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العراقي

ضباط البيشمركة يتدربون يف تل أبيب !!

www.almustakbalpaper.net معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ) 967 (   ) 377(  Issue No     2012  السنة الثانية العدد ) 377 ( 5 تشرين الثاني  2012 Mun 5  Nov االثنين

الدعـــوة والمجلـــس فـــي انتخابـــات المحافظـــات بقائمـــة واحـــدة
مصدر لـ                  : العراقية أجلت خالفاتها مع المالكي »لعيون المكاسب«!!
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    بغداد / المستقبل العراقي   
اختار األقباط ف�ي مصر بابا جديدا 
األرثوذوكس�ية  القبطي�ة  لكنيس�تهم 
خلفا للبابا ش�نودة الثال�ث الذي توفي 
ف�ي آذار الماضي. الباب�ا الجديد يحمل 
الرقم 118 واس�مه تواض�روس وقام 
طفل معصوب العينين بس�حب اس�مه 
من بين ثالثة أس�ماء كتبت على أوراق 
مطوية وضعت في سلة صغيرة وهذه 
األس�ماء الثالثة تعود لثالثة مرشحين 
لمنص�ب البابا تم اختيارهم األس�بوع 
الماضي في المجم�ع االنتخابي التابع 
للكنيس�ة. يحم�ل الباب�ا الجديد اس�م 
تواضروس الثاني وهو في الستين من 

العمر.

مدير عام بلدية الصدر األوىل: تعاون املجلس البلدي واملواطن رس نجاحنا
ص12

عراقيـون يتخـوفون من عـودة الدكتـاتورية يف ظـل قوانيـن وراء »ظهر« الشعـب

ر األسلحة إىل اليمن بعلب البسكويت تركيا تصدِّ

        المستقبل العراقي/ خاص
قال مص�در دبلوماس�ي إن جهات 
ناف�ذة في الحكومة العراقية تتوس�ط 
ل�دى الحكوم�ة األردني�ة للعف�و ع�ن 
رئيس مخابرات األردني السابق محمد 
الذهب�ي لعدم محاس�بته ف�ي القضاء 
األردن�ي. وقد ق�ررت محكمة جنايات 
عّمان خالل جلسة عقدتها أمس األحد 

تأجي�ل الحكم في قضية مدير المخابرات الس�ابق الفريق محمد الذهبي إلى 
األحد المقبل، وأبلغ رئيس المحكمة نش�أت األخ�رس الذهبي بأن المحكمة 
س�تصدر حكمها األح�د المقبل الموافق ال�11 من الش�هر الج�اري دون أن 
يب�دي أية أس�باب.ويتهم الذهبي بقضية فس�اد مالي كبي�رة، حيث تبين أنه 
مت�ورِّط بعملية س�رقة أموال عراقية ع�ن ثمن صادرات نفطي�ة كانت تمر 
عب�ر األردن إلى إس�رائيل وكان�ت تمر باتفاقي�ة بين نجل مس�ؤول عراقي 
يع�د األبرز في البلد ويدير اكبر مكتب حكومي عراقي. وكان الذهبي تس�لم 
ل  صكوكا مالية مقابل الش�حنات النفطية التي تش�تريها إس�رائيل، وقد حوَّ
الذهب�ي الصكوك والتحويالت المالية إلى حس�ابه بعد ان “ضاع الحس�اب” 
على نجل المس�ؤول، ولكن المخاب�رات األميركية اكتش�فت، عبر متابعتها 
حس�ابات رئيس مخاب�رات األردن هذا األمر، وأبلغ�ت الحكومة األردنية أن 
الذهبي يحول أمواال لحس�ابات خاصة به في بريطانيا وأميركا وانكش�فت 
الفضيحة حينها لكن تم التعتي�م عليها واالكتفاء بطرد الذهبي من منصبه.

وكان الذهب�ي ق�د ترأس دائ�رة المخاب�رات العامة منذ ع�ام 2008-2005، 
واعتق�ل في ش�باط الماض�ي بعد االش�تباه بعمليات مالية تق�در بالماليين 
جرت على حس�ابه، ويتهم باالختالس وغس�ل األموال واس�تغالل الوظيفة 
العامة.وكانت السلطات األردنية منعت الذهبي من السفر للخارج، وحجزت 
على أمواله بعد تس�جيل دعوى قضائية بحقه من قبل وحدة مكافحة غسل 

األموال التابعة للبنك المركزي.

جهات نافذة تتوسط إلطالق رساح 
رئيس املخابرات األردنية السابق

لويب حكومي يدير عمليات فساد كربى خاصة 
بتعاقدات املشاريع العمالقة  !!

مصدر امني: هذه هي اسباب التداعيات 
االمنية يف الكاظمية 

قريبًا جدًا يف 
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أخي بارزاين.. هل من إجابة عىل أسئلتي احلرجة ؟!

بني االعامر والبلديات.. ضياع ثالثة ماليني ونصف املليون دوالر 

             المستقبل العراقي/خاص 
وجه عضو ف�ي مجلس النّواب انتق�ادات حاّدة 
لآللية الجديدة الت�ي يتبعها مطار بغداد الدولي في 
استيفاء مبلغ 15 ألف دينار كرسم طابع يلصق على 
تذكرة المسافر العراقي في أثناء مغادرته ودخوله 
المطار.وق�ال النائب الذي فضل عدم الكش�ف عن 
اس�مه ف�ي تصري�ح ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن 
هذا المبلغ يس�تقطع عنوة من المواطن المس�افر 
والعائد إلى العراق وال يس�توفى من أي مسافر من 

غير الجنسية العراقية.
وتس�اءل النائب عن مغزى هذا المبلغ، والجهة 

الت�ي تس�تقطعه، ولمصلحة من يتم اس�تقطاعه، 
مبين�اً أنه ليس هناك في النظام العالمي كله رس�م 

طابع يتجاوز 3 دوالرات.
من جانبها، قال�ت مصادر في المطار إن مكتب 
رئيس الوزراء ووزير المالية هم من يس�تقطعون 
هذا المبل�غ من دون رضا وزارة النقل، وتس�اءلت 
“ه�ل خدم�ات مط�ار بغ�داد والخط�وط الجوي�ة 
العراقية ترقى إلى مستوى يؤهلها الستقطاع مبالغ 
ضخمة كتلك م�ن المس�افرين العراقيين في وقت 
تقارن فيه الطائرات المس�تأجرة لصالح الخطوط 

الجوية العراقية بباصات النقل القديمة؟”.

مكتبا املالكي ووزير املالية يأخذان 
»إتاوة« من مسافري مطار بغداد

توارضوس الثاين.. بابا لألقباط يف مرص والعالـم

   بغداد/ المستقبل العراقي
انقل�ب الوضع ف�ي الكويت، بع�د أن وصل�ت تهديدات 
القوى اإلس�المية المعارض�ة والقبائ�ل المتحالفة معها، 
ال�ى الحد الخطر في تهديد س�المة البالد التي تعيش حالة 
ديمقراطية منذ تأسيس�ها في س�تينات الق�رن المنصرم. 
الجي�ش الكويت�ي رف�ع حال�ة »االس�تعداد القتال�ي ال�ى 
الدرج�ة القصوى«، وتفيد األنباء الواردة من العاصمة، ان 
انتشاراً واسعاً وغير مسبوق للجيش واآلليات في المراكز 
الحساس�ة واألسواق التجارية والش�وارع الرئيسة، فضال 
ع�ن ارتال لآلليات تج�وب العاصمة ومحيطها. وكش�فت 

مص�ادر أمني�ة مطلع�ة أن نح�و 100 دوري�ة استش�عار 
خصصت كي تج�وب 4 محافظات هي حول�ي والعاصمة 
والفرواني�ة والجه�راء، لرص�د أماكن التجمع�ات وإبالغ 
القائ�د األمني المس�ؤول في كل محافظ�ة، ومن ثم فض 
أي تجم�ع بالقوة إذا ل�زم األمر ذلك. األزم�ة انفجرت بعد 
أن أق�رت الحكومة، قانونا انتخابي�ا يمنح للمواطن صوتا 
واحدا من أصل عش�رة أصوات ف�ي الدائرة االنتخابية، بعد 
أن كان القان�ون الس�ابق يقضي بمنح أربع�ة أصوات من 
أصل عش�رة للدائ�رة االنتخابية، ن�واب المعارض�ة أكدوا 
أن »العودة للقانون القديم س�ينزع فتي�ل األزمة«. مصدر 

رس�مي كويتي أكد انه ليس هناك أي توجه لدى الحكومة 
لسحب مرس�وم تقليص األصوات. مشددا على أنه »ال نية 
أو توجهاً لدى الحكومة بسحب المرسوم الخاص بقانون 
االنتخابات بتقلي�ص األصوات إلى صوت واحد«. التصعيد 
ف�ي الكويت، يع�د غير مس�بوق، ولم تش�هد الكويت التي 
ال تصم�د حكوماتها كثيرا إزاء اعتراض�ات المعارضة في 
مجلس األمة، مثل هذا التصعي�د اآلن، ويرجح محللون أن 
م�ا يع�رف ب�«الربيع العربي« وصل ال�ى الكويت لكن عبر 
بوابة الجماعات اإلس�المية، غير أنها ق�د ال تكون بحرين 

ثانية!!.

تفرض على العراقيين حصرًا

بعد صفقة مالية كبيرة لصالح نجل سياسي كبير

ثالث حكم باالعدام 
للهاشمي

الثقافة النيابية تدعو 
النساء لرفع دعاوى 

ضد املتطرفني

جيـفـري: حتــويـل العـراق إىل نمـوذج 
للديمقراطية فكرة سـاذجة

حزب طالباين: عمليات دجلة 
تعنينّ 3000 جندي عريب 

ص2لالنتقال إىل كركوك
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الكويت.. ثكنة عسكرية منعًا لتظاهرات نواب »السلفي«والقبائل

أحدث عالج
 للصلع: قطرة العني!

صواب املالكي.. 
وخطأ العيساوي
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

أكن احترام�اً كبيراً للرئيس مس�عود 
بارزاني، وال اقرأه كرجل سياسي، ورئيس 
إقليم وقي�ادي مهم ف�ي التجربة الكردية 
كم�ا يق�رأه خصومه السياس�يون العرب 
واألك�راد، واعتقد ان الرج�ل أكثر صرامة 
ف�ي التعبير عن افكاره من غيره في إطار 
الساحة الكردية، واكثر جدية في تحقيق 
التطلعات الفكرية والقومية والسياس�ية 
لألكراد عل�ى خلفية قرار اب�دي بضرورة 
اط�ار  ف�ي  المدني�ة  األه�داف  تحقي�ق 
الفيدرالي�ة والتحالف من اجل بناء العراق 

الموحد.
ال آخذ بالكثير مما يكتب ويس�تعمل 
ف�ي يومي�ات السياس�ة العراقي�ة، ألنها 
سياس�ة مأخوذة بالتحريض على خلفية 
التوت�ر القائ�م بي�ن االقلي�م والحكوم�ة 
واألخ  المالك�ي  األخ  بي�ن  او  المركزي�ة 
بارزان�ي، واعتقد ان ما قي�ل عن بارزاني 
وتجربته السياسية وسياساته إزاء المركز 
محض تش�ويه، وتغيير في المقاصد عبر 
اس�تعمال منبر االعالم العراق�ي المقروء 
والمكتوب والمسموع، وهو اعالم منفلت، 
وال يخض�ع ف�ي الغال�ب لضمي�ر الثواب 
والعق�اب الح�ق والباط�ل الوطني�ة والال 
وطنية االلت�زام بمعايير اإلع�الم الوطني 
او اإلنح�راف باتج�اه االرت�زاق والنف�اق 
السياسي وتنفيذ األجندات مثلما اعتقد ان 
بارزاني لو كان يريد لنفس�ه او لحزبه او 
إلقليمه ما اشتغل على الشراكة الوطنية، 
ولمال الى االنفصال باس�تثمار السياسة 
الدولية التي تحض على ذلك، والسياس�ة 
العربية التي تش�جع أية مب�ادرة لتمزيق 

الوحدة السيادية والوطنية العراقية!.

ول�و حيل بين المالكي وبارزاني، وتم 
ط�رح الورق�ة الس�رية التي كتب�ت، وتم 
االتف�اق عليها بين الطرفي�ن، ولم يتدخل 
المتدخل�ون ويحرض الس�فهاء في كتلة 
رئيس ال�وزراء لكان تم االتف�اق على كل 
القضاي�ا الوطنية من اموال البيش�مركة 
الى تصفية حسابات الش�ركات النفطية 
االجنبية الى التوازن ف�ي ادارة الدولة الى 
اخر القضايا السياس�ية واالمنية وملفات 
ادارة البلد لك�ن ذلك لم يتم وبدل ان يعمل 
الطرف�ان "التحال�ف الوطن�ي والتحالف 
وازال�ة  التهدئ�ة  عل�ى  الكردس�تاني" 
الوطني�ة  االجتماع�ات  وتكثي�ف  التوت�ر 
ألنه�م وطنيون، ورفاق س�الح، ومواقف، 
النظ�ام  زم�ن  ف�ي  س�ابقة  والتزام�ات 
المباد، والتزامات الحقة في ادارة الدولة، 
ومواجه�ة التحديات السياس�ية واألمنية 
واالقتصادية في البلد، س�ارع المنتقدون 
الى توجيه الس�هام واستغرق المشهرون 
بسياس�ة التعريض وذه�ب الطرفان الى 
اقص�ى المديات وعادت األزمة الى المربع 

األول!.
نحن االن وس�ط بركة األزمة ولس�نا 
على ضفافه�ا وفي عم�ق الخالف وليس 
على حافة الحل.. حتى االجتماع المرتقب 
ال�ذي من المقرر ان يلتئ�م بين التحالفين 
الكردستاني والوطني في اربيل كما اعلن 
تم إرجاؤه، كما اعلن ايضا اليوم على وفق 
متح�دث كبير في وزارة الداخلية ما يعني 
انن�ا في اج�واء األزم�ة والتدخ�ل الدولي 
وتعري�ض االزم�ة ال�ى ريح االس�تقطاب 
االقليمي حت�ى ان المناورات العس�كرية 
التي اجرتها ايران في الحدود المش�تركة 
ل�ن تكون اهدافها بعي�دة عن ايصال اكثر 

من رسالة للعراق الكردي العربي!.

في وس�ط األزمة يتخلف المشهرون 
ويع�ود المحرضون الى غرفه�م الحزبية 
والسياس�ية ليفس�حوا المج�ال لعناصر 
التوت�ر السياس�ية الجديدة بي�ن التحالف 
الوطن�ي والتحالف الك�ردي، وبين العراق 
الجدي�د ال�ذي ينه�ض م�ن بين ال�ركام، 
وبين قادت�ه الذين يختلفون ويش�تغلون 
على االخت�الف أكثر من بذل الجهد إليجاد 
ح�ل.. يتم إفس�اح المج�ال امام اس�ئلة 
كبي�رة ومهم�ة وحازمة تتعل�ق بالوجود 
االس�رائيلي س�يادة الرئيس في المناطق 
الكردي�ة وهو وج�ود مالي واس�تخباري 
واقتص�ادي وامن�ي يتمدد على مس�احة 
اخطبوطية مارقة من العناصر والمهمات 
ويتحرك كما اطلعنا ف�ي جميع المناطق 
الكردية وه�ي معلومات ان صحت وانا ال 
اتحدث ع�ن معلومات وهمي�ة او هالمية 
فإنه�ا س�تدمر البل�د وتحيل�ه ال�ى ركام 
وتضع العراق في فوهة انقس�ام سياسي 
اش�رس بكثير من االنقسامات السياسية 

التي تمزق لحمه ودمه األن!.
هل صحيح ان "الموساد" االسرائيلي 
موج�ود ف�ي الس�احة الكردي�ة س�يادة 
الرئيس؟، وهل صحيح ان نخبة من رجال 
البيش�مركة يتدرب�ون ف�ي ت�ل أبيب في 
اطار اتفاق امني بين اس�رائيل والحكومة 
الكردي�ة يقضي بتدري�ب الجيش ورجال 
البيش�مركة ؟ وتعاون مس�تمر اقتصادي 
وامن�ي وسياس�ي يع�ززه دائم�ا وج�ود 
هوات�ف س�رية مس�تمرة بي�ن اربيل وتل 
أبي�ب ؟ ووج�ود رج�ال اس�رائليين م�ن 
اصل كردي يرس�خون حوارا مش�تركا ؟، 
ل�و صح�ت الرواي�ة األمنية الت�ي تتحدث 
عنه فإن العالقات الوطنية س�تنهار، ولن 
نج�د ما يدفعنا ف�ي النهاية م�ن الوقوف 

ف�ي مواجه�ة م�ع اج�راءات 
الحكومة القاضية بإنش�اء غرفة عمليات 
دجلة او تعزيز جبهة الممانعة العسكرية 
تل�ك  إن  الرئي�س..  االقليم!.س�يادة  م�ع 
االس�ئلة مهمة واالهم االجاب�ة عليها من 
قبل رئاس�ة االقليم التي ينتظر العراقيون 
منه�ا اإلجابة على االس�ئلة الوطنية التي 

بات�ت مهمة وواقعي�ة ومطلوبة في إطار 
كالم كبي�ر يت�ردد ف�ي األوس�اط العربية 
العراقي�ة العامة يتعل�ق بالوحدة الوطنية 
وحماية الس�يادة الوطنية والحفاظ على 
الع�راق الديموقراطي الجديد في مواجهة 
المؤام�رة بوجوده وثقله واهميته العربية 
واالقليمية والدولية وكونه ملتقى مشروع 

مؤامرة س�لفية "الربيع العرب�ي" عانينا 
منها س�وية في اإلقليم "انصار األسالم" 
وف�ي بغ�داد العاصمة "القاع�دة وكتائب 
ثورة العش�رين ودولة العراق األسالمية" 
والمطل�وب ان تظه�روا س�يادة الرئي�س 
الع�راق وبخط�اب متلف�ز  ألهلك�م ف�ي 
تع�ززون في�ه أواص�ر الوح�دة الوطني�ة 

وتقدمون المثال الناصع للحرص الوطني 
إقام�ة  وبمعايي�ر  بالدس�تور  وااللت�زام 
الدول�ة المدنية غير المتناقضة مع معيار 
األس�الم. هل س�تفعلون ذلك وتخرس�ون 
به الس�ن التحريض والوش�اية وتنزهون 
التجرب�ة الكردي�ة من وش�اية المحرض 

وتحريض الواشي؟!.

أخي بارزاين.. هل من إجابة عىل أسئلتي احلرجة ؟!

           البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت قائمقامية قضاء الفاو 
في البصرة، أمس األحد، بأن القوة 
البحري�ة ألقت القب�ض على أربعة 
صيادي�ن إيرانيي�ن داخ�ل المي�اه 
اإلقليمية العراقي�ة، بعد أن اقتربوا 
بزورقين من مين�اء البصرة العائم 

لتصدير النفط الخام. 
القائمقام ولي�د محمد  وق�ال 
الش�ريفي إن "دوري�ة تابعة للقوة 
البحري�ة العراقي�ة ألق�ت القبض، 
قب�ل يومي�ن، على أربع�ة صيادين 
يحمل�ون الجنس�ية اإليرانية داخل 
المي�اه اإلقليمية العراقي�ة"، مبيناً 

أن "الصيادي�ن  كان�وا عل�ى ظهر 
زورقين، وقد الق�ي القبض عليهم 
بع�د أن اقتربوا من مين�اء البصرة 

العائم لتصدير النفط".  
م�ن جهت�ه، ق�ال مص�در في 
قوات الش�رطة طلب عدم الكشف 
عن اسمه، إن "قيادة القوة البحرية 
قامت أمس األول بتسليم الصيادين 
األربعة إلى قوات الشرطة المحلية، 
مرك�ز  ف�ي  احتجزته�م  والت�ي 
للش�رطة ف�ي ناحي�ة أم قص�ر"، 
مضيف�اً أن "الصيادي�ن ل�م تك�ن 
بحوزتهم أس�لحة، وسوف يحالون 
إل�ى القض�اء بعد انته�اء إجراءات 

التحقيق".

          بغداد / المستقبل العراقي

نفت الرئاس�ة أمس إصدار أي ق�رار عفو او تعليق 
أحكام إعدام بحق مواطنين عرب مدانين في السجون.

وأكد مكت�ب رئيس الجمهورية ج�الل طالباني في 
بي�ان "عدم صحة ما تناقلته وس�ائل إع�الم عن إصدار 
الرئي�س ق�رارا بوق�ف حك�م اإلع�دام ضد س�جناء من 
مواطني احد البلدان العربية"، مضيفا أن الدستور ينص 
عل�ى اس�تقاللية القضاء واحت�رام قرارات�ه "وال يمنح 

ف�ي أي من بنوده رئي�س الجمهورية حق�ا حصريا في 
إيقاف تنفيذ أحكام اإلعدام". وأوضح البيان ان الدستور 
ينص على أن "رئي�س الجمهورية يصدر العفو الخاص 
بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ويس�تثنى من ذلك ما 
يتعل�ق بالحق الخ�اص والمحكومين بارت�كاب الجرائم 
الدولية واإلرهاب والفس�اد المال�ي واإلداري".  يذكر ان 
وس�ائل اعالم محلي�ة نقلت عن نائ�ب برلماني قوله ان 
الرئيس وج�ه بوقف تنفيذ أحكام اإلع�دام بحق مدانين 

من جنسيات عربية.

          بغداد / المستقبل العراقي

أن  ع�ن  النف�ط  وزارة  أعلن�ت 
التوقي�ع النهائي على عق�ود جولة 
التراخي�ص الرابع�ة الت�ي أقامته�ا 
ف�ي نهاي�ة آي�ار / ماي�و المنصرم 
س�يجري خ�الل األي�ام 5 و 7 و 8 
م�ن الش�هر الحالي خ�الل احتفال 
س�تقيمه ال�وزارة بهذه المناس�بة. 
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
النفط عاص�م جهاد انه ت�م تحديد 
تل�ك األي�ام للتوقي�ع النهائ�ي على 

العقود مع ش�ركات النفط األجنبية 
التي فازت بجولة التراخيص الرابعة 
وذلك بعد مصادق�ة مجلس الوزراء 
عليها، الفتاً إلى أن تلك الخطوة تمثل 
انطالقة جديدة لعمل شركات النفط 
األجنبي�ة ف�ي مجال االستكش�اف. 
وأوض�ح جه�اد :أن العراق يس�عى 
من خالل جولة التراخيص السابقة 
إلى ضم احتياطي�ات جديدة للنفط 
والغ�از تض�اف إلى ما ه�و موجود 
ومؤك�د حالي�اً. واش�ار ال�ى ان تلك 
الخط�وة س�تتبعها خط�وة أخ�رى 

مهمة تس�تعد وزارة النف�ط للقيام 
التراخي�ص  أال وه�ي جول�ة  به�ا، 
الخامس�ة التي س�تخصص حصراً 
التراكيب  للرقع االستكش�افية ذات 
الهايدروكاربونية الغازية فقط بغية 
إضاف�ة احتياطي�ات جدي�دة للغاز، 
وتاب�ع جه�اد ان وزارة النفط وبعد 
نجاحها ف�ي تنفيذ خططها الرامية 
لزيادة إنتاج النف�ط الخام وتحقيق 
االس�تثمار األمثل في ه�ذا المجال، 
تهدف الى توس�يع نطاق االستثمار 

في قطاع الغاز الطبيعي. 

          بغداد / المستقبل العراقي

قال عضو لجن�ة األمن والدفاع 
في مجلس النواب حاكم الزاملي إن 
ما تطرحه أميركا بخصوص تسليح 
العراق في اإلعالم مغاير لما هو على 
ارض الواقع، األمر الذي جعل العراق 
يذهب إل�ى دول أخرى للتعاقد معها 
وهذا س�يؤدي إلى توت�ر في العالقة 
المتح�دة.  الع�راق والوالي�ات  بي�ن 
وأضاف الزامل�ي أن "العراق بعد أن 
عرف نوايا واشنطن بالتجهيز وأنها 

تضم�ر غير ما تعد ، وبعد أن ظهرت 
تصريح�ات الق�ادة االمي�ركان في 
اإلع�الم مغاي�رة لما ه�و على ارض 
الواق�ع، كل هذا جع�ل العراق يتجه 
للتعاق�د مع دول كبرى مما أدى إلى 
توتر العالقة بي�ن  العراق والواليات 

المتحدة". 
ب�دأ  "الع�راق  أن  إل�ى  وأش�ار 
بالتفكي�ر بتنويع أس�لحته وهذا ما 
أثار حفيظة أميركا وبدأ مسؤولوها 
بتكرار زياراتهم إلى العراق للضغط 
عليه، مش�يراً إل�ى أن العراق أصبح 

ال يث�ق بنواي�ا أميركا في تس�ليحه 
نتيجة لتخوفهم من وضع المنطقة 
خاصة ما يحصل في سوريا وإيران 

القريبتين من بلدنا". 
ولف�ت إل�ى أن "ضع�ف تجهيز 
طائرات أف 16 دفع العراق للتفكير 
بمصادر تسليح أخرى، الن واشنطن 
وضمن عقود تجهي�ز تلك الطائرات 
فرضت على العراق أن تكون هي من 
يخت�ار القواع�د والطيارين وأوقات 
الطي�ران وغيرها م�ن األمور الفنية 
المشروطة". على حد قول الزاملي.

          بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر ف�ي قيادة قوات ح�رس الحدود مع 
س�وريا، أم�س األحد، ب�أن الق�وات تلق�ت تعليمات 
باس�تخدام الق�وة الكافية لمنع تس�لل المس�لحين 
إلى الع�راق، مؤكدا أنه تم زيادة ع�دد أبراج المراقبة 
العس�كرية مع الحدود بين البلدين ونش�ر كش�افات 
إنارة ليلية ورفع مئات األعالم العراقية على الشريط 

الحدودي بين البلدين. 
وق�ال المصدر إن "قي�ادة قوات ح�رس الحدود 
العراقية تلقت تعليمات من الجهات العليا، باستخدام 
القوة الكافية لمنع أي حالة تسلل مسلحين إلى العراق 

عبر الحدود مع س�وريا، مع التعام�ل وفقا للمعايير 
اإلنس�انية مع األسر الهاربة من العنف"، مضيفا انه 
"تمت زيادة عدد أبراج المراقبة العسكرية مع الحدود 
بين البلدين، ونش�ر كشافات إنارة ليلية، ورفع مئات 

األعالم العراقية على الشريط الحدودي". 
وأض�اف المص�در، الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن "هذه اإلج�راءات تهدف إل�ى تعزيز األمن 
عل�ى ط�ول الح�دود ورصد التح�ركات المش�بوهة، 
وتثبيت�ا للحدود، خاص�ة وأن األع�الم العراقية باتت 
عل�ى مرأى من عناص�ر الجيش الس�وري الحر الذي 
يس�يطر على الجهة المقابلة للع�راق بما فيها معبر 

البو كمال وعدد من المخافر الحدودية السورية". 

العراق: ال صحـة إلصـدار عفـو عن عرب 
حمكومني باإلعدام

نائب: تسليح العراق مغاير متامًا ملا يطرحه اإلعالم األمريكيالنفط: توقيع عقود الرتاخيص الرابعة األسبوع احلايل

نرش أبراج مراقبة وإجراءات مشددة عىل احلدود السورية

          بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در امني مطلع أم�س عن انط�الق عملية أمنية اس�تباقية 
العتق�ال 12 مجموع�ة مس�لحة قادم�ة من محافظ�ة ديالى تن�وي القيام 
ب�"اكب�ر" العملي�ات "اإلرهابية" ف�ي بغداد.وقال المص�در الذي طلب عدم 

إن  ني�وز"،  ل�"ش�فق  الس�مه  اإلش�ارة 
"الق�وات األمني�ة باش�رت ف�ي الس�اعة 
التاس�عة من صب�اح أمس األح�د بعملية 
اس�تباقية العتقال 12 مجموعة مس�لحة 
ف�ي منطقة س�لمان ب�اك". وأض�اف أن 
"المعلومات االس�تخبارية المتوفرة تفيد 
بأن ه�ذه المجموع�ات المس�لحة قدمت 
م�ن محافظة ديالى وتن�وي القيام بأكبر 

العمليات اإلرهابية في العاصمة بغداد".

اعتقال 12 جمموعة مسلحة ختطط 
لـ"اكرب" تفجريات يف بغداد

البرصة تعتقــل أربعــة صيــادين 
إيرانيني يف املياه اإلقليمية

ون
س

 ح
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           بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي آخر تط�ور لألزمة المث�ارة حول 
تش�كيل القائ�د الع�ام للقوات المس�لحة 
ن�وري المالكي لق�وات عس�كرية جديدة 
تحمل اس�م "قوات دجلة" لإلش�راف على 
األوض�اع األمني�ة ف�ي محافظ�ات تض�م 
مناطق متن�ازع عليها هي كركوك وديالى 
وص�الح الدي�ن، وج�ه األك�راد اتهام�ات 
قاسية للحكومة باالتجاه لتعريب كركوك 
م�ن خالل تعيي�ن ثالثة آالف ش�اب عربي 
ف�ي تل�ك الق�وات ف�ي تذكير لمح�اوالت 
النظام الس�ابق بتعري�ب المحافظة التي 
تض�م مكونات تركماني�ة وكردية وعربية 

ومسيحية.

3000 جندي عربي
وكش�ف الموق�ع الرس�مي لالتح�اد 
الوطن�ي الكردس�تاني بزعام�ة الرئي�س 
ج�الل طالبان�ي، أم�س األحد، ع�ن قيام 
قي�ادة عملي�ات دجل�ة بتعيي�ن أكث�ر من 
3000 ش�خص برتبة جندي متطوع على 
مالكها، وفيما أك�د أن الجنود المتطوعين 
م�ن القومية العربية حصرا، أش�ار إلى أن 
دجل�ة "تح�ث" ه�ؤالء على نق�ل بيوتهم 
ال�ى كركوك.وذكر الموقع نقالً عن مصدر 
امن�ي أن "وزارة الدف�اع تس�عى لتعزي�ز 
وتقوية ق�درات قيادة عملي�ات دجلة عن 
طريق تعيين أكثر من 3000 شخص برتبة 
جن�دي متطوع"، مؤكدا أن "هؤالء س�يتم 
تعيينهم على م�الك الفرقة ال�12 للجيش 
وم�ن ث�م س�يتم نقلهم إل�ى م�الك قيادة 
عمليات دجلة".وتابع المصدر أن "الجنود 
جميعهم من القومية العربية ومن س�كنة 
محافظ�ات ديال�ى وصالح الدي�ن وبغداد 

ومناطق تابعة لقضاء الحويجة"، مش�يراً 
ال�ى أن "المتطوعين تم تعيينهم بناًء على 
توصي�ات م�ن أعضاء مجل�س النواب عن 
تل�ك المحافظات".كم�ا كش�ف المص�در 
عن أن "قيادة عملي�ات دجلة تحث هؤالء 
الجنود المتطوعين على نقل بيوتهم أيضاً 

إلى محافظة كركوك وضواحيها".

اتهامات متبادلة
وتقول مص�ادر كردية إنه في خطوة 
غي�ر منتظرة تس�عى وزارة الدف�اع حالًيا 
إل�ى تعزيز وتقوية قدرات قي�ادة عمليات 
دجل�ة عن طري�ق تعيين أكثر م�ن 3000 
ش�خص عربي برتبة جن�دي متطوع على 

مالك الفرقة ال�ثانية عش�رة للجيش ومن 
ثم س�يتم نقلهم إلى مالك قي�ادة عمليات 
دجلة.وأضاف�ت "أن الجن�ود جميعهم من 
القومي�ة العربية ومن س�كنة محافظات 
ديإل�ى وص�الح الدي�ن وبغ�داد ومناط�ق 
تابعة لقضاء الحويجة حيث سيتم تعيين 
المتطوعين بناًء على توصيات من أعضاء 

مجلس النواب عن تلك المحافظات".
وكش�فت المصادر أن قيادة عمليات 
دجل�ة قد حثت هؤالء الجن�ود المتطوعين 
عل�ى نق�ل بيوته�م أيض�اً إل�ى محافظة 
كرك�وك وضواحيه�ا. وأوضح�ت ان قادة 
عمليات دجلة قامت بإرس�ال 41 س�يارة 
عس�كرية إل�ى محافظة كركوك مش�يرة 

إل�ى أّن 35 س�يارة منها محمل�ة باألعتدة 
وهي عب�ارة عن قذائف مدفعي�ة وقذائف 
ه�اون تقدر ب�حوالي 350 طناً مؤكدة في 
تصريحات بثه�ا المكتب اإلعالمي لالتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني بزعام�ة الرئي�س 
العراقي جالل طالباني أن هذه الس�يارات 
قد أرس�لت إل�ى كرك�وك عن طري�ق أحد 
ضب�اط االس�تخبارات في قي�ادة عمليات 

دجلة.

ترحيب واعتراض
وقد أعلن قائد عملي�ات دجلة الفريق 
الركن عب�د األمير الزيدي األربعاء الماضي 
عن صدور أم�ر ديواني م�ن مكتب القائد 
الع�ام للقوات المس�لحة بض�م محافظة 
ص�الح الدي�ن إل�ى قي�ادة عملي�ات دجلة 
باإلضافة إلى محافظت�ي كركوك وديالى. 
وعلى الفور أعرب مجلس محافظة صالح 
الدين ع�ن ترحيب�ه بض�م المحافظة إلى 
جانب محافظتي ديإلى وكركوك إلى قيادة 
عمليات دجلة المش�كلة مؤخراً مؤكًدا أنه 
سيتعاون معها من اجل ضبط األمن داخل 

المحافظة.
لكن األك�راد أكدوا موقفه�م الرافض 
لتش�كيل عمليات دجلة وض�م المحافظة 
مخال�ف  تش�كيلها  أن  معتبري�ن  إليه�ا 
للدستور والهدف من ورائه هو المزيد من 
تركيز الس�لطة بيد أشخاص محددين في 
الحكومة االتحادية. وقال رش�يد خورشيد 
البرزنج�ي عض�و مجل�س المحافظة عن 
التحالف الكردستاني في تصريح لصحيفة 
"العالم" البغدادية إن تشكيل هذه القوات 
يتطلب موافقة مجلس النواب وهو أمر لم 
يحصل.وأب�دى البرزنج�ي مخاوفه من أن 
"يت�م إخضاع تلك القي�ادات التي تدير تلك 

العمليات إلرادة ش�خص واحد في الدولة" 
معتق�ًدا بأنها "سياس�ية لذلك نحن ككرد 
دفعنا ثمن السياس�ة انهاًرا من الدماء وال 
نرحب بالهيمنة والدكتاتورية".من جهته، 
اعتبر نيازي معمار اوغلو امين سر مجلس 
محافظ�ة ص�الح الدي�ن وممث�ل مك�ون 
التركمان في المجلس أن "تش�كيل قيادة 
دجلة يعتب�ر مرجعاً امني�اً أعلى للقيادات 
الموج�ودة حالًي�ا وه�ذا ربما يس�اعد في 
فرض األمن خاصة في المناطق الش�رقية 
القريب�ة من ديإل�ى وكرك�وك" حيث تمر 
مناطق ش�رقي ص�الح الدي�ن بتوتر امني 
منذ بداية العام الحالي حيث تش�هد بلدات 
طوزخرماتو، وامرلي وسلمان بك هجمات 
يقوده�ا مس�لحون متمردون بغي�ة إثارة 
النزاع�ات العرقية في المناط�ق المتنازع 

عليها بين بغداد واربيل. 
 أما في كركوك فان�ه في الوقت الذي 
يش�دد في�ه المجل�س السياس�ي العربي 
ف�ي المحافظ�ة على دس�تورية تش�كيل 
قي�ادة عمليات دجلة يرى األك�راد أنه من 
الناحي�ة القانوني�ة ال يمك�ن ربط كركوك 
بعمليات دجل�ة حتى إن كان�ت للحكومة 
لك�ن  بتش�كيلها،  الصالحي�ة  االتحادي�ة 
التركمان يش�يرون إلى أّن وضع مدينتهم 
خاص وبحاجة إلى تهيئة أرضية وتنسيق 
مش�ترك بين المكون�ات الت�ي تعيش في 

المحافظة.

خالفات وتهديدات
وكان وزي�ر البيش�مركة الكردية في 
حكوم�ة إقلي�م كردس�تان الع�راق جعفر 
الشيخ مصطفى قد هدد األسبوع الماضي 
بالتص�دي لقيادة عملي�ات دجلة في حال 

تحركت عسكرًيا.

الكرد يتهمون بغداد بالعودة لسياسات صدام وتعريب مدينة النار األزلية

االحتاد الوطني: عمليات دجلة تعنينّ 3000 جندي عريب لالنتقال إىل كركوك

          المستقبل العراقي / بشرى الشمري

ضبط�ت دوري�ات ش�رطة نجدة بغداد س�يارة مع�دة لتهريب 
مش�تقات نفطية، وألقت القبض على ش�خص مطلوب، وضبطت 
أقراص�اً ليزري�ة إباحية في ممارس�ات أمنية متع�ددة نفذتها في 
مناط�ق متفرق�ة م�ن العاصم�ة. وأفاد مص�در امن�ي ان دوريات 
النجدة وفي أثناء تنفيذها ممارس�ة أمنية ضمن الطريق الس�ريع 
في منطقة التاجي تمكنت من ضبط س�يارة نوع هينو "محوّرة" 

محملة بمشتقات نفطية معدة للتهريب. 
وأض�اف المص�در ان دوريات النجدة قامت بتس�ليم الس�يارة 
م�ع حائزها الى الجهات المختصة. وأف�اد المصدر األمني أيضا أن 
دوري�ات النج�دة وأثناء تنفيذها واجبا مش�تركا م�ع باقي القوات 
األمني�ة تمكنت من اعتقال ش�خص مطلوب وف�ق المادة 4 إرهاب 
بمنطق�ة البكرية في الغزالية. وأوضح المص�در ان عملية القبض 
عل�ى المطلوب اس�تندت إلى معلومات اس�تخبارية وتم تس�ليمه 
إلى الجه�ات المختصة. وذك�ر المصدر أن دوري�ات النجدة وأثناء 
تنفيذها ممارسة أمنية تمكنت من اعتقال شخص وبحوزته كمية 

ق من األقراص الليزرية اإلباحية في  س�و
هرج بمنطقة الباب الشرقي 
ببغ�داد، كم�ا تمكن�ت من 
ضبط 100 علبة منشطات 
وعقاقير جنس�ية. وأضاف 

أن الدوري�ات المذك�ورة 
قام�ت بتس�ليم م�ا ت�م 
الجه�ات  إل�ى  ضبط�ه 

المختصة.

ة لتهريب  النجدة تضبط سيارة معدنّ
املشتقات النفطية
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العراقي
        بغداد / المستقبل العراقي

هل تكفي مس�افة 800 كم لهدر ثالثة ماليين ونصف المليون دوالر، هذا ما يمكن أن تعثر عليه حين تتعقب طريق الش�احنات التي 
تحمل مواد أولية لمش�روع قائم وقيد اإلنشاء بوش�ر العمل به برغم الشكوى من وجود تلكؤ فيه، وليس كمشروع المستشفي العراقي 
- األلماني في الجادرية. انه مشروع ماء كركوك الموحد الذي يعد وبحسب ما صرح به مدير ماء كركوك عبد القادر محمد أمين لوسائل 
اإلعالم “أهم المشاريع التي سيتم انجازها في عام 2012 “. لقد أحالت وزارة البلديات المرحلة الثانية من هذا المشروع الى شركة الفاو 
الهندسية العامة العائدة لوزارة اإلسكان واالعمار وبكلفة 94 مليار دينار النجازه في ثالثين شهرا. وقامت وزارة اإلسكان واالعمار من 
خالل شركة الفاو بدعوة الشركات األجنبية المختصة الى تقديم عروضها لتجهيز المشروع بأنابيب على وفق مواصفات خاصة حددتها 
-EPE(European Pip 1200 ملم”. وبناء على هذه الدعوة تقدمت ثالث شركات لهذه المناقصة “االولى واسمها   الشركة “دكتايل قطر

 SG ( Saint-Gobain وقدمت عرضا قدره 19065000 دوالر مع نقل األنابيب إلى كركوك” و”الثانية فرنسية واسمها line Engineering
) وقدم�ت عرض�ا قدره 15324000 يورو مع نقل األنابيب الى ميناء أم قصر” و”الثالثة أميركية واس�مها ECIPCO وقدمت عرضا قدره 
23525000 دوالر م�ع نق�ل األنابيب الى كركوك”.وفي نهاية األمر أحيلت المناقصة على الش�ركة االولى EPE بمبلغ 18614000 يورو 
مع نقل األنابيب الى كركوك، برغم كونها مس�جلة لدى وزارة البلديات في الئحة س�وداء باعتبارها شركة متعثرة. وغير هذا فان وزارة 

 .!! SG االعمار واإلسكان اشترطت على هذه الشركة أن تجلب األنابيب من الشركة الثانية الفرنسية

إيران تسعى إىل استقرار عراقي يمنحها فسحة إلدارة 
أزماهتا املتزايدة

بعد أن بات الصخب والهدوء طوع يدها

بين االعمار والبلديات.. ضياع ثالثة ماليين ونصف المليون دوالر
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تراجع مبيعات املركزي بعد إبعاد 
الرشكات الومهية

         المستقبل العراقي / خاص
لي�س من المس�تبعد أن يكون اله�دوء الذي 
يس�ود الس�احة السياس�ية ف�ي الع�راق ه�ذه 
األيام م�ن إنت�اج الج�ارة االيراني�ة المعروفة 
المباش�ر عل�ى مجري�ات االح�داث  بتأثيره�ا 
ظ�ل  ف�ي  اي�ران،  ولع�ل  الداخلي�ة.  العراقي�ة 
المش�كالت والتحديات الكثيرة الت�ي تواجهها 
على المس�تويين الداخلي والخارجي رأت اخيراً 
إن خل�ق اس�تقرار ف�ي الع�راق س�يمكنها من 
أخذ قس�ط من الراحة حت�ى تتمكن من التقاط 
أنفاس�ها واإللتفات ال�ى مش�كالتها الخاصة. 
“المس�تقبل  اس�تطلعتهم  مراقب�ون  وي�رى 
العراق�ي” انه انطالق�اً من ذلك ف�إن انخفاض 
ح�دة التوترات بي�ن الفرق�اء السياس�يين في 
الع�راق، والتي بات�ت واضحة المعال�م مؤخراً، 
ال يمك�ن عّدها آتية من ش�عور بتأنيب الضمير 
تول�د فجأة لدى القادة العراقيين أو انتباهة إلى 
ض�رورة إنهاء األزمة السياس�ية وحث الخطى 
باتجاه تصفير الخالفات وتعزيز العمل الوطني 
المش�ترك بما يفّعل عمل السلطتين التشريعية 
والتنفيذي�ة اللتين تعطلتا إلى حد كبير بس�بب 
تل�ك الخالفات. وأمام إلغ�اء احتمال كهذا يبقى 
االحتم�ال األب�رز م�ن بي�ن بقي�ة االحتماالت 
وجود قوة إقليمية مؤثرة لها مصلحة في خلق 
اس�تقرار عراقي، ولو بش�كل مؤقت. ولما كان 
ه�ذا االحتمال ه�و األبرز فإن إي�ران هي القوة 
اإلقليمي�ة األكث�ر تأثي�راً ف�ي الش�أن العراقي، 
وبالتال�ي فإنه�ا مس�ؤولة بش�كل او بآخر عن 
صياغ�ة طبيع�ة التح�ركات الت�ي ج�رت بي�ن 

الفرقاء العراقيين مؤخراً.
ويش�ير الكراقب�ون ال�ى انه ف�ي وقت غير 
هذا الوق�ت، وظروف غير ه�ذه الظروف، كان 
بإم�كان المناوش�ات الكالمية الت�ي جرت بين 
اح�د قياديي إئتالف دول�ة القانون وبين رئيس 
اقليم كردس�تان مسعود بارزاني أن تتطور الى 
درجة من القطيعة التامة وانقطاع كل الخيوط 
الممكنة إلعادة العالقات طبيعية بين الطرفين. 
وتوقع الكثير م�ن المتابعين في حينها إن الرد 
الذي صدر عن القيادي في التحالف الكردستاني 
فرهاد األتروش�ي والبيان ال�ذي أصدره مكتب 
رئيس الجمهورية جالل طالباني والذي وصف 
في�ه تصريحات عض�و القانون بأنها طائش�ة، 
وم�ن ث�م ع�ودة بع�ض أعض�اء ائت�الف دولة 
القان�ون النتق�اد طالباني بس�بب البي�ان الذي 
اص�دره مكتبه، توقعوا أن يك�ون كل ذلك بداية 
النهاية للعالقة بين الكرد والش�يعة. وبحس�ب 

مصادر مطلعة فإن طالباني تحرك في “خطوة 
غي�ر معلنة” لس�حب الثقة عن رئي�س الوزراء 
ن�وري المالكي بعد الهجوم الذي تعرض له من 
ائت�الف دولة القانون ال�ذي يتزعمه األخير. إال 
إن ما حدث هو قيام وفد كردي رفيع المستوى 
ترأسه نائب األمين لالتحاد الوطني الكردستاني 
ال�ذي يتزعم�ه طالبان�ي بزيارة الى بغ�داد بعد 
خمس�ة أيام من تلك المناوشات الكالمية بغية 
ايج�اد حلول للخالف�ات مع التحال�ف الوطني. 
وكان الالفت في األمر إن الوفد الكردي تصرف 
ب�”أناقة” ولم يتج�ه لالجتماع برئيس الوزراء 
نوري المالكي، وانما أجرى مباحثاته مع رئيس 
التحالف الوطني ابراهيم الجعفري والقياديين 
فيه، في خطوة أريد بها اإليضاح إن الكرد بصدد 
التعامل م�ع تحالف وليس مع ش�خص بعينه. 
وخ�رج الطرف�ان من تل�ك المباحث�ات مبديان 
رضاهم�ا التام عما تم االتف�اق عليه وملوحان 
بأن انفراجاً كبيراً ستشهده العالقات بين بغداد 
وأربيل. وأك�دت مصادر مطلعة ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” إن تل�ك االجتماع�ات أس�فرت ع�ن 
مناقشة جملة من القضايا في مقدمتها تحديد 
مدة والية رئاسة الوزراء بواليتين واتفاق على 
ح�ل القضاي�ا العالق�ة وتنفيذ كام�ل اتفاقات 

اربيل “السرية”. 
وتاب�ع المراقبون انه يب�دو التدبير االيراني 
واضحاً لذل�ك التقارب المفاج�ئ بين الطرفين 
المتنازعي�ن، الس�يما إن طه�ران باتت تش�عر 
السياس�ية  بفق�دان تواصله�ا م�ع األط�راف 
العراقي�ة الس�نية والكردي�ة وبع�ض األطراف 
الش�يعية بس�بب ما يعرف عن دعمها للمالكي، 
ووجدت نفسها ازاء كل ذلك امام خيار التعويل 
عل�ى المالك�ي وائتالفه او التواص�ل مع جميع 
االطراف السياسية، وسط تداعيات االنخفاض 
التاريخي في قيمة ريالها وأزمتها مع واشنطن 
بش�أن مضيق هرمز والبرنام�ج النووي. ولعل 
طهران وجدت كسب ود جميع االطراف العراقية 
يصب في صالحها، في الم�دة الراهنة على اقل 
تقدي�ر، وقد مهدت لذلك عبر تدبير زيارة كردية 
الى بغ�داد، وزيارة للتحال�ف الوطني الى اربيل 
في االيام القليلة المقبلة، س�ينتج عنهما اتفاق 
نهائي على تنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تخدم 
الكرد والس�نة والشيعة كما يبدو، فتحقق بذلك 
االس�تقرار الذي تنش�ده في العراق، والتواصل 
الذي تسعى اليه مع جميع األطراف، ولتحافظ 
على كونها الالعب األساسي في الشأن العراقي 
حتى في حال انشغالها بشؤونها الخاصة.               

   بغداد/ المستقبل العراقي
العراقية  الجنائي�ة  المحكم�ة  أص�درت 
أمس حكما ثالثا باإلع�دام ضد نائب رئيس 
الجمهوري�ة المته�م باإلره�اب والموجود 
خارج البالد طارق الهاشمي وصهره احمد 
قحط�ان اث�ر إدانتهم�ا في قضي�ة تفخيخ 
س�يارة في أثناء مراس�م زيارة عاش�وراء 
ع�ام 2011. وقال الناطق الرس�مي باس�م 

مجلس القضاء األعلى عبد الستار البيرقدار أن المحكمة الجنائية 
المركزي�ة أص�درت حكما باإلع�دام للمرة الثالثة بحق الهاش�مي 
المحك�وم غيابي�ا بتهم�ة اإلره�اب ومدي�ر مكتبه صه�ره احمد 
قحط�ان اس�تنادا للم�ادة الرابعة من قان�ون مكافح�ة اإلرهاب 
في قضية تفخيخ س�يارة نوع “كيا” ضد زوار عاش�وراء الس�نة 
الماضي�ة. وكانت المحكمة أصدرت الخميس الماضي حكما ثانيا 
باإلع�دام ض�د الهاش�مي وقحط�ان والموجودين خ�ارج العراق 
إلدانتهما بتحريض أف�راد حمايتهما على وضع عبوة الصقة في 

سيارة احد ضباط الشرطة مما أدى إلى مصرعه.

 بغداد/ المستقبل العراقي
عل�ل عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار ف�ي مجلس النواب 
إبراهي�م الركابي أس�باب تراج�ع مبيعات البن�ك المركزي من 
الدوالر يرجع إلى أبعاد الش�ركات الوهمية التي كانت تش�تري 
عمالت وبكميات كبيرة من م�زاد البنك، مؤكداً أن هذا التراجع 
سيس�اعد في استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدوالر. وقال 
الركاب�ي إن س�بب تراجع مبيع�ات البنك المركزي ع�ن العملة 
الصعب�ة يعود إلى أن اللجان المش�كلة من قب�ل مجلس النواب 
والت�ي كش�فت عن وج�ود خروقات ف�ي بيع العمل�ة الصعبة 
بم�زاد البن�ك المركزي من خ�الل التعامل مع ش�ركات وهمية 
وبنس�بة “80%” تقوم بش�راء ال�دوالر وبكمي�ات كبيرة دون 
وجود اس�تيراد للبلد. وتابع وهذا ما أدى إلى اس�تنزاف العملة 
الصعبة خالل المدة الماضية، وسبب زيادة بسعر صرف الدينار 
مقابل ال�دوالر، مبيناً بعد الكش�ف عن تل�ك العمليات تراجعت 
الش�ركات ع�ن خططها الش�ريرة ف�ي عملي�ة ش�راء الدوالر 
م�ن الم�زاد العلني. وأضاف، هن�اك دور كبير للجنتي�ن المالية 
واالقتصادية النيابيتين للكشف على عمليات غسيل األموال من 
خ�الل متابعاتها الميدانية لعمل البنك المركزي، مش�يراً إلى ان 
التراج�ع في بيع العملة الصعبة يعد ايجابياً ألنه سيس�اعد في 
استقرار س�عر صرف الدينار والحفاظ على الرصيد المالي من 

العملة الصعبة للبلد.

         المستقبل العراقي/خاص
كشف مصدر سياسي مطلع عن عزم حزب الدعوة االسالمية 
والمجل�س االعل�ى االس�المي عل�ى دخ�ول انتخاب�ات مجالس 
المحافظات بقائم�ة انتخابية واحدة وبلوني�ن مختلفين. وقال 
المصدر الذي رفض الكش�ف عن هويته ل�”المستقبل العراقي” 
إن حزب الدعوة االسالمية والمجلس االعلى االسالمي سيدخالن 
انتخاب�ات مجال�س المحافظات بقائمة انتخابي�ة واحدة تحمل 
لونين، يمثل أحدهما حزب الدعوة ويمثل اآلخر المجلس االعلى. 
وعزا المصدر س�بب س�عي الطرفين لخ�وض االنتخابات بهكذا 
تحالف الى وجود “ضغوطات إقليمية”، موضحا إن هناك “رغبة 
اقليمي�ة لتوحيد القوى السياس�ية الش�يعية برغ�م التناقضات 
الفكري�ة القائم�ة بي�ن الطرفي�ن المذكورين”. م�ن جهته قال 
سياس�ي كبير في االئتالف المزمع تش�كيله رفض الكش�ف عن 
هويته هو اآلخر في إجابة عن س�ؤال طرحته عليه “المس�تقبل 
العراق�ي” به�ذا الش�أن، “ه�ذه الخط�وة تقتضيه�ا المصلح�ة 
الوطنية وضرورة العمل المش�ترك بين التيارات السياس�ية من 
أجل حماية أص�وات الناخبين والعمل عل�ى تحقيق طموحاتهم 
ومطالبه�م”. وتفت�ح المفوضية العليا لالنتخاب�ات اليوم الباب 
لتسجيل الكيانات السياس�ية الراغبة بخوض انتخابات مجالس 
المحافظات التي تقرر اجراؤها في العشرين من نيسان المقبل. 
وتبدأ عملية تس�جيل الكيانات السياس�ية والمصادقة عليها في 
مفوضي�ة االنتخابات منذ اليوم وحتى الخامس والعش�رين من 
تش�رين الثاني الحال�ي. وحتى اآلن، لم يتم اإلع�الن عن تحالف 
سياس�ي لخ�وض تل�ك االنتخاب�ات. وينض�وي ح�زب الدع�وة 
االس�المية والمجل�س األعلى االس�المي في تحال�ف واحد في 
مجلس الن�واب الحالي هو التحالف الوطني. ويرى الكثيرون إن 
اختالف�ات فكرية عدة قائمة بين الطرفين، اال إن طبيعة عملهما 

السياسي المشترك تظهر تقارباً في وجهات النظر بينهما. 

     المستقبل العراقي / خاص
كش�فت مص�ادر مطلع�ة تتخذ م�ن إقليم 
اً له�ا عن انتش�ار كبير لجهاز  كردس�تان مقرَّ
المخابرات اإلس�رائيلي “الموس�اد” في إقليم 
كردس�تان، الفتة إلى أن “الموس�اد” يتخذ من 
الش�ركات التجارية واجهة لتمرير مخططاته 
“الفيغ�ارو”  صحيف�ة  البالد.وكان�ت  داخ�ل 
الفرنس�ية قد قالت أن عمالء جهاز المخابرات 
تغلغله�م  زادوا  ق�د  “الموس�اد”  الصهيون�ي 
ف�ي المناط�ق الكردي�ة ش�مال العراق.وقالت 
المص�ادر إن نش�اط “الموس�اد” يتمثَّ�ل ف�ي 
التجس�س المباش�ر على عمل الدولة العراقية 
من خ�الل أجهزة تنّصت واس�تعمال التقنيات 
رة جّداً في هذا المجال، مبينة أن هناك  المتطوِّ
أجهزة تسترق الس�مع لمكالمات المسؤولين 
عب�ر اتصاالته�م الهاتفية، فضالً ع�ن متابعة 
نش�اطات المس�ؤولين العراقيين ف�ي اإلقليم 
عم�الء  هن�اك  أن  المص�ادر  وبغداد.وأك�دت 
للموس�اد يعمل�ون ضم�ن ش�ركات تجاري�ة 
ليقوم�وا بمه�ام التجس�س عل�ى ال�وزارات 
العراقية، موضحة أن نش�اط الموس�اد يشمل 
المج�االت االقتصادي�ة واألمنية والسياس�ية 
في الب�الد. من جان�ب آخر، أش�ارت المصادر 
إلى أن نخب�ة من ضباط البيش�مركة توجهوا 

إلى ت�ل أبي�ب إلج�راء تدريبات مش�تركة مع 
الضباط اإلس�رائيليين بغية تطوي�ر قدراتهم. 
وكان الصحف�ي األميرك�ي وين مادس�ن قال 
ف�ي دراس�ة مطّولة ع�ن إقليم كردس�تان إن 
“إس�رائيل” نش�طت منذ بداية احت�الل العراق 
ع�ام 2003  بنش�ر “ضباط الموس�اد” إلعداد 
المالكات الكردية العس�كرية والحزبية، مبيناً 
أن الموس�اد “اإلس�رائيلي” من�ذ ع�ام 2005 
داخل معس�كرات ق�وات البيش�مرَكة الكردية 
ويق�وم بمهام تدريب وتأهي�ل متمردين أكراد 
من “سوريا وإيران وتركيا”.من جانبها، تبدي 
الحكوم�ة المركزي�ة ف�ي بغداد خش�يتها من 
ل اإلقليم إلى قاع�دة لتفتيت العراق،  أن يتح�وَّ
ومحرِّضا أساسا في تقويض العملية السياسية 
باحتوائ�ه  المتعاقب�ة  الحكوم�ات  وإضع�اف 
للمخابرات الدولية الس�يما اإلسرائيلية.ويرى 
مراقب�ون أن اإلقلي�م يحتفظ بعالق�ات جّيدة 
مع إس�رائيل منذ عهد المال مصطفى بارزاني، 
رت بعد سقوط  مؤكدين أن هذه العالقات تطوَّ
نظام ص�دام عام 2003، مبدين خش�يتهم من 
تح�ركات اإلقليم األخيرة، الس�يما تصريحات 
النواب ف�ي برلمان اإلقليم الت�ي تقول أنهم ال 
يتقاطعون مع إس�رائيل بش�كل مطل�ق، وأن 

لديهم مصالح مشتركة معها. 

انتشار كبري للموساد يف كردستان.. 
وضّباط البيشمركه يتدّربون يف تل أبيب

الدعوة واملجلس يف انتخابات 
املحافظات بقائمة واحدة

مصدر لـ                          : العراقية أجلت خالفاهتا مع املالكي »لعيون املكاسب«!!

ة وسط مخاوف رسمية وشعبيَّ

اإلعدام للمرة الثالثة عىل 
التوايل للهاشمي

    المستقبل العراقي / خاص 
أكد مصدر نيابي إن قيادات القائمة 
العراقي�ة ضغطت عل�ى زعيم القائمة 
اي�اد ع�الوي إليق�اف خالفات�ه م�ع 
رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي. وقال 
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه 
في حديث ل�”المس�تقبل العراقي” إن 
قي�ادات القائمة رأت انه�ا تمكنت من 
تحقيق “مكاسب” كثيرة في الحكومة 

الحالي�ة، ما دفعها إلى “الضغط” على 
ع�الوي إليق�اف او تأجي�ل خالفات�ه 
تك�ون  ت�كاد  “الت�ي  المالك�ي  م�ع 
ش�خصية”، عل�ى حد تعبيره. وأش�ار 
ال�ى إن القائم�ة أجلت الخالف بش�أن 
مجل�س السياس�ات العليا ال�ذي كان 
من المفترض تش�كيله وفقاً التفاقية 
اربي�ل على أن يتزعمه عالوي بس�بب 
حصوله�ا عل�ى مناصب س�يادية في 

حكومة الشراكة الوطنية التي شكلها 
المالكي. ويالحظ ف�ي اآلونة االخيرة 
إن التصريح�ات المهاجم�ة للمالك�ي 
والتي يطلقها أعضاء القائمة العراقية 
قل�ت الى حد كبير بع�د أن كانت تطلق 
بش�كل ش�به يومي. وهن�اك خالفات 
كبي�رة بي�ن المالكي وع�الوي أخذت 
باالزدياد بعد ظهور نتائج االنتخابات 
النيابي�ة العام�ة الت�ي ج�رت في عام 

العراقي�ة  القائم�ة  وحصل�ت   .2010
ف�ي الحكوم�ة الحالية التي اس�تغرق 
تشكيلها شهوراً عدة بعد انتهاء اعالن 
نتائج االنتخابات على مناصب سيادية 
عدة م�ن بينها رئاس�ة مجلس النواب 
ومنصب نائب رئيس الوزراء لش�ؤون 
البن�ك  محاف�ظ  ومنص�ب  الخدم�ات 
المرك�زي ووزارات المالي�ة والتربية 

والزراعة وغيرها.

  بغداد/ المستقبل العراقي
حذر ناشطون وأعضاء في لجنة الثقافة واإلعالم 
ف�ي مجلس النواب ورجال الدي�ن من محاولة فرض 
الحج�اب عل�ى النس�اء أو تقيي�د الحري�ات العام�ة 
والخاصة، مش�يرين إلى أن هذه اإلجراءات »مخالفة 
للدس�تور والقان�ون«. وعل�ى الرغ�م م�ن حماي�ة 
الدس�تور للحري�ات العام�ة والخاص�ة، إال أن رجال 
دين وأحزاباً إس�المية وزعام�ات قبلية تمنع دخول 
الس�افرات وبيع المش�روبات الكحولي�ة والحفالت 
الغنائية والموس�يقى في مناطق واسعة من العراق 
على الرغم من مرور 10 س�نوات تقريباً على التحول 
المفت�رض نحو الديمقراطية ف�ي هذا البلد. وطالبت 
الناش�طة النسوية هناء أدور الس�لطتين التشريعية 
والتنفيذية ب�� »القيام بواجبهم�ا المتمثل بالحفاظ 
عل�ى الدس�تور وتطبيق القان�ون«، مبين�ة أن »أمرا 
خطي�را أن يقوم رجل دين أو ش�خص م�ا بمحاولة 
ف�رض آرائ�ه ومعتقدات�ه على الن�اس... ه�ذا دليل 
عل�ى غي�اب الدولة«.وأضافت أن »مه�ام رجل الدين 
تق�ع داخ�ل مق�ره الدين�ي وال يمكن ل�ه أن يفرض 
عل�ى الن�اس طريق�ة اللب�س أو األكل« ، وتابعت أن 
»المنظمات العراقية ل�ن تقبل بمثل هذا التوجه ولن 
تسمح بمصادرة الحريات الخاصة والعامة وستقف 
في وجه مث�ل هذا التيار بقوة«. ودعت لجنة الثقافة 
واإلع�الم النيابي�ة النس�اء اللواتي تعرض�ن إلى أي 

مضايقات إلى تقديم ش�كوى إلى البرلمان أو اللجوء 
إلى القضاء. وشدد عضو اللجنة النائب عن »التحالف 
الكردس�تاني« مؤيد الطيب عل�ى أنه »ال يجوز إجبار 
أي مواط�ن عراق�ي على ن�وع من اللب�س أو التدخل 
في طريقة س�لوكه«. وحذر رج�ال الدين من أن »أي 
إجب�ار أو فرض ه�و مخالفة دس�تورية ومن يقوم 
بها س�يكون تحت طائل�ة القانون«. وش�دد على أن 
»الحري�ات الش�خصية والحري�ات العام�ة مكفولة 
دس�تورياً، وبذلك يجب أن تكون مصانة ومن واجب 
السلطات الثالث »التنفيذية والتشريعية والقضائية« 

الحفاظ على الدستور ومنع أي مخالفة له«.

مخاوف من مصادرة الحريات بعد حمالت فرض الحجاب

الثقافة النيابية تدعو النساء لرفع دعاوى 
ضد املتطرفني
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جرائم المعلوماتية تهدد »أمن« الحريات

عراقيـون يتخـوفون من عـودة الدكتـاتورية يف ظـل ترشيع 
قوانيـن من وراء »ظهر« الشعـب

   بغداد / المستقبل العراقي

قالت األمم المتحدة أمس أن اآلالف 
من النس�اء والفتيات العراقيات يعانين 
من الممارس�ات التقليدية العش�ائرية 
مث�ل ال�زواج في س�ن مبك�رة وجرائم 
الش�رف مع عجز الس�لطات األمنية أن 
تكفل لهن الحماية، فيما دعت منظمات 
مجتمع مدني، مجل�س القضاء األعلى 
إل�ى تش�ريع قوانين تج�رم العنف ضد 
النساء.وقالت ممثلة بعثة األمم المتحدة 
لمس�اعدة العراق )يونامي( السيدة آدا 
ميما، في تصريح على هامش فعاليات 
مؤتمر محاربة أش�كال العنف والتمييز 
ض�د الم�رأة الذي أقي�م ف�ي الناصرية 
ان “حق�وق النس�اء تنتهك ف�ي البالد، 
وان اغلب النس�اء والفتي�ات لم يحظن 
بفرص تعليم وامته�ان معظم األعمال 
وإلزامهن بالعم�ل داخل المنزل وتقييد 
تحركاتهن”. وأشارت الى ان العديد من 
القوانين المش�رعة والمطروحة حاليا 
التي تخص الم�رأة تحتاج الى تعديالت 

إضافية لدعم هذه الشريحة.
ال�زواج  ان   إل�ى  وأش�ارت ميم�ا 
في س�ن مبك�رة يج�ب ان يعتمد على 
النضوج النفس�ي والجسدي والعقلي.. 
وباستثناء تلك العوامل فستكون هناك 
مش�كلة في بن�اء األس�رة والمجتمع، 
مبين�ة ان الفقر والتعليم كانا س�ببين 
المش�كالت  ظه�ور  ف�ي  أساس�يين 
االجتماعي�ة، الس�يما ان أغلب النس�اء 
ال يحصل�ن على ف�رص تعليم أو تعيين 
خاص�ة في المناص�ب العليا في الدولة 
مقارن�ة بالرجال, وت�رى أن من وجهة 
نظر األمم المتحدة ان تأخذ المرأة فرصا 
مس�اوية لما يحصل علي�ه الرجال.إلى 
ذلك، دعت منظم�ات تعنى بالدفاع عن 

حقوق المرأة، مجل�س القضاء األعلى، 
إلى تشريع قوانين تجرم ظاهرة العنف 
ضد النس�اء التي استش�رت في عموم 
الب�الد وخاص�ة ف�ي ذي ق�ار. وذكرت 
الم�رأة  أور لحماي�ة  رئيس�ة منظم�ة 
والطف�ل منى الهاللي ان ضمان حقوق 
المرأة ف�ي العراق ال يتطل�ب ضمانات 
قانونية ودستورية على الورق وحسب، 
بل األهم هو التطبيق السريع. وأضافت 

األخ�رى  ه�ي  الش�رطة  أجه�زة  أن 
بحاجة ال�ى الكثير من التوجيه والدعم 
واإلش�راف م�ن جانب الس�لطات على 
مس�توى الدول�ة بش�أن كيفي�ة تنفيذ 
القانون بشكل سليم. وأشارت الهاللي 
الى ان منظمتها اعتم�دت على تقارير 
أظه�رت ان العدي�د من اآلب�اء يجبرون 
بناتهم على الزواج القسري وحرمانهن 
م�ن ح�ق التعلي�م والعم�ل والحصول 

عل�ى الخدم�ات الصحي�ة، فض�ال عن 
زواج صغار الس�ن. وأكدت أن التقارير 
كش�فت ع�ن ان ع�دد النس�اء الالت�ي 
يقدم�ن عل�ى االنتحار الس�يما حاالت 
إضرام النار في أنفسهن، يتزايد بشكل 
مخيف جدا بسبب إجبارهن على الزواج 
في س�ن مبكرة او الزواج القسري من 
أقاربه�ن او بس�بب عدم إيج�اد فرص 
عمل وحصوله�ن على روات�ب الرعاية 
االجتماعي�ة  او نتيجة العنف األس�ري 
او تع�رض بعضه�ن لالعتق�ال فض�ال 
عن ع�دم وجود مراك�ز لتطوير المرأة، 
وإيج�اد وس�ائل لمعالجة المش�كالت 

السيما االجتماعية منها.
وكش�فت الهاللي عن ارتفاع كبير 
في نس�بة ع�دد األرام�ل من الش�ابات 
الت�ي م�رت بالب�الد  نتيج�ة الح�روب 
وعملي�ات اإلره�اب واالختط�اف الت�ي 
أزواجهن.م�ن جهته�ا،  له�ا  يتع�رض 
لش�رطة  العام�ة  المديري�ة  كش�فت 
محافظ�ة ذي ق�ار عن تزاي�د مضطرد 
في عدد حاالت االنتحار المس�جلة بين 
النس�اء م�ن الش�ابات. وأوض�ح مدير 
الش�رطة اللواء الركن حسين عبد علي، 
ان ح�االت االنتحار المتزاي�دة وخاصة 
بين النس�اء الش�ابات تش�كل مؤش�را 
خطيرا. وارجع أسباب تلك الظاهرة الى 
التي  العشائرية  الممارس�ات والتقاليد 
تحك�م مجتمعاتنا، الس�يما في مجال 

الزواج القسري في سن مبكرة.
وأشار مدير الشرطة الى ان دائرته 
س�جلت العش�رات من حاالت االنتحار 
خالل األش�هر القليلة الماضي�ة، داعيا 
منظم�ات المجتم�ع المدني ووس�ائل 
اإلع�الم ال�ى اخ�ذ دورهم�ا الصحي�ح 
في الدعوة إلى نش�ر مفاهي�م الثقافة 

االجتماعية للحد من هذه الظاهرة.

لدى المالكي »نزعة ديكتاتورية«

جيـفـري: حتــويـل العـراق إىل نمـوذج 
للديمقراطية فكرة سـاذجة

األمم املتحدة: آالف النساء يواجهن خطر العنف والزواج
بسن مبكر يف العراق

     بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت مجلة فورين بوليس�ي في لقاء لها مع السفير 
األمريكي الس�ابق في العراق جيم�س جيفري قوله “كنت 
أري�د بقاء القوات في العراق ذلك أن ش�عوري بأن، القوات 
األميركي�ة في الب�الد كانت تنف�ذ مهمة التدري�ب في عام 
2011 الماضي، ول�ذا كنت اعتقد من المهم أن يكون هناك 
حضور أمريكي ووض�ع جديد التفاقي�ة القوات”.جيفري 
ال�ذي تقاعد م�ن الحكومة هذا العام بعد أن ش�غل منصب 
مبعوث إدارة اوباما إلى بغداد حتى ش�هر حزيران من عام 
2010، ل�م يدع�م بالض�رورة بقاء ع�دد كبير م�ن القوات 
حس�ب ما أرادها القادة العسكريون والتي تراوحت ما بين 
8 آالف إل�ى 24 ألف�ا اعتمادا على قول مس�ؤول عس�كري 
كبير قال “انه يعتقد اعتقادا راسخا بأن هناك حاجة لبقاء 
الق�وات بع�د عام 2011 وه�ي مطلوبة من قب�ل الحكومة 
العراقي�ة”. وأضاف جيفري “أن عدد القوات لم يكن ش�يئا 
أخمنه فقد كان هذا قرارا عس�كريا لكن حجتي كنا نحتاج 
لوج�ود القوات للقيام بمهام التدري�ب ووجود قوات قادرة 
على الدفاع عن نفس�ها والقيام بعمليات مكافحة اإلرهاب 
وبعض األش�ياء األخرى”. وتابع جيف�ري “كلما احتفظنا 
بق�وات في العراق كلما كان أفضل”.وواصل جيفري والذي 
كان أح�د الالعبين الرئيس�يين بي�ن بغداد وواش�نطن في 
م�ا يتعل�ق بمفاوضات ع�ام 2011 التي ته�دف إلى تمديد 
اتفاقي�ة إدارة بوش حول بقاء القوات والتي س�ميت بعام 
“صوفا” بالقول “أن تلك المفاوضات قد فشلت في النهاية 
وقد ناقش�ت م�ع رئيس ال�وزراء نوري المالكي ش�خصيا 
فكرة تمديد وجود القوات األميركية في العراق عبر اتفاقية 
تنفيذية ليس عليها أن تذهب إلى البرلمان العراقي لكن في 
النهاي�ة أصر العراقي�ون على أن اتفاقي�ة “صوفا” جديدة 
عليه�ا أن تمر من خالل البرلم�ان وإنهم ال يتزحزحون عن 
موقفهم بشان قضية الحصانة األمر الذي جعل تمديد بقاء 
الق�وات هناك أمرا مس�تحيال”.وتراجع جيفري ضد الفهم 
المتزايد في واش�نطن بأن المالكي يحاول توطيد الس�لطة 

ف�ي بغداد ورفضه تقاس�م الحك�م مع أح�زاب المعارضة 
وتحويل السياس�ة الخارجية العراقي�ة بعيدا عن المصالح 
األميركية وباتج�اه المصالح اإليرانية من خالل دعم نظام 
بش�ار األس�د في س�وريا. جيفري ال يرى المالك�ي داعما 
لألسد أو متعاونا تماما مع الواليات المتحدة حيث قال “انه 
يتحرك على الجانبين، فبالنسبة لشيعة العراق وليس فقط 
المالكي س�وريا تمثل تجرب�ة مخيفة، فهم يخش�ون بأن 
الجهاديين حينما ينتهون من عملهم في س�وريا فس�وف 
يقومون بالتحالف مع س�نة العراق ويالحقون الش�يعة”.

وق�ال جيفري “انه ربم�ا ال يكون هذا األم�ر واقعيا وليس 
م�ن مصلحتن�ا أن يفكر العراقي�ون به�ذه الطريقة فنحن 
األمريكيي�ن نك�ره أن يأخ�ذون موقفا مس�تقال ولكن هذا 
ه�و النظ�ام العالمي الجدي�د والناس بالطبع س�تتبع فيه 
مصالحها الخاصة”.في كتاب “نهاية اللعبة” اقتبس مؤلف 
الكتاب مقولة جيفري أن لدى المالكي “نزعة ديكتاتورية” 
وان عل�ى الوالي�ات المتحدة العمل عل�ى مواجهة مثل هذه 
النزع�ات. جيفري أكد أنه قال ذلك في الماضي لكنه أضاف 
أنه يض�ع الكثير من اللوم في تأخر المصالحة السياس�ية 
ف�ي العراق على رئيس الوزراء الس�ابق أي�اد عالوي رئيس 
القائمة العراقية.وقال جيفري “اعتقد أن كل زعيم واجهته 
ف�ي العراق كانت ل�ه نزعات ديكتاتوري�ة”. وتابع جيفري 
بالقول “أنه يأس�ف لبدء الحرب في العراق عام 2003 دون 
وج�ود خط�ة واضحة للخ�روج”. مضيف�ا “أن فكرة كون 
الوالي�ات المتحدة ق�ادرة على تحوي�ل الع�راق حرفيا إلى 
نموذج للديمقراطية على النمط الغربي في الشرق األوسط 
كانت دائما فكرة س�اذجة ومضللة”. مشددا على أنه “في 
معظ�م الحاالت تأخذ الفكرة عقودا ف�ي التبلور لذلك علينا 
التفكي�ر في أنه ال يمكن القيام بهذا األمر في فترة قصيرة 
وه�و أمر خاط�ئ تماما”. وق�ال جيفري أنه ي�رى الوضع 
في العراق مثل “نص�ف الكوب الممتلئ” فهناك الكثير من 
االلتزام بين العراقيين حول التنوع والتعددية واس�تقاللية 
األجه�زة عن الحكوم�ة لكن القصة النهائي�ة لم تكتب بعد 

وسوف نرى ذلك “.

    المثنى/ المستقبل العراقي /  تحسين الزركاني

أبدى مسؤولون محليون ومنظمات دولية تخوفهم 
م�ن عودة الدكتاتورية بعد قراءة البرلمان لقانون حرية 
التعبي�ر عن الرأي والتجمع والتظاهر الس�لمي بس�بب 
تع�ارض بع�ض فق�رات القانون م�ع الم�واد المتعلقة 
بحري�ة ال�رأي والتعبي�ر الواردة ف�ي الدس�تور العراقي 
والمواثي�ق والعهود الدولي�ة التي وقعه�ا العراق وصار 
طرفا ف�ي الدفاع عنه�ا. وكان مجلس الن�واب قد أنهى 
القراءة الثانية لمس�ودة القانون المثيرة للجدل وما زال 

القانون بانتظار المناقشات والتصويت.
وق�ال رئيس مجلس محافظة المثن�ى عبد اللطيف 
الحساني إن “التحول الكبير من النظام الدكتاتوري إلى 
النظ�ام الديمقراطي في الع�راق كان أمنية المعارضين 
للنظ�ام الس�ابق، وبم�ا أن األمني�ة تحقق�ت يجب على 
المعارضي�ن الس�ابقين الذي�ن وصل�وا اليوم إلى س�دة 

الحكم، الحفاظ على التجربة الديمقراطية”.
وأض�اف ان “تعبي�ر المواط�ن عن رأي�ه بحريه من 
خ�الل التظاهرات الس�لمية، هو احد أه�م عوامل نجاح 
الديمقراطية، ش�ريطة أخذ الموافق�ة على التظاهر من 
أجل توفير الحماية األمنية وتأمين الطرق التي تس�لكها 
التظاهرة، ال أن تحرم المواطن من حقه في التعبير الذي 
أراه حال�ة حضارية وصحية لتصحي�ح األداء الحكومي 
وتطوي�ره”. من جهته، قال الناش�ط ف�ي مجال حقوق 
اإلنس�ان ماجد أبو كلل أن مس�ودة القانون المطروحة 
للنق�اش ال تلبي طموحات الش�عب العراقي لما تنطوي 
علي�ه من مخالفات دس�تورية. وأضاف ان “بعض مواد 
القان�ون تخال�ف الحقوق والحري�ات المنصوص عليها 
في الدس�تور العراقي النافذ، واإلع�الن العالمي لحقوق 
اإلنسان، ونش�عر أن من كتب مسودة مشروع القانون، 
يح�اول بطريقة خفي�ة التمهيد لمرحلة من االس�تبداد 

وقمع الحريات في العراق”.
وطال�ب ابو كل�ل بإعادة كتاب�ة مش�روع القانون 
ورفع المواد التي تشترط الموافقة المسبقة على تنظيم 
التجمع�ات والتظاه�رات واالكتف�اء بإع�الم منظميها 
الس�لطات المحلية. وكان اتحاد الحريات العالمية الذي 
تأس�س في الع�ام 1987 قد أب�دى تخوفه من مس�ودة 
القانون كونه�ا “مليئة بثغرات خطيرة تتعلق بمس�ألة 
حقوق اإلنس�ان. واعترض االتحاد على تعريف مس�ودة 
القان�ون ب�”حرية التعبير” حي�ث تخفق في أن تتوافق 

مع قانون حقوق اإلنس�ان العالمي، فح�ق التعبير حق 
أساس�ي لكل البش�ر، وليس مقتصراً على “المواطنين” 
كما تح�دد المادة األول�ى من الفصل األول من مس�ودة 
القانون.إل�ى ذل�ك، انتق�دت طالب�ة كلية القان�ون نور 
علي القانون وش�ككت ف�ي حرص الحكوم�ة العراقية 

عل�ى ضم�ان الديمقراطية وحري�ة التعبي�ر, مؤكدة ان 
التج�ارب الس�ابقة التي رافق�ت التظاه�رات أوضحت 
عدم حرص الحكومة على ضم�ان الديمقراطية وحرية 
التعبير معتبرة ان القانون يتالءم مع توجهات الس�لطة 
التنفيذي�ة، التي أثبتت ع�دم مقدرتها على تلبية مطالب 

المواطني�ن في نش�ر مفاهي�م الحري�ة والديمقراطية 
ف�ي العراق، فضال ع�ن توقيت ع�رض القانون كخطوة 
اس�تباقية لمواجهة التظاهرات للس�يطرة عليها ومنع 

توسيع نطاقها.
واعتب�رت نور تغيي�ب حق المواطن وع�دم اطالعه 

على مش�اريع القوانين، التي تتعلق بحريته في التعبير 
ع�ن رأيه، في مجلس النواب، من خالل وس�ائل اإلعالم، 
يعد تجاوزا من ممثلي الش�عب المنتخبين. وأضافت أن 
“بعض فقرات قانون حرية الرأي والتعبير، جاءت مبهمة 
غي�ر واضحة، وال تنس�جم م�ع التجرب�ة الديمقراطية، 
وكأن�ه وض�ع لفترة زمني�ة معينة، ولم يك�ن مثلما كنا 
نتوقع، في أن يكون تش�ريعا مهما يؤسس إلى  مرحلة 

جديدة في العراق الديمقراطي الحر”.
وكانت منظم�ة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت 
العراق في وقت س�ابق بعدم التصديق على القانون قبل 
مراجعته. وتعتقد المنظمة ان القانون يسمح للسلطات 
بالتضيي�ق على الحق�وق المحمية بدع�وى “المصلحة 
العامة” و”النظ�ام الع�ام أو اآلداب العامة” دون وضع 
ح�دود أو تعريفات لهذه المصطلحات. وتحدثت هيومن 
رايت�س ووت�ش إلى عدد م�ن أعضاء البرلم�ان العراقي 
بشأن مشروع القانون الذين “قالوا لم يتم عرضه عليهم 
بعد أو تقديمه. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي 
لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس 
ووتش ف�ي تصريحات صحافي�ة س�ابقة ان “القانون 
يق�وض من ح�ق العراقيين ف�ي التظاه�ر والتعبير عن 
أنفس�هم بحرية، بدالً م�ن إعداد قواني�ن تقييدية، على 
الحكومة أن تك�ف الهجمات عل�ى المعارضين من قبل 
قوات األمن والموالين لها”.وفي سياق متصل أكد رئيس 
نقاب�ة المحامي�ن العراقيين ف�ي المثن�ى صالح هادي 
العبساوي على ان “النقابة أشرت عدة فقرات في مسودة 
القانون تتع�ارض مع الحريات المجتمعية، منها المواد 
“4 و7 و8 و 9 و10” الت�ي تش�ير الى التجمعات وفرض 
أوقات للسماح إلى المتظاهرين بالتجمع، وضرورة اخذ 
الموافقة من الحكومة التشريعية، قبل خمسة أيام على 
األق�ل، والتنفيذية خالل “24” س�اعة، كل هذه الفقرات 

تتعارض مع الحريات وتعمل على تقييدها.
وأض�اف ان “اس�تخدام مصطل�ح النظ�ام الع�ام، 
ي�راد به تقييد الحري�ة العامة للمواطني�ن، وما ورد في 
المادة )11( من قانون التظاهر الس�لمي، باإلشارة الى 
الس�لطة التنفيذية باس�تخدام القوة المفرطة، لتفريق 
المتظاهرين، إذا تجاوزت التظاهرة او التجمع الس�اعة 
العاش�رة ليال، األمر الذي يس�مح للقوات األمنية التعدي 
عل�ى حرية وكرام�ة المواط�ن، وأرى ان ه�ذه الفقرات 
مبال�غ فيها والبد م�ن مراجعتها بتمع�ن قبل التصويت 

على القانون”.

    بغداد / المستقبل العراقي

رًدا على اتهامه بإيقاف تنفيذ أحكام اإلعدام بسعوديين 
ُمداني�ن بتنفيذ أعم�ال إرهابية في بالده، فق�د أكد الرئيس 
جالل طالباني على أن الدس�تور ال يمنحه حًقا حصرًيا في 
إيق�اف تنفيذ هذه األحكام ليطبقه على هؤالء الس�عوديين 
الُمدانين، واصًفا هذا االتهام بأنه تضليل للرأي العام المحلي 
والخارجي. وق�ال طالباني في بيان صحف�ي وزعه مكتبه 
اإلعالمي أم�س حول اتهامات نائب له بإيقاف حكم اإلعدام 
ضد س�جناء سعوديين محكومين باإلعدام، إنه ال يملك حًقا 
يؤهله دس�توًرا التخاذ ه�ذا اإلجراء داعًي�ا كل من يصدر أو 
ينش�ر تصريحات لها تفاعالت قانونية وسياسية أن يكون 
على بينة من أحكام الدس�تور والتش�ريعات تجنباً لتضليل 
الرأي الع�ام المحلي والخارجي.  وق�ال مكتب طالباني في 
بيانه “نس�بت وس�ائل اإلعالم إلى برلمان�ي عراقي قوله إن 

فخامة رئيس الجمهورية “أوقف حكم اإلعدام” ضد سجناء 
م�ن مواطن�ي احد البل�دان العربي�ة الش�قيقة. إن مثل هذا 
التصريح، في حال دقة نقله، ينم عن عدم دراية بالدس�تور 
العراقي الذي ينص على استقاللية القضاء واحترام قراراته 
، وال يمنح في أي من بنوده رئيس الجمهورية حًقا حصرًيا 
ف�ي إيق�اف تنفيذ أح�كام اإلع�دام . فالم�ادة 72/ أوال من 
الدس�تور تن�ص عل�ى أن رئي�س الجمهورية يص�در العفو 
الخ�اص بتوصية م�ن رئيس مجلس الوزراء ويس�تثني من 
ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم 
الدولية واإلرهاب والفساد المالي واإلداري . وكان يجدر بكل 
من يصدر أو ينشر تصريحات لها مفاعيل قانونية وسياسية 
أن يكون على بينة من أحكام الدس�تور والتشريعات تفادياً 
للوقوع ف�ي مطبات الزل�ل والخطأ، وتجنًب�ا لتضليل الرأي 
الع�ام المحلي والخارج�ي”. وكان النائب والمش�رف العام 
عل�ى بعثة هيئ�ة األوق�اف عيفان الس�عدون أك�د الجمعة 

الماضية أن طالباني وجه بوقف حكم اإلعدام ضد أي معتقل 
س�عودي مضيفاً أن�ه ال أحد يس�تطيع قانوًن�ا تنفيذ حكم 
اإلع�دام ما لم يصادق عليه رئي�س الجمهورية.  من جانبه، 
طالب نائب عن كتلة المواط�ن البرلمانية الممثلة للمجلس 
األعلى اإلس�المي برئاس�ة عمار الحكيم أمس بإقامة الحد 
على من أجرم بحق الشعب العراقي، معتبرًا أن إقامة العدل 
ال تتحق�ق إال بذل�ك فيما أبدى اس�تغرابه م�ن إيقاف حكم 
اإلع�دام والعف�و عن بع�ض المحكومين الس�عوديين وقال 
علي ش�بر إن “رئيس الجمهورية جالل  طالباني ونوابه هم 
المفوض�ون بالمصادقة على أحكام اإلع�دام ضد من أجرم 
بحق الش�عب العراقي بمن فيهم المعتقلون الس�عوديون” 
مطالًب�ا ب�”إقامة الحد ضد هؤالء ألن إقامة العدل ال تتحقق 
إال بذلك”. وأبدى استغرابه من “إيقاف حكم اإلعدام والعفو 
عن الس�عوديين الذين فخخوا الس�يارات وش�اركوا بسفك 

دماء العراقيين”.

ردًا على اتهامه بإصدار أوامر بعدم 
تنفيذ األحكام

طالباين يؤكد
 أن الدستور ال يمنحه حق

 إيقاف إعدام سعوديني
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن ضبط ش�حنة أسلحة على متن حاوية في 
مين�اء عدن آتية من تركي�ا. ونقل موقع وزارة الدفاع “26 س�بتمبر نت” عن 
مص�در امني في ع�دن ان “الحاوية كانت تضم صناديق على أنها بس�كويت 
وف�ي داخله�ا قطع للس�اح”. وأض�اف المص�در ان “األجه�زة األمنية تقوم 
بعمليات تحقيق واس�عة حول الشحنة المخالفة، والتي كانت تستهدف إقاق 
األمن واالس�تقرار” ف�ي اليمن، م�ن دون توضيح الجهة الت�ي كانت موجهة 

اليها.
وأكد مصدر أمني ضبط الش�حنة في ميناء الحاويات، مؤكداً ان األس�لحة 
وضع�ت داخ�ل 384 صندوق�ا وتضم أس�لحة رشاش�ة ومسدس�ات من نوع 

“كلوك”.
ويش�هد اليمن اعمال عنف تنس�ب خصوصا الى تنظيم القاعدة الذي عزز 
س�يطرته على مناطق ش�رق وجنوب�ي الباد مس�تفيدا من ضعف الس�لطة 
المركزية خال االنتفاضة الش�عبية العام 2011 والتي انتهت بتنحي الرئيس 

السابق علي عبد الله صالح.
وس�يطر المتش�ددون على أراض في اليمن للمرة األولى أثناء االنتفاضة. 
وخ�ال فترة س�يطرتهم القصيرة على بلدت�ي جعار وزنجب�ار المتجاورتين 
بمحافظ�ة أبين أعلنوا إقامة إمارتين إس�اميتين فيهما. ويزيد الوضع س�وًء 
ازدياد المشاحنات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
وشكاوى المتمردين الحوثيين بالشمال وحركة انفصالية في الجنوب وانعدام 

القانون في الباد التي تنتشر بها األسلحة.
وتنتشر األسلحة الشخصية في اليمن على نطاق واسع ويحملها أصحابها 

في الشوارع وال يكاد يخلو بيت يمني من قطعة ساح واحدة على األقل.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

ذكر مصور من وكالة فرانس برس وش�هود عيان أن سيارة انفجرت قرب 
مركز للش�رطة في بنغازي ش�رق ليبيا أمس األحد ما اسفر عن سقوط ثاثة 

جرحى وسبب أضرارا مادية.
وق�ال الش�هود أن االنفجار وق�ع فج�را وأدى الى اصابة ثاثة ش�رطيين 

بجروح في حي الحدائق ما س�بب أضرارا في مدخل المبنى. كما تضررت 
واجهات المحات التجارية القريبة.

وص�رح عز الدي�ن الفزاني الناطق باس�م وزارة الداخلية الليبية 
في الشرق أن “عددا من المشبوهين أوقفوا”. واضاف “لم يسقط 

قتلى فقط اصابات طفيفة”.
وش�هدت مدين�ة بنغازي ع�ددا م�ن االنفجارات. وق�د هاجم 
ناش�طون في 11 أيلول مبنى القنصلية األميركية في المدينة ما 
ادى الى مقتل اربعة دبلوماس�يين بينهم السفير كريس ستيفنز. 

كما ش�هدت اغتياالت اس�تهدفت مس�ؤولين على عاق�ة بالنظام 
السابق، نس�بت الى اإلس�اميين المتطرفين. ويأتي هذا االنفجار 

بينم�ا يطال�ب انص�ار الفدرالية بحك�م ذاتي له�ذه المنطقة 
الغنية بالنفط والتي شكلت مهد الثورة ضد العقيد معمر 

القذافي.
وقد تظاهر مئات من هؤالء الجمعة في المدينة 

مطالبي�ن ايض�ا “بإع�ادة جمي�ع المؤسس�ات 
العامة التي نقلت قس�را من اقليم برقة من قبل 
نظ�ام القذافي”. وبرقة هو اكبر االقاليم الليبية 
الثاثة اضافة الى طرابلس وفزان. ومن عاصمته 
بنغ�ازي انطلق�ت الدع�وة ال�ى تطبي�ق النظام 

الفدرالي في اذار الماضي. وينص دس�تور 1951 
الذي اقر في عهد الملك الراحل ادريس السنوس�ي 

على ان بنغازي هي العاصمة الثانية لليبيا.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�فت مصادر أردنية مقربة من مطبخ القرار عن 
قلق أردني عالي المستوى من تشكل محور عربي جديد 
ظهرت معالم�ه األولى بزيارة أمير قطر حمد بن خليفة 
آل ثان�ي إلى قطاع غزة بتس�هيات مصرية، خاصة بعد 
انتهاء “محور االعتدال العربي” بس�قوط نظام حسني 

مبارك في مصر والذي كانت عّمان طرفا فاعا فيه.
ووف�ق المص�ادر ف�إن األردن راق�ب بقل�ق تش�كل 
المحور الذي ترى أن�ه يضم مصر وقطر وتركيا وحركة 
“حماس”، وبدرجة أقل األنظمة العربية التي قامت بعد 
الربيع العربي، وتعتبر جماعة اإلخوان المس�لمين طرفا 

رئيساً فيها.
وما يقلق عّمان بحس�ب هذه المص�ادر، أن المحور 
الجديد يتش�كل على أنق�اض محوري�ن دفنتهما أمواج 
الربيع العربي، هما محور االعتدال الذي سقط مع نظام 
مب�ارك، ومح�ور الممانع�ة الذي ب�دأ متصدع�اً مع بدء 

األزمة السورية.
ووفق سياسي أردني فإن قلق عّمان يأتي من كونها 
باتت مكشوفة على مستوى السياسة الخارجية، بل إنه 
ذهب إلى وصف السياس�ية الخارجي�ة األردنية في هذه 

األيام بأنها تمر “بأسوأ حاالتها”.
ومنبع قلق عمان على وفق المصدر ذاته، أمور منها: 
تش�كل المحور ف�ي قطاع غ�زة معقل حرك�ة حماس، 
وهو أمر يعني الكثير لألردن الراعي األساس�ي للسلطة 
الفلس�طينية برئاس�ة محمود عباس. واألمر الثاني أنه 
مر برعاي�ة مصرية ومباركة تركية، حي�ث أعلن رئيس 
ال�وزراء الترك�ي رجب طي�ب أردوغان نيته زي�ارة غزة 
قريب�ا. والثالث ه�و الصمت الذي تبديه الس�عودية غير 
المس�تعدة – على وف�ق المصدر- للدف�اع عن محورها 

السابق.
وخ�ال األي�ام الماضية وف�ي صحيفة أردنية ش�به 
رسمية، قرأ المتابعون في عّمان انتقادات نادرة للمملكة 
العربية الس�عودية، تزامنت مع “هجوم متوس�ط” على 
“مصر مرس�ي” التي يتهمها األردن همسا بأنها قطعت 
الغ�از عنه، مما فاقم أزمت�ه االقتصادية التي ربما باتت 
على وش�ك االنفج�ار. المحلل السياس�ي ورئيس مركز 
الق�دس للدراس�ات عريب الرنت�اوي اعتبر أن “موس�م 
الح�ج إل�ى غزة” يحت�اج إل�ى ردود على أس�ئلة كبرى، 

أهمها برأيه: أين س�يصب هذا الموس�م؟.وعّد الرنتاوي 
أن حج�ة دعم القط�اع المحاصر منذ ع�ام 2006 تبدو 
“غير قابلة للبيع”، الس�يما أنه�ا “تجاوزت بوابة العمل 
الفلس�طيني الش�رعية”، متس�ائا: هل كان�ت الزيارة 
إعان�ا عن إع�ادة تش�كيل للقي�ادة الفلس�طينية وفق 
مقاس�ات األنظمة الناش�ئة بالتحالف مع قطر وتركيا.

ويذهب إلى حّد اعتبار زي�ارة أمير قطر ورئيس الوزراء 

الترك�ي لقطاع غ�زة “غير الئقة بحقهما، وس�ط غياب 
الرئي�س محمود عباس”. وبرأي الرنت�اوي فإن المحور 
الجدي�د “يم�ر م�ن بوابة المذه�ب الس�ني بتحالف مع 
جماع�ات اإلخوان المس�لمين التي بدأت تحكم، وس�ط 
رغب�ة غربي�ة ف�ي التعام�ل معه�ا لكونه�ا ل�ن تغ�ادر 
المربعات التي تهم المصالح الغربية، وهو ما ظهر جليا 
بقرار الرئيس المصري محمد مرس�ي إعادة السفير إلى 

إس�رائيل ورس�الته الحميمية لبيريز”. غير أنه يتساءل 
“إلى أين س�تأخذنا الرعاية القطري�ة التركية لجماعات 
اإلس�ام السياس�ي؟ وما هو مش�روع المحور للقضية 
الفلس�طينية؟ وهل سيظل على ثوابت نظام مبارك كما 
ظهر في التعامل المصري مع إسرائيل حتى اآلن، عوضاً 
عن الصمت المصري على قصف الطائرات اإلس�رائيلية 
للخرط�وم المجاورة؟”.وي�رى الرنت�اوي أن م�ن ح�ق 

عمان أن تقل�ق لكون المحور الجديد يتج�اوز “القيادة 
الش�رعية” الفلس�طينية، وهو ما يضيف عليها أعباء ال 
تنتظرها ف�ي الموضوع الفلس�طيني، كم�ا أنه يضيف 
عبئ�ا عليها ف�ي التعامل م�ع جماعة اإلخ�وان المحلية 
الت�ي سيش�جعها التحال�ف الجديد على إبقاء س�قفها 
مرتفعا. ويبدي “اس�تغرابه” م�ن الموقف المصري من 
قضي�ة قطع الغاز ع�ن األردن على حد وصفه، ويرى أن 
الق�رار سياس�ي “وإال م�ا معنى أن تع�رض مصر على 
لبن�ان تزويدها بالغاز لتوليد الكهرب�اء بينما يقطع عن 

األردن؟”.
ف�ي المقابل يتحدث رئيس مركز دراس�ات الش�رق 
األوسط جواد الحمد عن المحور الجديد باعتباره “والدة 

شرعية للثورات العربية وخيارات الشعوب”.
وقال الحمد إن “محور االعتدال سقط بسقوط نظام 
مبارك، والس�عودية تفضل االنتظار على إنش�اء محور 
جدي�د، واألردن ال يمل�ك إنش�اء محور جدي�د العتبارات 
الثق�ل السياس�ي واالقتص�ادي حيث تعان�ي عمان من 
أزم�ة ف�ي الجانبي�ن”. وأض�اف أن “مح�ور الممانع�ة 
تف�كك بعد لجوء س�وريا إل�ى الحل األمن�ي للتعامل مع 
ثورة ش�عبها، ومغادرة حماس للمحور، وانشغال إيران 
بأزماته�ا، واختيار حزب الله تس�ديد الفواتير لس�وريا 
مم�ا أضعف حضوره بين الش�عوب”. ويحلل الحمد بأن 
مصر ستكون مركز ثقل هذا المحور، وستستفيد تركيا 
من عودة النفوذ السياس�ي الذي فقدته بخسارة سوريا 
ولو مؤقتا وستتمدد اقتصاديا، بينما ستجد قطر محورا 
تزيد م�ن خاله نفوذها الذي ب�ات ال يمكن تجاوزه في 
المنطقة، وس�تنضم إليه ربما الس�ودان وليبيا وتونس، 
ليش�كل حرب إرادة عربية تعيد بناء الخارطة السياسية 
للمنطقة”.وع�ن األردن ي�رى الحم�د أن حس�اباته في 
السياس�ة الخارجية “ظل�ت خاطئة من�ذ أن كبل عنقه 
بمعاهدة وادي عربة ورهانه الوحيد على محمود عباس 
وحرك�ة فتح، ثم بانخراطه في محاور انتهت، وعاقاته 
بدول المحاور الجديدة ليس�ت حميمة وتحتاج إلى عمل 
كثير”.كم�ا يرى أن عل�ى األردن أن يقل�ق ويبحث جديا 
كي�ف يغ�ادر مربع القل�ق، لكنه ي�رى أيض�ا أن العقبة 
أم�ام المح�ور الجدي�د تتمثل ف�ي الوضع الفلس�طيني 
الممزق الذي يخش�ى أن يكون خاس�را وال يس�تفيد من 
موجة الث�ورات التي يجب أن تصب ف�ي صالح القضية 

الفلسطينية في نهاية المطاف.

المــمـلــكـة في دائـرة العـزلـة

     المستقبل العراقي/ وكاالت

اختتم الرئيس الفرنس�ي فرانس�وا هوالن�د، أمس األحد، 
زي�ارة خاطفة للبن�ان أج�رى خالها مباحثات م�ع نظيره 
اللبناني ميش�ال سليمان، مؤكدا دعم  فرنسا لهذا البلد الذي 
يواجه أزمة سياسية بعد اغتيال رئيس شعبة المعلومات في 

األمن الداخلي اللواء وسام الحسن.
وعق�د س�ليمان وهوالن�د ف�ي خت�ام القم�ة 
الفرنسية اللبنانية مؤتمرا صحفيا مشتركا في 
قصر بعبدا، ش�دد فيه هوالند على رفض باده 
المس بأمن واستقرار لبنان، وقال “ال يمكن أن 
يفلت قتلة رفيق الحريري ووس�ام الحسن من 

العقاب”.
وقال هوالند -الذي أمض�ى في بيروت ثاث 
س�اعات- إن اختياره المجيء إل�ى هذا البلد في 
أول زيارة له إلى الش�رق األوس�ط، مبعثه أن لبنان 

والمنطقة يمران بمرحلة حرجة.
وتأتي زيارة هوالن�د لبيروت بعد تصعيد 
سياس�ي ش�هده لبنان خال األسابيع 
الماضية على خلفية اغتيال مسؤول 
أمني كبير هو اللواء وسام الحسن 
ف�ي تفجير س�يارة مفخخة يوم 
الماض�ي،  األول  تش�رين   19
إذ طالب�ت المعارض�ة إث�ر 
ذلك باس�تقالة حكومة 
نجيب ميقاتي بعدما 
حملتها مس�ؤولية 
تغطية ممارس�ات 

النظام السوري الذي اتهمته باغتيال الحسن.
وحصل�ت ح�ركات احتجاج عل�ى عملي�ة االغتيال وضد 
الحكومة في مناطق عدة تخللتها أحداث أمنية أوقعت قتلى 

وجرحى، ال سيما في بيروت وطرابلس.
واعتبر الرئيس الفرنس�ي -الذي رافق�ه وزير الخارجية 
ل�وران فابيوس- أن ضمان االس�تقرار ف�ي لبنان يقوم على 
اس�تمرار الحوار بين القوى السياس�ية، مش�ددا على عاقة 

باده الجيدة مع كل القوى الديمقراطية.
وأكد الرئيس الفرنس�ي أنه “في هذه المرحلة الحاس�مة 
التي تش�هدها س�وريا، نحرص على تقديم الضمانات ألمن 
لبن�ان”، مش�يرا في ه�ذا الصدد إل�ى الوجود الفرنس�ي في 
إطار ق�وة المراقبة الدولية بجنوب لبن�ان “يوينيفل”. وقال 
إن فرنس�ا ستس�اهم ف�ي حماي�ة لبن�ان ومس�اعدته على 
التص�دي للتحدي�ات الت�ي تواجه�ه. ونفى هوالن�د -في رد 
على س�ؤال خ�ال المؤتمر الصحفي- وج�ود أي عاقة بين 
باريس والوزير اللبناني الس�ابق ميش�ال سماحة الموقوف 
بتهمة التآمر للقيام بتفجيرات في ش�مال لبنان. من جانبه، 
عبر الرئيس س�ليمان عن تقدير ب�اده “للتضحيات المادية 
والبشرية” الفرنسية في لبنان، وقال إنه أكد لهوالند حرصه 

على تجنيب لبنان التداعيات السلبية لألزمة السورية.
وأضاف أنه اتفق مع هوالند “على أهمية الدور الذي يقوم 
به الموفد العربي الدولي إلى س�وريا األخضر اإلبراهيمي في 
مس�عاه إليجاد حل س�لمي لألزم�ة”، وعلى قي�ام المجتمع 
الدولي بمساعدة لبنان الستيعاب الاجئين السوريين. وبشأن 
الوضع في لبنان على ضوء األزمة األخيرة، قال س�ليمان إنه 
أك�د خال لقائه مع الرئيس الفرنس�ي عل�ى أهمية االلتزام 
بقواعد الممارس�ة الديمقراطية والقواعد الدس�تورية، ومن 

ضمنها موعد االنتخابات المقبلة.

     المستقبل العراقي/ وكاالت

اإليراني�ة  األنب�اء  وكال�ة  ذك�رت 
الرس�مية أم�س أن مجل�س الش�ورى 
اإليراني دع�ا الرئيس محم�ود احمدي 
نج�اد الس�تجوابه بش�أن إدارة ازم�ة 
الريال بعدما فقدت العملة ثلثي قيمتها 

مقابل ال�دوالر. وتبن�ى 77 نائبا النص 
ال�ذي يطلب م�ن الرئي�س التوجه الى 
مجلس الشورى ليوضح أسباب “تأخر 
الحكومة في اتخاذ قرارات الدارة سوق 
الصرف” بع�د تراجع الريال مجددا في 
تش�رين األول عندم�ا خس�ر اربعي�ن 
بالمئة م�ن قيمته خال أي�ام. وينص 

القان�ون على ضرورة جمع تواقيع 74 
نائبا لدعوة احمدي نجاد الى البرلمان. 
وامام احمدي نجاد ش�هر ليحضر الى 

المجلس. 
وق�ال النص ال�ذي اقره الن�واب أن 
س�عر الدوالر ارتفع خ�ال ايام من 22 

ألف ريال إلى نحو أربعين ألفا.

ضمت أسلحة رشاشة ومسدسات »كلوك« في زيارته األولى للشرق األوسطقتل فيه ثالثة أشخاص

بسبب تدني سعر الريال مرسي يسير على خطى مبارك

ر األسلحة إىل اليمن  تركيا تصدِّ
بعلب البسكويت

هوالند: لبنان واملنطقة يمران بمرحلة حرجةانفجـار هيـز شـرق بنغـازي

جملس الشورى اإليراين يدعو نجاد الستجوابه نشطاء مرصيون يتظاهرون للحدِّ من التعذيب يف السجون

قــطــر تضــرب األردن بتــقــربـهــا من حـمــاس !!

     المستقبل العراقي/ وكاالت

احتش�د نحو ألف ناش�ط في القاهرة للمطالبة 
بإنه�اء المعاملة القاس�ية في الس�جون المصرية 
ودع�وا ال�ى حظ�ر التعذيب ف�ي الدس�تور الجديد. 
وانتخب الرئيس اإلسامي محمد مرسي في حزيران 
بع�د 16 ش�هرا م�ن ادارة المجلس األعل�ى للقوات 
المسلحة شؤون الباد عقب اإلطاحة بحسني مبارك 
اوائل العام الماضي. وتق�ول منظمات حقوقية انه 

اثن�اء فترة حك�م المجلس قدم نح�و 12 ألف مدني 
للمحاكمة امام محاكم عس�كرية وتعرض كثيرون 

منهم للتعذيب.
وتحدث�ت عايدة س�يف الدولة من مرك�ز النديم 
للعاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف على منصة 
وقالت للحش�د ان المركز وثق 150 حالة تعذيب في 
100 يوم منذ تولي مرس�ي الرئاس�ة. وقالت س�يف 

الدولة “مرسي ماشي وراء مبارك”.
وردد المتظاهرون الذين علقوا في شارع جانبي 

ملصق�ات تظهر وجوها مش�وهة وجثث�ا لضحايا 
التعذيب “يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح”. 
وحم�ل أعض�اء م�ن جماع�ة “وط�ن ب�ا تعذيب” 
ملصق�ا كتب علي�ه “ال للتعذيب.. ه�و إحنا بنطلب 

المستحيل”.
ونظم االحتجاج بالق�رب من وزارة الداخلية في 
ذك�رى وفاة عص�ام عطا وهو ش�اب مصري قالت 
عائلته أن الس�لطات عذبته حتى الموت في تشرين 
األول م�ن الع�ام الماضي اثناء احتجازه في س�جن 
طره بجنوب القاهرة. وكانت محكمة عس�كرية قد 
قضت بس�جن عطا عامين في شباط 2011 لجرائم 

شملت “البلطجة”. 
واتهمت عائلته ضباط الس�جن بتعذيبه بإدخال 
خرطوم في فمه وفي ش�رجه وضخ مياه وصابون 
في جسمه مما تسبب في نزيف حاد أدى الى وفاته. 
وبك�ت أنعام يوس�ف والدة عطا التي كانت تش�ارك 
ف�ي االحتجاج م�ع بناتها قائل�ة “كل الل�ي طالباه 
من الرئيس الجدي�د ان يعامل عصام كأنه واحد من 

أوالده ويجيب حقه هو والشهداء”. 
وقارنت منظمات حقوقية بين وفاة عطا ووفاة 
ناشط االنترنت خالد سعيد الذي كان تشويهه وقتله 
على أيدي الش�رطة في االس�كندرية في 2010 من 
العوام�ل التي س�اعدت في إش�عال االنتفاضة التي 
أطاح�ت بمبارك. وطالب�ت منظم�ات حقوقية بأن 
ينص الدس�تور الجديد لمص�ر -الذي تعكف جمعية 
تأسيسية من 100 عضو على وضعه- صراحة على 

حظر التعذيب.
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وج�ه أمي�ن بغ�داد عبد الحس�ين 
المرش�دي بزيادة حجم المس�احات 
واالهتم�ام  المزروع�ة  الخض�ر 
بقطاع�ات النظافة والصرف الصحي 
وتأهي�ل ش�بكات الط�رق. ج�اء ذلك 
خالل جولة ميداني�ة ألمين بغداد الى 
قواط�ع 4 دوائ�ر بلدية هي الش�عب، 
الثاني�ة،  والص�در  األول�ى،  والص�در 
والرشيد. ورافقه خالل الجولة المدير 
العام للعالق�ات واإلع�الم حكيم عبد 
الزه�رة لالطالع بش�كل ميداني على 
مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 
وإيجاد الحلول والمعالجات السريعة 
الت�ي تواجه  للمش�كالت والمعوقات 

عمل مالكاتها الخدمية. 
العالقات واإلعالم  وذكرت مديرية 
في بي�ان صحفي تلقت “المس�تقبل 
أن  أم�س  من�ه  نس�خة  العراق�ي” 
“أمي�ن بغداد اس�تهل جولت�ه بزيارة 
دائ�رة بلدية الش�عب والتقى مديرها 
الع�ام ومعاوني�ه ومدي�ري األقس�ام 
واس�تمع إل�ى ش�رح تفصيل�ي ع�ن 
أعمال ونش�اطات الدائرة السيما تلك 
المتعلقة بقطاعات النظافة والزراعة 
والط�رق والمج�اري والم�اء ورف�ع 
التجاوزات”. وبينت أن أمين بغداد أكد 
ض�رورة قيام الدائ�رة البلدية بأعمال 
تطوير ش�ارع عدن الرئيس وزراعته 
بع�دد م�ن نخي�ل القالع�ات واعتماد 
تقني�ات ال�ري بالتنقي�ط إلدامة تلك 
المزروع�ات وعم�ل مقاط�ع زراعية 
يتم غرسها بأش�جار دائمة الخضرة 
واختيار 5 ش�وارع رئيسة لتطويرها 

ال�ذي  الالئ�ق  بالمظه�ر  إلظهاره�ا 
بغداد.  العاصم�ة  يتناس�ب ومكان�ة 
وتابع�ت ان “أمين بغ�داد أكد ضرورة 
خدم�ة المحالت واإلف�رازات الحديثة 
الصاف�ي  للم�اء  جدي�دة  بش�بكات 
وإنهاء معاناة س�اكنيها واالستمرار 
بتقدي�م الخدم�ات لس�اكنيها”. كما 
البلدي�ة  الدائ�رة  المرش�دي  وج�ه 
بض�رورة مضاعف�ة جه�ود النظافة 
وتكثيف العمل الليلي وإدامة شبكات 
الم�اء والصرف الصحي وإزالة جميع 
التج�اوزات الحاصلة على الش�وارع 
العام�ة.  والس�احات  واألرصف�ة 
العالق�ات واإلعالم  واش�ارت مديرية 
ف�ي بيانها إل�ى أن “أمين بغ�داد قام 
ايضاً بزيارة قاطع بلدية الصدر األولى 
والثاني�ة والتقى المالك المتقدم فيها 
وحثه�م على مواصلة الجهود الرامية 
ال�ى تحس�ين مس�توى الخدمات في 
مدينة الصدر ذات الكثافة الس�كانية 
العالية”. كما اوعز بضرورة االس�راع 
بإنج�از المش�اريع المنف�ذة ضم�ن 
القاطع بطريقة التنفيذ المباش�ر او 
من خ�الل الش�ركات المتخصصة”. 
واوضح�ت ان “أمين بغداد وجه ايضاً 
بزيادة الحدائق والمتنزهات وانش�اء 
المالعب الرياضية وتسييج الساحات 
والفضاءات الفارغة منعاً الستغاللها 
وتش�ويه  المتجاوزي�ن  قب�ل  م�ن 
جمالي�ة ومنظر العاصمة وبحس�ب 
لمجل�س  العام�ة  األمان�ة  توجي�ه 
ال�وزراء”. وأضاف�ت “كم�ا زار أمين 
بغ�داد قاطع بلدي�ة الرش�يد والتقى 
مديرها العام والم�الك المتقدم فيها 
وجرى مناقشة س�بل االرتقاء بواقع 

الخدم�ات فيه�ا م�ن خالل توس�يع 
المناطق الخض�ر واالهتمام بجمالية 
ومضاعف�ة  واألرصف�ة  الش�وارع 
جه�ود النظاف�ة واالس�تمرار بحملة 
تنظي�ف ش�بكات خط�وط المجاري 
الخاص�ة بفصل الش�تاء”. وبينت ان 
“أمين بغ�داد التقى على هامش هذه 
الجوالت ع�دداً كبيراً م�ن المواطنين 
واس�تمع ال�ى آرائه�م ومقترحاتهم 
ومش�اكلهم وأوع�ز بإيج�اد الحل�ول 
السريعة والمناسبة لها”. ولفتت الى 
إن امين بغداد بضرورة االستمرار في 
العم�ل وتقدي�م افض�ل الخدمات من 
غير مل�ل او ضجر وم�ن ردود افعال 
المواطني�ن الس�لبية مع االس�تعانة 
بالعناص�ر القادرة والمخلصة وإبعاد 
العناصر الس�لبية والفاشلة”. وقالت 
ان “أمي�ن بغ�داد اكد ضرورة ش�راء 
اغطي�ة منهوالت من مادة البالس�تك 
المضغوط ب�دل المنهوالت المفقودة 
والتالفة وشراء مضخات وغاطسات 
المجاري”. المنش�أ لمحطات  غربية 

م�ن جه�ة اخ�رى، واصل المرش�دي 
مقابلة المواطني�ن يوم الخميس من 
كل اسبوع لالس�تماع الى مشكالتهم 
وايجاد الحلول الس�ريعة والمناس�بة 
العالق�ات  مديري�ة  وذك�رت  له�ا. 
واالع�الم ف�ي بيانها ان “أمي�ن بغداد 
المواطني�ن  م�ن  مجموع�ة  التق�ى 
بداي�ة الدوام الرس�مي ليوم الخميس 
واس�تمع الى مش�كالتهم وهمومهم 
ومقترحاته�م المتعلق�ة بعمل امانة 
بغ�داد التخ�اذ اإلج�راءات والحل�ول 
الس�ريعة والمناس�بة لها”. واضافت 
بالدرج�ة  يرم�ي  اإلج�راء  “ه�ذا  ان 

األس�اس لالط�الع ع�ن ق�رب عل�ى 
مش�كالت المواطنين ومعاناتهم في 
مختلف القضايا التي تدخل في صلب 
عم�ل امانة بغ�داد وجمي�ع دوائرها 
وتشكيالتها وخلق قناة للتواصل بين 
المس�ؤول والمواطن بما يس�هم في 
ايجاد الحلول والمعالجات الناجعة”. 
وأوضح�ت أن “أب�واب مكت�ب أمي�ن 
بغ�داد والس�ادة ال�وكالء والمديري�ن 
العامي�ن مفتوح�ة ام�ام المواطنين 
مش�كالتهم  ط�رح  يروم�ون  الذي�ن 
واحتياجاتهم بشكل مباشر بعيداً عن 
الروتين وازالة الحواجز التي تقف بين 
المس�ؤول والمواطن م�ن اجل وضع 
المعالجات واتخاذ القرارات المناسبة 
بش�أنها فضالً عن تخصيص هواتف 
وبريد الكتروني الس�تقبال ش�كاوى 
المواطني�ن ومقترحاتهم للنظر فيها 
ومعالجتها”.إلى ذلك، زار أمين بغداد 
معرض بغداد الدولي بدورته التاسعة 
والثالثين واطلع على عدد من أجنحة 
الدول والش�ركات المحلية والعالمية 
مديري�ة  وذك�رت  في�ه.  المش�اركة 
“المرش�دي  ان  واإلع�الم  العالق�ات 
للعالق�ات  الع�ام  المدي�ر  يرافق�ه 
واإلع�الم حكيم عبد الزهرة تجول في 
أروق�ة عدد كبي�ر من أجنح�ة الدول 
والشركات األجنبية والمحلية مطلعاً 
فيه�ا  المعروض�ة  المنتج�ات  عل�ى 
الس�يما ما يتعلق بتلك التي تدخل في 
عم�ل أمانة بغداد م�ن معدات وآليات 
وتقني�ات”. وأضافت أن “المرش�دي 
زار أجنح�ة دول المملك�ة المتح�دة 
واليابان وألمانيا واس�تمع الى شرح 
تفصيلي عن المعروضات والمنتجات 
التي احتوته�ا األجنحة، مؤكداً أهمية 
العالمية الرصينة  مشاركة الشركات 
في المع�رض واألفادة م�ن تقنياتها 
الحديثة والمتطورة في تنفيذ مشاريع 
اعادة االعم�ار والبناء ف�ي العاصمة 
بغ�داد وس�ائر محافظات الع�راق”. 
كما زار أمين بغداد ايضاً جناح أمانة 
بغداد الذي ضم عدداً كبيراً من الصور 
والمجس�مات التي تعكس مش�اريع 
الس�تراتيجية وأعمالها  أمانة بغ�داد 
الفلك�ور  م�ن  ومش�اهد  الخدمي�ة 
والتراث البغ�دادي القديم. واوضحت 
ان “أمي�ن بغ�داد اطل�ع ايض�اً عل�ى 
اجنحة الوزارات العراقية المش�اركة 
في معرض بغداد الدولي بينها المالية 
والصناعة والبيئة والزراعة، الى جانب 
زيارة معرض االتح�اد العام للتعاون 
ومع�رض مجل�س األعم�ال الوطني 
العراق�ي الذي يض�م مجموعة كبيرة 
من الش�ركات المتخصص�ة في عدد 
من القطاعات الخدمية واالنتاجية”. 
وأكد المرشدي ان “امانة بغداد تسعى 
للتعاون الثنائي مع عدد من الوزارات 
بضمنها وزارة الزراعة التي يمكن ان 
تزود الدوائر البلدية ودائرة المتنزهات 
والتشجير بالمواد والتقنيات الداخلة 

والتش�جير  الزراع�ة  أعم�ال  ف�ي 
للشوارع والساحات وزراعة الحدائق 
والمتنزهات ومشروع الحزام االخضر 
الذي س�يحيط مدينة بغداد لتحسين 
واقعها البيئي”. وبينت ان “أمين بغداد 
وجه الم�الك المتقدم في أمانة بغداد 
والمديري�ن العامي�ن لزي�ارة أجنحة 
ف�ي  المش�اركة  والش�ركات  ال�دول 
المعرض واالطالع على احدث اآلليات 
والمعدات والتقنيات الداخلة في عمل 
االمانة بغية االفادة منها في االرتقاء 
بواق�ع عم�ل الدوائر البلدي�ة والفنية 
ألهال�ي  الخدم�ات  افض�ل  وتقدي�م 
العاصم�ة بغداد”. وش�دد المرش�دي 
عل�ى ض�رورة اإلفادة م�ن المنتجات 
الموج�ودة في المعرض الس�يما تلك 
المتعلقة بقطاعات النظافة والزراعة 
والط�رق وتقني�ات اإلن�ارة والتزيين 

والشاشات التلفزيونية العمالقة.

أمانــة بغداد توجــه بزيـادة حجـم املسـاحـات اخلرض
 واالهــتمــام بقطـاعـات النـظــافـة

      بغداد / المستقبل العراقي

أع�دت وزارة الكهرباء خطة خمس�ية تمتد من ع�ام 2015 الى عام 
2020 للنه�وض بقط�اع الطاقة خالل الس�نوات المقبل�ة. وقال الوكيل 
األقدم للوزارة رع�د الحارس إن أبرز خطوط هذه الخطة تتمثل بتحويل 
المحطات الغازية من دورة بس�يطة الى دورة مركبة، وانش�اء محطات 
حرارية كبيرة س�تكون العمود الفق�ري للمنظومة الكهربائية، وتطوير 
خط�ة ش�بكات النق�ل لتكون أوس�ع وتغط�ي االس�تهالك المتزايد في 
الب�الد. وأض�اف أن جمي�ع ال�وزارات المعني�ة مدعوة ال�ى التعاون مع 
وزارة الكهرباء من خالل تخفيف اإلجراءات الروتينية وتس�هيل عمليات 
ادخال المس�تلزمات التي تحتاجها الوزارة في توفير الطاقة الكهربائية 
للمواطنين. وفي وقت س�ابق، دع�ا مدير عام الدائ�رة الفنية في وزارة 

ل�ى النفط فياض حسن نعمة وزارة الكهرباء في وقت سابق  ا
التوقف عن تنفيذ محطات غازية جديدة لعدم امكانية 
االلت�زام بتجهيزها بالغاز من قبل وزارته. وقال نعمة 

ق�ة ف�ي تصري�ح س�ابق إن منظم�ة  لط��ا ا
الف الدولي�ة ق�درت احتي�اج العراق  ب��70 
مؤك��داً ميغ�ا واط بحل�ول ع�ام 2035، 
ع�دم ق�درة وزارته عل�ى تزويد 

الت�ي  الغازي�ة  المحط�ات 
تنفذه�ا وزارة الكهرب�اء 
المط����ل�وب  بالوق�ود 

لتشغيلها.

الكهرباء تعّد خطة مخسية للنهوض 
بقطاع الطاقة

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الم�وارد المائية عن قي�ام الهيئة العامة 
لصيانة مشاريع الري والبزل في الديوانية بتنفيذ مشروع 

قناة تعزيز شط الديوانية وتبطينها بطول 20،150 كم. 

وذكر بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة 
منه أمس إن القناة تب�دأ من نهر الفرات وتنتهي عند قناة 
التعزيز ق�رب طريق ديوانية � س�ماوة، إضافة إلى وجود 
محطة ض�خ عمودية تقع عند بداية المش�روع بتصريف 
15م3/ث�ا حي�ث يتقاطع المش�روع م�ع أربع�ة جداول، 

وأربع�ة ط�رق ترابية، وم�ع مبزل الف�رات الش�رقي عند 
المحطة/500+10/ كم. وأوضح إن المش�روع يهدف الى 
تعزيز ش�ط الرميثة ألهميته الس�تراتيجية وذلك ألغراض 
الش�رب والزراعة، إذ يعالج ش�حة مياه الش�لب في قضاء 

الرميثة وناحيتي المجد والهالل.

ــة ــي ــوان ــدي ــز شـــط ال ــزي ــع ــاة ت ــن ــــروع ق ـــــوارد تــنــفــذ م امل

تعلن وزارة الثقافة/ قسم العقود واالستثمار عن المناقصة المدرجة تفاصيلها 
ف�ي ادن�اه فعل�ى الراغبين في االش�تراك ف�ي المناقصة اع�اله وم�ن ذوي الخبرة 
واالختصاص مراجعة وزارة الثقافة/ قسم العقود واالستثمار للحصول على نسخة 
من ش�روط المناقصة مقابل مبلغ قدره )250,000( فقط مائتان وخمس�ون الف 
دينار غير قابلة للرد على ان يتم تقديم عطاءاتهم في موعد اقصاه الس�اعة )12( 
الثانية عش�ر ظهرا من يوم االربعاء الموافق 14 / 11 / 2012 وفي حالة مصادفة 
موعد الغلق عطلة رس�مية فيكون موعد الغلق يوم الدوام التالي في نفس التوقيت 
على ان يرفق بالعطاء تامينات اولية تعادل )1 %( واحد من المائة من قيمة العطاء 
بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد في العراق باس�م 
وزارة الثقاف�ة/ قس�م الحس�ابات وان يكون العط�اء نافذا لمدة )3( اش�هر قابل 
للتمدي�د مع كتاب براءة الذمة الضريبية صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قس�م 
الشركات معنون الى وزارة الثقافة ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر 

واالعالن.

اسم المشروعت
الجهة 

المستفيدة
التخصص

1

تاهيل مبنى 
المصاهر 

الفنية وتجهيز 
اجهزة 
ومعدات

وزارة الثقافة/ 
دائرة الفنون 

التشكيلية

هوية تصنيف المقاولين نافذة 
من الدرجة الرابعة في االقل 
صادرة من وزارة التخطيط

 CONTRACT@MOCUL.GOV.IQ  /البريد االلكتروني للوزارة

تعلن وزارة الثقافة/ قسم العقود واالستثمار عن المناقصة المدرجة تفاصيلها 
ف�ي ادن�اه فعل�ى الراغبين في االش�تراك ف�ي المناقصة اع�اله وم�ن ذوي الخبرة 
واالختصاص مراجعة وزارة الثقافة/ قسم العقود واالستثمار للحصول على نسخة 
من ش�روط المناقصة مقابل مبلغ قدره )250,000( فقط مائتان وخمس�ون الف 
دينار غير قابلة للرد على ان يتم تقديم عطاءاتهم في موعد اقصاه الس�اعة )12( 
الثانية عش�ر ظهرا من ي�وم االحد المواف�ق 21 / 11 / 2012 وفي حالة مصادفة 
موعد الغلق عطلة رس�مية فيكون موعد الغلق يوم الدوام التالي في نفس التوقيت 
على ان يرفق بالعطاء تامينات اولية تعادل )1 %( واحد من المائة من قيمة العطاء 
بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد في العراق باس�م 
وزارة الثقاف�ة/ قس�م الحس�ابات وان يكون العط�اء نافذا لمدة )3( اش�هر قابل 
للتمدي�د مع كتاب براءة الذمة الضريبية صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قس�م 
الشركات معنون الى وزارة الثقافة ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر 

واالعالن.

ت
اسم 

المشروع
الجهة 

المستفيدة
التخصص

1

اكمال 
بناء 

مسرح 
البصرة

وزارة 
الثقافة

هوية تصنيف المقاولين نافذة من 
الدرجة االولى صادرة من وزارة 

التخطيط ونافذة وقت التقديم

 CONTRACT@MOCUL.GOV.IQ  /البريد االلكتروني للوزارة

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

اعالن مناقصة املرقمة )16 / 2012(
اخلاصة بتاهيل مبنى املصاهر الفنية وجتهيز اجهزة ومعدات

التبويب )00401700904(

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

اعالن مناقصة املرقمة )22 / 2012(
اخلاصة بمروع اكامل بناء مرسح البرصة

التبويب )4009015007(

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

الحاق�ا باعالنن�ا المرق�م )369( ف�ي )18 / 9 / 2012( وبالنظ�ر لحصول 
كسر قرار )ضم جديد( لذا تعلن محافظة كربالء المقدسة لجنة البيع وااليجار 
االولى عن ايجار العقار المدرجة اوصافه ادناه والعائد الى مديرية بلدية كربالء 
المقدسة وذلك بعد مرور )7( سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في 
احدى الصحف اليومية فعلى الراغب الحضور في ديوان البلدية اعاله في تمام 
الس�اعة الثانية عشر ظهرا مس�تصحبا معه وصل التامينات القانونية البالغة 
)30 %( م�ن القيمة المقدرة ونس�خة من هوية االح�وال المدنية ويتحمل من 
ترس�و عليه المزايدة اجور نش�ر االعالن والمصاريف االخرى بنسبة )2 %( من 
قيم�ة الضم واج�ور اللجنة وفي حالة حص�ول موعد المزايدة ف�ي يوم عطلة 
رسمية ستجري المزايدة في اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول بالمزايدة 

اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.

ت
رقم العقار 

وموقعه
القيمة التقديريةمدة االيجارالمساحة

1

مطعم مشيد 
جزء من 

العقار 3 / 
 21 / 6820

حي الصناعي 
طريق النجف

100 م2
ثالث 

سنوات

 )2305750(
فقط مليونين 

وثالثمائة وخمسة 
الف وسبعمائة 

وخمسون دينار - 
سنويا

حمافظة كربالء املقدسة
جلنة البيع واإلجيار األوىل

العدد: 408 
التاريخ: 30 / 10 / 2012 

عباس محيد هاشم املوسوي
نائب املحافظ / رئيس اللجنة

إعالن

 تدع�و المديرية العامة لمش�اريع إنتاج الطاقة الكهربائية إحدى تش�كيالت وزارة 
الكهرباء الش�ركات والمكاتب من ذوي الخبرة واالختصاص للمش�اركة في مناقصة

 ) أعمال صيانة إكمال مخزن رقم ) 1 ( في مشروع محطة كهرباء الشمال الحرارية 
مع إعادة الس�ياج القديم والطرق المؤدية الى المخ�ازن والقيام بكافة أعمال االدارة 

الالزمة وايصال الكهرباء .
فعلى الراغبين بالمش�اركة تقديم عطاءاتهم على المناقصة المذكورة والتي يمكن 
الحصول على مواصفاتها وش�روطها من قس�م الش�ؤون التجارية في مقر المديرية 
الكائن في الباب الشرقي قرب ساحة الخالني لقاء مبلغ قدره ) 50000 ( دينار فقط 
خمس�ون أل�ف دينار غير قابل لل�رد على ان يرفق مع العطاء وص�ل قبض للمناقصة 
وش�هادة اإلعفاء من الضريبة مع تأمينات اولية قدرها 1% من قيمة العطاء بموجب 
ص�ك مصدق أو خطاب ضم�ان من المصارف المعتمدة م�ع مالحظة أن يكون الصك 
المص�دق من المصارف األهلي�ة ال يتجاوز مبلغ ) 5000000 ( خمس�ة ماليين دينار 
كح�د اعلى وما زاد عن ذل�ك يكون من المصارف الحكومي�ة ، وتوضع جميعها داخل 
ظرفين مغلقين ومختومين احدهما عرض تجاري وعرض فني في صندوق العطاءات 
ف�ي مقر المديرية مدون عليه رقم المناقصة وتاريخ الغلق علما أن أخر موعد  لقبول 
العطاءات سيكون في الساعة ) 12( ظهرا ليوم )األربعاء( الموافق 14 / 11 / 2012 
وس�يهمل كل عطاء غير مس�توفي للش�روط أو يرد بعد تاريخ الغل�ق والمديرية غير 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه المناقصة أجور نش�ر اإلعالن 
لثالث صحف وان الهوية المطلوبة لالش�تراك بالمناقص�ة )هوية تصنيف مقاولين / 
الدرجة العاش�رة / إنش�ائي ( على أن تكون  الهوية مجددة ونوع بالستك ونافذة مع 
جلب النسخة األصلية من الهوية عند شراء المناقصة ويمكنكم االطالع على تعليمات 

وشروط المناقصة على موقع االنترنيت :
www.iraqelectric.orq

املديرية العامة ملشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية
إعادة إعالن املناقصة املرقمة 52 / 2012

املدير العام
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اعالن
اشارة الى كتاب مديرية بلدية كربالء المقدسة/ الواردات المرقم 31633 

في 2012/10/17
واس�تنادا للضوابط ال�واردة بالقانون رقم )32( لس�نة 1986 وتعديالته تعلن 
لجنة البيع وااليجار االوىل يف املحافظة عن ايجار العقار )قاطع علوة لبيع الفواكه 
والخرض( واملدرج اوصافه ادناه والعائد اىل مديرية بلدية كربالء املقدس�ة وخالل 
مدة )30( يوما تبدأ اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
فعىل الراغبني االش�راك باملزايدة الحضور يف تمام الس�اعة )12( ظهرا من اليوم 
االخ�ر يف الدائ�رة املذكورة اعاله مس�تصحبني معهم وصل التامين�ات القانونية 
البالغة )30 %( من القيمة املقدرة ونسخة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى بنسبة )2 %( من قيمة 

الضم االخر واجور اللجان والعنارص املساندة لها.
عباس حميد هاشم الموسوي
النائب االول للمحافظ
رئيس اللجنة

امانة بغداد
اعالن رقم )117 / 1 / 2012(

تعل�ن امان�ة بغداد عن اعادة اجراء مناقصة )تنفيذ ش�بكة مجاري مش�تركة لخدمة االف�راز الغير مخدوم لمحلة 875 ضمن قاطع بلدية الرش�يد( ومن ضمن 
تخصيصات )تنمية االقاليم لعام 2012 المادة )9( نوع )8( ت نوع )15( ت )1(، فعلى الراغبين باالش�تراك في المناقصة من الش�ركات والمقاولين من ذوي 
الخبرة واالختصاص مراجعة مقر ديوان امانة بغداد/ الطابق االول/ قسم العقود العامة والكائن قرب ساحة الخالني لغرض الحصول على وثائق المناقصة 
وتقدي�م العط�اءات لقاء مبلغ قدره )50000( خمس�ون الف دينار غير قابل�ة للرد اال في حالة الغاء المناقصة، وتقديم العط�اءات داخل ظرف مغلق ومختوم 
مس�جل عليه )اس�م ورقم المناقصة، عنوان الش�ركة الكامل والبريد االلكتروني لها مع تثبيت عدد اوراق العطاء والتوقيع عليها كافة( متضمنا العرض الفني 

والتجاري على ان تقدم المستمسكات االتية ضمن اوراق العطاء:-
1- هوية تصنيف المقاولين الدرجة الثامنة/ انشائية نافذة ومجددة وهوية اتحاد المقاولين نافذة وقت تقديم العطاء اذا كان المقاول عراقيا.

2- تامين�ات اولي�ة بمبلغ )1 %( من قيمة العطاء على ش�كل صك مص�دق او خطاب ضمان صادر من احد المصارف المعتمدة ف�ي العراق المر )امانة بغداد/ 
الدائرة االدارية( وبالدينار العراقي حصرا.

3- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب/ قسم الشركات نافذة ومجددة وحسب النموذج المعتمد.
4- النسخة االصلية من وصل شراء وثائق المناقصة مع نسخة من المستمسكات الخاصة للمدير المفوض )بطاقة السكن – هوية االحوال المدنية – شهادة 

الجنسية العراقية(.
5- يكون كتاب التخويل لممثل الش�ركة موقع ومختوم اما بالنس�بة للش�ركات االجنبية يقدم كتاب تخويل لممثل الشركة موقع ومختوم ومصادق عليه من 
الس�فارة العراقية يخوله الش�راء والمراجعة في العراق مع ارفاق اوراق تاس�يس الشركة مصدقة ايضا وكتاب تس�جيلها لدى مسجل الشركات في العراق ان 

كان لها فرع في العراق.
6- تقديم عقد مشاركة في حالة تقديم العطاء من قبل شركتين او اكثر مصدق اصوليا عند قطع التندر وكذلك تصديق عقود االجارة التي ترفق في العطاء.

7- تقديم منهاج تقدم العمل والكفاءة المالية للشركات والحسابات الختامية للثالث سنوات األخيرة مع شهادة تأسيس الشركة مصدقة اصوليا.
8- تقديم اعمال مماثلة مؤيدة من قبل الجهات ذات العالقة.

9- تكون الشركة ملزمة بالتبليغ في حالة تغير عنوانها ويعتبر معتمد بالتبليغات في كل ما يتعلق بالمناقصة.
10- سيهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط المطلوبة في المناقصة عليما ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ او اي تحفظات ترد فيها.

11- يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن واية مصاريف اخرى تترتب من جراء ذلك.
12- ويكون موعد انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة عن االستفسارات الراغبين بالمشاركة هو في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم االحد المصادف 25 / 

11 / 2012 في مقر دائرة مجاري بغداد.
13- موعد غلق المناقصة هو لغاية الس�اعة الواحدة ظهرا من يوم االحد الموافق 2 / 12 / 2012 ويمكن للش�ركات المش�اركة الحضور لفتح العطاءات في 

الموعد المحدد للغلق، والية استفسارات او معلومات تتم المراسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة مجاري بغداد وقسم العقود العامة:-
Email: majari@m.gov.iq
EMAIL:alukud@amanatbaghdad.gov.iq
امانة بغداد

محافظة كربالء المقدسة
االدارة المحلية

لجنة البيع وااليجار االولى

العدد/ 406
التاريخ/ 30 / 10 / 2012

     حاوره / علي إبراهيم
     تصوير/كطران العرداوي

قس�م العقود العامة قس�م استحدث أواخر 
ع�ام 2007 يف محافظة كربالء املقدس�ة ليضم 
يف هيكليت�ه اإلدارية ثالث ش�عب رئيس�ية هي 
) ش�عبة  املتابع�ة وش�عبة التعاقدات وش�عبة 
األرش�فة والحاس�بة( يعمل القسم عىل ضبط 
التفاصي�ل الفنية والقانونية ملش�اريع التنمية 
م�ن إع�داد الكش�وفات التخميني�ة واإلع�الن 
عنه�ا وفقا للتعليم�ات والتعاقد م�ع املقاولني 
وال�رشكات املقاول�ة لتنتقل مس�ؤولية إدارتها 
إىل الس�ادة املعاون�ني الفنيني ويف ه�ذه املرحلة 
م�ن التنفي�ذ ف�إن مس�ؤولية العق�ود تك�ون 
محص�ورة بم�ا يع�رض عليها من إش�كاليات 
فني�ة او قانونية تتطلب املعالج�ة او اإلنذار او 
الس�حب  وحتى االنتهاء من التنفيذ واستالمها 
. حيث تصدرت هذه املحافظة املقدس�ة يف عام 
2007 جميع محافظات العراق بعدد املش�اريع 
املنج�زة, يدي�ر هذا القس�م نخبة م�ن املهنيني 
التكنوقرط وصل عددهم هذا العام إىل أكثر من 
) 60 ( موظفا وموظفة باختصاصات متنوعة 
يق�ف عىل رأس�هم الس�يد مدي�ر القس�م الذي 
يصفه املتعاملون معه من املقاولني والرشكات 
ب�اإلداري البحت ال�ذي يتمتع بش�فافية عالية 
يف عمل�ه ونزاهة ق�ل نظرها يف زم�ن كثر فيه 
الفس�اد اإلداري وامل�ايل من خ�الل حرصه عىل 
تنفي�ذ واجبه ع�ىل أتم وجه من اج�ل أن تكون 
مدينة أبي الش�هداء نموذج عمراني يحتذى به 
.. وملعرف�ة املزي�د عن قس�م العق�ود العامة يف 
محافظة كربالء املقدس�ة . حاورت املس�تقبل 
العراق�ي الس�يد ع�ي منص�ور الس�عدي مدير 

القسم فكان هذا الحوار..

العقود التأسيس والهيكلية
       

* مت�ى اس�تحدث قس�م العق�ود، م�ا هي 
هيكليته اإلدارية ، وما طبيعة عمله ؟ 

- تم اس�تحداث قس�م العقود العامة أواخر 
عام 2007 بأمر من الس�يد املحافظ الس�ابق ) 
د. عقي�ل              الخزع�ي ( تنفي�ذا لتوجيهات 
الحكوم�ة املركزي�ة وبكتاب صادر م�ن وزارة 
التخطيط  ويتكون  من مدير للقس�م ومسؤول 
لش�عبة التعاقدات ومس�ؤول لش�عبة املتابعة 
ومس�ؤول لشعبة األرش�فة والحاسبة ؛ وبدعم 

متواصل من�ه برف�د احتياجات 
اإلداري�ة  الك�وادر  القس�م م�ن 
والفنية والقانونية، أصبح القسم 
يض�م أكث�ر م�ن )50( موظف�ا 
وموظفة لتأدي�ة املهام املكلفني 
به�ا وتخصي�ص بناي�ة خاصة 
للقسم، وتهيئة كافة املستلزمات 
املطلوبة م�ن أجهزة وإمكانيات 
متنوعة لتسهيل تأدية واجباتهم 
بأكمل وجه؛ وبق�دوم الحكومة 
الجديدة واس�تالم املهام تواصل 
القس�م وباهتمام كبر من لدن 
السيد محافظ كربالء ) املهندس 
الدع�م  يف   ) اله�ر  الدي�ن  آم�ال 
وتوس�عة املهام وتعزيز الكوادر 

العامل�ة بأنواعه�ا ليضم حاليا أكث�ر من )60( 
موظفا وموظفة باختصاصات متنوعة .

وان طبيع�ة عمل القس�م وباختصار ضبط 
التفاصي�ل الفنية والقانونية ملش�اريع التنمية 
م�ن إع�داد الكش�وفات التخميني�ة واإلع�الن 
عنه�ا وفقا للتعليم�ات والتعاقد م�ع املقاولني 
والرشكات املقاولة وحت�ى االنتهاء من التنفيذ 

واستالمها ومتابعة الخطوات النهائية لالنجاز 
واالستالم وتصفية الحسابات مع تأمني حل ما 

يتطلبه العمل من املبالغ املالية الالزمة .
املرجعية اإلدارية والعقود املنفذة

*: مل�ن تعود مرجعيتك�م اإلدارية؟ وما عدد 
املشاريع التي تم  تنفيذها من خالل القسم؟

- يرتب�ط القس�م إداري�ا بالس�يد املحافظ 
مبارشة وفنيا بوزارة التخطيط / دائرة العقود 

الحكومية العامة .
أما عدد املشاريع التي تم تنفيذها من خالل 

قسمكم ؟فهي عىل النحو اآلتي :
 يف ع�ام 2008 -  ) 296 ( عقد مرشوع من 

خالل )133( إعالن متنوع 
133 ( عق�د       وخ�الل ع�ام 2009 -  ) 

مرشوع  من خالل )36( إعالن متنوع 
     خالل عام 2010 ولحد اآلن -  ) 62 ( عقد 

مرشوع  من خالل )60( إعالن متنوع 
     وخ�الل ع�ام 2011 وع�ام 2012 تم�ت 
إحالة م�ا يقارب 180 مرشوع�ا من أصل 550 

مرشوعا 

تقييم عمل الشركات

*: كيف تقيم�ون عمل الرشكات واملقاولني 
يف انج�از املش�اريع املنفذة والتي ه�ي اآلن قيد 

التنفيذ باملحافظة ؟
 - إن عم�ل ال�رشكات واملقاول�ني بص�ورة 
عامة جي�د يف الوقت الح�ارض مقارنة بعملهم 
لألعوام السابقة ويعود ذلك إىل زيادة خربة هذه 
الرشكات واملقاولني باإلضافة إىل وضع الخطط 
والحل�ول املناس�بة لح�ل املش�اكل واالهتم�ام 
الكب�ر للحكومة املحلي�ة لتذليل املعوقات وحل 
اإلش�كاالت والصعوب�ات يف حينه�ا م�ع ضبط 
املوازين الواضحة والش�فافة ابت�داء من إعداد 
الكشوفات التخمينية وتثبيت املواصفات الفنية 
املطلوب�ة وانته�اء بضواب�ط تنفي�ذ املقاوالت 
ومتطلب�ات اإلرشاف الفني ومراع�اة للقوانني 
النافذة وفق�ا لرشوط العقد؛ وإعط�اء املقاول 
كاف�ة حقوقه املالية وغرها حال اس�تحقاقها 
مقاب�ل تنفي�ذه لألعم�ال بص�ورة صحيح�ة 
ومقبولة من جميع النواحي وبأقل مدة ممكنة 

.
*: م�ا ه�ي اإلج�راءات القانوني�ة املتخ�ذة 
بحق ال�رشكات واملقاولني غر امللتزمني بتنفيذ 

املشاريع ؟

  - هن�اك العديد م�ن اإلج�راءات القانونية 
املتخذة بحق الرشكات واملقاولني غر امللتزمني 
بتنفيذ املش�اريع وفق�ا للعق�ود املربمة معهم 

وعىل النحو التايل . 
1. التوجيه�ات املبارشة املس�تمرة من قبل 
املهندس�ني املرشفني ) إدارة مشاريع املحافظة 

والدوائر التابعة للمحافظة ( .
املحلي�ة  للحكوم�ة  امليداني�ة  الزي�ارات   .2
متمثلة  بالسيد املحافظ والسادة نائبي املحافظ 
الجه�ات  واملعاون�ني واالستش�اريني، وكذل�ك 
املرشف�ة واملكلفة من مجل�س املحافظة املوقر 
للمشاريع للوقوف عىل أس�باب تأخر املقاولني 
والرشكات والقيام بتوجيههم ميدانيا وبش�كل 
مبارش بأهمي�ة اإلرساع بالتنفيذ وبذل الجهود 

من اجل انجاز األعمال .
3. توجي�ه اإلن�ذار األويل من إدارة مش�اريع 
املحافظة لح�ث املقاول ل�إرساع بتاليف تأخره 
بالتنفيذ والسعي الجاد لإرساع بانجاز األعمال 
املتأخرة وذلك بزي�ادة الكوادر العاملة واآلليات 

 .
النهائ�ي  اإلن�ذار  4. توجي�ه 
م�ن قبل الس�يد املحاف�ظ لحث 
املقاول والرشكات املتلكئة لتاليف 
تأخرهم واإلرساع بالتنفيذ طبقا 

للرشوط العامة للمقاوالت .
5. س�حب العم�ل ومصادرة 
األمانات وتنفيذ األعمال املتبقية 
عىل حس�اب املق�اول او الرشكة 
املتلكئة ودرجه�ا ضمن القائمة 
الس�وداء ومل�دة ت�راوح ما بني 
) س�نة او س�نتني( ملنعه�ا م�ن 
الدخول يف املناقص�ات العامة يف 

عموم املحافظات .

األعمار والطموح

*: ه�ل ترون إن األعم�ار الحاصل يف كربالء 
منذ تسلمكم رئاسة قسم العقود العامة وحتى 

اآلن بمستوى الطموح ؟
 - أن الطم�وح بالتأكي�د ال ي�وازي األعمار 
الحاص�ل يف كرب�الء املقدس�ة فكرب�الء الفداء 

والتضحي�ة والش�هادة بحاج�ة ماس�ة إىل بذل 
املزيد واملزي�د من االهتمام والدقة والتفاني من 
اج�ل الرقي به�ا إىل أعىل درج�ات العمران وما 

تشهده بمثابة قطرة من بحر .
*: هل عدد املوظفني يف قسمكم كاف إلدارة 

شؤون قسم العقود ؟ 
- زيادة مهام قس�م العقود تولد باس�تمرار 
الحاجة املستمرة إىل موظفني جدد لسد الحاجة 
ونأم�ل   بتش�كيل مديرية للعق�ود يف محافظة 
كربالء املقدس�ة بدال عن القسم الحايل ملا لهذه 
الخط�وة م�ن أهمية يف دعم مس�رة األعمار يف 
املحافظ�ة وبجمي�ع الجوان�ب وسيش�كل ذلك 
طفرة نوعية نحو التوس�ع أكثر يف مجال تنفيذ 

ومتابعة املشاريع .
*: مل�اذا لم يش�مل موظف�و قس�م العقود 
العام�ة باملكاف�آت التش�جيعية أس�وة بباقي 

موظفي املحافظة ؟
 - للحكوم�ة املحلي�ة سياس�ة دع�م جميع 
املوظف�ني املبدعني واملتميزي�ن ومنهم موظفو 
قس�م العق�ود العام�ة يف الحافظ�ة، ولم تبخل 
املحافظة إطالقا بتوجيه كتب الشكر والتقدير، 
ومنح املكافآت املالية والعينية لهم وباستمرار 
تش�جيعا ملا يبذلوا م�ن جهود يت�م تقييمها يف 

حينه .
الرواتب والسقوف املالية

*: روات�ب موظفي العقود قليلة. ملاذا ال يتم 
تعيينهم عىل املالك الدائم ؟

- هناك س�قوف مالي�ة للعقود من موظفي 
املحافظة وقد تم تعديل رواتب العديد منهم بعد 
حصولهم عىل الخربة العملية وتواصل أعمالهم 
الجي�دة، أما موضوع التعيني ع�ىل املالك الدائم 
فإنما يتعلق بما توفره وزارة املالية من درجات 
وظيفي�ة جديدة للمحافظة هي بأمس الحاجة 
إليه�ا ونأمل من إدارة امل�وارد البرشية املطالبة 
املس�تمرة ملن�ح املحافظ�ة درج�ات وظيفي�ة 

متنوعة جديدة عديدة ليمكن بذلك تثبيت جميع 
العقود املؤقتة يف املحافظة عىل املالك الدائم .

*: يعاني موظفو القس�م من صغر املكان. 
ه�ل يف النية إيجاد مكان كاف لجميع املوظفني 

؟
 - تم�ت املصادق�ة ع�ىل بناء ملح�ق خلف 
البناي�ة الحالي�ة وبطابق�ني يض�م ع�ددا م�ن 
الغ�رف والقاع�ات ومرافق صحي�ة، فضال عن 
الكرفان�ات التي تم االس�تفادة منها لحل هذه 

املشكلة مؤقتا .
املعوقات والتطوير املطلوب

*:هل هناك معوقات تواجه عملكم ؟
- أن م�ن أه�م املعوقات الت�ي تواجه عملنا 
هو انقط�اع التيار الكهربائ�ي ولفرات طويلة 
متس�ببا يف توقف تام ملواصل�ة عملنا؛ فمعظم 
أعم�ال املوظف�ني له عالق�ة بعمل الحواس�يب 
االلكروني�ة التي تعم�ل بالطاق�ة الكهربائية، 

ونأمل أن تتم معالجة ذلك قريبا .
*: ما هي مقرحاتكم لتطوير عمل القس�م 

؟
 - أهم مقرحات لتطوير عمل القسم :

املوق�ر  ال�وزراء  التأكي�د ع�ىل مجل�س   .1
يف  العق�ود  مديري�ة  تش�كيل  ع�ىل  للموافق�ة 

املحافظة .
2. الس�عي من اجل تثبي�ت جميع املوظفني 

املتعاقدين عىل املالك الدائم .
3. توس�يع إمكانية شعبة املتابعة يف القسم 
لتمكينه�ا  م�ن أداء  عمله�ا  ملتابعة املش�اريع 

ميدانيا   .
4. تطبي�ق الحكوم�ة االلكروني�ة لجم�ع 
وتثبي�ت املعلوم�ات واالس�تفادة منه�ا يف رفد 

وتحديد املشاكل وتطوير القدرات .
5. االش�راك يف ال�دورات التدريبية املتنوعة 
لعموم موظفي القس�م داخل وخ�ارج العراق، 
علما أن ذلك يرتبط بتوسيع املالك لتوفر البديل 

عند تفريغ املوظفني للتدريب .
6. مضاعف�ة ع�دد العاملني يف القس�م من 
موظف�ني وموظف�ات ولجمي�ع االختصاصات 

الفنية والقانونية .
الروت�ني  لتقلي�ل  الصالحي�ات  إعط�اء   .7
وإمكانية العمل دون إشغال املسؤولني كمسألة 

الثواب والعقاب يف حينه .

مدير قسم العقود العامة في محافظة كربالء المقدسة لـ "                            "

يعمل القسم على ضبط التفاصيل الفنية والقانونية لمشاريع التنمية بالمحافظة

كربالء الفداء والتضحية والشهادة 
بحاجة ماسة إلى بذل المزيد 

من االهتمام والتفاني من اجل الرقي 
بها إلى أعلى درجات العمران

ت
رقم العقار 

وموقعه
مدة االيجارالقيمة التقديريةالمساحة

1
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 عندم�ا يهت�م أحدن�ا بق�راءة رواية ثم يق�ال له إن 
مؤلف هذه الرواية شيوعي، فقد ال يكون من املستغرب 
أن يعيد النظر بقراءتها. ذلك أن س�معة الش�يوعيني يف 
التعامل مع الفن واألدب، ومنه الرواية، ليست بالسمعة 
التي تش�جع القارئ ع�ى القراءة. فالكاتب الش�يوعي 
س�يصحب مع�ه إىل روايت�ه ال�راع ب�ني العامل ورب 
العمل وسينر األول بالتأكيد، وسريدد كل تلك املقوالت 
الش�ائعة يف األدب املاركيس، وس�ينهج منهج الواقعية 
االشرتاكية الذي كان سائداً زمن لينني وستالني، والذي 

ُهجر اليوم ولم يعد يتوسله أحد. 
ولكن يب�دو أن الكاتب الربتغايل جوزيه س�اراماغو 
ال�ذي رحل قبل أيام، والذي تش�ّبث بعضويته يف الحزب 
الش�يوعي الربتغايل إىل أن مات، كان يفصل بني بطاقته 
الحزبي�ة وبطاق�ة الن�ادي األدب�ي، فمن ق�رأ رواياته، 
وبعضه�ا مرتجم إىل العربي�ة، يجد أن�ه كان عى مبدأ: 

إعطاء ما لقير لقير وما لله لله. 
فس�اراماغو الفنان واملبدع غري س�اراماغو الحزبي 
املتزمت الذي ظل وثي�ق الصلة بحزبه إىل النهاية، حتى 
بعد أن هجر الجميع الش�يوعية ولم يعد يمثلها س�وى 
كوبا وكوريا الش�مالية. وألنه روائي�اً عظيماً، فقد ظل 
يف صدارة املش�هد الروائي العاملي منذ تع�ّرف العالم إىل 
ابداعات�ه قبل ح�وايل ثلث ق�رن إىل اليوم. وه�و يقارن 
ع�ادة برستويفس�كي أب الرواية الحديث�ة، وبماركيز 
الكولومبي ال�ذي ينتمي مثله إىل اليس�ار وإىل الواقعية 
السحرية التي سادت يف ثقافة أمريكا الالتينية يف نصف 
القرن املايض. والشك أن »نوبل« جديرة بالتنويه عندما 
تختاره ملنحه الجائزة، وهي التي طاملا اهتمت بالكّتاب 

اليهود وباملنشقني عموماً. 
ع�ى أن علينا الح�ذر عندما نصف س�اراماغو بأنه 
كان يفص�ل ب�ني عضويت�ه يف الحزب الش�يوعي وبني 
عمل�ه ككات�ب ومرسحي وش�اعر )وهو ش�اعر كبري 
لم ينقل ش�عره بع�د إىل العربي�ة(. فمثل ه�ذا الفصل 
املحكم متعذر أصالً. ومن يقرأ »اإلنجيل بحسب يسوع 
املسيح«، و»قصة حصار لشبونة« و»الطوف البحري« 
و»العمى« و»س�نة م�وت ريكاردوري�س« و»الكهف« 

و»الوع�ي« و»قابني« يجد أن مؤلفه�ا قد صحب معه، 
وه�و يكتبه�ا، الكث�ري من القي�م الراس�خة يف الضمري 
اإلنس�اني. فهو كاتب له قيم، وذو أف�كار، ولكنه ليس 
كاتب�اً »ملتزم�اً« باملعن�ى املبتذل الذي كث�رياً ما يعطى 
له�ذه الكلمة. ويمكن أن نضي�ف إىل ذلك انه كاتب قلق 
ومقلق معاً، كما نعت نفس�ه م�رة. والغريب أن هاتني 
الصفتني كان يقولهما الدكتور طه حس�ني عن نفسه: 

»أنا قلق ومقلق معاً«! 
ويبدو أن س�اراماغو أقلق راحة كثريين لم يرحموه 
حت�ى بعد موت�ه منهم جماع�ة الكنيس�ة الكاثوليكية 
بحس�ب  »اإلنجي�ل  فروايت�ه   ٥٠ عموم�اً  واملتدين�ون 
يس�وع املس�يح« أث�ارت غض�ب الفاتي�كان وجريدته 
»أوبرسفات�وري رومانا« التي حملت عليها مراراً. وبعد 
وفاته عادت هذه الجريدة لتقول انه منّظر ُمعاد للدين 
ومفكر ال يقبل أي فكرة ما ورائية، ومنغلق حتى النهاية 
يف ثقته العميقة باملادية التاريخية وتاليا باملاركس�ية. 
وم�ن أط�رف ما قالته عن�ه انه »وقف بم�لء إرادته إىل 
جانب الزؤاف يف حقل القمح«. ويف هذه الرواية يتحدث 
س�اراماغو عن املس�يح كإنس�ان ال كأي صفة أخرى، 

كما يقول انه فقد عذريته مع مريم املجدلية. 
وع�اد س�اراماغو ليغض�ب الكنيس�ة الكاثوليكي�ة 
قبل رحيله بس�نة عندما أصدر يف الع�ام املايض روايته 
»قابني« ال�ذي قتل أخاه هابيل، والذي يجّس�د الرش يف 
التوراة، معترباً انه كائن برشي ليس أسوأ أو أفضل من 
اآلخرين، ويف هذه الرواية يس�خر من قصة آدم وحواء. 
وقد وصف التوراة بأنها كتاب للعادات والتقاليد السيئة 
ال أكث�ر وال أقل والش�ك أن الفقر الذي عاش�ه يف صباه 
وحرمه من التعليم املنتظم، كان أحد مصادر شيوعيته. 
فف�ي س�ريته أنه ولد ع�ام ١٩٢٢ لعائلة م�ن املزارعني 
املعدوم�ني. وق�د ب�دأ حياته عام�اًل بس�يطاً يف صناعة 
االقف�ال قبل أن يهجر الريف إىل لش�بونة حيث يمارس 
مهناً بسيطة قبل أن يثقف نفسه بنفسه ويعتاش بداية 
من الرتجمة قب�ل أن يقرر االنراف إىل الكتابة. كما ال 
ش�ك أن الحياة يف ظل الدكتاتور س�االزار التي قادته إىل 
النض�ال الرسي قادته أيض�اً إىل الش�يوعية. فهو نتاج 

التخلف الذي كانت تعانيه الربتغال عى جميع األصعدة، 
وهو تخل�ف يربط الربتغ�ال ال بالق�ارة األوروبية التي 
تق�ع ضمنها، بل بأقطار أمريكا الالتينية التي تتفاعل 
معها الربتغ�ال بثقافتها ولغتها. واملعروف أن هناك 
١٧٠ ملي�ون ينطقون بالربتغالي�ة يف العالم أكثرهم 
يف أم�ريكا الالتيني�ة.  وس�نرى الحق�ًا عم�ق التأثري 
ال�ذي لس�اراماغو ومدى اقبال املثقف�ني األمريكيني 

الالتينيني عى قراءته ودراسته. 
يصف�ه بع�ض خصوم�ه »بالكات�ب الرجي�م«، أو 
»الكات�ب امللع�ون«، ربم�ا بس�بب رصاحت�ه يف قضايا 
تص�دم وجدان هؤالء الخصوم والقيم التي تربوا عليها. 
كان ساراماغو رصيحاً وهذا ما جلب له عداوات كثرية. 
لم يكن من األش�خاص الذين يديرون ألس�نتهم س�بع 

مرات قبل أن يتكلموا. ولعله لم يدر بباله 
خاطر م�ا إال وكان له ص�داه يف أعماله. 

فالدنيا عنده إما أبيض أو أسود! 
وق�د أزعج�ت آراؤه حت�ى أه�ل بلده 
الربتغال، وهم كاثوليك، فاضطر إىل قضاء 
س�نواته األخ�رية يف احدى ج�زر الكاناري 
التابع�ة الس�بانيا حي�ث انش�أ موقعاً عى 
اإلنرتنت ينرش فيه يومياته. ومع أنه أخلص 
ايما اخالص لألدب، إال أنه كان يرى أن األدب 
وح�ده ال يكفي إلحداث التغيري، وما ينقص 
الغ�رب اليوم هو االخت�الف. املجتمع الغربي 
بنظره ين�زع إىل التماث�ل، إىل تجانس زائف. 
ودوري ككات�ب هو أن أقل�ق هؤالء املطمئنني 
البؤس�اء. إنن�ي ال أكتب لكي أه�دئ من روع 
الكات�ب، وال لك�ي أح�ارب امل�وت كم�ا يزعم 
البعض، وهي أسخف فكرة سمعتها يف حياتي، 
ب�ل اكتب لكي أوقظ، ولكي أفهم. الناس تنتظر 
األسئلة، حتى وإن كانت »تعرف« يف ال وعيها ما 
الخطب. إننا نس�تخدم عقولنا للتدمري أكثر مما 
نستخدمها للبناء، النتهاك الحياة بدالً من الدفاع 
عنها. لقد نسينا قيما كثرية كالتضامن والواجب 
واالح�رتام، ومجتمعن�ا يتحول تدريجي�اً إىل عش 
أفاع. أس�لوب عيش�نا خاط�ئ إىل أق�ى الحدود 

وسوف يؤدي بنا إىل كارثة. 
ويع�ود ليدافع ع�ن فكرة االخت�الف يف كتابات 
كث�رية ل�ه. قال مرة ان�ه يعيش م�ع الكتابة عالقة 

خاصة يقارنها بنمو شجرة. 
 إن الش�جرة التي نزرعها تنمو، وتنمو عى نحو 
يب�دو متوقع�اً وغري متوق�ع يف آن. ه�و متوقع ألننا 
إذا كن�ا زرعنا ش�جرة زيتون مثالً، نعرف ما س�وف 
تكون النتيجة، فمن الس�هل تمييز أش�جار الزيتون. 

ولك�ن ثمة كمية كبرية من املفاج�آت التي تنتظرنا، إذ 
ليس هناك ش�جرة زيت�ون واحدة تش�به أختها تماماً. 
ع�ى النحو نفس�ه ُي�زرع الكتاب ويتج�ذر وينمو وفق 
منطق�ه الخاص. وهو ال يؤمن باإلله�ام الذي كثرياً ما 
نسب بعض الش�عراء واألدباء ابداعاتهم إليه. »بل انني 
ال أع�رف م�ا هو اإلله�ام. الكتاب�ة هي عم�ي. إنها ما 
أق�وم به. ما أعرفه هو أنه يجب ع�ّي أن أقرر الجلوس 
إىل مكتب�ي، وليس اإلله�ام ما س�يدفعني إىل الجلوس. 
رشط الكتاب�ة األول ه�و الجل�وس، ث�م تأت�ي الكتابة. 
أحياناً أفكر أن بناء رواية يش�به بناء كريس. ينبغي أن 
يتمكن اإلنس�ان من االستقرار عليه بتوازن. لذلك يجب 

أن اتأك�د من أن�ه يملك أربع 

أرج�ل ثابتة ومتينة. فكريس بثالث أرجل يعد بس�قطة 
مؤذية ال بل مميتة أحياناً. كذلك يش�به األمر قصة حب 
مبني�ة من ط�رف واحد. ال مف�ر من أن تدمر نفس�ها 
بنفسها.  ساع إىل التغيري كأديب، ولكن مؤمن يف الوقت 
نفس�ه ب�أن األدب وح�ده ال يس�تطيع فع�ل يشء. كل 
األعم�ال األدبية العظيمة التي ُكتبت عى مر التاريخ لم 
تس�تطع أن تحول دون الوضع الكارثي الذي نعيش�ه. 
وم�ن الس�خف بنظ�ره انتظ�ار مخلص م�ا يأتي لحل 
جميع مش�كالتنا ويقول لنا: عليكم أن تس�ريوا يف هذا 
االتج�اه.. ال أحد بنظره يملك الح�ق يف أن يقول: هذه 
ال س�واها هي الدرب الصحيحة. يف وس�عه أن يقرتح 
ربما، ولكن عى سبيل املناقشة ال الفرض »إن أثمن ما 
نملكه هو الش�ك ال اليقني. الشكوك هي التي تدفعنا 
إىل التفكري. أما اليقني فيتس�بب بالشلل والجمود، ال 
بل يحولنا إىل مومياءات، الشك يخصب ويحيي«.  لم 
يكن س�اراماغو مجرد روائي ومرسحي وشاعر، بل 
كان مفكراً، وهو مفكر راء قبل كل يشء، ذو طابع 
تنوي�ري. وقب�ل كل يشء كان كاتباً ح�راً، والكتاب 
الحر كلمة غ�ري متحققة عى الدوام نظراً لكلفتها 
الباهظة عى األرجح. وألنه كان هذا الكاتب الحر، 
فقد لقب »بضمري عره«. وكان لنا نحن العرب 
نصيب من هذا املفكر الشجاع الذي أزعج كثريين 
منهم اليهود. تعامل س�اراماغو مع اليهود، كما 
تعامل م�ع الكاثوليك. وق�ف إىل جانب العرب يف 
رصاعه�م النبي�ل مع ال�رس. قال لليه�ود إن ما 
يفعلون�ه يف فلس�طني ال يختلف مع م�ا فعلته 
النازي�ة معهم يف »أوش�فيتز« بل ان فلس�طني 
تحولت عى أيديهم إىل »أوش�فيتز« لم يس�تفد 
اليهود من معاناتهم يف التاريخ، بل جعلوا أهل 

فلسطني األصليني يعانون ويتعذبون. 
وقد ذك�ر م�رة أن قامة محم�ود درويش 
الشعرية ال تقل عن قامة بابلو نريودا. ولكنه 

ُمحارب ومحارص من قوى عاملية رشيرة. 
وظلت جذور ساراماغو يف أرياف الربتغال 
متينة يف نفس�ه عى مدار حياته. يف خطابه 
بمناس�بة فوزه بنوبل، تحدث عن سنوات 
طفولت�ه واس�تذكر وفاة ج�ّده جريونيمو 
به�ذه الكلم�ات: »ذهب إىل حديق�ة بيته. 
أش�جار  ش�جرات:  بض�ع  هن�اك  كان�ت 
ت�ني وزيتون. ذه�ب إليها واح�دة واحدة 
واحتضن األش�جار ليقول لها وداعاً، ألنه 
كان يع�رف أنه لن يعود. إن رأيت ش�يئاً 
كهذا وإن عش�ته ولم ي�رتك فيك ندباً إىل 

آخر العمر، فأنت رجل بال إحساس!   

جهاد فا�ضل

عن ساراماغو الروائي والشاعر واملفكر
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ر�ضمية حميب�س زاير

شكرا أيها املطر 
لقد منحتني فرصة أن أبكي بهدوء 

دون أن ينتبه اآلخرون لدموعي
كم أستمتع بموسيقاك عى زجاج نافذتي 

معك تمر الدقائق كما لو كانت سحبا 
ال أدري لم تخلو الشوارع 

ويهرب املارة 
عندما تنهمر بغزارة 

ربما هي فرصة 
أن نكون وحيدين 

أو أن تكون الوارث الوحيد 
للشوارع النزقة وهي تستحم بك 

واألشجار وهي تصفف شعرها
عى مراياك التي تخلفها هنا وهناك
أن تمنح الزهرة املهملة يف الحديقة

فرصة أن تحيا من جديد 
يا لبهجة اللقاء 

وأنت تقضم تفاحة الوجود 
وتقاسمني دفء املكان 

أصابعك تذوب يف املسامات 
التي يرتكها الفراغ 

كم احببتك حتى تالشيت فيك 
وأنت تغادر بالرسعة التي جئت فيها 

وتخلف كل هذا املاء يف الجرار

�ضرود�ضعر

فرج يا�ضنيمطر
 التعتب�ي عى عب�د القهار يا غاليت�ي ، ألنه يف آخر م�رة .. انطلق 
ملوافاتك عند الس�اعة الس�ابعة صباحا ً ، مقّدرا ً انه س�وف يصل إىل 
كراج العالوي يف الساعة الواحدة ظهرا ً ، أو بعد ذلك بقليل ، ولشدة ما 
كان يقاسيه من وله ٍ وانفعال ، احتاط لألمر بتوقع كافة االحتماالت 

التي المناص من وضعها نصب االهتمام :
 ثالث�ون س�يطرة رشطة ، وعرشون خروجا ً قرّسيا ً عن الش�ارع 
الع�ام إىل األرصف�ة املُخّرب�ة ، وبضع�ة انزالقات بطيئة غ�ري مأمونة 
الجان�ب إىل ط�رق ترابي�ة ملتوية ، وعط�ل واحد – يف األق�ل – ينوب 
السيارة التي تقله ، أو أية سيارة أخرى قد توقف السري ، وموكبان أو 
أكثر ملسؤولني مهمني ، فضال ً عن بضعة مواكب أقل شأنا  ً ملسؤولني 
صغ�ار ، وتوقف�ات أو ترّيث�ات أو تحّس�بات جرّاء العبوات الناس�فة 

املزروعة يف الشوارع أو عى األرصفة .
 كل ذل�ك توّقعه عبد القهار وهو ينطلق إليك يا غاليتي ، ولكنه لم 
يستطع أن يحسب ليشء واحد أي حساب . إنها األرتال ...األرتال التي 

تس�ري ببطء شديد وما تلبث أن تتوقف ! وأنت تعلمني أن ال أحد مهما 
كان ، يس�تطيع أن يعرف ملاذا تتوقف أرتال الجيش األمريكي ؟ وملاذا 

ومتى تستأنف حركتها ؟ ال أحد يعرف وال أحد يجرؤ عى السؤال .
 كم�ا انك تعلمني ياغاليتي أن عب�د القهار واحد من هؤالء . أقصد 
أف�راد القطيع القابع يف العربات ، أنه ملجوم الفم ومغلول الجوارح ، 
والح�ول له وال قوة . هل تقّدرين ذلك ؟ لو كان عبد القهار يقوى عى 
التفاه�م معهم ، لرخ�ت ُ يف وجوههم ، إن غاليت�ي تنتظر موعدي 
اآلن وهي تجوب األماكن ذهابا ً وإيابا ً بحلّيها وعطورها وابتسامتها 
البيض�اء ، ألن عبد القهار قال لها س�وف أهبط عليك كالش�هاب من 
أحد الجسور العابرة من الكرخ إىل الرصافة أو من الرصافة إىل الكرخ 
، فانتظ�ري ! ولكنني ال أس�تطيع ، األرتال ال تتفاهم ، لذلك ليس ثمة 
وق�ت معلوم لوصويل ، ولذلك أيضا ً ، فش�ل عبد القه�ار يف محاوالته 
السبع املاضيات . ومع أنك تعرفني أن ال سماء َ بعد السماء السابعة ، 
وال حكيم بعد الحكماء السبعة ، وال يوم بعد اليوم السابع يف األسبوع 

، إال ّ أنني أعدك بالقدوم إليك ذات يوم يا غاليتي .

ترجمة: اأحمد فا�ضل     
   

اتض�ح فيم�ا بعد ان هاء . ج . ويل�ز صاحب رواية "آلة الزم�ن" التي نرشت عام 
١8٩٥ والتي لعب الخيال بمؤلفها اإلنكليزي األش�هر فراح يصطحب القارئ يف نزهة 
اىل حقب أخرى من تاريخ األرض ، أنها ليس�ت األوىل الس�باقة يف هذا الخيال السحري 
، فقد س�بقه بس�نوات عديدة الكاتب املرسحي االس�باني إنريكي جاسبار ) ١84٢ - 
١٩٠٢ ( حيث وضع رواية س�ماها " س�فينة الزمن " وهي أحدث منشورات مطبعة 
جامعة ويس�ليان األمريكية يف سلسلتها املعروفة بروايات الخيال العلمي الكالسيكي 
.  يف مقدمته�ا املطول�ة التي كتبها يوالندا مولينا غافي�الن واندريا بيل وهما من قاما 
برتجمته�ا م�ن اإلس�بانية أن مؤلفها حاول تغطي�ة عصور ما قب�ل التاريخ يف رحلة 
خيالية اىل أراض مجهولة ، وهذا بطبيعة الحال يعترب أوسع انتشارا من القص املبكر 
والرؤية الخيالية لألوديس�ا أو الليايل العربية ، ومن الواضح أن اإللهام الحقيقي لهذه 
الرواي�ة يمكن العثور عليه يف رواية جول ف�رين " 8٠ يوم حول العالم " التي ترجمت 
اإلحس�اس بروعة الس�فر واستكش�اف العالم ولو بأس�لوب كوميدي أحيانا.  هنا يف 
رواية جاس�بار سنتعرف بدايتها عى مؤامرة يقودها دون جارسيا الذي يحاول ابعاد 
إبنة أخيه الش�ابة الغنية كالرا عن الضابط لويس الش�اب الذي أحبته وإرغامها عى 
الزواج من إبنه الذي يعيش يف نفس الوقت قصة حب مع وصيفتها وصديقتها خوانيتا 
بغية االس�تيالء ع�ى ثروتها الطائلة التي تركها والدها له�ا ، كالرا من جانبها تزدري 
أفعال عمها ملا يحيكه من مؤامرات تجاه من تحب مع احساس�ها بأنه قد يقدم عى 
قتلهم�ا يف النهاية إذا لم يس�تطع تحقيق حلمه بحملها الزواج م�ن إبنه وإطفاء نار 
الغرية التي تش�تعل يف صدره تجاه حبيبها ، فراحت تسأل عن بنيامني صديق والدها 
وه�و العال�م باللغات والذي يمتلك مهارات عديدة قد يس�اعدها للخروج من أزمتها ، 
فوجدته عاكفا عى صنع س�فينة خارقة للزمن تستطيع السفر من خاللها اىل أزمان 
عديدة ، كالرا أبدت رغبتها بتجربة الس�فر عى متن السفينة هذه بالذهاب اىل الصني 
التي س�معت من والده�ا أن اإلمرباطورة األخرية الحاكمة لها من س�اللة هان كانت 
تمتل�ك رس الخل�ود ، لذا فهي س�اعية للحصول عى ذلك الرس كي تس�تطيع وحبيبها 
الوقوف بوجه عمها إلفش�ال مؤامراته .  العالم بنيامني رشح لها كيف تعمل سفينته 
التي س�تخرتق حاجز الغالف الجوي لألرض بوقت قيايس وبسهولة تامة وهي تعمل 

بالطاقة الكهربائية التي تمكنها من أن تنتقل عرب التيارات الهوائية للعودة اىل املايض 
، كما أنه فرس لها كيف سيكون بإمكان السفينة الدوران يف االتجاه املعاكس التجاه 
دوران كوكب األرض وس�تنتقل برسعة ١٧٥٢٠٠ دورة خالل األربع والعرشين ساعة 
الت�ي تدوره�ا األرض فيها دورة واح�دة ، وهذا معن�اه أن بمقدار س�فينة الزمن أن 
ترتاجع اىل 48٠ سنة اىل الوراء خالل تلك الفرتة ، وسيكون بإمكان الجمهور البارييس 
مث�ال الذي يتن�اول وجبة االفطار قبل الس�اعة الس�ابعة يف القرن التاس�ع عرش من 
مشاركة بطرس األكرب الغداء عند الظهر يف روسيا وتناوله للطعام يف القرن الخامس 

عرش مع ثريفانتس يف مدريد ، وبني عش�ية وضحاها س�يكون بإمكانهم النزول عند 
الفج�ر مع كولومبوس عى الش�واطئ األمريكية العذراء ، مع مالحظة أن الش�خص 
املس�افر عى متن الس�فينة سيرتاجع نموه وس�يكون أصغر سنا ثم يتالىش يف نهاية 
املطاف إال إذا تعامل بعقالنية يف تنقالته الحالية تلك ، ومع أن رواية جاس�بار حملت 
الكث�ري من املضامني العلمية إال أنها يف نف�س الوقت وجهت االنتقادات اىل املجتمعات 
املعارصة آنذاك وعى نحو متزايد من السخرية قبل إقالع السفينة وذلك حينما تقدمت 
مجموعة من املومس�ات وهن يعش�ن منتصف العمر للس�فر بغية تحقيق أحالمهن 
بالعودة س�نوات اىل عرشينيات ش�بابهن ، وعندما يجدن أنه�ن يف النهاية قد عدن اىل 
أعمارهن الحقيقية يأخذهن منطق الحق بالتخي عن احالمهن الكاذبة ، هذا الفصل 
من الرواية من أطرف فصولها حيث صور املؤلف البغايا وكيف يودعن ش�يخوختهن 
تدريجيا ليتحولوا بعدها اىل أعمار ترتواح بني العرشين سنة ، التغيري شمل مالبسهن 
أيضا وش�عرهن الذي عاد اىل لونه األشقر بعد أن شاب بفعل العمر، هنا نجدهن ومن 
فرط سعادتهن يعانقن بعضهن دون أن يدركن أن هناك مرحلة أخرى تنتظرهن هي 
مرحل�ة الطفولة ، ومع أن الس�فينة غ�ادرت األرض بهن فقد حمل�ت معها الضابط 
لوي�س مع ع�ددا من جن�وده وكالرا وخوانيتا ليب�دأوا مغامرة كبرية غري محس�وبة 
العواق�ب ، وعندم�ا تنتقل بهم اىل الصني يجدون أنفس�هم عالقني وس�ط رصاع عى 
الس�لطة تقوده اإلمرباطورة ضد من يحاول س�لب س�لطانها عى العرش فيغادرون 
تلك األرض عى الفور لتأخذهم السفينة اىل زمن نوح علهم يجدون رس الخلود هناك ، 
لكنهم رسعان ما يعودوا أدراجهم اىل األرض بعد ان كادت أجسامهم تتالىش ليواجهوا 
العم الرشير بقوة بعد أن أكسبتهم تلك الرحلة تجربة أن الدفاع خري لهم من الهزيمة 

 .
رواي�ة " س�فينة الزمن " م�ع ما حفلت به م�ن معلومات علمي�ة قيمة عن هذا 
الكون البهيج تخللتها كذلك لحظات من الفكاهة والسخرية واملقالب ، لكنها لم تتألق 
كواح�دة من الروايات األدبية الرصينة وب�دا رسدها تهريجي ومبتذل ، مع أنها يمكن 
أن تكون خري رفيق يف السفر إذا كنت ممن يحاول قضاء ذلك الوقت بالقراءة ، اضافة 
ملا حوته من رس�وم توضيحية جميلة أضافت لها س�حرا آخرا أبدع يف رسمها الفنان 

الكندي فرانسيس سولري . 
كتابة / الناقد األدبي مايكل ديردا ٢٠ / سبتمرب أيلول ٢٠١٢ 

صحيفة / الواشنطن بوست

األرتـــــال

سفينة الزمن.. قبل "هـ . ج . ويلز" بسنوات!   



   

صدر للرس�ام والناقد التش�كييل خالد خضري الصالحي كتابه املعنون  
"قيم تش�كيلية.. يف الش�عر العراقي"* والعنوان يشمل مساحة شعٍر 
عراق�يٍّ واس�عة ممت�دة يف الزمان والتاري�خ، إال أنن�ا نعتقد أن خضري 
قصد به" الش�عر العراقي الحديث" ح�راً وهو ما كان يجب عليه أن 
يح�دده بدايًة، خاّص�ة من املعروف عن الصالح�ي اهتمامه بمكونات 
الغالف وعنواناته وإش�اراته، ال أن يجعلنا نؤول ذلك من متون الكتاب 
الذي يس�عى فيه بإيجاد وش�ائج متينة بني الشعر والرسم، إضافة إىل 
أن  الناقد الصالحي قد بحث يف كتابه بعض نتاجات الشعراء البريني 
فقط وهو ما ال ينطبق فعلياً عىل عنوان كتابه الذي خص به "الش�عر 
العراقي" عامًة. يحتوي كتاب الصالحي عىل دراس�ات يف كتب شعرية 
صدرت حديثاً، أو سابقا، لش�عراء بريني ، فيفرد دراستني بالشاعر 
حس�ني عبد اللطيف، إحداهما عن ديوانه" أمري من أور"  وهو يف رثاء 
الفنان الراحل أحمد الجاس�م، وصدر عام 2011 ، وس�بق لحسني عبد 
اللطيف أن نرش قس�مه األكرب، يف مجل�ة األقالم العراقية، واألخرى عن 

ديوانه"نار القطرب" /دار الش�ؤون الثقافية العامة- بغداد-1994 / 
ويخص قصيدة" عيد البوقات" بمساحة واسعة من دراسته له،بعد أن 
يبحث يف مكونات غالفه والذي صممه – خالد - بالحرب الصيني"بطريقة 
الصورة الس�لبية)النيجاتيف(ويمثل واحداً م�ن مجموعة من أقدم 
الدمى والتماثيل الحجرية املجس�مة العراقي�ة التي ارتفعت فوق 
مس�توى الحرفة الرف إىل مرتبة الفن الحقيقي")ص28 (. يف 
قراءته "ألمري من أور" يرى أن أي دراسة له تحتم أن ينظر إليه 
بصفت�ه مجموع�ة من"النصيصات" ابتداًء م�ن الغالف  األول 
وكذل�ك األخري ال�ذي يع�ّده األول- أيضاً- كون�ه يحمل صورة 
"املرث�ي" معتم�راً قبعت�ه، مع رثاء قصري للش�اعر" س�عدي 

يوسف" يستشهد فيه ب�قول )نوفاليس(:
"يموت شاباً َم�ْن تعززه اآللهة"

كيف إذاً سينام احمد أمري؟ 
كيف يرخي قبعته الخفيفة عىل جفنيه؟.

يالح�ق خالد خض�ري الكتاب ع�رب مالحق لم تعن�ون معتقداً 
أن عب�د اللطيف أراد بهذا أن  يكش�ف الصل�ة التي تربطه باملرثي 
بصف�ة "احتفاء" فاحمد الجاس�م لم يغادر عب�د اللطيف روحيا 
بل هو يف س�فرة، حتى وان بدت طويلة للتغل�ب عىل هذا الرحيل 
ال�ذي يعيد إلينا رحيل انكيدو عن كلكام�ش الذي لم يقتنع به يف 
البداية. ويكرر عبد اللطيف تلك الرؤيا متجسدة يف فقدان القناعة 
باألش�ياء الحياتية املحيطة به، لكنه من جهة أخرى يقر بواقعة 

الغياب الواقعي مرغماً وبانكسار يقود للهزيمة املحزنة :
"اآلن.../ وق�د انتهين�ا م�ن كل يشء/ فلم يعد م�ن طائل وراء 
الس�عي املحموم/ يف ه�ذا العالم/ حي�ث الغلبة لألفعى/ يف 
اقتناص األبدي�ة وحيازتها منك/ الجهود، كلها، باطلة 

."
والناقد يرى أن املرثية مشرتكة بني الراثي واملرثي، 
إذ يقف الش�اعر- الحي- يف اللحظة الراهنة مستعيداً 

املايض، مقتنعاً بما حصل بمرارة:
" فالذي كان..كان

والذي قد جرى..قد جرى".
يرى خضري ب�أن أهم خصائص الش�عر عموماً 
ل�دى حس�ني عبد اللطي�ف تنحر يف كب�ح الكثري 
م�ن رومانس�ية ال�ذات املتوجه�ة إىل اآلخ�ر  وهو 
دائم االش�تغال بنصوص�ه من اجل كب�ح الذاتية 
ق�در إمكانه)ص 20 ( ويف الواق�ع فأن هذا حكم 
يثري جدالً يف ش�عر حس�ني عبد اللطيف السابق، 
فم�ا كتبه عب�د اللطيف منذ ديوان�ه األول "عىل 
الطرق�ات ارقب امل�ارة" نجد صوت األن�ا عالياً 
لديه و معتمداً درس)ارشبالد ماكليش( "كيف 
يكون الش�عر: هاجس�اً لغوياً لعين�اً وجنوحاً 
نحو الشكل" ، لكنه مع تقدمه يف العمر، وتعّزز 

مكانت�ه كش�اعر مثابر اتس�عت رؤاه ،  لم يتجاهل "إن فن الش�اعر 
طري�ق للمعنى- طري�ق تجعل العالم يعني ش�يئاً" كما يذكر ماكليش 
أيضاً. ويرى خضري أن عبد اللطيف أثث نصه بحشد من أسماء األمكنة 
والش�خصيات الت�ي تتعلق بالرس�م، والرس�امني، وأس�ماء اللوحات، 
وأماك�ن لعبت دورا مهماً يف تاريخ الرس�م الحديث. لكنه- خضري- لم 
يبحث كثرياً يف القيم التشكيلية التي تثريها تلك العنارص يف "مرثاة من 
أور" وال الكيفية التي وظفت شعرياً عرب اللغة فيها. كما انه يحيل لعدم 
تأثر عبد اللطيف بشعراء آخرين وهو ما لم يشخصه الناقد الراحل عبد 
الجبار عب�اس يف كتابه "مرايا عىل الطري�ق"- وزارة الثقافة- بغداد- 
عاداً ذلك من الرضورات الشعرية لشاعر شاب،حينها، مؤكداً أن التأثر 
لدى حس�ني ال يعود إىل اس�تلهام منهج هذا الش�اعر أو ذاك بل تشبعاً 
بتيارات الش�عر اللبناني الحديث الت�ي تدين بالكثري ملفهوم الحداثة  يف 
الشعر األوربي  منذ املوجة الرمزية بجناحيها الفرنيس واألملاني، حيث 
يكف الش�عر ع�ن أن يكون وصفاً أو رسداً لعاطفة مش�اعة، بل رحلة 

تنش�د كش�فاً وعاملاً رسياً، وهي لحظة هاربة، لكنها: لحظة الكش�ف 
والوهم والرؤيا)ص55(    

****                                                                  
يقدم خالد خضري دراس�ات عن كتب أو قصائد شعرية ملؤيد حنون 
وعادل مردان وجبار الوائيل ورنا جعفر ياس�ني ووديع ش�امخ والهام 
ن�ارص، وكاظم الاليذ، وأحمد العاش�ور، والراحلني محمد طالب محمد 
/ ديوان�ه )التس�ول يف ارتف�اع النه�ار( ص�در يف النجف ع�ام 1974/ 
ومصطفى عبد الله- يدرس بعض قصائده التي كتبها يف املغرب ، نهاية 
السبعينيات والثمانينيات،  وعيل النجدي وعبد 
الخالق محمود/ )مراثي 

 . . لش�مس ا
وقصائ�د أخ�رى- منش�ورات اتحاد 

صاً األدب�اء يف العراق /1994( وس�الم الن�ارص، ويفرد مقاالً  خا
)ص43( لقصيدة عنوانها)حمامة خرضاء( للش�اعر مجيد املوس�وي 
وهي مهداة لذكرى الراحل مصطفى عبد الله. وقد شخص الناقد خالد 
خضري ، يف أن العمل الفني، ش�عرا أو رسماً واقعة تتألف من مستويني 
بنائيني مس�تقلني: مستوى تحتي مادي شيئي ينتمي إىل جوهر العمل 
الفني املادي ومس�توى داليل فوقي ينش�أ كهامش رسدي عىل الواقعة 
الش�يئية، و املس�توى الفوقي، وان كان موجوداً ضم�ن جوهر العمل 
الفن�ي ، فإنه ال ينتم�ي إىل البنية املادية للعمل الفني، وذلك بس�بب أن 
الحقل الجمايلّ، ليس معرفة، لذا هو مس�تقل عن معايري العقل وقيمه 
األخالقي�ة والتقوي . وما ه�و ملتبس يف هذا الجانب مس�ألة الكيفية 
الت�ي يبدو فيها))الحق�ل الجمايلّ ليس معرف�ة((!؟. موضوع الجمايل 

وحقول�ه م�ن املواضي�ع املعقدة جداً ع�رب رؤى وتصورات فلس�فية/
مثالي�ة - مادي�ة/ وت�م تقديم كث�ري من األجوب�ة املرتافقة باألس�ئلة 
الش�ائكة حول هذا املوضوع م�ن قبل الفالس�فة واملفكرين عىل وفق 
توجهاته�م تل�ك وتفرعاته�ا املتع�ددة ، وتضارب مقوالته�ا حتى بني 
الطرف الواحد ، واملرجعية الفكرية الواحدة واملشرتكة، ويف هذا الجانب 
بال�ذات يمكن مراجع�ة كتاب)الجمال يف تفس�ريه املاركيس/ ترجمة 
يوس�ف الحالق ومراجعة أس�ماء صالح- دمش�ق( وبالضبط الفصل 
املعنون)الجم�ايل عالقة( ولس�نا نس�عى يف مماحكة م�ع الزميل خالد 
حولها ،كونها ،لم تس�تنفد حتى اللحظة وس�تظل كذلك لكننا نرى إن 
" اإلدراك يس�بق الحكم دائماً. ويعطي قبل كل يشء معرفة )معرفة ال 
عالقة(،بصف�ات اليشء املوضوعية التي تتكش�ف أمامنا خالل عملية 
التأم�ل الحي)...( ويمكن لن�ا / من خالل العالق�ة الجمالية 
فقط/ كش�فنا ملاهيته�ا االجتماعية، ان نف�ر تلك الجوانب 
يف ال�يشء الذي تتجه إليه هذه العالقة وكذلك ميزات الوس�ائل 
الت�ي تظه�ر )العالقة( فيه�ا)...( يوجد الجمايل فع�اًل كعالقة 
اجتماعي�ة، }نطلق عليها اس�م عالقة- فردي�ة- اجتماعية{ ال 
كيشء خاص أو كصفة يف هذا اليشء،كش�كل خاص، مس�تقل، 
م�ن أش�كال املعرف�ة أو كجم�ال خاص م�ن مجاالت النش�اط 
واإلب�داع. لي�س الجم�ايل إال إح�دى العالق�ات االجتماعي�ة وعنه 
تصدر كل التعابري واملفاهيم  واملقوالت الجمالية األخرى.ولذلك ال 
تحتوي كل الخواص والصفات والقوانني التي تعرب، هذه التعابري- 
واملفاهي�م - واملقوالت عن ماهيته�ا عىل يشء خاص متميز خارج  
هذه العالقة االجتماعية" ف.د.كونراننكوف/. ومن الواضح أن أي 
يشء يتصري نتيج�ة العالقات االجتماعية هو بالرضورة ) معرفة( ، 
مع إن للفنون وتصوراتها عامة استقاللياتها النسبية، لكن جذورها 
)معرفة(، ألنه�ا ال يمكن أن تنبع من عدم أو تعلق يف فراغ، وبتواضع 
ت�ام ن�رى أن هذا األمر الذي بث�ه الزميل خالد الصالح�ي يف كتابه هنا 
وهن�اك ، بطرائ�ق متعددة وماك�رة  فني�اً ولغوياً، له عالقة وش�يجة  
وأصيلة يف ميدان وتوجهات )سوس�يولجيا( الف�ن والنتاج األدبي بكل 
تفرعاتهما، والقيم الجمالية الت�ي تنجم عنهما، عرب التأثر اجتماعياً، 
و يتم التعبري عنهما من قبله- الصالحي- يف الحكم املتعس�ف حولهما 

والذي يبدو جلياً يف بعض أطروحاته التي وردت يف كتابه . 
وعن  الش�اعر جبار الوائيل ومجموعته )ال جدوى من البكاء( يرى 
أن فاعلية شعره  تنشطر يف بؤرتني وتتشكالن  ضمن مجرتني  نصيتني  
تهيمن�ان ع�ىل فاعلي�ة التأويل الن�ي : مج�رة الحكمة  الت�ي تعنى 
باالنزياح الداليل ومجرة الش�عر التي تعنى باالنزياح اللغوي)ص59 (، 
والراحل محمد طالب محمد يشخص يف شعره بؤراً ترتكز حولها ثيمة 
الرتحال والتس�كع والتس�ول كالبلورات التي كان يوزعها الرس�امون 
التكعيبي�ون  يف لوحاتهم  وتج�اوز خالد تلك اللغة النثرية- الش�عرية 

املصفاة التي يتميز بها شعر محمد . 
والش�اعر كاظم الالي�ذ يف مجموعته ) الطري�ق إىل غرناطة( يقرأه 
للوص�ول إىل نم�ط النظ�ام ال�داليل للدي�وان وتلمس مس�توى يصفه 
)موح�د( املحتوى و الاليذ يتحرك يف غالبية قصائده ضمن قطبني هما  
الزم�ان- التاريخ ، واملكان- البرة ، وش�واخصمها ولم يبحث فيهما 
عن تعدد القيم التش�كيلية يف ديوانّي طالب و الاليذ  إال بشكل مضمر ، 
بينما نراه يف دراس�ته ملجموعة مؤيد حنون ورنا جعفر ياسني يتوسع 

كثرياً يف ذلك.
 ويدرس تش�كالت غالفيهما واملواد املس�تخدمة يف غالف رنا جعفر 
ياس�ني والذي صممته ونفذت�ه ذاتها ويالح�ظ أن الصفحة)25 ( من 
الكتاب حملت اسم) مؤيد حنون( فقط دون مضاف أو مضاف إليه أو 
عن�وان يعد مفتتح  كبقي�ة املقاالت،  ولعل ذلك يعود لخطأ يف التصميم 
أو الطباع�ة، بينما الصفحة التالية تحمل عن�وان) أفق توقع العبارة( 
فقط وهي دراس�ة خاصة بديوان حن�ون " متعة القول" الذي صدر يف 
صنع�اء وقدم له د. حاتم الصكر ال�ذي ال يخالفه خالد يف ما ذهب إليه 
بل يعده مرجعاً لدراس�ته عن الديوان، ويستند عليه يف بعض دراساته 

األخرى يف كتابه. 
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 جا�شم العايف  

جدل الشعر والرسم و"قيم تشكيلية.. يف الشعر العراقي"     

جابر خليفة جابر  

بأس�لوب غريب عىل املشهد الردي العراقي يعلن سعد سعيد 
ع�ن حضوره الجاد واملتواصل ويقدم روايته األخرية)فريجوالية( 
والتي أت�ت بعد عدد من الرواي�ات هي/الدومينو/ق�ال االفعوان 
/ياح�ادي العيس/وكت�اب نص�وص عنوانه كوالي�س القيامة/
وطريقة دخول سعد سعيد نفسه وتثبيته السمه يف سجل الرواية 
العراقي�ة غريب بعض اليشء ايضا فقد بدأ النرش بعد التغيري عام 
2003 وهو من مواليد 1957.ونرش خالل السنوات الثمان او التسع  
أرب�ع روايات معت�ربة كما ونوعا ايضا فقد ح�اول فيها ان يكون 
مختلف�ا عن الس�ائد واملتعارف عليه من اس�اليب الرد العراقي 
والعرب�ي، واوضح االمثلة عىل س�عيه نحو االخت�الف هو روايته 
االخ�رية هذه)فريجوالية( فهي ابت�داء وانتهاء كانت حوارا فقط 
او مجموعة حوارات بني ش�خصيات معدودة رس�مت بنقاشاتها 
و"دردش�تها" عرب مواق�ع التواصل االجتماع�ي الحديثة)الفيس 
بوك واملاس�نجر( وحتى الهاتف، أحداث الرواية ،إن افرتضنا انها 

احداثا النها تفتقر اىل مقومات الحدث باملعنى الدقيق للكلمة..
او عوال�م  العال�م االف�رتايض  بالعربي�ة  فريجوالي�ة وتعن�ي 
افرتاضية، نقل�ت بدرجة تكاد تكون مطابق�ة لجانب من الواقع 
املتحقق بس�بب انتش�ار مواقع التواص�ل االجتماع�ي وانخراط 
مئات املاليني من البرش يف التواصل عربها وما يعانيه استخدامها 
من الوهم وارتداء االقنعة واطالق الحبيس من الكوامن والنزعات 
املرضية وما يرتتب عىل هكذا انفالت غري مدروس ومتهافت عليه 
هروبا من التقييدات املختلفة ،كل مجتمع وقيوده، س�واء كانت 
قيودا ايجابية نافعة ومرش�دة او س�لبية مدمرة ، ويمكن القول 
انها الرواية االوىل عراقيا والتي كرست بالكامل ملناقشة هذا الوافد 
الجديد)العال�م االفرتايض وتأثرياته عىل مجتمعنا العراقي تحديدا 

وان صلح كمثال للمجتمعات االخرى خاصة العربية منها.
لكن ما يؤاخذ عليه املتن هو اختصاصه بالسلبي وحده وعدم 
تناوله لجوانب ايجابية عديدة حملها معه هذا املخرتع املدني وهو 
كغريه من مخرتعات املدنية املعارصة يحتمل الوجهني معا السلب 
وااليج�اب ، او الرش والخري معا ، واس�تحرض هنا مقولة للمفكر 
االس�المي املعروف "الس�يد عبد الحس�ني رشف الدي�ن") ينترش 
اله�دى من حي�ث ينترش الض�الل( وهي مقول�ة بمضامني وعي 
منفتح يش�ري اىل دور االرادة االنسانية يف تحويل اية اداة او طاقة 
اىل ما تريد سلبا او ايجابا، ما اردت االشارة اليه هو السكوت عما 
هو ايجابي يف العالم االفرتايض، واالقتصار يف التناول عىل سلبياته 
وتحديدا عىل العالقات الناتجة عنه بدوافع جنسية اغلبها مريض 
املنش�أ ، وه�ذا ما مثل احداث�ه او ادواره عدة ش�خصيات اهمها 
الح�وار بني جه�از ال)ssr( وبني برش مدير ان�س حلمي، واالخري 

ه�و املحور االس�اس يف الرواي�ة وتقوم ثيمتها ع�ىل فضح جهاز 
االس اس ار ، ملحادثات ودردشات انس حلمي مع عدد من النسوة 
والرجال باس�لوب فضائحي ، ففي حواريات�ه مع روح هائمة / 
اس�م وهمي ، والحقيق�ي هو"صب�ا" /وهي مقيم�ة عراقية يف 
اس�رتاليا وزوجة لطبيب مشهور وصاحب نفوذ تستخدم نفوذه 
وشهرته الستحصال سمة دخول ملن احبته عرب الفيس بوك وهو 
انس حلمي ، لكنها تقطع عالقتها معه بعد اكتش�اف عالقته مع 

ابنة خالتها "ميساء س�ليم/وهمي ايضا والحقيقي دالل/ 
لكنه اس�تطاع العودة اليها بعد ان باع سيارته ليسافر اليها 
وم�ع ه�ذا انتبه لنفس�ه يف اللحظات االخ�رية وآب لضمريه 
وحرص عىل س�المة "روح هائمة" وحياتها الزوجية وهرب 
منها عائدا للعراق، تماما كما هرب من "ميس�اء سليم" بعد 
ان نال منها /افرتاضيا/ وكما انهى عالقته مع "الربنسيسة 
الجميلة" بعد ان خدعته واكتش�ف انها رجل وربما كان مثليا 
ش�أنه ش�أن " الفتى الذهبي" وربما كان يس�تمتع ويتس�ىل 
بااليقاع بالرجال امثال ان�س حلمي وغريه، وهناك محادثات 
اخرى م�ع الدكتورة حنان خالد وكانت تري�د كتابة بحث عن 
تاث�ريات العالم االف�رتايض عىل مجتمعنا، لكن�ه حاول االيقاع 
به�ا فصدته م�ن البداية وهكذا كان�ت محادثات�ه معها قليلة 
ومبترة، وتمتاز محادثة انس حلمي مع صديقه "نديم مفيد 
" بالبعد الس�يايس وتناول اوضاع الع�راق ومعاناته بعد الغيري 
بينما اش�ارت محادثته مع اخته اىل الش�تات العراقي وانتش�ار 
العراقي�ني يف املهاج�ر وزواج ابناته�م واوالده�م م�ن االجانب 

وامتزاجهم بالشعوب االخرى .
هك�ذا باختص�ار ح�اول س�عد س�عيد يف روايت�ه فريجواليه 
مقارب�ة التط�ورات املدنية بس�لبياتها وال�ذي تخربن�ا مواليده 
بان�ه م�ن مع�ارصي ومعاي�يش الع�ر الورق�ي وماقب�ل النت 
وااللكرتوني�ات وم�ن هنا يمك�ن اعتبار توجه�ه بالنقد واطالقه 
رسائل التحذير كنوع من الحنني للمايض املستور وحماية الذكرة 
االوىل من االغرتاب الطاغي عرب املعلوماتية واالستنس�اخ العوملي 
للش�خصية االنس�انية ومس�خها وقولبتها وهو موقف انس�اني 
تتبن�اه رشائح مثقفة واس�عة اغلبها يف الغ�رب املبتىل بالهجمة 
االوىل الكاس�حة للعومل�ة وتداعياتها وما نتج عنها من انكش�اف 
الخصوصية البرشي�ة امام العني االلكرتوني�ة الراصدة والدقيقة 
بتس�جيالتها ويمثلها يف الرواية جهاز االس ا س ار وارصاره عىل 
كش�ف محادثات الحالم) الحظ رمزية التسمية: انس حلمي( اىل 
درجة تشعر باالحباط ونس�يان الحلم االنساني الجميل ، ويشري 
وبوضوح ايضا اىل ان الخالص هو يف عالم الواقع والحقيقة حيث 
ع�اد انس حلمي اىل رش�ده واتزانه ولي�س يف اوهام االفرتاضيات 

والالجغرافيا..

تحية للروائي سعد س�عيد املثابر عىل االتجريب والذي تحسب 
له مغايرت�ه وجدته بغض النظر عن االخت�الف الحاد يف تقييمها 
ب�ني متابعي الرد العراقي ومدى انتمائها لعالم الرد والرواية، 
فه�ذا أمر س�يتضح الحق�ا وعرب توفر مدرس�ة نق�د عراقي جاد 

ومجتهد نفتقر اليها االن.
س�عد  املؤل�ف  رواي�ة/  فريجوالي�ة/ 

الواقع خالصا : قراءة يف رواية )فريجوالية(     هديل مزمن 
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منذر عبد احلر

 إىل روح أمي الطاهرة 

 انحنيت...
 ألمسح الوحشة عن عينيك

*** 
 وأنا ألتقط بذور األلم

 رأيت جناحّي
 مبللني بدموعك
 فانحنيت ثانية

 ألرى صباحك األخري
 متدثراً بالغيوم

 وال ينادي
*** 

 انحنيت
 باحثاً عن النجوم

 التي تساقطت حول رسيرك
 فما وجدت

 سوى جرح ذابل
 وقرّبة محنطة

 وحنجرة من ورق
 أخذت منها طريقاً لصمتي

 وبكاء
 نثرته عىل تقويم حياتي

*** 

 أصابعي
 تتكر يف الرمل الذي لبسته

 وأنت ترتكني وصاياك
 وترقبك عىل حافة القرب

*** 
 كتبت عىل شاهدتك:

 هن�ا... خمس�ون عام�اً من 
الصرب

 ويدان لّوحتا لألبناء
 وعينان

 غرق�ت فيهم�ا س�فن م�ن 
األحالم

 وصوار عوانس
 وطرق من اللوعة

 واالنتظار
 وعربات طاملا جرّت الشمس

 وتعطلت يف املدن
 وهي تضّمد الفقر باألدعية

 هنا....
 مواسم مخنوقة

 وأرضحة... سبايا
 وهديل مزمن

 وقلب
 دارت عليه حروب

 فشّيد مآذن.



ميكروفون

نصري شمة ينهي كتابة فيلم سينامئي

أعلن الفنان نصري ش�مة أنه انتهى من كتابة قصة فيلم س�ينمائي "يتناول املآيس 

التي عاشها الشعب العراقي أيام الحصار"، مشرياً إىل أنه يبحث عن جهات 

إنتاج س�ينمائي لتنفي�ذ العمل الذي يحت�اج إىل ميزانيات ضخمة حيث 

تدور أحداثه بني مرص وإنجلرتا وفرنسا.

وق�ال ش�مة: إن الفيلم يتن�اول حزمة القرارات السياس�ية 

الظامل�ة الت�ي صدرت ع�ن األمم املتح�دة عام 

1991 وطبقت بأكلمها قرساً عىل 

وكانت  العراق�ي،  الش�عب 

س�ابقة أوىل من نوعها أن 

تص�در حزم�ة قوانني من 

األم�م املتح�دة وتطبق كلها 

دفعة واحدة. 

وأض�اف: أن الفيلم يس�لط 

الض�وء عىل معاناة الش�عب 

وق�ت الحصار، وق�رار الحظر 

الجوي، وقصف املدن العراقية، 

ويتن�اول اآلث�ار املفزع�ة التي 

س�ببتها تلك الق�رارات ومن 

بينه�ا إنج�اب جي�ل م�ن 

املش�وهني  األطف�ال 

جسدياً. 

رضا العبد اهلل: سأبدأ مرحلة جديدة من بغداد قريبًاَ
كشف الفنان رضا العبد لله عن عودته قريبا إىل بغداد، مؤكداً انه سيبدأ مرحلة جديدة من مسرية عمله 
الغنائي خالل الفرتة القادمة . وقال العبد الله يف تصيحات لوس�ائل إعالم محلية انه س�يعود اىل بغداد 
قريبا وقد تكون عودته خالل ايام ، مشرياً اىل انه سيبدأ مرحلة جديدة من مسرية عمره الفني ، حيث 
س�يعود اىل جمهوره بحلة أخرى.وأكد أن له تعاونا مع امللحن نرصت البدر وش�عراء، سيتم من خالل 
ه�ذا التع�اون إنتاج أغنية جديدة، باإلضافة إىل البوم مع مطل�ع 2013، هذا وغاب الفنان رضا العبد 

الله عن الساحة الفنية  للعودة اىل العراق من خالل مرحلة جديدة من مسرية فنه .

The voice: املجموعات األربع جاهزة للحلقات املبارشة
ابقة وهي  لم تقل الحلقة الثَّالثة من املواجهات يف برنامج The Voice مستوى عن الحلقات السَّ
التي أدَّت إىل تأهل ثمانية مش�رتكني إىل املرحلة التالية التي س�تعرض مبارشة عىل الهواء، وهم 
�ان عمارة، مارينا شبل، روني الشمايل، يرسى محنوش، يرسى منصور، آالء أحمد، سامر  حسَّ
ان عمارة وأحمد راجح من فريق الفنان عايص  أبو طالب، وبدأت املنافسة مع املشرتكني حسَّ

الحالني، فقدَّما أغنية "6 الصبح" للفنان حس�ني الجسمي، ليختار الحالني املشرتك حسان 
عم�ارة لالنتقال إىل املرحلة التالية. يف حني كانت املنافس�ة الثانية بني املش�رتكتني جودي 
م�رداش ومارينا ش�بل فقدمتا أغني�ة "Rolling In The Deep" للمغنية الربيطانيَّة أديل 
والتي س�محت ملارينا ش�بل بالتأهل إىل املرحلة الثالثة من املنافس�ة.وبعد ذلك، انتقلت 
�اهر واستهلَّت مع زيدون حسني وروني الشمايل  املنافس�ة إىل فريق الفنان كاظم السَّ

�اهر روني ليكمل املش�وار يف  ع�ىل أغني�ة "لقعدل�ك عىل ال�درب قعود" فاخت�ار السَّ
ا املنافس�ة الثاني�ة فكانت بني يرسى محنوش ومحم�د خلف عىل أغنية  الربنام�ج، أمَّ

ى "وحيات�ي عندك" للفنان�ة الرَّاحلة ذكرى وبعد تفاعل الجمهور م�ع أدائهما اختار كاظم  ي�رس
ا يف فريق الفنانة ش�ريين، فبدأت املنافس�ة مع ليا رعيدي ويرسى منصور  لالنتقال اىل النهائيَّات.أمَّ
عىل أغنية "Crazy" فتأهلت يرسى، يف حني جاءت املنافسة الثانية مع املشرتكات ناتايل أبي حبيب 
وآالء أحم�د وري�م عزالدين اللواتي أدَّين اغنية "صدفة" للفنانة يارا، لتختار ش�ريين املش�رتكة 
آالء أحم�د لإلكم�ال يف الربنامج.وأخريًا كانت املنافس�ة يف فريق الفنان صاب�ر الرباعي اختار 
املتس�ابقني س�امر أبو طالب وبدر س�لطان ألداء أغنية "لو نويت" للفنان جورج وس�وف 
فاختار سامر، يف حني جاءت املنافسة الثانية واألخرية بني إياد صفري وكريستيان 

أبو عني عىل أغنية "Feeling Good" التي سمحت بتأهل كريستيان.
وبذل�ك انتهت املرحلة الثانية يف الربنام�ج أي مرحلة املواجهات عىل أن 

خالل األسبوع مرحلة البث املبارش عىل تب�دأ 
الهواء.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

دخ�ل عالم الكوميدي�ا وهو يحمل أس�لحته وأدواته 
التي يروم من خاللها أال يكّرر ما جاء به السابقون، 
متيّمنا بعبارة )ليس الفتى من قال هذا أبي(، وأوجد 
لنفس�ه تالياً الش�خصية الت�ي تالئمه والت�ي باتت 
محببة لدى جمهوره .. إنه الفنان عيل قاس�م املالك 
الذي ش�اهدناه يف أعمال كثرية يف املواس�م املاضية، 

املالك     كان معنا يف هذا الحوار:
•بداية، كيف تعرّف نفسك؟

-عيل قاسم املالك احد خريجي كلية الفنون الجميلة 
عام 1990 قس�م التصميم، وعملت يف دائرة السينما 
واملرسح منذ ع�ام 1992 مصمماً فيها حتى وصلت 
إىل مدير ش�عبة التصاميم يف الدائرة نفسها، ومن ثم 

انتقلت خدماتي إىل الفرقة للتمثيل. 
•يقال إنه لوال والدك الفنان قاس�م املالك التجهت اىل 

مهنة اخرى؟
-ه�ذا املوض�وع لطامل�ا كان يتذكر حتى اس�تهلك.. 
حيث يق�ال بان أوالد الفنان�ني يكونون طارئني عىل 
الوس�ط الفني.. وهذا التص�ور غري صحيح.. وهناك 
امثل�ة كث�رية منه�ا  ان اوالد الفن�ان الراحل طعمة 
التميمي كله�م فنانون ومبدع�ون يف مجال التمثيل 

واإلخراج.. وهذا مثال واضح ورصيح. 
•رأيك بوالدك الفنان قاسم املالك يف األمس واليوم؟

-ان�ا اصغر م�ن ان اصف وأقّيم الفنان قاس�م املالك 
ويكفيني القول انه إنس�ان وفنان راق جدا إىل جانب 

كونه ملتزما جدا لكونه يحمل رسالة كبرية.
•ما الذي أخذته من والدك كانسان؟

-الهدوء وقلة الكالم.. ألنه لديه ش�عار )كثرة الكالم 
تكثر من األخطاء(.

•وما الذي أخذته من والدك كفنان؟
-تعلم�ت من�ه كفن�ان الدق�ة يف املواعي�د واح�رتام 

اآلخرين.. وتعلمت أن الفن هو رسالة وليس مهنة.
•أول دور ظهرت به مرسحياً؟

-يف مرسحية عالم دخان للمخرج محس�ن العيل ويف 
شخصية بائع سكائر.

•ويف التلفزيون؟
-مسلس�ل األحفاد وعي�ون املدينة للمخ�رج الراحل 
الدكتور حس�ن الجنابي يف دور اب�ن رجب علما هذا 
املسلس�ل يكمل سلسلة الذئب وعيون املدينة والنرس 

وعيون املدينة. 
جعلتك  التي  •الش�خصية 

ا  ر مش�هو
كشخصية 

التي  رجب 
به�ا  ظه�ر 

الفنان  والدك 
املالك يف الذئب 
وعيون املدينة؟

ش�خصية  -
الس�كرتري  قيس 

للمدي�ر  الخ�اص 
الع�ام يف مسلس�ل 

حب وحرب ورغم ان 
الش�خصية بس�يطة 

اال  معق�دة  ولكنه�ا 
االداء  يف  طريقت�ي  ان 

تمكنت م�ن إيصالها اىل 
قل�ب املش�اهد وبرسعة، 

والحمد الله. 
•هل انت راض عن نفسك؟

-الحمد الله .
•هل مررت بمرحلة الغرور؟

-الغ�رور هو مقربة للفنان.. والفن�ان الذي يصل اىل 

هذه املرحلة فهذا يعني بداية النهاية. 
•هل تحب نفسك؟

-هناك فرق ما بني حب النفس وحب اآلخر. الن حب 
النفس يؤدي اىل الغرور او النرجسية .. اما انا فأحب 

عميل. 
•متى تكره نفسك؟

-عندما اجد نفيس يف مكان غري مناسب؟
•اىل اين يأخذك الطموح؟

-طم�وح الفن�ان الحقيق�ي النهاي�ة ل�ه .. حيث 
يطمح بتجسيد كل الشخصيات ويطمح للعربية 
وحتى للعاملي�ة .. وبمعنى ان طموح الفنان بال 

حدود. 
•كي�ف تعام�ل مع الش�ائعة اذا م�ا تعرضت 

لها؟
-الانتب�ه له�ا، الن االش�جار العالية املثمرة 

هي التي ترمى بالحجارة. 
•رأي�ك بالذي�ن أس�اءوا ألبن�اء الريف من 

خالل أعمالهم الفنية؟
-إنن�ي اعتربه�م فقاع�ة ورسع�ان ما 
ينتهون .. علما بانني ضد اإلساءة ألي 

إنسان الن الفن رسالة .. 
•ما الذي استفدته من الغربة؟

-حينم�ا عملنا م�ع فنانني وفنيني 
ومخرجني عرب سواء من سوريا 
او لبن�ان او عم�ان او فلس�طني 
أخذن�ا منه�م الكث�ري وأضفناه 

للخربة التي نمتلكها.
وأخ�ريا.. الرس�الة الت�ي ت�ود توجيهها   •

لشخص ما؟
رس�التي أوجهها لكل فنان ملتزم ألش�ّد   -
م�ن أزره ك�ي يتواص�ل يف املحافظ�ة عىل الرس�الة 

الفنية التي يحملها الن الفن يستحق التضحية. 
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تألقــت النجمة تايلور ســويفت 
بحضورهــا حفــل توزيــع جوائز 
مدينــة  فــي  الريــف  موســيقى 
تينيســي  واليــة  ناشــفيل- 
األميركية بداية األسبوع الحالي.

حضــر الحفــل عــدد كبيــر مــن 
النجوم ومغني هذه الموســيقى، 
ذات الشعبية الكبيرة، في جنوب 
الواليات المتحدة. ارتدت تايلور 
تصميــم  أنيــق  مــوّرد  فســتان 

مصممة األزياء جيني باكهام.

إليسا تشعل قطر بقوام ممشوق
يف واحدة من أجمل ليايل قطر، أشعلت النجمة اللبنانية إليسا مرسح فندق شرياتون، حيث أحيت حفالً غنائياً هناك.

إليس�ا ألهب�ت الحضور بأغانيها الناعم�ة، وباللوك الذي ظهرت به، حيث ارتدت فس�تانا طوي�ال أرجوانّي اللون أظهر 
قوامها املمش�وق، وكان عاري األكتاف، ويكش�ف جزءا كبريا من صدرها، وهو االس�تايل الذي تفضله إليسا يف 

معظم فساتينها.

دومينيك: كالم أحالم استفزين
أكدت الفنانة دومينيك حوراني أن ما قالته الفنانة 
اإلماراتية أحالم عن الفنانات اللبنانيات اس�تفزها 
فعال ولذلك هاجمتها يف تغريدة كتبتها عرب "تويرت"، 

وقال�ت دومينيك يف مقابلة مع وس�ائل إعالم عربية 
"هاجم�ت أح�الم الفنان�ات اللبناني�ات واتهمته�ن 

بأنه�ن فنانات »ديس�كو« فيما تصف نفس�ها بأنها 
فنانة قصور، اس�تفّزني هذا األمر فأجبتها أن فنانات 

الديس�كو يعدن إىل بيوته�ن بعد انته�اء وصلتهن عىل 
املرسح، »بس الله يسرت من حفالت القصور البعيدة عن 

األنظار التي تتحدث عنها، والتي أرفضها تماماً«. الفنانة 
اللبنانية هي األوىل اليوم ولتكّفّ أحالم عن مهاجمتها".

وح�ول احتمال تقديمها لربنامج جدي�د يف محطة لبنانية 
قال�ت دومينيك للزميل ربيع عواد يف املقابلة: "ثمة عروض 

من أكثر من شاش�ة وأنا يف طور دراس�تها الختيار األفضل، 
ال أريد شاش�ة توقع مع�ي عرضاً وال تنفذ منه بن�داً واحداً، 

ولن أقبل عرضاً إال برشوطي الخاصة، والشاشة التي ترفض 
التعامل معي عىل أساس رشوطي هي الخارسة. لدي  مقومات 

فني�ة وإمكانات والدليل اس�تمراريتي يف هذا النجاح بمفردي، من دون 
إدارة أعمال ودعم من رشكة إنتاج.

غادة عىل الشاشة الرتكية وشذى 
مع "السلطان"

قامت إح�دى القنوات الرتكية مؤخراً برشاء مسلس�ل 
"م�ع س�بق اإلرصار" الت�ي تظهر به 
املمثلة غادة عبد الرازق من خالله، يف 
حني أن املعلومات تشري بأن املسلسل 

سيتم دبلجته إىل الرتكية.
وق�د علقت عب�د الرازق ع�ىل املوضوع 

باإلش�ارة أن ه�ذا العم�ل س�يكون أول 
مسلس�ل مرصي وعربي يت�م عرضه يف 

تركيا كدليل إضايف عىل نجاح املسلسل.
ويف س�ياق آخر، وبعد أن كش�فت الفنانة 

ش�ذى حس�ون أنه�ا تش�اهد وألول م�رة 
مسلسل حريم السلطان، أبدت من حسابها 

الخ�اص ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماعي 
تويرت إعجابها بالديكور والدراما الجيدة.

وقد طلبت حسون من متابعيها ومعجبيها أن 
يعطوها رأيهم باملسلس�ل وبالشخصيات التي 

يحبونها أكثر.

كم مرة وقع جوزيف عطية 
يف احلب؟

أك�د املط�رب اللبنان�ي جوزيف عطي�ة أنه ليس من ال�رورة أن 
يعيش حالة حب لكي يؤدي أغنية رومانسية بإحساس.

نجم س�تار أكاديمي برر وجه�ة نظره قائ�اًل: »ال يمكن أن أصدر 
أغنية س�عيدة يف أول الصيف، وأعود وأص�در أغنية »أنا مش غاوي 

ع�ذاب« بعد أش�هر، ال يمك�ن أن أعيش الحالتني يف ش�هرين، إّما أن 
يعط�ي الفنان كل األغنيات بنفس الحالة، أن يكون س�عيداً يف حياته 

العاطفّي�ة، وإّم�ا أن يعي�ش الحزن ويعك�س ذلك يف جمي�ع أغنياته، 
لي�س من الروري أن أعيش الحالة التي أغّنيها، يكفي أن أش�عر بها 

كمسألة من الحياة، يمكن أن أمّر بها يف أي وقت«.
جوزي�ف عطية أوضح أنه ليس »مغروماً« اآلن، وكش�ف عن عدد املرات 

التي وقع يف الحب فيها قائالً: »حّبيت مرّة واحدة.. كانت بعد أن اشتهرت.. 
أنا من النوع الذي يمّل برسعة ولكّني ويفّ وصادق«.

املطرب الشاب لفت إىل أنه ال يفكر يف الزواج حالياً وأضاف: "أريد أن أعيش 
عمري كأي ش�اب عادي، وعندما أعجب بفت�اة أحاول أن أبتعد عنها وأمأل 

وقتي مع األصدقاء، هذه الحياة أسهل يل يف الوقت الحايل؟".

عيل قاسم املالك: أوالد الفنانني ليسوا طارئني



ميكروفون

حسام الرسام: األجواء دفعتني لالستقرار يف العراق
كش�ف املطرب حس�ام الرسام عن سعيه، لالس�تقرار يف العراق لفرتة ، 

مؤكداً انه يسعى إلنتاج بعض أغانيه يف بغداد أو أربيل.
وقال الرس�ام يف ترصيح صحايف "أس�عى خالل الف�رتة القادمة البقاء 

بني بغداد واربيل، الس�يما وان األجواء مناسبة جداً باإلضافة إىل التحسن 
األمني الكبري يف العاصمة".

وأضاف  أنه سيستقر يف بغداد لفرتة ، سيقيض من خاللها إجازته ، باإلضافة إىل 
إنتاج بعض األعمال او التعاون مع شعراء وملحنني.

ه�ذا وع�اد املطرب حس�ام  الرس�ام اىل بغداد قب�ل عيد األضحى بيوم�ني، وأقام 
حفالت يف نادي الصيد.

بابل حتتفل باليوم العاملي للموسيقى
احتفل موسيقيو بابل، باليوم العاملي للموسيقى وبالذكرى األوىل 

لتأس�يس اتحاد املوسيقيني العراقيني يف املحافظة بحضور وكيل 
وزارة الثقافة فوزي االترويش.

واس�تهل االحتف�ال الذي اقي�م يف ديوان محافظ�ة بابل بعزف 
النش�يد الوطني من قب�ل فرقة اتحاد املوس�يقيني تلته كلمة 

لرئي�س ف�رع االتحاد يف بابل س�عد العواد ش�كر فيها جميع 
الجهات والشخصيات التي دعمت االتحاد ورعت نشاطاته.

من جانبه، اكد وكي�ل وزارة الثقافة فوزي االترويش يف كلمة له 
عىل اهتمام الوزارة بجميع اطياف الثقافة والفنون يف البالد، مشريا اىل ان 

الوزارة تسعى اىل رعاية فن وثقافة بعيدين عن التبعيات الدينية والقومية عىل 
اعتبار ان الفن يمثل هوية العراقيني جميعا.

بعدها القى رئيس اتحاد املوسيقيني العراقيني عبد الرزاق العزاوي كلمة استعرض 
فيه�ا جانبا من نش�اطات االتحاد تالها القاء عدد من االناش�يد الوطنية ومن ثم 
توزي�ع عدد من الدروع والش�هادات التقديرية بني ش�خصيات ثقافية وفنية يف 

املحافظة.
واختت�م االحتفال الذي حرضه جمهور م�ن املثقفني والنائب يف الربملان 

هيث�م الجبوري ومدي�ر عام الدائرة االدارية واملالي�ة يف وزارة الثقافة 
رعد عالوي وعدد من املس�ؤولني املحلني يف املحافظة بغناء وصالت 

غنائية وجدانية من قبل فرقة االتحاد.
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تشارلي شين يعود لإلدمان
 Two and a Half النجم األمريكي تش�اريل شني بطل املسلسل الش�هري
Men عاد إىل تعاطي الكوكايني ومادة الحشيش�ة بشكل يومي. وتقول 

مص�ادر مقرب�ة من ش�ني إن النجم 
 2000 املخ�درات  ينف�ق ع�ىل  كان 

دوالر يومياً.
وأش�ار املصدر إىل أن "تش�اريل كان 
ويدّخ�ن  الكوكاي�ني،  يستنش�ق 
الحشيش�ة، ومن ثم يشاهد األفالم 
اإلباحية"، مضيف�ًا "عندما ال يريد 
مش�اهد األف�الم اإلباحي�ة، يق�وم 
باالتص�ال ببائع�ات ه�وى ليطلب 

منهّن املجيء إىل منزله".
وكان تشاريل قد دخل مركزاً إلعادة 
التأهي�ل، يف محاولة من�ه التخلص 
م�ن إدمانه، وهي خط�وة يؤكد أنه 

قام بها بناء عىل تشجيع من املمثل واملخرج األمريكي كلينت إيستوود، 
كما أّكد يف شباط2011 أنه تخلّص من اإلدمان.

وكان ش�ني ق�د عان�ى متاعب مس�تمرة خالل س�نوات مس�ريته مع 
املخ�درات، أدت إىل دخوله املستش�فى إثر جرعة زائ�دة من الكوكايني 

عام 1998.

بون جوفي: إعصار "ساندي" بشبه آرماغيدون
ق�ّرر الفنان بون جويف إلغاء حفالته الت�ي كانت من املقرر أن تكون يف 
أوروب�ا وذل�ك من أجل الع�ودة إىل بلده كي يحاول رف�ع معنويات من 

ترضر من خالل إعصار ساندي.
يقول بون جويف "أريد جداً العودة إىل املنزل، بعد أن تكلمت مع زوجتي 

وأوالدي، أحتاج العودة إىل شعبي. أشكر الله أن عائلتي بخري".
ويضي�ف جويف يف كالمه أنه اليوم ال يوجد كهرباء، وال مياه، واملش�هد 
يب�دو وكأن كارث�ة كبرية جداً قد وقعت ما يش�به آرماغيدون حيث أن 

أكثر من 80 منزل احرتق تماماً.

ابنة ايشواريا تضع والدتها في مأزق
موقف طريف تعرضت له املمثلة الهندية أيش�واريا راي أثناء تكريمها 
ومنحها وس�اما فرنس�يا من رتبة فارس اعرتافاً بمساهمتها يف عالم 

السينما وتنمية التعاون الفرنيس – الهندي.
إيشواريا تسلمت وس�امها يوم عيد ميالدها، من السفري الفرنيس يف 
»نيودله�ي« بحضور عائلتها يف أحد الفن�ادق الفخمة يف الهند، حيث 
رافقتها ابنتها وزوجها املمثل البوليودي أبهيش�يك باتش�ان، ووالد 

زوجها املمثل أميتاب باتشان.
وخ�الل تكريمها وإلقائها كلمة ش�كر، فوج�ئ الحضور برصاخ 
وبكاء طفل�ة ملكة جمال الك�ون الس�ابقة، فاضطر والدها 
لحملها إىل أيش�ورايا-39 عاماً- التي ضحكت وحملت ابنتها 

عىل منصة التكريم.

كوتيار تحصل على لقب النجمة الدولية
منحت مجلة "هاربر بازار" الربيطانية لقب النجمة الدولية 
لع�ام 2012 للممثل�ة الفرنس�ية، ماريون كوتي�ار، تقديرًا 

ملشوارها الفني الذي ال يزال يف منتصفه.
ونرشت املجلة صورة لكوتيار الحاصلة عىل األوس�كار عن 
دوره�ا يف فيلم "الم�وم" عىل غالفها وهي ترتدي فس�تاًنا 

أسود من تصميم بيت األزيار الفرنيس العاملي ديور.
وأعربت كوتيار عن س�عادتها بالف�وز بالجائزة التي 
تمنحه�ا املجل�ة الربيطاني�ة كل ع�ام لنجم من 
نجوم العالم، مؤكدة أنها من أش�د املعجبني 

بالثقافة والفنون اإلنكليزية.

مــن هناك

 العدد )377(  االثنني  5  تشرين الثاني  2012

مسرحية  الطريق 
الكبير 

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف / اوفست سرتنبريغ 

إعداد وإخراج / رسبست صديف

تمثي�ل / مجموع�ة م�ن فناني 

دهوك 

تقديم / فرقة ممي أالن 

الزمان/ 2012 

املكان/ دهوك 

الفن�ون  مديري�ة  إرشاف/ 

املرسحية يف دهوك 

املرسحي�ة تعم�ل ع�ىل إيص�ال 

الجماه�ري  اىل  رس�الة مح�ددة 

يح�ل  ال  الي�أس  أن  مفاده�ا 
املشاكل التي تعاني منها او التي 

تعرتضن�ا يف حياتن�ا املعارصة، 

وان افضل وس�يلة لحل املشاكل 

التي نعانيه�ا يف الوقت الحارض 

السياس�ية  املج�االت  كاف�ة  يف 

ه�ي  والفكري�ة  واالجتماعي�ة 

مواصل�ة ه�ذه املش�اكل وهذا 

اليشء يتطلب منا إيمانا راسخا 

وقويا. 

املخرج رسبست صدقي 

حسين السلمان يشهد )يوم قتل المعلم(
يقوم املخرج حس�ني الس�لمان بإخراج فيلمه )ي�وم قتل املعلم( والذي قام بتأليفه أيض�اً والذي يتناول قصة مدينة 
عراقية تتعرض لفيضان يغرق كل يشء فيها حتى تضيع كل مالمحها ومعمارها املرتامي.. وبواس�طة احد مجانني 
ه�ذه املدين�ة يتم العثور عىل رأس نخلة مثمرة تحت املياه ليصل بعدها الناجون من الفيضان للتعرف عىل مدينتهم 
الغرقى. وعن هذا الفيلم ذكر املخرج الس�لمان أن مدة عرضه س�تبلغ 90 دقيقة وس�تدور مواقع تصويره يف مدينة 
النارصية وموقع زقورة أور حرصياً.. ويش�ارك يف بطولته مجموعة من الفنانني أبرزهم د.عبد املطلب الس�نيد وهو 

من انتاج دائرة السينما واملرسح ضمن مرشوع بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013. 

رحيل الفنان شكري العقيدي عن 83 عامًا
أعلنت نقابة الفنانني العراقيني، أمس، عن وفاة الفنان شكري العقيدي عن عمر ناهز 83 عاما.وقال نقيب الفنانني 
صب�اح املندالوي إن "الفنان ش�كري العقيدي تويف، صباح أمس، بإحدى املستش�فيات العراقية". وأضاف املندالوي 
أن "س�بب وف�اة العقيدي نتيجة تقدمه بالس�ن كون�ه من موالي�د 1929، فضال عن معاناته م�ن كرس يف الحوض 
م�ا جعله يعاني م�ن صعوبة كبرية يف الحركة"، مبينا أن "النقابة بدأت باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتش�يعه وس�يتم 
تحديد املكان لهذا الغرض الحقا". إىل ذلك، أكد الخرب نجله الفنان أحمد ش�كري كاتبا عرب حسابه يف شبكة التواصل 

العقيدي االجتماعي )فيس�بوك( ")أن وعد الله حق( انتقل اىل رحمة الله والدي  الفنان ش�كري 
عدد م�ن التعليقات أنا لله وأنا إليه راجعون"، واس�تقبل التعازي واملواس�اة يف 

ي يف موقع التواص�ل االجتماعي.يذكر أن الفنان الراحل  ش�كر
املرسحية العقيدي شارك بالكثري من األعمال 

م�ن كان أش�هرها )كله�م أوالدي( 
إخراج الفنان الراحل جاس�م 

العبودي، كما اخرج العقيدي 
برنامج )من حياتي( الذي 

بصدى  آن�ذاك  حظ�ي 
واس�ع، فض�ال ع�ن 

بالكث�ري  مش�اركته 
املسلس�الت  م�ن 
  . ني�ة يو لتلفز ا
الراح�ل  الفن�ان 
العقي�دي  ش�كري 
س�اءت مؤخرا حالته 
الصحية وتفاقمت اثر 
استش�هاد نجل�ه محمد 

ك�رس  لح�ادث  وتعرض�ه 
يف الح�وض أقعده ع�ن الحركة 
اهتم�ام  او  دع�م  اي  غي�اب  وس�ط 
رس�مي بالفن�ان الكبري واح�د أعالم 
الحركة الفنية يف العراق ومبدع فرقة 
التاريخ  العراقي وصاح�ب  امل�رسح 
الطويل يف السينما واملرسح اإلذاعة 
الراح�ل  يع�د  والتلفزيون..كم�ا 
مدرسة فنية بحد ذاتها ومؤسس 

لعائلة ستحمل اسمه فيما بعد 
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قاطع كبري وخدمة �أكرب
قاطع البلدي�ة كما ابلغن�ا المهندس 
سمير يبلغ نحو 21 كيلو مترا مربعا 
ويض�م حس�ب التقدي�رات أكثر من 
"870" أل�ف مواط�ن ف�ي منطق�ة 
تبدأ من قن�اة الجيش إلى حي طارق 
شرق السدة الترابية ومطلوب تأمين 
الخدم�ات كاف�ة م�ن نظاف�ة وإزالة 
أنقاض وإدامة شوارع وتنظيم أسواق 

المج�اري  وتس�ليك 
تحسبا للشتاء وموسم 
ع�ن  فض�ا  األمط�ار، 
إدامة جمالي�ة الحدائق 
لتكون متنفسا للعوائل 

وأطفالهم ، وكذل�ك تنظيم األرصفة 
ومعالج�ة التكس�رات والتخس�فات 

أينما وجدت الى جانب خدمات أخرى 
عديدة. 

وأض�اف مدي�ر ع�ام بلدي�ة الص�در 
األولى: وكما ترون قاطع مسؤوليتنا 
كبير ولكنه يستحق خدمة اكبر، وهذا 

ما نح�ن عملنا ونعمل 
م�ن اجله بم�ا متوفر 
من إمكانات وماكات 
وغي�ر  ماه�رة  فني�ة 
عملي�ة  ف�ي  ماه�رة 

سباق وتسابق مع الزمن لخدمة أبناء 
ه�ذه المدينة التي تحمل�ت وصبرت 

التضحي�ات،  م�ن  الكثي�ر  وقدم�ت 
ولذل�ك أقول واؤك�د أن خدمة أهالي 
مدينة الصدر شرف ومسؤولية نعتز 

بتقديمه�ا على الوج�ه األكمل وبما 
يرضي الله ويفرح ويس�عد المواطن 

ويجعل المدينة أكثر زهوا وإش�راقا 
في توفر الخدمات .

عمليات �إك�ساء و��سعة
* وبش�أن عملي�ات اإلكس�اء وماذا 
تحق�ق منها قال: ابتداء وبالتنس�يق 

التخطي�ط  دائ�رة  م�ع  والتع�اون 
إكس�اء  م�ن  تمكن�ا  والمتابع�ة 

 ،  6  ،  5  ،  9 القطاع�ات  بالمقرن�ص 
10 ، 11في ش�ارع ميسان ، واكساء 
الش�وارع الرئيسة في القطاعات 24 
ن   18،  19،  6  ،  23  ،
30 ، 25 والى ش�ارع 

المدارس.
ت  ا مجس�ر و

النسيابية المرور
* وعن المش�اريع المقبلة لمعالجة 
االختناق�ات المرورية ف�ي المنطقة 
أكد المهندس رحيم سمير مدير عام 
بلدية الصدر األولى وجود مش�روع 
كبي�ر ج�دا لعمل مجس�رات وس�ط 
المدين�ة وتحدي�دا من "س�احة 55" 
لتأمين انس�يابية الم�رور ومعالجة 
الزحام المروري وهو مش�روع مهم 
وحي�وي ويقدم خدمة كبيرة ألهالي 
مدينة الصدر، وس�تتم المباش�رة به 
بعد اس�تحصال الموافقات الرسمية 
وبالتأكي�د أن هذا المش�روع وغيره 
م�ن المش�اريع الخدمي�ة الت�ي ت�م 
انجازه�ا والتي س�تنجز وتل�ك التي 
مازالت بانتظار التخصيصات المالية 
ما كانت لتتحقق أو س�تأخذ موقعها 
عل�ى خارط�ة االنجاز الفعل�ي بعيدا 
ع�ن التع�اون البن�اء والمثم�ر بي�ن 
المواط�ن والمجلس البل�دي، وكذلك 
نذكر وجود عمليات واسعة ومكثفة 
للتنظيف  المجاري وتسليك الشبكات 
والمنهوالت استعداد لموسم الشتاء 
وقد اس�تنفرنا ألجل هذا العمل اغلب 
باختصاصاته�ا  العامل�ة  ماكاتن�ا 
كافة من مهندس�ين وفنيين وعمال 
دقيق�ة  متابع�ة  وعب�ر  ومراقبي�ن 
ومتواصل�ة لتحقي�ق انج�از أفض�ل 
وأس�رع. فض�ا ع�ن 
ذلك كله هن�اك توجه 
إلنش�اء مدين�ة العاب 
ق�رب منطقة الس�دة 

الترابية .

معاجلة �ملعوقات

المعوق�ات إن وج�دت ق�ال:  وع�ن 
ف�ي  بالتج�اوزات  تتعل�ق  المس�ألة 

وعل�ى  األس�واق  بع�ض 
في  وخاص�ة  األرصف�ة 
شارع مريدي وهي قيد 
المتابع�ة والمعالج�ة، 
األول  هدفن�ا  ألن 
خدم�ة  واألخي�ر 

المواطن.  

مدير عام بلدية الصدر األوىل لـ"                                         "

تعاون املجلس البلدي واملواطن رس نجاحنا األبرز

نعمل من اجل مدينة أهبى وشوارع أمجل 
وأزقة أنظف

نسابق الزمن خلدمة أبناء هذه املدينة التي 
حتملت وصربت وقدمت الكثري من التضحيات

على طريق خدمة �لوطن 
و�ملو�طن يف تقدمي �لأجود 

و�لأف�سل من �خلدمات ملدينة 
بحجم حمافظة و�أكرث بحجمها 

�ل�سكاين ورقعتها �جلغر�فية 
�لكبرية تو��سل �لد�ئرة 

�لبلدية ملدينة �ل�سدر �لأوىل 
فعالياتها �ملتنوعة من �جل 

مدينة �أبهى و�سو�رع �أجمل 
و�أزقة �أنظف ومد�ر�س �أكرث 

بهاء و�أ�سو�قا �أكرث تنظيما 
وحركة مرور ذ�ت �ن�سيابية 

عالية عرب ت�سييد �ملج�سر�ت 
وتنظيم �ل�ساحات و�إد�مة 

خ�سرة �حلد�ئق مبا يحقق بيئة 
خالية من �لتلوث، وللوقوف 

على �لدور �ملتعاظم للدو�ئر 
�لبلدية وما تقدمه من خدمات 

وما �ستقدمه، كان "�مل�ستقبل 
�لعر�قي" جولة ولقاء مع 

�ملهند�س �سمري رحيم مدير عام 
بلدية �ل�سدر �لأوىل.

�مل�ستقبل �لعر�قي/ �سلمان �ملو�سوي



            املستقبل العراقي - الدكتور عيل التميمي

نعي�ش في الع�راق وفي المنطق�ة العربية 
مش�كلة صناعة الرأي وهي من المش�اكل 
المزمن�ة والمس�تعصية لطبيع�ة مولدات 

الثقافة التي تتصل بالعقيدة.
وفشل مشاريع العمل الوطني تقف وراءها 
مش�كلة صناعة الرأي ولذلك كل الخطوات 
التي ظهرت لم ترق إلى مستوى المشاريع 
الس�يما بعد 2003 بلغ�ة االفكار والنموذج 
المنتظ�ر  الخزي�ن  يعتب�ر  ال�ذي  البش�ري 

للمشاريع الوطنية.
ومن المش�اكل المزمنة ف�ي صناعة الرأي 
ف�ي الع�راق: أن الذي�ن يطمح�ون للتغيير 
ل�م يس�تحضروا أدوات التحضي�ر، ولكثرة 
الناقدين للعمل السياسي بعد 2003 وكثرة 
الناقمي�ن م�ن اخطاء م�ن اش�تركوا فيما 
يس�مى بالعملي�ة السياس�ية ف�ي الع�راق 
والتي لم ترق الى مس�توى العملية والعمل 
السياس�ي من حيث المفه�وم والمصداق، 
وإنم�ا ظه�رت عندنا مكاتب ل�م تعرف من 
المكتب اال االسم، وظهر عندنا محازبون لم 

يعرفوا من الحزب إال اس�مه، 
وظهر عندنا اتباع لم يعرفوا 
اس�مها  اال  الوطني�ة  م�ن 
الثقافة والسياس�ة اال  ومن 
رسمها حتى اصبحنا نخشى 
ان تتكش�ف لن�ا اح�وال من 
يدع�و للتغيير وه�و لما يزل 
اليع�رف التغيي�ر ومن يدعو 
الدان�ة الخطا وه�و متوحل 

بالخطأ.
ومن الش�واهد عل�ى ذلك ان 
بع�ض المتحمس�ين للعم�ل 
بصيغ�ة الجبه�ة الجديدة ال 
يب�دو علي�ه هض�م االف�كار 
ووس�ائل  ادوات  ومازال�ت 
العم�ل لدي�ه ال تختلف عمن 
ينتقده�م ول�م يف�رق بي�ن 
الحل�م والواقع، ناس�يا حق 
الن�اس جميع�ا بالحل�م، اما 
الواق�ع فلي�س بمق�دور كل 
الن�اس معرفت�ه والتوص�ل 
إلي�ه ب�أدوات ال تبخس حق 

الجميع. 
ومن الدالئل العملية على عدم 
توفر قدرة لدى المتحمسين 
العم�ل  لصي�غ جدي�دة ف�ي 

الوطن�ي أنه�م مازال�وا ضحاي�ا منتظرين 
للمديح واإلط�راء الذي كان س�ببا في قتل 
روح اإلب�داع واإلخ�اص الت�ي يحتاجه�ا 
العمل الوطني، مثلما مازالت روح المبالغة 
لديهم سببا لتش�ويش الرؤية، يضاف لذلك 
عدم وضوح ما يعتمدون عليه من وس�ائل 

وأساليب للتغيير واإلصاح المنتظر.
ث�م ان الذي�ن يحلو له�م تش�كيل األحزاب 
س�يجدون  الجدي�دة  والجبه�ات  الجدي�دة 
أنفس�هم أم�ام بضاعة بش�رية م�رت في 
منه�م  وأخ�ذت  السياس�ة  تج�ار  ح�وزة 

وحملت  سيئاتهم 
ع�دوى  معه�ا 
أمراضهم وهم في 
المنافسة  س�ياق 
ر  لظه�و ا و
ن  نو س�يكو
ع�ن  مضطري�ن 
عل�م او بدون علم 
لتقب�ل بضاع�ة ال 

يعرفون جودتها.
النتائج  وس�تعود 
كارثي�ة إلضاع�ة 
والجه�د  الوق�ت 
خس�رنا  اللذي�ن 
الش�يء  منه�م 

الكثير.
احد  نصحت  ولقد 
مم�ن  األصدق�اء 
لتأس�يس  س�عى 
أن  جدي�د  ح�زب 
النظر  يتريث ف�ي 
الم�ادة  وي�درس 
جي�دا،  البش�رية 

ولكنه لم يفعل فحصد فش�ا ذريعا أضاف 
لنا خسارة في الجهد وفي الوقت وجمعني 
لق�اء مع اح�د المترئس�ين لح�زب وهمي 
أسس�ه االحتال في التسعينات وظهر بعد 
2003 متس�كعا على أبواب الس�لطة فقلت 

له: لانتخابات ثاثة شروط هي:  
1- قاعدة شعبية
2- قاعدة فكرية

3- قدرة على التمويل
وقل�ت له: أنت تمتلك م�اال، ولكنك ال تمتلك 

ة  ع�د قا
 ، ش�عبية
ت�ب  لمكا فا
لت�ي  ا
فتحته�ا ف�ي 
المحافظ�ات 
لك  تجل�ب  لم 
شيئا، وأنت ال 
تمتل�ك قاعدة 
فكرية تقترب 
م�ن مش�اعر 
لذلك  الن�اس، 

نصيحت�ي ل�ك أن توظ�ف مال�ك م�ع الذين 
يمتلكون القاعدة الشعبية والفكرية لتدخل 

أبواب العمل الوطني مواطنا وليس قائدا.

وه�ذا النمط م�ن الصراح�ة ال يلقى هوى 
وإقب�اال لدى م�ن توهموا أنهم ق�ادة وهم 
ليس�وا كذل�ك، وأخش�ى أن يك�ون الجي�ل 
الجديد من أصحاب الدعوات غير المدروسة 
الضي�اع  م�ن  مزي�دا  يجلب�ون ألنفس�هم 

والمكابرة.
عل�ى انن�ي أرى الس�احة العراقي�ة ولودة 
وخصب�ة بالكف�اءات الت�ي ينتظ�ر منه�ا 
الش�يء الكثي�ر، ولكن بعد تج�اوز مطبات 
م�ا نحن في�ه اآلن من ضياع هوي�ة العمل 
الوطني بس�بب ما تركه االحتال وبس�بب 
احزاب الس�لطة التي عرفت "الكومش�ن " 

في المقاوالت وتحولت الى أحزاب مقاولة 
وليس الى أحزاب تغيير وبناء للوطن. 

وتبق�ى هن�اك حقيق�ة ربم�ا تخف�ى على 
البعض، وهي ان الذين يطرحون أنفس�هم 
لمش�اريع العم�ل ه�م كان�وا في ي�وم ما 
يعيشون مع ش�ركاء لهم في تجربة العمل 
الوطني وعرفت أمزجتهم وأهوائهم بحيث 
أصبح�ت عبئا عليهم وليس�ت نصي�را لهم 

فيما يحلمون به.
"كل ام�رئ بم�ا كس�ب رهي�ن" وارجو ان 
الجميع  يتذكر 
ة  ع�د لقا ا
ني�ة  آ لقر ا
"بل  األخ�رى: 
على  االنس�ان 
نفس�ه بصيرة 
الق�ى  ول�و 

معاذيره". 
ل�م  والعقي�دة 
عالميا  ت�درس 
ت  قا بس�يا
عي�ة  ضو مو

ومازالت رهن المصالح واألهواء.
ولك�ن ما غط�ى عل�ى ثغ�رات الثقافة في 
بعض جه�ات العالم وأطراف�ه هو االبتعاد 

ع�ن الجان�ب العقائ�دي وتجن�ب الغ�وص 
فيه، واالنش�غال بالجانب الم�ادي الدنيوي 
والسعي إلصاحه مما اكتسب رضا ظاهرا 
رغ�م وج�ود عيوب كبي�رة وخطي�رة ظن 
البعض بل االكثري�ة انهم غير معنيين بتلك 
الثغرات التي درجت ثقافة السلطة الزمنية 
أينم�ا وج�دت عل�ى التغاض�ي عنه�ا ول�م 
تدخلها في حساباتها فربحت هدنة زمنية، 

ول�م تربح الحاض�ر المؤجل 
وال المستقبل المنتظر.

وذل�ك لخس�ارتها مفهوم 
السماء  ببوصلة  العقيدة 
الت�ي ال يمك�ن معرفيا 
اط�ار  ف�ي  تجاوزه�ا 
التي  العق�ل  م�دركات 

تظ�ل حاض�رة حض�ور 
الحي�اة ف�ي مرحلتيه�ا – 

األولى والثاني�ة – الدنيا – 
واآلخرة.

ومن ه�ذا المنطلق والمفهوم ال 
يمكن إلغ�اء "العقيدة" في وجدان 

اإلنس�ان وتفكي�ره، ولكن يمكن 
وه�ذا  وتش�ويهها  تحويره�ا 
م�ا ح�دث قديم�ا ويح�دث االن، 

ومقولة:  "اجعل اآللهة إلها واحدا" 
هي م�ن بن�ات العق�ول التي طغى 

المنش�غل  الوجودي  التراك�م  عليها 
بالظواهر  المنفع�ل  الم�ادي  بالح�س 

وغي�ر الملتف�ت للبواط�ن التي تش�كل 
مركزي�ة مرجعي�ة ل�إدراكات العقلي�ة 

الت�ي تقرأ الكون ق�راءة ال تنفك عن اللقاء 
الوج�ودي عب�ر مفهوم: الض�وء والظام، 
والحي�اة  والش�قاء،  الس�عادة  ومفه�وم 

والموت.
والذين رجعوا الى ما ربط على قلوبهم من 
وضوح المشهد الوجودي الزاخر بالحيوية 

التي تش�تهيها مدركات العقول كان 
حالهم هك�ذا "وربطنا على قلوبهم 
اذ قام�وا فقالوا ربنا رب الس�موات 

واالرض ل�ن ندعو م�ن دونه اله�ا لقد قلنا 
شططا" – 14- الكهف –

ف�كان ال�رأي عن�د ه�ؤالء منس�جما م�ع 
مدركات العقل لذلك سجلوا موقفا تاريخيا 

عقائديا حقيقيا وصادق�ا، ودفعوا ضريبة 
قاس�ية من ج�راء ثباتهم عل�ى رأيهم، ولم 
يكونوا كالذين يس�تغلون ف�راغ التعليقات 
فيكتب�ون بامية ويتس�اءلون ببادة : كيف 
تثبت�ون ان الق�رآن كام الله. ناس�ين أنهم 
يكش�فون بذلك ع�ن إلحادهم ال�ذي لم يعد 
من هموم البش�رية التي كشفت لها أبحاث 
الفضاء وعلوم االستنس�اخ م�ا يغنيها عن 

مثل تلك التساؤالت الخاوية.
او الذين يحلو لهم االعتراض بدون مقدمات 
ثقافية س�ليمة قائلين: لماذا تحصرون كل 
شيء في "المعصوم" من اهل البيت عليهم 
الس�ام. وه�ؤالء عذره�م ع�دم معرفتهم 
بأحوال المعصوم مع علم�اء عصره الذين 
كانوا يرجعون إليه فيما يصعب عليهم من 
اس�ئلة الناس، مثلما كان الحكام يرجعون 
مضطري�ن إليه�م عندما تس�تعصي عليهم 
مفاهيم بعض اآلي�ات القرآنية، او مفاهيم 
الس�نة النبوية مثل "الحسن والحسين ولدا 
رس�ول الله" و"الحسن والحس�ين إمامان 

قاما او قعدا" و"الحس�ن والحس�ين سيدا 
شباب أهل الجنة".

والذي�ن لم يفهم�وا ابعاد ق�ول االمام علي 
بن اب�ي طالب "قولوا فينا ما ش�ئتم ولكن 
نزهونا من الربوبية". او قوله عليه السام 
"أهل البيت هم عيش العلم وموت الجهل".

وم�ن الذين انتص�روا لم�دركات العقل في 
صناعة الرأي كل من:

1- النبي الرس�ول نوح  "ونوحا إذ نادى 
م�ن قبل فاس�تجبنا ل�ه فنجيناه 
وأهله من الك�رب العظيم" – 

76- األنبياء.
هي�م 2-  ا بر ا

لنب�����ي  ا
الرسول مؤس�س مناسك الحج "ولقد آتينا 
إبراهيم رش�ده من قبل وكنا به عالمين" – 

51- األنبياء.

3- النبي لوط "ولوط�ا اتيناه حكما وعلما 
ونجين�اه م�ن القري�ة الت�ي كان�ت تعم�ل 

انه�م  الخبائ�ث 
س�وء  قوم  كانوا 
 -74  – فاسقين" 

األنبياء.
4- موس�ى النبي 
"وه�ل  الرس�ول 
أتاك حديث موسى 
" – 9- طه- " وانا 
اخترتك فاس�تمع 
لم�ا يوحى " 13- 
طه – " ولقد اتينا 
الكت�اب  موس�ى 
من بعد ما اهلكنا 
االول�ى  الق�رون 
للن�اس  بصائ�ر 
ورحم�ة  وه�دى 

لعلهم يتذكرون " -43- القصص -
5- الس�حرة الذين امنوا بالح�ق واصبحوا 
من ضحايا الراي " فالقي الس�حرة 
س�جدا قال�وا امن�ا ب�رب ه�ارون 

وموسى " – 70- طه –
6- داود وابن�ه س�ليمان وه�م من 
اذ  وس�ليمان  وداود   " االنبي�اء 
يحكمان في الحرث اذ نفش�ت فيه 
غنم القوم وكنا لحكمهم ش�اهدين 

" – 78- االنبياء –
 -7

بلقي�س 
ملك�ة 

التي  سبا 
انتص�رت 
لمدركات 
لعق�ل  ا
الس�ليم " 
ان�ي  رب 

ظلم�ت 
نفس�ي 

سلمت  ا و
مع س�ليمان للله 
 " العالمي�ن  رب 

-44- النمل –
8- النب�ي محمد خاتم االنبياء والمرس�لين 
مؤس�س مش�روع ال�راي النهائ�ي " قل يا 
ايه�ا الكافرون * ال اعب�د ماتعبدون * لكم 
دينكم ولي دي�ن * -1- 2- 6- الكافرون – 
" لق�د راى م�ن ايات ربه الكب�رى " – 18- 
النج�م – " لتنذر قوما م�ا انذر اباؤهم فهم 
غافل�ون " – 6- يس – " والذي اوحينا اليك 
من الكتاب هو الحق مصدقا لمابين يديه ان 
الل�ه بعباده لخبير بصي�ر " – 31- فاطر – 
" قل انم�ا اعظكم بواح�دة ان تقوموا للله 
مثن�ى وفرادى ث�م تتفكروا م�ا بصاحبكم 
م�ن جنة ان هو اال نذير لكم بين يدي عذاب 

شديد " – 46- سبا- 
ومن هنا اصبح الرأي مبنيا على الماحظة 
مهم�ة  مف�ردة  تش�كل  الت�ي  والتجرب�ة 
تس�تقبلها المدركات العقلي�ة فتضعها في 
البن�اء الفك�ري ليتكامل مش�روع صناعة 
ال�راي اخذا بنظ�ر االعتب�ار كل العوامل 
التي تسهم في تشكيل المشهد المرئي 

والمحسوس والمدرك.
ان االس�قاطات الت�ي تس�ربت الى 
عملية صناعة الرأي من خال كل 

من :-
الص�دق  اعتم�اد  ع�دم   -1

واالخاص في الرؤية.
المصال�ح  تغلي�ب   -2

الشخصية والفئوية.
ع�ن  االبتع�اد   -3
البره�ان  قواع�د 
اس�تخاص  ف�ي 
المعرفة والميل 
الى المشاغبة 
مع  والجدل 

تغلي�ب 
الخطابة 

المسهبة بالشك والريبة.
4- الته�رب من اصل العقي�دة ومرجعيتها 
ذات الحض�ور الكوني المق�در لله بمفهوم 

"ذلك الدين القيم".
ونتيج�ة له�ذا الخل�ل البنيوي ال�ذي اصاب 
صناعة الرأي وجدنا التشويش الحاصل على 

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

2- مفهوم الدين والسياسة
3- مفهوم المرأة والرجل

4- مفهوم الحقوق والحريات
5- مفهوم الفن واالبداع

6- مفهوم الرياضة والكماالت الجسدية
7- مفهوم اللذة والمتعة 

وم�ن هذا االلتب�اس في المفاهي�م الكبرى 
تمدد االلتباس والتشويش الى كل من :-

1- الوطنية والخيانة
2- الوطنية والقومية

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

4- المقاومة والممانعة
5- الثورة والتغيير واالصاح

6- الجهاد واالرهاب
7- الصديق والعدو

ومن جراء ذلك التش�ويش اصبحنا ال نفرق 
بي�ن الصديق والعدو وه�و خاصة التدمير 
المتعمد لمش�روع صناعة ال�رأي، وهذا ما 
حظ�ه  يا
ئ  ر لق�ا ا
بعض  في 
ت  ب�ا لكتا ا

غي�ر 
ضج�ة  لنا ا
ال  والت�ي 
تستحق ان 
تنشر ومثل 
كثي�ر م�ن 
ت  لتعليقا ا
لت�ي  ا
صبح�ت  ا
لمن  ملهاة 
قع�د به�م 
لجه�ل  ا
واعم�ت بصيرته�م الطائفي�ة، ولذلك نجد 
االنقس�ام ف�ي كل ش�يئ نتيج�ة فوض�ى 
المعلوم�ة والخب�ر ال�ذي تبث�ه فضائي�ات 
وإذاع�ات الفتن�ة الت�ي ص�ادرت الحقيقة 
وش�وهت المعان�ي حت�ى حول�ت البعض 
الى خراف ال تعرف س�وى علفها، وحولت 
الش�تيمة  محترف�ي  ال�ى  اآلخ�ر  البع�ض 
ومدمن�ي الق�ذف باأللف�اظ الهابطة وهي 
هدف صهيوني يتحق�ق اليوم بفضل خواء 
األنظمة وترهل أتباعها من الذين لم يعودوا 
ا  عبو يستو
م  مفه�و
المقاوم�ة 

بلغ�ة 
د  لجه�ا ا
لحقيق�ي  ا
ا  ح�و ا فر
ن  لو يستبد
ل�ك  ذ
ء  غ�ا بغو
ق  لط�ر ا
ومتسكعي 
الش�وارع 
الذين  م�ن 
ال يميزون بي�ن الناقة والجم�ل من حصاد 
االموي�ة االول�ى التي ناصبت الع�داء لفتى 
االسام االول علي بن ابي طالب النها كانت 
الحاق�دة على نب�ي الرحمة وخاتم الرس�ل 

ومن اخلص له ودافع عنه صدقا وحقا.
وهذا الطيش وذلك التش�ويش المتعمد عند 
النفوس المريضة هو الذي يولد خطل الراي 
وفس�اد االعتقاد في المعامات والمواقف 
وفي االجتماع والسياس�ة، ولم يس�لم منه 
كل من يهت�دي بخطاب الس�ماء وترجمته 
عبر الراس�خين في العلم الذي�ن لم يكونوا 
يوم�ا م�ا لطائفة م�ن الن�اس وال لجماعة 
دون جماع�ة، وانم�ا كانوا للن�اس جميعا 
وللبش�رية كافة، ق�ال االمام عل�ي بن ابي 
طالب : " لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها 
عطف الضروس على ولدها " وهو ترجمة 
لاي�ة القراني�ة المباركة " ونري�د ان نمن 
على الذين استضعفوا في االرض فنجعلهم 

ائمة ونجعلهم الوارثين".
والذين استنكروا وجود االمامة في االسام 
واعتبروها من المعدومات كانهم لم يقرأوا 
هذه االي�ة الكريمة "قال اني جاعلك للناس 
امام�ا قال وم�ن ذريتي قال الين�ال عهدي 
الظالمي�ن"، ومثله�م مث�ل الذي�ن انك�روا 
مي�راث االنبي�اء ألبنائهم كأنهم ل�م يقرأوا 
االية الكريمة "وورث س�ليمان داود " ولم 
يق�رأوا "ان الل�ه اصطف�ى ادم ونوحا وال 
ابراهي�م وال عمران عل�ى العالمين " وقال 
تعالى :" ذرية بعضها من بعض " وعيس�ى 
عليه الس�ام لم يكن م�ن ذرية ابراهيم عن 
طري�ق االب ولك�ن ع�ن طري�ق االم وهي 
مريم عليها السام والقران بنصه الصريح 
اعتبر عيس�ى من ذري�ة ابراهي�م واعتبره 
ابا لعيس�ى مثلما اعتبر اسماعيل ابا البناء 
يعق�وب وهو عم لهم وعلى ه�ذا كان العم 
في القران في مكان االب، وهذا األمر تاهت 
فيه اآلراء، حتى أصبحت مشكلة للفهم لدى 

البعض.
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ظهر عندنا حمازبون لـم يعرفوا 
من احلزب إال اسمه, وظهر عندنا 

أتباع لـم يعرفوا من الوطنية 
إال اسمها ومن الثقافة والسياسة 

إال رسمها حتى أصبحنا نخشى 
أن تتكشف لنا أحوال من يدعو 

للتغيري وهو ملا يزل ال يعرف 
التغيري

ال يمكن إلغاء "العقيدة" يف 
وجدان اإلنسان وتفكريه، ولكن 

يمكن حتويرها وتشوهيها وهذا 
ما حدث قدياًم وحيدث اآلن.

العقيدة لـم تدرس عامليًا 
بسياقات موضوعية ومازالت 

رهن املصالح واألهواء.

ما غطى عىل ثغرات الثقافة يف 
بعض جهات العالـم وأطرافه 

هو االبتعاد عن اجلانب 
العقائدي, واالنشغال باجلانب 

املادي الدنيوي

مشكلة صناعة الرأي "العمل الحزبي والسياسي مثاالً"



يس�عى علماء ف�ي كوري�ا الجنوبية إلى 
ابت�كار م�ا يقولون إنها عدس�ة محس�نة 
وأرخص الس�تخدامها في الهواتف الذكية 
التلفزي�ون وغيره�ا، معتمدي�ن  وأجه�زة 
في س�عيهم هذا على تقلي�د تركيبة البطن 
السفلى للخنفساء المضيئة. ونشر العلماء 
نتائ�ج دراس�تهم اليوم الثالث�اء في دورية 
"بروس�يدينغز أوف ذي ناشيونال أكاديمي 
الخنفس�اء  أن  مؤكدي�ن  س�اينس"،  أوف 
المضيئ�ة التي تمثل مص�درا مبهرا وفعاال 

للضوء الطبيعي ألهمتهم.
وأوض�ح المؤلف الرئيس�ي للدراس�ة كي 
هون جيونغ األستاذ المساعد بمعهد كوريا 
المتقدم لعلوم التقنية من قس�م الهندسة 
البيولوجي�ة وهندس�ة المخ، أنه�م صنعوا 
عدس�ة صم�ام ثنائ�ي باعث للض�وء عبر 

تقليد التركيبة الدقيقة لمصباح الخنفساء 
المضيئة.

وأض�اف أنه عب�ر نس�خ تركيب�ة البطن 
طبق�ات  ث�الث  م�ن  المكون�ة  الس�فلى 
للخنفساء المضيئة، تمكن هو وزمالؤه من 
االس�تغناء عن مكون مكل�ف في مصابيح 

األيدي.
وق�ال جيون�غ "م�ن خ�الل وج�ود هذه 
التركيبة يمكن مقارنتها بالطبقة المضادة 
لالنع�كاس التقليدية ف�ي مصابيح األيدي 
المكلف�ة ج�دا"، مش�يرا إل�ى أن للعدس�ة 
الت�ي صنعوها انحناء مماث�ال جدا للطبقة 
المضادة لالنعكاس بما يساهم في خفض 

سعر العدسة.
يذكر أن الخنافس المضيئة تبعث الضوء 
م�ن بطنها الس�فلية لج�ذب الجنس اآلخر 

ولتني�ر ما حولها من ظ�الم دامس، وأيضا 
لجذب الفرائس. والض�وء الصادر عن هذه 
الخنافس يسمى "الضوء البارد"، وقد وجد 
العلم�اء أن ه�ذا الضوء عب�ارة عن 100% 
طاقة ضوئية وصفر% حرارة، وأنه لو كان 
به نس�بة حرارة ولو بسيطة الحترق جسم 

الخنفساء ودمرت.
ويب�ذل العلماء جه�ودا متواصلة لتطوير 
مصابيح رخيصة الثمن تدوم طويال، وكان 
آخر تلك الجهود لشركة يابانية تمكنت في 
أيل�ول الماضي من ط�رح مصباح من نوع 
 )LED( الصم�ام الثنائ�ي الباعث للض�وء
يعم�ل اعتم�ادا على الم�اء والمل�ح ليقدم 
إن�ارة بش�دة 55 لومنز، فضال ع�ن قدرته 
على ش�حن األجه�زة اإللكتروني�ة بالناقل 

العام "يو.أس.بي".

أكدت دراس�تان أوروبيت�ان أن برامج التخس�يس يمكن أن 
تس�اعد األطف�ال -حتى صغ�ار الس�ن منهم- عل�ى إنقاص 
أوزانه�م، وأوصت�ا بالب�دء في وقت مبك�ر ألن ذل�ك يزيد من 
فرص نج�اح البرنامج. وال�وزن الزائد لدى األطف�ال عادة ما 
يبق�ى معهم ف�ي الكبر، وه�و مرتب�ط بكثير م�ن األمراض، 
منها مشاكل القلب والس�كري وغيرهما. ففي دراسة نشرت 
بدورية أرشيف طب األطفال والبالغين، قال علماء في هولندا 
إن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالث وخمس س�نوات 
ويعانون من زيادة في الوزن، يستفيدون من التدخل إلنقاص 

أوزانهم حتى بعد انتهاء البرنامج بعدة أشهر.
وفي تقرير آخر من الس�ويد، قال باحثون إن األطفال الذين 
يعان�ون من زيادة ف�ي الوزن أو من مرض الس�منة وهم في 
الس�ن العاش�رة أو أق�ل، هم عل�ى األرجح أبطأ في اس�تعادة 
ال�وزن من البالغي�ن الذين يلتزمون بنفس برامج التخس�يس 

السلوكية. 
وقالت إلسي تافيراس طبيبة األطفال في كلية الطب بجامعة 
هارفارد ومستشفى األطفال في بوسطن وشاركت في كتابة 
افتتاحية عن نتائج الدراس�تين، "إنهما تظهران ميال مستمرا 
-بدرج�ة كبيرة- باتجاه أنه إذا تدخلنا مبك�را يمكننا فعال أن 

نحقق تغييرا في مسار زيادة الوزن لدى األطفال".
وذك�رت تافي�راس أن هناك أدل�ة متزايدة عل�ى أن االهتمام 
باألطفال الصغار يمكن أن يكون وسيلة مبشرة بالقضاء على 
وباء انتش�ار مرض الس�منة عالميا. وطبقا لمراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها، كان أكثر من ثلث الشبان األميركيين 
ع�ام 2008 يعان�ون إما من زي�ادة الوزن أو الس�منة، وزادت 

األعداد أيضا في أوروبا وإن ظلت أقل من الواليات المتحدة.
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تعتبر نزالت البرد أشهر أمراض العالم على اإلطالق، وفي الواليات المتحدة 
 )common cold( وحدها يتم سنويا تسجيل مليار حالة إصابة بنزالت البرد
وتقريبا ال يوجد إنس�ان إال وتعرض لنزالت البرد عدة مرات خاصة األطفال، 
وهي مرض بس�يط ويتماثل للشفاء من تلقاء نفسه في خالل أسبوع على 

األكثر.
وعل�ى الرغ�م م�ن أن كثيرا من اآلب�اء يلج�أون لألطباء لعالج نزل�ة البرد 
بمجرد حدوثها فإنه ال يوجد شيء يمكن للطبيب عمله لتقليل مدة اإلصابة، 

والمرض يسببه نوع من الفيروسات من نحو 200 نوع مسببة للمرض.
اأفكار خاطئة

* هن�اك كثير من األف�كار المغلوطة لدى كثير من الن�اس وخاصة اآلباء 

ح�ول اإلصاب�ة بنزالت الب�رد وطريقة التعام�ل معها وهو األم�ر الذي دفع 
 American Academy of Pediatrics األكاديمي�ة األميركية لطب األطف�ال
لنش�ر هذه األف�كار المغلوطة ومحاول�ه تصويبها على كثير م�ن المواقع 

الطبية اإللكترونية.
ومن أهم هذه األفكار الخاطئة:

* اللج�وء الس�ريع إل�ى األدوية. يعتقد معظ�م اآلباء أن اإلس�راع بإعطاء 
األدوي�ة المض�ادة لنزالت البرد، الت�ي تكون في األغلب متوف�رة في معظم 
المن�ازل يكون بمثابة حل أولي وقائي للقضاء عل�ى أعراض نزلة البرد من 
عطس أو س�عال في بدايتها. ولكن أحدث التوصيات التي صدرت في ش�هر 
تش�رين الثاني من الع�ام الماضي عن األكاديمي�ة األميركية لطب األطفال 
ح�ذرت من اللج�وء إلى أدوية البرد كخ�ط دفاع أول ضد ن�زالت البرد وأنها 
قد تكون عديمة الجدوى بل وأحيانا ضارة. وأش�ارت إلى أن هناك وسائل 
طبيعية يمكن اتباعها لتخفيف أعراض نزالت البرد وتجعل الطفل يشعر 
بتحس�ن دون اللجوء إلى األدوية وهو األمر الذي أكدته دراسة نشرت في 
عام 2004 وأوضحت أن تأثير أدوية السعال ال يزيد على تناول أي سوائل 

أخ�رى خاصة ف�ي األطف�ال دون س�ن الثانية. وفى ع�ام 2007 
أشارت دراس�ة أخرى الى أن تناول العس�ل يفيد األطفال 

ف�ي ح�االت الس�عال أكثر م�ن أدوية الس�عال فضال 
ع�ن األعراض الجانبية ألدوية الس�عال مثل الدوار 

والش�عور بالنوم ول�دى بعض األطف�ال يمكن 
ح�دوث آالم بالمعدة خاص�ة إذا تناول الطفل 

جرعات زائدة حيث تظ�ن معظم األمهات أن 
هذه األدوية دون أعراض جانبية.

* المضادات الحيوية س�وف تعالج المرض. 
يس�ود اعتق�اد كبي�ر عن�د معظ�م المضادات 

الحيوية
* الناس وبالطبع اآلباء أن المضادات الحيوية 

antibiotics س�وف تعال�ج نزلة الب�رد وهى من 
أش�هر األخطاء الشائعة وذلك ببساطه ألن المضاد 

الحي�وي يك�ون مض�ادا للبكتيريا بينما الس�بب في 
اإلصاب�ة بنزلة الب�رد هو ع�دوى فيروس�ية. وقد يكون 

الس�بب في ذل�ك اآلباء القلقي�ن على صح�ة الطفل مما 
يمث�ل ضغوطا على األطباء لوص�ف المضادات الحيوية 
ولكن هي بالفعل عديمة الجدوى فضال عن تأثر الطفل 
باألع�راض الجانبي�ة للمضادات الحيوية مثل اإلس�هال 

وآالم البطن بجانب أن البكتيريا المسببة لألمراض تكون 
مناعة ض�د المضاد الحيوي الذي يتم اس�تخدامه بكثافة. 
ويمكن اس�تعمال المضاد الحيوي فقط في حالة حدوث 

مضاعف�ات مثل التهاب األذن الوس�طى أو االلتهاب 
الشعبي.

االإنفلونزا ونزالت الربد
* مزاع�م أنه ال ف�رق بين اإلنفلون�زا وبين نزلة 
الب�رد. هذا الخطأ أيضا ش�ائع ج�دا وهو االعتقاد 
بأن�ه ال توجد فروق بي�ن نزلة الب�رد وهى مرض 
مختلفة عن مرض اإلنفلون�زا )influenza( ولكن 
جرى »العرف« عل�ى اعتبارهما مرضا واحدا نظرا 

لتش�ابه األعراض.ولك�ن يوجد ف�روق بينهم�ا، ففي حين تب�دأ نزلة 
الب�رد تدريجيا على عدة أيام ويك�ون أول أعراضها في األغلب 
احتقان بس�يط أو ما يش�به الحكة في الحلق ثم يعقبها 
العط�س أو س�يالن من األن�ف ونزول مخ�اط رمادي 
اللون، ومن األعراض الشائعة أيضا السعال وارتفاع 
ف�ي درج�ة الح�رارة، وال يبدو الطف�ل معتال على 
عكس اإلنفلونزا التي تحدث للطفل بشكل سريع 
وليس تدريجيا ويبدو الطفل مجهدا ويعاني من 
صداع ش�ديد ويش�عر بألم في عيني�ه وآالم في 
معظم أجزاء الجسم بجانب الترشيح من األنف 
والس�عال واحتقان الحلق. وتتأثر شهية الطفل 
بالسلب وفى الرضع واألطفال دون سن الدراسة 
يمكن حدوث إسهال وآالم في البطن وأيضا ارتفاع 
في درجة الحرارة ومن األشياء التي يمكن أن تساعد 
آالم ف�ي معرف�ة الفرق إذا ح�دث تحس�ن للطفل بعد 
هبوط درجة الحرارة تك�ون اإلصابة في األغلب نزلة برد، 

بينما في اإلنفلونزا ال تتحسن الحالة بمجرد هبوط الحرارة وفضال 
ع�ن حدة األعراض في اإلنفلونزا كذلك فإن حدوث مضاعفات مثل 

االلتهاب الشعبي أو التهاب األذن الوسطى وارد بشكل كبير.
* مزاع�م أن التطعيم ض�د اإلنفلونزا ال يفي�د األطفال مثل 
الكب�ار. على عكس ما يعتق�د معظم اآلباء 
ف�إن التطعي�م ضد اإلنفلون�زا مفيد 
لألطفال مثلما ه�و مفيد للبالغين 
وأش�ارت أحدث توصي�ات مركز 
والوقاي�ة  األم�راض  مكافح�ة 
منه�ا بالواليات المتحدة إلى أن 
األطف�ال فوق س�ن 6 ش�هور 
التطعي�م  تن�اول  يمكنه�م 
عل�ى  باإلنفلون�زا  الخ�اص 
جرعتين يفصل بينهم فترة 
نح�و 4 أس�ابيع، والتطعيم 
عن طريق الحقن هو األنسب لألطفال ألنه يحتوى على الفيروس بعد )قتله( 
بينما التطعيم عن طريق اس�تخدام الرش ف�ي األنف يحتوى على الفيروس 
بعد أن يتم إضعافه وهو مناسب أكثر للبالغين ويستحسن تناوله قبل بداية 

موسم اإلنفلونزا في تشرين الثاني.
التطعيم واالإ�صابة باالإنفلونزا

* مزاعم أنه يمكن اإلصابة باإلنفلونزا من التطعيم. يخشى كثير من اآلباء 
م�ن إمكانية حدوث إصابة باإلنفلونزا من التطعيم. وهذه المعلومة خاطئة 
تمام�ا ألن التطعيم يحتوي على الفيروس )وهو ميت( وهناك اس�تحالة أن 
يتس�بب الفيروس بعد قتله في اإلصابة بالمرض. وربما يكون الس�بب في 
هذا االعتقاد لدى اآلباء أن التطعيم في األغلب يس�بب أعراضا تشبه اإلصابة 
باإلنفلون�زا مثل ح�دوث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وآالم في الجس�م 
واحمرار وتورم مكان التطعيم ولكن كل هذه العالمات ال تعدو كونها مجرد 
رد فع�ل طبيعي على التطعيم. * مزاع�م أن المكمالت الغذائية تخفف حدة 
 ).vitamin C ن�زالت البرد. يج�زم كثير من اآلب�اء أن تناول )فيتامين س�ي
عند بدء الش�عور بأعراض البرد يخفف م�ن حدة األعراض ويقصر من مدة 

المرض. 

وج�د باحث�ون بريطاني�ون 
تس�تخدم  للعي�ن  قط�رة  أن 
ع�ادة لع�الج المي�اه الزرقاء، 
تس�اعد ف�ي نم�و الرم�وش، 
لمحاربة  وقد تس�تخدم قريباً 
الصلع.وذكرت صحيفة "ديلي 
مي�ل" البريطانية أن الباحثين 
بجامع�ة "برادف�ورد" وجدوا 
م�ن خ�الل تج�ارب كلينيكية 
أن قط�رات العين "ليوميغان" 
المي�اه  لع�الج  رّكب�ت  الت�ي 
نم�و  عل�ى  تح�ث  الزرق�اء، 
الرم�وش. ويعتق�د العلماء أن 

له�ذه القطرة أيضاً أثراً مش�ابهاً على ش�عر الرأس إذ انها ق�د تحث بصيالت 
الش�عر على انت�اج ف�روة رأس أكثف من المعت�اد. ويجري الباحث�ون حالياً 
تج�ارب أولية لمعرفة إن كان مكّون البيماتوبروس�ت يمكن أن يعالج الصلع 
عند الرجال والنساء. وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة فالري راندول إن 
مادة "البيماتوبروس�ت معروفة في حث الرموش على النمو وهو يس�تخدم 
ف�ي العي�ادات لهذه الغاي�ة". واضاف "أردنا رؤي�ة إن كانت س�تنتج التأثير 
نفس�ه على ف�روة الرأس، كون بصي�الت الرموش والرأس مختلفة".وأش�ار 
إلى أن الدراس�ة وجدت أن المادة المذكورة تحّفز أيضاً نمو ش�عر الرأس عند 

البشر، وبالتالي يمكن أن تشكل نهجاً جديداً لعالج مشكلة فقدان الشعر.

تعت�زم ش�ركة كاس�يو الياباني�ة إط�الق 
حاس�بها اللوح�ي الجدي�د "بيب�ر رايت�ر" 
المخصص لقطاع األعمال والذي تم تزويده 
بماس�ح ضوئي صغير. ويعمل هذا الجهاز 
بنظ�ام أندرويد.وتم تزويد الجهاز بشاش�ة 
ومعال�ج  بوص�ات،   10.1 بقي�اس  لم�س 
ثنائي الن�واة يعمل بت�ردد 1.5 غيغاهيرتز، 
وذاك�رة عش�وائية بس�عة غيغابايت واحد، 
وس�عة تخزين داخلية تبل�غ 16 غيغابايت، 
وكاميرتي�ن أمامي�ة وخلفية.وق�د أضي�ف 
 "7000mAh" إلى الجه�از بطارية بق�درة
قابل�ة للتبدي�ل وتعمل لم�دة تصل حتى 12 
س�اعة م�ن التش�غيل المتواص�ل. كم�ا تم 

تزويد الجهاز بغ�الف مطاطي خارجي 
لحمايت�ه م�ن الصدم�ات ومنع 

تسرب السوائل.
الجه�از  ويحت�وي 
على برمجيات خاصة 

بالمسح الضوئي تمكن 
الجهاز من التعرف على األحرف 

والكلمات المكتوبة بخ�ط اليد، إضافة إلى 
إمكاني�ة التعرف على مجموعة متنوعة من 

الرموز كالعالمات النجمية ورموز العمالت 
وغيرها.

ويمك�ن القي�ام بمس�ح المس�تندات إما 
عب�ر تثبيتها داخل إطار الغ�الف المطاطي 
ف�ي مواجه�ة الكامي�را األمامي�ة، أو عب�ر 
تثبي�ت الجه�از بش�كل مائ�ل ف�ي المكان 
المخص�ص داخل الغالف ووضع المس�تند 

أمام الكاميرا.
وس�يتم إطالق ه�ذا الجهاز ف�ي اليابان 
في تشرين الثاني المقبل بأسعار تبدأ من 
2500 دوالر، وم�ن المتوق�ع أن يتوفر في 
بقي�ة دول العالم بعد إطالقه رس�مياً في 

اليابان بمدة قصيرة.

يع�رف المه�ق Albinism بأن�ه مجموع�ة م�ن االضطراب�ات 
الوراثية التي تنجم عن قلة أو عدم إنتاج الجسم لصبغة الميالنين 
melanin. وتع�رف ه�ذه الصبغ�ة بأنها الم�ادة الت�ي تحدد لون 
الجلد والش�عر والعيني�ن بناء على نوعه�ا ومقدارها. عالوة على 
ذلك، فإنها تلعب دورا مهما في نش�وء أعصاب بصرية معينة، ما 
يجعل هذه االضطرابات تسبب مش�اكل بصرية للمصاب. ويذكر 
أن مصابي هذه االضطرابات يكونون أيضا حساسين بشكل زائد 
ألشعة الشمس مقارنة بغير المصابين، كما ويكونون أكثر عرضة 
من غيرهم لإلصابة بسرطان الجلد. ورغم عدم وجود عالج شاف 
من هذه االضطراب�ات، إال أنه باإلمكان القي�ام بخطوات عالجية 
للمحافظة على البصر وبعدم التعرض ألشعة الشمس بكثرة. هذا 
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اللذان أضافا ما يلي:
األعراض والعالمات

غالب�ا، وليس دائم�ا، تظهر عالمات ه�ذه االضطرابات على كل 
م�ن الجلد والش�عر والعينين معا. وبصرف النظ�ر عن تأثير هذه 
االضطرابات على المظهر العام، فإن بصر المصابين يتأثر س�لبا 
مهما كان ذلك المظهر. وتنقسم أعراض وعالمات هذا االضطراب 

إلى ما يلي:
- األعراض والعالمات المتعلقة بالجلد: 

رغم أن أكثر األش�كال التي يس�هل التعرف 
عليها من هذه االضطرابات هي الش�كل الذي 

يصي�ب الجلد ويجعله ببي�اض اللبن، إال أن هناك 
أش�كاال عديدة أخ�رى تجعل لون الجل�د يتراوح بين 

األبيض والبن�ي. ويذكر أن لون جلود بعض المصابين 
قد يتش�ابه مع أف�راد عائالته�م رغم م�ا لديهم من 

اضط�راب في صبغ�ة الميالنين. وم�ن الجدير 
بالذك�ر أن ل�ون جلود بع�ض المصابين قد ال 
يتأث�ر بتات�ا بوجود ه�ذه االضطراب�ات، كما 

وأن هن�اك من تبدأ مس�تويات الصبغ�ة المذكورة 
باالزدي�اد لديهم في مرحل�ة الطفولة أو المراهقة، ما 

ي�ؤدي إلى حدوث تغي�ر طفيف على ل�ون الجلد. أما 
في م�ا يتعلق بالتعرض ألش�عة الش�مس، فإنه قد 
ي�ؤدي إلى ظهور عالمات عديدة عل�ى الجلد؛ منها 

الشامات المصبوغة أو غير المصبوغة والنمش.
- األع�راض والعالم�ات المتعلق�ة بالش�عر: 

يتفاوت لون ش�عر المصابين بين األبيض والبني. 
أما ذوو األصول األفريقية واآلس�يوية، فقد تكون 
ألوان ش�عورهم صفراء أو بنية أو محمرة. ويذكر 
أن لون ش�عر بعض المصابين ق�د يتغير في بداية 

مرحلة البلوغ.
- األع�راض والعالم�ات المتعلقة بل�ون العينين: 
يتراوح ل�ون عيني مصابي ه�ذه االضطرابات بين 
األزرق الفات�ح جدا والبني. وم�ن الجدير بالذكر أن 
نقص الصبغة المذكورة في منطقة القزحية، وهي 
الجزء المل�ون في العين، يجعلها ش�فافة نوعا ما، 
أي أنها ال تس�تطيع حجب الضوء بش�كل كامل من 

الدخول إلى العين.
- األعراض والعالمات المتعلقة بالبصر: وتتضمن الرأرأة والحول 
والالبؤري�ة والط�ول أو القصر الش�ديد ف�ي النظر والحساس�ية 

للضوء.
العالج

تع�د عالجات هذه االضطراب�ات بأنواعها محدودة. أما بش�كل 
ع�ام، فغالبا ما يحتاج المصاب إلى عدس�ات الصق�ة يصفها له 

طبي�ب العيون. كما أن عليه زيارة ذلك الطبيب س�نويا على األقل 
ليق�وم بإخضاع�ه للفحوص�ات الالزم�ة الت�ي يقوم عل�ى أثرها 

باختيار العالج المناسب له إن لزم األمر.
فضال عن ذلك، يجب على المصاب الخضوع لفحوصات دورية؛ 
منها فحوصات للجلد للكش�ف عن وجود خاليا سرطانية أو آفات 

من شأنها أن تتحول إلى سرطانات.
نصائح للمصاب

- اس�تخدم واقيا من الشمس يكون معامل الوقاية من الشمس 
لدي�ه 30 عل�ى األق�ل Sun Protection Factor )SPF) 30. كم�ا 
يج�ب أن يكون واقيا من األش�عة فوق البنفس�جية من النوعين، 

UVA )أ( و)ب(
وUVB، على التوالي.

- تجن�ب التع�رض المباش�ر ألش�عة الش�مس، خصوص�ا في 
منتصف النهار.

- قم بارتداء مالبس واقية من أش�عة الشمس؛ كالقمصان ذات 
األكمام الطويلة والبناطيل والقبعات.

- ق�م بارت�داء نظارات شمس�ية داكنة اللون تق�ي العينين من 
أشعة الشمس فوق البنفسجية.

كاسيو تزود حاسبًا لوحيًا بامسح ضوئي

اخلنافس املضيئة تلهم صناعة املصابيح

املهق: اضطرابات بإنتاج "امليالنني" تظهر عىل اجللد والعني والشعر

أحدث عالج
 للصلع: قطرة العني!

أخطاء ومزاعم شائعة حول نزالت الربد واإلنفلونزا

دراستان تنصحان
 بالتعامل مع سمنة األطفال
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انتقد مواطنون تأخر انجاز مجمعات سكنية في 
بغداد قياس�ا بما يتم انجازه من مشاريع ترفيهية 
وموالت تجارية ، مما أثار التساؤالت حول االهتمام 
بمشاريع ثانوية على حساب مشاريع تشكل أزمة 
مس�تمرة متمثلة بأزمة السكن.. وأبدى المواطنون 
اس�تغرابهم إزاء غياب الجدية ف�ي انجاز ما وعدوا 
ب�ه من قب�ل الجهات المس�ؤولة ف�ي القضاء على 
أزمة الس�كن الت�ي باتت واحدة م�ن اعقد األزمات 
االقتصادية التي يعيشها العراق .  حيث تذكر مريم 
يوسف / موظفة في قطاع التربية " أن ما أشاهده 
الي�وم م�ن خط�وات س�ريعة ف�ي انج�از الموالت 
التجارية في بغداد يجعلني أتساءل، أين هذه الهمة 
في انجاز مش�اريع السكن ؟ أليس�ت هي صاحبة 
األولوية بحكم ما نعيش�ه اليوم من مش�كلة نقص 

الوحدات السكنية التي دفعت بالناس إلى البحث 
عن حل�ول بديلة 

من اجل العيش بكرامة  ؟ وتزيد في تساؤلها " بودي 
أن اسأل هيئة اس�تثمار بغداد التي أعطت أكثر من 
اجازة اس�تثمار لبناء موالت تجارية ، لماذا النلمس 
جدي�ة ف�ي حل ازمة الس�كن ف�ي بغداد ؟ أليس�ت 
ه�ي واحدة م�ن اطراف منح الفرص االس�تثمارية 
للمستثمرين ؟ لماذا ال تصب الجهود من اجل العمل 

الصادق في حل األزمات ومنها السكن ؟
من جانبه ، يش�ير حس�ن محمود / مهندس في 
وزارة الكهرباء، الى "انه في بغداد العديد من قطع 
األراضي العائدة للدولة التي من الممكن ان تش�رع 
الجه�ات الحكومي�ة باس�تثمارها إلنج�از وحدات 
س�كنية تفيد المواطن وتقضي تدريجيا على ازمة 
الس�كن، ويق�ول "ان ازمة الس�كن ال تحت�اج الى 

معجزة وانما الى تكاتف 

الجهود الحكومية من قبل الدوائر والوزارات المعنية 
، اما ما نسمعه بان الدائرة الفالنية ال تمنح رخصة 
لتش�ييد مجمع س�كني لصالح دائرة معينة ما هو 
إال حج�ة تعط�ل القضاء على أزمة الس�كن  مؤكدا 
"ان االراضي جميعها بالمحصلة عائدة للدولة التي 
تس�تطيع ان تنظم هذه اإلجراءات وتس�هم في حل 

أزمة خطيرة ".
من جهت�ه ، يعرب محمد كري�م / موظف في 

كلية اللغات بجامعة بغداد عن اسفه لضياع 
الوقت دون ايجاد حلول ألزمة الس�كن . 

ويقول "اتمنى ان يقدم المس�ؤولون 
على خطوة جادة للقضاء على أزمة 

الس�كن، فبع�د ان واف�ق مجلس 
الن�واب عل�ى خصخص�ة قطاع 
الكهرب�اء بع�د تلك�ؤ ف�ي حل 
مش�كلتها لس�نوات وألسباب 
غي�ر معروف�ة ، اصبحنا نقرأ 
مابي�ن الس�طور فيما يخص 
أزمة السكن لربما هي األخرى 
س�تأخذ االتج�اه ذاته وهو حل 
مقب�ول ل�دى الش�ارع العراقي 

نوعا م�ا . ويضيف " في كل دول 
العال�م حتى النامي�ة منها تجد ان 

العرض أكثر م�ن الطلب فيما يخص 
توفير الوحدات السكنية ، إال في العراق 

وألس�باب ال عالقة لها باألجواء االقتصادية 
، ألن�ه من المنظور العام هناك أموال كثيرة لدى 

الدولة وموارد بش�رية اضافة الى أراضي واسعة ". 
معربا عن "دهش�ته ازاء ما تم تحقيقه من نس�ب 
انجاز في الموالت التجارية في مناطق متفرقة من 
العاصم�ة في وقت قصير". أما أبو امين / متقاعد 
، فيق�ول "ان�ا ش�خصيا ال اع�ارض فكرة انش�اء 
م�والت تجارية ألنها خطوة نح�و التحظر والتنوع 
في التس�وق مما يوجد بضائع جديدة ومن مناشئ 
عالمي�ة ، إال أن ع�دم انش�ائها ال يعن�ي ان الحياة 
س�تقف عند ح�د معين ، وعلى الجهات المس�ؤولة 

االنط�الق نح�و حل المش�اكل األساس�ية والتوجه 
بعدها الى مش�اريع اخ�رى . ويضيف " ابناء بغداد 
اليوم يرج�ون الجهات المس�ؤولة بان تضع نصب 
اعينها خطورة ازمة السكن والعمل على حلها، بعد 
ان دفعت المواطنين الى تقسيم البيوت لمشتمالت 
صغيرة ، هذا فيما يخص من لديه االمكانية للعيش 
في البيت ذاته ، اما 
يمتلك  ال  من 
مساحة 
ف�ي 

لبي�ت  ا
ضط�ر  فأ
ال�ى التج�اوز على 
ماخلف السياج من اجل العيش بعيدا عن االيجار". 
يذكر ان هيئة استثمار بغداد منحت شركات أجنبية 
46 إج�ازة خاص�ة ببناء موالت تجاري�ة في بغداد، 
مبينة أن قس�ما منها وصل الى مراحل متقدمة في 

البناء. 

مر�سى الهموم

شكاوى
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صيد العدسة

فوؤاد ح�سون 
أخذت المصارف أداء صرف ال�100 ألف دينار إضافة إلى راتبه 
الش�هري االعتيادي أي أقل من 400 ألف دينار، وبهذا يحس�بون 
أم�ر االنجاز ق�د أثلج قلوبهم  وجيوبهم م�ن جهة، ويبقى األمر 
تجمي�ل االنج�از بصالون اإلع�الم.. والزيادة هذه تش�به فقاعة 
الصاب�ون عديم الرغوة.. ومن الواضح أن ترمومتر اداء أولي أمر 
المتقاعدي�ن بال مواقف ملموس�ة على مدار األع�وام الماضية، 
وان هن�اك قدرة على ذر الرماد في العيون، وباتت الوعود، وعود 
عرقوب، فقبل هذا وذاك س�معنا طب�ل الوعود وموجاتها أن اقل 
راتب س�يكون 400 كذبة، وعالج الوعود إعطاء منحة 600 ألف 
لس�د القيل والقال بدعامة كونكريتية، ويا ألف يا لطيف صرفت 

لزوجة الشهيد 60 ألفا بدل ال� 100 ألف. 
والقرار الس�ابق بتوحيد رواتب المتقاعدي�ن، لم يتوحد، وبعد 
االحتجاج�ات الصحفي�ة وم�ا ينق�ل من هم�وم الن�اس تظهر 
تصريح�ات البرلمان، أن الله مع الصابري�ن ، ونعمة بالله، لكن  
للصبر حدودا، وس�بب التعطيل بين مد وجز الروتين، فالش�عب 
يحتاج إلى عالج المشكالت، بوصف البرلمان هو صاحب القرار، 

وأال يتكاسل في منظومة القرارات. 
 

ف�ي الوقت ال�ذي كانت فيه مف�ردات البطاقة التمويني�ة تأتي كاملة 
للمواطن حيث كان يوزع فيها اضافة الى المواد األساسية في مقاييس 
وزارة التج�ارة والتي هي الطحين والرز والس�كر وزيوت الطبخ وحليب 
األطف�ال كان�ت هن�اك حصة الش�اي ومس�احيق الغس�يل والصوابين 
وحليب الكبار وهذا األخير كان يأتي على ش�كل علب كبيرة من أش�هر 
ماركة حليب مجفف في العالم وهي )النيدو( ومع تلك المفردات كانت 
هناك حصة للمواطن من البقوليات ومعجون الطماطم وبعض االشياء 
الضروري�ة االخرى مث�ل اللحوم بع�ض األحيان وهناك بح�وث رصينة 
ومتخصص�ة  ً ع�ن المفردات الغذائي�ة التي في البطاقة هل هي تس�د 
حاجة الجس�م للطاقة و )الس�عرات الحرارية( المطلوبة وتوصلت تلك 
البح�وث والتي كانت من مصادر محلية ودولي�ة على ان تلك المفردات 
تعج�ز عن س�د الحاجة الكاملة للجس�م م�ن الغذاء ألن هن�اك عنصرا 
اساساً ناقص فيها وهو )البروتينات( وهذه تعتبر اللحوم من مكوناتها 
األساس�ية وفي المقاب�ل هناك بحوث أخرى توصلت ال�ى أن البقوليات 
ممكن ان تعوض ولو ليس بش�كل كامل حاجة الجس�م للبروتينات اذن 
كان�ت المف�ردات وقبل ان يقتطع منها البقوليات بش�كل غير معلن قد 
تفي بحاجة الفقير ال�ى الغذاء، لكن اآلن وبعد اقتطاع ضعف مفرداتها 
تقريباً ومن ضمنها البقوليات كيف سيكون غذاء الفقير الذي يعمل في 
)العمالة( مثالً فهذا عليه النهوض منذ الصباح الباكر لمزاولة يوم عمل 
ش�اق وطويل يحتاج الى جه�د وحركة كبيرتين، والس�ؤال الذي يجعل 
الحي�رة تل�ف العقول هو كيف يكون هذا في بل�د يطفو على بحيرة من 
الث�روات وفيه من األضرح�ة والمقامات لألنبياء واه�ل البيت ما يكفي 
لس�د حاجة الناس من الموارد لو تم استغالل تلك االضرحة والمقامات 
بالش�كل األمثل، ثم أين هي موارد البلد من تصدير النفط ولماذا تفشت 
فين�ا ثقافة الس�كوت عل�ى حقوقنا عندما ته�در والبطاق�ة التموينية 

ومفرداتها هي من ابسط حقوقنا فلماذا الصمت ؟. 

ال يختل�ف اثنان في بلد مثل العراق وما يمر به من عمليات إرهابية تس�تهدف البنى 
التحتية واإلنس�ان على حد س�واء مما ينعكس س�لبيا على مس�توى الحياة والعيش 
في العراق.. المعاق انس�ان يس�تحق منا ومن الحكومة الرعاي�ة واالهتمام الكافيين 
ألن يحيا بكرامة وامل اكثر مما نس�تطيع ومن يتجول في بغداد والمحافظات س�يجد 
اعداداً كبيرة من المعاقين ومن مختلف األعمار، ويختلف نوع االعاقة من شخص الى 
آخر.  الش�اب عبد الله أصيب بش�ظايا عبوة ناس�فة في بغداد اثناء توجهه الى الكلية 
مما تسبب بقطع قدميه عنما تكلمت معه شعرنا بمرارة كبيرة والم يختبئ في صدره 
يقول عبد الله لقد تغيرت طريقة حياتي منذ اللحظة التي وجدت نفس�ي معاقا، لم 
اعتد على المش�ي بواسطة الكرسي المتحرك اال بعد جهد جهيد، واجد صعوبة 
كبيرة في مراجعتي للدوائر الحكومي�ة للمطالبة بالتعويضات التي اقرتها 
الحكوم�ة قب�ل فترة وجيزة.. تس�اؤالت كثي�رة عن ، صناع�ة األطراف 
وهي  صناعة مهمة والس�يما في البلدان التي يتعرض مواطنوها الى 
العملي�ات اإلرهابية والتعرض الى األلغام القديمة وحوادث الس�ير 
مما تتس�بب في بتر اطرافهم كاأليدي واألرجل وتختلف من منشأ 
ال�ى آخ�ر  فهناك المان�ي وامريكي وفرنس�ي ومنه�ا من يلقب 
بأط�راف ذكي�ة حيث تتمي�ز بالتقنية المتقدم�ة والتي تحاكي 
الخالي�ا العصبية في الدماغ ولكن س�عرها غال وال يس�تطيع 
المع�اق في العراق من ش�رائها ونتمنى من الحكومة توفيرها 
وبأسعار مناسبة، اإلنس�ان المعاق هو انسان يستحق الكثير 
من االهتمام والرعاية، ونحن كإعالميين من واجبنا ان نس�لط 
األضواء ونبحث عن الحلول والطرق الصحيحة مع المسؤولين 
وأصح�اب الش�أن كي نخ�رج بمحصل�ة نهائية يس�تفيد منها 
المعاق في العراق، انها دعوة للهيئات اإلنسانية والمنظمات غير 
الحكومي�ة ومجلس النواب العراقي للنظر وبجدية لملف المعاقين  
واحتياجاتهم وس�ن القرارات التي تلي�ق بما تحملوه من معاناة من 
اجل خلق بسمة نرسمها على وجوههم  وحق يجب أن ينتزع لهم  انها 

دع�وة ون�داء م�ن داخ�ل الج�رح العراق�ي.

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين 
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يافتاح يارزاق

1-  املواطن  �سلمان عودة عبيد – بغداد
أعلن�ت وزارة التربي�ة عن ضوابط جديدة في توزي�ع ارباح الحوانيت 
المدرسية وتخصيص 50 % من األرباح للطلبة المتعففين في المدرسة 
و%10 للصندوق التربية المركزي و40 % الى ادارة المدرسة او المعهد 
وت�وزع بواق�ع 50 % كمصاريف نثرية للمدرس�ة او المعه�د للتغطية 
الصرفي�ات المس�تعجلة فيه�ا . وان وزارة التربي�ة خصصت %15 من 
حصتها للمديرية العامة للتربية لطبع الس�جالت والمستندات الخاصة 
بالوص�والت الخاصة بالحوانيت %15 من تل�ك االرباح مكافآت تصرف 
لرئيس واعضاء اللجنة المشرفة على الحوانيت المدرسية و%20 توزع 

بمكافآت للجنة المدرسية على ان تصرف لمرة واحدة سنوياً .

2- املواطن قا�سم  عبد الرحيم مو�سى  - الب�سرة   

  بلغ حجم الموازنة العراقية لعام 2010 )86 تريليون دينار 
عراقي( والذي يعادل )72.70( مليار دوالر أمريكي ، في 

حين بلغ حجم الموازنة العراقية لعام 2011 )95 تريليون 
دينار عراقي( ويعادل )80.40( مليار دوالر أمريكي 

بحسب تصريح وزير المالية فيما بلغت الميزانية 
للعام  الجاري  117  ترليون دينار عراقي ما يعادل 

100 مليار دوالر وهذه الموازنة تفوق موازنات 
الدول المجاورة مجتمعة. وهناك تصريحات 

لمسؤولين في مواقع القرار بأن هذه الميزانية 
تعاني العجز الذي سيمتد الى الموازنة المقبلة .

3-املواطن فار�س  موفق النوري  – بغداد 
 صادرت مفارز األمن والس�المة التابعة ألمانة مجلس الوزراء 

خ�الل أكثر  م�ن ثالث�ة االف هوية م�زورة ومنتهي�ة الصالحية، 
واحالت عددا من المزورين الى القضاء .

4- املوطن فائق ناجي قدوري  – بغداد
بمتابع�ة كاف�ة  ال�وزراء  التحقي�ق بمجل�س  تعه�د رئي�س لجن�ة 
المش�اكل والمعوقات والعمل على تذليلها إلنج�از المعامالت المتعلقة 
بالمفصولي�ن السياس�يين، وق�د طرح�ت لجنة الش�هداء عل�ى رئيس 
لجن�ة التحقيق الش�كاوى والمقترحات الواردة الى لجنة الش�هداء من 
المفصولي�ن السياس�يين فتعهد رئي�س لجنة التحقي�ق بمتابعة كافة 
المش�اكل والمعوقات والعمل على تذليلها إلنج�از المعامالت المتعلقة 

بالمفصولين السياسيين حسب األسبقية في تقديم المعاملة .

متابعة / امل�ستقبل العراقي 

برقيات وردود

موالت واأزمة �سكن !

املتقاعدون يف ذمة الربملان

مفرداهتا.. مالذ الفقري !

مول..  أخذ  سكن  "تريد 
تريد مول أخذ مول"

مستلزمات ذوي االحتياجات 
اخلاصة.. حتت مظلة اجلشع

ف�ي مناطق مهمة من بغداد، وكمنطقة الطيران في الباب الش�رقي على 
س�بيل المثال وع�الوي الحلة ومناطق الكس�رة والعديد من مواقع ش�ارع 
الفضل وش�ارع الرش�يد والجمهورية وس�احة الميدان، تلك الس�احة التي 
اصبحت ميدان�اً حقيقياً للتلوث وجمع النفايات واالزبال والكالب الس�ائبة 
وه�ي تتجمع ام�ام المطاعم الش�عبية، وف�ي بعض تل�ك المطاعم تصول 
وتج�ول القطط بي�ن الزبائن،  وقد زاد األمر خطورة من�ذ العام 2003 ولما 
ي�زل هذا الواقع الخطير ال�ذي يحيط بالمجتمع الملوث في بيئته .. دون ان 
تلج�أ وزارة الصحة إلجراء اي تحر او تفتيش على تلك المطاعم المنتش�رة 
وس�ط بغداد ونحمل وزارة الصحة خطورة تدهور الوضع الصحي والتلوث 
البيئ�ي المس�تديم، اذا قارنا بأن م�ا ينفق لهذه الجهة م�ن ماليين الدنانير 
س�نوياً م�ن مخصصات وايف�ادات ورواتب ثابتة واجور عق�ود ومصاريف 
خدم�ات.. وال ن�دري كي�ف تنفق ه�ذه المخصص�ات الرهيب�ة ضمن اطار 
الموازنة العامة للدولة ؟ وألجل من يا ترى ؟ اذ لم نجد مسؤوالً واحداً قد قام 
بالتح�ري والمراقب�ة والمتابعة لهذه المطاعم الرثة المليئة باالوس�اخ  ولم 
يع�د للنظافة مكان في صحن للطعام او ملعق�ة أكل نظيفة.. ولربما يعود 
فق�دان المراقب�ة من قبل اجهزة وزارة الصحة الى ) الرش�ا وس�وء احترام 

االداء الوظيفي من قبل تلك الجهة(. 

املدارس بني التعمري والتخريب
موؤيد عبد الزهرة

لم نجد عنوانا اقل قساوة للتعبير عن همومنا وشكوانا من هذا للحديث عن 
مش�كلة المدارس في بع�ض مناطق بغداد وال نريد أن نق�ول أنها تكاد تكون 
قضية عام�ة تتجاوز العاصمة لتتوزع خارطة الب�الد وفي اغلب المحافظات 
فم�ا يعانيه أبناؤن�ا في المدارس ال يتعل�ق بوفرة الم�دارس الطينية وال بقلة 
مقاع�د الجلوس وال حتى باكتظاظ الصفوف بأعداد خارج س�ياقات المألوف 
ف�ي كل أنظمة التعليم او رداءة وقذارة الحمامات او انعدام الماء  فهذا ش�يء 
ي�كاد يكون مزمنا وعالجه ومعالجته تحتاج إلى زمن غير قليل إذا ما توافرت 
النية الصادق�ة وبرامج األعمار، وإنما قضيتنا اليوم تتعلق بس�ر ذلك التزامن 
الغري�ب والعجيب بين التهدي�م والتأهيل للمدارس مع بداية العام الدراس�ي، 
ترى أية فلس�فة وأي تخطيط هذا الذي يحرم أبناءنا رغما عنهم من االنتظام 
ف�ي الدرس مرة لمصادفتها مع اختبارات الدور الثالث حيث تم التعطيل لمدة 
تجاوزت خمسة عشر يوما وأخرى بدعوى تأهيل المدارس ليتم تحويل العديد 
م�ن الطلبة إلى مدارس أخ�رى بعيدة عن مواقعهم الس�كنية واغلبهم أطفال 
وتالمي�ذ ابتدائي�ة ليضيف على ثق�ل تلك الم�دارس ثقال مضاعف�ا لدرجة أن 
البع�ض من هذه الم�دارس أصبح الدوام فيها ثالثيا وأخ�رى رباعيا وأصبحت 
حصة الدروس ال تتجاوز أكثر من ساعة ونصف كمعدل ويمكن قياس النتيجة 
في ضوء ذلك مما س�بب فوضى وتذمرا بل ونقمة من الطلبة واألهالي معا وال 

نعتقد أن مديريات التربية تجهل ذلك وان تجاهلته  
اجل نحن نتس�اءل عن س�ر الفوض�ى في البرمجة والتخطي�ط، فهل يجوز 
تزام�ن عمليات الترميم والتأهي�ل مع دوام المدارس وهل يع�د هذا تعميرا ام 

تخريبا ؟! 
إن األهال�ي في الرصافة والكرخ يعانون معاناة ال حدود لها بش�ان تحويل 
أوالده�م إلى مدارس أخرى في دوام ثالث�ي ال يحصلون خالله على أية فرصة 
حقيقي�ة للتعلي�م، ففي منطقة الش�عب مث�ال هنالك مدرس�ة القرطبي وفي 

شارع المدارس بمحاذاة حي سومر مدرسة الشهيد عادل عليخ  
وفي الكرخ الثانية يمكن تأش�ير مدرسة عشتار االبتدائية التي تتقاسم مع 
ابتدائية أخرى للبنات وإعدادية للطلبة دواما ثالثيا وفي هذه المدرس�ة يكفي 
النظ�ر إلى حال الطلبة وال نقول المعلمين والمعلم�ات الذين ال يجدون مكانا 
لراحتهم او حتى جلوسهم. تعددت األسباب والنتيجة واحدة، فما بين التعمير 
والتخريب مس�افة البد من ردمها ومعالجتها بالس�رعة الممكنة، رجاء رفقا 

بالعملية التربوية قبل أن تكون إنصافا ألبنائنا والله من وراء القصد.

هموم النا�س

مطاعم األرصفة ما زالت
 مرتعًا للزواحف والقوارض
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عثلرت بعثلة تشليكية على 
مقلرة ألملرة فرعونية من 
األرسة الخامسلة ٢٥٠٠ عام 
قبل امليالد يف منطقة ابو صر 
املرصية فتحت املجال للكشف 
عن مقابر أخرى. وقال وزير 
الدولة لشؤون اآلثار املرصية 
ان املقلرة  ابراهيلم  محملد 
تحمل عى وجههلا الجنوبي 
نقوشلا هروغليفية أللقاب 
واسم األمرة ومن بينها ابنة 

امللك ملن صلبله وحبيبتله املبجلة 

إملام االلله العظيلم رشت نبتلي.  
وأوضلح ان بعثة املعهد التشليكي 

لالثلار املرصيلة التابلع لكليلة 
اآلداب يف جامعة تشارلز يف براغ 
اكتشلفها. كما عثر عى مقابر 
ملوظفلن ال ينتملون إىل العائلة 
امللكيلة وعلى بعلد كيلومرتين 
شلمال جبانلات االفلراد التلي 
تخص االرسة الخامسة امللكية. 
ملوظفلن  مقرتلان  وهنلاك 
كبريلن احدهملا يحملل لقب 
كبلر العداللة بالبيلت الكبلر 
شلبس بو بتاح، واآلخر مفتش 

خدم القرص دوا بتاح.

 أُجلرت فتلاة يف مدينلة الريلاض 
عى الزواج من ابن خالها, بسلبب 
قيامهلا برضبله عى عينله وهي 
طفلة, ما تسلبب يف تشويه وجهه 
يشء  أي  وضلع  رفلض  أن  بعلد 

تجمييل يخبئ عينه التي فقدها.
 وتعلود أحلداث القصلة إىل قيلام 
العلروس وهي صغرة برضب ابن 
خالها عى عينه بمكنسلة تنظيف 

يدوية ما تسببت بفقدانها, ولم يدر 
بخلد تلك الطفلة أنها عندما ستكر 

ستدفع ثمن ذلك غالياً.
األرس  الكثلر ملن  رفلض  وبعلد   
تزويلج ابلن خالها بسلبب فقدانه 
لعينله, طالب واللده بتزويجه من 
الفتاة التي تسلببت بفقدان عينه، 
فما كان من والدها إال أن وافق عى 

زواجها الذي تم األسبوع املايض.

ألحق إعصار »ساندي« بساحل 
أمركا الرشقي دماراً كبراً وقد 
نيويورك  املخلاوف ألن  ازدادت 
تحديدا عرضلة لطوفان أخطر 
الجلرذان  ماليلن  يف  يتمثلل 
الهاربلة ملن امليلاه يف األنفاق 
ونقلت  والشلقوق.  والجحلور 
مجلة »فوربس« عن سام ميلر، 
املتحدث باسم »إدارة نيويورك 
عنلارص  إن  قولله  الصحيلة« 
إدارتله للم تسلجل أي وجلود 
ملحلوظ للجلرذان يف شلوارع 

املدينة نتيجة اإلعصار. وقال إن 
املعتاد هو أن تطرد الفيضانات 
هذه املخلوقلات من جحورها 
اىل السطح، لكن رسعتها هذه 
امللرة يف نيويلورك لم تتلح لها 
الوقت اللكايف للهلرب. واملؤكد 
أن صغلار الجرذان على األقل 
نفقت بأكملهلا تقريبا. وهذه 
أنباء طيبة ألنها ترتجم نفسها 
إىل تناقلص هائل يف أعداد هذه 
املخلوقات املمقوتة سلواء اآلن 

أو يف املستقبل املنظور«.
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�سورة من الذاكرة

�سارع الر�سيد 
يف ال�ستينات

الحلرب  انتهلاء   -  163٠
بن إنجللرتا وإسلبانيا بتوقيع 

"اتفاقية مدريد".
بروسليا  جيلوش   -  17٥7
بقيلادة اإلمراطلور فريدريلك 
الكبلر تهلزم جيلوش فرنسلا 
األكثلر عدداً وعلده يف "معركة 
روسلباش" خالل حرب األعوام 

السبعة بينهما.
1789 - الجمعيلة الوطنية 
الفرنسلية توافلق على قانون 

املساواة بن املواطنن.
املتحلدة  اململكلة   -  1914
تحتلل قلرص بالتعلاون ملع 
الحلرب عى  فرنسلا وتعلنلان 

الدولة العثمانية.
1937 - أدوللف هتلر يعقد 
اجتماعا رسيلا يفصح فيه عن 
نيتله تكوين متنفس عى بقعة 
ملن األرض ألملانيا مملا قاد إىل 

اندالع الحرب العاملية الثانية.
شلترن  منظملة   -  1944
تغتال الوزيلر الريطاني املقيم 

يف فلسطن "اللورد موين".
- 19٥6

الفرنسلية  القلوات 
مدينتلي  تحتلل  والريطانيلة 
بورسعيد وبور فؤاد وذلك أثناء 

العدوان الثالثي عى مرص.
السلوفيتي  الدفلاع  وزيلر 
يف  ينلذر  بولغانلن  املارشلال 
رسلائل وجهها إىل رئيس وزراء 
فرنسلا غلي مولييله ورئيلس 
وزراء اململكلة املتحدة أنطوني 
إيلدن ورئيلس وزراء إرسائيلل 
بوقلف  غوريلون  بلن  دافيلد 
العمليات العسكرية ضد مرص.

يف  انقلالب   -  1967
اليمنيلة  العربيلة  الجمهوريلة 
يطيح باملشلر عبد الله السالل 
أثنلاء زيارته لبغداد، وتشلكيل 
مجلس رئايس ملن ثالثة أمناء 
األريانلي  الرحملن  عبلد  هلم 
ومحملد عليل عثملان وأحملد 
محمد نعمان وتشكيل حكومة 

برئاسة محسن العيني.
1968 - انتخلاب ريتشلارد 
للواليلات  رئيسلاً  نيكسلون 

املتحدة.
1974 - خطلاب مللك األردن 
الحسلن بن طلالل يعللن فيه 
أن  ويؤكلد  اململكلة،  أردنلة 
تعديالت سلتدخل عى الدستور 
الضفلة  وإن  واملؤسسلات، 
الغربية لم تعد ضمن السليادة 

األردنية.

اكتشلف العلماء مؤخرا عبر 
المصنعلة  التلسلكوبات  احلدث 
بيلن  غازيلة  شلعيرات  حديثلا، 
الغيوم والتلي يبلغ حجمها 230 
الف مرة اكبر من كوكب األرض، 
والذيلن يعتقلدون انهلا تحتوي 
عللى النجلوم حديثلي اللوالدة، 
والن كل هذه الشلعيرات الغازية 
هلي تقريبا نفس العلرض.  فان 
الوكاللة  مرصلد  ملن  العلملاء 
االوروبية يعتقدون انهم تشكلوا 

من االنفجارات الصوتية الوهمية 
في جميع انحاء درب التبانة.

ولقلد التقطلت الكثيلر ملن 
الصلور سلابقا لهذه الشلعيرات 
الغازيلة ولكنهلا لم تكلن كافية 
لتوضيحها، وهلذه المرة االولى 
الذين يستطيعون تحديد عرضها 
تقريبلا. إّن الصلورة الملتقطلة 
حديثلا تثبلت بغلض النظلر عن 
الطلول والكثافلة أنهلم بنفلس 

العرض تقريبا.

يدعى هذا الحيوان الشليطاني 
"آي آي" ويتواجلد فلي مدغشلقر 
فقلط، لله عيلون صفلراء كبيلرة 
وأصابع منجلية يسلتخدمها للنقر 
على الشجر ليحدد بها موقع الديدان 

التي يتغذى عليها وتسلاعده حاسة 
السمع الحاده لديه. ُيضطهد الل "آي 
آي" من قبل السكان العتقادهم أنه 
شلرير وينتمي إللى عاللم الظالم، 

وهو مهّدد باالنقراض.

فلي وسلط األناضلول فلي 
غلرب تركيا تقلع مدينلة أفيون 
التلي اشلتهرت لقلرون بإنتلاج 
األفيون ومنه أخذت اسمها، لكن 
سلكانها انقسلموا مؤخلرا بين 
المحافظ  مؤيد ورافلض لقلرار 

فرض قيود على بيع الخمور.
أصلدر  المحافلظ  وكان 
قرارا يقضي بحظر بيع وشلرب 
العملل  أماكلن  فلي  الكحلول 
والحدائلق العاملة والمنتزهلات 

والشلوارع، وفي المعالم األثرية 
والمبانلي المتروكلة، ومواقلف 
العام  النقل  السيارات، ووسلائل 

والسيارات الخاصة. 
ولكن في بلد يشتهر بالعرق 
قلرار  فلان  وطنيلا،  مشلروبا 
فلرض قيود عللى بيلع الخمور 
واستهالكها لم يمر مرور الكرام، 
المعارضة  إلى  بالنسبة  والسيما 
التي ترى خلفه دوافع سياسلية 

بحتة. 

فلكي 

السلر راللف هلاورد فاولر)باإلنجليزية: 
رتبلة  لله   ،  )Sir Ralph Howard Fowler
اإلمراطوريلة الريطانيلة، و ضملن الجمعية 
امللكيلة، ازداد يف 17 ينايلر 1889، تلويف يف ٢8 
يوليلو 1944. فيزيائي و عاللم فلك بريطاني. 
درس يف البدايلة فاولر يف املنلزل ولكن بعد ذلك 
بلدأ دراسلته االبتدائية يف مدرسلة هوريس يف 
إيفانلز هيل، ثم كلية وينشسلرت. حصل فاولر 
عى منحة للدراسلة بكليلة الثالوث، كامريدج 
ليلدرس الرياضيلات، أنهلى الدراسلة ضملن 
األوائلل ملن الفلوج الثانلي لرتايبلوس. خالل 
الحلرب العامليلة األوىل، تلم تعيينله ضابطا يف 
املدفعيلة البحريلة امللكيلة واصيلب بجلروح 
خطلرة يف الكتف يف غاليبلويل. أعطت له هذه 
اإلصابة فرصة لقاء ارشليبالد هيل، الذي وجه 
مهارات فاوللر إىل مجال الفيزيلاء. كان يعمل 
كبديلل ل هيلل يف قسلم إتلش،إم،إس متفوق 
)en( ، وقلدم مسلاهمة كبلرة يف ديناميكيلة 

القذائلف يف حاللة اللدوران، والتلي حصل عى 
إثرهلا على وسلام اإلمراطوريلة الريطانية 
يف علام 1918 . يف علام 1919، علاد فاوللر إىل 
كليلة الثاللوث، كامريدج ثم علن محارضا يف 
الرياضيلات يف عام 19٢٠. هنلاك كان يعمل يف 
الديناميلكا الحراريلة و امليكانيلكا اإلحصائية 
، وضلع منهج جديد للكيميلاء الفيزيائية. مع 
آرثلر ميلن، كتلب ورقلة بحث على األطياف، 
درجات الحرارة والضغط الجوي. يف عام 19٢٥ 
انتخب زميال يف الجمعية امللكية. يف عام 19٢6، 
عملل مع بول ديراك عى امليكانيكا اإلحصائية| 
و النجلوم القزمة البيضاء. يف عام 19٢8، نرش 
)مع لوثلار نوردهايلم( مقاال يلرشح ظاهرة 
املجلال اإللكرتوني لالنبعاثلات. يف عام 193٢، 
تم تعيينه لرئاسلة كريس الفيزيلاء النظرية يف 
مختر كافنديش. يف عام 1939، عندما اندلعت 
الحرب العاملية الثانية ، استأنف عمله يف مجمع 

الذخائر،لسوء حالته الصحية. 

رالف فاولر

إعصار "ساندي"
 أباد جرذان نيويورك

اكتشاف مقربة أمرية فرعونية

الزواج ثمن الرضبة!!

معارضون ملنع الكحول
 يف مدينة أفيون الرتكية

كرات من النار
سبب تشكل النجوم

حيوان شيطاين

قال ملارك هالرت املسلؤول عن مخبأ 
يعود أليلام الحرب الثانية إنه سليتم 
اإلبقاء عى هلذا املخبأ مفتوحا طيلة 
ليللة الحلادي والعرشين ملن كانون 
األول املقبل الستقبال زوار يعتقدون 
أن هلذا اليوم سليوافق نهاية العالم.  
تجدر اإلشلارة إىل أن يلوم ٢1 كانون 
األول املقبل يوافق نهاية التقويم لدى 
حضلارة املايا التي نشلأت يف أمريكا 
الالتينيلة.  ومن ثم فلإن دورة زمنية 
سلتنتهي لتبلدأ بعدهلا دورة جديدة 
األمر الذي ظهرت معه نبوءات كثرة 
بأن نهاية العالم ستكون يف ذلك اليوم. 
وقال هالرت إن 3٠ شخصا استفرسوا 

عن إمكانية االحتملاء داخل الحصن 
وإنهلم كانلوا جاديلن للغايلة وللم 
يبد أنهلم يعانلون اضطرابلا عقليا.

وأضاف: أنه سليتم توفلر الزنجبيل 
مخبلأ  يف  الدافلئ  األحملر  والنبيلذ 
شوننبورج الواقع يف منطقة االلزاس 
رشقي فرنسلا 'وعند الرضورة يمكن 
أن نبقي املخبأ مفتوحا لفرتة أطول'.  
ويقع املخبأ شماال يف منطقة االلزاس 
على خط ماجينو الشلهر بعمق 3٠ 
مرتا من سلطح األرض ويشتمل عى 
مطابلخ وثكنلات وأبلراج محصنلة 
ترتبلط ببعضهلا عى مسلافة ثالثة 

كيلومرتات.

خمبأ بفرنسا للمذعورين 
من هناية العالـم
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احلمل
يالحقك الحظ السلّيىء منذ مدة، 
والعيون الحاسلدة شاخصة عليك. ال 
تكلن مترسعاً يف الحكلم اآلخرين من 

النظرة األوىل. 

الثور 
ربما تشعر بعدم االستقرار، ال 
تراهن عى الحلظ وال تأخذ خطوة 
على االطلالق وال تشلارك يف ما ال 
تراه مناسلباً لك. كن متعاونا أنت 

بحاجة اىل اشاعة الثقة حولك.

اجلوزاء
للكل  القلول  يمكنلك  ملاذا 
ملن تلتقيله بعدما أصبلح الكل 
يتحاشاك بسلبب سوء طباعك؟ 
واجههلم بالحقيقلة، قد يدعمك 

أحدهم. تقوى الحظوظ المالية

ال�سرطان 
تبدالت كثيلرة وتحوالت تدفعك 
إلى خللط األوراق مجلدداً، لكن ذلك 
قد يكون إيجابياً وحاسماً لمصلحتك 
مزيد من العراقيل في طريق تصحيح 

العالقة مع الشريك

الأ�سد 
حاول أن تسليطر على عصبيتك 
الزائدة، فالمبالغة في بعض األحيان 
قد تلؤدي إلى عواقلب وخيمة وغير 
محسلوبة النتائج قد يعاني الشريك 

بعض المزاجية غير المبّررة

العذراء 
حدث مفاجلىء يعجبك أو ربح 
ملا او انتماء الى فريلق يحّفزك جداً 
أو خبر يخلّص أحد االصدقاء. تتلقى 
االهتملام  محلط  وتكلون  دعلوات 

تتشارك في مناسبات

امليزان
القرارت المتسلرعة تسيء إلى 
مركزك، فحاول تنفيذ المطلوب منك 
لتبقى مرتاحلاً من هموم ال دخل لك 
فيها تصغي إللى كالم الحب الجميل 

وتتلقى مفاجآت تسعدك

العقرب 
مواقلف جريئلة قلد تضطر 
إللى اتخاذها قريبلاً، وخصوصاً 
أنها سلتظهر ملدى قدرتك على 
اسلتيعاب األمورمهملة صعبلة 

إلقناع الشريك بقرار حاسم 

القو�س 
تبدأ بالتخطيط لمشاريع مقبلة، 
فتسلير األمور كما هلو متوّقع لها. 
ال شليء في األفق يدل على ضربات 
قاسلية، لكن بالمقابل ال مؤشر إلى 

مفاجآت ضخمة وجيدة

الدلو 
توقلع خيبة أو لبسلاً في بعض 
األملور. هنالك إضاعلة للوقت. إياك 
والمتاعلب والجدال. إنه يوم سللبي 
ال يبّشلر بالنجاح عواطفك جّياشلة 

وسحرك طاغ من دون ادنى شك

اجلدي
الشلريك تكلون غيلر  مواقلف 
متوقعلة وتدفعلك إلى إعلادة النظر 
العالقلة، لئال تصل بينكما إلى طريق 
مسلدود ال تحلاول أن تضحلك على 

نفسك 

حوت 
ال تترّدد فلي التعبير عن وجهة 
نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية، 
ال بلد من أن تتوضلح الصورة فتنال 
حقك إشلارات إيجابية من الشلريك 

تعطيك أمالً أكبر في المستقبل
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 العيس�اوي الذي ش�غل منصب امين بغداد قرابة 
سبع سنين ومن ضمنها سنين انفالت الوضع االمني 
ال�ذي جع�ل بغ�داد كابوس�اً وال يمك�ن الي موظف 
التحرك او الوص�ول الى عمله رغم كل هذا قدم خالل 
قيادته جهود طيبة يش�هد لها اغلب المتابعبين النها 
ش�اهدة للعيان والكل يشهد على انجازات امين بغداد 
النه كان مس�ؤول مثابر ويتابع االعمال والمشاريع 

باستمرار .
 وكان ع�ادالً ف�ي توزيع المش�اريع لحساس�ية 
الموق�ف فاذا خطط لمش�روع في الرصاف�ة نراه قد 
خطط لمشروع في الكرخ واذا عبد شوارع الكاظمية 
يك�ون في الوقت نفس�ه ق�د عبد ش�وارع االعظمية 
فالجميع يش�هد له بالوطنية وع�دم االنحياز ، وهنا 
مالحظ�ة لتوضي�ح عم�ل امان�ة بغ�داد فه�ي تتبنى 
المش�اريع وتنجزه�ا فعندم�ا تكتم�ل تك�ون ضمن 
مس�ؤولية البلدي�ة فمثال تعبيد الش�وارع والجس�ور 
والمتنزه�ات تك�ون ضمن ح�دود البلدي�ة وواجبها 
الصيان�ة فمثال تش�اهد حف�رة في الش�ارع او طفح 
في المجاري او كس�ر انبوب او ضرر في المتنزهات 
ه�ذه من واج�ب البلدية الت�ي يقع ضم�ن حدودها ، 
فالمش�اريع الت�ي انجزه�ا في فت�رة قيادت�ه المانة 
بغداد اكثر من مش�اريع وزارتي االس�كان واالعمار 
 ، البلدي�ات ومجل�س محافظ�ة بغ�داد مجتمع�ة  و 
فالجس�ور والمتنزه�ات والنص�ب ش�اهدة للعي�ان 
ومش�اريع المجاري الت�رى وهي مش�اريع ضخمة 
يعرفه�ا س�اكني المناطق ومش�اريع الم�اء الصالح 
للشرب التي خدمت بعض المناطق والمشروع االهم 
مش�روع ماء الرصافة الكبير قي�د االنجاز وهو اكبر 
مش�روع في الشرق االوس�ط وكل من زاره اشاد به 
فق�د زاره رئي�س ال�وزراء وعدد من اعض�اء مجلس 
النواب والجميع أدهِ�شوا بهذا المشروع العمالق لما 

له من مواصفات عالمية . 
الدكت�ور صاب�ر العيس�اوي الذي كان اه�اًل لهذا 
المنصب برهن للجميع انه ليس ممن يبحث او يتشبت 
بموقع فقد برهن للجميع انه اكبر من المناصب فقد 
قدم اس�تقالته اربعة مرات ورفضه�ا رئيس الوزراء 
حت�ى االخي�رة رغ�م اص�راره كانت تقاب�ل بالرفض 
واخيراً وقعت االس�تقالة ورغ�م الموافقة عليها فقد 
كلفه رئي�س الوزراء ببق�اءه في المنص�ب بالوكالة 
وكل ق�رارات الرفض كانت صائبة م�ن المالكي النه 
يعلم بكفاءة العيساوي ألن كفاءة العيساوي تنعكس 

على الحكومة اوالً .
 وثانيا ً العيساوي لم يقصر بعمله وحتى الزوبعة 
الت�ي اثي�رت من قب�ل البع�ض لغرض التش�ويه وتم 
اس�تجوابه في مجلس النواب فقد كان�ت الردود من 
قبل د صابر العيس�اوي واضحة ولم يثبت اي تقصير 
ف�ي ادارت�ه المانة بغ�داد ول�م يثبت اي فس�اد مالي 
واداري مم�ا جع�ل رئي�س ال�وزراء والمتابعين اكثر 
تمسكاً به وحتى منظمة الشفافية اعتبرت استجواب 

امين بغداد ليس مهنياً بل غايته تشويه امين بغداد.
 االس�تقالة االخيرة كان�ت ضربة قاضية وجهها 
العيس�اوي لنفس�ه النه اخطأ بهذا القرار النه اعطى 
لم�ن اراد تش�ويهه او باالحرى لم�ن اراد ازاحته من 
منصب�ه نش�وة الفوز ف�كان االج�در به ان يس�تمر 
لحين اكمال المش�اريع التي وصلت المراحل النهائية 
ويفتتحه�ا ثم يودع ك�ي اليذهب تعب�ه لغيره واكرر 
ص�واب المالك�ي ف�ي رفض االس�تقالة قابل�ه خطأ 
اصرار العيس�اوي على االستقالة النه حقق لمن اراد 

ازاحته امنيته.

         شاكر الجبوري

تسود حالة من اإلرباك المشهد السياسي 
ف�ي العراق، بعد انتهاء مراس�يم ع�زاء وفاة 
الوطن�ي، والكش�ف ع�ن  نق�اط  المؤتم�ر 
الخالف�ات الش�خصية والعقائدي�ة وغيرها، 
فيما يقلب المواطن وجهه ذات اليمين وذات 
الش�مال ليجد أبواب�ا مؤصدة تح�د المتبقي 
م�ن طموح�ه وأمال�ه، ألن المتنفذي�ن ف�ي  
العملية السياسية لديهم أولويات ومزاجيات 
يتذيلهم�ا التفكير بالمواط�ن، أو االنحياز له 
م�ن أجل الح�د عل�ى المتحقق م�ن همومه، 
بعد أن بات غير ذلك ضربا من الخيال، مقابل 
ع�راق يأتي في أخر قائم�ة اهتماماتهم لذلك 

يستفحل الخطر، وتتنوع مصادر القرار.
ال ن�دري إذا كان السياس�يون يعرف�ون 
خط�ورة ابتع�اد المواط�ن ع�ن طروحاتهم 
ووعودهم الت�ي لم يعد هناك أمل في تحقيق 
القلي�ل منه�ا، كي�ف ال وأن ذات السياس�يين 
يفشلون في االلتقاء بينهم على طاولة حوار 
منذ سنة وأكثر، فكيف لهم إقناع المواطن أو 
كس�ب ثقته في االنتخابات المقبلة أو غيرها 
م�ن مفاج�آت زم�ن الالمعقول ف�ي العراق، 
ف�كل فريق يع�زف على ما يطرب مس�امعه، 
التي ليس�ت بالض�رورة مصغية جي�دا ألنين 
العراق وشعبه، ما يجعل من التفكير بانفراج 
حقيق�ي مضيعة للوقت، بع�د أن رتب غالبية 
السياسيين أولوياتهم بطريقة عكسية، حيث 
التناخي إلنق�اذ العراق آخ�ر همومهم، رغم 
كالم منم�ق يصدر بين حين وأخر، س�رعان 
ما يذهب مع الريح ألنه لم يكن منسجما مع 

الواقع أو أساسيات التمعن به.
إن م�ا يج�ري ف�ي الع�راق مفارقة من 
بروجه�م  ف�ي  سياس�يون  الثقي�ل،  العي�ار 
المكاس�ب،  عل�ى  يتصارع�ون  العاجي�ة 
 !! حل�وال  منه�م  ينتظ�رون  ومواطن�ون 
واألخطر من ذلك أن البعض من السياس�يين 
يتخن�دق ف�ي العل�ن خل�ف متاري�س عرقية 

وقومي�ة وطائفية، وكأن�ه المدافع عن أبناء 
قريته الصغرى لكس�ب ودهم، وفي دواخله 
ابتع�اد "مزمن" ع�ن همومه�م، ال بل هناك 
من يرف�ض بدواخله فك�رة الع�راق الواحد، 
لذلك يع�زف ما يكس�ب ود جماعات�ه فقط، 
فلي�س المهم ما يحققه م�ن وعود بل كيفية 
إقن�اع أبن جلدت�ه أنه المداف�ع الحقيقي عن 
طموحات�ه، وأن�ه ضد ه�ذا التوج�ه وغيره، 
فيما اللقاءات الشخصية الحميمية بين كبار 
الخصوم في العلن متواصلة، وهناك تبويس 
لحى وقبالت على الجبين س�اخنة جدا، بينما 
ل�م يحصد العراق�ي من ش�مال الوطن حتى 
جنوب�ه غير ه�واء في ش�بك.وما يثير القلق 
أكثر من الالزم عدم استعداد غالبية الالعبين 
السياس�يين الحاليين إلعادة ق�راءة األمور، 
ف�ي زمن ق�د توقف�ت حركت�ه عند كرس�ي 
المس�ؤولية، ال ب�ل هناك من يفصل مالبس�ا 
تصلح لكل المناس�بات مهووسا بطروحات  
طائفي�ة وعرقي�ة أو غيره�ا، متجاه�ال عن 
قصد أو قلة تجربة أولويات العراقيين، الذين 
يكره�ون التخندقات الضيق�ة التي تأكل من 
ج�رف وطنيته�م، بمق�دار اش�مئزازهم من 
العمالة واالنحن�اء إلرادة غير العراق وأهله، 
كما أن العراقيين، ورغم ما يتعرضون له من 
ضغوط داخلية وخارجية مازالوا يمس�كون 
بثوابت حقيقية تترف�ع عن االنغالق الحزبي 
والطائفي، وتتوس�د ذراع العراق الكبيرة من 
أجل مس�تقبل أمن، قناعة منه�م بأن العراق 
كان وس�يبقى أكبر كل الالعبين، ومن يغمط 

حقه كالذي يحرث من أجل هالك مؤكد !!.
ال ن�دري كي�ف يفك�ر السياس�يون في 
الع�راق، ولم�اذا يص�رون عل�ى الس�ير ف�ي 
الطري�ق الخطأ، في محاولة لتهميش طموح 
ابن�اء ش�عبهم، مم�ن كان�وا يتباك�ون على 
اضطهاده�م باألم�س،  ويتجاهل�ون أنينهم 
المزم�ن وهم على كرس�ي الحكم، ومن غير 
المعق�ول النحت في الصخر إلبع�اد العراقي 
ع�ن مش�روعه الوطني وحش�ره ف�ي زوايا 

الزواح�ف  تتح�رك فيه�ا غي�ر  ضيق�ة، ال 
بصعوبة، ألن أجواءها غير س�ليمة. ونحن 
هن�ا ال نض�ع الجمي�ع في ق�ارب واحد ، أو 
نحم�ل فريقا دون غي�ره مس�ؤولية الخلل 
المزم�ن، فالجمي�ع مش�ترك بم�ا يتحق�ق 
م�ن اخفاق�ات وم�آس فاقت الح�دود، ألن 
البعض ينظر الى المنصب من زاوية تحقيق 
األكثر من المكاس�ب،  وليس كيفية ارضاء 
العراقيي�ن بمش�اريع قابلة للتحق�ق، بعيدا 

عن يافطات كبيرة تش�م منه�ا كل الروائح 
باس�تثناء عطر العراق المتميز في نسماته، 
لذل�ك لم يعد مقبوال تأجي�ل الحلول وتأخير 
المصارحة والمواجه�ة إلنقاذ المتبقي من 
م�اء وجه عملية سياس�ية ول�دت بالخطأ، 
ومحاصصات ما أنزل الله بها من س�لطان، 
وكم يخط�أ صانع الق�رار عندما يس�تهين 
بإرادة ش�عبه، حتى وان تأخرت، وبالمقابل 
نحن عراقيين ش�يعة وس�نة عرب�ا وأكرادا 

وتركمان�ا وصابئ�ة ويزيديي�ن، وليس في 
ذلك مثلب�ة، ألن ارادة العزي�ز القدير خلقت 
هذا التركيبة المتجانس�ة، والتي لم تنل من 
عراقيته�ا كل  عوات�ي الزم�ن، لكن ظروف 
ما بعد الالمعقول أضرت بها بعض الشيء، 
لكنها لم تصبها بمقتل، وهو جس�ر العبور 
م�ن جدي�د الى عراقي�ة تس�توعبنا جميعا، 
وترفض السياس�ي الذي يجع�ل من العراق 

المستقر أخر همومه.وللحديث بقية !! 
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العراق آخر مهومهم !!

أهيام الكافر ؟!

عيل بابا البنتاغوين وقراصنة الناتو

صباح الرسام

صواب املالكي.. 
وخطأ العيساوي

 العدد )377(  االثنني  5  تشرين الثاني  2012

           السيد حميد الموسوي

ما أن تتلقف وسائل اإلعالم نبأ تسويق منتج جديد 
أو اختراع أو ابتكار أو اكتشاف مهم وتشيعه بين الناس 
حتى تس�رح ب�ي الخواطر إلى اس�تعراض م�ا أمكنها 
اإلحاطة به من مخترعاٍت واكتش�افاٍت وابتكاراٍت من 
عص�ر النهضة حتى يومنا هذا س�واًء في مجال الغذاء 
أم الصح�ة أم النقل أم إنتاج المعدات واآلالت والمكائن 
والحواس�يب التي تبرمج مليارات المعلومات في نظم 
معق�دة مذهل�ة. ك�م هائل م�ن المنتج�ات كلها تصب 
في خدمة اإلنس�ان وتسهيل ش�قوة الحياة وتحويلها 
ال�ى نعيم مخففة عن كاهله الصع�اب باعثة األمل في 
ذوي العاهات والمعاقين حتى جعلتهم ينسون عوقهم 
وعاهاته�م بم�ا وفرت�ه لهم من مس�تعاض مس�معًة 

األصم. مبصرة الكفيف مس�ّيرة الكسيح واهبة العقيم 
البنات والبني�ن فضالً عن قطع غيار لكل عضو بل لكل 
جزء في جس�م اإلنس�ان. ولكل داء دواء ولكل معسرة 
حلول. وقبل هذا كانت قد نورت األفكار وبددت الظالم 
وطوت المسافات واالتصاالت براً وبحراً وجواً. أدفأت 
الجليد.. أذابته . بردت اللهيب.. زمهرته. شّقت الجبال، 
ش�جرت الصحراء، أورقته�ا وأثمرتها. فج�رت المياه 
من الصم الصياخي�د عذباً زالال. وبعد هذا وذاك ها هي 
تحيل العالم شاش�ة صغيرة وتجع�ل القمر والمجرات 

في متناول اليد!.
إنج�ازات رائع�ة ومذهل�ة م�ا أتت م�ن صدفة أو 
جاءت من فراغ بل تفجرت عن ذهنيات فريدة موهوبة 
وثقت بربها الذي علم اإلنس�ان ما لم يعلم واس�تعانت 
بالطاق�ة الكامن�ة التي وهبه�ا الله تعالى لبني البش�ر 
وأمرهم باس�تثمارها. "يرفع الله الذي�ن آمنوا والذين 

أوت�وا العل�م منكم درجات" . وفي الوق�ت الذي تعكف 
في�ه هذه الذهنيات المتوقدة ف�ي مختبراتها وحقولها 
العلمي�ة متجردة م�ن أنانيتها لتقديم كل ما من ش�أنه 
خدم�ة اإلنس�انية وتطورها ورقيها. ف�ي الوقت عينه 
تنزوي ذهنيات من طراز آخر تبنت الشر منهجاً وغايًة 
ووس�يلًة متخذة من الكه�وف ومن اوكار الش�ياطين 
مختبرات ومالذات آمنة ومن اإلنس�انية حقول تجارب 
بعد أن أوحى لها دعاة الش�ر انها طريق س�هل للدخول 
ال�ى الجن�ة !. لذل�ك توزع�ت ابتكاراتها بي�ن التفخيخ 
والنس�ف  والتدمي�ر  والتفجي�ر  والتلوي�ث  والتلغي�م 
والتخري�ب والحق�د والكراهي�ة. وتط�ورت وتنوعت 
فت�ارًة يق�ع اختيارها على رياض األطف�ال وعلى دور 
العب�ادة وعلى األس�واق وتجمعات العم�ال ومحطات 
نقل المسافرين والكراجات، وأخرى على شبكات الماء 
والكهرب�اء وأنابيب النفط والخدم�ات والبنى التحتية. 

قد يلغمون طفالً ويدسونه في زحام ويفخخون أبقاراً 
وكالب�ًا ويرس�لونها في الطرق�ات والتجمع�ات، وقد 
يمنطق�ون مجنوناً بح�زام ناس�ف ويدخلونه مطعما 
أو متجراً. وابتكاراتهم جارية على قدم وس�اق لتدمير 
اإلنس�ان الذي خلقه الله في أحسن تقويم وكرمه وأتم 
خلقه في تس�عة أشهر في الوقت الذي خلق السماوات 

واألرض في ستة أيام !.
وش�تان بين ابتكار وابتكار، بي�ن تدمير وازدهار، 
بي�ن تخريب وإعم�ار!، بين جهاد وجه�اد، بين إصالح 

وإفساد !.
فهل بعد هذا يشك شاّك ويظن ظاّن ويسأل متحير: 

لمن الجنة ؟!.
"وتل�ك الدار اآلخرة نجعله�ا للذين ال يريدون علواً 

في األرض وال فساداً والعاقبة للمتقين".

          كاظم فنجان الحمامي 

وأخيرا ظهر )علي بابا( من جديد بقبعته الزرقاء 
وردائه البنتاغوني المخطط باألحمر واألبيض, 

ليعمل بين صفوف الناتو في كتيبة شكلها بنفسه 
من أربعين لصاً محترفاً من لصوص المارينز, 

تسللوا إلى األرض الليبية تحت جنح الغارات الجوية 
المسعورة ليسرقوا )32( مليار دوالر, و)45( 

مليار يورو من األصول الليبية, حتى بلغ المجموع 
الكلي أقل بقليل من مئة مليار دوالر استحوذ 

عليها )علي بابا( البنتاغوني من رصيد الصندوق 
السيادي الليبي, وربما تمتد مخالبه لتستحوذ على 
أموال الثروات السيادية العربية المودعة في بنوك 

الغرب, والتي ال نستطيع التكهن بحجمها الحقيقي 
بالضبط, على الرغم من تقديرات مراكز المال 

الدولية قبيل األزمة المالية الدولية, وكانت في 
حدود )2000( مليار دوالر أمريكي.

 فالصندوق الس�يادي للدولة, والذي يعرف أيضا 
باس�م )ذخي�رة األجيال(: هو الصن�دوق الذي يحفظ 
المدخ�رات المالية للدولة )خزينتها الحصينة(, تودع 

ف�ي ه�ذا الصن�دوق 
ومواردها  عائداته�ا 
المالي�ة الفائضة عن 
اآلني�ة,  احتياجاته�ا 
النفطية  وموارده�ا 

والغازية. 
م�ن  وللمزي�د 
التوضي�ح, نذك�ر ان 

األم�وال الجزائري�ة المودعة في صندوقها الس�يادي 
تق�در بحوال�ي )57( ملي�ار دوالر, وتق�در األم�وال 

من  بأكث�ر  الكويتي�ة 
دوالر,  ملي�ار   )200(
وتق�در األموال القطري�ة بحوالي 
)85( ملي�ار دوالر, وتق�در األموال الس�عودية بنحو 

)440( ملي�ار دوالر, وس�جلت حكومة أبو ظبي أعلى 
التقدي�رات وبلغ�ت حوال�ي )627( ملي�ار دوالر, أما 
الصندوق السيادي الليبي, الذي تطرقنا له في مقدمة 
الموضوع, فقد اس�تحوذ عليه )علي بابا( البنتاغوني 
من دون أن يوقفه أحد, ومن دون أن تطالبه الحكومة 
الليبية الجدي�دة بإعادة األموال المس�روقة من جيب 
الش�عب الليبي ومن حقيبة األجي�ال الليبية المتطلعة 
لمس�تقبل أفضل.   لم تكن حرب األوديس�ا التي شنها 
الغرب ضد ليبيا إلزاحة طاغيتها وتحرير ش�عبها من 
قي�ود الدكتاتوري�ة الظالمة, بل كان لالس�تيالء على 
احتياطيه�ا النفطي ال�ذي يقدر بس�تين مليار برميل 
عل�ى أقل تقدي�ر, باعتب�اره االحتياط�ي األضخم في 
القارة الس�وداء, واالستيالء على احتياطيها من الغاز 
الطبيعي, الذي يقدر بحوالي )500( مليار متر مكعب. 
.ربما يقول قائل منك�م أن أموال الصندوق الليبي أقل 

حجما من أموال الصناديق الخليجية, لكنكم ال تعلمون 
ان األموال الليبية تميزت بتس�ارع نموها المثمر, فقد 
انطلقت سلطة االستثمار الليبية من )40( مليار دوالر 
عام 2006 لتبس�ط نفوذها في غض�ون بضعة أعوام 
على االس�تثمارات األفريقي�ة المصرفي�ة والعقارية 
والتصنيعي�ة والنفطي�ة والتس�ليحية والمينائية, ثم 
انتقل�ت إلى القارة العجوز لتمس�ك بزم�ام أمور بنك 
)يونيكرديت(, ومجموع�ة )فينميكانيكا( الصناعية, 
وش�ركة )ENI(, وتتغلغ�ل ف�ي أروقة مجل�س إدارة 
ن�ادي )يوفانت�س االيطال�ي( لك�رة الق�دم, فنم�ت 
وتنامت بس�رعات متس�ارعة بالطول والعرض حتى 
جاء يوم القرصنة لتخس�ر أموالها كلها على يد )علي 
باب�ا( البنتاغون�ي بضربة واحدة, وم�ن دون أن تثير 
غض�ب القبائل المتناحرة, ومن دون أن تعترض عليه 
الميليشيات الثورية المسلحة, وهكذا أسدلت الستارة 
على أكبر س�رقة دولي�ة في العصر الحديث.  وش�هد 
ش�اهد من نافذة )ويكيليكس( على عمليات الس�طو 
التي كان فيها )ممثل سلطة االستثمار الليبية )محمد 
لياس( هو )العاّلس( الذي لعب دور المهرج في فرقة 
)عل�ي باب�ا(, وهو ال�ذي كان يحمل الرق�م )40( في 
تش�كيلتها الجديدة, وه�و الذي ارش�د القراصنة إلى 
الكن�ز, عندما تطوع إلبالغ الوالي�ات المتحدة بأرقام 
الحسابات السرية ومخابئها, فجمدتها وزارة المالية 
األمريكي�ة, وكانت الغلة األولى في حدود )32( مليار 
دوالر, وبعد بضعة أي�ام جمد االتحاد األوربي حوالي 
)45( ملي�ار ي�ورو من الودائ�ع الليبي�ة المبعثرة في 
البن�وك االيطالية والفرنس�ية, وكان محمد لياس هو 
العاّلس, الذي لم يكن محصنا ضد الوسواس الخّناس, 
فضاعت على يده ودائع ليبيا, وضاع معها مستقبلها. 
.   ختاما البد لنا من التذكير بدور االستثمارات الليبية 
في إنش�اء أكبر الركائز المالي�ة األفريقية, كصندوق 
النقد األفريق�ي ومقره الكاميرون, وبنك االس�تثمار 
األفريقي ومقره طرابلس, والبنك المركزي األفريقي 
ومق�ره نيجيري�ا, وكان�ت األقط�ار األفريقية بفضل 
ه�ذه الركائ�ز على بع�د بضعة خطوات م�ن اإلنعتاق 
م�ن عبودية صن�دوق النقد الدول�ي, وبالتالي التحرر 
م�ن قبض�ة ال�دول االس�تعمارية, فتس�لل عل�ي بابا 
البنتاغوني م�ع قراصنة الناتو لينهبوا األموال الليبية 
كلها ويسجلونها بأس�مائهم وبمباركة الشيخ برميل 

وقادة الربيع البترولي، والله يستر من الجايات.
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فالح حسن: تعادالت الزوراء "طبيعية".. واألهم مباراتنا المقبلة
قلل من نبرة التفاؤل بشأن رفع حظر الفيفا عن تنظيم المباريات في العراق

قلل رئيس الهيئة االدارية لنادي الزوراء الريايض 
ف�اح حس�ن من امكان ان تس�هم الزي�ارة التي 
قام به�ا وفد اتحاد الكرة برفق�ة مدرب املنتخب 
الوطن�ي اىل مق�ر االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم 
"الفيف�ا" يف س�ويرسا يف رفع الحظ�ر عن اقامة 

املباريات الودية والدولية يف العراق.
عىل وقال حسن من امكان ان تسهم الزيارة التي 
قام به�ا وفد اتحاد الكرة برفق�ة مدرب املنتخب 
الوطن�ي اىل مق�ر االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم 
"الفيف�ا" يف س�ويرسا ولقاؤه برئيس�ه جوزيف 
بات�ر برفع الحظر ع�ن اقامة املباري�ات الودية 
والدولي�ة يف الع�راق الس�يما يف بغ�داد والبرصة. 
الفت�ا اىل ان الش�ارع الريايض تعود ه�ذه النربة 
التفاؤلي�ة بعد كل لقاء يعقب اللقاء بمس�ؤولني 

عن االتحادين الدويل او االسيوي.
 وزاد انه" ال يري�د التقليل من النتائج التي خرج 
بها الوفد بقدر البحث عن افعال تؤكد ما س�معه 
الش�ارع الريايض من اقوال خال االي�ام القليلة 
املاضية. معربا عن امله يف ان تكون الترصيحات 
متطابق�ة مع ما يمك�ن ان يتحقق من نجاحات 
ع�ىل ارض الواق�ع. وزاد ان�ه كان يأمل ليس من 
ب�اب التقليل بم�ن ضمهم الوف�د ان يكون الوفد 
مدعما بمسؤولني يمتلكون اللغة املطلوبة إلقناع 
محدثيه�م بدال م�ن االعتماد عىل مرتج�م. الفتا 
اىل ان هكذا مس�الة يمكن ان يتص�دى لها اناس 
اخ�رون من اكاديمي�ني وفني�ني يمتلكون صفة 
االقن�اع بدال م�ن حرص املس�ألة بالرئيس ونائبه 
م�ا دام الجميع يعل�م ان هدف رف�ع الحظر عن 
اقامة املباريات ال يمكن ان يحس�ب لش�خص او 

شخصني او حتى ثاثة.
ع�ىل صعي�د ذي صل�ة، ذكر حس�ن ب�أن ادارته 
ت�رى التع�ادالت الثاث التي خرج به�ا الفريق يف 
مباريات�ه النخبوية أم�ر طبيعي م�ن املمكن ان 

يحص�ل ك�ون ال�دوري ال زال يف بدايت�ه. وقال يف 
ترصيح صحفي امس: إن الفريق الكروي ش�هد 
تغيريات يف تشكيلة العبيه وصلت ألكثر من ثاثة 
أرباع الفريق، وهو م�ا يتطلب جهدا كبريا ووقتا 
طوي�ا لخل�ق التجانس ب�ني العبي�ه، فضاً عن 
تحقي�ق النتائج األيجابي�ة، وان التعادالت الثاث 
التي خرج بها الفري�ق يف مبارياته النخبوية أمر 
طبيع�ي م�ن املمكن ان يحصل م�ع اي فريق مر 
ب�ذات الظ�روف التي مررنا بها. وبني حس�ن: أن 
املباريات املقبلة تتطل�ب ان نضع نقاطها الثاث 
نص�ب أعينن�ا وال مناص م�ن تحقيقه�ا لعودة 
الفريق لوضع�ه الطبيعي من أجل االس�تمرار يف 
دائ�رة املنافس�ة عىل املراك�ز األوىل لنخب�ة الكرة 
وأملن�ا كبري باعبين�ا ان يخققوا م�ا تصبو البه 
جماهري النادي وادارته. وتعادل فريق الزوراء مع 
فري�ق كركوك بهدف واحد ل�كل منهما يف املباراة 
التي ضيفها ملعب الثاني والتي اقيمت لحس�اب 
الجول�ة الثالث�ة من منافس�ات املرحلة االوىل من 

بطولة الدوري النخبة الكروي. 
ع�ىل صعيد متص�ل، ابدى رئيس الهيئ�ة االدارية 
لن�ادي ال�زوراء تفاؤل�ه يف ام�كان تج�اوز نادي 
الرشطة الس�وري يف لقاء الجولة الخامس�ة قبل 
االخ�رية لبطول�ة كاس االتح�اد االس�يوي الت�ي 
س�تجري يف دهوك االربعاء املقبل، مشريا اىل ان" 
الزوراء قادر ع�ىل تحقيق الفوز يف املباراة املقبلة 
التي تليها يف الجول�ة االخرية امام التال اليمني. 
موضحا ان الفريق كان الطرف االفضل يف املباراة 
االوىل الت�ي خاضها امام الرشطة يف الجولة االوىل 
يف العاصمة االردنية عمان بالرغم من خس�ارته 
التدريب�ي  وامل�اك  االدارة  ان  واوض�ح   .3-2
والاعبني اعدوا العدة لتجاوز منافسيهم وضمان 
االس�تمرار يف املنافس�ة ع�ىل البطاق�ة الثانية يف 
هذه املجموعة بعد ضمان الرشطة الس�وري لها 

منذ الجولة املاضية.

المستقبل العراقي / بغداد

حقق نادي الكرخ وصيف بطل الدوري 
املمتاز لكرة اليد يف املوسم املايض اول 
فوز له هذا املوسم اثر تغلبه عىل فريق 
نادي كرباء بفارق هدف واحد بنتيجة 
28-27 هدف�اً يف املب�اراة الت�ي جرت 
بينهما يف قاعة كرباء.وقال امني رس 
االتح�اد العراق�ي املركزي لك�رة اليد 
محمد االعرجي ان فريق نادي كرباء 
ق�دم اداء جيد برغم خس�ارته املباراة 
وق�ف خالها ن�داً قوياً لفري�ق نادي 
الكرخ الذي كان تأثره واضحاً بغياب 
عدد غ�ري قليل من نجومه االساس�يني 
الذي�ن يحملون صفة الدويل جراء انتقالهم هذا 
املوس�م اىل اندية اخرى.وأضاف: ان فريق نادي 

نفط الوس�ط حقق فوزاً كبرياً عىل فريق نادي 
الفت�وة املوص�ي 31-19 هدفاً يف املب�اراة التي 
ج�رت بينهما يف قاعة الكوفة، كما تغلب فريق 

نادي الكوفة ع�ىل فريق نادي دياىل 21-25 
هدفاً يف املباراة التي جرت بينهما يف قاعة 

دياىل، وفاز نفط الجنوب عىل الس�لمان 
34-14 هدفاً.واش�ار االعرج�ي اىل: ان 
مباراة ناديي الجيش والنجف التي كان 
من املقرر اقامته�ا يوم امس االول يف 
ملع�ب الكوفة تق�رر تأجيلها اىل يوم 

غد االثنني وذلك ملناسبة زيارة الغدير. 
يذكر ان نادي الجيش س�بق وان احرز 

لقب الدوري املمتاز لكرة اليد يف املوس�م 
املايض وحل نادي الكرخ باملركز الثاني 

ونفط الجنوب باملركز الثالث.

يخ�وض منتخب ش�باب العراق 
بكرة القدم يف الس�اعة الثانية من 
ظهر يوم غد االثنني حس�ب توقيت 
بغ�داد ثاني اختب�ار ل�ه يف نهائيات 
بطول�ة كاس اس�يا للش�باب تحت 
س�ن 19 عاما عندم�ا يواجه نظريه 
الصين�ي عىل ملعب ن�ادي الفجرية 
ضمن منافسات املجموعة الثانية 
. وق�ال موف�د االتح�اد العراقي 
للصحاف�ة الرياضية صاح عبد 
امله�دي ، ان " منتخ�ب ش�باب 
العراق بكرة القدم س�يخوض يف 
الساعة الثانية من ظهر يوم غد 
االثنني حسب توقيت بغداد ثاني 
اختب�ار ل�ه يف نهائي�ات بطولة 
كاس اس�يا للش�باب تحت سن 
19 عام�ا عندم�ا يواجه نظريه 
الصيني عىل ملعب نادي الفجرية 
املجموع�ة  منافس�ات  ضم�ن 
الثانية ، بعد ان تعادل يف مباراته 
االوىل التي ج�رت يوم امس مع 
منتخب كوري�ا الجنوبية بدون 
اه�داف بينم�ا تص�در منتخب 
تايان�د املجموعة عق�ب فوزه 
ع�ىل نظ�ريه الصين�ي بهدفني 

مقابل هدف واح�د يف مباراة عنيفة 
احمرّت ببطاقتني واصفرّت بس�بع 
".م�ن جانب�ه اك�د م�درب منتخب 
ش�باب الع�راق حكيم ش�اكر انه " 
يح�رتم املنتخ�ب الصين�ي الذي هو 
جزء من مدرس�ة رشق اسيا وسوف 
يواجهه بنظام لعب يوصل اىل احراز 
نقاط الفوز الثاث وسيكون بالتأكيد 
مغايرا ملا حدث يف املباراة االوىل امام 
كوري�ا الجنوبية كم�ا وصف مباراة 
يوم غد بانها مكملة لسابقتها بأمل 
تحقي�ق الف�وز فيها وال س�واه من 
اج�ل الدخول بق�وة يف دائرة الرصاع 
ع�ىل التاهل اىل دور الثمانية مش�ريا 
اىل انه س�يخوضها بنفس االس�ماء 
التي لعب�ت املباراة االوىل مع احتمال 

وجود تغيري بسيط ".
الع�راق  ان منتخ�ب ش�باب  يذك�ر 
التق�ى م�ع نظ�ريه الصين�ي ثاث 
مرات ضمن نهائيات بطولة اس�يا , 
خرس يف االوىل التي جرت عام 1982 
بهدفني مقابل هدف واحد يف النيبال 
, وف�از يف الثانية التي جرت يف تايلند 
ع�ام 1998 بنتيج�ة )30-2( , فيما 
تعادل س�لبيا يف املب�اراة الثالثة التي 

جرت عام 2000 يف ايران .

أعرب مدرب منتخب األوملبياد الخاص للدراجات حليم 
خل�ف امس عن تفاؤله باعبيه يف منافس�ات البطولة 
اإلقليمي�ة الجارية حاليا يف املغ�رب، مبينا أن الاعبني 
ظهرا بمس�توى جيد خال س�باقات الفحص الطبي، 
فيما كش�ف ع�ن مخاوفه م�ن تأث�ريات الطقس عىل 
السباقات. وقال حليم خلف يف رسالة تلقت "السومرية 
نيوز"، نس�خة منها إن "العبي املنتخب عباس يونس 
وعباس فاضل قدما قدرات جيدة يف سباقات التصنيف 
الطبي التي تجريها اللجنة املنظمة للبطولة اإلقليمية 
املقامة حاليا يف املغرب"، معربا عن "تفاؤله بمستوى 
العبيه بعد ما قدماه من مس�توى يبعث اإلطمئنان". 
وأض�اف خل�ف "اس�تطعنا خ�ال اليوم�ني املاضيني 
تج�اوز ارهاق الس�فر من خ�ال الوح�دات التدريبية 
الخفيفة الت�ي أعادتهما اىل وضعهما الطبيعي بعد أن 

عان�ى الوفد عناء 
الطوي�ل"،  الس�فر 

مبدي�ا "تخوف�ه م�ن تأثري 
املمط�رة والطق�س والتي  األج�واء 

تس�بب انزالق دراجات املتس�ابقني وبالتايل تؤثر سلبا 
عىل املستوى الحقيقي لهم".

أكد مدرب فريق أربيل الكروي نزار محروس أمس أن الفريق 
أحب�ط الجمهور بع�د الخس�ارة يف نهائي االتحاد اآلس�يوي 
أم�ام الكويت الكويتي، مبينا أنه صدم لعدم تقديم املس�توى 
املرتقب للفريق، فيما عّد الهدف املبكر للفريق الكويتي مؤثرا 

عىل الاعبني. 
وقال محروس يف ترصيح صحفي إن "فريقنا أحبط الجماهري 
التي حرضت بأعداد كبرية من أجل مساندتنا، خط الوسط لم 
يك�ن يف أفضل حاالته، واملدافعون ارتكبوا العديد من األخطاء 
ولم يقدموا مس�توى جي�دا أيضا"، معربا ع�ن "صدمته ألن 
الاعب�ني لم يقدم�وا املس�توى املرتقب منه�م، ومنحوا لقب 

البطولة لنادي الكويت". 
وأضاف محروس أن "سيناريو املباراة 
ل�م يك�ن يف صالحن�ا، حي�ث تأخرنا 
به�دف بعد مرور دقيقتني من رضبة 
ج�زاء وهذا األمر أثر ع�ىل الاعبني"، 
مشريا إىل أن "الاعبني وجدوا صعوبة 
يف الع�ودة للمب�اراة، وعندم�ا حاولوا 
القي�ام بذل�ك رضبنا الفري�ق املقابل 

بالهجمات املرتدة". 
وكان نادي اربي�ل خرس أمام الكويت 
الكويت�ي أم�س االول، يف نهائي كأس 
برباعي�ة نظيف�ة  اآلس�يوي  االتح�اد 

أش�ار العراق�ي عدن�ان حمد املدي�ر الفني 
ملنتخ�ب االردن بك�رة الق�دم اىل ع�دم ني�ة 
الجهاز الفني الحداث تغيريات عىل التشكيلة 
التي س�يغيب عنها فقط انس بني ياس�ني 
الع�ب الظف�رة االماراتي بداع�ي االيقاف. 
ونقل املوقع الرس�مي لاتحاد االردني لكرة 
الق�دم عىل ش�بكة االنرتنت ان حمد أش�ار 
اىل عدم ني�ة الجهاز الفني الحداث تغيريات 
عىل التشكيلة التي سيغيب عنها فقط انس 
بني ياس�ني العب الظفرة االماراتي بداعي 
االيقاف , مؤكدا ان معس�كر املنامة وكذلك 
مب�اراة البحري�ن الودي�ة ستش�هد غي�اب 
الاعب�ني املحرتف�ني يف االندي�ة الخارجي�ة 
الرتباطهم باملشاركات املحلية مع انديتهم 
.وب�ني املوقع ان الاعب حس�ن عبد الفتاح 
املح�رتف يف الخ�ور القطري س�وف يكون 
ملتزما مع املنتخب منذ وصوله اىل العاصمة 
البحرينية املنامة.وأشار املوقع االلكرتوني 
اىل ان الجه�از الفن�ي للمنتخ�ب االردن�ي 
بقي�ادة العراق�ي عدنان حمد س�يعلن عن 
التش�كيلة التي س�تاقي املنتخب العراقي 

يوم 14 الش�هر الحايل يف الجولة السادس�ة 
من الدور الحاسم للتصفيات املؤهلة لكأس 
العالم 2014 , مع انتهاء مباريات االسبوع 
التاس�ع م�ن دوري املحرتف�ني االردن�ي , 
مبينا ان املنتخب س�يتجمع بش�كل رسمي 

املحلية  وبالعن�ارص 
غ�د  ي�وم  فق�ط 
االثن�ني ، وم�ن ثم 
يتوجه اىل العاصمة 
املنامة  البحريني�ة 
بع�د غ�د الثاث�اء 
لدخ�ول  تمهي�دا 
معس�كر تدريبي 
حت�ى  يمت�د 
م�ن  التاس�ع 
الح�ايل  الش�هر 
يتخلل�ه  و
ودي�ة  مب�اراة 
املنتخ�ب  م�ع 
البحريني تقام 
ترشين   8 يوم 
الثاني الحايل .

م�ريور  صحيف�ة  الحبس�يذكرت  ع�ي 
االنجليزية بأن ليفربول االنجليزي يس�عى 
لض�م الح�ارس العمان�ي العم�اق ع�ي 
الحبيس ح�ارس نادي ويج�ان االنجليزي 
حالي�ا بقيم�ة 7 مايني جنيه اس�رتليني، 
وب�ات الحب�يس املرش�ح األب�رز لخاف�ة 
الح�ارس الح�ايل لليفرب�ول رينا 

حس�ب ما ذكرت الصح�ف االنجليزية. 
يذك�ر ب�أن الح�ارس العمان�ي امللق�ب 
بفخر العرب يعت�رب أحد أفضل الحراس 
يف ال�دوري االنجليزي حالي�ا مع ويجان 
وس�اهم معه بق�اء الفري�ق االنجليزي 
بالدوري املمتاز ملوس�مني متتاليني وتم 
اختياره عدة مرات يف تشكيلة األسبوع 
الحب�يس  االنجليزي.ب�دأ  بال�دوري 
مش�واره يف نادي مغمور بس�لطنة 
عم�ان وهو ن�ادي املضيبي ثم 
انتقل إىل النرص العماني وبدأت 
مس�ريته االحرتافية يف النرويج 
بن�ادي ل�ني النرويج�ي وحق�ق 
لق�ب أفض�ل ح�ارس يف الدوري 
النرويج�ي ث�م انتق�ل إىل الدوري 
االنجلي�زي ومث�ل ن�ادي بولت�ون 
لكن تألقه الحقيقي كان مع نادي 
ويجان حي�ث انتقل إىل ويجان عام 
2011 وساهم معه يف تحقيق نتائج 
جي�دة وبات هدف�ا لن�ادي ليفربول 

االنجليزي.وكان ويجان قد حقق فوزاً 
ثمينا عىل توتنهام بهدف نظيف مساء 
أم�س الس�بت، بفض�ل تألق حارس�ه 

الحبيس.

الكرخ ونفط الوسط والكوفة يحققون الفوز 
بافتتاح الدوري الممتاز لكرة اليد

حمد: ال تغيير في تشكيلة االردن 
التي ستواجه العراق

ليفربول يسعى لضم الحبسي مقابل 
7 ماليين استرليني

تفاؤل بتحقيق نتائج جيدة للدراجات 
في البطولة اإلقليمية

مدرب أربيل: فريقنا أحبط الجمهور.. وسيناريو المباراة لم يكن في صالحنا

منتخب شباب العراق بمواجهة نظيره 
الصيني غدا

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

طائرة خاصة لنقل ميسي للسعودية 
للمشاركة في ودية األرجنتين

كل ما اقرتب موعد ودية السعودية واألرجنتني ، واملزمع إقامتها 
بالري�اض ي�وم الرابع عرش م�ن نوفمرب الج�اري، يتصاعد 
مؤرش الرتقب الجماهريي لها، ويحظى األسطورة ميىس 
بحالة خاصة من االهتم�ام واملتابعة  .وقرر املنتخب 
األرجنتين�ي الحض�ور إىل الري�اض بكام�ل عتاده 
الفني ، ولن يغيب عنه إال مهاجم مانشسرت سيتي 
كارل�وس تيفيز، حيث ل�م يتم اس�تدعائه لهذه 
املواجهة.ونقلت جريدة الريايض املتخصصة يف 
عدده�ا الصادر اليوم األح�د ، نقا عن وكاالت 
أنب�اء ، أن رشكة ورلد إليفن املنظمة للمباراة 
الودي�ة الدولية بني املنتخب�ني ، قررت تأجري 
طائرة خاصة لنقل مييس من برش�لونة إىل 
الرياض ، وعللت الرشك�ة لجوءها إىل هذا 
اإلجراء، إىل خوفها من حركة الطريان بني 
اس�بانيا والس�عودية والتي قد تؤثر عىل 

لحاق مييس باملباراة .

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /وكاالت
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صعد ريال مدريد للمرك�ز الثالث بالليغا للمرة 
األوىل هذا املوس�م بعد تخطيه رسقس�طة برباعية 
يف املواجه�ة الت�ي جمع�ت الفريقني مس�اء امس 
االول عىل ملعب السانتياغو برنابيو ضمن لقاءات 

الجولة العارشة للدوري اإلسباني.
وب�دأ رباعية امللك�ي هيغواي�ن ق 23 وأضاف 
دي ماريا ق 25 ونجح الثنائي إيس�يان ومودريتش 
الواف�دان الجدي�دان ع�ىل الفري�ق هذا املوس�م يف 
إح�راز أول أهدافهم�ا مع الري�ال يف الدقيقتني 90 
و90+2،بينم�ا س�ار رونال�دو ع�ىل خط�ى مييس 
وفشل يف إحراز اهداف اليوم. الفوز رفع رصيد ريال 
مدريد إىل 20 نقطة،بينما توقف رصيد رسقس�طة 

عند النقطة الثانية عرش يف املركز العارش.
ف�رض املريينج�ي كامل س�يطرته ع�ىل بداية 

اللق�اء ونج�ح يف إح�راز هدفني،لتدخ�ل املباراة 
بعدهما يف هدوء عميق،ولم تأت بداية الشوط 

الثان�ي بجديد برغم املح�اوالت القليلة من 
رسقس�طة،لكن الري�ال نج�ح يف إنه�اء 

اللقاء كما بدأه بقوة.
ح�اول موريني�و ع�الج مش�كالت 
غي�اب  وتعوي�ض  الي�رى  الجبه�ة 
مارس�يلو وكوينرتاو فدف�ع بأربيلوا يف 

ه�ذه الجبهة،م�ع اإلعتم�اد ع�ىل بيبي 
والعائ�د ألبي�ول كقلب�ي دف�اع ووض�ع راموس يف 
الجبه�ة اليمنى،ورغ�م عودة خض�رية لكنه فضل 
الدف�ع بإيس�يان ومودريتش كمح�وري إرتكاز يف 
غي�اب ألونس�و،الخط األمام�ي ل�م يش�هد تغيري 
ب�إرشاك الثالث�ي رونال�دو وأوزي�ل ودي ماري�ا 

أمامهم هيغواين رأس حربة وحيد.
دخ�ل ماول�و خيمني�ز م�درب رسقس�طة 
اللق�اء بنف�س طريقة لع�ب الري�ال وهي 2-4-
3-1،فإعتم�د يف الدف�اع ع�ىل الرباع�ي مين�ريو 

أمامه�م  ولوفين�ز وجونزالي�س وس�ابونارو، 
الثنائي موفييا وخوس�يه ماري،وتوىل الثالثي 
مونتاني�س وأيون�و ورودريجي�ز مه�ام نقل 
الهج�وم ومس�اعدة بوس�تيجا رأس الحرب�ة 

الوحيد يف مهمته.

فرض الريال س�يطرته عىل منطقة الوسط 
وإس�تحوذ بش�كل أك�ر ع�ىل الكرة،لك�ن هذا 
اإلس�تحواذ قابله تنظي�م دفاعي جي�د حرمه 
نجوم امللكي من التحرك بحرية وتهديد مرمى 
الح�ارس روبرتو برغم التحركات املس�تمرة 
لرونال�دو ودي ماريا ومس�اعدة مودريتش 
الجي�دة يف الهج�وم. برغ�م قل�ة املحاوالت 
الهجومية لرقسطة،إال أن بوستيغا كاد أن 
يفعلها يف الدقيق�ة 20 عندما إخرتق عمق 
الدفاع املدريدي وإنفرد باملرمى وسدد كرة 

قوية كان لها كاسياس باملرصاد.
الك�رات  يف  ضالت�ه  الري�ال  وج�د 

الثابتة،ونجح هيغواين يف قص رشيط 
األهداف يف الدقيقة 23 عندما أرس�ل 
مودريت�ش كرة عرضي�ة من رضبة 

ركني�ة إرتق�ى له�ا أربيلوا وس�ددها 
برأس�ه قوي�ة إرت�دت من ي�د الحارس 

لتجد قدم النج�م األرجنتيني 
أس�كنها  الذي 

يف الش�باك 
ب�كل 

س�هولة. فت�ح الهدف ش�هية العب�ي الريال 
وفت�ح مع�ه العدي�د م�ن الثغ�رات يف دف�اع 
 25 الدقيق�ة  تم�ر  أن  رسقس�طة،وقبل 
وبمجهود فردي إنطلق دي ماريا يف الجبهة 
اليمنى وإخرتق منطقة الجزاء وس�دد كرة 
قوية إرت�دت مجدداً من يد الحارس لتتهيأ 
أمام دي ماريا الذي عاد وس�ددها بشكل 
أكث�ر ق�وة لكن ه�ذه امل�رة يف الش�باك 
معلن�اً عن ثان�ي األه�داف. الهدفان لم 
يحف�زا الضي�وف للتخ�ي ع�ن الدفاع 
وتطوير الهجوم بشكل أفضل،وفشل 
ثالث�ي الوس�ط مونتاني�س وأيونو 
بدوره�م  القي�ام  يف  ورودريجي�ز 
ع�زل  يف  س�اهم  م�ا  الهجوم�ي 

بوستيجا يف األمام.
دخل اللقاء حالة من الهدوء 

الشديد،وربما يكون هذا الهدوء كان مرراً من قبل 
الري�ال بعد الهدفني،لكنه لم يك�ن مرراً من العبي 
رسقس�طة الذين وقفوا عاجزين عن تهديد مرمى 
كاس�ياس. لم يأت الش�وط الثاني بجديد عىل اداء 
رسقس�طة املستس�لم،بينما دخل الري�ال مهاجماً 
بحث�اً عن ه�دف ثال�ث إال أن هذه الحال�ة لم تدم 
طوي�اًل وعاد امللكي لهدوءه الذي أنهى به الش�وط 
األول.ووسط حالة من الهدوء القاتل،فاجأ فيكتور 
رودريجيز الجميع بتسديدة قوية تصدى لها املاهر 
كاس�ياس وحولها براعة لركل�ة ركنية يف الدقيقة 
57،إال أن الكرة األقرب للتسجيل يف شباك كاسياس 
جاءت من تس�ديدة قوية خوسيه ماري إرتدت من 
العارضة يف الدقيقة 64 وسط تحسن نسبي لحالة 

هجوم الضيوف.
حال�ة الثب�ات العمي�ق لالعب�ي الري�ال يف هذا 
وراء  س�عياً  للتدخ�ل  موريني�و  دفع�ت  الش�وط 

تنش�يط هجومه،فدف�ع ببنزيم�ة يف الدقيق�ة 70 
بديالً لهيجواين،لكن حالة الفريق كانت تس�تدعي 
إج�راء تغيري يف خط الوس�ط الهجومي الذي هبط 
أداءه بش�كل كبري م�ع إنخف�اض أداء أوزيل ودي 
ماري�ا ورونال�دو. وبالفعل ل�م تم�ر 3 دقائق بعد 
التغيري،وع�اد موريني�و وس�حب دي ماريا وأرشك 
املشاكس كاييخون لتنشيط خط وسط الفريق،ورد 
خيمني�ز بتغيريه األول من خالل الدفع بخايف أالمو 
بدالً من فيكتور رودريجيز،ثم أرشك كارلوس أراندا 

محل بوستيغا.
التغي�ريات الت�ي أجراه�ا كال املدرب�ني لم تأت 
بجدي�د وظ�ل األداء غري ممتع م�ع إنحصار اللعب 
يف منطقة الوس�ط،وأجرى مورينيو تغيريه الثالث 
ب�إرشاك ناتش�و ب�دالً من ألبي�ول به�دف تجربته 
يف الجبه�ة الي�رى.يف الدقيقة 84 ظه�ر رونالدو 
بقذيف�ة صاروخية إرتدت م�ن العارضة وأيقظت 

كل م�ن بالرنابي�و بعد ف�رتة من الهدوء الش�ديد 
وسط أجواء باردة.

قب�ل النهاي�ة بث�الث دقائق أجرى رسقس�طة 
تغ�ريه الثالث ب�إرشاك روماريك بدالً من خوس�يه 
م�اري. ومن هجم�ة مرتدة للري�ال إنطلق بنزيمة 
ومر من مدافعي رسقسطة وأهدى تمريرة سحرية 
للقادم من الخلف إيس�يان الذي إنفرد باملرمى ولم 
يج�د صعوب�ة يف إيداعها بالش�باك مح�رزاً الهدف 

الثالث يف الدقيقة 90.
نش�ط الريال عقب الهدف،وحول رونالدو كرة 
مودريت�ش العرضية صوب املرمى أبعدها الحارس 
بصعوب�ة وتهيأت الكرة مرة أخرى أمام مودريتش 
عىل حدود منطقة الجزاء ليس�دد كرة قوية يفشل 
حارس رسقس�طة هذه املرة يف التصدي لها لتعلن 
عن الهدف الرابع يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع ليعلن بعده حكم اللقاء صافرة النهاية.

ريال مدريد يقهر سرقسطة بأقل مجهود.. ورونالدو يسير على خطى ميسي

حقق برش�لونة أفضل بداية موس�م يف تاريخه بتحقيقه فوزه التاسع من أصل 
10 مباري�ات عىل حس�اب ضيفه س�لتا فيغ�و 3-1 ام�س االول يف املرحلة 
الع�ارشة من ال�دوري األس�باني. ورفع الفري�ق الكاتالون�ي رصيده 
إىل 28 نقط�ة م�ن 10 مباريات بفارق 3 نقاط ع�ن اتلتيكو مدريد 
الذي يلعب الحقا مع فالنس�يا. وخاض االرجنتيني ليونيل مييس 
افضل العب يف العالم يف األعوام الثالثة األخرية، بعد يوم واحد عىل 
والدة طفله االول تياغو. عىل ملعبه كامب نو، تقدم برش�لونة بعد 
تمريرة عرضية من بيدرو انقض عليها الرازيل أدريانو وهز الش�باك 
21. ول�م يتأخر فيغو باعادة االم�ور إىل نصابها، فبعد دقيقتني تابع 
ماريو بريميخو تسديدة اليكس لوبيز املبعدة من الحارس فيكتور 
فالديس وهز الش�باك من املنطقة الصغرى مسجال هدفه الثالث 
هذا املوسم 23. لكن يف غضون ثالث دقائق دخل الهدف الثالث يف 
املباراة بتوقيع دافيد فيا الذي تلقى تمريرة عرضية ممتازة من 
أنييس�تا تابعها يف الش�باك مس�جال هدفه الخامس 26. واجر 
ادريان�و صاحب اله�دف األول عىل ترك امللع�ب مصابا بفخذه 
تاركا مكانه للرازيي داني الفيش 39، وتزداد مصاعب املدرب 
تيت�و فيالنوف�ا عىل اث�ر االصابات الكث�رية الت�ي يعاني منها 

دفاعه.
ويف الش�وط الثاني، ع�زز الظهري الدويل ج�وردي ألبا النتيجة 
بك�رة مررها اندريس اينيس�تا لدافيد فيا ال�ذي لعبها رائعة 
أللبا، ف�راوغ االخري الحارس خايف فاراس وس�دد يف املرمى 
الخ�ايل وس�ط اعرتاض العب�ي فيجو عىل تس�لل البا الذي 
س�جل هدف�ه الثان�ي ه�ذا املوس�م 61. وس�عى العب�و 
برشلونة اهداء الهدف ملييس، متصدر ترتيب الهدافني، 
كي يحتفل به بعد والدة ابنه، لكن النتيجة بقيت عىل 
حالها واختتمها بيدرو بتس�ديدة صاروخية صدها 

الحارس فاراس 4+90.
وتع�رض ملق�ة الثال�ث لخس�ارة مفاجئ�ة أم�ام 
مضيف�ه راي�و فايكان�و 1-2. وس�جل االرجنتيني 
مارت�ن ديميكيليس 49 هدف كلقة، وبيتي 11 و61 
هديف فايكانو. وتجمد رصيد ملقة عند 18 نقطة من 
10 مباريات اذ حقق 4 نقاط فقط يف مبارياته االربع 
االخرية.ى وتس�تكمل املرحلة الي�وم االحد بماريات 
ري�ال سوس�ييداد م�ع اس�بانيول، وديبورتيف�و ال 
كورونيا مع مايوركا، واوساس�ونا م�ع بلد الوليد، 
وغرناطة مع اتلتيك بلباو، واش�بيلية مع ليفانتي. 

وتختتم املرحلة االثنني بلقاء خيتايف مع بيتيس.

توقف دفاع مانشس�رت س�يتي عن تريب األهداف لكن املدرب 
روبرت�و مانش�يني بات يش�عر بقلق أك�ر حاليا لع�دم فعالية 
خط الهجوم بعد التعادل الس�لبي املخيب لالمال مع وست هام 

يونايتد يوم السبت.
واس�تحوذ بطل الدوري االنجليزي املمتاز عىل الكرة بشكل كبري 
بع�د بداية متثاقلة عىل ملع�ب ابتون بارك لكنه اهدر العديد من 
الفرص الس�انحة امام مرمى املنافس ليضيع فرصة االنضمام 

اىل مانشسرت يونايتد يف صدارة الرتتيب.
واهدر كل م�ن ماريو بالوتيي وكارلوس تيفي�ز وجاريث باري 
فرصا سانحة لسيتي ووقف الحظ اىل جوار الفريق الزائر بعدما 

الغى الحكم هدفا لكيفن نوالن العب وست هام.
ومن�ي مرم�ى س�يتي حت�ى االن بهدف�ني فقط يف اخ�ر خمس 

مباري�ات بالدوري املمتاز بعد ان دخل مرماه س�بعة اهداف يف 
خمس مباريات س�بقتها لكن الفريق يبتع�د كثريا عن الفعالية 
الهجومي�ة الت�ي مكنته من الف�وز باللقب عىل نح�و مفاجيء 

املوسم املايض.
وق�ال مانش�يني الذي يبق�ى فريقه ل�م يتجرع اي خس�ارة يف 
الدوري حتى االن "عندما تس�تحوذ عىل الكرة بنسبة 65 يف املئة 

وتلوح امامك اربع فرص محققة فانك تستحق الفوز."
واضاف "لكني سعيد عىل اية حال باالداء الننا لعبنا بشكل جيد. 

رغم انني حزين الهدار هذه الفرص."
وتاب�ع "ال اعتق�د انها كان�ت نتيجة عادلة. لم تك�ن عادلة عىل 
االطالق."واس�تطرد امل�درب االيطايل "مني مرمان�ا بالكثري من 
االه�داف يف بداية املوس�م لكنن�ا نجحنا يف تحس�ني خط الظهر 
ونحتاج حاليا اىل تس�جيل املزيد من االه�داف مثلما فعلنا العام 

املايض."
وكان�ت هذه امل�رة االوىل من�ذ ابريل املايض التي يفش�ل فيها 
س�يتي يف التس�جيل يف الدوري رغم ان مانش�يني ب�دأ املباراة 

بثالثة مهاجمني وهم بالوتيي وتيفيز وادين جيكو ودفع ايضا 
بس�ريجيو اجويرو بدي�ال يف اخر املب�اراة يف محاول�ة لتحقيق 

الفوز.
وقال مانش�يني "نواصل اهدار املزيد من الفرص. حدث نفس 

االمر امام س�وانزي حينما اهدرن�ا ثالث او اربع فرص يف 
الشوط الثاني وحدث االمر ذاته امام اياكس."

واضاف "خلقنا الفرص ولعبنا بثالثة مهاجمني. جربنا 
كل يشء للفوز لك�ن يف بعض االحيان تخرج املباريات 
بهذا الش�كل. اذا لم تس�جل فانك ال تحقق الفوز. هذه 

هي كرة القدم."

المستقبل العراقي / وكاالت

مانشيني يتحسر على الفرص الضائعة بعد تعادل سيتي مع وست هام 

ريا�ضة

المستقبل العراقي / وكاالت
المستقبل العراقي / وكاالت

تعرض قائد بروس�يا دورتموند سباستيان كيهل لرشخ 
بحاج�ز األن�ف يف مواجه�ة ش�توتجارت الت�ي انته�ت 
بالتعادل الس�لبي، وفقا مل�ا أعلنه املدي�ر الفني يورجن 

كلوب.
وقال كلوب إنه ال توجد إصابات أخرى وأنه من املحتمل 
أن يش�ارك الالعب يف مب�اراة الثالثاء أم�ام ريال مدريد 

مرتديا قناعا واقيا.
وكان كيهل قد تع�رض لإلصابة أثناء رصاع هوائي عىل 
الكرة تلقى خالله رضبة من العب وس�ط ش�توتجارت 
رافائي�ل هولزهاورس، يف املباراة الت�ي جمعت الفريقني 

بالبوندسليجا السبت.

يرقد الع�ب التنس األوكراني س�ريجي بوبكا أبن أس�طورة 
القفز بالزانة الذي يحمل األس�م نفسه، حاليا يف مستشفى 

بالعاصمة الفرنسية باريس بعد تعرضه لحادث.
ول�م تكش�ف مستش�فى ج�ورج بومبي�دو ع�ن مزي�د من 
التفاصيل حول الحالية الصحيفة لبوبكا /25 عاما/ خطيب 
نجمة التنس البيالروس�ية فيكتوريا ازارينكا املصنفة األوىل 
ع�ىل العالم.وذكر موقع "ار ام يس س�بورت" االلكرتوني أن 
بوب�كا املصنف 186 عىل العالم يعاني من كس�ور مضاعفة 
بعد س�قوطه من ال�دور الثالث بعدما حب�س يف دورة املياه 

وحاول الخروج عر النافذة اىل النافذه املجاورة.
يذك�ر أن بوب�كا اإلب�ن/25 عام�ا/ يحتل املرك�ز ال 186 يف 

التصنيف العاملي لالعبي التنس املحرتفني .

المستقبل العراقي / وكاالت

قائد دورتموند 
يتعرض إلصابة 

في األنف

االوكراني بوبكا يرقد 
بالمستشفى بعد سقوطه

 من النافذة

المستقبل العراقي / وكاالت

برشلونة يحقق أفضل بداية موسم في تاريخه

المستقبل العراقي / وكاالت
تمكن نادي مانشسرت يونايتد من إزاحة نادي تشليس من موقع صدارة 
ال�دوري اإلنجلي�زي بع�د أن تغلب عىل ضيفه آرس�نال بهدف�ني لواحد، 
مس�تفيدا من تعثر تشليس أمام سوانزي س�يتي. وتمكن  أملان يوم من 
تس�جيل اله�دف األول يف الدقيق�ة  الثالثة عن طري�ق روبني فان برييس 
ليضي�ع واين روني يف الدقيقة األخرية من الش�وط فرصة تعزيز الهدف، 

بع�د أن أهدر ركلة الجزاء التي منحها الحكم  مايك دين، لينتهي الش�وط 
األول بتقدم اصحاب األرض بهدف وحيد، ويف الشوط الثاني أضاف باتريس 
إيف�ريا هدف�ا ثانيا يف الدقيقة  ال��67، لينجح  س�انتي كازوال من تقليص 

الفارق آلرسنال عر هدفه يف الدقيقة ال�75 من املباراة التي انتهت ملصلحة 
املان يو بهدفني لواحد. وبموجب هذا الفوز أصبح رصيد مانشسرت يونايتد  

24 نقط�ة متصدرا قائمة الفرق بعد ان اس�تفاد من تعثر تش�ليس بتعادله 
أمام س�وانزي س�يتي بهدف واحد لكل منهما ليتجمد رصيد تشليس عند 23 

نقطة، بينما يقف مانشسرت سيتي يف املركز الثالث برصيد 22 نقطة.

مانشستر يونايتد 
يزيح تشلسي من صدارة 

الدوري اإلنجليزي

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

اعالن مناقصة رقم )313( لسنة 2012
تأهيل الشبكة الكهربائية لقرية )بيت شليج( محسن ورك في قضاء الميمونة/ تنمية االقاليم

تعل�ن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العام�ة الحكومية عن اعالن املناقصة املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه ضمن موازن�ة تنمية االقاليم فعىل 
الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات 
الفني�ة والتعليم�ات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غ�ري قابل للرد علما ا ناخر موعد لغلق املناقصة 
هو يوم االثنني املصادف  2012/11/19 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العقود العامة الحكومية يف 

الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .

• تقديم تأمينات اولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين و)28( يوم من تاريخ 
غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ 

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

املديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات األوسط
إعالن للمرة الثالثة

المناقصة ت / 37 / 2012
)تجهيز لنك فيوز 11 ك.ف ولنك فيوز 33 ك.ف(

تعل�ن املديرية العام�ة لتوزيع كهرباء الفرات األوس�ط إحدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن 
الحاج�ة إىل )تجهيز لنك فيوز 11 ك.ف بكمية "26000" ولنك فيوز 33 ك.ف بكمية "750"( 
فع�ىل الرشكات املصنع�ة )او من يمثلونهم رس�ميا( مراجعة مقر املديري�ة الكائن يف مدينة 
الحلة / ش�ارع 60 للحصول عىل مستندات املناقصة لقاء مبلغ قدره )150000( فقط مائة 
وخمس�ون ألف دينار – غري قابل للرد – يس�لم إىل أمانة الصندوق يف املديرية. مس�تصحبني 
معه�م الوثائ�ق املطلوبة مع تخويل رس�مي يب�ني صالحية املخول بالتفصي�ل، عىل ان يقدم 
العط�اء بظرفني منفصل�ني يتضمن احدهما العط�اء الفني ويتضمن الظ�رف اآلخر العطاء 
التج�اري يكتب عليهما اس�م املديرية ورق�م املناقصة وتاريخ الغلق واس�م مقدم العطاء إىل 
صن�دوق العطاءات او لجن�ة فتح العطاءات يف ه�ذه املديرية عىل ان يك�ون مبلغ التأمينات 
األولية 1 % من مبلغ العطاء بعملة الدوالر األمريكي عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان 
يغط�ي فرتة نفاذية العطاء والبالغة ثالثة أش�هر + 28 يوم من تاريخ غلق املناقصة. س�يتم 
فتح اعتماد مستندي )C / L( النجاز املناقصة. اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة هو الساعة 
الع�ارشة م�ن يوم األربع�اء املواف�ق 21 / 11 / 2012 وان آخر موعد لتقدي�م العطاءات هو 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا" من نفس الي�وم إال إذا وافق آخر يوم لتقدي�م العطاءات عطلة 
رسمية فبذلك يؤجل لليوم التايل. وسوف يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اإلعالن ورسم 
الطابع وس�وف تهمل العطاءات الغري مس�توفية للرشوط واملديرية غ�ري ملزمة بقبول أوطأ 
األس�عار. ملزي�د كم املعلومات يمكنكم االتصال – عىل الري�د االلكرتوني أدناه – لإلجابة عىل 

استفساراتكم.
                                         33_IT.Dept.Mgr@moelc.gov.iq/   mphuratdist@gmail.com 
املدير العام

اسم المشروع ت 
الدائرة 
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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

أم س�الم هي بال منافس أكرب معمرة عىل 
قيد الحي�اة يف محافظة البرصة. امرأة كادحة 
ال تعان�ي من أمراض مزمنة بل تتمتع بصحة 
جي�دة وال تزال تحتفظ بأس�نانها كاملة، عىل 
الرغ�م من أنه�ا تواجه صعوب�ة يف النطق وال 
تميز بني أحفادها وأبنائهم الذين يبلغ عددهم 

أكثر من 100 بسبب وهن ذاكرتها.
وولدت املعمرة تفاحة رحيمة حزوار عام 
1898 يف قض�اء الرفاع�ي بمحافظ�ة ذي قار 
بحسب بطاقتها الشخصية املرقمة 562124، 
وانتقلت للسكن مع عائلتها اىل مدينة البرصة 
مطلع س�تينات القرن املايض، طبقا ملا ورد يف 

)السومرية نيوز(. 
وتعي�ش أم س�الم حالي�اً يف بي�ت صغ�ر 
بمنطق�ة الزبر تحارصه مس�تنقعات املياه 
اآلس�نة وما من طريق مبلط ي�ؤدي إليه، منذ 
أن تويف زوجها منتصف الخمس�ينات، وظلت 
أرمل�ة من�ذ ذل�ك الح�ني، كم�ا ت�ويف أبناؤها 
الخمس�ة، آخرهم قبل عامني عن عمر يناهز 

الثمانني.

ويق�ول حفيده�ا محمد س�الم هربود إن 
»جدت�ي قض�ت عمرها كارأة كادح�ة لم تذق 
طع�م الراحة يف حياتها، فق�د عملت فالحة يف 
أرض ال تع�ود ملكيته�ا للعائلة، ث�م امتهنت 
رعي األغنام واإلبل، ويف مرحلة ما كانت تعيل 

أرستها بمفردها«.
بدوره، يش�دد أحد أف�راد العائلة إبراهيم 
خلي�ل عىل أن »عمة والده تنعم بصحة جيدة، 
بحيث لم تراجع أي مستشفى أو مركز صحي 
أو عيادة طبية من�ذ الثمانينات، عندما أجرت 
عملية جراحي�ة إلحدى عينيها بكلفة 18 ألف 

دينار فقط«.
ويلف�ت خلي�ل أيض�اً إىل أن »أم 
س�الم تواج�ه صعوب�ة بالغ�ة يف 
التميي�ز ب�ني أحفاده�ا وأبنائهم 
بسبب كثرتهم وضعف ذاكرتها«، 
موضح�اً أن »ذاكرتها ال تس�عفها 

عىل حفظ أس�ماء معظمهم، وهي 

تنزعج أحياناً عندما يطلب منها تسمية أبناء 
أحفادها ملا يسببه لها ذلك من إحراج«.

ويروي خليل أنه »حني تطلب منا نقلها إىل 
بيت أحد أفراد العائلة لتفقد أحواله، ونخربها 
أنه ق�د تويف منذ عقود أو س�نوات تبدي حزناً 

عميقاً«.
ويب��دو أن 

ة  ملع���م�ر ا
س���الم  أم 

مقرب�ة جداً من الل�ه، وه��ذا ما يؤكده أيضاً 
أح�د أقاربه�ا املدعو رف�ه كاظم ج�واد، فهي 
»تحل�م بتأدية فريضة الحج منذ الس�بعينات 
لك�ن الفرصة لم تس�نح لها بعد«، مس�تدركاً 
بالقول إن »طموحها عىل وشك أن يتبدد يف ظل 
عدم قدرتها عىل امليش بضع خطوات من دون 

شخص يساندها أو عىص تتعكز عليها«.
واقرتب ج�واد من أم س�الم يف محاولة 
من�ه ملحاورته�ا وس�ألها بص�وت ع�اٍل 
»حجي�ة العيد حالي�اً أفضل لو قبل؟«، 
فأجاب�ت بصعوب�ة »كان أجم�ل ألن 
الناس تغرت طباعها ولم تعد مثل 

السابق«.
تذك�ر  س�الم  أم  ت�زال  وال 
فق�ط،  القدام�ى  السياس�يني 
وتعت�رب أن »أفضله�م هو من  
الن�اس  الق�روض ع�ىل  وزع 
ومنحه�م قط�ع أراض«، يف 
إش�ارة منه�ا إىل مؤس�س 

الجمهورية العراقية عبد الكري��م قاسم،  
أم�ا »أخبثهم فهو الذي قاموا بوضع حبل 
ع�ىل رقبت�ه وس�حلوه يف الش�وارع«، وربما 
تقص�د الس�يايس نوري الس�عيد الذي ش�غل 
منص�ب رئيس ال�وزراء 14 مرة خ�الل العهد 
امللك�ي، وعن�د س�قوط امللكية قتل وس�حلت 
جثته يف شوارع بغداد بعد أن قبض عليه وهو 

متنكر بثياب امرأة.
وت�روي أم س�الم أنها ال تمتل�ك بعد قرن 
م�ن العم�ل املضني س�وى مبل�غ ال يزيد عن 
مليون�ي دينار عراق�ي، كلفت أح�د أحفادها 
واسمه حس�ني تويل حفظ مدخراتها ومرتبها 
التقاع�دي ال�ذي ورثت�ه ع�ام 1983 من أحد 

أبنائها.
وباالنتق�ال إىل الزم�ن الح�ارض، س�ألها 
أحد أبناء أحفاده�ا عن الديمقراطية ممازحاً 
فقال�ت ل�ه »ش�نو«، وأجابه�ا »حجي�ة أكو 
ديمقراطي�ة بالع�راق بع�د ش�رتيدين امورج 
عدل�ة«، فردت عليه »وين هي�ه هاي ليش ما 
خليتون�ي أش�وفها«.ولدى س�ؤالها عن العام 
ال�ذي ول�دت في�ه، تكتف�ي بالق�ول »طوي�ل 

عمري، عمري طويل من زمان«.

CNN/كاتمندو        

النيبالي�ة  الس�لطات  عرض�ت   
أل�ف   25 مقداره�ا  مالي�ة  مكاف�أة 
روبية، أي ما يعادل حوايل 300 دوالر، 

ل�كل م�ن يمس�ك أو يقتل أح�د الفهود 
الربية املفرتس�ة، ُيعتقد بأنه التهم 15 ش�خصاً 

عىل األقل، م�ن أبناء القرى املحيطة 
بالغابة التي يختبئ بها، عىل مدار 

ال�15 شهراً املاضية.
وأم�رت الس�لطات، يف الدولة 
اآلسيوية الواقعة يف شمال رشقي 
م�ن  مجموع�ات  بن�ر  الهن�د، 
الصيادي�ن يف مقاطعة »بيتادي«، 

ع�ىل بعد ح�وايل 600 كيلومرت، أي نح�و 373 ميالً، 
إىل الغرب م�ن العاصمة كاتمندو، بع�د العثور عىل 
الرابع�ة  يف  طف�ل  رأس 
عم�ره،  م�ن 
ُيعتق�د أنه 

الضحية ال�15 للفهد املفرتس.
وقال قائ�د رشطة املقاطعة النائي�ة الواقعة يف 
أق�ىص غرب نيب�ال، كمال براس�اد خاري�ل، إنه تم 
العثور عىل رأس الطفل صباح السبت، داخل الغابة، 
ع�ىل بعد كيلوم�رت واحد من منزل أرست�ه، بعد يوم 

من اختفائه.
وأعرب قائد الرطة عن اعتقاده بأن أحد الفهود 
آكلة لحوم البر هو املس�ؤول عن 
قتل نحو 15 ش�خصاً اختفوا يف 
ظ�روف غامض�ة، أو ربما كان 
هن�اك اثنني من تل�ك الحيوانات 
الغاب�ات  يف  تعي�ش  املفرتس�ة 
التي س�جلت  املحيط�ة بالقرى 

سقوط عدد من الضحايا بها.

فتهتتد يلتتتتتهتتم 15 قتترويتتًا فتتي النتتيبتتال UPI /كابل       

 ق�ام رشط�ي أفغاني بإش�عال النار يف زوجت�ه، يف محاول�ة للتخلص منها 
ك�ي يتزوج للمرة الثالثة، غر أن محاولته باءت بالفش�ل وبقيت املرأة عىل قيد 
الحياة.ونقلت قناة »جيو تي يف« الباكس�تانية عن املرأة توقر خاتون، قولها إن 
زوجها الرطي أبو الحس�ن، أش�عل النار فيها ألنه يريد ال�زواج للمرة الثالثة. 

وقال األطباء إن الضحية تعاني من حروق خطرة يف 90% من جسمها.
وم�ن جهته، نف�ى املتهم أن يكون اق�رتف هذا الجرم، قائال أن�ه لم يكن يف 

املنزل ساعة الحادث، مشراً إىل انه لم يعلم به إال من خالل السكان املحليني.

أشعل النار يف زوجته كي يتزوج 
للمترة الثتالثتتة

        بغداد/ المستقبل العراقي

كثرة هي القصص والغرائب التي نس�معها 
عن أشخاص يتميزون بصفات خاصة ومختلفة 
ع�ن باقي الب�ر، ولكن قصة الطف�ل عيل تبدو 
أكث�ر غراب�ة م�ن غره�ا، فالطفل نوم�ه ليس 
كأقرانه إذ أن الوقت الذي يمضيه يف النوم ال يعد 

بالساعات بل باأليام.. 
فه�و ينام لعرة أي�ام متتالي�ة ال يأكل وال 
يرب خاللها أي يشء ليفيق بعدها ويس�تأنف 
حيات�ه بش�كل طبيع�ي مث�ل باق�ي األطف�ال، 
بحس�ب م�ا رواه وال�د الطفل عيل.اح�د جران 

أرسة ع�يل ويدعى محمد حس�ني ق�ال، طبقا ملا 
ورد يف )إذاع�ة العراق الحر( إن حالة الطفل عيل 
غريبة وتعد من عجائب الدنيا حسب وصفه فما 
يمتلكه من مقدرة عىل النوم لعرة أيام متتالية 
دون ح�راك أو قيام بأي فعالية حياتية أمر مثر 

لالستغراب.
أخصائ�ي الجملة العصبية الدكتور حس�ني 
خليل أش�ار إىل أن حال�ة الطفل عيل من الحاالت 
الن�ادرة وف�ر األم�ر علمي�ا بالق�ول إن�ه لدى 
الطف�ل عيل خلال يف الغدة الصنوبرية وهي الغدة 
املس�ؤولة عن النوم، مؤكدا يف الوق�ت ذاته ندرة 

هذه الحالة.

        بغداد/ المستقبل العراقي

أقدم معلم، أم�س األحد، عىل قتل مدير 
مدرس�ة ابتدائي�ة غرب�ي كرك�وك، لرفضه 
املوافق�ة عىل من�ح زوجته إج�ازة بدعوى 
»نق�ص امل�الك«، بحس�ب مدي�ر الدراس�ة 
الكردي�ة يف املديري�ة العام�ة لرتبية كركوك 

شرزاد حسني.
زوج معلمة يف مدرسة سيوان االبتدائية 
التابع�ة للقس�م الك�ردي يف املديرية العامة 
لرتبي�ة كركوك الواقعة يف حي العرفة غربي 
املدين�ة »راجع مدير املدرس�ة ف�ؤاد مجيد، 
صباح اليوم )أم�س(، لطلب إجازة لزوجته 
لك�ن األخ�ر رف�ض املوافق�ة ع�ىل الطلب 

بحجة نقص املالك وبداية الدوام بعد عطلة 
عيد األضحى، مما أدى إىل حدوث مش�اجرة 
كالمي�ة بينهما تطورت إىل ح�د قيام الزوج 

بإطالق النار عىل املدير وقتله يف الحال«.
وأض�اف حس�ني، أن األجه�زة األمني�ة 
»ألقت القبض عىل القاتل وبارشت التحقيق 

معه«، دون مزيد من التفاصيل.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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العراقـي

من�ذ اندالع ما يس�مى بالربي�ع العربي, والعالم منش�غل به�ذا الحدث 
املفاج�ئ اىل حد الدهش�ة، ألن ش�عوب املنطقة التي قدم�ت صورة مرقة 
للنضال مش�فوعة بآالف الش�هداء، لم تس�تطع يف يوم من األيام )إسقاط( 
نظ�ام م�ن أنظمتها، فق�د كانت ه�ذه املهمة ع�ىل الدوام م�ن اختصاص 
العساكر و انقالباتهم، و يبدو إن ربيع العرب يف هذه املرة، كان من الغرابة 
و القوة بحي�ث رسق األضواء من بلدان الثورة و التحرر يف أمركا الالتينية، 
ألن أسلوب تنفيذه إعتمد عىل ُبْعد ٍ حكائي إسطوري )مواطن بسيط يحرق 

نفسه( فأذا الحرائق برعة الربق تنشب يف جسد األنظمة العربية!
ربم�ا كانت بالد الضاد أكثر إنش�غاال ً و إهتماما ً بالحدث الذي عرب من 
تونس اىل مرص وليبيا و اليمن، وصوال ً اىل أربعة أخماس الخارطة العربية، 
م�ن دون أن يعر ب�االً لحرس الح�دود و نقاط الس�يطرة و التفتيش،  ألن 
)الث�ورة( هي الكائن الوحيد الذي يعرب بطوله و عرضه من أي مكان اىل أي 
مكان، و ال يجرؤ أحد أن يمنعه أو يطلب منه جواز سفر، أو أوراقا ً ثبوتية، 
و أعتق�د جازم�ا ً إن األنظم�ة يف هذا )الوط�ن الكبر( الذي ل�م يعرف يوما 
ً معنى )التداول الس�لمي للس�لطة(، و املبتىل بالوارث�ني و املوروثني، كانت 
الخائف الوحيد بأمتياز من الرارة الجّوالة التي المست أخمص قدميها، و 
لن يطول الوقت حتى تطال هامة رأسها، و لهذا )بادرت( مكرهة يف دمشق 
و املنام�ة و الري�اض و مس�قط و عمان و الكويت، و يف املغ�رب و الجزائر 
و... اىل التذلل لش�عوبها، و فتح خزائن الحرمان الديمقراطي و املعييش، و 
بوابات اإلصالح عىل مصاريعها )ُخذ ْ أيها املواطن الكريم ما تريد و أطلب ما 
تش�تهي ( فنحن رهن اإلشارة، و لكن املواطن الذي أتعبته مواعيد عرقوب، 
فطن اىل اللعبة، و اىل اللهجة الناعمة التي هبطت فجأة عىل لس�ان حكامه، 
و أعلن أنه ال يريد ش�يئا ً من متاع الدني�ا إال رأس األنظمة املوبوءة بالخداع 

و الظلم و الفساد !
و كن�ت اراقب عرب الوقائع امليدانية و عومل�ة الفضائيات و األنرتنيت و 
وس�ائل األتصال الحديثة التي تمردت عىل سلطة املنع و الحجب، و خرجت 
عن نطاق التغطية البوليسية، ما يجري من عروض ال تصدق و من مشاهد 
غريبة، ربما كان يف مقدمتها هشاشة األنظمة املتجربة التي كنا ننظر إليها 
بع�ني الق�وة و النف�وذ و الهيمنة، فإذا به�ا منخورة مثل ج�ذع أكلته دودة 
األرض، واكتش�فُت إن أنظمتنا العربية ال تجدي معه�ا إال )العني الحمراء(  
الت�ي تجعلها تتس�ابق لتقديم الحرية و الخب�ز و الوظيفة و الخدمات عىل 
طب�ق م�ن ذهب، و كأنه�ا )هبات( من بي�ت أهلها أو )الذي�ن خلفوها(، و 
ليس�ت )حقوق�ا ً( طبيعية للناس، و قد فاته�ا إن هباتها جاءت متأخرة و 

بعد فوات األوان !! 
عىل أن أعظم اكتشافاتي و أخطرها و ألعنها، تمثلت يف حجم العساكر 
التي تمتلكه�ا أنظمتنا الوراثية، فإذا تظاهر مئ�ة مواطن، تصدى لهم ألف 
عس�كري، و إذا تظاهر أل�ف مواطن تصدى لهم ع�رة آالف، و إذا تظاهر 
عرة آالف تصدى لهم مئة الف عدا كتيبة الدبابات و طران الجيش و لواء 
الطوارئ !! ال أحد يصدق إن العس�اكر لدينا أكثر من الشعوب، لعلهم جعلوا 
منا شعوبا ً عسكرية،  و قد سالت نفيس غر مرة،إذا كانت األنظمة العربية 
تمتلك هذا العدد الهائل من القوات العسكرية و األمنية و املخابراتية املزودة 
بالهراوات و الدونكيات و العيص الكهربائية و خراطيم املاء املغيل و الشتائم 
املقذع�ة و القنابل الصوتية و العضالت و الغاز املس�يل للدموع و األس�الك 
الش�ائكة و املسدس�ات و البن�ادق األوتوماتيكية و األطالق�ات املطاطية و 
الذخ�رة الحي�ة و املدافع و كام�رات املراقبة و الس�ونارات و أجهزة رصد 
املتظاهرين و الكالب البوليس�ية و املخربين و املعتقالت العلنية و السجون 
الري�ة و.... فلم�اذا تعان�ي بلدانن�ا  م�ن كث�رة العمالء و الجواس�يس و 

الخروقات األمنية ؟!

بوس�ع الحكوم�ة أن تطلق الوصف املناس�ب ملش�اعرها وتس�مي 
حالته�ا وهي ترى أكثر من ثمانية آالف عراقي من الوس�ط  والجنوب, 

يقصدون منطقة كردستان للعالج.
ولو كلفوا أنفس�هم وضحوا.. وأجلوا عالج زكامهم يف مستش�فيات 
العالم, وزاروا مستشفياتنا, ولتكن مستشفى بن الهيثم للعيون نموذجا 
كانوا سيتفهمون اضطرار املساكني والجياع للذهاب اىل كردستان رغم 

الجهد والتعب والتكاليف.
ول�و كانت هناك نقاب�ة لألطباء لوضعت حدا له�ذا الدجل والتزوير 
واالبت�زاز ...وبل�غ أن ينزل�ق أطباء كب�ار, وكبار جدا للعبة الس�مارسة 
واملضارب�ني والجزاري�ن..  وه�ذا مواطن يص�ل,  بعد معان�اة إىل عيادة 
الطبي�ب الكبر فيقابل ويخضع لفحص وعالج طبيب بديل )معتمد من 
الطبيب الكبر( وانه )الطبيب الكبر( اآلن يف ساحة كذا, بل ساحة أخرى 
..بل انه متفرغ للجراحة يف املستش�فى األهلية الفالنية... وهذه عيادة 
الدكتور فارس البكري تضاهي بس�عتها وازدحامها قاعة املستش�فى, 
وموظف االس�تعالمات ينهر ويهدد املراجعني إن لم يبتعدوا عن طاولته 
حرمهم من مراجعة الطبيب )كان هذا بعد الس�اعة العارشة من صباح 
الس�بت الثالث من هذا الش�هر, وكل هذا كي ال ليقابلوا الدكتور فارس 
بل معتمده وبديله, وهذا حال أطباء كثرون مثله قد يتقاضون نس�بة 
م�ن األطباء البديل�ني... وليت األمر عند هذا الح�د... فافتعال الخطورة 
وإرغ�ام املريض عىل املستش�فيات األهلية بات حال�ة معتادة... وهناك 
من يروي أن طفلته الجميلة بطاقتها الحيوية وتحولها اىل برق يخطف 
يف امل�كان, هذه الطفلة كان�ت الدكتورة الكبرة ستس�قطها بعملية يف 
مستشفى أهلية بذريعة أنها مشوهة وربما ميتة وقد تميت أمها إذا لم 
تج�ر لها العملية فورا... ونف�س الحكاية من رض القدم والتهاب العني 
..وكل ما يكش�ف فقدان أطباء لروحهم ورس�التهم اإلنسانية, وييسء 

ويشوه من سمعة بقية األطباء.
األطباء قليلون.. إنهم يفرون ألس�باب كثرة ومعروفة.. واملتبقون 
بني جش�ع ومتوح�ش وذئب ب�رداء ابيض... وبني من يص�رب ويتصابر 
ويأمل بالفرج من التعامل الهمجي من هنا وهناك ...واملحصلة ش�قاء 
املواطن الذي بات عىل قناعة يس�معها من يقدر له زيارة املستش�فيات 
والعيادات الخاصة قائال أن املرض ال  يقتل املريض, بل القهر ...فيستجر 
بكردس�تان وتكاليفها ...وكان عىل الحكومة أن تصف وتسمي حالتها 
وه�ي عاج�زة عن توف�ر العالج له�ذه اآلالف .. إال أن يف املستش�فيات 
الحكومية ذاتها ما يمكن من القول أنها لو خليت قلبت ..وهناك مرىض 
ميس�ورون عندما يحظ�ون بفرص�ة التطبب عىل يد بع�ض األطباء يف 
املستش�فيات الحكومية يفضلونها , .. إنم�ا كم عددهم وما هو حالهم 
؟؟ ...وزميل  أعالمي مثقل بصورة جميلة لدكتورة أطفال )أديبة محمد 
مراد( ال تتقاىض أجور الكش�ف يف عيادتها عندما تش�عر بعوز املريض 

وبأسلوب بالغ اللطف ويداري مشاعره وكربيائه.
  وال نظ�ن ان هذه اإلش�ادة لتزع�ج الذئاب... فالذئ�اب ال تعي وال 

تفهم, وألنها عندنا يف أمان.  
تتظلم املرأة وتترضع اىل الله وتقول لحش�د املنتظرين عما سيفعله 
املس�ؤول فالن لو قال له الطبيب أن يف شبكية عينه نزف وانه يفقد من 
نظره ساعة بعد ساعة إال أن موعد عالجه سيتأخر أيام وأسابيع وربما 
ش�هور ويكون برصه قد كف ونضب ..فأي دعاء من املرىض يناس�به؟ 
ث�م..إذا فش�لت الحكومة يف االحتف�اظ باألطباء ملاذا ال تس�تقدم أطباء 
غره�م؟ وملاذا ال تتحمل تكاليف الع�الج )يف الدولة العراقية األخرى( يف 

كردستان؟

  *  حسن العاني

  * حاتم حسن 

أنظمة العساكر !!

ذئاب بيضاء

دغدغات

انشغاالت

مديــر التحريــر 

     القاهرة/ وكاالت

تحّول البيت الريفي الذي ولد به العندليب األسمر الراحل عبد الحليم حافظ، 
يف محافظة الرقية بدلتا مرص إىل فرن خبز. وبحسب ما ذكر ابن خالة الفنان 
الراحل ش�كري داود فإن املنزل ذا الحديقة والذي يش�به الفي�ال، أصبح مخزنا 

لتخزين أجولة الدقيق.
وأضاف ش�كري داود، بحس�ب ما نقلت عنه صحيفة »األه�رام« املرصية: 
»رغ�م أن الفيال تحولت إىل فرن، لكنها مازالت تس�مى فيال عبد الحليم حافظ، 
وملح�ق به�ا م�رح عب�د الحليم 
حافظ، الذي كان الهدف منه تقديم 
ع�روض فنية ألهل قري�ة »الحلوات 
واالحتف�ال  اإلبراهيمي�ة،  بمرك�ز 
بمهرج�ان س�نوي يف ذكرى املطرب 
الراح�ل، لكن�ه اآلن أصب�ح مكان�ا 
للنفاي�ات، وغاب�ت ع�ن القرية أي 
مالم�ح تع�رب ع�ن الكي�ان الفن�ي 

الجميل لعبد الحليم«.
والفيال كانت عبارة عن 6 غرف 
بجناح صيفي وآخر شتوي، وورثها 
عب�د الحليم حافظ ع�ن خاله متويل 
عماش�ة، وبعد موت عبدالحليم آلت 
إىل إخوته. ومنذ 10 س�نوات تقريبا، 
قامت أرسة املط�رب الراحل ببيعها 
ب��60 أل�ف جنيه مرصي ألحد أبن�اء القرية يدعى محمود ش�ندي، الذي يمتلك 

عدة أفران خبز، وكانت هذه نهاية الفيال.
وختم داود: »أن�ا متخوف من أن تختفي ذكرى عبدالحليم من القرية، فمن 

يزورها حاليا ال يجد أثرا من تراث العندليب الراحل«.

منزل عبد احلليم حافظ يتحول 
إىل »فرن خبز«!

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

أكرب معمرة بالبرصة.. ال متيز بني 100 حفيد لكنها تتذكر الزعيم..
وحتلتتم باحلتتج

لتم تزر مستشفى منذ الثامنينيات.. وتسأل »شنو هاي الديمقراطّية«؟!

يف كركوك..طفل من الديوانية ينام 10 أيام متتالية!
قتتل مديتر املدرستة ألنته لتم يمنتح زوجتته أجتازة !

صحيفةيومية سياسية مستقلة 


