى الفضائي�ات العراقية 
س�واء على الفضائية البغدادية أم القنوات العراقية 
األخ�رى، نتيجة ذلك اإلهم�ال والموجة التي طرأت 
على أس�واقنا العراقي�ة من مالبس وأزي�اء ال تمت 
وتعب�ر عن هويتن�ا وأصالتنا وتفتقر إلى الحش�مة 
التي تتمتع بها العراقيات والمرأة العراقية على وجه 
التحديد إضافة إلى تأثيراتها الس�يئة خصوصاً على 
المرأة بسبب األقمشة الرديئة والمصنوعة من مواد 
كيماوية وكذلك لضيقها وألس�باب أخرى ال تعرفها 
المرأة، والغريب في ذلك أن أغلب األزياء المستوردة 
م�ن الخارج س�واء م�ن دور أزياء غربي�ة أم الدول 
النامي�ة هي مقتبس�ة من ت�راث وحض�ارة العراق 
ويتم تصميمها وإضافة تغيرات في الدزاين ومن ثم 
تعود ألين�ا على أنها أزياء غربية، فلماذا ال نتمس�ك 
بأزيائن�ا العربية األصيلة في حين أن هناك  ش�عوبا 
ال تقل ضعفاً عنا،  ومتمس�كة بأزيائها الوطنية مع 

تقبل األزياء الغربية.
حيث أعتبر المرأة الهندية اسطع وأفضل أنموذج 
ناجح على هذا، بحيث بقي الس�اري الهندي زياً لكل 
طبق�ات المجتمع بما فيها الطبقة المثقفة والعليا، 
بل أن احترام هذا الزي فرض نفسه حتى على النساء 
الغربيات فش�اع بينهن بكثرة. والغريب ما الحظته 

من خالل عملي خارج العراق بمجال تصميم األزياء 
إلى اقتناء األزياء التراثية من قبل النساء األجنبيات 
المتذوقات لس�حر الش�رق س�واء بكونها أصبحت 
موضة ش�ائعة في أغلب الدول ومن خالل متابعاتي 
المصممي�ن  العالمي�ة ه�و دخ�ول  األزي�اء  ل�دور 
األجان�ب في تصميم األزياء الش�رقية فكانت هناك 
عروض خاصة عن هذه األزياء وخاصتنا )العباءة( 

الشرقية.
وأود أن أش�ير إل�ى أن أص�ل العباءة ه�و عراقي 
ومن صن�ع ولباس عرب بغداد حي�ث يذكر الرحالة 
االنكلي�زي )بكنكهام( في كتاب�ه وأدي الرافدين أن 
لب�اس العراقيي�ن والبغداديين الرئيس ه�و العباءة 
وتع�د من أجود وافخر الصناع�ات في العراق حيث 
يذكر أن العباءة كانت تباع بس�ت ليرات إس�ترلينية 

آنذاك وهي مصنوعة من أج�ود األصواف العراقية. 
هذا كله يدعونا إلى وقفة متأملة في إعادة االهتمام 
بأزيائن�ا العراقية الرائعة والجميل�ة. التي تعبر عن 
خصوصيتنا وجمال، ألنها تعبر عن هوية كل شعب 
من الش�عوب فيمكن أن تتعرف على ش�خص ما أو 
مجموعة من األش�خاص عن طريق أزيائهم وكذلك 
لتعمي�م أزيائن�ا وإع�ادة اقتنائها للرجال والنس�اء 
ف�ي كافة أرجاء وطننا الحبيب وتعميم اس�تخدامه 
حت�ى ف�ي مرافق العم�ل أو في المرافق الس�ياحية 
أو في المناس�بات الرس�مية أو ف�ي اقتناء موظفي 
وموظف�ات المط�ارات العراقي�ة ألزيائن�ا التراثية 
لك�ون عمله�م مرتب�ط بالس�فر الدائم واس�تقبال 
األجان�ب والوافدين م�ن خارج القط�ر فهم بمثابة 

واجهة تعكس هوية وحضارة العراق األصيل.

نحن ال نهت�م بالماضي من منطلق العجز 
لتاري�خ  نع�رض  ال  نح�ن  الحاض�ر.. 

العراق القديم دوما لنباهي بما لسنا 
نملكه الي�وم، ولكن لنؤكد بمنتهى 
البساطة والوضوح على أن شعباً 
صنع كل ذلك الجم�ال خالل تلك 
اآلالف من السنوات ال يمكن أن 

يتحول لشعب ال يعرف معني 
الحي�اة وال يت�ذوق إال طعم 
يع�رف  وال  الب�ارود  غب�ار 
م�ن دون كل أن�واع الغناء 
إال نواح الثكال�ى واألرامل 

واأليتام. 
نح�ن هن�ا فق�ط نؤكد 

أن الع�راق كان.. وم�ا زال .. 
وس�يبقى قبلة للفنون والتميز 

واإلبداع فقط أعطوا الحياة فرصة 
حتى تزيح كل ذلك الظلم والظالم :

حلف )5000( قبل الميالد
العبيد )4000( قبل الميالد

الوركاء )3800 إلى 3500( قبل الميالد
الوركاء )3500 إلى 2800( قبل الميالد

عصر دويالت الم�دن )2900 إلى 2350( قبل 
الميالد

العصر األكدي )2350 إلى 2150( قبل الميالد
العصر الس�ومري الحدي�ث )2230 إلى 2004( 

قبل الميالد
العصر البابلي القدي�م )2004 إلى 1595( قبل 

الميالد
العصر البابلي الوس�يط )17000 إلى 1157( 

قبل الميالد.

األزياء الفلكلورية العراقية إرث وأصالة متجددة

 عزف عىل أوتار اجلامل
السالوفة

أزياء املرأة العراقية وتنوعاهتا التارخيية واملحلية !!
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ميالد حامد

وداد احللفي ـ الب�صرة
مث�ل كل جوان�ب ثقافتن�ا الوطني�ة ب�كل تنوعاته�ا، 
تعرضت أزياؤنا المحلية إلى اإلهمال واالحتقار باعتبارها 
مرتبط�ة بالتخل�ف، فتم�ت االس�تعاضة عنه�ا باألزي�اء 
الغربية التي تفتقد إلى الحش�مة باإلضاف�ة الى تأثيراتها 

الصحية السيئة خصوصا 
على المرأة بسبب ضيقها 
وأقمش�تها  وقصره�ا 
الكيمياوي�ة! والغريب أن  
الكثي�ر م�ن ه�ذه األزياء 
أم م�ن  العراقي�ة  س�واء 
ت�م  ق�د  النامي�ة  ال�دول 
اقتباس�ها م�ن قب�ل دور 
لك�ي  الغربي�ة،  األزي�اء 
تعود م�ن جديد ألينا على 

أنها غربية. 
وهنالك شعوب ال تقل 
ضعف�ا و)تخلفا( عنا، إال 
انها تمكنت من التمس�ك 
م�ع  الوطني�ة  بأزيائه�ا 
الغربي�ة.  األزي�اء  تقب�ل 
وتعتب�ر الم�رأة الهندي�ة 
نموذج  وأفض�ل  اس�طع 
ناج�ح عل�ى ه�ذا، بحيث 

بقي الس�اري الهندي زيا لكل طبق�ات المجتمع بما فيها 
الطبق�ة المثقفة والعلي�ا، بل أن احترام ه�ذا الزي فرض 

نفسه حتى على النساء الغربيات فشاع بينهن بكثرة.
منذ أعوام الس�بعينات جرت مح�اوالت في العراق من 
اج�ل رد االعتب�ار لألزياء العراقية من خالل تأس�يس)دار 
األزياء العراقية(، لكن المحاولة ظلت مهمش�ة ومحدودة 
جدا، لس�بب أساس أنها ظلت محكومة بعقلية استغرابية 
تتعامل مع األزياء المحلية كأشياء ديكورية مثل حيوانات 
منقرضة تستحق االحتفاظ ببعضها في أقفاص خاصة!! 

ف�كان تصميم األزياء ال يهتم بالجوان�ب العملية بل فقط 
بالجوانب الش�كلية المفتعلة، ولم تبادر أية جهة رس�مية 
إل�ى محاولة إدخال ه�ذه األزياء ل�دى العاملين فيها. ظل 
الزي المدرس�ي والجامعي العراقي زي�ا غربيا، وظل زي 
المضيف�ات والمضيفي�ن زي�ا غربيا، وظ�ل زي المنتمين 

والمنتميات إلى س�لك الجيش والشرطة، زيا غربيا.. 
واألكث�ر غراب�ة م�ن ه�ذا أن العراقي)األفن�دي( 
الوحيد الذي كان يتفضل بين حين وآخر ويرتدي 

زيا عراقيا محليا، هو حضرة الدكتاتور!!

خ�صو�صية الأزياء العراقية
عموم�ا تميزت أزي�اء الم�رأة العراقية منذ 

أن نش�أت الحضارة في 
الع�راق القدي�م م�رورا 
اآلرامي�ة  بالمراح�ل 

واإلسالمية وحتى أوائل العصر 
محتش�مة  بأنه�ا  الحدي�ث، 
البيئ�ة  حس�ب  ومنوع�ة 
بص�ورة  يمك�ن  المحلي�ة. 

عاملة وغي�ر دقيقة ان نحدد 
التالية حس�ب المناطق  التنوعات 

المحلية:
بالنهري�ن،  المحيط�ة  المناط�ق  �  زي 
ابت�داء من الموصل حتى البص�رة، بل يمتد 
ه�ذا التأثي�ر العراقي حتى س�واحل الخليج 
العربي. واهم خصوصيات هذا الزي هي العباية 
والفوطة والجرغد، حيث يطغي اللون األسود. 
وهو منتش�ر بين النس�اء العربيات والكرديات 
هنال�ك  كان�ت  إن  ن�دري  وال  والتركماني�ات. 
دراس�ات ومصادر تبّين لنا في حقبة طغى هذا 

اللون األسود وما هي أسبابه ؟!
� زي النس�اء في المناطق الجبلية، وبالذات 
النساء الكرديات والسريانيات، ويكثر في قرى 
الموص�ل وعم�وم ش�مال الوطن. وه�و يتميز 

بخل�وه م�ن العباية الس�وداء مع وج�ود الث�وب الطويل 
العريض باألل�وان الزاهية، وتتميز المرأة الس�ريانية عن 
الكردي�ة  بأنه�ا ترت�دي العمام�ة الخاصة. م�ن الواضح 
وحس�ب اللوح�ات اآلثاري�ة ف�إن ه�ذا الزي )الش�مالي( 
م�وروث أساس�ا م�ن األزياء اآلش�ورية ف�ي العراق 

القديم.
� زي نس�اء الحواض�ر القديمة، وموجود 
لدى نس�اء الحواض�ر العراقي�ة القديمة من 
الموصل حتى البصرة، وهو عموما يس�مى 
)الكوف�ي( وهو ثوب طوي�ل وعريض مع 
تطريزات فنية جميل�ة. أيضا كما يتضح 
من اللوحات اآلثاري�ة القديمة أن هذا 
ال�زي وتطريزاته�ا م�وروث م�ن 

الحقبة البابلية.
� زي الم�رأة في مناطق 
الف�رات األعل�ى، ويخل�و 
أحيان�ا م�ن العباية مع 
ث�وب طوي�ل عري�ض 
ملون قري�ب إلى الزي 

السرياني والكردي.
هنال�ك  وطبع�ا   
أزياء محلي�ة عديدة، 
أن  مجلتن�ا  ننتظ�ر 
يتفضل الباحثون 
بها  بتعرفينا 
يوم.  ذات 
هن�ا 

نق�دم 
نموذجا  أ

ناجح�ا لمصممة أزياء 
نماذج  م�ع  عراقي�ة، 

من أزيائه.

من مسليات أبناء العائلة خالل � التعلولة � في ليالي الشتاء 
الطويلة، س�ماع الس�واليف جمع س�الوفة وهي القصة، وقد 
اعت�اد الجمي�ع عل�ى أن يجتمعوا ح�ول � الج�دة أو البيبي � 

وهي أم األب أو أم الوالدة وهذه تجلس عادة وس�ط الطرار 
او اللي�وان وأمامه�ا المنقلة وهي تري�ش نارها بين حين 
وآخر بالماش�ة التي ال تفارق يده�ا وفي أثناء ذلك تقص 
عليهم قصص�ا خيالية عن بنت الس�لطان والس�علوة أو 
فري�ج األكرع وغير ذلك.. ويتن�اول البغادة أثناء التعلولة 
لب الجوز وتمرا اثرس�يا أو تينا مجففا او بلوطا مش�ويا 

على المنقلة أو كستافة وغيرها..
وهن�اك أيض�ا القص�ة خ�ون ال�ذي يجل�س ف�ي أح�د 

مقاه�ي الطرف عل�ى مرتفع يحيط ب�ه رواد المقهى وهو 
يق�ص بط�والت عنتر.والس�الوفة كان�ت تس�تغرق ليال�ي 

ع�ن عدي�دة وحي�ن ين�ام الصغ�ار تتوق�ف البيبي 
الحديث لتستأنف حكايتها في الليلة المقبلة.. 
فكانت تب�دأ الحكاية بقوله�ا اكو ماكو فد 
اتلث بنات فقيرات البعثيين من ورة الغزل.

وهكذا تمض�ي الحكاية باختراع أحداث 
غريبة مثيرة للدهشة حيث يسرح األطفال 

بخيالهم عبر أحالم الطفولة .

 



ريا�ضة18

www.almustakbalpaper.net  العدد )374( االحد 31 تشرين االول 2012

إعفاء عبد العباس من منصبه..
المنتخب الوطني يستأنف تدريباته بملعب الشعب بقيادة زيكو

أعلن عض�و االتحاد العراقي 
املركزي لكرة القدم عيل جبار، 
ب�أن أرب�ع مباري�ات تنتظ�ر 
منتخبن�ا الوطن�ي حدده�ا 
الربازي�يل  الفن�ي  املدي�ر 
زيك�و ملالق�اة احده�ا 
مواجه�ة  قبي�ل 
األردني  املنتخ�ب 
التصفي�ات  يف 
ئي�ة  لنها ا
هل�ة  ملؤ ا
العالم  لكأس 
 . ي�ل ز ا لرب با

ع�يل جبار: إن وقال 
د  تح�ا الك�رة ممثالً به ا

ونعي�م ص�دام التقيا املدي�ر الفني 
ملنتخبن�ا الوطن�ي زيك�و وكادره 
املس�اعد وت�م ت�دارس جملة من 

القضايا.
ووضعها تحت مرشط معرفة 
الحقيقة الت�ي أدت لتذيلنا فرق 
الخسارتني  مجموعتنا بس�بب 
الت�ي مني به�ا الفريق عىل يد 
منتخبات اليابان وأسرتاليا يف 
التصفي�ات النهائية املؤهلة 

لكأس العالم.
اتح�اد  ب�أن  وأف�اد 
الكرة وزيك�و وصال إىل 
الحقيقي�ة  األس�باب 
الس�بب  كانت  التي 
ل  ص�و بو

وس�يتم  الح�ايل  وضع�ه  اىل  منتخبن�ا 
العمل عىل تجاوزها واس�تئصال الس�بب 
الحقيقي وراء ذلك فضالً عن كون املدرب 
سيلبي طلبنا بالبقاء يف العاصمة بغداد 
ومتابع�ة مباري�ات ال�دوري النخب�وي 
الختي�ار العبني ج�دد للمنتخ�ب الوطني 
الذي ينتظره مش�وار طويل ومشاركات 
أهمه�ا بطول�ة غربي آس�يا وخليجي 21 

وتصفيات كأس آسيا عام 2015.
وذك�ر ان امل�درب زيكو طرح أس�ماء 
اربع�ة منتخب�ات ملالق�اة أحده�ا قبي�ل 
مواجهت�ه لالردن منتصف الش�هر املقبل 
لحس�اب مش�وار منافس�ات التصفيات 
االس�يوية املؤهل�ة اىل موندي�ال الربازيل 
وهي قطر وأوزبكس�تان ولبن�ان وإيران 
وس�نعمل كاتحاد ع�ىل مفاتحة اتحادات 

البل�دان االربعة ع�ىل مالق�اة احدها عىل 
ان يكون قبي�ل موعد الثامن من الش�هر 
املقبل.واك�د جب�ار أن امل�درب الربازي�يل 
زيك�و طلب من اتحاد الك�رة إعفاء مدير 
املنتخب رياض عب�د العباس من منصبه 
ألسباب وصفها باالدارية حيث ان األخري 
ال يقوم بعمله بالش�كل الصحيح إضافة 
اىل انه يخلق املشاكل بني املدرب والالعبني 

عىل ح�د وصفه.وختم أن املدرب الربازييل 
زيكو ق�رر ان يك�ون يوم الس�بت املقبل 
موع�داً لتجم�ع العب�ي ال�دوري املح�يل 
ممن يمثل�ون املنتخب الوطن�ي يف ملعب 
الش�عب ال�دويل تحض�رياً بعدها للس�فر 
اىل العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة للدخول 
بمعس�كر تدريبي قبي�ل مالق�اة األردن. 
يذك�ر أن منتخبن�ا الوطن�ي بك�رة القدم 

تذي�ل مجموعته اآلس�يوية الثانية بعدما 
خرس مواجهته األه�م يف طريق املونديال 
أم�ام املنتخب األس�رتايل بهدف�ني لهدف، 
والت�ي اس�تضافها ملعب الن�ادي العربي 
بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة 
الخامسة من التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
اىل كأس العال�م 2014 الت�ي س�تقام يف 

الربازيل.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

أيام قليلة تفصلن�ا عن املباراة 
النهائية لكأس اإلتحاد اآلسيوي 
يف نسخته التاسعة بني فرسان 
القلع�ة الصف�راء ن�ادي اربيل 
الكوي�ت  والعمي�د  العراق�ي 
التي يضيفها س�تاد  الكويت�ي 
فرانس�و حري�ري يوم الس�بت 
ترشي�ن  م�ن  الثال�ث  الق�ادم 
نهائي�ة  مب�اراة  كأول  الثان�ي 
له�ذه البطولة يكون أحد طريف 

لقائها فريق عراقي.
لم يك�ن غريبا ع�ىل فريق مثل 
أربيل الذي يمتلك جميع عوامل 
للمب�اراة  يتأه�ل  أن  النج�اح 
النهائية لكأس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم بعد املستوى الرائع 
الذي قدمه خالل هذه البطولة 
التي لم يخرس به�ا أية مباراة، 
وبل�غ ه�ذا اللقاء باس�تحقاق 
كبري، وليحق�ق بتأهله هذا أول 
أنجاز آس�يوي للك�رة العراقية 
ع�ىل مس�توى األندي�ة وهو ما 

يجب أن نفتخر به كعراقيني.
أبط�ال القلع�ة الش�امخة وان 
يدخل�وا ه�ذه املب�اراة حاملني 
ب�كل  ولكنه�م  أربي�ل،  ش�عار 
الع�راق  تأكيد س�يمثلون به�ا 
كله من أقىص شمال كردستان 
حتى آخر ش�رب من ثغر العراق 
الفيح�اء،  الب�رة  الباس�م يف 
وك�ون املب��اراة س�تكون عىل 
أرض عراقي�ة وب�ني جماه�ري 
طاملا حرم�ت من حضور هكذا 
عرس كروي، فحتماً س�تكون 

املهمة وطني�ة أكثر ما هي 
ناديوية.

م�ا يجعلن��ا متفائلني من 
نيل كأس البطولة هذه املرة 
هو ان العبي اربيل يدركون 
تماماً حجم املسؤولية التي 
تقع عىل عاتقه�م، ولديهم 

تصور واضح عن خصمه الذي 
يعد هذا اللقاء الخامس بينهما 
ضم�ن البطولة نفس�ها، ولكن 
لألسف الشديد لم يحالف الحظ 
أبن�اء القلعة الصفراء يف جميع 
الس�ابقة، فلم ينجح  اللقاءات 
يف كس�ب أي منه�ا بالرغم من 
أفضليت�ه يف كث�ري منها، وهذه 
املباراة س�تكون رداً للدين الذي 
ع�ىل عاتقهم تجاه ش�قيقهم 
العمي�د، وه�و ما يس�عى اليه 
النادي ب�كل ما يمل�ك لتحقيق 
الف�وز األول ع�ىل ه�ذا الخصم 
أول  بذل�ك  ويحق�ق  العتي�د 
واعتقد  اآلس�يوي�ة،  إنجازات�ه 
أن الفرص�ة مواتي�ة ل�ه يف ظل 
الظروف التي يعيش�ها الفريق 
وامتالكه لجميع عوامل النجاح 
من إدارة مقتدرة ومدرب كفء 
والعب�ني مميزي�ن، وف�وق كل 
هذا وذاك هو أن املباراة ستقام 
عىل أرضه�م وبني جماهريهم، 
واألخ�ري يعد م�ن أه�م عوامل 

الفوز .
الطري�ف يف ه�ذا اللق�اء هو أن 
الس�ابقة  األربع�ة  املباري�ات 
ألربي�ل م�ع الكوي�ت الكويتي 

الرب�ع  أدوار  ضم�ن  كان�ت 
البطولة  والنص�ف نهائي م�ن 
يف  وخ�رس  فتع�ادل  نفس�ها، 
ع�ام  نهائ�ي  الرب�ع  مبارات�ي 
يف  وتع�ادل  وخ�رس   ،2009
مبارات�ي النص�ف نهائ�ي عام 
2011 ، والي�وم يلتقي�ان للمرة 
األوىل يف نهائي البطولة وهذا ما 
يحفز العبي أربيل لنيل كأسها 
ويع�ادل بها الكوي�ت الكويتي 
الذي نال كأس�ها م�رة واحدة 

عام 2009.
لذل�ك فالواجب يحت�م علينا 
للمس�تديرة  كعاش�قني 
العراقية أن نثبت للعالم أجمع 
بأن ما يش�اع هن�ا وهناك ال 
انتماءن�ا  أن  يف�رق  يمك�ن 
لرتب�ة الع�راق الطاهرة ، وأن 
الكروية وبمختلف  الجماهري 
والئها ألنديتها ستكون الالعب 
رقم اثنا عرش يف ملعب الشهيد 
فرانسو حريري هاتف�ة باسم 
الع�راق واربيل العزي�ز ، فضالً 
ع�ن توجي�ه رس�الة إيجابي�ة 
واضح�ة لإلتح�اد ال�دويل لكرة 
الق�دم ) فيف�ا ( بوج�وب رفع 
الحصار ع�ن جمي�ع مالعبن�ا 

العراقية.

كلن�ا نعرف طالب فيصل بطالً آس�يوياً مرموقاً 
وأكاديمي�اً علمياً رائع�اً وإدارياً نش�يطاً وفوق 
كل هذا فه�و يحمل قيماً وس�لوكاً متميزاً قلما 
تجده عند سواه من أهل الرياضة. وقد جمعتنا 
قب�ل أيام ن�دوة تلفزيونية وثلة م�ن الرياضيني 
ملناقشة اللوائح االنتخابية وكان فيصل حريصاً 
ع�ىل االجابة واملناقش�ة الهادئ�ة والهادفة لكن 
الح�ال كان معقداً واالراء متباين�ة والتوجهات 
مختلفة وكل ي�رى املوضوع من زاويته ويدافع 
عنها. وقد حاولت ان أتذاكر مع الدكتور طالب يف 
بعض االراء التي تطرح وراء الكواليس فوجدته 
يدافع عن أهمية التواجد والحضور وااللتزامات 
الدولية و االقليمية لهذا االتحاد او ذاك و مع اني 
اجد أن له بع�ض الحق يف ذلك لكني ال اتفق مع 
ما يراه كلياً و قد قلت له يف الحال )يعني هس�ه 
الرياضة العراقية ش�نو سوت و شحققت حتى 
نخاف عليها!( ايهما احس�ن مشاركات بائسة 
وفقرية ام توقف وامتناع؟ او مشاركات جزئية 
للفئات العمرية والتخطيط لواقع ريايض علمي 
أفضل؟ نعم الدكتور فيصل حريص عىل رياضة 
الوطن وعىل اتحاد العاب القوى الذي أراه ينحت 
بالصخر من اجل غ�د اجمل لكني ارى و الكثري 
من ابناء الرياضة بأن الواجب اوال وضع أس�س 
رصين�ة لبناء ريايض بش�كل صحي�ح وتنظيم 
إدارة القط�اع الري�ايض فق�د عان�ت الرياض�ة 
خالل الحقب املاضية م�ن إخفاق إداري واضح 
حيث تس�يد العمل العش�وائي واالرتجايل ولعب 

الطارئني وأنصاف 
دوراً  الرياضي�ني 

يف تكريس التخل�ف الريايض وان حصلت بعض 
)الفلت�ات( الرياضي�ة و كان دكتورن�ا العزي�ز 
احده�ا! لك�ن ان يتواص�ل الحال بع�د التغري يف 
القائم�ة  اىل  األمي�ني  بإضاف�ة  و   2003/4/9
وبحج�ج ش�تى منه�ا املظلومي�ة والتهمي�ش 
واإلقصاء ليسري مركب الرياضة يف بحر متالطم 

األمواج ال مستقر له اال القاع! 
ون  فهذا واقع خطري وأمر محزن ال يقبله الخريرّ
والرشف�اء وأبن�اء وأبطال الرياض�ة ونجومها . 
اننا اليوم بحاجة اىل قوانني واضحة و ترشيعات 
عادل�ة حتى وإن تأخ�رت لكنها أفض�ل لنا من 
توجيه�ات وتعليم�ات وق�رارات ولوائ�ح يغلب 
عليها االستثناء واالجتهاد واملصالح والعالقات 
حي�ث نقرها اليوم ونلغيها غ�دا بعذر قد يكون 
اقبح من فعل. س�يدي فيص�ل ما أقوله هو رأي 
الش�ارع الري�ايض وال�ذي يدعوك�م انت�م قادة 
ومخططي وعلماء الرياضة بان تأخذوا دوركم 
وتق�ودوا مؤسس�اتكم و تدي�روا أعمالكم وفق 
م�ا تعلمتموه ودرس�تموه واطلعت�م عليه من 
تجارب الشعوب. ال ان تتأثروا بالبعض وتسريوا 
ع�ىل نهج من كان وبذات الطريق الخاطئ الذي 
س�يد الجهالء ف�رتة طويلة ضاعت م�ن الوطن 

ورياضته.

السويد / إحسـان كريم ديبس
منعم جابر

"بالصميم""بالمناسبة" واجبنا أوالً البناء أربيل.. كل العــــراق
الصحيح!

أعلن املنتخب الوطني للشباب ان وفده سيغادر 
إمارة رأس الخيمة متجها إىل الفجرية للتحضري 
ملبارات�ه أم�ام كوري�ا الجنوبي�ة يف الثالث من 
ترشين الثاني املقبل ضمن نهائيات آس�يا للشباب، 
مبين�ا أن التدريبات تتواصل حاليا ع�ىل ملعب نادي 
اإلم�ارات، فيم�ا أكد م�درب املنتخب جاهزي�ة العبيه 
وعزمه�م عىل تحقي�ق الفوز.وقال املتح�دث اإلعالمي 
للمنتخ�ب ثائر املوس�وي: إن "وفد املنتخب س�يغادر يف 
الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس )األول من 
ترشي�ن الثاني املقبل(، إمارة رأس الخيمة متوجها إىل 
الفجرية للتحض�ري ملباريات املجموع�ة الثانية التي 
يلعب فيها املنتخب مع منتخبات كوريا الجنوبية 
والصني وتايالند". وأضاف املوسوي أن "املنتخب 
يواص�ل تدريبات�ه حاليا يف ملع�ب نادي رأس 
الخيم�ة اإلمارت�ي حتى موع�د مغادرته إىل 
رأس الخيم�ة التي يجري فيه�ا تدريباته 
عىل ملعب الفجرية الذي سيشهد املباراة 
األوىل للمنتخ�ب أمام كوري�ا الجنوبية 
يف نهائيات آس�يا للش�باب"، مبينا أن 
"التدريب�ات س�تقام بنف�س توقيت 
املباراة يف الس�اعة الثالثة بعد الظهر 
للتأقلم عىل األجواء واالعتياد عليها 
من قبل الالعبني". ونقل املوس�وي 
ع�ن م�درب الفريق حكيم ش�اكر 
قوله إن "الوض�ع العام للمنتخب 
التف�اؤل برغ�م صعوب�ة  يبع�ث 
يف  الالعب�ني  أن  حي�ث  املهم�ة 
جاهزية تامة لخوض املنافسة"، 
املنتخ�ب  "العب�ي  أن  مؤك�دا 
عازم�ون ع�ىل تحقي�ق الفوز يف 
املب�اراة األوىل لكونها البوابة التي 
تس�هل م�ن املهم�ة يف املباري�ات 
املقبلة". وأش�ار املوس�وي إىل أن 
"تشكيلة املنتخب متكاملة وال توجد 
أي غياب�ات أو إصاب�ات يف صفوف الفريق بعد 
جه�ود الجهاز الطبي يف تأهيل الالعبني املصابني 
وإيصالهم للجاهزي�ة املطلوبة".يذكر أن منتخب 
الشباب لعب عددا من املباريات الودية يف اإلمارات 
بعد إلغ�اء البطولة الرباعية حيث ف�از عىل األردن 
وخرس م�ن اإلمارات ومن ثم تغلب عىل الس�عودية  
ويس�تعد لخ�وض منافس�ات نهائيات آس�يا حيث 
يلتق�ي يف أوىل مبارياته بمنتخب كوري�ا الجنوبية يف 

الثالث من ترشين الثاني املقبل.

شاكر يؤكد جاهزية الشباب 
لمواجهة كوريا الجنوبية آسيويًا

وقع الع�ب منتخبن�ا الوطني 
ع�ىل  محم�د  عم�اد  الس�ابق 
االس�تقالل  ن�ادي  كش�وفات 
االيران�ي ليمثل�ه يف االنتقاالت 
الش�توية الت�ي تبدأ يف الش�هر 

االول من العام القادم. 
وق�ال محمد "أن رئي�س نادي 
االس�تقالل االيران�ي حرض يوم 
ام�س اىل مدين�ة كرب�الء وقدم 
يف  لفريق�ه  لالنضم�ام  عرض�اً 
االنتق�االت الش�توية". واضاف 
الالع�ب "أنن�ي لم ات�ردد بقبول 
هن�اك  كان�ت  حي�ث  الع�رض 
اتص�االت مع ن�ادي االس�تقالل 
اإليراني قبل مجيء رئيس النادي 
اىل محافظ�ة كرب�الء ي�وم أمس، 
يف  العق�د  توقي�ع  ع�ىل  واتفقن�ا 
العاصمة االيراني�ة طهران نهاية 

هذا األسبوع".
وزاد العب نادي اس�تقالل طهران 
الجدي�د ب�ان للمح�رتف العراقي 
دورا كب�ريا يف تطوير الفرق التي 
تلع�ب يف ال�دوري اإليراني اال ان 
املح�رتف العراقي هن�اك عانى 
ندرة التس�ليط اإلعالمي وكان 
لالعبين�ا الدور األك�رب يف تميز 
فرقه�م يف املواس�م األخ�رية، 
الكثريي�ن  وان�ا واح�د م�ن 
الذي�ن أف�ادوا م�ن ولوجي 
عال�م االح�رتاف يف اي�ران 
مجموع�ة  اكتس�بت  اذ 
وفرص�ة  الخ�ربات  م�ن 
االحت�كاك م�ع م�دارس 
كروية متنوع�ة واللعب 
ع�ال  مس�توى  ع�ىل 
والتدري�ب عىل يد أفضل 

املدربني.

أكد مص�در مقرب من ن�ادي الطلبة أن 
الفري�ق يمر بجملة مش�اكل ق�د يكون 
لها تأثري عىل مس�تقبل الفريق، مبينا أن 
غياب التفاهم واضح بني اعضاء الجهاز 
الفن�ي، فيما أش�ار إىل أن مب�اراة الفريق 
املقبلة امام كربالء ستجعل مدرب الفريق 
عىل املحك.وقال املصدر: إن "نادي الطلبة 
يمر يف مش�اكل جمة ق�د ينعكس تأثريها 
ع�ىل الفريق الك�روي يف مش�واره بدوري 
الك�رة"، مبينا أن "املش�اكل املالية وغياب 
التفاه�م بني أعضاء الجه�از الفني أصبح 
العالم�ة الفارقة للنادي".وأض�اف املصدر 
أن "املشاكل كانت س�ببا يف استقالة املدرب 
املساعد كريم سلمان الذي ترك العمل يف النادي بداعي عدم 
التفاه�م مع املدرب خل�ف كريم"، مش�ريا إىل أن "جمهور 
الفريق متذم�ر وغاضب من الوضع الذي وصل إليه الفريق 
حيث طالب كث�ريا بإقالة املدرب بعد س�وء النتائج".وتابع 
املصدر أن "املباراة املقبلة للفريق امام  مس�تضيفه كربالء 
يف الجول�ة الثالثة من دوري الكرة س�تجعل من املدرب عىل 
املحك الحقيقي وربما س�تحدد مص�ريه مع الفريق".يذكر 
أن فري�ق الطلبة تعادل يف مبارات�ه األوىل أمام فريق امليناء، 
ومن ثم خرس عىل ملعبه أمام نفط الجنوب بهدف نظيف يف 

الجولة املاضية من الدوري.

أعلن رئيس االتحاد العراقي لكرة اليد عن انطالق منافس�ات 
دوري النخب�ة العراق�ي بك�رة اليد للموس�م الح�ايل يوم غد 
الخميس بإقامة ثالث مباريات يف محافظتي النجف وكربالء.
وق�ال رئيس االتح�اد فالح النعيم�ي ان "دوري النخبة لكرة 
اليد س�يبدأ يوم الخمي�س بثالث مباريات ضمن منافس�ات 
ال�دور االول من املرحل�ة االوىل".وب�ني ان "فريق الفتوة 
سيلتقي فريق نفط الوسط عىل قاعة نادي الكوفة 
يف املب�اراة االوىل ويف املب�اراة الثانية ستش�هد ذات 
القاع�ة مباراة فريقي الكوفة ودياىل يف الوقت 
ال�ذي تضي�ف قاعة ن�ادي كرب�الء فريقي 
كرب�الء والكرخ".واض�اف ان "مباري�ات 

ال�دور االول م�ن ال�دوري تتواص�ل يف الي�وم الت�ايل الجمعة 
اذ تضي�ف قاعة النج�ف فريق�ي النجف والجي�ش ويلتقي 
فري�ق نف�ط الجنوب مع فري�ق نادي الس�لمان يف محافظة 
الب�رة يف ح�ني س�تكون املب�اراة السادس�ة ب�ني فريق�ي 
الرشطة والهاش�مية من محافظة الديوانية".واش�ار اىل ان 
"دوري املوس�م الجديد يختلف عن املواسم السابقة".وتابع 
ان�ه "س�يكون دوري عام يجري باس�لوب الذه�اب واالياب 
بمشاركة 12 فريقا تضم معظمها العبني محرتفني والعبني 
عراقيني بارزين من الخربة والش�باب والناشئني توزعت بني 
مختلف الفرق املش�اركة".وكان االتح�اد العراقي لكرة اليد 
قرر الغاء تس�مية دوري النخبة ليعود اىل التس�مية السابقة 
الدوري املمتاز وتسمية الدوري املمتاز، دوري الدرجة االوىل.

عماد محمد يرتدي قميص 
االستقالل اإليراني

المشاكل تعصف بالبيت الطالبي ومباراة 
كربالء تضع المدرب على المحك

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

الخميس موعدًا النطالق الدوري 
الممتاز لكرة اليد



Apago PDF EnhancerApago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

ريا�ضة19
www.almustakbalpaper.net

 العدد ) 374 ( االربعاء 31 تشرين االول 2012

ال�دوري  م�ن  التاس�عة  الجول�ة  ش�هدت 
االنجليزي املمتاز كوارث تحكيمية أثرت بش�دة 
عىل نتائج املباري�ات وهو ما انعكس عىل وضع 

الفرق يف جدول الرتتيب.
وحظيت قمة تش�يليس ومانشسرت يونايتد 
بالنصي�ب األك�ر م�ن األخط�اء التحكيمية ملا 
ش�هدته من حاالت جدلي�ة، أولها قي�ام الحكم 
م�ارك كالتنرج بط�رد العب "البل�وز" فرناندو 
توري�س دون وج�ه ح�ق بداع�ي أن املهاج�م 
األس�باني ادعى تعرضه لعرقل�ة ومنحه بطاقة 
صفراء ثاني�ة غري أن االعاد التلفزيونية أظهرت 
وجود احتكاك بسيط بينه وبني مدافع مانشسرت 
يونايتد جوني ايفانز وهو ما ينفي وجود خدعة 
من توريس!. ويعد طرد توريس عامال أساس�يا 
يف هزيم�ة الفري�ق اللندن�ي أم�ام مالحقه عىل 
الص�دارة مانشس�رت يونايتد خاص�ة أنه جاء يف 
الدقيق�ة 66 بعد دقائق معدودة من طرد مدافع 
تشيليس برانس�الف ايفانوفيتش، وهو ما أجر 
تش�يليس عىل إكمال املباراة بتسعة العبني أمام 
فري�ق عني�د مث�ل يونايتد. ول�م يه�در اليكس 
فريجس�ون الفرصة ليلحق بتش�يليس الهزيمة 
األوىل يف ال�دوري ودف�ع بمهاجم�ه املكس�يكي 
خافي�ري هريناندي�ز امللق�ب ب"تشيتش�اريتو" 
)حبة البازالء( الذي نجح يف تسجيل هدف الفوز 
ليونايت�د ولك�ن من الوض�ع متس�لال ليتقلص 
الف�ارق ب�ني فريجس�ون ودي ماتي�و إىل نقطة 
وحيدة!.ول�م تق�ف ق�رارات الحك�م كالتن�رج 
ومس�اعديه عند هذا الحد، بل انه اس�تخدم لغة 
غ�ري الئقة مع العبي تش�يليس – ع�ىل حد قول 
الن�ادي – وه�و ما دف�ع إدارة البل�وز إىل تقديم 

شكوى رسمية ضده األحد.
وق�د تك�ون مب�اراة يونايت�د نقط�ة تحول 
س�لبية يف سعي تش�يليس للمنافس�ة عىل لقب 
ال�دوري االنجليزي، حيث س�يفقد 4 من العبيه 
األساس�يني يف مبارات�ه القادمة أمام س�وانزي 

ي س�يتي وه�م جون  ت�ري

وايفانوفيت�ش وتوري�س )لإليق�اف(، وفران�ك 
الفري�ق  يونايت�د  المب�ارد لإلصابة.ول�م يك�ن 
الوحيد املس�تفيد من األخطاء التحكيمية، حيث 
نجح ارس�نال يف الف�وز عىل فري�ق كوينز بارك 
رينج�رز بهدف مايكل ارتيتا الذي كان متس�لال 
أيضا.ورغم ذلك، ف�إن الوضع يختلف كثريا بني 
املباراتني، حيث أن ارس�نال سيطر عىل منافسه 
تماما بنسبة اس�تحواذ بلغة 72 % وهدد مرمى 
الحارس العمالق جوليو س�يزار يف 6 مناس�بات 
ع�ىل األقل، وه�و أمر لم يق�م به يونايت�د أمام 
تش�يليس الذي قدم أداء أفضل يف الشوط الثاني 
رغم خوضه أكثر من 20 دقيقة بتس�عة العبني.

ولم يس�لم دربي "مريسيس�ايد" بني العمالقني 
ايفرتون وليفربول عىل ملعب جوديس�ون بارك 
من األخطاء التحكيمية البدائية ولكن هذه املرة 
ع�ن طريق إلغاء هدف رشع�ي ملهاجم ليفربول 
املثري للجدل لويس سواريز بداعي التسلل!فبينما 
كانت املباراة بني الغريمني يف طريقها إىل التعادل 
بنتيجة 2-2، س�جل سواريز هدفا يف الوقت بدل 
الضائ�ع لكن الحكم املس�اعد حرم ليفربول من 
نق�اط املب�اراة الثالث وأنقذ ايفرت�ون الذي قدم 
أداء رائع�ا م�ن الهزيم�ة ليرتاج�ع ليفربول إىل 
املركز الثاني عرش!.ويف مباراة خلت من األخطاء 
التحكيمي�ة، نج�ح مانشس�رت س�يتي يف عبور 
عقبة فريق سوانزي سيتي بهدف وحيد أحرزه 
املهاجم األرجنتيني كارلوس تيفيز.قدم س�يتي 
أداء ضعيف�ا يف املب�اراة، لكنه نج�ح يف اقتناص 
نقاط املب�اراة الثالث، وبات الفريق الوحيد الذي 
ل�م يتع�رض للخس�ارة يف "الريمريلي�ج" حتى 
اآلن. ويف مباراة أخرى، اس�تعاد توتنهام توازنه 
رسيعا بعدما سقط عىل ملعبه يف الجولة املاضية 
أم�ام تش�يليس بنتيجة 2-4 وحقق ف�وزا ثمينا 
ع�ىل س�اوثهامبتون صعد ب�ه إىل املرك�ز الرابع 
مس�تغال تراج�ع ايفرت�ون إىل املرك�ز الخامس 
بعد تعادله أم�ام ليفربول.ويف باق�ي املباريات، 
تغل�ب نيوكاس�ل يونايتد عىل وس�ت بروميتش 
البي�ون 2-1، وويجان عىل وس�ت ه�ام يونايتد 

بنفس النتيجة، وتعادل ريدنج مع فولهام 3-3، 
وس�توك سيتي مع س�ندرالند س�لبيا، واستون 

فيال مع نورويتش سيتي 1-1.
 

أرقام
*ب�ات املهاجم الهولن�دي روبن فان برييس 
أكثر الالعبني يف تاريخ الدوري االنجليزي احرازا 
لأله�داف عىل ملعب س�تامفورد بري�دج معقل 

تش�يليس برصي�د 6 أه�داف، 5 منه�م بقميص 
فريقه السابق ارسنال.

*أنه�ى م�ان يونايت�د عقدة اس�تمرت 10 
أع�وام بعدما حق�ق الفوز أخريا يف س�تامفورد 

برديج معقل تشيليس يف الدوري.
*تعد هذه هي املرة األوىل التي تش�هد فيها 
مب�اراة )تش�يليس ويونايت�د( ط�رد العبني من 
فري�ق واحد ليكم�ل املباراة بتس�عة العبني منذ 

مب�اراة تش�يليس ومانشس�رت س�يتي يف فراير 
.2010

*أخ�رج م�ارك كالتن�رج حك�م مب�اراة 
تش�يليس ويونايتد 4 بطاقات حمراء من أصل 
17 بطاق�ة يف ال�دوري املوس�م الحايل بنس�بة 

!%24
أبرز مباريات الجولة القادمة

 مانشس�رت يونايتد Vs أرسنال عىل ملعب 

ترشي�ن   3 الس�بت  تراف�ورد  أول�د 
الثاني

وس�تهام يونايت�د Vs مانشس�رت 
س�يتي عىل ملعب ابتون بارك السبت 3 

ترشين الثاني 
ليفربول Vs نيوكاسل يونايتد عىل 

ملعب أنفيلد رود األحد 4 ترشين 
الثاني.
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الكوارث التحكيمية تظلم تشيلسي وليفربول .. 
ويونايتد وارسنال يفوزان بهدف تسلل!

في الجولة التاسعة من البريميرليغ

رصح املهاج�م الكولومب�ي راداميل فالكاو بأن�ه ال يفكر يف الوقت 
الراهن يف إمكانية رحيله عن فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني.

وق�ال فالكاو يف ترصيح�ات لقناة "إنرت إكونوميا" اإلس�بانية: "ال 
أفكر يف الرحيل عن أتلتيكو اآلن.. فقط أفكر يف املوسم 
الح�ايل وكيفي�ة إنهائ�ه بش�كل طيب".وأش�ار 
اله�داف الكولومب�ي إىل أن رحيله عىل أتلتيكو 
ليس ق�رارا يملكه بنفس�ه، ب�ل تتحكم فيه 
عدة عوام�ل مثل احتياجات الن�ادي املالية 
والنتائ�ج الت�ي تتحق�ق بنهاية املوس�م.

وكرر فال�كاو رفضه لترصيح�ات والده 
الت�ي تح�دث فيها عن رغب�ة الالعب يف 
االنتق�ال إىل ري�ال مدري�د مس�تقبال، 
قائال: "أنا أفكر بش�كل مختلف وأبي 
لم يع�ش معي يف األعوام األخرية 
وبالت�ايل ال يع�رف م�اذا أري�د 
بالضبط".وف�از فال�كاو مع 
أتلتيكو بلق�ب دوري أوروبا 
الع�ام  األوروب�ي  والس�وبر 
الحايل ويق�ود الفريق حاليا 
صدارة  برش�لونة  ملقاسمة 

الدوري اإلسباني.

روبرت�و  اإليط�ايل  طال�ب 
م�ان  م�درب  مانش�يني 
س�يتي اإلنجلي�زي جماهري 
بالص�ر  بالتح�ي  الن�ادي 
بع�د سلس�لة م�ن النتائج 
الس�لبية التي تع�رض لها 
الن�ادي يف اآلون�ة األخرية.

مانش�يني لصحيفة  وقال 
الدي�ي مي�ل الريطاني�ة: 
“عليه�م أن يفهم�وا إنها 
صعبة.  مناس�بة  كان�ت 
متعب�اً  تك�ون  عندم�ا 
لخس�ارة يف  ومتعرض�اً 
دوري األبطال، قد تكون 
مخيب�اً. تحت�اج جميع 
منارصيه�ا  إىل  الف�رق 

طوال ال�90 دقيقة.”
وأضاف: “كان ذلك فوزاً 
جي�داً. كان م�ن امله�م 
بالنس�بة لن�ا أن نتعاىف 
برسعة بعد خس�ارة يف 
دوري األبط�ال. وبع�د 

م�ا قي�ل مؤخ�راً، 
نقبع  أننا  اعتقدت 
األخ�ري  املرك�ز  يف 
ال�دوري.  م�ن 
نظ�رت غىل  لكنني 
الرتتي�ب  ج�دول 
يف  انن�ا  ووج�دت 
املرك�ز الثاني.”وعن 
الفري�ق  اس�تغراق 
لف�رتة طويل�ة ك�ي 
يعتاد دوري األبطال، 
قال: “نعم هذا طبيعي 
لكننا فريق جيد. إنها 
املرة الثانية لنا فقط 

يف دوري األبطال. 
 10 األمر  استغرق 
لتشيليس  س�نوات 
دوري  يح�رز  ك�ي 

األبط�ال، لكن�ه كان 
حتى  رائعاً  فريقاً 

إح�راز  قب�ل 
اللقب.”

بقي�ت فيكتوريا ازارينكا يف موقعه�ا بصدارة التصنيف العاملي لالعب�ات التنس املحرتفات . وخرست 
ازارين�كا العبة روس�يا البيضاء يف قبل نهائي البطولة الختامية للموس�م يف مطلع هذا األس�بوع لكن 
وصوله�ا لهذا الدور كان كافيا لبقائها يف يف ص�دارة التصنيف حتى نهاية العام.وتملك ازارينكا 10595 
نقط�ة بفارق 550 نقطة عن الروس�ية ماريا ش�ارابوفا الت�ي هزمتها يف قبل النهائي يوم الس�بت املايض 

الثاني رغم خس�ارتها يف املب�اراة النهائية لتلك البطولة يف اس�طنبول أمام والتي بقي�ت يف املركز 
األمريكية سريينا وليامز. كما بقيت سريينا التي 

ف�ازت هذا الع�ام بألقاب ك�رى أخرى يف 
بطوالت ويمبل�دون وأمريكا املفتوحة 

يف  االوملبي�ة  الذهبي�ة  وبامليدالي�ة 
لن�دن يف املرك�ز الثال�ث متقدم�ة 
بف�ارق يزي�د ع�ىل 1500 نقطة 
عىل البولندية انيس�كا رادفانسكا 
احتفظ�ت  الرابعة.كم�ا  املصنف�ة 
باملرك�ز  كريب�ر  انجليك�ه  األملاني�ة 
الخامس بينم�ا تقدمت اإليطالية س�ارة 
إيران�ي الت�ي ش�اركت يف البطول�ة الختامية 

لكنه�ا خرجت م�ن دور املجموعتني مركزا واحدا 
إىل الس�ادس وتليه�ا الصينية يل نا الت�ي تقدمت مركزا 

واحدا أيضا إىل السابع. وتراجعت التشيكية برتا كفيتوفا بطلة 
ويمبلدون الس�ابقة إىل املركز الثامن بينما بقي املركزان 

التاس�ع والع�ارش دون تغيري بوجود االس�رتالية 
س�مانثا ستوسور والفرنسية ماريون 

بارتويل عىل الرتتيب.
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فالكاو: قرار رحيلي 
عن أتليتكو ليس بيدي

مانشيني يطالب الجماهير بالصبر

ق�ال االرجنتيني ليونيل مي�يس أفضل العب 
يف العال�م إن�ه يحلم باالس�تمرار يف صفوف 
برشلونة االسباني حتى االعتزال فقد التحق 
ب�ه ناش�ئا وب�دأ مش�واره يف اح�رتاف كرة 
القدم يف عام 2004 م�ع الفريق الكتالوني.

ول�دى تس�لمه جائ�زة الح�ذاء الذهبي بعد 
تس�جيله أكر ع�دد من االه�داف يف بطولة 
دوري اوروبي�ة املوس�م امل�ايض عر مييس 
عن عرفانه بالجميل لرش�لونة الذي منحه 
فرص�ة تحقيق حلمه بضم�ه اىل اكاديميته 
للناش�ئني بينما كان عمره 13 عاما.ويبلغ 
مي�يس م�ن العم�ر االن 25 عام�ا وامام�ه 
ارب�ع س�نوات متبقي�ة يف عق�ده ويمكن�ه 
الرحيل عن النادي مقابل 250 مليون يورو 
)322.63 ملي�ون دوالر( ويقول مس�ؤولو 
برش�لونة إن الن�ادي قد يمدد عق�د الالعب 
ويحس�نه قريبا.وقال مييس اثن�اء احتفال 
يف برش�لونة "حلمي ان أنهي مش�واري مع 
الك�رة يف النادي... أه�م يشء هو ان أواصل 
التطور هنا حت�ى النهاية."وزاد مييس عدد 
االه�داف التي أحرزه�ا اىل 301 ه�دف يوم 
الس�بت املايض باحراز هدفني يف شباك رايو 
فايكان�و ويقرتب م�ن التتويج بلقب افضل 
الع�ب يف العالم ع�ام 2012.و وج�ه ليونيل 
مييس مهاجم برشلونة واملنتخب األرجنتيني 
الشكر لزمالئه ملساعدته عىل إضافة جائزة 
جدي�دة إىل رصي�ده بع�د ف�وزه بالح�ذاء 
الذهب�ي األوروب�ي ملوس�م 2011-12.قائد 
التانج�و األرجنتيني تح�دث إىل الصحفيني 
قائالً "إنها جائزة لتس�جيل األهداف، ولكن 

دون زمالئ�ي  م�ن 
اس�تطعت  مل�ا 
تل�ك  أح�رز  أن 
األهداف".وأضاف 
األه�داف  "أتذك�ر 
بس�بب  لي�س 
ولك�ن  جماله�ا، 
نظ�راً ألهميته�ا".

 25 ال��  صاح�ب 
"أن�ا  تاب�ع  عام�اً 

بالحذاء  للف�وز  س�عيد 
الذهبي الثان�ي يل عىل الرغم 

م�ن أن الجوائز الفردية ليس�ت هي 
التي أتناف�س عليها، أنا ألعب للفوز 
م�ع فريق�ي بالبطوالت".ث�م قدم 
صاحب القميص رقم 10 الش�كر 
لنادي برش�لونة وكشف أنه يأمل 
الكتالن�ي  الن�ادي  يف  البق�اء  يف 
فق�ال  املهني�ة،  حيات�ه  طيل�ة 
"أن�ا ممت�ن لرش�لونة عىل ما 
فعل�وه من أج�ي. حلمي هو 
إنه�اء مس�ريتي يف الن�ادي، 

قبل الع�ودة إىل األرجنتني".
عل�ق  نفس�ه،  الوق�ت  ويف 
تيتو فيالنوفا املدير الفني 
إنج�ازات  ع�ىل  للرس�ا 
"الح�ذاء  قائ�اًل  العب�ه 

الذهب�ي ملي�يس؟ ال أعتقد أننا 
س�وف نرى العباً آخر مثل ليو 
والس�بب الرئي�يس لذل�ك هو 

طريقة استيعابه للعبة".

ميسي الذهبي: ال اتنافس 
على األلقاب الفردية
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�ا ساتا صديقة كيفن  نفت ميليسَّ
برينس بواتين�ج أن تكون عالقتها 
بنجم خط وس�ط امليالن هي السبب 
يف تراجع مستواه هذا املوسم، وذلك يف 
ظل امل�ردود املخيب الذي يقدمه الالعب 

الغاني البالغ من العمر 25 عاًما.
وكان�ت صحيفة ال جازيتَّا ديلُّو س�بورت 
ق�د أف�ردت تقري�رًا خاًص�ا ع�ن مس�رية 
بواتين�ج الس�يئة هذا املوس�م م�ع فريقه 
وس�لطت الضوء ع�ىل س�وء تحركاته عىل 
أرض امللع�ب وإهدار جه�ود زمالئه بإنهاء 
ونريي بتسديدات كثرية غري  هجمات الروسُّ
مجدية.وق�د تس�اءلت وس�ائل اإلعالم عن 
تأثري عالقة بواتينج - املصاب حالًيا يف ركبته 
ا ساتا عىل حضوره البدني والذهني  - بميليسَّ
عىل أرض امللع�ب خاصة بعد ما قيل عن رغبة 
نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يف إقامة 
�ا.إال أنها قال�ت لصحيفة  عالق�ة مع ميليسَّ
"أنا لست مشكلة بواتينج. أنا فتاة عادية 
وهو سيس�تعيد مس�تواه قريًبا ولطاملا 
ش�جعته وش�جعت املي�الن. لق�د رأيت 
وقرأت تقرير ال جازيتَّا ديلُّو سبورت عن 

مستوى بواتينج، لكن ذلك ليس ذنبي".

أب�دى  رئيس ن�ادي اليوفنت�وس أندريا 
إنيي غضباً ش�ديداً من كل ه�ذا الحقد 
الذي يظهره الجميع تجاه اليوفنتوس 
وذل�ك يف أول رد فع�ل ل�ه بع�د مباراة 
م�ع  لق�اء  يف  ق�ال  حي�ث  كاتاني�ا 
الصحف�ني : ” لق�د أظهرنا احرتافية 
مطلق�ة واعرتفنا بالخطأ فوراً، لكن 
ما يجعلن�ا نيعد التفك�ري يف طريقة 
تعاملنا هو الطريقة التي اس�تقبلنا 
وعوملنا بها قبل وأثناء وبعد املباراة …
لق�د تهجموا بعنف ع�ىل إدارة النادي مما 

اضطره�م إىل ترك املدرج�ات حتى قبل 
بداية املباراة ..

ومايح�ز يف نفس�نا أنه إن جمعن�ا أخطاء 
الحكام التي ارتكبت حتى يومنا هذا س�نجد 

أن اليويف أكثر املترضرين .
”إني�ييّ تحدث ع�ن أداء اليوفنت�وس أيضاً 

حي�ث قال :” يف آخ�ر 20 مباراة لنا مابني 
املوس�م املايض والحايل جمعن�ا 1٨ فوزاً 
وتعادلني وأعتقد أننا نملك االس�تمرارية، 

ونح�ن بانتظ�ار ع�ودة مدربن�ا وعنده�ا 
س�يكون س�يكون بإمكاننا إط�الق كامل 

طاقاتنا عىل أرض امللعب.”

أعل�ن نادي بايرن ميوني�خ عن إصابة مدافعه هولغر بادش�توبر 
بتمزق عضي يف الفخد باملب�اراة التي خرسها الفريق يوم االحد 
ضد بايرن ليفركوزن )1�2( بالدوري األملاني ، وبذلك سيغيب 
ال�دويل األملاني ألس�بوع ع�ن املالعب ولن يك�ون متاح للعب 
يف لق�اء فريقه ضد لي�ل الفرنيس يوم األربع�اء 7 نوفمر يف 
دوري أبط�ال أوروبا.كما أعلن مدرب الفريق يوب هاينكس 
عىل أن مش�اركة الفرنيس فران�ك ريبريي يف كأس أملانيا ضد 

كايزرسالوترن يوم االربعاء القادم غري مؤكدة.

صديقته: ال دخل 
لي بتراجع 

مستوى بواتينغ

إنيّلي : هناك حقد كبير 
على اليوفنتوس
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ازارينكا تتمسك بصدارة التصنيف العالمي

بادشتوبر يغيب 
عن المالعب ألسبوعين
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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
تنفرد حديقة ال�زوراء يف العراق بكونها أحد أهم 
الوجه�ات الس�ياحية الت�ي يقصده�ا العراقيون يف 

املناسبات السيما األعياد.
وتهي�أت الحديق�ة كم�ا يف كل عي�د الس�تقبال 
زواره�ا مثلم�ا اس�تعد املواطن�ون يف الوقت نفس�ه 
الن يك�ون اختيارهم هذا املنتجع  كوجهة رئيس�ية. 
ومما  يس�اعد عىل هذا الخيار بحسب ملياء الجبوري 
)معلم�ة( ان ه�ذه الحديق�ة تق�ع يف وس�ط بغداد 
، وس�هولة الوص�ول اليه�ا إضافة اىل أنه�ا محاطة 
بإج�راءات أمن اس�تثنائية نظرا ألهميته�ا الكبرية. 
ويف كل ع�ام يف عيد األضحى املبارك ، تش�هد الزوراء  
فعالي�ات متنوعة لضيوف تجت�ذب الجمهور من كل 
األعم�ار ومن مختلف الثقاف�ات ، لتتحول ايام العيد 
االربعة اىل كرنفال ف�رح حقيقي يحرص الكثري عىل 

متابعته او املشاركة فيه.
ومدين�ة ال�زوراء بمثاب�ة حديقة كب�رية تقع يف 
منطق�ة الكرخ يف مدين�ة بغداد العاصم�ة العراقية، 
كانت قد ترضرت بشدة أثناء الغزو األمريكي للعراق 
يف الع�ام 2003  كما فقدت عددا كبريا من حيواناتها 
. وتق�دم املطاع�م الوجب�ات الرسيع�ة الت�ي تقدم 

األكالت العراقية، كما تحرص فرق فنية ش�عبية 
عىل تقدي�م عروضها خ�الل العيد، كما يس�هم 
الباعة املتجولون عىل إضفاء نكهة خاصة عىل 

الجو العام يف الحديقة.
وت�روي أم عص�ام األم لثالثة أبن�اء أنها ال 
تفوت فرصة زيارة املدينة السيما خالل األعياد 

. وتحولت مدينة الزوراء بمرور الزمن منذ تأسيسها 
اىل مدين�ة تضم ألعابا ترفيهي�ة وكازينوات ومطاعم 

لتصب�ح معلم�ا مهم�ا م�ن معالم 
العاصم�ة الراقي�ة بغ�داد بع�د 

تحول�ت اىل مرك�ز اجتماعي 
كب�ري يقص�ده ال�زوار من 

انح�اء الع�راق اضافة اىل 
السواح من األجانب.

حديق�ة  وكان�ت 
الحيوان�ات فيه�ا م�ن 
حدائ�ق  وأق�دم  أك�ر 
الرشق  يف  الحيوان�ات 
وكان�ت  األوس�ط  
موج�ودة يف منطق�ة 
موق�ع  م�ن  قريب�ة 

يق�ة  حد
ء  را و ل�ز ا

الحالي�ة، لكن عند تأس�يس حديقة ال�زوراء تم نقل 
موق�ع الحديقة إىل نطاق حديقة الزوراء عام 1971.  
وبحسب عيل هاشم معاون مدير املدينة فان  املدينة 
طورت امكانياتها  بالكامل الستقبال الزائرين وهي 
تدرك حجم االقبال الش�ديد ع�ىل زيارتها من قبل 
الجمه�ور خ�الل عيد االضحى املبارك. وتش�هد 
املدين�ة يف كل ع�ام الس�يما يف األعي�اد تدف�ق 

الزائرين باملاليني عليها . 
وكانت املدينة بعد الهام 2003 قد تأثرت 
كث�ريا بالحرب مم�ا أدى اىل ه�روب وموت 
الكثري من الحيوانات والطيور،  لكن املدينة 
اليوم اس�تعادت الكثري م�ن حيويتها عر 
تجدي�د املراف�ق، واحتض�ان الكث�ري م�ن 
الحيوانات النادرة مثل النمور الس�يبريية 

والبنغالية.
مطاع�م  املدين�ة  يف  افتتح�ت   كم�ا 
وكازين�وات جدي�دة إضاف�ة اىل توس�عة 
كب�رية يف حديق�ة الحيوانات ويس�تطيع 
الزائر يف الوقت الحارض التمتع بمش�اهدة 
نح�و  1000 حيوان و70 نوعا من  الطيور 
من  والحيوان�ات 

بينه�ا  

الطيور النادرة من الببغاوات وطائر الغرنوق وطائر 
االيم�و والتماس�يح والثعاب�ني والحم�ار الوح�ي 

واأليائل. 
كما نجح�ت ادارة الحديقة ايضا يف اعادة معظم 
الحيوان�ات م�ن قصور النظ�ام الس�ابق والتي كان 
مس�ئويل النظام السابق يحتكرون امتالكها والتمتع 
بمش�اهدتها .  وأه�م ما يش�د الزائر ال�ذي يصحب 

األطفال منظر تلك الحيوانات يف أقفاصها .
تقول أم يوس�ف ان أطفاله�ا ال يفوتون الفرصة 
لزيارة القرود وهي تلعب يف اقفاصها مش�رية اىل ان 
الحديقة الي�وم تعد مكانا مثاليا الس�راحة العوائل 
وقض�اء أوق�ات جميلة ب�ني جنباتها . وم�ن املرافق 
املهم�ة التي يمك�ن للزائر ان يجد فيه�ا متعة كبرية 
قاعة األسماك التي تضم اجمل انواع السمك وأندره. 
مرفق اخر يمكن للس�ائح ان يقيض وقتا مميزا فيه 
ه�و  قاعة بغ�داد للزهور  التي تتمي�ز برتيب دقيق 
ومذهل للزهور تتناس�ق فيها الوان الورود بأنواعها 
املختلف�ة، وق�د ُصمم�ت بش�كل دائ�ري وبخطوط 
عرضية وطولية وبأشكال متناسقة وبألوان مختلفة 
لتضف�ي عىل املكان س�حرا آخ�ر.  ويمكن للس�ائح 
أيضا، زيارة اس�طبالت الخيول العربية األصيلة التي 
تستقطب محبي الخيول ، بعدما استعادت هذه 

الفعالية حيويتها يف السنني األخرية.
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صحيفةيومية سياسية مستقلة 

     يف وقت مبكر من صباح العيد وصلت من ذاك املفكر رسالة )وليست 
تهنئة ( إىل عدد من املثقفني, وهذا نصها )أرى عىل الشاشة طفلة 

شيعية حافية, يسألها املذيع, ماذا تريدين هدية للعيد ,قالت: لعبة ...
أنها, لطول عالقتها بالحفى, لم تعد تشعر بحاجة لحذاء ...

بعض املثقفني ,لطول عهدهم بعص�ور العبودية ,لم يعودوا بحاجة 
للحرية ....(

والحاجة للحرية حاجة ملعرفة الذات والعالم .. وما لم تفلح الثقافة 
لهذه املعرفة وتنجب اإلنسان اإلنساني والقادر عىل إضافة معنى جميل 
للحياة فإنها مجرد نصوص وأش�كال يف كتب ولوحات ...وقد يغدو املرء 
بثقاف�ة كبرية وغري ممتزجة بقوام وكيان وعم�ل حاملها مجرد خزانة 
موحشة ..وهذا حال بعض مثقفينا, بعد أن كشفتهم الظروف العصيبة 
يف البلد ..وبدت ثقافتهم قش�ور وديكورات وادع�اءات وأكاذيب ..وطلع 
من الش�يوعي ج�رذ طائفي ..وكائن ال يمكن أن يس�توعب س�طرا من 
كتاب�ات مارك�س ولينني .. و قد ذكرنا من قبل أيض�ا هذا الذي ظننا انه 
س�ارتر بالذات ولي�س املأخوذ فقط بوجوديته ,وقد ب�اع العالم من اجل 
نف�ع قد يزهد به الش�حاذ ...وتوارى ذاك الش�اعر والقط�ب الثقايف عن 
محيطه ليلبد يف موقعه الوظيفي املتميز والحفاظ عليه من ) الحاسدين 

واملشاغبني وأصحاب الطلبات والتكليفات ...(
بكلمة واحدة ...فان الثقافة واملثقفني يتحملون مسؤولية جسيمة 
مل�ا يح�دث ...وقد يؤرش بطالن م�ا كان يقال عن تمي�ز العراقيني بعمق 
واتس�اع وكثرة مثقفيه الذين قد يساوون عدد نفوسه ونخيله وعنارص 
ثروات�ه ...فال�ذي ظه�ر أن حجم التخل�ف مريع ...وانه ب�دل أن تتحول 
الثقاف�ة إىل ترصف وس�لوك ,وجدنا الع�ادة هي الدي�ن والقانون ووجه 
الطبع الثاوي يف األعماق ..وال يسود وال يقرر وال يترصف سواه ...وعاد 
)الل�رايل ,واملتحرض ..واملتفرن�ج ( عاد عش�ائري ,ومناطقي ,واألتعس 
,طائف�ي ....وق�د ال يردد عن املجاه�رة والهتاف وإط�الق اللعنات عىل 
الحري�ة والديمقراطي�ة م�ا دامت�ا تعرق�الن وتزعجان خي�ارات طبعه 
وعادته وما جبل وش�ب عليه ...وال يخرج بع�ض املثقفني عن هذا النري 
...ليتكش�فوا ع�ن انهم مجرد خزانات كتب ال كت�ب حية ...وكان لطول 
عهده�م بعصور العبودي�ة اعتيادهم عليها وانخراط ه�ذه العبودية يف 

كيانهم ووجودهم ...
قي�ل ملدي�ر فضائية ينوي ب�ث برنام�ج تلفزيوني يعزو فيه س�بب 
األزم�ات اىل هزال ثقافة مس�ؤولني يف الدولة ..أو لكث�رة املتخلفني فيها 
..وكان املق�رح أن يضيف إىل الرنامج محور هزال تأثري النخبة املثقفة 
ع�ىل املجتمع ..وزيف وخواء أس�ماء فيها ..وهيمن�ة أفكارها الرثة عىل 

حقيقتها وجوهرها ... 
يطلب الحرية عاش�ق الخري والجمال واإلبداع ,واملتطلع للعب الذئب 
م�ع الحمل ...وهذا م�ا ال يوافق العبيد ,واملجبول�ون عىل تنفس زهومة 
الرسادي�ب وأقبي�ة امل�ايض ,واملمتلئ�ون بالكراهية يبتك�رون ويبدعون 
لها مس�ارب وعناوين ..ويتس�اوى هؤالء ,إن كانوا بهائم أم مثقفني ال 

يجيدون طرح األسئلة  ....
األخطر م�ن املثقف الدجال هو املفكر املعج�ون بالعبودية والذي ال 
يخطر له انه بحاجة للحرية ...واملش�غول ,كما الطفلة البائسة ,بكسب 

املطبلني ....ال بكسب الحقيقة ....

انتهى العيد السعيد..وقد اردناه ان ينتهي عىل خري واراده الظالميون 
ان ينته�ي ع�ىل غريه؛وما يؤس�ف ل�ه انه�م نجحوا..فلّونوا س�ماء ابي 
الجوادين باألحمر القاني؛لكن قدر الحياة ان تس�تمر وقدر االنس�ان هنا 

ان ينتمي اليها.
..باألم�س مررت بمنطق�ة البياع؛وانتبهت اىل الكازينو التي ش�هدت 
قبل فرة هجوما بشعا بسيارة مفخخة اجلس اركانها عىل االرض؛رايتها 
ق�د أعيدت وبأفضل مم�ا كانت عليه وروادها اكث�ر حركة وصخبا؛هكذا 

تنترص الحياة.
• حني قدم الش�يخ)غاليلو(اىل املحاكمة وهو يف الس�بعني من عمره 
لرويجه فرضية كوبرنيكوس)الش�مس هي مركز املجموعة الشمس�ية 
وان االرض تدور حولها(وهو ما تنكره الكنيس�ة الكاثوليكية؛اضطر اىل 
ان�كار ايمانه بها؛واذ اقتيد اىل الخارج بعد ان افرج عنه؛س�معه الحرّاس 

يردد: لكنها تدور..لكنها تدور!
..قدر الحياة هنا ان تدور وان ينتمي اليها االنس�ان العراقي ش�اءت 

املفخخات ام ابت.
• محاكمة غاليلو ذكرتني بمحاكمة غريبة اخرى؛واذا كانت االوىل قد 
حدثت يف س�نة 1616م فان الثاني�ة تحدث االن 2012م والفرق بينهن ان 
املته�م االول كان ع�ىل قيد الحياة وافرج عنه بع�د ان ارتد عن معتقداته؛ 
اما الثاني فهو متوف منذ ما يقرب من عرشين سنة؛ولذلك ليس بامكانه 
االرتداد او تقديم تنازالت ما او اعطاء تفسري كذلك الذي طلبته من غاليلو 

حكومات القرون الوسطى؟
)غاليلو( و )مريان السعدي(

جريم�ة االول..جريم�ة فيزيائية-فكرية؛ وجريم�ة الثاني جمالية-
فكري�ة؛ وكالهما قاال بان االرض تدور؛بدليل ان نحت الس�عدي كان عىل 
ش�كل كرة ارضية مقس�ومة نصفني هي الثنائي�ات كلها:الرجل واملرأة- 
اللي�ل والنه�ار- الجم�ال والقبح– امل�اء والن�ار- الن�ور والظالم؛القرون 
الوس�طى والع�رص الحديث؛ه�و باختصار)عب�ارة ع�ن زنبق�ة يف بداية 
انفتاحها وجه امرأة عراقية التفاصيل؛ويف تاجها تفّتح الوردة التي تشبه 
النس�ور(وهي)الزنبقة الرونزية(كم�ا يحل�و للكاتب�ة العراقية الكبرية 
لطفي�ة الدليمي ان تصف)تكوين النس�ور(الذي اعطى اس�مه للس�احة 
التي وضع فيها فاصبحت)ساحة النسور(فما الضري يف ذلك اذا علمنا ان 

النصب والتماثيل يف كل مدن العالم هي من جمالياتها التي تعتز بها.
• املطالب�ون باجتثاثه�ا يقولون:انها من مخلف�ات نظام صدام؛ورّد 
عش�اقها ان ص�دام ق�د ارتق�ى الع�رش كما يع�رف الجمي�ع يف عام 79 

والنصب ابتدأ به يف67 ونّصب يف69!!
وثم�ة م�ن يقول:النس�ور..تعني الطيارين الذين ش�اركوا يف حروب 
النظ�ام؛وال صحة لهذا القول- يف رأي املحبني- فهل يجب اجتثاث الفريق 
العراق�ي الن اسمه)اس�ود الرافدين(وفاز اكثر من م�رة يف الدورات التي 
اقامه�ا النظ�ام؟!! ثم اين69 من ح�روب النظام التي ابت�دأت مع صعود 

صدام اىل السلطة عىل مشارف الثمانينات!!؟
• وبم�ا اننا نتحدث عن)محاكمات(فاعتق�د ان الحكومة قد اخطأت 
يف اختي�ار الخصم؛ ففي هذه الس�احة ارتكبت رشكة الحماية االمريكية 
سيئة الصيت)بالك ووتر(واحدة من اقذر جرائمها حيث حصد رصاصها 
االهوج ارواح مدنيني ابرياء؛وهناك محاكم تطالب بمحاكمتها ثانية بعد 
ان برأها القضاء االمريكي؛وبدال من ان ترسل الحكومة العراقية ممثليها 
ليكون�وا اصح�اب الحق العام يف هذه القضية؛تريد ان ترس�ل ش�فالتها 

الجتثاث الشاهد الوحيد يف القضية: نصب ساحة النسور؟!!
• و لكنها تدور..

  *  حاتم حسن 

  * جواد الحطاب 

العادة ...طاغية

احلكومة تقتل شاهد 
االثبات االخري

انشغاالت      

الكتابة باإلزميل 

مديــر التحريــر 

      لندن/ وكاالت
تمّك�ن رجل بريطان�ي من تحطيم رقم قيايس جديد، بعد أن حمل 51 كأس�اً 

يف يد واحدة.
الريطاني فيليب أوس�نتون تمّكن من حمل 51 كأس�اً يف يد واحدة محطماً، 
بالتايل، رقماً قياس�ياً جدي�داً، بعد أن كان الرقم القيايس الس�ابق لفيليبيني كان 
يمكنه حمل 39 كأساً فقط. فيليب أوسنتون الذي يعمل يف بيجينغ، قوله إن »حمل 
الك�ؤوس هو م�ن اختصاص مقّدم النبيذ«.ولفت إىل أن�ه يف محاولته األوىل، نجح 
بحمل 45 كأس�اً، فيما تمّكن يف محاولته الثانية من حمل 51 كأس�اً يف يد واحدة.
يش�ار إىل أن الرقم القيايس الس�ابق س�ّجله فيليبيني يعمل يف أحد مطاعم مدينة 

برشلونة اإلسبانية عام 2007، وكان بإمكانه حمل 39 كأساً يف يد واحدة.

51 كأسًا يف يد واحدة

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

مدينة الزوراء تستعيد سحر بغداد ولياليها يف عيد األضحى

        لندن/ وكاالت
ذك�رت دراس�ة بريطانية أن مش�اهدة فيلم رعب 
تغنيك عن نصف س�اعة من املي، من حيث حرق الس�عرات 
الحرارية. ونقلت صحيفة »دييل ميل« الريطانية عن باحثني 
يف جامعة وستمنسر الريطانية، قولهم إن الدراسة أظهرت 
أن املشاهدين أحرقوا خالل فيلم رعب يستغرق ساعة ونصف 
الس�اعة 113 سعرة حرارية، وهي توازي السعرات الحرارية 

التي يحرقونها خالل نصف ساعة من املي.
وق�ام الباحثون بمتابعة األش�خاص خالل مش�اهدتهم 
ألح�د أف�الم الرع�ب، به�دف مراقبة مع�دل نبض�ات القلب، 
وكمي�ات األكس�يجني وثان�ي أكس�يد الكربون املس�تهلكة، 
بهدف استنتاج معدالت الطاقة التي يستهلكونها خالل هذه 
العملية.واستنتجوا أن فيلم »ذا شاينينغ« )1980( الذي يؤدي 
فيه املمثل األمريكي جاك نيكلسون دور البطولة، هو األفضل 
لح�رق الس�عرات الحرارية، فقد اس�تهلك مش�اهدوه 184 

سعرة حرارية، فيما أحرق مشاهدو فيلم »جوز« )1975( 
للمخرج الش�هري ستيفن س�بيلرغ 161 

سعرة حرارية.
وأحرق مشاهدو فيلم »طارد األرواح 

الرشيرة« )1973(، من بطولة املمثل السويدي 
ماكس فون سايدو، 158 سعرة حرارية.

وم�ن جهت�ه، أوض�ح الطبي�ب ريتش�ارد ماكين�زي، 
اختصايص األيض يف جامعة وس�ت مينس�ر الريطانية، 

أن »الس�بب يع�ود إىل م�ادة األدرينالني الت�ي يفرزها 
الجس�م خ�الل ف�رات قصرية م�ن التوت�ر النفيس 
الش�ديد، أو حالة الخوف الش�ديد، يف ه�ذه الحالة، 
فتنخف�ض ش�هية األش�خاص، ويرتف�ع مع�دل 

أيضه�م، ما يس�اهم، يف نهاي�ة املطاف، 
يف ح�رق مع�دالت عالية من الس�عرات 

الحرارية«.

UPI /شيكاغو        
تمّكن موظف يف مطعم بش�يكاغو 
م�ن إحباط عملي�ة رسقة مس�تخدماً 
الحس�اء. وذك�رت صحيف�ة »إلين�وي 
س�ان تايم�ز« االثن�ني، أن موظف�ة يف 
املطع�م كانت ته�ّم يف املغادرة الس�بت 
ح�ني أجرها رج�ل مقّنع ع�ىل العودة 
إىل الداخل.وق�ال املس�ؤول يف الرشطة، 
ريتش غريوت، إن الرجل املقنع »دفعها 
عىل األرض وظّل ي�رصخ عليها لتفتح 

الصندوق«، فهّب زميلها ورمى الحساء 
عىل السارق وتشاجر معه، ففّر األخري 
هارباً بسيارة. وقال غريوت ان أحداً لم 

يص�ب بج�روح.

مشاهدة فيلم رعب تساوي نصف ساعة ميش

األسد الذي اعتقد نفسه قردًا إحباط رسقة مطعم بسالح.. احلساء
     نيروبي / وكاالت

يف محمية »ماساي مارا« الطبيعية الكينية، 
رصدت عدس�ة مصور رويس ه�اٍو وقائع ورطة 
عابرة أوقع أسد شاب نفس�ه فيها، وذلك عندما 
انح�رش بني أغصان ش�جرة وظل يص�ارع حتى 
نج�ح يف تخلي�ص نفس�ه.املصور اله�اوي الذي 
يدع�ى أليك�يس تيش�ينكو ق�ال إن�ه كان يجوب 
أرج�اء املحمية يف جولة س�ياحية عندما ش�اهد 
الش�بل الذي راح يتقافز هنا وهناك حتى انحرش 
فج�أة بني أغصان ش�جرة وب�دا عاج�زاً لبعض 
الوقت عن الخروج م�ن ورطته لكنه ظل يحاول 
ويحاول حتى اس�تعاد حريت�ه يف نهاية املطاف.
وأضاف تيش�ينكو قائالً: »كان املش�هد مضحكاً 
من أوله إىل آخره، إذ ان األس�د الش�اب بدا وكأنه 
يظ�ن نفس�ه ق�رداً وراح يتقافز فوق األش�جار 

حتى س�قط بني األغص�ان ثم راح ي�زأر بغضب 
ط�وال محاولت�ه التخل�ص من الفخ ال�ذي أوقع 
نفس�ه فيه...«.وأش�ار الس�ائح ال�رويس إىل أن 
األس�د انطلق مبتعداً بمج�رد أن نجح يف االفالت 

من »قبضة« أغصان الشجرة.

التهاني  بأجمل  نتقدم 
والتبريــكات إلــى الســيد 

ر.م. خليفة جواد كاظم مدير المشــاريع 
المستمرة وجميع منتسبي مديرية األبنية 
المدرسية من مهندسين وإداريين مناسبة 

حلول عيد األضحى المبارك.

شعبة اإلعالم في مديرية األبنية المدرسية

هتنئتتتتتة

     برازيليا/ وكاالت
تنافس�ت 25 س�يدة 
ممن تخطني الس�تني من 
العمر يف الرازيل عىل لقب 
املس�نات«،  »ملكة جمال 
يف مس�ابقة فري�دة م�ن 
قام�ت  بحي�ث  نوعه�ا، 

إحدى املنظمات الحكومية 
الرازيلية بتنظيم هذه املس�ابقة، به�دف الرويج للصحة 

بني كبار السن.
واعتم�دت لجنة التحكيم يف عملي�ة التقييم عىل جمال 
املتباري�ات وحضوره�ن وأناقتهن. وتم اختي�ار املتباريات 

ال�25 من أصل 80 سيدة تقدمن للمشاركة يف املسابقة.

الربازيل تبحث عن »ملكة 
مجال املسنات«

ألهمية صفحة الرأي ننوه الى نقلها 
من صفحة 14 الى صفحة 17 لمواكبة 

الحدث في ظل تسارع المستجدات 

تنويه 


