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عالوي: على المالكي الخضوع الستجواب »النواب«.. أو الذهاب إلى بيته !!!
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تفاصيل ص3

    بغداد / المستقبل العراقي   
رحبلت أوسلاط شلعبية ورسلمية بإعلان دائرة 
شلؤون اللجان فلي األمانلة العامة لمجللس الوزراء 
بتشلكيل لجنة خاصة لدراسلة مؤشلرات الفساد في 
المنافذ الحدودية العراقية، في ظل ما يؤكد المراقبون 
من وجود فسلاد ماللي وإداري في  تللك المنافذ.من 
جهتله، اقر عضلو لجنلة النزاهة في مجللس النواب 
احمد عبد الله الجبوري بوجود مؤشلرات فسلاد في 
المنافلذ الحدودية، مطالباً مجلس اللوزراء والجهات 
ذات العاقلة بمعالجتهلا. وفيملا رحب وكيلل وزارة 
الداخلية لشؤون االسلتخبارات احمد الخفاجي بقرار 
مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لدراسة مؤشرات 
الفساد في المنافذ الحدودية، أوضح ان الوزارة قامت 
فلي وقت سلابق بتغييلر قيلادات المنافلذ الحدودية 

للحيلولة دون ظهور مؤشرات فساد فيها.

جدل يف البرصة.. وتبادل »اهتامات« بشأن 
معرض كتاب يف جامعتها

        المستقبل العراقي / خاص
أكلدت مصلادر حكومية مطلعلة ان التحالفات 
السياسية التي تعمل بعض الكتل على ترتيبها قبيل 
االنتخابلات المحليلة المقبلة ال تزال فلي مراحلها 
األوللى، الفتة إللى أن الخافات القديملة هي التي 
تحكلم وتؤثر في الصيلغ الجديدة.وقالت المصادر 
لل”المسلتقبل العراقي” مفضلة عدم الكشلف عن 
هويتها، إنه “من المتوقع ان تنقسلم الكتل الكبرى 

كالقائملة العراقيلة أو التحالف الوطنلي أو التحالف 
الكردسلتاني إللى كتل اصغلر”، عازية ذلك إلى ان المنافسلة للن تكون على 
مسلاحة كبيرة بل سلتكون لكانتونات تشلكل بغداد أكبرها تقريبا، حيث أن 
مدينلة الصدر سلتحظى بالثقلل األكبر لكونهلا تعد نصف نفلوس العاصمة 
تقريبا”.وشلّددت المصادر على أن “الوضع االنتخابي لمجالس المحافظات 
ال يحتملل التحالفلات الكبيلرة، ويفضل أن تكون كتا منفردة كي تسلتطيع 
عت ان يبرز  تغطية قواعدها”، مضيفة أن “هناك مصادر سياسية أميركية توقَّ
الشليخ حاتم علي السليمان وتحالفه العشلائري في المنطقة الغربية، بينما 
سيكون المجلس األعلى اإلسلامي والتيار الصدري على منصة التنافس في 
المنطقة الجنوبية، وسليتصارع رئيس القائمة العراقية إياد عاوي ورئيس 

حزب الدعوة نوري المالكي على بغداد وبابل وبعض المحافظات األخرى”.

مصادر: الكتل الكربى ستتشظى
 يف االنتخابات املقبلة

لويب حكومي يدير عمليات فساد كربى خاصة بتعاقدات املشاريع العمالقة  !!
مصـدر امنـي: هـذه هـي اسـباب التداعـيات االمنيـة فـي الكاظميـة 

قريبًا جدًا يف 
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الداخلية تؤسس صندوق الضامن الصحي ملنتسبيها

             المستقبل العراقي/خاص 
أكلد مصلدر سياسلي بلارز أن اإلدارة األميركيلة 
تسلعى إلى عقلد اتفاقية جديدة مع النظام السلوري 
عبر مجموعة سياسليين ومسلؤولين فلي الحكومة 
العراقية، الفتاً إلى أنها أيقنت أن هدف إسقاط الرئيس 
السلوري بشلار األسلد أصبح شلبه مسلتحيل.وقال 
المصدر الذي لم يشلأ اإلفصاح عن اسمه في تصريح 
لل«المسلتقبل العراقلي« أن »اإلدارة تسلعى لتغييلر 
سلتراتيجية التحرك تجاه األزمة خاصلة أن التحالف 
السلني العربي التركي قد فشل في مواجهة سوريا«، 
عازيلاً ذللك إلى »األحلداث التركية اآلخلذة بالتصاعد 
باتجاه ربيع تركي على شاكلة الربيع العربي، في ظل 
وجود فئات تركية معدمة ومسلحوقة يدعمها إقليم 

كردسلتان العراق«. وأوضلح ان »الواليلات المتحدة 
األميركيلة ال تجلد لها طريقلا مفتوحا عبلر إيران«، 
هاً بأنها »تعلم ان في حكومة رئيس الوزراء نوري  منوِّ
المالكلي من لهلم دور مزدوج إيراني - سلوري وهم 
يمثلون واجهة لسياسلات الدولتيلن«. وبين المصدر 
انله »على هلذا األسلاس للم تجلد اإلدارة األميركية 
حرجا في التحرك نحو سلوريا عبر الوسيط العراقي 
إليصال رسالة مفادها ان أميركا ستغطي نظام األسد 
هذه المرة مقابل بعض الشلروط وسلترفع يدها عن 
المعارضلة السلفية«.وأشلار المصدر إللى ان النظام 
السلوري قد يقبل بتسلوية مع اإلدارة األميركية في 
حلال تخلَّلت علن شلرطها فلي ان يتنازل األسلد عن 

السلطة بحلول 2016.

صفقة أمريكية إلبقاء األسد حتى 2016 
عرب سياسيني عراقيني كبار

جلنة لدراسة مؤرشات الفساد يف املنافذ احلدودية

بعد فشل المحور التركي – القطري

لمدينة الصدر »حصة االسد«

الكويت حتول 
تعويضاهتا للعراق 

الستثامرات يف البرصة 

»واشنطن بوست«: سوريا اختبار جديد 
لسلطة أردوغان

العراق يلغي عقد تسليح  
»مشبوهًا« .. وحييل املتورطني 

إىل التحقيق
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قانون البنى التحتية 
وقضايا التنمية البرشية 

واملادية

  بغداد/ المستقبل العراقي
تتوقلع االسلتطاعات أن تكون األرقلام متقاربة 
جداً بين المرشلحين الديموقراطي والجمهوري، فيما 
سليكون لباراك أوباما أفضلية على مستوى األصوات 
في المجمع االنتخابي. حتى إن »ريل كلير بوليتيكس« 
ترجلح أن تكون النسلب %47.4 
ألوباملا و47.2% لميت رومني. 
وتقول »واشلنطن بوسلت« إّن 
أوباملا يضملن 243 صوتاً في 
المجمع االنتخابلي مقابل 206 
لرومنلي. وملن بيلن األصوات 
اللل89 الباقيلة يحتلاج أوباملا 
إللى 27 قلد يحصلل عليهلا من 
واليلة فلوريلدا إذا بقلي تقدمه 
فيهلا كملا هلو اليوم. وتشلير 
أّن  إللى  االسلتطاعات  بعلض 
المسلتقلين أصبحوا ينقسمون 
بالتساوي بين المرشحين )%46 
للكل منهما( بعد تقلدم رومني 

ألسابيع بين هذه الفئة.
تفاصيل ص 2 

املواجهة الكربى.. 
الديمقراطيون عىل »كف عفريت« !

         المستقبل العراقي/ خاص
اظهرت نتائج االسلتفتاء اللذي اطلقته صحيفة »الصبلاح الجديد« على موقعها 
االلكتروني والخاص باسلتطاع اراء المواطنين بشلأن تقويلم أداء كل من محافظ 
بغداد صاح عبد الرزاق، وامين بغداد السابق الدكتور صابر العيساوي، والذي استمر 
لمدة اكثر من شلهر، تفوق العيساوي واكتسلاحه لنتائج التصويت.وبحسب مصدر 
ملن داخل صحيفة »الصبلاح الجديد«، فقد تم اغاق بلاب التصويت، على امل اعان 

النتائج على الموقع نفسه قريبا جدا، مشيرا في تصريح خص به »المستقبل العراقي« 
الى ان النتيجة النهائية واالخيرة التي جرى تثبيتها قبل اغاق التصويت لاستفتاء اظهرت تفوق الدكتور 

صابر العيساوي بنسبة تصويت بلغت 93 %، في مقابل 5 % فقط لمحافظ بغداد صاح عبد الرزاق.

بنسبة 93 %
العيساوي يكتسح التصويت يف استفتاء الصباح اجلديد

         بغداد/ المستقبل العراقي
رأى رئيس األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية 
حسلن فيروز آبلادي، أّن »الواليات المتحدة مسلؤولة 
بالعملل عللى إثلارة فتنلة جديلدة في 
سلوريا عبر دولة لّملح إلى أّنها قطر«. 
ولفلت آبلادي إللى أّن »إيلران توصي 
دوللة قطر بلأال تعرض أمنهلا للخطر 
من خال الوقوع في فّخ األميركيين«، 
مشلدداً عللى أّن »المسللمين يجب أن 
يتحدوا فلي قطع يد أميلركا عن الدول 
اإلسلامية، وأن يسلاعد بعضهم بعضاً ال أن يساعدوا 

البيت األبيض«.

فريوز آبادي: قطر تقود 
الفتنة يف سوريا

الـدوامة.. مع االعتذار لـ  »اليـيتـش لينـني« !

نساء يعملن يف مهن »رجالية«.. ورجال 
يغزون سوق النساء !!
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في إنتظار الرزق/ تصور اكرم جرجيس
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

يتعل�ق الناس هنا ف�ي بغداد بأية قش�ة ممكنة 
للح�ل بغية الخروج م�ن األزمة السياس�ية الطاحنة 
التي نعيش�ها على خلفية اتهام نائب الرئيس الهارب 
طارق الهاش�مي والحكم عليه باإلع�دام.. ولن يكون 
االجتماع الوطن�ي الذي يتحدثون كثيرا عنه في بغداد 
الحل ال�ذي نتعلق به بعد ان وعدنا السياس�يون على 
اختالف مذاهبهم وأجنداتهم السياسية بان الحل بات 

على األبواب!.
ال اع�رف ل�آن لماذا تص�ر الحكوم�ات العراقية 
المتعاقبة، ومنها الحكوم�ة الحالية للرئيس المالكي 
عل�ى وضعن�ا جميعا في صال�ة االنتظ�ار، وال حراك 
سياس�يا حقيقيا وجديا يمكن أن يضعنا في لب الحل 
لالنطالق في مس�يرة التنمية على المس�تويات كافة 
خاصة إذا أخذنا باالعتبار الزيادة السريعة والمتنامية 
في واردات النفط والميزانية المرتفعة بس�بب زيادة 
اإلنت�اج، وكأن أخوتنا السياس�يين "رعاه�م الله" ال 
يفكرون إال في األزمة، وال ينتعش�ون إال في الخالف، 
وال يحقق�ون مراده�م اال بإش�عال الش�ارع حريق�ا 
الجث�ث  ورقص�ة  والكوات�م  بالمفخخ�ات  مس�تمرا 
والعبوات الناس�فة وه�ي تدهم م�زاج العراقيين كل 

صباح في الكرادة !.
من�ذ مت�ى وض�ع السياس�يون تاريخ�ا للب�دء 
باالجتم�اع الوطن�ي، ومن�ذ مت�ى تحدثوا ع�ن ورقة 
اإلص�الح، ث�م يخرج أكثر م�ن سياس�ي وقيادي في 
الس�احة العراقية، ليقول ان ال وج�ود لورقة إصالح 
حت�ى ب�ات العراقيون يعرف�ون أن هذا الذي يس�مى 
"االجتم�اع الوطني" ليس إال مهزلة او لعبة يتس�لى 
عبرها ومن خاللها السياس�يون، وربما يشتغل على 
تأجيله اكثر من طرف إلش�غال و"إش�عال" الساحة 
العراقي�ة بالمزي�د من الحرائ�ق، ول�و كان ورقة بن 
نوف�ل حي�ا لالن لتنبأ بما س�يجري بعد ش�هر أو اقل 
بتاريخ االنعقاد او ليقول لنا: أيها العراقيون اغس�لوا 

أيديك�م إل�ى المرافق منه فال اجتم�اع وطني وال هم 
يحزنون!.

ف�ي كل ي�وم، هنال�ك ص�ورة تلفزيوني�ة ف�ي 
الفضائي�ات المحلي�ة ه�ي الص�ورة المك�ررة ذاتها 
الجتماع�ات التحال�ف الوطن�ي ومع�ه أعض�اء ف�ي 
القائمة العراقية وهم يتهامسون أو يضحكون وكأن 
األج�واء هادئ�ة والس�ماء صافية فيم�ا بينهم، لكن 
األم�ر ال يبدو كذلك فال صفاء وال هدوء وال اس�تقرار 
في مربع الصورة السياسية وان ما ينقله التلفزيون 
ليس س�وى ذر الرماد في العيون الت�ي تنتظر الحل، 
وه�ي جناية يمارس�ها بعض اإلع�الم العراقي بحق 
العراقيين الذين عجزوا لالن عن تفس�ير ما يجري او 
وضع تصور ما إلطار الصورة المأزومة!.هل نحن في 
الدّوامة ؟!. أنا أقول: نعم، نحن في الدوامة السياسية 
األعنف ووس�ط إعصار "س�اندي" ال�ذي دّمر حواف 
الهم الوطني وسيأتي على البيوت والمنافذ وشبكات 
الكهرباء والماء وس�يغلق ش�بابيك الهواء، وسيدخل 
أع�داء العملي�ة السياس�ية عبر مس�ميات "الجيش 
العراق�ي الحر، وكتائ�ب النصرة والتوحيد الس�ورية 
والمغربي�ة والليبي�ة والتونس�ية والشيش�انية" إلى 
بيوتنا، ويعلقون مشانقنا في بغداد "كرمال" اإلخوة 
الساس�ة المختلفين حتى مع أنفس�هم، وال يريدون 
الح�ل، وبن�اء الدول�ة، واالنته�اء من ه�ذه المعركة 
البائس�ة عل�ى المناص�ب واالمتيازات والف�وز بجنة 
كرسي رئاس�ة الوزراء باس�تعمال الس�نة والشيعة 
عنوانا الس�تمرار المعركة البائس�ة ه�ذه وإدامتها. 
ألي�س فيهم رجل رش�يد يصرخ ف�ي الوجوه، ويضع 
الجميع أمام الواجبات والمسؤوليات الوطنية، ويقول 
لهم: كفى ثرثرة ؟!.كل الفرقاء السياسيين يتحدثون 
عن الحل، والمبادرات الوطنية، وضرورة الخروج من 
نفق األزمة الحالية، وبن�اء الدولة العراقية العصرية 
الحديثة، لكنه�م كلهم متورطون، أما بتطوير األزمة 
والبق�اء ف�ي مواق�ع اإلص�رار عل�ى التعقي�د، أو لي 
الحقيقة ومحاولة جر الكل إلى قرصه، وهي مس�ألة 

درج�ت عليها الس�احة العراقية من�ذ 30 عاما حيث 
تمتد صلتي به�م وبها لكن اإلخوة المختلفين البد أن 
يعوا قضية واحدة ومهم�ة هي.. أن التأخر في إقرار 
اإلص�الح المطلوب تأخير مماثل س�يضرب المعادلة 
السياس�ية الوطنية القائمة وس�يضعف جهودنا في 
تعزيز بنية الدفاع عن الحدود الس�يادية للبلد ويتهدد 
وضعن�ا الداخلي أكثر من حجم التهديد الذي نتعرض 

له اآلن!.
إن يوم�ا واح�دا م�ن التأجي�ل هو ي�وم إضافي 
يس�تعمل ضدنا وض�د الحكوم�ة والدول�ة والعملية 
السياس�ية، ووجودنا اإلنس�اني، والتعددية الفكرية 
والسياس�ية في البلد، ويضعنا ف�ي المقابل في لجة 
اعص�ار التحديات السياس�ية واألمنية والعس�كرية 
الخطي�رة الت�ي تجري م�ن حولن�ا، فعلى الس�احة 
الس�ورية القريبة تقترب كتائب "النصرة والتوحيد" 
م�ن تغيي�ر المعادلة بق�وة ق�رار التنظي�م العالمي 
لإلخوان المس�لمين من اإلطاحة ببش�ار األس�د وفي 
الكويت تقترب السعودية  والتيار السلفي المتحالف 
مع استخبارات "بندر بن سلطان" من ضفاف العائلة 
السياس�ية في الكويت إلرباك ه�ذه الدولة الصغيرة، 
وإس�قاط النموذج، وإذا بقينا هكذا نلوك خالفنا وال 

حل لهذا "اللوج"، فاكشفوا رؤوسكم يا "كرعان".
أيها السياس�يون.. إذا اشتغلت جبهة "النصرة" 
بنا بعد الفراغ من بش�ار األس�د، وعل�ى هذا الضعف 
واله�زال الذي نحن فيه، فإن مش�انقنا س�تعلق في 
اليوم الثاني بش�ارع حيفا وش�ارع فلسطين إكراما 
للقضية الفلسطينية، وسيبرأ منا من انتخبنا، وقدمنا 
قادة للدولة والحكومة والمسيرة الوطنية، ولن يقف 
احد معنا، ألننا لم نقف معه وال مرة خالل الس�نوات 
العش�ر الماضي�ة، فاس�تثمروا فرصة خلو الس�احة 
م�ن إعص�ار كتائب المس�لحين والح�رب الطائفية، 
واب�دأوا بالحل وانت�م قادرون عليه، وم�ن يقدر على 
عقد "االجتماع الوطني" ويقدم التنازالت "المؤلمة" 

سيكون على غيره ..اقدر!.

           تكريت/ المستقبل العراقي

أف�اد مص�در في ش�رطة صالح 
المس�ؤول  باعتق�ال  أم�س  الدي�ن 
العسكري ل�"دولة العراق اإلسالمية"، 
و12 عنصراً من تنظي�م القاعدة في 
المحافظة.وقال المصدر أن "القوات 

األمني�ة نف�ذت عملي�ة خاص�ة ف�ي 
ص�الح الدي�ن وتمكن�ت م�ن خاللها 
إلقاء القبض على مجموعة مس�لحة 
تتأل�ف م�ن 12 عنصراً ينتم�ون إلى 

تنظيم القاعدة". 
"م�ن  أن  المص�در  وأض�اف 
بي�ن المعتقلي�ن مس�ؤول المكت�ب 

العس�كري لما يس�مى بتنظيم دولة 
العراق اإلسالمية وعددا من العناصر 

المهمة لتنظيم شمال العراق". 
"ه�ذه  أن  المص�در  وتاب�ع 
المجموعة متورطة بتنفيذ العديد من 
الهجمات المسلحة ضد أهالي قضاء 
الش�رقاط وبيجي وتقف وراء توفير 

الدعم المالي من خالل تهريب النفط 
واالعت�داء عل�ى المنش�آت النفطي�ة 
وخاص�ة خط�وط تصدي�ر النفط". 
ولف�ت المص�در إل�ى ان "المعتقلين 
اعترف�وا أثن�اء التحقيق�ات األولي�ة 
بمس�ؤوليتهم عن تفجيرات س�ابقة 

وقعت في صالح الدين ونينوى".

الـدوامـة.. مع االعتـذار لـ "اليـيتـش لينـيـن" !

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت المفوضية العليا المس�تقلة لالنتخاب�ات، عن تعاقدها مع 
ثماني�ة آالف موظف في بغ�داد والمحافظات للعمل في مراكز تحديث 
س�جل الناخبين. وقال مدي�ر الدائرة االنتخابية ف�ي المفوضية مقداد 
الش�ريفي إن "المفوضي�ة تعاق�دت مؤخ�را مع ثماني�ة آالف موظف 

لغ�رض العم�ل ف�ي مراك�ز المفوضية في 
المحافظ�ات لتحدي�ث س�جل الناخبي�ن". 
وأض�اف الش�ريفي أن "التعاق�د ت�م م�ع 
الموظفين السابقين الذي عملوا في مراكز 
التس�جيل وم�ع موظفين ج�دد". وحددت 
المفوضي�ة العلي�ا المس�تقلة لالنتخاب�ات 
التاس�ع م�ن كان�ون األول المقب�ل موعدا 
لتحديث سجل الناخبين استعدادا النتخابات 

مجالس المحافظات واالقضية والنواحي.

          المستقبل العراقي / بشرى الشمري

تمكن�ت دوريات ش�رطة نجدة بغداد م�ن ضبط س�يارتين مطلوبتين وإلقاء 
القبض على ش�خص مطل�وب وضبط 300 قرص ليزري إباحي ف�ي أثناء قيامها 
بممارس�ات أمنية متنوع�ة في مناطق متفرقة من العاصم�ة. وأفاد مصدر امني 
ان دوري�ات النجدة وأثناء تنفيذها ممارس�ة أمنية بش�ارع ابي نؤاس تمكنت من 

اعتقال إرهابي متورط بعمليات إرهابية. 
وأوض�ح المص�در ان عملية القب�ض على اإلرهابي اس�تندت إل�ى معلومات 
اس�تخبارية وتم تس�ليمه الى الجهات المختصة. وأفاد المص�در أيضا ان دوريات 
النج�دة تمكنت م�ن ضبط س�يارتين مطلوبتين مع الحائزين ف�ي مناطق الدورة 
والتاجي، مش�يراً الى ان الس�يارات المضبوطة صادر بحقه�ا مذكرات ضبط وتم 

تسليمها مع الحائزين إلى الجهات المختصة. 
وذكر ان دوريات النجدة وخالل ممارس�ة أمنية تمكنت من ضبط 300 قرص 
مناف لآداب في منطقة الباب الشرقي، تحديدا في سوق هرج ببغداد. وأضاف انه 

تم تسليم المضبوطات الى األجهزة المختصة.

          بغداد / المستقبل العراقي

اثن�ى اتحاد االطب�اء العراقيين على رئيس 
لجن�ة الصحة والبيئة النيابية الدكتورة لقاء ال 
ياس�ين ومدير العام لدائ�رة التخطيط وتنمية 

الموارد في وزارة الصحة الدكتور جاسب لطيف 
الحجام�ي لجهودهم المبذول�ة في حل جميع 
المش�كالت العالقة التي تواجه االطباء وتقديم 
الدعم المس�تمر له�م. وبين اتح�اد االطباء ان 
رئيس لجنة الصح�ة النيابية  ومدير التخطيط 

ف�ي وزارة الصح�ة عمل�وا جاهدين م�ن اجل 
حل جميع المش�كالت في ال�وزارة والمتعلقة 
باالطباء وتذليلها،  مؤكدا" انه ليست هناك اي 
خالفات بين الم�الك الطبي العراقي في جميع  

انحاء العراق.       

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية تأس�يس صندوق 
الضمان الصحي لمنتسبيها . 

وذك�ر بيان لل�وزارة، امس ان�ه " نظراً 
لص�دور قان�ون الضم�ان الصح�ي المرقم 
1 لس�نة 2012 في 16 تم�وز الماضي فقد 
اصدر الوكي�ل األقدم لوزارة الداخلية عدنان 

األس�دي األمر اإلداري المرقم 45186 حول 
تأسيس صندوق الضمان الصحي في وزارة 
الداخلية والذي يتكفل بعالج منتسبي وزارة 
الداخلي�ة كم�����رحلة أولى ، أما المرحلة 
الثاني�ة فه�ي ش�م��ول عائالت منتس�بي 
الوزارة بالعالج لقاء مبلغ رمزي لالش�تراك 
الش�هري وهو مبلغ ألفين دين�ار فقط عن 

المنتسب ". 

وأض�اف البي�ان " وس�يقوم صن�دوق 
باج�ات  باس�تخراج  الصح�ي  الضم�ان 
للمشتركين تخولهم من دخول المستشفيات 
المستش�فيات  العام�ة والخاص�ة وجميع 
بشكل مجاني كما سيتم تحديد مستشفيات 
تك�ون فيها الخدم�ة الطبية ممت�ازة حيث 
تفض�ل هذه المستش�فيات على غيرها في 

عالج منسوبي وزارة الداخلية ".

املفوضية تتعاقد مع 8 آالف موظف 
لتحديث سجل الناخبني

النجـدة تضبـط سيـارتني مطلـوبتيـن
 وتعتقـل متهمـًا بـاإلرهـاب

احتاد االطباء يثني عىل جهود جلنة الصحة النيابية

الداخلية تؤسس صندوق الضامن الصحي ملنتسبيها

اعتقال املسؤول العسكري لـ"دولة العراق اإلسالمية" و12 عنرصًا يف صالح الدين
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           بغداد / المستقبل العراقي

يتوجه ماليين األميركيين اليوم إلى صناديق 
االقتراع الختيار رئيس�هم الخام�س واألربعين، 
فيما تش�ير التوقعات إلى حصول المتنافس�ين 
على النس�ب نفس�ها تقريباً، في وقت يبدو فيه 
أن الرئي�س ق�د حص�ل عل�ى دف�ع إضافي من 

العاصفة "ساندي".
وم�ن بين 44 رئيس�اً أميركي�اً تعاقبوا منذ 
انتخ�اب جورج واش�نطن رئيس�اً ف�ي 1788، 
ل�م ينجح س�وى 16 منهم في االس�تمرار دورة 
انتخابي�ة ثاني�ة. ويحي�ل بع�ض الباحثين في 
العل�وم السياس�ية ذلك عل�ى رغب�ة دفينة لدى 
األميركيي�ن ف�ي ع�دم التش�به بالملكي�ات في 
ش�يء، وعلى رغبته�م في رئيس جديد عس�اه 
يحس�ن أوضاعهم، ويصحح أخطاء من سبقه. 
ق�د ينطبق ه�ذا التحلي�ل على الرئي�س الحالي 
ب�اراك أوباما، ال�ذي يواجه الي�وم ربما أهم يوم 
ف�ي حياته. أه�م حتى م�ن انتخابه ف�ي المرة 
األول�ى. وقد يرى البع�ض أّن أداء أوباما الباهت 
في المناظرة األولى التي جمعته مع منافسه قد 
تبق�ى في أذهان الناس، وتدف�ع المترّددين إلى 

انتخاب رومني.
معظم األرقام في اس�تطالعات الرأي تشير 
ال�ى تقدم أوبام�ا، على نحو طفيف ج�داً، على 
رومن�ي، أو حتى تعادلهما. ويش�ير البعض الى 
أّن أرق�ام األيام األخيرة ف�ي االنتخابات عادة ال 
تخطئ، ما يعني أّن اوباما لديه الحظ األوفر في 
أن يك�ون رئيس�اً، ويصبح الرق�م 17 في الئحة 

الناجحين بإعادة انتخابهم.
ال ش�ك أّن اعص�ار »س�اندي« ال�ذي ضرب 
الس�احل الش�رقي للواليات المتحدة األس�بوع 
الماض�ي قد س�اعد على رف�ع، ول�و على نحو 
طفي�ف، أرق�ام أوبام�ا، ال�ذي أوق�ف حملت�ه 
االنتخابي�ة وتف�رغ إلدارة األزم�ة م�ن موقع�ه 

كقائد للبالد. ول�م تنفع جهود رومني في جمع 
التبرعات في تلطيف صورته أمام الذين ضربتهم 
الكارث�ة المناخي�ة. وق�د يك�ون الحدي�ث الذي 
أفش�ى به أحد مس�اعدي أوباما مس�اء السبت 
لصحافي ف�ي جريدة »بوليتيك�و« يظهر حجم 
الورط�ة التي يجد فيها رومني نفس�ه اليوم، إذ 
قال المص�در المجهول الهوي�ة إّن رومني كان 
حتى تم�وز الماض�ي يريد اختي�ار حاكم والية 
نيوجيرس�ي، المنكوبة اليوم، كريس كريستي، 

نائب�اً ل�ه، لكنه ع�اد وغّير رأيه بع�د عودته من 
حض�ور أولمبي�اد لن�دن، واختار نائب�ه الحالي 
ب�ول راي�ن. ربم�ا يش�عر المحيط�ون برومني 
الي�وم بهول خس�ارتهم، إذ منذ أيام وكريس�تي 
يتص�در عناوي�ن الصح�ف ونش�رات األخب�ار، 
وخصوص�اً بع�د زيارة أوبام�ا للوالي�ة األربعاء 
الماض�ي، وتجواله مع حاكمها عل�ى المناطق 
األكثر تضرراً من اإلعصار. قد يكون مستشارو 
رومني يحس�بون كم كانت ستستفيد حملتهم 

من الظهور اإلعالمي لكريستي لو كان االختيار 
قد وق�ع عليه، وخصوص�اً أّن الصحف المقربة 
جداً من الديموقراطيين، التي أعلنت مس�اندتها 
ألوبام�ا، تش�يد بجهود كريس�تي من�ذ أيام في 
اإلسراع برفع أنقاض اإلعصار ومساعدة سكان 

الوالية. 
وربما يش�عر مستش�ارو رومني بالسخط 
من ج�راء إش�ادة كريس�تي ب�رد فع�ل أوباما 
الس�ريع لمس�اعدة الواليات المنكوبة. ويلّمح 

البعض إلى أّنه لو لم يش�عر كريستي بالخذالن 
من حمل�ة رومني نتيجة إيهامه ألس�ابيع بأّنه 
س�يكون المرشح األكيد لمنصب نائب الرئيس، 
ث�م اختيار ب�ول راين مكانه، لما كان قد أش�اد 
بأوبام�ا بطريق�ة "لطيفة ج�داً". ويترافق كل 
ذلك مع ش�به اختفاء لنائ�ب رومني بول راين، 
ال�ذي ينتقل م�ن والية ألخ�رى لحش�د الناس، 
اإلعالميي�ن  لك�ن ال تق�وم خطابات�ه بحش�د 
للكتابة ع�ن جهوده، ويفض�ل الجميع التركيز 
عل�ى رومني نفس�ه. ول�م يظهر راي�ن في أية 
مقابالت تلفزيونية محلية منذ 8 تش�رين األول 
الماض�ي، وهو الذي كان يمكن، في األس�ابيع 
األول�ى الختياره نائب�ًا للرئي�س، رؤيته في كل 
األوقات على كل المحطات التلفزيونية المحلية 
والوطني�ة. وهو قام بما يقرب من 125 ظهوراً 
تلفزيونياً في ثمانية أسابيع فقط، ليختفي بعد 

بدء المناظرات الرئاسية.
بالطب�ع ال يس�اعد حظوظ رومن�ي خيار 
عمدة مدينة نيويورك، مايك بلومبرغ، التصويت 
ألوبام�ا في انتخاب�ات الغد، إذ أعل�ن بلومبرغ، 
وه�و جمهوري، لك�ن تحّول إلى مس�تقل، في 
مقال�ة كتبه�ا الخمي�س الماض�ي، أّن�ه اختار 
أوبام�ا بس�بب برنامج�ه لمكافح�ة االحتباس 
الحراري والتغي�ر المناخ�ي، وخصوصاً بعدما 
تخل�ى رومن�ي عن خطط�ه البيئي�ة، التي كان 
ينادي به�ا حين كان حاكماً لماساشوس�تس، 
لك�ن البعض يقول إّن نائ�ب أوباما، جو بايدن، 
ه�و من أقنع بلومبرغ بمس�اندة أوباما، لكونه 
صديق�ه من�ذ س�نوات طويل�ة. وكان تقري�ر 
البطال�ة الصادر الجمع�ة الماضية، وكما يقال 
في اللغة اإلنكليزية، بمثابة »الكريما على قالب 
الحلوى« ألوباما، إذ اظهر أّن االقتصاد يتوسع، 
واس�تطاع 170000 أميرك�ي إيج�اد عم�ل في 
شهر تش�رين األول، منهم حوالي 111000 في 
القطاع الخ�اص وحده. ورغ�م أّن أوباما ينهي 

واليت�ه وحجم التوظيف ال ي�زال على حاله كما 
كان ي�وم تس�لّم مهّماته منذ أربع س�نوات، أي 
133.8 مليون شخص، فإن زيادة الوظائف في 
األشهر الستة، والتحسن الطفيف على التشغيل 
عل�ى نحو عام قد يدفعان قدم�اً بحظوظه يوم 
غ�د م�ع الناخبين. لك�ن رغم كل ه�ذا التفاؤل 
بإع�ادة انتخ�اب أوبام�ا م�ن جان�ب مؤيديه، 
يبق�ى أّن األرقام تش�ير إلى أّنه يعاني مش�كلة 
بي�ن الناخبي�ن البي�ض الذين يعّدون أنفس�هم 

لييبراليين. 
وإذا انُتخ�ب أوبام�ا فس�يكون ق�د نج�ح 
بأغلبية أصوات األميركيي�ن من أصول التينية، 
وأفريقية "أو الناخبين السود" والنساء "مقابل 
فشل الجمهوريين مجدداً في استقطاب أصوات 
األقلي�ات العرقية والنس�اء، وخاص�ة العازبات 
منه�ن". وهن�اك س�خط كبي�ر بي�ن الناخبين 
البي�ض الليبراليي�ن تج�اه أوبام�ا، بس�بب ما 
يعّدونه تخلّياً منه عنهم، هم الذين أوصلوه إلى 
منصبه، ومحاولته تفضيل التعاون الحزبي مع 
الجمهوريي�ن في قضايا عّدة، لتمرير القوانين، 
ع�وض مس�اندة قواني�ن تقدمي�ة، لكن بعض 
األص�وات تن�ادي بتخط�ي الغضب ض�ّد أوباما 
وانتخاب�ه لك�ون التصويت لرومن�ي قد يطيح 
كل المكتس�بات التي نالها الليبراليون في عهد 

أوباما.
قبل أيام من انتخابات 2008، قال مستشار 
جورج بوش االبن السابق كارل روف، إّن اوباما 
س�يربح االنتخاب�ات، وصدق�ت توقعات�ه. منذ 
أس�ابيع كت�ب روف مقال�ة في "وول س�تريت 
جورن�ال" توق�ع فيها ف�وز رومن�ي. لكّنه عاد 
األسبوع الماضي، وقال إّن اوباما محظوظ جداً 
ألّن "س�اندي" تساعده، ما عّده البعض تراجعاً 
عن مقالته، فهل يصدق الجمهوري ويبقى أول 
رئيس أس�ود ف�ي تاريخ الوالي�ات المتحدة في 

البيت األبيض لواليتين؟!.

اليوم.. األميركيون إلى صناديق االقتراع على وقع "ساندي"

أوباما األوفر حظًا.. هل يكون أول رئيس "أسود" بواليتني يف البيت األبيض ؟!



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
         بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، أمس االثنين، أن نتائ�ج القبول المركزي في الكليات والمعاهد العراقية، بلغت 100 
%، فيما أش�ارت إلى أن نس�بة المعامالت الواردة إلى الوزارة كانت 114 ألف اس�تمارة جرى قبول 114 ألفا و380 واس�تبعاد 900 اس�تمارة 
نتيجة أخطاء في االستمارات.وقال النائب عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، رياض الزيدي، في مؤتمر صحفي »قبل أيام أعلنت نتائج 
القبول المركزي للكليات والمعاهد وكانت نتائج القبول 100% ألن نسبة المعامالت الواردة إلى الوزارة كانت 114 ألف استمارة«، مبينا انه 
جرى »قبول 114 ألفا و380 اي نسبة القبول 100% وتم استبعاد 900 استمارة نتيجة أخطاء في تلك االستمارات وليس لوجود أي أمر آخر«. 
وأشار الزيدي إلى ان »القبول هذا العام تميز بدخول دروس المفاضلة وإدخال الفئة العمرية وكانت نسبة الخطأ في قبول هذا العام تكاد ال 
تذكر واألخطاء كانت في ملء االس�تمارات وليس في عمل دائرة التخطيط والمتابعة«.وأوضح، ان »قبول هذا العام ش�هد زيادة القبول في 
المجموعة الطبية، اذ جرى القبول فيها بنسبة 67% بزيادة 502 طالب عن العام الماضي، وفي المجموعة الهندسية تم زيادة عدد المقبولين 
الى 20% وهذا يعني زيادة 1300 طالب عن النسبة المقبولة في العام الماضي«. وبين الزيدي، أن »هناك تظاهرات لبعض الطلبة امام وزارة 
التعليم العالي كانت بش�أن موضوع حذف الخمس درجات من الدور الثاني، ولكن نحن في لجنة التعليم العالي قد تش�اورنا وتم التصويت 
بع�دم قب�ول حذف الخمس درجات«، منوها على أن »حذف الخمس درجات في الفرق ع�ن الدور األول لن يؤثر في القبول الن الوزارة زادت 

نسبة القبول الى 22 الف طالب ألن العام السابق شهد  قبول 92 ألفا، ولكن هذا العام بلغ القبول 114 ألف طالب، قبلوا جميعا«.

نواب لـ                          : أداء جمالس املحافظات مرتبك.. 
وعىل الكتل الفائزة ترشيح املهنيني

أكدوا ضرورة منحها صالحيات أكبر.. ومنع التأثير على عملها

التعليم النيابية: نتائج القبول المركزي 100 % ولم تحذف الدرجات الخمس
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انشقاق 10 أعضاء من الوفاق يف الديوانية

       المستقبل العراقي/ أمجد صالح ومها بدر
ال تدل المؤش�رات على إن مجالس المحافظات 
التي تش�كلت منذ عام 2009 مارست عملها بشكل 
طبيع�ي وتمكن�ت من تقدي�م الخدم�ات التي كان 
يتطل�ع اليه�ا المواط�ن العراقي. وبحس�ب نواب 
تحدثوا ل�”المستقبل العراقي” عن هذا الموضوع، 
فإن معظم أس�باب تلك�ؤ تلك المجال�س يعود الى 
عدم ترشيح الكتل السياسية الفائزة في انتخابات 
مجال�س المحافظ�ات الت�ي ج�رت في ال��2009 
لش�خصيات مهنية وكف�وءة، او بتعبي�ر أدق، قلة 
ترش�يح مثل هكذا شخصيات، باالضافة الى جملة 
أس�باب اخرى من بينها تجاوز الحكومة االتحادية 
على صالحي�ات تل�ك المجالس. وق�ال النائب عن 
ائتالف دولة القانون علي الشاله في تصريح خص 
به “المستقبل العراقي” إن “أداء المجالس الحالية 
مرتب�ك وغير كفوء وأدى في كثير من االحيان الى 
تعطل وصول الخدمات، حتى البسيطة منها وليس 
على مس�توى البن�ى التحتية، ال�ى المواطنين في 
جميع المحافظات”. وأش�ار الشاله الى إنه “يجب 
تجاوز تلك العثرات بالتركيز على اختيار مرشحين 
م�ن قبل الكت�ل السياس�ية مهنيي�ن ولديهم رؤية 
وخبرة وش�هادة اختص�اص في مي�دان عملهم”، 
الفت�ًا ال�ى وجوب “اس�تبعاد الذين ثب�ت انهم غير 
قادري�ن وغير اكف�اء في المجال�س الحالية وعدم 
مجاملته�م سياس�ياً ف�ي الخيارات ألن ه�ذا ايضاً 
سيكلفنا ثمنا باهضا”. ومن جهته رأى النائب عن 
ائتالف دولة القانون عبد السالم المالكي إن التوازن 
السياسي داخل المجالس له اثر مباشر في مستوى 
ادائها. وق�ال المالكي ل�”المس�تقبل العراقي” إن 
“مجال�س المحافظ�ات التي كان�ت االكثرية فيها 
لكتل�ة معينة تمكنت م�ن تمرير المش�اريع تحت 
غطاء سياس�ي من تلك الكتلة، ولكن المشكلة في 
المجال�س التي توزعت مقاعدها بش�كل متس�او 
تقريباً بين كتل مختلف�ة، هكذا مجالس لم تتمكن 
م�ن ممارس�ة عمله�ا بالش�كل الصحيح بس�بب 
الخالفات الموجودة داخلها”. ويريد المالكي بذلك 
إن المجالس التي فازت بها كتل سياس�ية بنس�ب 
متس�اوية أو متقاربة بقيت رهينة الش�د والجذب 
بي�ن تلك الكت�ل، اذ ل�م تتمكن أي منه�ا من فرض 
إراداته�ا على الكتل األخرى، وبتعبير آخر، ال توجد 
كتلة قوية في هكذا مجالس تمرر المش�اريع حتى 
لو رفضت بقي�ة الكتل. وأض�اف المالكي “تحتاج 
المجالس الى تش�ريعات يصدره�ا مجلس النواب 
من اجل توس�يع صالحياتها، فصالحياتها الحالية 
ما زالت مقيدة”، موضحاً “بعض المجالس تفتقر 
الى الخبرة والمهنية، وتس�بب ذل�ك باحالة الكثير 

م�ن المش�اريع ال�ى ش�ركات متلكئ�ة، وصرفت 
أم�وال كثيرة عل�ى تلك المش�اريع اال انها ما زالت 
تراوح ف�ي مكانها، األمر الذي انعكس س�لباً على 
المواط�ن العراق�ي”. وختم حديث�ه بالقول “نأمل 
م�ن الكتل السياس�ية ف�ي االنتخاب�ات المقبلة أن 
ترش�ح ش�خصيات تكنوقراطي�ة كف�وءة الدارة 
مجالس المحافظات حتى يتمكنوا من أداء دورهم 
بالشكل الصائب”.إلى ذلك أكدت النائبة عن القائمة 
العراقية لقاء وردي في حديث لها مع “المس�تقبل 
العراقي” إن “اداء مجالس المحافظات في دورتها 
الحالية لم يكن بالمس�توى الذي كنا نطمح اليه”. 
وعن رؤيتها لتجاوز العثرات السابقة قالت “نتمنى 
من المواطنين أن يش�اركوا بقوة ف�ي االنتخابات 
المقبل�ة حتى ال يتم تزوير بطاق�ات الناخبين غير 
المش�اركين بطريقة او بأخرى”. وأضافت “يجب 
على األحزاب أن ترشح من هم من التكنوقراط من 
اجل اس�تثمار خبراتهم في تنفيذ مشاريع خدمية 
كبي�رة م�ن ش�أنها تقديم خدم�ة تليق بمس�توى 
المواط�ن العراقي”. وفيما ش�دد النائ�ب عن كتلة 
المواطن علي ش�بر على ضرورة اختيار مرشحين 
كفوئين م�ن قبل الكتل السياس�ية الدارة مجالس 
المحافظات المقبلة، أقّر بوجود أخطاء في اختيار 
األعضاء الحاليين على أس�س عشائرية وطائفية. 
وقال ش�بر ف�ي تصري�ح ل�”المس�تقبل العراقي” 
إن�ه “ال بد أن يكون هن�اك اهتمام جدي في اختيار 
العناص�ر الجيدة والكفوءة والقادرة على أن تؤدي 
دورها الفاعل ف�ي مجالس المحافظ�ات”. وتابع 
“اعتق�د ب�أن اختي�ار أعض�اء المجال�س الحالي�ة 
كان غي�ر موف�ق. تأثرن�ا بالعش�ائرية والطائفية 
والقومي�ة من دون النظ�ر الى الكف�اءة والنزاهة 
وح�ب الوطن. ال اقصد بذلك الجميع، وانما البعض 
ممن ش�كل وجودهم ض�رراً على عم�ل المجالس 
ولي�س نفعاً”. كم�ا ارجع جزءاً م�ن الخلل الى انه 
“ق�د تكون الحكوم�ة االتحادية أخ�ذت حيزا اكبر 
واث�رت عل�ى اداء مجالس المحافظ�ات. اعتقد إن 
التركي�ز على تحديد دور الحكومة االتحادية وعدم 
تجاوزها على صالحي�ات مجالس المحافظات قد 
يعط�ي للمجال�س مجاالً واس�عاً ف�ي قدرتها على 
تقدي�م الخدمات”. ورأى ش�بر إن ج�زءاً من الحل 
يكمن في وجوب “أن تكون هناك متابعة وإشراف 
من قبل مجلس الن�واب على مجالس المحافظات. 
اعتق�د إن هن�اك تعتيم�ا واضح�ا بخص�وص من 
المشرف على مجالس المحافظات. مجلس النواب 
يس�تطيع أن يش�خص مواضع الخلل وصالحيات 
مجالس المحافظات ومدى تطابقها مع الدس�تور 

والقانون”.

   بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن الس�فير اإليراني في بغداد حس�ن دانائي فر أمس عن 
تأجي�ل زيارة الرئيس اإليراني محمود احم�دي نجاد إلى بغداد 

من دون توضيح األسباب.
وق�ال دانائ�ي فر ف�ي تصري�ح نقلته 
وكالة أنب�اء ف�ارس، إن “زي�ارة الرئيس 
اإليراني محم�ود احمدي نجاد إلى العراق 
تأخرت عن موعدها المقرر لها”، مرجحا 
أن “تتم في الشهر المقبل”. وكان السفير 
اإليران�ي ف�ي الع�راق حس�ن دانائ�ي فر 
أعلن، في 8 تش�رين األول 2012، أن نجاد 
س�يزور بغ�داد قريب�اً بع�د ع�ودة رئيس 

الحكوم�ة ن�وري المالكي من روس�يا. في الوقت ذاته، ش�دد 
الس�فير اإليراني على أن طهران أبلغت الس�لطات العراقية بأن 
تفتيش طائ�رات بالدها المتوجهة لس�وريا “مخالف” لمبادئ 
حس�ن الجوار، فيما عدته خطوة لنش�ر المخ�اوف والدعايات 
المغرضة المعادية إليران من قب�ل الواليات المتحدة. وأوضح 
إن�ه “تم إعالم الجانب العراقي بأن تفتي�ش الطائرات اإليرانية 
المتوجه�ة إلى س�وريا عم�ل مخالف لمب�ادئ حس�ن الجوار 
والعالقات المتينة بين البلدين وما تم التوقيع عليه من مذكرات 

التفاهم”، معربا عن أمله “بعدم تكرار مثل تلك الحوادث”.

 بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن عش�رة أعضاء في حركة الوفاق الوطن�ي بالديوانية، 
أم�س االثنين، انش�قاقهم عن الحركة وانضمامه�م إلى الكتلة 
البيضاء، عازين س�بب االنس�حاب إلى “انح�راف” الحركة عن 
المش�روع الوطني، فيما هددوا بكش�ف المس�تور في حال تم 
إط�الق أي تصريحات تضل�ل الرأي العام. وقال نائب مس�ؤول 
فرع الحركة في الديوانية عقيل عبد السادة الجبوري في مؤتمر 
صحافي عقده مع تس�عة من أعضاء الحركة المنشقين، “إنني 
وتس�عة من أعضاء حركة الوفاق ف�ي محافظة الديوانية نعلن 
انس�حابنا من الحركة وانضمامنا إلى الكتل�ة البيضاء”، عازيا 
االنسحاب “استجابة لمطالب الجماهير نتيجة انحراف الحركة 
عن المش�روع الوطني الحقيقي وإصرار قيادتها على التمسك 
بأش�خاص غي�ر مؤهلين للمس�ؤولية”. وأض�اف الجبوري أن 
“حرك�ة الوفاق بات�ت ال تلبي تطلعات الجماهي�ر التي منحتها 
فرص متكررة”، مهددا الحركة ب�”كش�ف المستور في حال تم 

إطالق أي تصريحات تظلل الرأي العام عن سبب انسحابنا”.
وعزا الجبوري سبب انضمام المنسحبين إلى الكتلة البيضاء 
إل�ى “قربها لتطلعاتهم في خدمة الش�عب”، مبينا أن “ش�عبية 
الحركة تأثرت بش�كل كبير وس�ط العراق وجنوبه خالل السنة 

األخيرة .

          بغداد/ المستقبل العراقي
كش�فت لجنة األمن والدف�اع النيابية، إحال�ة متورطين في 
عقود تس�ليح ألغيت بسبب وجود شبهات فس�اد على التحقيق، 
وحم�ل نائب رئي�س اللجنة النائب اس�كندر وت�وت وزير الدفاع 
الس�ابق الفريق الركن عبد الق�ادر العبيدي مس�ؤولية عدم بناء 
القوات المس�لحة خ�الل واليته، وانتقد جهات سياس�ية تش�ن 
“حملة تش�ويه” صفقات تس�ليح أبرمها رئيس ال�وزراء نوري 
المالك�ي أخيراً. وقال وت�وت إن “الحكومة ألغ�ت صفقة توريد 
ناقالت جند مدرعة مع ش�ركات من أوروبا الشرقية كان مقرراً 
أن تنفذ كل بنود العقد في شكل كامل في نيسان الماضي بسبب 
تلك�ؤ ف�ي التس�ليم إذ لم يصلنا م�ن إجمالي الصفقة س�وى 30 
قطع�ة فقط.. فرضن�ا غرامات تأخي�ر وألغين�ا العقد”.وعما إذا 
كان�ت قد أحاطت بالعقد ش�بهات فس�اد، قال وت�وت: “بالتأكيد 
هن�اك كثير م�ن الش�بهات التي أدت إل�ى إحال�ة المتعاقدين في 
شكل مباشر والمفاوضين على التحقيق”. وأوضح أن “الناقالت 
موضوع العقد هي صناعة روسية في حين اتفقت وزارة الدفاع 

توريدها بدل م�ع ش�ركات أوروبي�ة ش�رقية عل�ى 
الذهاب إلى المنشأ مباشرة”. وحمل 
وتوت الوزير السابق العبيدي وقائد 
القوة الجوية مس�ؤولية »عدم بناء 

العراقية  المس�لحة  الق�وات 
ومس�توى  يتناس�ب  بم�ا 
التحديات الت�ي تواجه البلد 

ال�ذي يخوض حرباً شرس�ة 
ضد اإلره�اب منذ س�نوات 
وتحيط به مخاطر خارجية 
س�الح  والس�يما  كبي�رة، 

الجو«.

              البصرة / المستقبل العراقي / خاص 
  أث�ار تبن�ي وزارة النقل افتت�اح معرض جامعة 
البص�رة للكتاب وحض�ور زعيم منظم�ة بدر هادي 
العام�ري أكثر من س�ؤال ع�ن أهمي�ة المعرض من 
عدمها،ذلك ألن أحدا من وزارة التعليم العالي أو أحدا 
م�ن وزارة الثقافة مث�ال لم يكن حاض�ر، كما كانت 
كثافة حض�ور الكت�اب الديني على حس�اب الكتاب 
العلم�ي –الثقافي بنس�بة  قدرت ب�� 70% من الكتب 
المعروض�ة قضي�ة بحاج�ة للمناقش�ة،وأن تتحول 
مناس�بة المع�رض إلى الحدي�ث عن مناس�بة دينية 
ضم�ن كلمة الوزير العام�ري،وال يتحدث عن  أهمية 
الكتاب في حي�اة الطالب الجامعي،او حياة المواطن 
بشكل عام،بل لم يتعرض الوزير لقضية هي في صلب 
مه�ام الوزارة مثل قضية ميناء مبارك أو ميناء الفاو 
الكبير وكاسر األمواج وال لطريق الموت الذي يربط 
ميناء ام قصر بالع�راق وال لقضية الطرق الخارجية 
والح�وادث المرورية الت�ي تزه�ق أرواح العديد من 
مس�تخدمي الطرق  تلك.  وكانت كلمته سياس�ية 
–دينية فقد تطرق إلى أهمية الثورة اإليرانية ودور 
الزعيم الروحي لها آية الله الخميني،وتأثيرها على 
ثورة الربيع العربي والنهضة الدينية التي تش�هدها 
األم�ة العربي�ة ث�م ع�رج عل�ى قضي�ة ب�دت خارج 
الحديث عن المعرض فتعرض ألهمية االحتفال بعيد 
الغدير وكمن يتح�دث بين جمع من الفقهاء وطالب 
الحوزات والمش�ايخ ورجال الدين،وه�ذا امر فاجئ 
ب�ه الحاضرين الذين كانوا يتوقع�ون منه حديثا في 
العل�وم واألدب والثقافة وتراجع المس�توى العلمي 
للطلب�ة ،بل وتراج�ع جمهور القراء وت�ردي أحوال 
الكتاب العراقي وسواها.   ويقول مهدي فاضل،وهو 
طالب في كلية التربية عن المعرض :«ش�اهدت كتبا 

أس�فل أدراج المعرض تحمل 
عناوي�ن غير دينية،جنس�ية 
لفوزية الدريع  مثال وغيرها 
صدرت عن دور نشر لبنانية 
لكنا ل�م تعرض،ربم�ا كانوا 
الوزي�ر  مغ�ادرة  ينتظ�رون 
ومن ثم س�يعرضونها«،لكن 
زائرا آخر اشتكى من صعوبة 
العث�ور على الكت�اب العلمي 
بسبب  –الفلس�في-الثقافي 
غزارة الكتاب الديني من بين 
الكتب المعروضة فيه كما أن 
أحده�م قال : »هن�اك روائح 
طائفية تفوح من بين بعض 
الكت�ب المعروض�ة ،ونح�ن 
في مرحلة حساس�ة،تتطلب 

المصالح�ة ونس�يان ما مض�ى.   وكان�ت الحكومة 
المحلي�ة قد قال�ت على لس�ان نائب رئي�س مجلس 
محافظة البصرة ،الش�يخ أحمد السليطي في حديث 
يقول فيه إن »المجلس س�اهم بدعم إقامة المعرض 
مالياً تشجيعاً منه لألنش�طة الثقافية والعلمية التي 
تنظمها جامعة البصرة«، مؤكداً أن »المجلس س�بق 
وان تب�رع بأم�وال للجامع�ة من أجل ش�راء الكتب، 
كما أن بع�ض المنظمات والجامعات األجنبية أهدت 
للجامع�ة كمي�ات كبيرة م�ن الكتب العلمي�ة«.  لكن 
رئيس الجامعة الدكتور صالح اس�ماعيل نجم يقول 
إن »الجامع�ة أقامت بالتعاون مع مجلس المحافظة 
معرض�اً دولياً للكت�اب في موقع كلي�ات باب الزبير 
بمش�اركة أكث�ر من 50 دار نش�ر معظمه�ا عراقية 
»الكت�ب  أن  مبين�اً  وأردني�ة«،  وس�ورية  ولبناني�ة 

المعروض�ة تتس�م بالتنوع والش�مولية في مختلف 
االختصاص�ات ومنه�ا كتب إس�المية ومس�يحية«.

ويح�دد أهميت�ه أمي�ن ع�ام المكتب�ة المركزية في 
الجامعة الدكتور حامد الظالمي فيقول إن »المعرض 
يتضمن 22 أل�ف عنوان متوفرة بواقع أكثر من 200 
ألف نس�خة جميعه�ا مطبوع�ة بعد الع�ام 2005«، 
مضيفاً أن »المعرض الدولي للكتاب يستمر 12 يوماً 
ويهدف إلى تنش�يط الحركة العلمي�ة والثقافية في 
الجامعة«.لك�ن طالبا من داخ�ل الجامعة أعربوا عن  
اس�تغرابهم من ارتفاع أس�عار الكتب على الرغم أن 
المعرض مدعوم من مجلس المحافظة.،وأن أعضاء 
الهيئة التدريس�ية في الجامعة هم المستفيدون من 
المع�رض بالمق�ام األول ولي�س الطلبة،في إش�ارة 
إل�ى ارتفاع رواتبهم .«  ومعل�وم أن جامعة البصرة 
ه�ي قديمة ومن كبريات الجامع�ات العراقية يدرس 

ف�ي فيه�ا أكثر م�ن 25 أل�ف طالب وطالب�ة، وتضم 
هيئتها التدريس�ية 2400 غالبيتهم من حملة شهادة 
الماجس�تير، وله�ا موقعان رئيس�ان األول يقع في 
منطقة كرمة علي، نحو 10 كم شمال مركز المدينة، 
ويض�م كلي�ات منه�ا التربي�ة والعل�وم والزراع�ة 
والهندسة، واآلخر في منطقة باب الزبير، نحو 4 كم 
غرب مرك�ز المدينة، ويحتوي على كلي�ات القانون 
الجميل�ة،  والفن�ون  واالقتص�اد  واإلدارة  واآلداب 
وكان�ت توجد فيه كلي�ة الدراس�ات التاريخية لكنها 
ألغيت في الش�هر الماضي بقرار وزاري واستحدثت 
محلها كلية التربية للبنات.  وبعد شكوى الطالب من 
ارتفاع أس�عار الكتب تبرع الوزير العامري لكل كلية 
من كليات الجامعة الثمانية عشر بمبلغ قدره مليون 
دينار لصرفها على ش�راء الكتب التي س�تكون ملكا 

لمكتبة الكلية .

جدل يف البرصة.. وتبادل »اهتامات« بشأن معرض كتاب يف جامعتها
العراق يلغي عقد تسليح  »مشبوه « .. 

وحييل املتورطني إىل التحقيق

بطاقــات الــ »ITM« خدعــة الستــنزاف أمـــوال العراقييـــن

هيمنة واضحة فيه للكتب الدينية وغياب للكتاب العلمي

تأجيل زيارة نجاد إىل بغداد

    المستقبل العراقي / خاص
قال خبي�ر اقتصادي مطلع ف�ي الحكومة 
العراقي�ة إن بع�ض المص�ارف األهلي�ة التي 
تعمل في البالد على وفق مبدأ الشراكة الدولية 
تمارس الخ�داع والكذب عل�ى زبائنها، مؤكداً 
أن مس�ألة بطاق�ات “االي ت�ي ام” الخاص�ة 
بالتعام�الت المصرفي�ة عبر أجه�زة الصرافة 
اآللي�ة في الع�راق وخارجه “خدع�ة كبيرة”.

وأكد الخبير في تصريح خص به “المس�تقبل 
العراقي” مفضال عدم الكش�ف عن اس�مه، أن 
“المص�ارف األجنبية تس�تفيد من ش�راكتها 
م�ع المص�ارف العراقي�ة األهلي�ة”، مبيناً أن 
“تلك المنفعة تس�تقطع من أم�وال المودعين 
العراقيي�ن، وفي الوقت ذاته المواطن العراقي 
المس�افر إلى أي دولة عربية او أجنبية يفاجأ 
بأن بطاقته ال تخوله سحب األموال”. وأوضح 

المصدر أنه “على سبيل المثال، فإن عمالء احد 
المصارف األهلية المحلية “تحتفظ المستقبل 
العراقي باسمه” المتحالف مع مصرف “اتش 
اس بي س�ي” يتفاج�أون بأنهم غي�ر قادرين 
عل�ى س�حب األم�وال م�ن أجه�زة الصراف�ة 
الخاصة بتلك البنوك على الرغم من أنهم أُبلغوا 
عند فتح الحس�ابات في العراق باس�تطاعتهم 
س�حب األموال م�ن اي دول�ة ف�ي العالم من 

ف�روع البن�ك”. وبي�ن انه “على هذا األس�اس 
تستقطع األموال والعموالت من العمالء على 
اعتبار ان “المصرف ذاته” له ش�راكة مع بنك 
دولي في كل أنح�اء العالم وهي غير موجودة 
أصال”. وتملك صحيفة “المس�تقبل العراقي” 
األدلة بشأن هذا األمر، وبشأن النشاطات التي 
تدخل ضم�ن نطاق االحتيال وإيه�ام العمالء، 

وستقوم بنشرها قريباً على صفحاتها.

ال تعمل خارج البالد.. وتستقطع منها عمولة من دون استعمال

محل لبيع ادوات الرسم وااللوان في سوق السراي ببغداد / تصوير هاتف فرحان
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قال أن الحكومة الحالية »سقطت«

عالوي: عىل املالكي اخلضوع الستجواب »النواب«.. أو الذهاب إىل بيته !!!

   المستقبل العراقي/ عن نيويورك تايمز

في ظل رئيسين أميركيين حتى اآلن، تحرك نظام 
رئيس ال�وزراء العراقي ن�وري المالكي في مناخ من 
الحصانة بينم�ا ركزت اإلدارة األميركي�ة على تهدئة 
العراق وشق طريقها في مغادرته. وفي إطار خشية 
واش�نطن م�ن الكيفية الت�ي تنعكس به�ا انتقادات 
العراق على السياسة األميركية ومعارضتها الحاسمة 
حتى اآلن ألية عودة للتورط في الشؤون العراقية، فإن 
المنهاج ال�ذي اتبعته قد تمثل في اإلش�احة بوجهها 
بعيداً، بينما يتحرك العراق بما يتعارض مع المصالح 
االس�تراتيجية األميركية في المنطقة. ويدور الصدام 
الحالي للمصالح بش�أن س�وريا، ومن الصواب، وبما 
يتفق م�ع المصالح األميركية، أن يصل حكم الرئيس 
السوري بشار األس�د إلى نهايته في سوريا، وينبغي 
عل�ى الواليات المتحدة عل�ى األقل أن تتمكن من منع 
حلفائها من المس�اعدة في نقل األس�لحة إلى نظام 
األس�د. وق�د أفاد تقري�ر لوكال�ة رويترز، أخي�راً، أن 
العراق يس�مح بإرس�ال األفراد وعشرات األطنان من 
األسلحة إلى سوريا عبر مجاله الجوي بصورة يومية 
تقريب�اً، وذك�رت تقاري�ر صحافي�ة أن حافالت تقل 
إل�ى جانب األفراد األس�لحة واإلمدادات لنظام األس�د 
ق�د تدفقت من العراق إلى س�وريا. وق�د أهابت إدارة 
أوباما بالعراق إيقاف هذه الممارسات، ولكن لم تكن 
هناك اس�تجابة. وقد كان يتعين أن تكون هناك إدانة 
شاملة للسلوك العراقي، ومطالبة العراقيين بالتوقف 
عن هذه الممارسات فوراً أو مواجهة فقدان الصداقة 
التي تربط بلدهم بواشنطن، بما في ذلك خسارة 1.7 
ملي�ار دوالر من الدعم األميركي المق�رر تقديمه إلى 
العراق، وإنهاء صفقات األسلحة األميركية. وحكومة 
المالكي من خالل اس�هامها في إعادة تس�ليح نظام 
األس�د، تعد مسؤولة عن إطالة أمد الصراع الذي أودى 
بحياة عدد كبير من البشر، واإلطاحة باستقرار لبنان، 

ويهدد باستدراج تركيا واألردن إلى هاوية الصراع.
كان يمك�ن للعراق أن يس�اعد بش�كل أكبر، فلو 
أن بغ�داد كان�ت قد اعترض�ت بجدية عل�ى مثل هذه 

االس�تعماالت لمجاله�ا الج�وي، ل�كان م�ن الصعب 
تصور األس�لحة والمقاتلين بهذا الشكل الكبير لدعم 

نظام األسد.
وليس التأثي�ر الخارجي هو وحده العامل المؤثر 
في سلوك العراقي حالياً، فالنزعة الوطنية لها تأثيرها 
أيض�اً، وه�ي غالباً م�ا تعبر ع�ن نفس�ها، وحكومة 
المالك�ي ق�د يس�عدها أن تلع�ب بالورق�ة الطائفية 
عندما يناسبها ذلك، ولكنه في نهاية المطاف يدفعه 

الت�زام صارم بضم�ان بقاء نظام�ه. وباختصار فإن 
المالكي يهيمن على تفكك النظام السياس�ي النيابي 
ف�ي العراق، والوالي�ات المتحدة ال تفعل ش�يئاً حيال 

ذلك.
الرئي�س األميرك�ي المقبل ال بد له من الش�روع 
في محاسبة حكومة المالكي عن إساءة استخدامها 
للس�لطة، وع�ن دورها ف�ي تمكين نظام األس�د من 

إعادة التسلح .

»واشنطن بوست«: سوريا اختبار جديد 
لسلطة أردوغان

نيويورك تايمز: مطلوب سياسة أمريكية جديدة إزاء العراق

     المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�رت صحيف�ة »واش�نطن بوس�ت« األميركي�ة، أن 
تصاع�د األزم�ة في س�وريا يمثل تحدي�اً لرئي�س الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغ�ان إلى جانب عدد من التحديات 
التي تواجه بالده. وأش�ارت الصحيفة إلى أن أردوغان برز 
خ�الل العقد الماض�ي كزعيم عملي�ة التحول ف�ي تركيا، 
متعهداً بجعل بالده أنموذجاً لديمقراطية إس�المية حديثة 
بينما أش�رف على تحقيق معج�زة اقتصادية مذهلة على 
غ�رار النم�ط الصين�ي. وذك�رت الصحيفة أن الس�لطات 
التركي�ة فرقت آالف�اً من المعارض�ة العلمانية ف�ي البالد 
باس�تخدام خراطي�م المي�اه والغ�ازات المس�يلة للدموع 
األس�بوع الماض�ي خالل احتج�اج على ما وصف�وه بأنه 
»مي�ل أردوغ�ان الدين�ي واالس�تبدادي المتزاي�د« ف�ي بلد 
كان�ت العلمانية فيه مذهباً وطني�اً يدافع عنه بقوة. وقال 

رئي�س مركز االتص�االت االس�تراتيجية في أنقرة س�وات 
كينيكلي أوغلو، وعضو برلمان س�ابق عن حزب أردوغان، 
إن أردوغان يواجه حالياً أصعب مدة في رئاس�ته للوزراء، 
من خالل حدوث عدد من األمور في وقت واحد. من ناحية 
أخرى، يش�هد اقتصاد تركيا تباط�ؤاً، كما أن حزب العمال 
الكردستاني يشن أشرس هجماته منذ فترة التسعينات من 
القرن الماضي. ويواجه أردوغان أهم اختبار اس�تراتيجي 
له بس�بب الصراع في س�وريا، خاصة من�ذ عبور القذائف 
الس�ورية للح�دود وقتلها خمس�ة أتراك الش�هر الماضي. 
وف�ي أعقاب تل�ك الحادثة، اس�تعد أردوغ�ان لوضع بالده 
على أعتاب حرب، وفق�اً للصحيفة. وردت القوات التركية 
عل�ى إطالق الني�ران واعترضت طائرة نقل روس�ية كانت 
متوجهة إلى دمشق، وصادرت ش�حنتها. ووافق البرلمان 
على منح أردوغان السلطة لنشر قوات وشن غارات جوية 

على األراضي السورية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال زعيم ائتالف العراقية رئيس الوزراء الس�ابق أياد 
عالوي في حوار صحفي بث على االنترنت، أن المشكلة في 
العراق ليس�ت مش�كلة حكومة أقلية أو أغلبية فهناك أزمة 
خطيرة على رأس�ها معضلة الثقة بين األطراف السياسية، 
فضالً عن ان الحكومات اخذت تتشكل بفعل ارادة خارجية 
خاص�ة عندم�ا ص�ودر ح�ق العراقية عن�وة في تش�كيل 
الحكوم�ة بضغوط من إيران. وأض�اف ان المؤتمر الوطني 
ان انعقد فلن يكون س�وى تمثيلية جديدة اركانها األطراف 
السياسية، ولكن ما ان تخرج من باب مسرحها حتى تستل 

السكاكين وتبدأ الطعنات في الظهر.
وأك�د اإلصرار على اس�تجواب المالكي ف�ي البرلمان، 
يخض�ع  ان  للحكوم�ة  كرئي�س  واجب�ه  م�ن  أن  وق�ال، 
لالس�تجواب من دون أي إعت�راض أو إح�����داث ضجيج 
في اإلعالم، فهو موظف في الدولة ومن حق مجلس النواب 
المنتخب من الش�عب ان يحاسبه على كل كبيرة وصغيرة، 
وان لم يعجبه هذا العمل عليه الذهاب الى بيته وترك العمل 

لآلخرين وهم كثر.

حكومة األغلبية
• ما هو موفقك من دعوة ائتالف دولة القانون لتشكيل 
حكوم�ة اغلبية.. وهل تتخوفون م�ن ان تكون هذه الدعوة 

مقدمة لحكومة طائفية ؟.
- لق�د أصاب الناس القرف من ه�ذه الدعوات الفارغة 
التي ال مضمون حقيقيا لها س�وى اعتقاد مطلقيها بأنهم 
يخيف�ون اآلخرين، وهنا نؤكد اننا لس�نا م�ن هؤالء، ونعلم 
علم اليقين “تفاهة” هذه الدعوات التي تعكس نفسية من 

يقوم بها واعتقادهم انها تثير الذعر لدى اآلخرين .
الش�عب العراقي بات يدرك بوض�وح أن هذه الحكومة 
س�قطت في امتحانها االول وليس عليها س�وى المغادرة، 
وبذلك تس�دي خدمة كبي�رة ووحيدة للع�راق ان بقاء هذه 
الحكوم�ة وبه�ذا الش�كل المهله�ل ال يعن�ي س�وى بق�اء 
الس�رقات وهدر اموال الش�عب والمحس�وبية والمنسوبية 
وفقدان األم�ن، إضافة الى ضياع حق�وق الناس وحريتهم 

الشخصية في العيش بكرامة على ارضهم.
المش�كلة ليس�ت مش�كلة حكوم�ة اقلي�ة او اغلبية، 
هن�اك ازمة خطيرة في العراق على رأس�ها مش�كلة الثقة 
بين األطراف السياس�ية، فضالً على ان الحكومات لالسف 
اخذت تتش�كل بفعل ارادة خارجية، خاص�ة عندما صودر 
حق العراقية عنوة في تشكيل الحكومة كما أسلفت. رئيس 
مجل�س الوزراء الحالي ال يملك اية رغب�ة او ارادة حقيقية 
ف�ي احت�رام االتف�اق ح�ول الش�راكة الوطني�ة، لذلك فإن 
ازم�ة الحكم بدأت تتعمق وتتجذر فيم�ا الثقة منعدمة بين 
الجميع، وهذا االمر الخطير س�يكون، من دون ش�ك، على 
حس�اب العراق ووحدة العراق وس�يتحمل وزر هذا الوضع 
من يح�اول اله�اء القوى السياس�ية بأمور غي�ر حقيقية 
ومنه�ا الدعوة يومياً الى وضع او اجراء جديد مثل تش�كيل 
حكوم�ة اغلبي�ة وكأن ه�ذا االمر ه�و طوق نج�اة للعراق 
الذي يعان�ي ما يعاني من جراء تصرفات الحكومة الحالية 

ورئيسها.
والضحك على الذقون بات احد شعارات هذه الحكومة، 
فالجمي�ع يعل�م ان تش�كيل حكوم�ة جدي�دة “أغلبي�ة أو 
غير أغلبي�ة” يقتضي اتخاذ خطوات قانوني�ة اقلها تقديم 
الحكومة الحالية اس�تقالتها، وهنا نتساءل: “هل أن السيد 
المالكي مس�تعد لذل�ك ؟”، ولماذا تم تقوي�ض المصالحة 

الوطنية وحكومة الشراكة الحقيقية هل هذا هو الحل؟
أما الحديث عن حكومة طائفية، فإننا نقول ان وصف 
حكومة ما بالطائفية ال يعني بالضرورة ان تضم وزراء من 
طائفة واحدة، بل ان النفس الذي تعمل فيه والتصرف التي 
تق�وم به هو الذي يح�دد ان كانت جهوي�ة تعتمد الحزبية 

الضيقة ام الطائفية السياسية ام ال.

مطلوب حكومة تغيير وطني
• فيم�ا ل�و ت�م االتف�اق عل�ى حكوم�ة اغلبي�ة ه�ل 
س�تتقدمون انت�م ف�ي العراقي�ة والتحال�ف الكردس�تاني 
وأطراف من التحالف الوطني لتش�كيل هذه الحكومة؟ وما 

هو االتجاه الذي سيعتمد لتشكيلها ؟.
- الطروحات الهادفة الى تش�كيل 

تن�درج تحت  اغلبي�ة  حكوم�ة 
ب�اب اط�الق بالون�ات اختبار 
واالعتقاد بتخوي�ف اآلخرين، 
ولكن ان حصل ذلك، وهو امر 
العراقية والتحالف  بعيد، فان 
الكردس�تاني والتيار الصدري 
وع�ددا كبيرا من المس�تقلين 
يمتلك�ون الكثير من الفرص 
وطني�ة  حكوم�ة  لتش�كيل 
تك�ون م�ن اولوياته�ا قل�ب 

الحالي�ة  الحكوم�ة  طاول�ة 
وذل�ك بإج�راء تغييرات واس�عة 

االقتصادي�ة  الحي�اة  مج�االت  ف�ي 
والسياس�ية واالجتماعي�ة واع�ادة ثق�ة 

الشعب العراقي ببلده، ومحاربة الفساد، وكشف 
السراق الذي اصبحوا بالمئات، وتفعيل المحاكم، 

واعادة االستقاللية لمفوضيات االنتخابات وحقوق االنسان 
وهيئ�ة النزاهة والبنك المرك�زي، ومنح القضاء صالحيات 
واس�عة دون اي تدخ�ل حكوم�ي كما يحص�ل اآلن، وانهاء 
المعان�اة المختلفة والعديدة التي يعانيها الش�عب العراقي 
من حيث توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب واستتباب 
االم�ن وتحديث الخدمات الطبية والتعليمية، واعادة الحياة 

الحرة للعراقيين بعد ان افتقدوا ذلك لسنوات طويلة.

المؤتمر الوطني لحل األزمة
• ه�ل تعتق�دون بجدي�ة التحضي�رات لعق�د المؤتمر 
الوطن�ي لح�ل األزمة السياس�ية ؟ وهل ت�رون من جدوى 

لذلك؟.
- المشكلة في العراق تقوم على فقدان الثقة والتوجه 
نح�و التف�رد بالق�رار ورف�ض الش�راكة الحقيقي�ة وهي 
اساس�ية للمرور من هذه المرحلة االنتقالية والخطيرة الى 
مرحلة الديمقراطية الناجزة وبناء دولة المؤسسات الدولة 
المدني�ة الت�ي تقوم على العدل والمس�اواة وق�وة القانون 
واس�تقاللية ونزاه�ة القض�اء. الوضع الحكوم�ي الحالي 
يحت�اج الى عملي�ة جراحية الس�تئصال االورام وال يحتاج 
الى مس�كنات حيث يعود االلم بعد حي�ن. ان اتفاقية اربيل 
قد رفضها الط�رف الحاكم المقابل وحب�ر توقيعه لم يكن 
ق�د جف بعد، فماذا يس�تطيع المؤتم�ر الوطني ان يحققه 
لحل االزمة السياس�ية وهو يتأجل فت�رة بعد اخرى وكأننا 

نقرأ في كتاب الف 
ليل�ة وليل�ة. لقد 
س�ابقاً  تعاملنا 
االط�راف  م�ع 
نية،  بحس�ن  االخرى 

وهو تعامل اخالقي بال 

شك، والس�يما اثناء توقيع اتفاقية اربيل والتي كان هدفها 
تمرير قضية توافقت عليها القوى السياسية، ولكن، وكما 
يعلم الجميع، فإن إيران تص�دت بقوة لهذه االتفاقية ليس 
على مس�توى الش�راكة الوطنية فحس�ب ب�ل وايضاً على 
مستوى توزيع المناصب الس�يادية في العراق، والتي اريد 
منه�ا المرور بم�دة انتقالية صحيحة تش�ترك فيها جميع 
األط�راف لحين االنتخابات المقبل�ة ولكن بعد ان اختطفت 
رئاسة مجلس الوزراء من العراقية، فقد اي تفاهم سياسي 
مع االطراف السياس�ية بالرغم من ان تن�ازل العراقية عن 
اس�تحقاقها كان لخدم�ة الش�عب العراق�ي واحترام�اً له، 
ولكن لالسف تم االستحواذ على كل وسائل السلطة وموارد 
القوة في البلد. ولذل�ك ال يمكن ان نتعامل مرة اخرى بذات 
حس�ن النية التي تعاملن�ا فيها اثناء توقي�ع اتفاقية اربيل 
الت�ي تم قتله�ا والقاتل هو الطرف اآلخ�ر، فهل يجب علينا 
ككتل�ة عراقية ان ندخل نفس التجربة عند مش�اركتنا في 
المؤتمر الوطني لحل االزمة السياسية ان ُعقد؟ ان المؤتمر 
الوطني، ان انعقد فس�وف لن يكون س�وى تمثيلية جديدة 
اركانها االطراف السياسية ومشهدها ابتسامات تلفزيونية 
ولكن ما ان تخرج من باب مسرحها حتى تستل السكاكين 
وتب�دأ الطعنات في الظهر، لذا فإن األمر الصحيح ليس في 
عق�د المؤتمر الوطني ب�ل قيام الحكوم�ة ورئيس مجلس 
ال�وزراء بتنفيذ اتفاقي�ة اربيل وااللتزام بالدس�تور ومواده 

وابوابه كما هو االن ولحين تعديله.

مطالب العراقية لإلصالح
• هل أدرجت مطالب العراقية ضمن ورقة االصالح التي 

يعدها التحالف الوطني؟ وما هي مطالبكم لإلصالح؟.
- ليس�ت هن�اك ورقة اص�الح وال حاجة اص�اًل لورقة 
اص�الح، وانما هناك حاج�ة لتنفيذ اتفاقي�ة اربيل، وتنفيذ 
المواد الدستورية ضمنه هو ليس اصالحاً بل التزاماً وواجباً. 
ان مطالبنا واضحة واتفاقية اربيل احتوت ش�قين األول 
الشراكة الوطنية وآلياتها، والثاني هو االصالح 
وبن�اء  السياس�ية  للعملي�ة  السياس�ي 
الدولة ومؤسساتها من خالل اعتماد 
الدس�تور واالتف�اق عل�ى القوانين 
الالزمة ان�ا متأكد انن�ا ال يمكن ان 
نضيف شيئاً جديداً في اي اجتماع 
مقب�ل اذن لم�اذا المؤتمر الوطني 
وكل ش�يء موجود وواضح ؟ هل 
الهدف هو قتل الوقت فقط؟ البلد 
مدمر بالكام�ل الخدمات في احط 
مستوياتها، القتل قائم على قدم وساق واالوضاع السياسية 
منه�ارة وال توج�د اي�ة ثقة بي�ن كتلها، واالوض�اع االمنية 
وصلت الى حد من الخطورة بحيث يعتبر العراق في اس�فل 
س�لم الدول ذات االمن واالوضاع الخطيرة، الغالء يتفاحش 
والبطال�ة تتزاي�د ومس�تويات التعليم ف�ي انحطاط مريع 
جميع هذه االمور تحصل وباضط�راد، فلماذا إذن المؤتمر 
الوطن�ي ؟ ان ه�ذه االجتماع�ات مهما تباينت مس�مياتها 
فإنه�ا ضح�ك على الذق�ون، األم�ور واضحة والمش�اريع 
موجودة والوثائق جاهزة ان ارادوا تحس�ين البلد فلينجزوا 
ذلك وينتهي االمر، المشكلة أن الحكومة الحالية غير جادة 
في اجراء اي اصالح والبديل الدستوري المفروض اعتماده 

هو االستجواب في مجلس النواب وتحت قبة البرلمان.

ضمانات للقاء المالكي
• ال�ى أي مدى تصح المعلوم�ات عن طلبكم ضمانات 

مكتوبة لحضور المؤتمر الوطني او اللقاء مع المالكي؟.
- لم نطلب ضمانات مكتوبة لحضور المؤتمر الوطني، 
الننا نعد انعقاده مضيعة للوقت، اما اللقاء بالمالكي فنحن 
ال نس�عى اليه، وهو امر غير وارد بالنس�بة لنا االن، وليس 
لدينا م�ا نقوله له. االم�ور واضحة والمطالب المش�روعة 
معروف�ة للقاصي والداني وما عليه س�وى تنفيذ المطالب 
الش�عبية في العي�ش بحرية ورفاه وأم�ن وازدهار. العراق 

لي�س حقل تج�ارب ليق�وم المالكي بتعيين من يش�اء في 
مواق�ع خطيرة الن في ذل�ك نزوعا نح�و الدكتاتورية التي 

نقف ضدها تماماً.

فشل استجواب المالكي
• لم�اذا فش�ل التوج�ه الس�تجواب المالك�ي؟ وم�ن 
المس�ؤول ع�ن ذل�ك؟، العراقية ام االك�راد ام الص�در؟ ام 

طالباني؟ ام الضغوط الخارجية؟.
- التوج�ه الس�تجواب المالك�ي لم يكن هدفه س�وى 
تعميق النهج الديمقراطي وايقاف التفرد بالقرار ومحاولة 
لتصحي�ح االوض�اع السياس�ية ف�ي العراق ال�ذي هو على 
ك�ف عفريت كم�ا المنطقة بأس�رها، وان ل�م يحصل هذا 
االس�تجواب في الم�رة االول�ى فلدينا الوق�ت لتقديم طلب 
آخر ألس�تجوابه ومعرفة ما تفعله هذه الحكومة بعيداً عن 
سلطة البرلمان المفروض انه يمثل الشعب العراقي. اننا ال 
نريد ان تبقى الس�لطات مطلقة ال�ى ما ال نهاية بيد رئيس 
ال�وزراء، اي رئيس وزراء، لهذا نعتبر ان تحديد والية رئيس 
مجلس الوزراء بدورتين مهم�ة، ألن الصالحيات كلها بيده 
وتراه ينتهج اليوم اس�لوباً منفرداً ف�ي ادارة الصراع. هناك 
خروق�ات عديدة للدس�تور وعلى رأس�ها انتهاكات بش�عة 
لحق�وق اإلنس�ان التي ن�ص عليها الدس�تور، وعدم وجود 
نظام داخلي لمجلس ال�وزراء وتعيين الوزراء بدون العودة 
للبرلمان، وتعيين كب�ار الموظفين بالوكالة ولفترة وصلت 
الى س�ت س�نوات فأكثر، هذه األمور وعدي�دة غيرها كلها 
ممارس�ات مخالفة لنصوص الدس�تور الذي اقره الش�عب 
ف�ي اس�تفتاء معل�ن. ان هذا العم�ل يعني الوق�وف بوجه 
الش�عب ويع�ادي آماله وطموحات�ه في بناء دول�ة مدنية 
عصرية يكون فيها الجميع سواس�ية تحت مظلة القانون 
دون تمييز بسبب الدين او المذهب او الطائفة او القومية. 
لق�د لعبت عدة امور في عدم الس�ير الى النهاية في عملية 
اس�تجواب المالكي ولك�ن ذلك لن يثنينا ع�ن مواصلة هذا 
المس�عى لقد رأين�ا ان ننجز بعض االأم�ور التي قد تعيقنا 
عند البدء بعملية االستجواب وذلك بتنفيذ المواد الدستورية 
المتعلقة بتش�كيل المحكمة االتحادي�ة وقد اصبح واضحاً 
للجمي�ع ان القرارات والتفس�يرات القانوني�ة التي صدرت 
لغاي�ة اآلن م�ن بع�ض الجه�ات القضائية لم تكن س�وى 
لصالح ما تريده رئاسة مجلس الوزراء، وما موضوع البنك 
المركزي العراقي وقضية االس�تاذ سنان الشبيبي وصحبه 
س�وى دليل آخر على هذه الهيمنة السائرة نحو دكتاتورية 
جديدة في الع�راق المتمزق والمتخلف بأش�واط عن األمم 
االخرى. لذلك ترانا نبذل الجهد الخالص في الوقت الحاضر 
لتش�كيل المحكم�ة االتحادية العليا حس�ب م�ا نص عليه 
الدس�تور للبت باألمور وفقا للقواني�ن المرعية، فليس من 
الطبيع�ي، بل اليج�وز، ان يبقى القضاء اليملك اس�تقالله 
الكام�ل، ومن اعضاء القضاء من تعرض للضغوط فاصبح 
مكبال والبعض االخر يتعرض بأستمرار لتهديدات االجتثاث 
مث�ال به�دف وض�ع المؤسس�ات القانوني�ة تح�ت ارادة 
الس�لطة التنفيذية او جزء منها ونح�ن نزعم اننا في دولة 
نظامه�ا ديمقراطي؟. ان من واجبنا كممثلين للش�عب ان 
نس�تجوب رئيس ال�وزراء عما يق�وم به من افع�ال خارج 
نصوص الدس�تور، كما ان م�ن واجبه هو كرئيس لمجلس 
الوزراء ان يخضع لالس�تجواب دون اي اعتراض او افتعال 
المش�اكل او احداث الضجيج في اإلع�الم.. فكلما طلبنا ان 
نس�تجوب رئيس ال�وزراء تق�وم الضجة وال تقع�د وكأننا 
اقترفنا الخطيئة الكبرى.. ان رئيس مجلس الوزراء موظف 
ف�ي الدولة العراقية ومن حق مجل�س النواب المنتخب من 
الش�عب ان يحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ان اعجبه خير 
عل�ى خير وان لم يعجبه هذا العمل علي�ه الذهاب الى بيته 
وترك العمل لآلخرين وهم كثر. نعم انه طريق الديمقراطية 
الصحي�ح، أم�ا تمنع�ه وخل�ق االع�ذار وايج�اد الفت�اوى 
القانونية للتهرب من هذه المسؤولية فهو أمر خارج حدود 
اي منحى او توج�ه ديمقراطي صحيح. ان الكتلة العراقية 
ستفعل كل ما في وسعها لتصحيح االعوجاج الحاصل في 
الس�لطة التنفيذية، ألن ذلك من ابس�ط مهماتها ووعودها 

لجمهورها العريض والمتنوع.

• عن موقع إيالف االليكتروني
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يق�وم رئيس الحكوم�ة البريطانية 
ديفي�د كاميرون بجولة خليجية تهدف 
الى تعزيز عالق�ات بريطانيا الدفاعية 
واألمني�ة والتجارية م�ع دول المنطقة 

في أعقاب انتفاضات الربيع العربي.
وقد وصل كامي�رون ووزير الدفاع 
فيلي�ب هاموند الى دب�ي أمس االثنين، 
الس�عودية.  الى  وس�يتوجهان الحق�ا 
يذك�ر ان بريطاني�ا ترغ�ب ف�ي بي�ع 
اإلمارات والس�عودية طائ�رات حربية 
م�ن ط�راز “تايفون”، متج�اوزة بذلك 
االدع�اءات األخي�رة بش�أن انته�اكات 
لحق�وق اإلنس�ان قامت به�ا حكومتا 
كامي�رون  س�يبحث  كم�ا  الدولتي�ن. 
موض�وع  االماراتيي�ن  الزعم�اء  م�ع 
تحوي�ل قاع�دة جوية قريب�ة من دبي 
اس�تراتيجية تس�تخدمها  الى قاع�دة 
الق�وات البريطانية.ويق�ول مراقب�ون 
إن كامي�رون يأمل ف�ي تعزيز التعاون 
الدفاع�ي بين بريطاني�ا واالمارات بما 

في ذل�ك خطط تتضمن نش�ر طائرات 
حربي�ة بريطاني�ة في الب�الد في حالة 
نش�وب حرب مع ايران.يذك�ر ان هذه 
ه�ي الزي�ارة الثاني�ة الت�ي يق�وم بها 
كامي�رون لإلم�ارات والس�عودية منذ 
تولي�ه منصب�ه. ويقول مكت�ب رئيس 
ببي�ع  تأم�ل  بريطاني�ا  إن  الحكوم�ة 
اإلم�ارات والس�عودية نح�و 100 م�ن 
طائ�رات تايفون، وال�ى تعزيز األواصر 
الدفاعية واألمنية مع الدولتين.ويش�ار 
إلى ان عددا من هذه الطائرات قد وصل 
الى اإلمارات فعال للمشاركة في تمارين 
مش�تركة مع القوات اإلماراتية. ولكن 
مراقب�ون يؤكدون إن زي�ارة كاميرون 
الحالية تتزامن مع بروز مؤش�رات الى 
توتر في العالق�ات بين بريطانيا ودول 

الخليج.
ويق�ول إن لدى مضيف�ي كاميرون 
الخليجيي�ن ع�دد م�ن القضاي�ا الت�ي 
يري�دون إثارته�ا مع رئي�س الحكومة 
مس�ؤولون  ق�ال  فق�د  البريطاني�ة. 
خليجي�ون إنه�م يخش�ون ان تخل�ط 

بريطاني�ا - ف�ي اعق�اب انتفاض�ات 
الربي�ع العرب�ي - بي�ن الديمقراطي�ة 
وحق�وق االنس�ان من جه�ة والثورات 
الت�ي ترغب فق�ط في إزاح�ة األنظمة 
بأنظم�ة  واس�تبدالها  فيه�ا  القائم�ة 
ثيوقراطية اس�المية م�ن جهة اخرى. 
والم�ح مس�ؤولون خليجي�ون الى ان 
بريطانيا قد تخس�ر العديد من العقود 
التجاري�ة المغرية م�ع دول الخليج اذا 
أص�رت عل�ى موقفه�ا الحال�ي، ولكن 
حق�وق  ع�ن  المدافع�ة  الجماع�ات 
اإلنس�ان تدفع باالتج�اه المعاكس، إذ 
انها تريد من الحكوم�ة البريطانية ان 
تش�دد الضغط عل�ى ال�دول الخليجية 
إلجباره�ا عل�ى اإلس�راع ف�ي عملي�ة 

اإلصالح الديمقراطي. 
وكان�ت الس�عودية واالم�ارات ق�د 
هددتا علنا بأنهما ستبدآن بمنح العقود 
التجارية المغرية للدول اآلس�يوية بدل 
بريطانيا في حال اصرار لندن على دعم 
االصالحات التي يطالب بها الناشطون 

المناوئون لحكومتيهما.

قال إنها ال تنتهك القانون الدوليضرب حقوق اإلنسان عرض الحائط

الفروف: األسلحة التي حتصل عليها دمشق جزء من عقود كامريون يف اخلليج من أجل عقود التسليح
العـهـد السـوفيـتـي

     المستقبل العراقي/ وكاالت

قال وزير الخارجية الروس�ي س�يرغي الفروف 
إن موس�كو تقدم السالح لسوريا بموجب التزامات 
تعود للعهد الس�وفيتي كانت ته�دف إلى الدفاع في 
مواجهة المخاط�ر الخارجية ولي�س لدعم الرئيس 

السوري بشار األسد. 
وباعت روسيا للحكومة الس�ورية أسلحة تقدر 
قيمتها بملي�ار دوالر في الع�ام الماضي وأوضحت 
أنه�ا س�تعارض فرض حظر للس�الح ف�ي مجلس 
األم�ن التابع لألمم المتح�دة ألن مقاتلي المعارضة 
س�يحصلون على السالح بش�كل غير مشروع بأي 

حال. 
وق�ال الفروف لصحيف�ة األه�رام المصرية في 
مقابل�ة نش�رت أمس االثني�ن إن األس�لحة التي ما 
زالت تحصل عليها دمش�ق جزء من عقود من العهد 
الس�وفيتي وإنها ال تنته�ك القان�ون الدولي. ونقل 
عن الف�روف قوله “إنن�ا ال نقف إل�ى جانب أي من 

أطراف النزاع الداخلي في س�وريا... أما فيما يتعلق 
بالتعاون التقني العس�كري الروس�ي السوري فإنه 
طالما كان يستهدف دعم القدرات الدفاعية لسوريا 
في مواجهة الخطر الخارجي المحتمل وليس لدعم 

بشار األسد أو أي كائن كان”.
واتهم قوى خارجية بتسليح المعارضة لإلطاحة 
بالحكومة ف�ي انتهاك للقان�ون الدولي، مضيفا أن 
مثل تلك األس�لحة من الممكن أن تس�قط في أيدي 

مقاتلي تنظيم القاعدة.
وتدعم ق�وى غربي�ة مقاتلي المعارض�ة لكنها 
تقول إنها لم تصل إلى حد إرس�ال أسلحة. كما نفت 
قطر - وهي من أشد منتقدي األسد ودعت إلى إقامة 
منطق�ة حظر طيران - تقديم الس�الح لكنها تقول 

إنها تقدم بالفعل الدعم اللوجستي واإلنساني.
وق�ال الفروف لصحيف�ة األه�رام “كان االتحاد 
السوفيتي هو الذي أمد الجمهورية العربية السورية 
باألس�لحة الرئيس�ية اما ف�ي اآلونة الراهن�ة فإننا 
بصدد االنتهاء من تنفيذ التزاماتنا المتعلقة بالدرجة 

األولى بتوريد بعض أنظمة الدفاع الجوي”.
وأردف قائ�ال “مثل ه�ذه الصادرات العس�كرية 
تتس�م بطابع دفاع�ي وال تتناقض م�ع المعاهدات 

الدولية”. 
وق�ال مس�ؤول روس�ي في تم�وز إن موس�كو 
لن تس�لم مقاتالت أو غيرها من األس�لحة الجديدة 
الص�راع غي�ر محس�وم.  ي�زال  بينم�ا ال  لس�وريا 
واس�تخدمت كل من روس�يا والصين ح�ق النقض 
“الفيت�و” في مجلس األم�ن التابع لألم�م المتحدة 
بصفتهم�ا عضوي�ن دائمي�ن ض�د ثالث�ة ق�رارات 
بالمجلس دعمها الغرب إلدانة حكومة األسد بسبب 
طريق�ة تعاملها مع االنتفاضة الت�ي بدأت في اذار 
ع�ام 2011. والتق�ى الفروف باألخض�ر اإلبراهيمي 
المبع�وث الدولي للس�الم في س�وريا بالقاهرة يوم 
األح�د. وق�ال الفروف إن�ه يج�ب إجب�ار الحكومة 
الس�ورية والمعارض�ة عل�ى الجل�وس ال�ى طاولة 
التفاوض. كما قابل وزير الخارجية الروس�ي أمس 

وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو.
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كشف مصدر دبلوماس�ي غربي أن األجهزة األمنية 
األوروبي�ة واألميركي�ة أبلغت الس�لطات التونس�ية أن 
عناصر من تنظيم “القاع�دة” تخطط للقيام بعمليات 
إرهابي�ة ف�ي تون�س تس�تهدف مؤسس�ات حكومية 
وبعثات دبلوماس�ية، فيما بات التونسيون على قناعة 
ب�أن “الس�لفية الجهادي�ة” تس�عى إلى إقام�ة إمارة 
إسالمية في بالد كثيرا ما يفخر مواطنوها بدولة مدنية 
عريقة وبمجتمع تتعايش فيه شتى التيارات السياسية 

والفكرية بما فيها اليسارية والعلمانية.
وأض�اف المصدر، الذي رفض الكش�ف عن هويته، 
أن األجه�زة األمني�ة الغربي�ة ش�ددت عل�ى أن “تأخذ 
السلطات التونسية المعلومات التي أبلغتها إياها مأخذ 
الجد” مش�ددة على أن “تنظيم القاع�دة بصدد اختبار 
قدرات ومؤهالت األجهزة األمنية والعسكرية التونسية 
عل�ى في مواجهة عمليات القاعدة”. وتابع المصدر إن 
“األح�داث التي ش�هدتها تونس منذ بداي�ة عام 2012 
تاريخ أول عملية للقاعدة في الجنوب التونسي وصوال 
إل�ى أح�داث جامع الن�ور بحي خال�د بن الولي�د بدوار 
هيش�ر بمحافظة منوبة خالل األيام األخيرة تتنزل في 
إطار مخط�ط لتنفيذ عمليات إرهابية م�ن أجل إقامة 

إمارة إسالمية”.
وخالل الفترة األخيرة حصلت أجهزة االس�تخبارات 
التونسية على صور وتسجيالت فيديو توثق اجتماعات 
س�رية لعناصر تنظيم “القاع�دة”، وهي بصدد إعطاء 
دروس ف�ي كيفي�ة تنفي�ذ عملي�ات “جهادي�ة” داخل 
تون�س. وتتح�دث مص�ادر سياس�ية وأمنية تونس�ية 
عل�ى أن “تش�ديد القبض�ة األمني�ة” عل�ى الجماعات 
السلفية الجهادية خالل األسابيع الماضية وما رافقها 
م�ن حمل�ة اعتقاالت ج�اءت إثر تأكد األجه�زة األمنية 
واإلس�تخباراتية م�ن أن أحداث العن�ف التي تصاعدت 
حدتها إنما هي “محرار” يستخدمه السلفيون لمعرفة 
م�ا إذا كانت تل�ك األجهزة تمتلك الق�درة على مواجهة 

عناصر القاعدة.
وأرج�ع مراقب�ون “تش�ديد القبض�ة األمنية” على 
الجماع�ات الس�لفية الجهادي�ة إلى الضغوط�ات التي 
تواجهها حكوم�ة االئتالف الثالثي ال�ذي تقوده حركة 
النهضة اإلسالمية من األجهزة األمنية التونسية وكذلك 
م�ن عدد م�ن ال�دول الغربية وف�ي مقدمته�ا الواليات 

المتحدة األميركية.
وال يخفي الس�لفيون في تونس والءهم للقاعدة، إذ 
أعلن القيادي في تيار الس�لفية الجهادية “س�يف الله 
بن حسين” المعروف باس�م “أبو عياض” في 26 آذار 
الماض�ي بأنه يحمل فكر تنظي�م “القاعدة” ومنهجه. 
وق�ال ف�ي حدي�ث لجري�دة “الصب�اح” التونس�ية إن 
“تنظيم القاعدة ه�م أهل الحق الذين يجب مناصرتهم 

في العالم”.
وتابع “نعم نحن نوالي “القاعدة”، ونعتبرها س�دا 
منيع�ا ضّد الح�رب الصليبي�ة - الصهيوني�ة على بالد 
المسلمين، ونوالي كل مسلم على وجه األرض وكل من 
يسعى لتحكيم شرع الله، فالمواالة هي أعظم جزء في 

الدين وواجب على كل مسلم”.
وج�اءت تصريحات اب�و عياض ال�ذي يوصف بأنه 
“رج�ل القاع�دة في تون�س” بعد ثالثة أش�هر من أول 
مواجه�ة بي�ن الس�لطات التونس�ية ومجموع�ة م�ن 
القاعدة بعد ثورة 14 كانون الثاني 2010 التي أطاحت 

بنظام الرئيس بن علي.
فف�ي ش�هر ش�باط 2011 اش�تبكت وح�دات من 
الجيش التونس�ي مع خلية مسلحة من تنظيم القاعدة 
ف�ي بل�دة بئر علي ب�ن خليفة في محافظ�ة صفاقس 
أس�فرت عن مقتل عسكريين اثنين وأربعة من عناصر 
القاعدة. واعت�رف وزير الداخلية علي لعريض القيادي 

ف�ي حركة النهض�ة أن الخلية تنتم�ي لتنظيم القاعدة 
غير أنه قلل من خطورتها واعتبرها “حادثة معزولة”.

لكن االعتراف األهم صدر ع�ن “تنظيم القاعدة في 
ب�الد المغرب اإلس�المي” الذي يتخذ م�ن الجزائر ومن 
شمال مالي مقرا لنشاطه. وكشف القيادي في التنظيم، 
ورئيس اللجنة السياسية والعالقات الخارجية أبو عبد 
اإلل�ه أحم�د أن عناص�ر مس�لحة تابع�ة ل�”القاعدة” 
داخل التراب التونس�ي اش�تبكت مع قوات من الجيش 
التونس�ي خالل محاولة تس�ريب وتهريب أسلحة نحو 
الجزائر، مضيفا أن عناصر تنظيمه تمكنوا من إسقاط 

طائرة مروحية تابعة للجيش التونسي.
واس�تباحت “غ�زوة بئ�ر عل�ي بن خليف�ة” تونس 
أم�ام تنظي�م القاع�دة. فف�ي 10 من الش�هر الماضي 
دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري التونس�يين، 
إل�ى االنتف�اض م�ن أجل ف�رض تطبيق الش�ريعة في 
تون�س وهاجم حركة النهضة وعدها حركة مارقة عن 

اإلسالم.وأعقب تصريح الظواهري تسجيل مصور ألحد 
قيادات الس�لفية الجهادية في تونس ُيدعى “أبو ايوب 
التونس�ي” يدعو في�ه إلى تظاهرات عارم�ة في أنحاء 
الب�الد من أج�ل حماية المقدس�ات ونصرة الش�ريعة 
الجماع�ات  ف�ي  المتخصص�ون  وأرج�ع  اإلس�المية. 
اإلس�المية أح�داث العنف التي يقودها الس�لفيون منذ 
حزيران إل�ى تصريحات الظواه�ري ورأوا في األحداث 
“تنفي�ذا لنصائح�ه وأجنداته”. وأعلن س�ليم أبو أحمد 
أّيوب، الرجل الثاني في تنظيم “القاعدة” بتونس يوم 4 
حزيران في تسجيل فيديو تم بثه على الموقع الرسمي 
لإلّتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي يترأسه يوسف 
القرضاوي أّن “التنظيم سيزحف إلى تونس، ابتداء من 
الجمعة 15 تموز 2012، من أجل إسقاط حزب النهضة 

استجابة لدعوة أيمن الظواهري”.
وبدت تصريحات المسؤولين الحكوميين متناقضة، 
ففي الوقت الذي اعترف فيه وزير الداخلية علي لعريض 

بوجود نش�اط لتنظيم القاعدة في تون�س ينفي وزير 
الخارجية رفيق عبد الس�الم هذا النش�اط. ونفى رفيق 
عبد الس�الم تواجد أتباع لتنظي�م “القاعدة” في تونس 
وقال خالل مؤتمر صحفي إن تونس “خالية من تنظيم 
“القاعدة”، مضيفا “األكيد أنه ليس لدينا “قاعدة”. غير 
أن تنامي عنف السلفية الجهادية التي تعد ذراع القاعدة 
في تونس جعل التونس�يين أكثر اقتناعا بتقارير الدول 
الغربية حول تزايد نفوذ القاعدة في بالدهم ما جعلهم 

يخشون على استقرارها ومستقبلها.
وأثبت هجوم الس�لفيين في 14 تش�رين األول على 
الس�فارة األميركي�ة بتون�س أن “الجهاديين” ينفذون 
والءه�م لتنظيم القاعدة في المغرب اإلس�المي ودعوة 
أيم�ن الظواه�ري الذي وصف�ه رئيس حرك�ة النهضة 

راشد الغنوشي بأنه “كارثة على اإلسالم”.
وتزايد خوف التونس�يين من نشاط القاعدة بعد أن 
تحدثت مصادر سياسية وإعالمية عن وجود معسكرات 

تدريب للقاعدة على األراضي التونسية.
فقد كش�فت مجلة “ماريان” الفرنس�ية في مقال 
أوردته في عددها الصادر في 23 تشرين األول الماضي 
أن “مجموع�ات جهادية تتدّرب في ش�مال البالد “في 
منطق�ة طبرق�ة” وف�ي جنوب الب�الد “مثل�ث الحدود 
التونس�ي الجزائري الليبي”، ونقلت المجلة الفرنس�ية 
ع�ن دبلوماس�ي أوروبي قول�ه “لقد أعلمنا الس�لطات 

التونسية ولكن ما من مجيب إلى حد اآلن”.
ونفت وزارة الداخلية التونس�ية وجود معس�كرات 

لتدريب جهاديين.
منطق�ة  أصب�ح  التونس�ي  الجن�وب  أن  ويب�دو 
إس�تراتيجية بالنس�بة لتنظيم القاعدة، فه�و الطريق 
األسهل لتهريب األس�لحة في ظل نشاط كبير للقاعدة 
في ش�مال مالي خاصة مع وجود جماعة مسلحة في 
ليبيا تسمي نفسها “جماعة أنصار الشريعة” ويشرف 
عليها عبد الحكيم بالحاج قائد المجلس العسكري في 
طرابلس وهي على اتصال بنظيرتها التونسية “جماعة 
أنصار الشريعة” التي يتزعمها أبو عياض. وال يستبعد 
المراقب�ون أن ينف�ذ “الجهادي�ون” التونس�يون خالل 
الفترة المقبلة عمليات إرهابية تس�تهدف مؤسس�ات 
حكومية وبعثات دبلوماسية وكذلك اليهود في تونس. 
ومما يع�زز هذا التوق�ع دعوة إمام جام�ع النور بحي 
خالد ب�ن الوليد بمحافظ�ة منوبة نص�ر الدين العلوي 
“كل ش�باب تيار الصحوة اإلسالمية إلى إعداد أكفانهم 
اس�تعدادا للجه�اد” بعد األحداث األخيرة التي أس�فرت 

عن قتيلين سلفيين جهاديين.
وتب�دو تونس اليوم كما لو أنها تق�اوم تيارا جارفا 
المدني�ة  الدول�ة  إل�ى اس�تهداف مؤسس�ات  يس�عى 
ومجتمع الحداثة من أجل إقامة إمارة إسالمية ما عزز 
مخاوف التونس�يين من مستقبل مسار عملية االنتقال 

الديمقراطي.

التهديدات على أبواب تونس

بالتزامن مع انفجار خمس قنابل يدوية الصنع

البحـريــن حتكــم بالسجـن علـى ناشـطـيـن ألهنمــا »أهــانــا امللــك«

أجهزة األمن األوروبية واألمريكية حتذر تونس من تغلغل »القاعدة«

     المستقبل العراقي/ وكاالت

قضت المحكم�ة الجنائية البحرينية أمس 
االثنين بس�جن بحريني ش�هرين وآخر أربعة 
أش�هر بتهمة اهانة ملك البحري�ن عبر موقع 
التواص�ل االجتماعي تويتر، وفق�ا لمحامين. 
والمتهمان ضمن مجموعة من أربعة أشخاص 
وجه�ت لهم هذه التهمة. وقد قضت المحكمة 
الخميس بحبس احدهم مدة ستة أشهر، فيما 
من المقرر صدور الحك�م بحق المتهم الرابع 
ف�ي 12 تش�رين الثان�ي. وأش�ار المحام�ون 
إل�ى أن المحكم�ة بررت تف�اوت األحكام بين 
المتهمين الى اعتماده�ا على نوعية العبارات 
الت�ي اس�تخدمها كل متهم ف�ي اهانته للملك 

عبر تويتر.
وذك�ر المحام�ون ان المتهمين أنكروا في 
جلسة س�ابقة أمام المحكمة التهم الموجهة 
له�م، ووفق�ا ل�وزارة الداخلي�ة، ف�ان البحث 
مس�تمر ع�ن مش�تبه ب�ه خام�س ف�ي هذه 

القضية.
الش�رطة  أعلن�ت  آخ�ر،  صعي�د  وعل�ى 
البحريني�ة أمس عن مقتل عاملين آس�يويين 
اثني�ن وإصاب�ة ثال�ث بج�روح ف�ي انفج�ار 
خمس�ة قنابل يدوية الصن�ع فيما ما وصفته 

الس�لطات بأنها “أعمال إرهابية”. ونقل بيان 
رسمي عن مدير عام مديرية شرطة محافظة 
العاصم�ة ان منطقت�ي القضيبي�ة والعدلي�ة 
في المنامة “ش�هدتا صب�اح “االثنين” أعماال 
إرهابي�ة تمثلت في وقوع خمس�ة انفجارات 
بواس�طة قنابل محلية الصن�ع”. واضاف انه 
“نتج عن االنفجارات وفاة شخصين آسيويين 
وإصاب�ة ثالث بإصاب�ة بليغة نقل ف�ي أثرها 
للمستش�فى”.وأوضح المس�ؤول األمن�ي ان 
التحريات األولية تش�ير الى ان “احد المتوفين 
ق�ام بركل إحدى القنابل ما ادى الى انفجارها 
ووفات�ه ف�ي الح�ال بينم�ا توف�ي اآلخ�ر في 
المستش�فى التي نقل اليها اث�ر انفجار قنبلة 

أخرى بالقرب من سينما اوال بالقضيبية”.
وتابع ان “شخصا ثالثا يعمل عامل نظافة 
اصيب اصابة بليغة جراء انفجار قنبلة محلية 
الصنع في منطقة العدلية”. وكانت السلطات 
اعلنت في الس�ابق اصابة عدد من االشخاص 
في قناب�ل يدوية الصن�ع، اال ان حوادث أمس 

تعد غير مسبوقة من حيث الشكل.
متفرق�ة  احتجاج�ات  البحري�ن  وتش�هد 
يقودها الشيعة ضد الحكومة فيما تشهد قرى 
ش�يعية باس�تمرار مواجهات بين المحتجين 

وقوات األمن.
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      بغداد / المستقبل العراقي

وضع�ت وزارة التعلي�م العال�ي والبح�ث العلمي حجر 
األس�اس لمستش�فى جامعة كربالء الذي تبلغ مس�احته 
600 س�رير، وال�ذي من المؤمل أن يت�م إنجازه خالل 900 

يوم. 
وقال بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة 
منه أمس إن وزير التعلي�م العالي علي األديب وضع حجر 
األساس لمستشفى جامعة كربالء الذي تبلغ مساحته 600 
س�رير، معلنا أن المستشفى س�يضم 11 مركزاً تخصصياً 
وفق احدث المواصف�ات العالمية. ونقل البيان عن األديب 
قوله خالل حفل وضع حجر األس�اس ال�ذي حضره وزير 
التخطي�ط والتع�اون اإلنمائي علي الش�كري وأعضاء من 
لجنة التعليم النيابية ومجلس محافظة كربالء المقدس�ة، 
إن مشاريع بناء مستشفيات جامعية التي تتبناها الوزارة 
ومنها مستش�فى جامعة كربالء الطبية التخصصية تمثل 

تح�وال لجعل الجامعة في خدمة المجتمع. وأضاف األديب 
أن “المشروع يقام على ارض مساحتها 50 دونما وبكلفة 
تقديرية بلغت 245 مليار دينار”، مش�يرا الى ان المشروع 
ال�ذي حددت م�دة انجازه ب��900 يوم س�يضم 11 مركزاً 

تخصصياً وفق احدث المواصفات العالمية”. 
وتاب�ع أن “الوزارة تس�عى لتحويل الجامعات إلى مدن 
جامعي�ة بعد تخصيص األراضي له�ا، تحتوي على جميع 
المراف�ق الخدمي�ة م�ن دور س�كنية لألس�اتذة وأقس�ام 
داخلية ومستشفيات ومجمعات تجارية وحدائق ومالعب 
رياضي�ة”، مؤك�دا ان ال�وزارة تعمل على دع�م الجامعات 
الفتية من خالل استحداث كليات جديدة ورفدها بالمالكات 

العلمية المتخصصة. 
وعل�ى صعي�د متص�ل افتتح األدي�ب مجمع األقس�ام 
الداخلي�ة في جامعة كربالء. ويس�ع المجمع الذي يتكون 
م�ن ثالثة طواب�ق و140 غرف�ة ومرافق خدمي�ة وقاعات 

للمطالعة 645 طالبا.

التعليـم تضـع حجــر األسـاس ملستشـفى
 جـامعــة كربـالء

      بغداد / المستقبل العراقي

وقعت الش�ركة العام�ة للتجهيزات الزراعي�ة، إحدى ش�ركات وزارة الزراعة، عقدا 
م�ع ش�ركة “اركوتركتور” االيطالي�ة المنتجة لس�احبات “الندين�ي” الزراعية. وقال 
بي�ان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس إن العق�د يتضمن توريد 
الس�احبات الزراعية وبمختلف القدرات الحصانية وبأسلوب البيع بالتصريف. وأشار 

البيان الى إن “العقد تم توقيعه بين الش�ركتين على هامش مش�اركة وزارة 
الزراع�ة المتميزة في معرض بغداد الدولي في دورته التاس�عة والثالثين، 
والذي ش�هد إقباال كبيرا من قبل أعضاء مجلس الن�واب والوزراء والوكالء 
والمس�ؤولين م�ن مختلف الوزارات والمؤسس�ات، وكذل�ك حضور ممثلي 
الش�ركات األجنبية والمحلي�ة والمختصين والفالحي�ن والمزارعين ومربي 
الثروة الحيوانية وأصحاب  مش�اريع الصناعات التحويلية الزراعية “قطاع 
خ�اص”، وجمهور كثيف م�ن المواطنين، والذين انبهروا بما ش�اهدوه من 
معروضات تمثل المش�اريع والنشاطات الزراعية والعلمية البحثية الزراعية 

المتنوعة التي تنفذها الوزارة”، على حد ما جاء في البيان.

الزراعة توقع عقـدًا مع "اركوتركتور" اإليطـاليـة 
لتوريد ســاحبــات زراعيـــة

     البصرة / المستقبل العراقي

نف�ذت مديري�ة بلدية البصرة حملة واس�عة لرفع التجاوزات في س�وق االلبان 
بمنطقة العشار حيث شملت الحملة رفع المظالت التي وضعها اصحاب المحال على 
األرصفة مما يعيق س�ير المواطنين. وقال مس�ؤول متابعة الخدمات في محافظة 
البص�رة مكي التميمي ان “لجنة رفع التجاوزات في محافظة البصرة بالتعاون مع 
مديرية بلدية البصرة باشرت برفع التجاوزات الحاصلة في كافة مناطق البصرة”. 
وبي�ن “اليوم نقوم برفع التج�اوزات على االرصفة في منطقة االلبان حيث ان هذه 
التج�اوزات ادت الى عرقلة س�ير الكثي�ر من المواطنين, اذ اصبح�ت هذه االرصفة 
ملكا خاصا الصح�اب المحال يضعون بضائعهم وكذلك وض�ع االقفاص الحديدية 
وع�رض س�لعهم على االرصف�ة بدال من داخ�ل المحل, ونحن مس�تمرون في هذه 
الحمل�ة حتى نرف�ع كل التجاوزات الحاصل�ة في هذه المنطق�ة”. ومن جهته قال 
مدير ش�عبة العشار حيدر حبيب “نقوم اليوم برفع التجاوزات واعتقد اننا قادرون 
عل�ى ه�ذا العم�ل بص�ورة جي�دة فهن�اك الكثير من 
الن�اس من له�م مصالحهم الخاص�ة مرتبطة بالبيع 
والش�راء اال ان مصالحهم الش�خصية تع�ود بالضرر 
عل�ى المواطن”. وأضاف أن “بع�ض اصحاب المحال 
يتعاون معنا وهناك من ال يتجاوز ولكن البعض اآلخر 
غي�ر متعاون ل�ذا نضطر الى رف�ع كل التجاوزات في 

المناطق التجارية ضمن حدود الشعبة”.

البرصة تبارش برفع التجاوزات 
عن سوق األلبان يف العشار       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر البيئة س�ركون صليو عل�ى ضرورة 
تش�ديد االج�راءات الرقابي�ة على معام�ل الطابوق 
في بغ�داد والمحافظات التي تعم�ل بالوقود الثقيل 
“النفط االسود” والتي تؤثر سلبا في صحة المواطن 
وبيئت�ه. ونق�ل بي�ان لل�وزارة ع�ن صلي�و قوله إن 
“الوزارة اوعزت الى وزارة البلديات ووزارة الصناعة 

ن  د لمع����ا ا المالي�ة و وزارة  ال�ى  اضاف�ة 
ترويج  معام���الت إلنش�اء بعدم 
ت  جديدة لمعامل مجمع��ا

الطابوق ما لم تكن ذات تكنولوجيا حديثة وصديقة 
للبيئة”. وأضاف ان “هن�اك ضرورة إلصدار قرارات 
تقضي بمنع تزويد اصحاب معامل الطابوق بالنفط 
االس�ود لما يس�ببه من تأثيرات خطيرة على صحة 

المواطن وبيئته وتوفي�ر معامل إلنتاج الطابوق 
تكن�����لوجيا  يثة ذات  حد

للبيئ�ة  وصديق�ة 
ت  ق�ا وبطا

انتاجي�ة عالي�ة تتوفر فيه�ا مواصفات للس�يطرة 
عل�ى االنبعاثات الغازي�ة، واالخذ برأي ال�وزارة من 
خالل اطالعها على المخططات التفصيلية الخاصة 
بالمعمل وتقديم تقرير االثر البيئي يوضح تفاصيل 
العملي�ة االنتاجي�ة”. وطال�ب صليو ب�”تش�جيع 
تروي�ج مجمع�ات معام�ل الطاب�وق الت�ي تعمل 
بالتقني�ات الحديث�ة واس�تعمال الوق�ود النظيف 
“النفط االبيض، وقود الديزل” او استخدام الطاقة 
الكهربائية في العملية االنتاجية “االفران”، اضافة 
ال�ى تحس�ين الواق�ع البيئ�ي لمجمع�ات معامل 
الطاب�وق الت�ي تعمل بالوق�ود الثقي�ل من خالل 
استخدام منظومات حرق آلية مصممة للعمل على 
هذه الوقود بالتنسيق مع المديرية العامة للتنمية 
الصناعي�ة او البحث عن بدائل لمنظومات احتراق 
كفوءة مصممة للعمل على النفط االسود”. واشار 
الى “المراعاة في المسافة بين مجمعات الطابوق 
بمس�افة ال تق�ل عن 20 كم للحيلول�ة دون زيادة 
حج�م التلوث نتيج�ة اس�تخدام الط�رق البدائية 
والتي تس�بب بتلوث كبير للبيئ�ة، اضافة الى بناء 
قاعدة معلومات عن المعمل تتضمن موقع العمل، 
وم�دى توفر المتطلب�ات البيئي�ة للمعامل، ومدى 
حصول المعمل عل�ى الموافقة البيئية من عدمها 

ونوع الوقود المستعمل”.

البيئة تؤكد رضورة تشديد الرقابة عىل معامل الطابوق

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الموارد المائية عن 
قي�ام المالكات الفنية والهندس�ية 
في دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر، 
احدى تش�كيالت ال�وزارة، بأعمال 
ك�ري وتطهي�ر نه�ر الحف�ار ف�ي 
ناحي�ة الط�ار الواقع�ة في س�وق 

الشيوخ بمحافظة ذي قار. 
تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  وق�ال 
العراقي” نسخة منه  “المس�تقبل 
أم�س إن ط�ول النهر يبل�غ 16 كم 
وبعرض 50 م وبعمق 3 م، مش�يرا 
الى إن المش�روع يه�دف الى ازالة 
االنه�ر  مج�اري  م�ن  الترس�بات 
وايص�ال الحص�ص المائي�ة ال�ى 
الذنائب باستخدام االليات المتمثلة 
ب��3 كراءات و4 حفارات مس�رفة 

وبرمائيتين.

املوارد تنفذ
 كري هنر احلفار

 يف ذي قار

      بغداد / المستقبل العراقي
 

أكدت امان�ة بغداد انها س�تعتمد 
خ�الل الع�ام المقب�ل مجموع�ة من 
التقني�ات الحديث�ة والمتط�ورة ف�ي 
مج�ال الص�رف الصح�ي ومعالج�ة 
التخس�فات ف�ي خط�وط المجاري. 
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واالعالم 
في بي�ان صحفي تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نسخة منه أمس ان “دائرة 
مج�اري بغداد ستباش�ر مطلع العام 
التقني�ات  اح�دث  اعتم�اد  المقب�ل 
لمعالج�ة التخس�فات الحاصل�ة في 
خط�وط نق�ل مياه الص�رف الصحي 
بما يضمن سرعة االنجاز والمحافظة 
على الش�وارع والخدمات االخرى من 
الضرر الذي يلح�ق بها جراء عمليات 
الصيانة واالدامة التقليدية”. واضافت 
ان “الدائرة نجحت باستخدام تقنيات 
الحفر المخف�ي لتنفيذ مجموعة من 
المش�اريع االس�تراتيجية ف�ي قطاع 
الك�رخ  بجانب�ي  الصح�ي  الص�رف 
والرصافة من العاصمة بغداد ابرزها 

مشروعا القدس والخنساء في مدينة 
الصدر وش�بكة مج�اري حيي الربيع 
الجنوب�ي  الناق�ل  والخ�ط  وتون�س 
الغرب�ي ف�ي قاط�ع بلدية الرش�يد”. 
أع�دت  “الدائ�رة  ان  ال�ى  واش�ارت 
جدول كمي�ات لتنفيذ اعمال معالجة 
انس�دادات وتخس�فات المجاري في 
محلتين س�كنيتين األولى محلة 903 
في قاطع بلدي�ة الكرادة ومحلة 504 
ضمن بلدية الرصافة وقطاعي 55،72 

في مدينة الصدر”.
ومن جهة اخرى اعلن امين بغداد 
عبد الحس�ين المرش�دي ع�ن احالة 
مش�روع اكس�اء نص�ف ملي�ون م2 
ضمن قواطع ثالث دوائر بلدية للتنفيذ 
بكلف�ة بلغ�ت اكث�ر م�ن 6 ملي�ارات 
العالق�ات  مديري�ة  ونقل�ت  دين�ار. 
واالع�الم ف�ي بيانه�ا عن المرش�دي 
قول�ه ان “امانة بغ�داد احالت اعمال 
اكساء شوارع متفرقة ضمن قواطع 
بلديات الكاظمية والمنصور والشعلة 
بمساحة 500 الف متر مربع وبكلفة 
6 مليارات وثالثمائة وتسعين مليون 

دينار وبس�قف زمني مدته 260 يوماً 
بضمنها ايام الجمع والعطل الرسمية 
الفحوص�ات  اج�راء  تتخلله�ا فت�رة 
“ه�ذا  ان  واض�اف  المختبري�ة”. 
المش�روع يعد واح�داً من مش�اريع 
عدة احالتها امانة بغداد على شركات 
متخصص�ة للنه�وض بواق�ع قطاع 
الطرق وتأمين انسيابية حركة السير 
والم�رور ورف�ع الع�بء ع�ن كاه�ل 
اهالي بغداد السيما االفرازات الحديثة 
التي اكتملت فيه�ا الخدمات التحتية 
كش�بكات الماء والص�رف الصحي”. 
ولف�ت إل�ى أن “امانة بغ�داد اتخذت 
بإل�زام الش�ركات المتعاق�دة  ق�راراً 
معها بصيانة المشاريع التي تنفذها 
لمدة ث�الث س�نوات واعتم�اد افضل 
المواصفات الفني�ة إلطالة عمر هذه 
المشاريع ومنع حصول اي اضرار قد 
تتعرض لها في المستقبل”. وأوضح 
المرش�دي ان “األمانة تق�وم بأعمال 
إكس�اء الط�رق بع�د التنس�يق م�ع 
ال�وزارات التي تق�وم بتنفيذ خدمات 
التحتية كالكهرباء واالتصاالت  البنى 

لتف�ادي قيام ه�ذه ال�وزارات بتنفيذ 
خدم�ات تحتي�ة بع�د قي�ام األمان�ة 
بأعمال اإلكساء األمر الذي يترتب عليه 
هدر في المال والوقت والجهد”. وبين 
ان “امانة بغداد تعمل على وفق خطة 
طموح باشرت بتنفيذها مطلع العام 
الحالي إلكس�اء اكبر مساحة ممكنة 
من الش�وارع والمحالت السكنية في 
العاصم�ة بغداد الى جان�ب االهتمام 
بطرق المرور الس�ريعة حول  مدينة 
بغداد”.على صعيد آخر، تواصل أمانة 
بغداد أعمال انشاء ملعبين لكرة القدم 
في العاصمة بغداد بمس�احة خمسة 
آالف متف�رج ل�كل ملعب عل�ى وفق 
المواصفات المعتمدة من قبل االتحاد 
الدولي لك�رة القدم “الفيفا”. وذكرت 
مديرية العالقات واالعالم إن “ش�ركة 
تارماش التركية المتعاقدة مع امانة 
بغداد تنفذ أعمال انشاء ملعبين لكرة 
القدم بمس�احة خمسة االف متفرج 
لكل ملع�ب احدهما في جانب الكرخ 
واالخر في جانب الرصافة”. واضافت 
ان “الملعب االول في منطقة الشعلة 

في جان�ب الكرخ والثاني في منطقة 
ام الكب�ر والغزالن “كس�رة وعطش” 
وبتصامي�م  الرصاف�ة  جان�ب  ف�ي 
عالمية مطابقة للمحددات والمعايير 
المعتمدة من قبل االتحاد الدولي لكرة 

القدم الفيفا”. 
وبين�ت أن “كل ملع�ب من هذين 
الملعبي�ن س�يحوي مدرج�ات عل�ى 
الجانبي�ن وارضي�ة بالثي�ل الصناعي 
العالمي�ة  المواصف�ات  وف�ق  عل�ى 
ومضم�اراً اللعاب الس�احة والميدان 
مع قاعات رياضي�ة داخلية وصاالت 
تماري�ن للياق�ة البدني�ة وحمام�ات 
ال�ى جان�ب وجود مقصورة الش�رف 
الرئيسة للضيوف تعد االولى واألحدث 

من نوعها في العراق”. 
واش�ارت الى ان “هذين الملعبين 
س�يحتضنان كثي�راً م�ن الفعالي�ات 
والبط�والت واالنش�طة الرياضية في 
اطار الدعم الواس�ع والالمحدود الذي 
تولي�ه امان�ة بغ�داد لقطاع الش�باب 
بالحرك�ة  واالهتم�ام  والرياض�ة 

الرياضية في العاصمة بغداد”.

أمانة بغداد تعتمد تقنيات حديثة يف معاجلـة ختسفات 
املجـاري العـام املقبـل

      واسط / المستقبل العراقي

من المقرر أن تنهي كلية الفنون الجميلة في جامعة واس�ط، اليوم 
الثالث�اء، اختبارات القبول والمقابلة للطلب�ة المتقدمين البالغ عددهم 
200 طال�ب وطالبة من قبل لجنة االختبار المكونة من 4 أس�اتذة ليتم 
قبول 100 طالب وطالبة وبما يتناس�ب مع الخطة االستيعابية للكلية. 
ونقل بيان أصدره المكتب االعالمي لجامعة واس�ط وتلقت “المستقبل 
العراقي” نس�خة منه أمس عن مدير إع�الم الجامعة عالء زوير ضميد 
قوله إن الكلية كانت قد قررت إجراء االختبارات على الطلبة المتقدمين 
البال�غ عدده�م 200 طال�ب وطالبة إلى أرب�ع وجبات لم�دة ثالثة أيام 

للفترة من 4  6 /11 /2012”. 
وأض�اف ان “الخط�ة االس�تيعابية للكلية 100 طالب�ة وطالبة وان 
االختبارات ش�ملت اختبار المهارات في رسم اللوحات الفنية واالختبار 
المهن�ي للتخطيط فضال عن إج�راء المقابلة لكل طالب متقدم لتحديد 

النقاط التي يتم احتسابها لكل طالب”. 
وتألف�ت لجنة االختبارات من كل من الدكتور س�امي علي حس�ين 
المعاون العلمي للكلية رئيس�اً وعضوية كل من المدرسة جهينة حامد 
والمس�اعد مدرس حمد سلطان والمس�اعد مدرس حسن هادي. يذكر 
ان كلي�ة الفنون الجميل�ة هي إحدى الكليات الجديدة المس�تحدثة في 
جامعة واس�ط فضال عن كليات اإلعالم وعلوم الحاس�وب والرياضيات 
وطب األسنان وتضم الكلية قسمي الفنون التشكيلية والتربية الفنية.

      بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف مجلس القضاء األعلى عن مفاتح�ة األمانة العامة لمجلس 
ال�وزراء لتخصي�ص مبلغ ق�دره 11 ملي�ار دينار ف�ي موازن�ة العراق 
االتحادي�ة لدع�م روات�ب المحققين القضائيين حس�ب ما ت�م إقراره. 
وأك�د رئيس المجلس القاض�ي مدحت المحمود ذل�ك لوفد من جمعية 
المحققي�ن القضائيين زاره في مكتبه صباح امس. وقال بيان صحفي 
للس�لطة القضائي�ة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس ان 
المحمود اس�تقبل وفداً م�ن جمعية المحققي�ن القضائيين في مكتبه 
في لق�اء ناقش أهمية إقرار قانون المحققين القضائيين”. وبحس�ب 
البي�ان، ب�ارك القاضي المحمود ف�ي بداية لقائه الوف�د الضيف بإقرار 
قانون المحققين القضائيين، كاشفا في الوقت نفسه مفاتحة مجلس 
القضاء األعلى لألمانة العامة لمجلس الوزراء لتخصيص مبلغ قدره 11 
مليار دينار في موازنة العراق االتحادية لدعم رواتب المحققين حسب 
ما تم إقراره. وكان مجلس النواب قد صوت مطلع الشهر الماضي على 
مش�روع قانون يمنح المحققي�ن القضائيين عدد م�ن االمتيازات من 
بينها مخصص�ات خطورة تبلغ 500 ألف دينار ش�هرياً وأخرى مهنية 
بنس�بة 75% من الراتب االسمي. وأشار بيان السلطة القضائية الى انه 
ف�ي جان�ب ثاٍن من اللقاء ثم�ن القاضي المحم�ود دور المحققين في 
نجاح تجربة مكاتب التحقيق القضائي التي تم تش�كيلها في منتصف 
عام 2010 وأس�همت في حس�م الكثير من الدعاوى التي هي في طور 
التحقيق االبتدائي، مشددا على إن الدور الذي قدمته هذه المكاتب كان 
له مردود ايجابي على عمل السلطة القضائية بشكل عام. وبدوره أشاد 
الوف�د الضي�ف بجهود رئيس مجل�س القضاء األعلى في إق�رار قانون 
المحققي�ن القضائيين، ومنح�ه هدية عبارة عن كتاب ش�كر وتقدير، 
فض�ال ع�ن درع الجمعي�ة تقديرا لدوره ف�ي دعم ش�ريحة المحققين 

القضائيين.

الفنون اجلميلة يف جامعة واسط تنهي 
اختبار 200 طالب وطالبة

القضاء يسعى لتخصيص 11 مليار دينار 
لدعم رواتب املحققني القضائيني
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        المستقبل العراقي/ ليث محمد رضا

أعلن�ت رشكة غ�از الجنوب التابع�ة لوزارة 
الب�رة  غ�از  رشك�ة  تأس�يس  ع�ن  النف�ط 
بالتعاون مع رشكتي "شل" و"ميتسيو بييش" 
املتخصصتني بالصناعة الغازية، الستثمار الغاز 
املحرتق يف الجو، مؤك�داً املبارشة بعملها مطلع 
الع�ام املقبل.فيم�ا أك�د الخبري النفط�ي حمزة 
الجواهري ل�"املس�تقبل العراق�ي" إن رشكتي 
ش�ل ومس�توبييش تمتل�كان إمكاني�ات هائلة 
لتنفيذ امل�روع وتحقيق األهداف املرجوة منه. 
وأف�اد الجواهري بأن أصل االتفاق كان يتضمن 
اس�تثمار الغ�از يف جميع الحق�ول الجنوبية يف 
الب�رة وميس�ان وذي ق�ار، لكن�ه تع�دل بعد 
دراس�ة مس�تفيضة للمروع ليشمل استثمار 
ثالثة حق�ول فق�ط يف محافظة الب�رة وهي 
الزب�ري وغرب القرن�ة 1 والرميل�ة. وبخصوص 
تركيز العمل يف ثالثة حقول يف البرة وحس�ب، 
الس�تثمار  توج�ه  هك�ذا  الجواه�ري  وص�ف 
الركات العاملية، بالصحيح ألن االتفاق يشمل 
حقوال محدودة وليس جميع الحقول الجنوبية 
الت�ي ليس م�ن الصحيح اس�تثمارها جميعاً يف 
م�روع واحد. وقال املتحدث الرس�مي باس�م 
وزارة النف�ط عاصم جه�اد يف تريح صحفي 
ان تل�ك الخط�وة تمث�ل انطالقة جدي�دة لعمل 
رشكات النفط األجنبية يف مجال االستكش�اف. 
وأوضح جهاد أن العراق س�عى من خالل جولة 
الرتاخيص الس�ابقة اىل ضم احتياطيات جديدة 
للنف�ط والغاز تضاف اىل م�ا هو موجود ومؤكد 
حالي�اً. وأش�ار اىل ان تل�ك الخط�وة س�تتبعها 
النف�ط  وزارة  أخ�رى مهم�ة تس�تعد  خط�وة 

للقيام بها أال وهي جولة الرتاخيص الخامس�ة 
التي س�تخصص ح�راً للرقع االستكش�افية 
ذات الرتاكي�ب الهايدروكاربوني�ة الغازية فقط 
بغي�ة اضاف�ة احتياطيات جديدة للغ�از، وتابع 
جه�اد ان وزارة النف�ط وبعد نجاحه�ا يف تنفيذ 
خططه�ا الرامي�ة لزيادة انت�اج النف�ط الخام 
وتحقيق االس�تثمار االمثل يف هذا املجال، تهدف 
اىل توس�يع نط�اق االس�تثمار يف قط�اع الغ�از 
الطبيعي. وقال ش�عالن حس�ني جتان املتحدث 
باس�م رشكة غاز الجن�وب، إن رشكته تعاقدت 
مع رشكتي شل وميتسيو بييش لغرض تأسيس 
رشك�ة غاز البرة والتي تعمل بكادر مش�رتك 
من غ�از الجن�وب ومن تل�ك ال�ركات لغرض 
التقلي�ل من اح�رتاق الغاز املنبع�ث من الحقول 
النفطية واستثماره لس�د الحاجة املحلية منه.
وأضاف أن رشكة غاز البرة س�تبارش بعملها 
يف مطل�ع الع�ام املقب�ل وتحدي�داً 2013/1/1، 
مش�رياً اىل أن معظم كادرها سيكون من رشكة 
غ�از الجنوب الذي س�ينقل عىل س�بيل اإلعارة، 
بهدف س�د الحاج�ة املحلية من الغ�از وتصدير 
الفائ�ض من�ه اىل الخ�ارج والذي س�يكون بني 
وزارة  خط�ة  بحس�ب   2017  -2015 عام�ي 
النف�ط. يذكر أن رشكة غ�از الجنوب هي إحدى 
رشكات وزارة النفط وتأسس�ت ع�ام 1989 يف 
البرة بحسب قانون الركات ويتألف مالكها 
من 5145 منتس�ب ب�ني عمالة مؤقت�ة وأخرى 
دائمية.فيم�ا تتصاع�د األص�وات يف األوس�اط 
االقتصادي�ة للمطالبة بمش�اريع ج�ادة توقف 
إه�دار الغاز املصاحب إلنت�اج النفط، قال املدير 
التج�اري مل�روع "رشك�ة غاز الب�رة" عيل 
الجنابي إن هذه الركات س�تتوىل التنقيب عن 

الغ�از واس�تخراجه من الحق�ول الجنوبية ومد 
أنابيب لنقله وبيعه يف األس�واق املحلية بدال من 
حرقه يف الجو، وتصدي�ر الفائض منه. وأوضح 
أن املروع يطمح اىل إيقاف عمليات حرق الغاز 
املرضة بالبيئة وتلبي�ة االحتياج املحيل وتصدير 
الفائ�ض، فضال ع�ن تطوير ورعاي�ة العاملني 
وتعظي�م املردود االقتصادي للبل�د، وجعل الغاز 
متاح�ا لتولي�د الطاق�ة. وأض�اف أن امل�روع 
سيس�هم بنقل التكنولوجيا املتطورة اىل العراق 
وزيادة خربة ك�وادره النفطية بموجب املعايري 
العاملي�ة، وس�ينخرط في�ه 5000 موظ�ف من 
رشك�ة غاز الجنوب و تنظ�م لهم برامج تدريب 
داخ�ل وخارج العراق تتعلق بالحفاظ عىل حياة 
العم�ال وتعليمهم عىل اللغة االنجليزية للتعامل 
م�ع العم�ال األجانب، فض�ال عن إزال�ة األلغام 
الت�ي خلفتها حروب النظام الس�ابق يف املناطق 
النفطي�ة. وبني: أن ال�ركات املنفذة للمروع 
ستحصل عىل ثلث أرباحه، فيما تحصل الحكومة 
العراقية عىل الباقي، ويس�تمر املروع ملدة 25 
سنة وبعدها ستتسلمه رشكة غاز الجنوب.من 
جهته، عّد عضو لجنة النف�ط والطاقة النيابية 
فرات محس�ن الرع ان امل�روع منطلق جيد 
لتصني�ع واس�تثمار الغاز الذي يح�رتق املاليني 
ال�دوالرات وس�يحقق نتائ�ج ايجابي�ة لخدم�ة 
املواطن. وأضاف الرع أن املروع واجه بعض 
االعرتاضات م�ن قبل الحكومة يف البداية، لكنها 
رسعان ما وافق�ت، لعدم وجود رشكات وطنية 
ق�ادرة يمك�ن أن تنفذ امل�روع، وه�و فرصة 
الكتساب الخربات العاملية التي تجعل االستثمار 
الوطني قادرا بعد س�نوات قليلة عىل االستثمار 

املحيل.

      خاص/ المستقبل العراقي

انخف�ض املؤرش العام للبورصة املحلية، أمس االثنني 
بنس�بة 0.19%، بع�د أن أنه�ى تعامالت�ه عن�د 119.24 
نقطة، اذ بلغ إجمايل قيمة األس�هم املتداولة نحو 1.575 
ملي�ار دينار، بعد أن بلغ عددها، 808.368 مليون س�هم 

من خالل 539 صفقة.
وت�داول ع�ىل 31 رشكة ارتفع منها 12 س�هما بينما 
تراجع 10 أس�هم فيما اس�تقر أداء 9 أسهم كما هم عند 
املس�تويات نفس�ها، وتصدر املرتفعني س�هم "داس�لم" 
بنس�بة ارتفاع بلغ�ت 9.77% مغلقاً عند املس�توى 2.36 
دين�ار، تاله س�هم "براري"بنس�بة 5.32% اىل املس�توى 
4.55 دينار، كما ارتفع س�هم "فكايش" بنس�بة %1.82 
مغلق�اً عند مس�توى 2.80 دين�ار، وع�ىل الجانب اآلخر 
تصدر س�هم "ركاب" الخارسين بنسبة 10% إىل املستوى 
52.38 دين�ار، وتاله س�هم "خ�ازر" بنس�بة 9.95% اىل 
املس�توى 1.81 دينار،ثم س�هم "بادية" بنس�بة %4.85. 
وكان رئي�س هيئة األوراق الدكتور عبد الرزاق الس�عدي 
ق�د وصف يف ح�واره مع "املس�تقبل العراق�ي" التذبذب 
الذي تش�هده البورصة بالحالة الس�ليمة، عاداً االرتفاع 

واالنخفاض دليل عىل وجود سوق، فالحالة الطبيعية ان 
يشهد السوق ارتفاعا وانخفاضا، انظر بالنتيجة اىل الرقم 
القيايس اىل الس�وق فمعدله الع�ام ارتفع اىل 136 بعد أن 
كان 101، وه�ذا مؤرش عىل ارتف�اع قيمة التداول مع ان 
ه�ذا ليس طموحنا لكن نتمنى تحقيق املزيد عند تحقيق 
الفرشة االستثمارية، وتتولد طاقة يف البالد.  وبشأن عدم 
تجاوز قيمة أسهم البورصة ل� مليوني دوالر يف اليوم، قال 
العدي إن "هذا ال يرضينا لكنه أمر واقع، هدف املس�اهم 
هو الربح وكل األس�واق العاملية للبورصة تقارن بس�عر 
الفائ�دة امل�ريف او الربح من االس�تثمار، يف العراق اآلن 
الركات الصناعية أس�عارها متدنية وربحيتها متدنية 
واالس�تثمار قليل األمد فيها ال يعطي مردود كايف، مشريا 
إىل أن البنوك تعطي أسعارا أكثر من سعر الفائدة املريف 
لذلك نرى ان س�عر الفائدة عىل البنوك جيد، فيما التداول 
عىل الركات الصناعية ضعيف بسبب، عدم جدية الربح 
الذي تعطيه هذه املؤسس�ات، فالقط�اع الصناعي كيف 
يك�ون فاع�ل يف ظل عدم توف�ر الطاقة. كلف�ة الصناعة 
لدينا عالية واملنافس�ة واس�عة عدم وجود نظام رضيبي 
فاعل وال جمركي وال س�يطرة نوعي�ة فاعلة، وكل هذه 

تتضارب وتؤثر يف الصناعة العراقية.

      بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن ممث�ل األمني الع�ام لألمم املتح�دة االثنني عن 
موافقة الكويت عىل تحويل "جزء كبري" من تعويضاتها 
إىل اس�تثمارات يف البرة ومحافظ�ات أخرى.وخفض 
مجل�س األمن ال�دويل ألكثر من مرة النس�بة التي كانت 
تقتطع من عائدات بيع النفط والغاز العراقي لتوجيهها 
إىل صندوق دف�ع التعويضات من 30 % كما وردت أصال 

إىل 5% حالي�ًا. وال يزال العراق يدفع خمس�ة يف املائة من 
عائداته النفطية لصندوق تعويضات األمم املتحدة لسد 
م�ا قيمت�ه 18 ملي�ار دوالر متبقية علي�ه كتعويضات 
للكويت،بع�د ان دف�ع 34.3 ملي�ار دوالر تعويضات إثر 
احت�الل الكويت يف عهد النظام الس�ابق،منها 25 مليار 
دوالر ذهب�ت إىل الكويت.وقال مارتن كوبلر إن "الكويت 
وافق�ت ع�ىل تحوي�ل جزء كب�ري م�ن التعويض�ات اىل 
استثمارات يف البرة وعدد من املحافظات". وأكد نائب 

رئيس الوزراء روز نوري شاويس يف وقت سابق حصول 
الع�راق ع�ىل "ضوء أخرض" م�ن األمم املتح�دة؛ لتقليل 
نسب مبالغ تعويضات غزو الكويت من 5 % إىل 2 أو3 % 
م�ن عوائد تصدير النفط العراقي. ويقدر املبلغ اإلجمايل 
للتعويض�ات ال�ذي دفعه العراق حت�ى اآلن بنحو 4ر36 
مليار دوالر ويتبقى م�ا مجموعه 16 مليار دوالر يتعني 
دفعها، وتش�ري التقديرات اىل أنه س�يتم دف�ع هذا املبلغ 

بالكامل بحلول مطلع عام 2015.

      بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة املالي�ة أن اإلج�راءات 
األخرية التي طالت البنك املركزي حافظت 
عىل ثلثي العملة الصعبة يف العراق. وقال 
عض�و اللجن�ة النائب عن دول�ة القانون 
هيث�م الجب�وري إن "حجم م�ا يباع اآلن 
يف البن�ك املرك�زي م�ن العمل�ة الصعب�ة 
يرتاوح بني ال�90- 130 مليون دوالر بعد 
اإلج�راءات األخرية، ويف الس�ابق كان ما 
يباع يص�ل إىل 350 ملي�ون دوالر". وبني 
الجبوري إن عملي�ة البيع هذه حافظت 
عىل أكثر من ثلث�ي العملة الصعبة داخل 
البنك. وأض�اف إن الدينار ارتفعت قيمته 
أم�ام ال�دوالر فعندم�ا كان يب�اع ب�350 
مليون دوالر وصل س�عر الرف للدوالر 
حينها إىل 1300 واآلن السعر يبلغ 1119، 

عادا إياه باإلنجاز الكبري.
ولف�ت عضو اللجنة املالي�ة الربملانية 
النائ�ب عن دول�ة القان�ون إىل أن اللجان 
املالي�ة واالقتصادي�ة تج�ري مباحث�ات 
مكثفة م�ع محافظ البنك املركزي وكالة 
عبد الباس�ط تركي، وت�م تبليغه باتخاذ 

اإلج�راءات املطلوب�ة، وأن تك�ون هن�اك 
تعليم�ات واضح�ة للح�د م�ن علمي�ات 

تهريب العملة الصعبة. 
وكش�فت اللجنة املالية الربملانية عن 

بي�ع البن�ك املرك�زي فواتري 
بقيم�ة 50 مليار دوالر 

الع�ام املايض، 10 
حقيق�ة  منه�ا 
و40 مليار دوالر 

وهمية.

ستباشر عملها مطلع 2013.. غاز الجنوب تعلن تأسيس شركة غاز البصرة بالتعاون مع الشركتين العالميتين

الجواهري: أصل 
االتفاق كان يتضمن 

استثمار الغاز في جميع 
الحقول الجنوبية

جهاد: الخطوة تمثل 
انطالقة جديدة 

لعمل شركات النفط 
األجنبية

خبير لـ"                               ": قدرات هائلة 
لدى شل وميتسيو بيشي

انخفاض مؤشر سوق العراق لألوراق المالية بنسبة 0.19 %

المعتصم العامة تنفذ 
مجمعًا سكنيًا في البصرة

الكويت توافق على تحويل "جزء كبير" من تعويضاتها إلى استثمارات

المالية النيابية: اإلجراءات بحق البنك 
حفظت ثلثي العملة الصعبة

      بغداد/ المستقبل العراقي

أكد مقداد صايف معاون مدير مكتب االقتصاد األملاني 
يف بغ�داد، أن املش�اركة األملانية بمعرض بغ�داد الدويل يف 
دورته 39 كبرية وتتمثل ب�22 رشكة من أفضل الركات 
يف العالم كركة MAN و BMW وش�تال كرين سس�تم.

وق�ال صايف ان�ه برغم قلة ال�ركات األملانية املش�اركة 
يف مع�رض بغ�داد الدويل للعام الح�ايل والبالغة 22 رشكة 
نس�بة لع�دد ال�ركات األملاني�ة املش�اركة باملعرض يف 
الس�نة املاضية والبالغة 35 رشكة، إال أنها تعد مش�اركة 
كبرية نظراً لوجود ك�ربى رشكات العالم كركة "مان" 
املتخصصة لسيارات الحمل و رشكة سيارات "بي ام دبل 
يو" ورشكة "شتال كرين سستم" املتخصصة بالرافعات. 

وأض�اف أن مكت�ب االقتصاد األملاني يف بغ�داد يعمل عىل 
دع�م الركات األملانية للدخول إىل البيئة العراقية لغرض 
االس�تثمار واإلس�هام يف بناء واعمار الع�راق، إضافة إىل 
مس�اعدة ال�ركات العراقية التي تبح�ث عن رشيك من 
أملاني�ا بالتعرف عىل ال�ركات األملاني�ة واختصاصاتها. 
وأشار اىل وجود جملة من املعوقات حالت من دون دخول 
الركات األملانية لالس�تثمار يف الع�راق منها التريعات 
القانونية وتأخر النظام البنكي وبريوقراطية العمل وعدم 
وجود ضمان فعيل ألموال املستثمرين، ألن األملان يبحثون 
عن بيئة آمن�ة وضامنة ألموالهم.وافتت�ح معرض بغداد 
الدويل بدورت�ه ال�39 يف بغداد بمش�اركة أكثر من 1400 
رشك�ة وبحدود 22 دولة عربية وعاملية، ويس�تمر عرة 

أيام ابتداء من 2012/11/1 و لغاية 2012/11/10.

      بغداد/ المستقبل العراقي

كشف النائب عن التحالف الوطني 
ج�واد البزون�ي ع�ن وج�ود مس�اِع 
لتريع قان�ون خاص للب�رتودوالر 
يك�ون مس�تقال وخ�ارج املوازن�ة، 
والذي يمنح املحافظات دوالرا واحدا 

ع�ن كل برمي�ل نف�ط ينت�ج داخ�ل 
الحدود اإلداري�ة للمحافظة". وذكر 
البزون�ي أمس انه "وم�ن خالل هذا 
القان�ون ال نحتاج بعده�ا إىل تجديد 
البرتودوالر يف كل س�نة ألنه ربما قد 
تكون هن�اك اعرتاضات معينة عليه 
من قبل البعض".وأكد "إننا سنعمل 

وب�كل جهدن�ا ع�ىل تري�ع قانون 
م�روع الب�رة عاصم�ة الع�راق 
االقتصادي�ة ال�ذي أطل�ق م�ن قب�ل 
سماحة الس�يد عمار الحكيم"، عادا 
أن "ه�ذا املروع هو املهم يف الوقت 
الح�ايل بالرغم من الرتيث يف القانون 

من قبل مجلس الوزراء العراقي".

      بغداد/ المستقبل العراقي

يس�تورد العراق ما يقارب ال� 14 مليون 
لرت يوميا من املش�تقات النفطي�ة من عدة 
بل�دان "مرغم�اً " لس�د النق�ص الحاص�ل 
الذي ال تس�تطيع املص�ايف القديمة توفريه.
ويذك�ر أن الع�راق يحت�اج إىل كمي�ات م�ن 
املش�تقات النفطية، يذه�ب جزء كبري منها 
لتوفري الطاقة الكهربائي�ة، واملتبقي يكون 
وق�ودا للس�يارات. وكش�فت وزارة النف�ط 
العراقي�ة عن اس�ترياد كميات ت�رتاوح بني 
ال��4-6 ماليني ل�رت من زي�ت الغ�از يومياً 
عرب املنفذ البح�ري يف جنوب العراق، وأيضاً 
وم�ن املنف�ذ نفس�ه تدخ�ل الب�الد كميات 
بح�دود 8 مالي�ني م�ن م�ادة البنزي�ن، من 
مناش�ئ عاملية مختلفة، حس�بما كش�فت 
هيئ�ة بغ�داد لتوزي�ع املش�تقات النفطية. 
وقال مدير الهيئة عيل املوس�وي إن " عملية 
استرياد املش�تقات النفطية من الخارج هو 
الذي يس�د العج�ز املوجود يف عم�ل املصايف 
القديمة،وكذلك حاجة البالد لهذه املواد بعد 
سقوط النظام الس�ابق خصوصاً مع تزايد 

دخول أع�داد كبرية م�ن العج�الت، إضافة 
للحركة االقتصادية واالس�تثمارية املتزايدة 
الت�ي تس�تدعي اللج�وء لالس�ترياد".ولفت 
املوس�وي، إن الع�راق يس�تورد م�ن املنفذ 
البح�ري م�ن 4 إىل 6 ماليني لرت زي�ت الغاز 
يومياً، وبنحو 8 ماليني لرت بنزين، إضافة إىل 
استرياد الغاز السائل والنفط األبيض حسب 
املوسم وحسب الحاجة من دول عدة.وذكر، 
إن املش�كلة األساسية وهي نقص الكهرباء 
يف البالد وعدم اس�تقرارها، يتطلب الحاجة 
املس�تمرة يف عملي�ة اس�تهالك املش�تقات 
النفطية خصوصا مادة الكاز "زيت الغاز". 

وأكد املوسوي إن وزارة النفط وضعت خطة 
وسياس�ة واضحة للروع بع�رض مواقع 
ع�دة ومص�ايف ع�دة لالس�تثمار والتطوير 
كمصايف كربالء، النارصية، ميسان، كركوك 
لس�د حاج�ة البلد م�ن املش�تقات النفطية 
واالنتقال من مرحلة اس�ترياد املشتقات إىل 
تصديرها. يش�ار إىل أن موانئ البرة وهي 
ام ق�ر، املعقل، خور الزبري جنوبي العراق 
تس�تقبل يف األس�بوع الواح�د ناق�الت عدة 
وقود م�ن بلدان مختلفة تحم�ل عىل متنها 
كمي�ات ضخمة من من مادت�ي زيت الغاز، 

والبنزين، ومشتقات أخرى.

      البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة املعتصم العامة التابعة لوزارة 
االعمار عن إنشاء مروع املجمع السكني 
لوزارة الهجرة واملهجرين يف البرة بكلفة 

تجاوزت ال�43 مليار دينار.وقال مدير العالقات 
العامة للركة جعفر خلف رسن إن وزارة 

االعمار واإلسكان أحالت مروع مجمع سكني 
يف البرة تابع لوزارة الهجرة واملهجرين اىل 
رشكة املعتصم العامة والذي يتضمن إنشاء 

نوعني من العمارات، األول يتكون من 15 عمارة 
بثالث طبقات لكل طبقة 4 شقق وتحتوي كل 
شقة عىل ثالث غرف.وأضاف أما النوع الثاني 

من البناء فيتكون من 10 عمارات ذات ثالث 
طبقات ولكل طبقة أربع شقق وتحتوي كل 

شقة عىل غرفتني، مشرياً إىل أن كلفة املروع 
43,559 مليار دينار عراقي بفرتة انجاز محددة 
ب�900 يوماً.وأكد أن املروع مازال قيد االنجاز 

وعند اكتمال تنفيذه سيسلم إىل وزارة الهجرة 
واملهجرين لتقوم بدورها توزيع تلك الوحدات 

السكنية عىل املهجرين والذين ليس لديهم 
مساكن عىل وفق آلية تحددها الوزارة.

22 شركة ألمانية تشارك في معرض بغداد الدولي

قانون خاص للبترودوالر "خارج الموازنة

العراق يستورد 14 مليون لتر وقود يوميًا

نائب: الخبرات األجنبية ستنهض 
باالستثمار

      بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا عدن�ان املياح�ي عض�و ائت�الف دول�ة القان�ون، إىل رضورة االس�تعانة 
بالخربات األجنبية والدول املتطورة اقتصادياً للنهوض بالقطاعات 
االقتصادي�ة الوطني�ة الس�يما قطاع االس�تثمار، من 
خ�الل كيفية تعديل قوانني االس�تثمار بصيغة تجذب 
الركات لالس�تثمار يف البلد. وقال املياحي إن العملية 
االس�تثمارية يف البالد ما زالت غري مش�جعة ألس�باب 
عدة أهمها التريعات القانونية الطاردة لالس�تثمار 
وتخل�ف النظ�ام البنك�ي. وأضاف يج�ب اإلفادة من 
الش�عوب والبلدان املش�ابهة للواق�ع العراقي والتي 
نهض�ت صناعياً وزراعي�اً بقدراتها الذاتي�ة كإيران 
وتركي�ا ودول الخليج يف كيفي�ة توظيف إمكانياتها 
الوطنية بالبناء واالعمار واالس�تثمار.ودعا املياحي 
املنظوم�ة  لبن�اء  البري�ة  الق�درات  تطوي�ر  إىل 
االقتصادية بناء استثمارياً ال استهالكياً عن 
طريق تذلي�ل الروتني املنفر 
للمس�تثمر يف العراق، فضالً 
دائ�رة  إنه�اء وقط�ع  ع�ن 
تعدد الوسطاء يف أي عملية 
اس�تثمارية للحيلول�ة دون 
واعتم�اد  الفس�اد،  وق�وع 

سياسة تعدد املنافذ.
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يذكر الراحل الناقد.د محسن اطميش يف كتابه "دير 
امل�اك" أن�ه البد ألي ناقد أو باحث يطم�ح  مخلصاً إىل 
تقدي�م  رؤي�ة نقدية متكامل�ة عن الش�عر الجديد  ان 
يتن�اول  أدوات التش�كيل الجمايل للش�عر وهي" اللغة 
" "الصورة " "املوس�يقى"، واعتق�د أن هذه العنارص 
كانت شبه غائبة يف كتاب خضري كونه معنياً  ب�"القيم 
التش�كيلية يف الش�عر العراقي" لكنها من مستلزمات 
البح�ث يف هذا املوض�وع الحيوي الذي ل�م يوله عناية 
مناس�بًة ،م�ع انه  يملك الع�دة النقدي�ة يف بحث هذه 
الجوانب التي البد منها يف كتابة عن الش�عر، حتى وان 
كان البح�ث معني�اً بالقيم التش�كيلية في�ه.  يف ختام 
الكت�اب موض�وع بعنوان " هاش�م حن�ون .. نموذجاً 
تطبيقياً" وه�ذا املوضوع يضع كت�اب خالد خضري يف 
خانة )التشظي الكتابي( كون املواضيع املدروسة كلها 
عن كتب لش�عراء بعضها تعتمد شعر التفعيلة وأخرى 
تعتمد قصيدة النثر. ونرى أن موضوع   قراءته ألعمال 
التش�كييّل )هاش�م حن�ون (ال عاقة لها بمت�ن كتابه  
الذي هو مقاالت تطبيقية عن )قيم تشكيلية يف الشعر 
العراقي( الحديث تحديداً. فقراءته عن الفنان)هاش�م 
حنون( أقرب إىل س�رية فنية للفن�ان، منذ العام 1990 
م�ع جرد ملعارض�ه يف أع�وام  1996 و1998 يف العراق 
و1999- 2000عم�ان، م�ع بعض اآلراء ع�ن تجربته 
للفنان�ن هاش�م تايه وصدام الجمي�يل ورؤية للقاص 
محمد خضري يف أعماله ترتكز حول" التضحية  يف وضع 
أفقي" بجذورها املرتبط�ة بالفن الرافديني  القديم  إذ 
تبدو الشخصيات  يف حركة  متصلة لبناء مدينة أرضية 
فاضلة ع�ر العمل االجتماعي. وق�د عمد خالد خضري 

إىل أن ينف�ض ي�ده كاملة عما س�بق أن ن�ر أغلبه يف 
الصحف املحلية ويف هذا الجانب دفعة واحدة وب�)182( 
صفح�ة من القط�ع املتوس�ط. وآثر تجمي�ع مقاالته 
املنشورة، يف كتاب دون إعادة نظر يتطلبها خروجها يف 
كتاب، البد أن تكون له ميزة خاصة عما نره س�ابقا 
متفرقا مكاني�اً وزمنياً، ويف صفح�ات ثقافية يومية، 
ل�ذا فهو يكرر بعض األفكار وال�رؤى والتصورات التي 
طرقه�ا يف دراس�اته ومنه�ا كمثال م�ا ورد يف اقتباس 
عن الناقد س�هيل س�امي نادر ورد في�ه:" أن ال وجود  
للنق�د الفني بوصفه حركة مس�تقلة، انه نص يختلط 
بنصوص أخ�رى.. انه ال ينفصل ع�ن التقاليد األدبية، 
فخطته أدبية، أوصافه و تعابريه ، وال سيما لغته كلها  
وطريقته يف الحكم"  ويبث فكرته هذه خال دراساته 
هن�ا وهن�اك حتى أن�ه يضعه ضم�ن مقتب�س له من 
كتابه عىل صفحته األخرية .كما يعمد لتكرار ما ذكرته 
الفنانة هناء مال الله يف أماكن متفرقة من الكتاب عن 
"العنارص التكوينية للوح�ة" بينما مقاالته كانت عن 

كتب شعرية وتأثري القيم التشكيلية فيها. 
***                                           

الش�عر والتشكيل ، محاولة منذ األزل ، كل بأدواته، 
لرص�د موق�ف اإلنس�ان يف حيات�ه اليومي�ة الخاصة- 
العامة، واالجتماعية - التاريخية فالش�عر جنس فني 
يملك استقاليته الخاصة- الفنية اعتماداً عىل امللفوظ 
- املسموع الذي عره تتشكل الصور ويرتبط بوشائج 
ع�دة ال انفص�ام جوهرياً فيها مع الرس�م لكنه ينفرد 
عنه بأنه يس�مع ويرى والرسم قريب من الشعر كذلك  
لكنه مس�تقل عنه كونه يرى وال ُيس�مع و"بن الرسم 

والشعر ثمة منطقة مشرتكة، مظللة، عارفة، حسية 
وروحانية يف آن واحد. أن�هما لغتان مختلفتا القواعد 
واألدوات لكنهما يشرتكان بالكيفية التي يجري فيها 
اقتن�اص الجوه�ري"- ش�اكر لعيب�ي-. يف مقدمت�ه 
للكت�اب يؤّك�د الفنان هاش�م تايه أن خال�داً "يحاول 
أن يختر عدته النقدية املنتمية إىل حقل التش�كيل، يف 
قراءة نصوص ش�عرية مس�تعيناً بع�دد من املفاهيم 
التي أنتجها هذا الحقل" ويؤكد تايه أن" الحدود تنفتح 
بن الش�عر والرس�م ، وتجري عمليات تبادل مصالح 
بن االثنن ، وتغدو الصورة مجاالً حيوياً يستثمر فيه 
الش�عر والرسم رأسماليهما وطاقاتهما يف إنتاج نص 
ذي طبيعة هجينة تضافرت يف تشكيلها قوى مخلوقن 
لم يكفا يف أن يتباريا عىل سطح موحد". كتاب الزميل 
خالد خضري، وخطابه التشكييل عموماً، يحتشد برؤى 
الحداثة التشكيلية التي تجتاح العالم املتطور حضارياً 
وله م�ن التقاليد الفنية الراس�خة تاريخياً-اجتماعياً 
والت�ي نفتق�ر  إليه�ا خاص�ة يف الجوان�ب الحياتية- 
الثقافية العراقية املرتدية، بس�بب اإلهمال والامباالة 
الرس�مية والش�عبية وعدم القناعة بأهمي�ة الثقافة 
والفن�ون يف تغيري املزاج الجمع�ي للمجتمع وانفتاحه 
تجاه القيم الحداثية الفنية بالذات التي تجتاح العالم 
البعيد عنا حضارياً واجتماعياً. الناقد التشكييل) خالد 
خضري الصالحي( ال يمكن التشكيك بكفاءته املتميزة 
يف كتاباته ،خاصة عن النقد التشكييل ، وكذلك مقاالته 
ال�واردة يف كتابه  والتي يتعامل  فيها بلغة متخصصة 
ج�داً مما يجعل خطاب�ه الكتابي - التش�كييل بالذات 
))متعالي�اً(( ع�ىل الق�ارئ  من خ�ال لغت�ه املمتلئة 
باملفاهي�م واملصطلح�ات والت�ي تجعل�ه ُمنه�ْك لغري 
املتخصص بدقة  يف هذا الحقل. لكن كتابه ينفرد كونه 
مس�اهمة جادة يف تبيان وتنظري هذا الجانب تطبيقاً ، 
خاصة بهذا الجه�د الدائب الذي ال ينازعه عليه أحد يف 
الساحة الثقافية الَبّصيَة- العراقية  ، حالياً  يف األقل، 
كونه صدر يف كتاب منش�ور، م�ع إن لبعض مماريس 
الفن التش�كييل ،بالذات، مثل هذه االهتمامات ومنهم 

يف الب�صة مث�ًا الفن�ان والناقد التش�كييل والش�اعر 
)هاش�م تايه( وكذلك الفنان التش�كييل )شاكر حمد( 
الذي له مساهمات عدة يف هذا املجال ، نرها سابقاً يف 
مجات عراقية،هي ) األق�ام واملوقف الثقايف ومرايا(، 
ومنها دراس�ته املعنونة" املنظور التشكييل يف )كراسة 
كانون("  عن رواية القاص محمد خضري ، و)بورتريه 

تش�كييل( عن بعض قصائد الش�اعر محمود الريكان 
ودراس�ة ع�ن املكون�ات التش�كيلية يف رواي�ة )رغ�وة 
السحاب( ألس�تاذنا القاص الرائد محمود عبد الوهاب 
،ومق�ال مطول  نره بحلقتن عن الرؤى التش�كيلية 
يف مجموعة الشاعر فوزي السعد )الريشة والطائر(.و 
للفن�ان " ش�اكر حمد" أيضاً دراس�ة يف كت�اب جاهز 

للطبع يتناول فيه النتاج الش�عري للشاعر  حسن عبد 
اللطيف من زاوية منظور الفن التشكييل .

*قيم تش�كيلية يف الش�عر العراق�ي/ خالد خضري 
الصالحي/ اصدارت اتح�اد أدباء وكتاب البصة /عىل 
نفقة رشكة آس�يا س�يل لاتص�االت/ الغ�اف: هاني 

مظهر/ التصميم: صالح جادري/ دمشق-2012  .

 جا�سم العايف

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

 العدد )378(  الثالثاء  6  تشرين الثاني 2012
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قلت، افتح العينن يف الداخل 
هن�اك حي�ث يتقاطع محور 

الشمال الرقي
مع محور الشمس

قلت، أغلق وادي امللوك 
هناك حيث تتحّول األجس�اد 

إىل ذهب
ألّن قوته�م الس�ماوية  كما 

قلت هي كا
كما قلت كا، كا

نحن نعيش يف مدينة املوتى
واآلن ها نحن جميعنا 

يف مساكن املوتى
فوق الرمل مرتاحة قلت

أنا رغم ذلك
أشكل األواني الطينية

عىل شاطئ الّنيل
أبحث عن املاء الّنمري

بن حقول الضوء
وأنت مع ذلك

بعينيك الشبيهتن بالنجوم
جالسا فوق عرشك

تماثي�ل  قدمي�ك  وعن�د 
السفانكس مغطاة بالرّمل

تتطلع إىل الشمس الوليدة
مهندسة الزّمن

365 تمث�ال س�فنكس تقف 
وجها لوجه

يف دائ�رة النهائّي�ة هي مثال 
للكمال

وبوجهك الثالث
بوجه�ك ال�ذي م�ن صمت و 

أرسار
تنظر إىل هندسة االنسان

هل تراني
أنا أعيش هكذا

بألم من أشياء كثرية
بذكرى أشياء كثرية

الصورة الكاملة لدي
هي نجمة

نجمة راجمة
هي شكل وإمكانّية

وجود
يا حّبي 

مات كّل يشء
كّل يشء كّف عن الوجود 

بكل هدوء
كّفت عن الوجود

البن�ت الصغرية الت�ي تجعل 
الثلج يسقط

فوق زهور الكرز
عالم كان جميا مات

تلته أحام بعالم جميل
واألمطار ابتدأت

نجوم الثلج
وأنا أمطر بعينّي

كم مرّة كان عيّل أن أموت؟
أنت، بعينيك حميتني

يا حّبي 
تعال إيل

أنا الذي أناديك منذ سنن
م�ن اآلن لون�ك الذي س�وف 

أنادي

�سعر

�سرود

زاد املطابع

خيمياء العني
امل�ستقبل العراقي : متابعة

صدر عن دار ضفاف للطباعة والنر والتوزيع يف الش�ارقة 
كتاب )الثورة النّوابية - دراسة أسلوبية يف الشعر العامي للمبدع 

" مظفر النواب "( للدكتور حسن رسمك حسن. 
يأت�ي ه�ذا الكتاب ضم�ن توجه يس�عى الناق�د اىل تحقيقه 
يف دراس�ة ش�عر الش�اعر الكبري مظفر النواب. فيش�ري الناقد 
رسمك يف مقدمته اىل ذلك فيقول " يقوم هذا الجزء - من أجزاء 
مروع�ي النق�دي عن املب�دع " مظفر النواب " - عىل أس�اس 
فرضي�ة مركزية ت�رى أن اإلحتفاء بالدور الس�يايس والتعبوي 
لش�عر الش�اعر واملناض�ل الثائر " مظف�ر الن�واب " - العامي 
والفصيح - قد أربك كثريا ، وكثريا جدا ، عملية اإلمساك النقدي 
املقت�در بمنج�زات الثورة الهائل�ة التي حّققها الن�واب يف بنية 

القصي�دة ، العراقي�ة والعربي�ة ، ومضامينها . وس�يختص هذا 
الجزء بما أس�ميته ب� " الثورة النوابي�ة " يف القصيدة العامية ، 
موضح�ا ، عوامل إنضاجها ، وس�ريورتها ، وتمظهراتها الفنية 
والفكرية والجمالي�ة ، وصورها الريادية ، وتأثرياتها يف األجيال 

الشعرية التي أعقبت النواب . "
ويف اش�ارات رسيعة من خال فهرس الكتاب س�نتعرف عىل 
بعض من توجهات الناقد رسمك وفهمه للتجربة الش�عرية التي 
خاضه�ا الن�واب، فنجد )ب�ن الث�ورة النوابية وحركة الس�ياب 
الثوري�ة، مظفر النواب رائ�د الثورة العامي�ة الحديثة ، الحداثة 
الشعبية !! ، النّواب وحالة ) ما بعد الحب( ، الشعر عيد كوني .. 
القصيدة غبط�ة كونية ، الخيميائي ، حزن النواب العجيب : مو 

حزن لكن حزين !! ، الجرس العاشق : أنسنة النحاس ..(
يقع الكتاب يف أكثر من 300 صفحة.

      عبد العزيز بركة �ساكن

البيت بيتي، وبيت النمات العجوالت، الستائر القديمة واملروحة.
بيت السحليتن الصغريتن والفارة

البي�ت بيتي وبيت الض�ب والعنكبوت وبيته، وبي�ت الذبابتن العالقتن 
بخيطه،وبي�ت الثعب�ان األرقط املرتب�ص بي: الحيَّة مصنوعة من الخش�ب 

أهدتني إليها سيدة ومعها قبلة.
البي�ت بيتي وبيت الكتب الصفراء، ش�نوا أش�يبي، هاروكي موركامي، 
فران�ز كافكا، واس�يني األعرج، عراق�ي يف باريس، وأرف�ف املكتبة العجوز 

وأخشاب املوسك.
بيت البعوضة يبتلعها الضفدع: بيت الضفدع.

البي�ت بيت�ي وبي�ت الرسي�ر الكبري ومنض�دة الق�راءة وصنب�ور املياه 
املعط�وب "جركان�ة" الخم�ر الفارغ�ة، أعقاب الس�جائر، أحذية النس�اء 
القديمة، فراش�تان تتحريان الرحيق يف زهرة ميتة، الزهرة الذابلة، أس�ورة 
أمي القديمة، جلباب الن�وم، قصاصات الجرائد، صورة املهاتما غاندي عىل 
الحائط وصوت اآلذان البعيد، البيت بيتي وبيت املرأة الغائبة وسبحة العقيق 

اليمني الجميل.
بيت الطيبن والفاسقن واملارقن والخانعن

بيت كل من يش�بهني ويكرهني: تعجبني يف املرأة أنها ال تس�تقيم إال إذا 
اعوجت، ويف الرجل االنحطاط.

بيتي وبيتهن وبيتهم والقط الذي يلعب اليوجا عىل الحائط: القط يصيل.  
بيت الحائط والغائط وش�جرة الجوغان العماقة واملسكيتة الريرة وبيت 
الحزانى املتردين وتاجر البضائع الكاس�دة، يغتب التلفاز اآلن رجاً يحبل 

بتوأم: بيت التوأم والرجل والتلفاز.
بي�ت الصافي�ة وأل�م ق�ي ومخت�ار ع�يل وصديق�ي املن�ي يف ق�ره 

والدجاجات.

بي�ت الكل�ب: اقصدني حينم�ا ال تكون ام�رأة يف بيتي، وتك�ون النافذة 
مرعة، وقلبي يتلصص يف خاطر سيدة بتشممها ويهُر.

 أتج�ول عاريا فيه وال اخ�ي بوليس النظام الع�ام وإذا طرقت حذاؤه 
نافذتي أرد إليه بكل شجاعة دون ان اهرع إيل جلبابي: تفضل، إنه بيتي.

عندما تلعب الصهباء بي، وارى الش�جرة أرنبا، فان بيتي يصبح القفزة 
الت�ي تفلتني من كلب الصيد، والعثرة التي تؤخرن�ي من مصادفة الكارثة، 
ويصري املرأة الوحيدة الوفية التي تحتضن البيت، بيتي ايضا خمارتي التي ال 
تق�ود إليها خرائط الرطة وال يعلم قنانيها املخرون، بينما تقبل أغنياتها 
السحابات البعيدة ويفوح  خندريسها كروان وسكسفون ونساء ال يخشن 

يف الحب لومة الئم..
بي�ت كتبي املغضوب عليها والضالن: هن�ا اكتبها، أغنيها أمارس معها 
الح�ب، وأمزقه�ا وابكي عليها، وحينم�ا تنهض من موتها، مث�ل الزومبي، 

ادفع بها إىل نارش مجنون.
 لوحة زيتية رس�مها مس�تنري، بيت صديقي دكتور الجعيل، بيتي وبيت 

الجن والشياطن، أعشاب املطر الصيفي اللذيذ.
بيتي بيت بيتي الصغري املش�يد من الطن واللبن وأخش�اب الش�جريات 
القتىل التي ماتت فداء لنا، وبيت روح أبي وأمي وبنت الطريق وبيت حافظة 
الصدر التي نس�يتها ع�ىل رواية عوليس قص�دا أم مك�را، فالبنيات يوقعن 
حضوره�ن فيما يرتكن من متعلقات: دبوس الش�عر، ف�ردة جورب، رباط 
قصري من الكتان، خصلة طويلة دافئة عىل الوس�ادة، وتحت الوسادة حرير 
مجنون، احمر الش�فاه عىل كوب املاء وكاس�ات الع�رق، فانلة بيضاء من 
الساتان تشبه قبلة منسية يف لسان نزق ترتكها النساء عادة تحت املاءات، 
عدسات العن، قامة الظفر، ناتفة الشعر، سؤال ال إجابة له،موىس ملحاولة 
االنتحار الفاش�لة،  قبل�ة رسيعة من اعىل الكي بورد، ع�راك قصري، منديل 
تعب، قلم روج، واق أنثوي مستعمل، كركبة الباب، ونسيت ان أقول ان بيتي 

هو ايضا بيت الباب والنافذة املرعة.

البيــــت

الثورة النّوابية ..  دراسة أسلوبية
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لعّل من املهّم يف س�ياق مقاربتن�ا للحداثة األدبيَّة، 
وال س�ّيما قي�اس ِش�عر الع�رب ع�ى ِش�عر غريهم، 
استحضار مفهوم )الش�خصانيَّة الثقافيَّة(، بوصف 
قضيَّ�ة الش�خصانيَّة، حض�وًرا وغياًب�ا، ه�ي البنية 

العميقة لألمر كلِّه. 
�د  )محمَّ املغرب�ي  الفيلس�وف  أن  ومع�روٌف 
عزي�ز الحباب�ي، -1993(، ق�د اش�تغل ع�ى مفهوم 
الشخصانيَّة، الذي أفاد فيه من الفلسفة الشخصانيَّة 
لدى الفيلس�وف الفرن�ي )إيمانويل موني�ه(، وذلك 
يف م�روٍع نظ�ريٍّ أنج�زه الحباب�ّي ح�ول الثقافة 
اإلس�اميَّة، من�ذ كتاب�ه »م�ن الكائن إىل الش�خص: 
دراس�ات يف الش�خصانيَّة الواقعيَّ�ة«، 1962، وكتابه 
»الشخصانيَّة اإلس�اميَّة«، ألَّفه بالفرنسية، ثم نقله 
إىل العربيَّ�ة، )القاهرة: دار املع�ارف، 1969(، وكتابه 
»من املنغلق إىل املنفتح«، 1961، بالفرنسيَّة، ترجمه: 
�د ب�رادة، )القاهرة: مكتب�ة األنجل�و، 1971(،  محمَّ
وصواًل إىل كتابه »من الُحرِّيَّات إىل التحرُّر«، )القاهرة: 
�سَ  دار املع�ارف، 1972(. حتى لقد ُعدَّ الحبابّي مؤسِّ
الش�خصانيَّة اإلس�اميَّة. وتلك اإلش�كاليَّة التي ُعِنَي 
الحباب�يُّ بمعالجاتها هي إحدى الركائز الذهنيَّة التي 
كان ينبغ�ي أن تحرض يف جدليَّاتنا الفكريَّة واإلبداعيَّة 
م�ع اآلَخ�ر، الغ�رب تحديًدا. غري أن ه�ذا ما ال ُيعريه 
كثرٌي م�ن »الكائناتيِّني« انتباًها، ف�إذا هم غارقون يف 
التنظري للتبعيَّة باسم الحداثة، أو يف التنظري لانغاق 

باسم األصالة. 
واألثر األدبي- نموذًجا - ليس سوى مامح الوجِه 
العامِّ الكياني اإلنس�اني والوجِه الخاصِّ الشخصاني 
ل من خال الجينات الثقافيَّة  الحضاري، الذي يتش�كَّ
�ة، ليك�ون رحي�ُق الوجه�ني ذل�ك: )ال�ُكلِّ -  الخاصَّ
اإلنس�اني(. ومن َثمَّ فإن انتفاء تل�ك الفروق يف األثر 
عن اآلَخر، أو ذوبانها يف َقَس�مات اآلَخر، يعني تايش 
)الش�خصيَّة اإلنس�انيَّة املختلفة(، وتفتُّ�ت )القيمة 
. وهو ما ُيفيض  ق�ة املُضافة(، عى نحٍو ج�ذريٍّ الخاَّ
ة، نتيجة انخراطها  إىل إفقار الحضارة اإلنس�انيَّة كافَّ

يف بوتقٍة واحدٍة، ذات مامح مستنسخة.
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ع�ى أن األدب العرب�ّي لم يك�ن يف حاجة إىل بعض 
االستعارات الغربيَّة، من قبيل قصيدة النثر؛ ألن املادة 
مألوف�ة لديه منذ أكث�ر من ألف س�نة. وما حدث ال 
يع�دو- عند التمحيص- تزويَر عملة! ما حدث ليس 
. ومن َثمَّ  سوى استبدال اسٍم مرتجم باسمنا العربيٍّ
يه  مصادرة اس�منا الحقيقّي، بتسميِة ما كنَّا نسمِّ
نث�رًا أدبيًّا: ِش�عرًا رصيًحا؛ بما ترتَّ�ب عى ذلك من 
مصادرة الجنس األدبّي املس�تقّر الذي كنَّا ندعوه 
�عر(، يف مح�اكاة س�اذجة لآلَخ�ر، ال أكث�ر.  )الشِّ
وتلك أغبى درجات التبعيَّة الثقافيَّة، واالس�تاب 

الحضارّي لنماذج اآلخرين. 
وال غرابة - والحالة هذه - أْن لم َتُعد للعربّي 
ش�خصيٌَّة يف العالم، وال تأثرٌي ُيذكر؛ ألنه ارتىض 
أن يك�ون تابًعا، مقلِّ�ًدا، غاية ُحلمه أن يذوب يف 
كأس الغري�ب. وه�ي ظاهرة غري جدي�دة، إالَّ 
يف الحق�ل األدبّي، إذ ال تع�دو كونها صورة من 
ظواهر االنس�اخ والتقلي�د، كأن يغريِّ أحدهم 
اس�مه- من يوس�ف إىل: جوزف مثًا، أو تبدِّل 
إحداهن اسمها من مريم إىل: ماري- كي يحلو 
االس�م يف أفواه من شغفوهما وجًدا! ذلك كّل 
ما هنالك، أو بلفٍظ آخر- وباستعارة تسمية 
ابن الخطي�ب األندلي ألح�د مؤلَّفاته: تلك 
هي: "ُنفاضة الِجراب"، الدعائّي واالدِّعائّي، 

حول قصيدة النثر. 
ولقد تسمع من مزايا قصيدة النثر الغراء إشادتهم 

بتل�ك اللغة اليومية الت�ي ُتميِّزه�ا. وأن لغة الرتاث – 
بزعمهم - واألوزان والقوايف معيقات كأداء دون ذلك! 
وطبيعي أن يكون النث�ر أحفى باللغة اليوميَّة! ولكن 
أّي تعب�رٍي ع�ن قضايا اإلنس�ان اليوميَّة ل�دى هؤالء؟ 
وبأّي مستوى لغوي إنسانّي كان - ودع عنك أن يكون 
أدبيًّ�ا - مع انبهام ما يكتبون�ه، وُندرة َمن يقرؤونه؟ 
أين ذلك�م كلّه مع ما يبدو من انغ�اق قصيدة النثر، 
وتقوقعها باس�م اليومّي والهاميّش والسهل، إىل آخر 
ه�ذه الُحج�ج اليوميَّة والهامش�يَّة والس�هلة؟ فيم 
تل�ك املزاع�م، وقد بات�ت أدب انعزاٍل، وانكف�اء ذاتّي، 
يجرّت فيه أصحابه هذياناته�م الذاتيَّة، ال يؤثِّرون وال 
يتأثَّرون، وال َيسمعون وال ُيسمعون، وال ُيقنعون وال 
�عر عن اليومّي  َيقتنع�ون؟ أضف إىل هذا أن تعبري الشِّ
البس�يط خصيص�ٌة طاملا ُعرفْت يف كّل زماٍن ِش�عرّي 
ومكاٍن أدبّي، وليس�ت باكتش�اٍف جدي�د. غري أنها ال 
تعني بالرضورة هذا النحو البارد، الذي إنما يأتي اليوم 
ة َمن  « ُحجَّ ذريعًة ملَن ال ذريعة له. فأن يكون »اليوميُّ
ال ي�كاد ُيبني؛ إذ يريد انفتاق الجس�د األدبّي لُفضوله 
ى البس�اطة«؛ فإن  ات�ه، قائًا: »أن�ا إنَّما أتوخَّ وتطفُّ
ش�عراء العاميَّة، إذن، أكثر منه بس�اطًة ويوميَّة، مع 
امتيازهم عليه بالجماهرييَّ�ة والتأثري! فما الجديد؟! 
�عر ال يعني أن ُيصبح  ثم إن التعبري عن اليومّي يف الشِّ
نثرًا، بحاٍل من األحوال؛ ذلك أن هذا امليدان يظّل ميدان 
النثر بامتياز، بصحافته، ونرات أخباره، وتقاريره، 
عر للنثر  وخاطراته. وال مفخرة، لهذا، يف منافسة الشِّ
يف هذا املجال، إالَّ حينما ُيَشْعَرُن ذلك اليومّي؛ أي حني 
�عر، ال حينما ُيستنس�خ،  ُيرتَفع به إىل س�ماوات الشِّ
كما ه�و، فَيغرق يف وحله الغارق�ون. هذا ناهيك عن 
أن ترى الواقع اليوميَّ نفسه أبهى من النّص، وأجمل 
منه وأش�َعر. وهو م�ا ُيلحظ كثريًا يف ما 

ى  يس�مَّ

بقصيدة النثر! 

إن عبقري�ة الف�ّن عموًم�ا تتمثَّ�ل يف أن يرتف�ع 
ا  بالواق�ع، وأن يخلِّق من الهاميشِّ فنًّا رائًعا رفيًعا، أمَّ
أن يستس�لم للواق�ع، وينغمس عارًيا يف مس�تنقعه، 
وربم�ا انح�در دونه، فما تل�ك إالَّ وظيف�ة الضفادع، 
ال وظيف�ة اإلنس�ان املب�دع، الصناع! 
التعبري عن اليومّي البسيط، أو 
َش�عرنته، إنما يمك�ن أن يتأتَّى 
م�ن قبيل قول الش�اعر جاس�م 
الصحيح، ]من قصيدة له بعنوان 
"عاش�ٌق أعش�بْت ب�ه الَعَتباُت"، 
)مجل�ة القافلة- الس�عوديَّة، ع4 
م60، يولي�و- أغس�طس 2011(، 

ص84- 85[، عى سبيل الشاهد:
أن�ِت يا َمْن َفَتْح�ِت أزراَر ُعْمرِي 

َنواُت! ** فَهوَْت ِمْن َقميِصِه السَّ
فهنا يتّم نقل البس�يط واليومي 
م�ن عاديَّته إىل ِش�عريَّته التصوريَّة. 
ولع�ل يف ه�ذه اإلملاح�ة ما يب�نيِّ ما 
نعني�ه. أّم�ا أن يأتيك أحده�م ليغّثك 
برسد األش�ياء التافه�ة، ويف نصوص 
أتفه، فما ذل�ك إاّل الِعّي واألََفن، وليس 

من الفّن يف قبيل أو دبري.
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د  ومن الُحجج الواهية أيًضا التي ترتدَّ
ونه قصيدة  لدى بعض مس�وِّقي ما يسمُّ
النث�ر: عى أنها ِش�عر، و»أًبا ع�ن َجّد!«، 
قوله�م: إن النق�ص يعت�ور كّل أش�كال 
عر  عر، والنماذج الضعيفة يعرفها الشِّ الشِّ
العرب�ّي والتفعيّل أيًضا، فم�ا بالنا- نحن 
خص�وم التزوير يف األس�ماء- نص�ّب جام 
صنا وتضعيفنا عى قصيدة النثر؟ وهي  تنقُّ
ة مغالِط�ة. ألنها ُتوِه�م باالعرتاف بأن  ُحجَّ
قصيدة النثر »ِش�عٌر« أساًسا، وكلَّما يف األمر 
أن هناك ِخاًفا »فقهيًّا« حول جودتها! ولذلك 
فلي�س هناك ن�صٌّ كام�ُل الج�ودة، بطبيعة 

الحال! يف تغافٍل عن أن جوهر الخاف هو يف »الهويَّة«، 
والنوعيَّ�ة، ال يف درج�ة الجودة. من حي�ث إن قصيدة 
راد. وذلك  النثر ناقصة ِشعريًّا باستمرار، ومعاقة باطِّ
ما يذه�ب إليه )ج�ان كوهن(، يف كتاب�ه »بنية اللغة 
عريَّة«. وما أظن أحًدا سيتهم الرجل بأنها أصابته  الشِّ
لوثة الفراهيدي، بح�اٍل من األحوال، أو أنه من أرباب 
عر  �عر العربي! يقول: »إنه يمكن للشِّ السوابق يف الشِّ
أن يس�تغني عن النَّْظم، ولكن ملاذا يستغني عنه؟! إنَّ 
الف�نَّ الكامل هو الذي يس�تغّل كل أدواته. والقصيدة 
النثريَّ�ة بإهماله�ا للمقوِّم�ات الصوتيَّة للغ�ة تبدو، 
دائًما، كما لو كانت ِشعرًا أَْبرَت.« )ترجمة: محّمد الويل 
ومحّمد العمري )الدار البيضاء: دار توبقال، 1986(، 
ص52(. فال�رداءة يف ه�ذا الرضب م�ن الكتابة تنجم 
، أو  ، ال لس�بٍب مه�اريٍّ ، وجوهريٍّ عن س�بٍب نوع�يٍّ
. وذلك السبب هو: )أنها نثر، ال ِشعر(، أُريَد لها  َعريَضٍّ
أن ُتعتقل، وُتس�جن قرًسا، يف قفص جنٍس أدبيٍّ آَخر، 
�عر(! فا ه�ي صارت ِش�عرًا، وال بقيت  ى )الشِّ يس�مَّ
ًبا ضدَّها، أو انغاًقا  نث�رًا! وموقفنا منها ال يأتي تعصُّ
دون بل�وغ ش�أوها، ولكن ألنها ببس�اطة: نثٌر- ربما 
عر، مذ  كان جميًا- ال ِش�عر، كما عرف اإلنس�ان الشِّ
�عريَّة  آدم حتى اليوم. وإْن كانت فيها ِش�عريَّة؛ فالشِّ
»َيْجَشُمها الناُس«، ويمكن أن تظهر بِنَسب متفاوتة 
يف ش�ّتى رضوب ال�كام. ول�و اتَّفقنا ع�ى أن النص 
�عر، لتل�ك التعّات الواهية  النثرّي داخٌل يف جنس الشِّ
البالي�ة، ملا بقي خاٌف حول قصيدة النثر؛ ألننا حينئذ 
سُنلغي هوّيات األجناس األدبيَّة، لنسميها كلَّها باسٍم 
واحد، ونس�رتيح؛ فكّل نصٍّ جميل وشاعرّي ندعوه: 

ام رجليه، منِشًدا: ِشعرًا! وهنا سَيمدَّ أبو تمَّ
أَم�ا لَو أَنَّ َجهلََك كاَن ِعلًما، ** إَِذْن لََنَفذَت يف ِعلِْم 

الُغيوِب!
عريَّة«  ة فارًقا جوهريًّا بني مفهوم »الشِّ ذلك ألن ثمَّ
�عر«، ال يوّد امللتزمون بم�ا ال يلزم، من  وجن�س »الشِّ
�عر، أن يفقهوه، وال- إْن فقهوه-  إقحام النثر يف الشِّ
أن يعرتفوا به، وال حتى أن يسمحوا ألنفسهم بالتفكري 
ب  الجديلّ في�ه، بحياٍد، وتجرٍُّد ِعلمّي، بعيًدا عن التعصُّ

والتشنُّج، أو املحاماة التي ال تستند إىل قانون!
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�شعر

حامت ال�شكر

االس�تثناء ال�ذي يمثل�ه ف�ؤاد رفق�ه )1930-
2011( يأتي من عوامل شعرية وأخرى خارجية؛ 
فق�د كانت حياته - التي تس�تدعيها واقعة غيابه 
- محتش�دة باس�تثناءات وتداخات، فهو سوري 
املول�د ولبناني املوطن والنش�أة. روماني غنائي 
يف اتجاهه الش�عري العام وتربيته الثقافية األوىل، 
لكنه من أعمدة مجلة ش�عر ذات املنحى الحداثي 
الداعي للتخط�ي والتجاوز وتحطيم حواجز اللغة 
واألشكال الشعرية الس�ائدة، ولنئ كانت دراسته 
األوىل ع�ن الفلس�فة الوضعي�ة فإن�ه س�يدرس 
مارتن هايدغ�ر ونظريته يف الجم�ال والفن ليجد 
يف الوجودية والظاهراتية مؤثرات فاعلة يف حياته 
وتجربته وانغم�اره يف أطياف متباع�دة الجذور: 
الصوفية والاهوت، والش�عر الحر وقصيدة النثر 
- والعامي�ة املحكي�ة أحياناً يف اس�تعادة لتجارب 
قرينه يوس�ف الخ�ال - لكن ما يس�توقف قارئي 
ش�عر فؤاد رفقه ذلك االس�تثناء املتمثل يف الجمع 
املقصود بني الش�عر والفلس�فة سواء يف اختياره 
التعليمي – دراس�ة الفلس�فة والتخصص فيها - 
أو يف اعتق�اده بالعاق�ة بني الش�عر والفكر عى 
خط�ى هايدغ�ر؛ ف�كان اس�تثناء يف ثقاف�ة رواد 
“شعر” وقبيلتها املنقسمة: فرانكوفونيني وانجلو 
سكس�ونيني يمتحون م�ن مرجعية فرنس�ية أو 
إنجليزي�ة، بينما كان فؤاد رفق�ه بينهم جرساً إىل 
الشعر األملاني ونظرية الشعر التي تربط القصيدة 

باملشّغل الفلسفي، والفن بالفكر.
 ويأت�ي من بعد اهتمامه باملوت كلحظة قدرية 
وواقعة وجودية، مع احتفائه بالحياة وتقديسها 
عرب مجاليه�ا الطبيعية خاص�ة؛ فهو ابن األرض 
الض�ال، كما يق�ول، وتوقعه لغياب�ه جعله يتكلم 
ع�ن امل�وت وكأنه يكلم�ه، يقيم يف ش�عره حواراً 
معه ويرص�ده يف الظال التي يتم�دد فيها مكاناً 
ويحياها زماناً، وكان املوت الفتة وعنواناً ورمزاً يف 
كثري من إصداراته الشعرية ويف لقاءاته وأحاديثه 
عن الش�عر، لكن املوت كالشعر اكتسب لديه بعدا 
فلس�فياً تأملي�اً، ف�ا يواجهه كفاجع�ة أو حدث 
دراماتيك�ي خال�ص، ب�ل كداللة ومعن�ى لواقعة 
وجودي�ة، ويصف�ه باملنج�ل األعم�ى مس�تذكراً 
س�ريورة البرية والطبيعة، مراهن�ًا عى العودة 
األبدية التي تش�ري ضمنياً إىل قيامة إنسانية وجد 
الع�زاء يف رمزيتها بدي�ًا لتفادي ح�د ذلك املنجل 

الذي ال ُيرى موغاً يف حصاد الحياة وفنائها.
الوش�يجة بني الفلسفي والشعري تفقد الشعر 
فنيت�ه وص�وره، كم�ا ال تهب�ه عم�ق الفلس�فة 
وتأماتها املقصية للعواطف والتصورات الخاصة، 
لك�ن فؤاد يكافح لخلق قصي�دة ذات “موقف من 
الوجود”، كما يقول يف إح�دى لقاءاته الصحفية، 
واس�تمراراً يف سلسلة تفرداته واستثناءاته ينغمر 
يف ترجمة الش�عر األملاني املستند كذلك إىل مؤثرات 
ورؤى فلس�فية، فيق�دم مبك�راً ويف فضاء مجلة 
شعر وتياراتها نصوصاً لريلكه وتراكل وهولدرلن 
رغ�م أنه قدم ترجمات من الش�عر األمريكي الذي 
يرى أنه شأن الش�عر اإلنجليزي يقيص التفلسف 

كزاوية نظر وموقف.
الع�ودة األبدي�ة تهيم�ن ع�ى أيام ف�ؤاد رفقه 
األخرية فتصبغ ش�عره بألوانها، حاملة هم املوت 
ال�ذي احت�ل جزءاً من عن�وان آخ�ر دواوينه، كما 
تح�دث يف بدايات�ه ع�ن عش�ب ال نرى أن�ه يموت 

بموت صاحبه.
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د. عبداهلل بن اأحمد الَفـْيـفي 

 قي�س جميد املوىل

يمكن تقديم التجربة الش�عرية للشاعر األملاني )رينيه ماريا ريلكه( 
ع�ى أس�اس مؤثرين مهمني كانا لهم�ا األثر يف بنائه الش�عري وتكوين 

موجوداته.
فاملؤثر األول هو سفره إىل روس�يا ومازمته لتولستوي وما أفرزت 
ه�ذه املازمة م�ن تأثره بالحياة الصوفية املتدينة لدى الش�عب الرويس 
حي�ث انعكس ذلك ع�ى نظرته للكون واإليمان بالخالق وتقديس�ه، وقد 
تن�اول ه�ذا الحب وهذا التقدي�س يف العديد من قصائ�ده يف تلك املرحلة 
كما أعطت دراسته للفن ولتاريخ األدب لتوجهاته الشعرية تلك الصياغة 
الدقيقة ألس�لوبه يف تناول املوضوعات الكوني�ة واملوضوعات الوجدانية 
والش�ك أن س�ماته الش�خصية ومنها انطوائيته وحساس�يته املفرطة 
تجاه األش�ياء منذ ريعان شبابه جعلته مهيئا لقبول ذلك التوتر الصويف 
ليتنقل ما بني أزماته النفس�ية والتي فتحت أمام�ه آفاقا رحبة اىل عالم 
الش�عر املرعب ليلج�أ إىل الرس الغامض يف اللغة ضم�ن جودة االنفعاالت 
النفس�ية التي تنتابه من حني آلخر، والش�ك حني نقرأه، نقرأ تش�اؤمه 
املعلن ومطالب العون التي يرددها أمام الخالق، وهو ال يرجو أن تتحول 
قصائده اىل أدعية بقدر ما أن يكتشف بها ذلك الرس الذي يريد هو خلقه 

ثم اكتشافه وهو يعتقد أن ذلك ليس بالعسري.
م�ادام الكون حافا بنقيضني هما الوحش�ة والغموض ونقيضهما 
الوض�وح واألم�ل، فإن ريلك�ه ضمن اتج�اه تأثره الصويف ل�م ينغمس 
بهذا الش�كل كمكون خايص ملا يريد بل خرج من ه�ذا املفهوم بالنزوع 
نح�و لغة صوفي�ة جديدة تبدو وكأنه�ا خارج حدود اللغ�ة الدينية رغم 
تك�راره ملخاطب�ة الخالق، فالن�داء هنا لم يكن نداء م�ن أجل الوحدانية 
وطلب الش�فاء الش�خيص والتعويض عن آالمه ومآسية بل أن نصوصه 
كانت تمر ع�رب ما تحتاجه الكائنات الحية الس�تمرارية وجودها ضمن 
ما اس�تطاع نس�جه من صور مغرية وألحان س�معية صورية يف مجمل 
حركة قصائده، يف هذا االتجاه يش�عر القارئ إن ما كتب يف تلك املرحلة 
يؤكد بأن ريلكه قد تأثر بنس�يم الصوفية ولم يلبس رداءها ولم يعتكف 

يف لغة خاصة أو مشاهد تدينية.
وق�راءة "يوم م�ن أيام الخريف" تكش�ف ذلك األثر الحس�اس الذي 

خلقة من طبيعة تجربته تلك:
ربي ..

الصيف كان عظيما
ألق ظلك عى الساعات الشمسية

وأطلق ريحك فوق املراعي
مر الثمار األخرية أن تنضج

أعطها يومني آخرين من أيام الجنوب
حثها عى الكمال

وسق العذوبة األخرية يف النبيذ الثقيل
وهن�اك أمثلة أخرى إلكتش�اف ما يحتاج اليه ش�عره م�ن تجربته 
الصوفي�ة تل�ك، ولعلها ذلك اإلندم�اج الذاتي والذوبان حد التس�امي مع 
الصور املختارة إضافة إىل حسن استخدام توزيع املؤثرات الداللية يف لغة 

متأنية لكنها تتمتع باإلثارة والحرية:
ماذا تفعل بي يا ربي حني أموت ..؟

أنا جرتك )ماذا لو انكرست(
أنا رشابك )ماذا لو فسدت(

أنا ثوبك وحرفتك
بقدي يضيع معناك

سيسقط من قدميك 
الصندل القطيفي

الذي هو أنا
واىل مرحل�ة أخ�رى من مراحله الش�عرية يتقدم ريلك�ه نحو املؤثر 

اآلخ�ر كان ذل�ك بعد أن م�ر بأزمة نفس�ية قاتلة اتجهت ب�ه إىل التمعن 
بالفلس�فة )الكريكجاردية( فقد قرأ كريكجارد وانغمس�ت روحه يف تلك 
الق�راءات ح�د القناعة بها، تلك القناعة الت�ي ال تتفق مع ما آمن به من 
املنطلق�ات الصوفي�ة ولم يكن أمامه من بدي�ل إال أن يتخى عن وجهات 

نظره يف الكون والخالق. 
ه�ذه النقلة يف األفكار ال بد أن تنقل معها تماس�ه الش�عري الجديد 
مما بدا له تغريا ش�اما يف اس�تخداماته لبنائه الش�عري الذي وجد بأنه 
يستند اىل معالجات أخرى لقضية الكون تكون األنا فيها حاجة مركزية 
وال يشء غ�ري ال�ذات، ولع�ل ذل�ك اإلقرتاب م�ن الفكر الوج�ودي قد هيأ 
للش�اعر ما يريد قوله ضمن أزماته النفس�ية العسرية أو عى أقل تقدير 

شعوره بدنو أجله وجزعه من مفاهيم الحياة الدنيا والحياة اآلخرة. 
ه�ذه املرة تمس�ك بالغموض الذي ل�م يجد له نقيضا كم�ا وجد له 
نقيضا يف تجربته الصوفية وتمس�ك بالوحشة وأيضا لم يجد لها نقيضا 
مثلم�ا وج�ده يف تجربت�ه الصوفي�ة لتكت�ي قصائده بتلك الش�حنات 
العنيفة التي ال تعري أهمية ال للش�كل وال للمضمون، اتخذ هذا األسلوب 
الجديد ليثري به حركة الش�عر الجديد ليصل باللغة إىل مناطقها الرسية 
تل�ك املناطق التي يتمت�ع بها الخيال بحرية كامل�ة فكانت املخيلة تنتج 
املخي�ف من الصور التي يش�د بعضها البعض لخلق مناط�ق أكثر توترا 
وضبابي�ة أم�ام القارئ والوقوف أم�ام ما كتب يف )مراث�ي دوينو( أو يف 

)أناشيد أورفيوس(. 
يمكن اإلقرار بأن تجربته الشعرية كانت من ضمن التجارب الفريدة 
التي قدم بها ما اس�تطاع من عاطفة س�اخرة تجاه مصري غري مستقر 

عى أبواب موت:
كل الذي�ن يبحث�ون عن�ك يغرون�ك
والذين يجدونك هكذا يقيدونك

أما أنا
فأريد أن أفهمك

كما تفهمك األرض
مع نضجي

تنضج مملكتك
الشك أن يف حياة ريلكه جوانب أخرى كثرية لكنها بتقديرنا لم تشكل 
له ذات أهمية قصوى يف التأثري عى مجريات همه اإلبداعي ومنها تجواله 
يف شمال أفريقيا ومرص وأس�بانيا سوى تلك السنة 1911 / 1912 التي 
أق�ام بها يف قرص دوينو وكتب املراثي التي س�بق وأرشنا اليها واس�تمر 
ع�ى حياة الرتحال واس�تضافات األمراء له يف قصوره�م إىل حني وفاته 
بم�رض اللوكيميا بعد أن ت�رك منجزه اإلبداعي وصوت�ا مؤثرا يف حركة 

الحداثة الجديدة.

ريلكه .. انغامس روحي يف فلسفة كريكجارد
       �شوقي عبد الأمري

1
يف هذه الدنيا التي يأكُل فيها

امليُت امليَت
ال يهجُع العاقُل، ال يسرتيُح

وال للحظٍة واحدة.
2

هناك،
زجاجٌة مليئٌة باأللم

اسُمها الجسد.
موها فوق الحجر حطِّ

لَتْنجوا.
3

أَمامَك،
القلُب

والعشُق
والقالُب.

األّوُل مهدٌَّم
الثاني ثمٌل

والثالُث سعيد.
4

من وراِء حجاٍب
يخرُج الكام، ثّم َتراه

إّنه صفاُت الخالق
وُهَو تعاىل يغاُر عندما يبدو الكام

كلُّ ذّرٍة يف العرِش ناطقٌة.
5

عانْق ليى يف الليل
أّيه�ا املجن�وُن

الليُل هو ُخلوُة التوحيِد
ِد والنهاُر هو بيُت الرِك والتعدُّ

واعلْم أنَّ ماَء الحياِة
مخبوٌء يف الظلمِة.

أّيُة سمكِة أنَت َسدَّْت طريَق املاِء

عى نفسها؟
6

َم الليُل لقد َحطَّ
كلَّ األصنام.

7
�وَن امل�اَء أنت�ُم َتدُقُّ

يف هاوِن الش�هوة
كيف تفعلون ذلك

وليس لديكم ُنطٌف
كأنكُم َتقيسوَن ريَح الهباء.

8
م�اذا يك�وُن قلب�ي

عندما ال يكوُن لك
وماذا يكوُن جسدي
حتى ال يكون هباء

9
إذا لم َيختِطْفَك السيُل

فاكتِف برِب املاِء
اء. قَّ من قربِة السَّ

10
اصم�ْت  للجس�د:  ال�روُح  يق�وُل 

واستسلِْم
ُضمَّ شفتيك،
افتْح َبرَصك

ألننا، يف النهاية،
. َبرَصٌ

11
كلّما ازداَد السيُف رضباً

يف رأيس،
ازدادت يل رؤوٌس

حتى َنَبَتْت يف ُعنقي
مئُة ألِف رأٍس

أن�ا مصب�اٌح وكل رأٍس م�ن رؤويس
فتيٌل مأخوٌذ من طرفِه

بالنار.

12
لقد تركنا وراَءنا

مئات اآلالف من السنني
ِم�ن الجن�ون.

ما ُدمَت ذا عقٍل
مثَل أفاطون

فاغرْب عّنا.
13

أليَس لكلِّ حجٍر
نصيٌب من الشمس

فا تعتربني إذاً منتظراً للرؤية
قتياً من أجلها.

ألسَت َتمنَح النائمنَي
ُنزهاٍت خفّيًة

اعتربني إذاً نائماً
ولسُت حارضاً يقظاً

أنا سعيٌد مع جنوني بَك
فم�ا أفع�ُل بالفن�ون؟

14
الكفُر واإلساُم ُمستحدثان

والعشُق أزيلٌّ
فا تسلِب الكّفاَر

ذلك الكفر الذي يقتُل
العشق.

15
إعلْم هذا املقدار؛

ال أح�َد يبق�ى دوَن أح�د
وإن لم تأتلْف مع أحد

سيأتي آخر.
16

ماُء املنيُّ كاللبِن
بعَد فرتة وجيزٍة يصبُح

ولداً كالقار
وآخَر كالثلج
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زجاجة مليئة باأللـم اسمها اجلسد

يف الشخصانية األدبية !



اليوم .. انطالق مهرجان مرسح الشباب العريب يف بغداد

تنطل�ق اليوم فعاليات مهرجان بغداد األول ملرسح الش�باب العربي والذي تنظمه وزارة 

الثقافة العراقية - دائرة الس�ينما واملرسح بمشاركة عربية واسعة تضم فرقاً 

من )مرص . تونس . الجزائر . املغرب . الس�ودان . عمان . األردن . س�وريا, 

قطر واإلمارات( ومشاركة عدد كبري من نجوم السينما العاملية من أمريكا 

وأوروب�ا ونج�وم الس�ينما املرصية كضي�وف رشف.وتق�دم عروض 

املهرجان عىل مس�ارح بغ�داد )املرسح الوطني – س�مرياميس – 

منتدى امل�رسح, مرسح النج�اح( ..املهرجان يحظ�ى باهتمام 

فريد من نوعه وللمرة األوىل وعىل عدة مستويات منها املستوى 

امل�ادي حيث يتوف�ر الدعم امل�ادي الالزم الذي غاب لس�نوات 

عدي�دة ع�ن محافلن�ا الثقافية اذ يت�م التعاقد م�ع املخرج 

وكافة املمثلني املش�اركني يف الع�روض املرسحية باالضافة 

اىل جوائز املهرج�ان القيمة والتي تصل قيمتها باإلجمال 

م�ع ميزانية الوزارة للمهرجان إىل مليار دينار عراقي 

حس�ب ما رصح به معاون مدير عام دائرة السينما 

واملرسح الس�يد حيدر منعث�ر باإلضافة اىل الدعم 

املعنوي للش�باب املش�اركني وتحفيزه�م للعمل 

بش�كل مس�تمر من خ�الل توف�ري ال�الزم لهم 

وتس�هيل اجراءات التقديم من قبل الفرق 

العربي�ة لغ�رض املش�اركة وق�ال مدي�ر 

املرسح الوطني السيد جبار جودي ان بغداد 

تحتضن الوفود العربية التي ستصل بعد ايام 

وتقدم لهم كافة التس�هيالت كما تستضيف 

عددا من نجوم الس�ينما املرصية والعاملية 

والدراما العربية.

مجانة كريم: ألبس األنيق لكن املحتشم
قالت النجمة الش�ابة جمانة كريم إنها اختطت لنفس�ها خطوطاً ُحْمراً عند دخولها الوسط الفني 
ال يمكنها تجاوزها او تعديها.وأضافت كريم يف حديث أوردته وكالة )أنباء الفن العراقي(: "اهتم 

كثرياً بأدّق التفاصيل بدءاً من املالبس التي يجب أن تكون أنيقة ومحتشمة يف الوقت ذاته".
وعن مدى استعدادها لقبول األدوار الجريئة تقول جمانة "باعتقادي ان الدراما العراقية ممتعة 
أكث�ر من كونها جريئة ولو ُوجدت ادوار جريئة فقد اعتدن�ا عىل وجود عدد من الفنانات الالئي 
يقبلن بأدائها وانا أراها نادرة بحكم وضعنا االجتماعي وعدم تقبل بالش�ارع, وعندما اس�ند يل 
احد ادوار مسلسل قصة الحي البغدادي للمخرج فارس طعمة كان عيّل ان اقوم بتأدية بعض 
املشاهد التي أحسست بجرأتها وقمت بأداء بعضها لكن انتابني الخوف والذعر فاعتذرت عن 
اداء املش�اهد املتبقية، ونفس املوضوع حصل يل مع مسلسل )شناشيل حارتنا( عندما اسند 
يل دور فت�اة تضطرها الظروف للعم�ل كراقصة". وبالرغم من ان تركيبة الش�خصية تقود 
املش�اهد اىل التعاط�ف معها بحكم ظروفه�ا الصعبة اال أنني ويف اول ي�وم تصوير اختلقت 
مش�كلة النس�حب من العم�ل ألني تخيلت منظ�ر أهيل وهم يش�اهدون ابنته�م )راقصة 

كباريه( عىل الشاشة, يضاف إىل ذلك ضعف اإلنتاج يف العمل".

جالل كامل يشكو غياب رشكات التسويق للدراما العراقية
 ش�كا الفنان جالل كامل قلة رشكات التس�ويق الدراما العراقية ، داعيا اىل االهتمام بالتوسيق كونه 

الجزء االسايس لنجاح الدراما ووصولها اىل اكرب عدد من املشاهدين العراقيني والعرب.
وق�ال كام�ل: إن الدراما العراقية تعاني من عدم وجود رشكات لتس�ويقها، عكس الدراما الرتكية او 

السورية او املرصية، فهناك رشكات كثرية تتسابق لتسويقها.
وأضاف: أن الدراما العراقية أثبتت نجاحها منذ الستينيات، وكانت االوىل يف الوطن العربي  ومنافسة 
قوي�ة للدرام�ا املرصي�ة إال ان الظروف التي م�ر بها العراق، كانت س�ببا للرتاجع لبعض الس�نوات، 

باإلضافة إىل رشكات التسويق التي تغييب عن السوق العراقية. 
يف س�ياق آخر ، كش�ف اإلعالمي واملتخصص يف الش�أن الفني عبد الجبار العتابي عن أس�باب عزوف 
أغلب خريجات كليات ومعاهد الفنون الجميلة من دخول الوسط الفني نتيجة سلوك بعض املخرجني 

واملنتجني تجاه الشابات الجديدات.
وق�ال العتاب�ي لوكالة أنباء محلي�ة أن هناك الكثري من الفتيات يف كلي�ات ومعاهد الفنون يتمنني  أن 

يصبحن ممثالت لكن بعض املخرجني واملنتجني ينظرون إليهن بعيون رشهة وبنظرات أخرى.
وأض�اف: أن ه�ذه النظ�رات والس�لوك تمنع الش�ابة امللتزم�ة منعا باتا م�ن الدخول الوس�ط الفني 
واالحتكاك، مستشهدا بذلك عىل حالة الفنانة الشابة فرح درويش التي شاركت يف عمل تلفزيوني لكن 

رسعان ما اختفت. 
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

أن تش�ارك يف عمل فني داخل بلدك وتنال عنه االستحسان محليا 
ال غرابة.. ولكن أن ترفع علم بلدك يف املحافل الدولية والعاملية عند 
كل مش�اركة فني�ة فذاك هو املنجز املتميز الذي يس�تحق التقدير 
والثناء واالحرتام.. فكيف الحال إذا ما اضطرتك الظروف أن تبتعد 
عن عائلتك طوال الوقت من اجل ديمومة مثل ذلك املنجز اإلبداعي 

من اجل بلدك؟
الفن�ان فؤاد ذن�ون مدير الفرق�ة الوطنية للفنون الش�عبية كان 

معنا يف هذا الحوار: 
من املعروف أنك كنت والت�زال عند العديد من الجوائز   •
والش�هادات التقديري�ة والتكريمية عىل مس�توى الوطن والعالم 

الخارجي.. هل لنا ان نكون عند اخر تكريم؟
بدعوة من مهرجان الف ليلة وليلة املقام يف ستوكهولم   -
عاصمة الس�ويد تم تكريم�ي بجائزة اإلبداع والتمي�ز لكوني من 
الفنان�ني املرموق�ني يف الع�راق ويف مج�ال عم�يل كمدي�ر للفرقة 
الوطني�ة للفنون الش�عبية.. ولكون�ي قدمت الكثري م�ن العطاء 
الفولكلوري الرتاث�ي يف املهرجانات العربية والعاملية والتي اخرها 
يف مهرجان عمان عاصمة الس�ياحة العربية الذي اقامته سلطنة 

عمان. 
هل لنا من وقفة عند ذلك التكريم؟  •

لقد كرمني مهرجان ألف ليلة وليلة الذي أقيم بالسويد   -
بميدالية املهرجان والتي عبارة عن درع كريس�تايل فني إىل جانب 

الشهادة تقديرية يل. 
الش�هادة التقديرية وميدالية املهرجان والتكريم ماذا   •

يعني لديكم؟
انا سعيد بهذا التكريم العاملي والذي حملني مسؤولية   -
كبرية عىل طريق العمل املتواصل من اجل اظهار الرتاث والفولكلور 
العراق�ي من خالل اللوحات التي ت�ربز تقاليد وعادات أهلنا يف كل 
مناطق العراق.. وان ش�اء الله ستكون أهال لتحمل تلك املسؤولية 
الجديدة التي تضاف اىل املس�ؤوليات االخ�رى التي تحملناها منذ 

تأسيس الفرقة يف السبعينيات وحتى اآلن. 
وم�اذا ع�ن مش�اركتكم الفاعل�ة يف مهرج�ان بغداد   •

لشباب املرسح العراق األول؟
لقد حملنا املهرجان مسؤولية كبرية وهي مسؤولية   -
حف�ل االفتت�اح حيث س�تكون وم�ع الفرق�ة الوطني�ة للفنون 
الش�عبية وطوال نصف س�اعة عن�د تلك املس�ؤولية ومن خالل 
األوبري�ت الجديد ال�ذي تم إعداده لهذه املناس�بة عن تصميمي 

وإخراجي. 
هل من وقفة عند ذلك االوبريت الجديد؟  •

ب�دءا البد من االش�ارة ان الفرقة س�بق له�ا وكانت   -
عند رشف اعداد وتقديم االوبريت�ات الوطنية وخاصة يف مرحلة 
م�ا بع�د التغيري حيث قدمن�ا ويف املقدمة اوبري�ت العراق املوحد 
واوبريت املصالح�ة الوطنية واعقب ذلك العدي�د من االوبريتات 
لبيت الحكمة واملراة واالعراس البدوية والبرصاوية واملصالوية .. 
واليوم س�نقدم الفتتاح املهرجان الشبابي العربي الدويل اوبريت 

بغداد والشعراء الصور. 
وما الذي سيتحدث به هذا األوبريت؟  •

يتح�دث هذا االوبريت ع�ن الرصاعات التي كانت لها   -
أطم�اع يف بغ�داد الحبيبة وكيف كان يتغنى بها الش�عراء الكبار 

وصوال اىل تتويجها واالحتفاء بها كمدينة للثقافة والشعراء 
ومن خ�الل مجموعة من اللوح�ات التعبريية 

االستعراضية والرتاثية وطوال 35 دقيقة. 
واخ�ريا نب�ذة مخت�رصة عن هذا   •

االوبريت؟
اوبريت بغداد والش�عراء والصور..   -

ق�ام بتألي�ف االغان�ي صب�اح اله�اليل ويحيى 
الجاب�ري واملوس�يقى وااللح�ان ملحم�د ه�ادي 

. واالبي�ات الش�عرية ق�راءة د. ميم�ون الخالدي 
والتدري�ب لهناء عبد الله بمس�اعدة ع�ادل لعيبي 

وط�ارق ابراهيم .. وتصميم االضاءة لجبار جودي.. 
والش�عراء الذي�ن يتناوله�م االوبريت والذي�ن تغنوا 

ببغ�داد الحبيب�ة د. الش�يخ احم�د الوائ�يل – محم�د 
مه�دي الجواهري – نزار قبان�ي – د. مصطفى جمال 

الدي�ن والجدير باالش�ارة اىل ان االوبري�ت من تصميمي 
واخراجي. 
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خــال  مانديــز  إيفــا  الممثلــة 
العــرض األول لفيلمهــا الجديد 
"Holly motors" فــي اليــوم 
األول مــن افتتــاح فعاليات "آفي 
فيســت" الفنيــة، علــى مســرح 
غرومان الصيني في هوليوود في 
والية كاليفورنيــا األميركية أول 

من أمس.

أمرية فتحي: يا هال باألدوار اجلريئة
كش�فت املمثل�ة املرصية أم�رية فتحي عن رفضها لع�دة أعمال درامي�ة عرضت عليها بس�بب احتوائها عىل لقب 

»املخل�وع« للرئي�س املرصي الس�ابق حس�ني مبارك، مربرة ذل�ك بأنها تفضل لقب »الس�ابق« ألن�ه تنحى عن 
الحكم.

ويف الوقت الذي أكدت فيه أن لديها خطوط حمراء يف نوعية األدوار التي تمتلكها، قالت أمرية فتحي إنها 
مستعدة لتقديم األدواء الجريئة برشط أوضحته قائلة: »أنا عىل استعداد كامل لتقديم أدوار جريئة إذا 

كانت املشاهد تتناسب مع السياق الدرامي لألحداث، ويف الحقيقة هذا األمر يتوقف عىل املخرج الذي 
أتعامل معه، فهناك مخرجون بإمكانهم إيصال الفكرة دون تقديم مشاهد مثرية«.

وتعليقاً عىل االنتقادات التي نالتها أمرية بس�بب مالبس�ها املث�رية يف الفيديو كليب الذي صورته 
ألغنية »عقبال كل البنات« قالت "هذا األمر يخصني وحدي وأنا حرة يف اختيار مالبيس".

هيفاء وهبي يف »ديو املشاهري«
ألول م�رة تش�ارك النجم�ة اللبنانية هيف�اء وهبي يف برنام�ج ضمن لجن�ة تحكيم »ديو 

.LBC املشاهري« املنطلق عىل شاشة
هيفاء س�تكون العضو الثالث إىل جانب الفنانني روميو لحود وأسامة الرحباني، ولكن 

ألنها لن تس�تطيع املش�اركة يف الحلقة األوىل من الربنامج بس�ب ظروف الس�فر، من 
املق�رر أن تنض�م للجن�ة التحكي�م يف الحلقة الثاني�ة منه رشط أن تلتزم املؤسس�ة 

اللبنانية لإلرسال بالرشوط التي وضعتها.

نور: اإلغراء حرية شخصية وزوجي 
حيرتمني

أكدت الفنانة اللبنانية نور أنها لم تعتزل الفن بعد الزواج ولكنها 
تغيبت يف الفرتة املاضية لظروف خاصة بها، قائلة 
إن زوجه�ا يح�رتم عمله�ا ويق�دره ويس�اعدها 
ع�ىل تحقيق طموحاتها من خ�الل اختيار األدوار 

الجيدة.ن�ور قال�ت إنه�ا س�عدت يف بداي�ة حياتها 
بتجربتها مع الفنان صابر الرباعي بكليب »ضاقت 

بي�ك«، مش�رية إىل أنها كانت تجرب�ة ناجحة ولكنها 
رفضت أن تكررها بع�د ذلك.الفنانة اللبنانية تحدثت 

ع�ن الفنان�ات اللبناني�ات يف ح�وار له�ا م�ع مجل�ة 
»س�يدتي«، وقالت إنها ترفض نسب اإلغراء للبنانيات 

فق�ط، يف ح�ني أن جمي�ع الفنانات من كل الجنس�يات 
يقدمنه، قائلة إنه يف نهاية األمر حرية شخصية.

ن�ور التي انطلقت ش�هرتها بع�د فيلم »ش�ورت وفانلة 
وكاب« مع الفنان املرصي أحمد السقا قالت إنها شاهدت 

بع�ض الحلق�ات من مسلس�ل »روبي« ملواطنتها س�ريين 
عبدالن�ور ولكنها لم تكمله، إال أن نس�بة مش�اهدته كانت 

مرتفعة.

إعصار ساندي يتَّجه إىل ديب!
تستعد الفنانة املرصية، ساندي للسفر، إىل دبي خالل أيام للمشاركة يف إحياء حفل ساهر يف خيمة أساطري 

بفن�دق اتالنت�س النخلة يوم الخميس يف الثامن من ترشين الثاني الحايل، والذي س�يقيمه مركز راش�د لعالج 
ورعاية الطفولة بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

ويعد هذا الحفل األول لس�اندي يف دبي، حيث س�تقدم باقة من أجمل وأشهر أغانيها، إضافة إىل مجموعة أغاني 
طربية، كما سيشارك يف إحياء الحفل كل من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان العراقي وليد الشامي، والفنانة 

ت ساندي عن سعادتها ملش�اركتها يف هذا الحفل، مشرية إىل أن الجمهور اإلماراتي ذواق  ش�مه حمدان.إىل ذلك عربرَّ
ويس�عى وراء الفن الراقي. يذكر أن آخر حفالت س�اندي كانت يف عيد األضحى بس�تيال دي ماري يف العني السخنة 

يف مرص.

إلكرتونية حلرب  يعرضها  "شعر" أصالة 
رغم س�فر النجمة السورية أصالة لتغيري »لوك« ش�عرها وصبغه بلون »أصفر« جديد لتطل به 

ع�ىل جمهورها يف املوس�م الثاني من برنامجها »صوال« الذي يعرض ع�ىل قناتي »osn« و»دبي« 
حالي�ا، حتى ال تظه�ر لهم بنفس اللوك الذي ظهرت به يف املوس�م األول، ف�إن جمهور أصالة لم 

يعجبه الش�كل الجديد واستاءوا منه كثريا وطالبوها بالعودة إىل »اللوك« القديم ألنه كان الئقا 
عليه�ا أكثر.وح�اول بعض محبي النجمة الس�ورية إثناءه�ا عن هذا الل�وك بطريقة الئقة 

ومهذبة، بينما انتقدها آخرون بشكل مبالغ فيه وتضمن بعض األلفاظ الخارجة واملهينة 
له�ا، مما جع�ل اإلدارة الفنية لصفحة أصالة الرس�مية عىل موق�ع الفيس بوك، تنرش 

بيانا تقول فيه: »س�نقوم بالتعامل مع كل من تخول له نفس�ه بوضع ألفاظ خارجة 
يف التعليقات، ولن نس�مح ألي عضو بالتطاول عىل الفنانة أصالة وس�نقوم بطرده 

نهائي�ا م�ن الصفح�ة ومنعه م�ن التعليق مرة أخ�رى، فمن املع�روف أن جمهور 
الفنان�ة أصالة يتميز بالرقى والتحرض، وم�ن يقوم بوضع األلفاظ هم مجموعة 
من مؤيدي النظام السوري، وحرية الرأي والتعبري ال تعني الوقاحة، فليس معنى 
أنكم تختلفون مع الفنانة أصالة يف وجهة نظر سياسية أن هذا يتيح لكم الحق 
يف إهانتها، فنحن كإدارة لن نتيح لكم هذه الفرصة وس�نرضب بيد من حديد.. 

شكرا«.

فؤاد ذنون: تكريمي يف السويد وسام لبلدي

دراما وتلفزيون
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كارولين "على مر الزمان" األكثر جاذبية
فازت املمثلة الرتكية األملانية األصل ويلما إيليس الشهرية بـ»بكارولني« 
يف مسلسل »عىل مر الزمان« بلقب »املرأة القاتلة األكثر جاذبية« يف رأي 

الرجال األتراك، بحسـب االسـتفتاء 
الـذي أجرتـه قنـاة ATV الرتكيـة، 
تحـت رعاية وزارة الثقافة الرتكية؛ 
لتكريم اإلبـداع التلفزيوني الدرامي 

الرتكي.
عشـيقة القبطان عـي حلت املركز 
األول يف االسـتفتاء بنسبة تصويت 
الرتكيـة  املمثلـة  وجـاءت   ،%41
جانسـو ديري »عائشـة« يف املرتبة 
مسلسـل  يف  دورهـا  عـن  الثانيـة 
»ايزيل« بنسبة 35%، تلتها يف املركز 
الثالث املمثلة بريين سـآت عن دور 
العشيقة الفاتنة »سمر« يف مسلسل 

»العشق املمنوع« بنسبة %23.
أمـا املمثلـة الرتكية مريـم أوزريل الشـهرية بـ»السـلطانة هيام« فقد 
جاءت يف املرتبة الرابعة عن دور العشـيقة الغيورة يف مسلسـل »حريم 

السلطان« بنسبة تصويت بلغت %21.

جاستن بيبر مصاب بالسرطان!
أكـد بعـض نجـوم املوسـيقى واألصدقـاء املقربني من 
النجـم الشـاب جاسـتن بيـر إصابة األخـري بمرض 
رسطان الـدم »اللويكيميا«، بعد أن انترشت األقاويل 

بشأن إصابته.
املمثل واملطرب جاسـتن تيمرليك كتب عر حسابه 
عـىل موقع »تويـرت«: »أدعم صديقي جاسـتن بير 

الذي اكتشف إصابته بمرض اللويكميا«.
وعىل الفور انطلقت دعوات لعشاق بير بأن يحلقوا 
رؤوسـهم تضامنـا مـع املطـرب الشـاب، وبالفعل 
نرش عدد من الفتيات صورهـن عر مواقع التواصل 

االجتماعي وهن محلقن رؤوسهن.

كايتي باري .. جسدًا وصوتًا مع أوباما
مـع اقـرتاب موعـد االنتخابـات الرئاسـية يف الواليـات املتحـدة 

األمريكية والتي من املتوقع أن تجرى يوم الثالثاء القادم،
ظهـرت الفنانـة كايتـي بـاري عـىل املرسح مسـاء أمـس مرتدية 
ثوبـاً أزرق اللـون ضيق وعليه شـعار حملة باراك أوباما الرئاسـية 

"Forward" أو إىل األمام
ويف مبـادرة فرديـة لها، وقبـل أن تنتهي من وصلتهـا الغنائية عىل 
املرسح، طلبت باري من جميع الحضور كي يترعوا باملال وبالعمل 

من أجل ضحايا إعصار ساندي األخري.

كارداشيان..سفيرة النساء الممتلئات
أطلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان 
هذا األسـبوع خط إنتاجهـا الجديد للمالبس 
ىف انكلـرتا وجددت التزامهـا تجاه الرتويج 

للجسم الصحي للمرأة الريطانية.
وقالت كارداشيان )32 عاما( يف مقابلة 
الريطانيـة:   the sun جريـدة  مـع 
"إنني سـعيدة بقدرتي عـىل الرتويج 
للجسـم الصحـي الطبيعـي وتناول 
الطعام بصورة صحية وممارسـة 
التمارين الرياضية وتقبل النسـاء 

الجسامهن".

فـت  ضا أ و
أنها  كيـم 
تعلم جيدا 
لضغوط  ا
لتـي  ا
ض  تتعـر
النساء  لها 
ر  للظهـو
بصورة جيدة 
أنها  واعرتفـت 
كيفيـة  تعلمـت 
مـع  التعامـل 
االهتمام الذي يحيط 
بهـا وخاصـة بشـكل 

جسدها.

مشاهد ولقطات من "حريم السلطان 3"
 طرحت الرشكة املنتجة للمسلسـل الرتكي الشـهري "حريم السـلطان" صوراً ولقطات من 

جزئه الثالث الجاري تصويره حالياً. وهو من بطولة خالد أرغنش، ومريم أوزريل، وسـلمى 
إرجيك، وفيزال أحمد. ويشهد الجزء الجديد وجوها جديدة تحمل املزيد من التحديات ألبطال 

املسلسـل الذي القى انتشـاراً كبرياً يف الوطن العربي.البطلة الرئيسـية للمسلسل مريم أوزريل أو 
"السـلطانة هيام"، والتي كانت عبدة روسـية استطاعت بدهائها أن توقع "السلطان سليمان" يف حبها 

وتدفعـه لعتقها والزواج منها. ولـ"هيام" أحالم مدمرة ال تنتهي بداخل قرص السـلطان من أبرزها القضاء عىل 
نجلـه "مصطفـى" ليتوىل نجلها "محمد" الحكم من بعده.وبرغم انه الدور األول لها يف الدراما الرتكيا إال إنها تم 

. ”GQ“ اختيارها امرأة عام 2012 عن دورها يف حريم السلطان بحسب االستفتاء التي قامت به مجلة
مريـم اوزيريل التي أصبحت اشـهر “رضة” يف الوطن العربـي تبلغ من العمر 29 عاما، والدتها أملانية مسـيحية، 

ووالدها تركي مسـلم، وهما مطلقان، لكنها نشـأت يف بيئية متسامحة جداً وكان أهم يشء يف عائلتها، حب اآلخر 
وتقبله.

أمل عرفة بني سطحيَّة النص ودراميَّة التمثيل
يتواصل عىل شاشـة قناة "أبو ظبي األوىل" عرض املسلسـل السـوري "رفة عـني" للمخرج املثنى صبح، الذي كتبتـه الفنانة أمل عرفة 
بالتعـاون مـع بالل الشـحادات، وأنتجتـه رشكة "السـورية الدولية لإلنتـاج الفني".ويشـارك يف بطولة العمل مجموعـة من الفنانني 
السـوريني أبرزهم أمل عرفة، وعبد املنعم عمايري، وجهاد سعد، وسـلمى املرصي، وفادي صبيح، وجالل شموط، وميسون أبو أسعد، 
وروعة ياسني، وسوسن ميخائيل، ونزار أبو حجر، وفاتن شاهني، ورندة مرعشي، ورغد مخلوف، ويامن الحجي، وغريهم.يف تجربتها 
ل لتقديم عرفة ببطولة شبه مطلقة، إىل امليلودراما يف  األخرية ككاتبة يبدو أن أمل عرفة لم تصب النجاح املطلوب، وجنح املسلسل املفصَّ
أغلب األحيان، وغلبت عليه مشـاهد غري متقنة ُحبكت بسـطحية مفرطة استخفت بعقل املشاهد.وال يقترص النقد عىل السيناريو 
الضعيف فحسـب، بل يتشـارك املخرج املثنى صبح يف تحمل املسـؤولية عن تردي مسـتوى العمل خصوًصا أن أعماله السـابقة 
هت إىل عض األعمال التي أخرجها كـ"جلسـات نسـائية" و"ليس  لم تنحدر إىل هذا املسـتوى، عىل الرغم من اإلنتقادات التي وجِّ
رساًبا"، لكنه أصاب يف بعضها نجاًحا نقدًيا وجماهريًيا عىل حد سـواء، ولم يشـهد أي منها هذا القدر من التسطيح.وتسعى أمل 
قته يف مسلسل "دنيا"  قبل أكثر من عقد من الزمان، وتحاول بشخصية "هدية" التي تؤديها  عرفة إىل استعادة نجاح سبق وحقَّ
اسـتحضار بعض مالمح الشخصية السـابقة كاالنحدار من بيئة فقرية والتكلم بطريقة شعبية، إال أن السيناريو الجديد يقدم 

لنا شـخصية تكون ضحية أحـداث مفرطة بامليلودراما وتواجه ُصدًفا قدرية غري مقنعة، عـدا عن حلول درامية تزيد املواقف 
اسـتعصاًء بـدالً من حلها.والسـيناريو الضعيف الذي كتبتـه عرفة ال يعني أن تمثيلها كان عىل املسـتوى نفسـه، إذ قدمت 

أداًء مقنًعـا عموًمـا، وكذلك ينطبق األمر عىل زوجها عبـد املنعم عمايري الذي لعب دور شـقيقها مهدي، بينما غاب بقية 
املمثلني يف ظل انحسـار البطولة الجماعية التي اشـتهرت بها الدراما السـورية.وبعيًدا عن الشـخصيتني املركزيتني هدية 

ومهـدي، يحـاول العمل تقديم خطوط درامية أخرى لكنها تضيع وتتشـتت وال تضفي للمسلسـل شـيًئا، فبعضها يبدو 
ُمقحًمـا كشـخصية زوج رحـاب صديقة هدية، الذي يؤدي دوره الفنان أدهم مرشـد، والذي يطلقها يف مشـهد ال يتجاوز 

الثالثني ثانية، إال أن األكثر إثارة لإلستغراب كان تقديم مشاهد غاية يف السطحية من قبل املخرج املثنى صبح ال تصلح ألن 
ه لألطفال. تكون يف عمل كوميدي موجَّ
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مسرحية  شالل 
في تورنتو

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/ فلة األورفي

إخراج/ داخل البحراني

تمثيـل/ فلـة األورفـي- داخل 

 – صـري  سـمري  البحرانـي- 

رسمد متي- أثري صري- شاكر 

السامرائي- وليد العبيدي

العربي  تقديـم/ فرقة املـرسح 

الكندي

الزمان/ 16/ 10 / 2012

املكان/ كندا، يف مدينة اونتاريو

وبشـكل  تطـرح  "املرسحيـة 

كوميدي ناقد هموم املرأة 

وأسباب  العراقي  والجرل 

عـر  دول  اىل  الهجـرة 

املحيطات وما يتفاجؤون 

عـادات  مـن  هنـاك  بـه 

وتقاليد لم يألوها من قبل 

، كما يتناول العمل أصول 

العائلـة العراقية العريقة 

التي تحمل جذورها أينما 

ذهبت".

املخرج داخل البحراني

عدنان شالش يعود
بعـد غيـاب ليـس بالقليـل يعـود للسـاحة الفنيـة الفنـان عدنان 
شـالش وبرفقـة املسلسـل  الدرامـي الجديـد "سـوالف مضايـف" 
الذي كتبـه للتلفزيون مؤخـرا وهو يتحدث حول مجريـات الحياة يف 
جنـوب العراق من خالل عشـائره املمتدة عر التاريـخ ليناقش الكثري 

عمليـة مـن همومهـا واشـكالياتها املتوارثـة يف 
. الثـأر والنهـوة والفصل العشـائري  .

والشـجاعة  الحكمـة  جانـب  اىل 
والصفات االنسانية التي تتمتع 

التجمعـات  هـذه  مثـل  لهـا 
االجتماعية. 

علمـا بـان املسلسـل يقع يف 
املؤمـل ان يقـوم باخراجـه ثالثني حلقة ومن 

هاشـم ابو عراق والذي سبق وان تعاون معه شالش يف مسلسل 
"مايض يا مايض" لقناة السومرية. 

غسان  للشمس" يا  يعطي  "من 
محمد

بعـد أن عـاد مؤخرا من الغربـة الفنان غسـان محمد قرر 
أن يقـدم جديده وهو املسلسـل التلفزيونـي "من يعطي 
للشمس" وهو من انتاج قناة العراقية اىل جانب نخبة من 
الفنانني والفنانات وهو عمل ضخم جدا وشخصياته 

كثرية. 
يذكر أن آخـر عمل كان 
الفنان غسـان  عنـده 

أحب  يعتـره  والـذي 
نفسـه  إىل  األعمـال 

هو مسلسل )ساعة 
الصفر(.

ويف جانـب آخـر ذكـر 
أن التمثيـل هو مهنته 
األساسـية أمـا اإلنتاج 
لديه فهـو منفذ.. وهو 
يسـتطيع أن يوفق بني 

التمثيل وإدارة اإلنتاج. 

دراما وتلفزيون
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ال تبدي تلك المرأة العاملة في حقل تنظيم المرور 
الت�ي صافحت وجوهنا في البص�رة أو تلك التي 
أطلت علينا في كردس�تان   الش�كوى من عملها 
في تنظيم الم�رور، بالرغم من المضايقات التي 
تتعرض لها بس�بب نظرة بع�ض فئات المجتمع 
التقليدي�ة لعمل الم�رأة في هذا المج�ال، والذي 

يعود دخولها إليه لعهد حديث.
والثالثيني�ة الت�ي فضلت عدم ذكر اس�مها قالت 
"أنها واثقة م�ن إقدامها على العم�ل في تنظيم 
المرور،" مش�يرة إلى أن "التعليقات السخيفة" 
الت�ي قد تس�معها من هن�ا أو هناك، ل�ن تعيقها 
ع�ن أداء عمله�ا. وتع�ول عل�ى أن م�رور الزمن 
كفي�ل بجعل الناس يعتادون عل�ى األمر وتقديم 
االحترام للعامالت ف�ي هذه المهنة، مع إقرارها 

أن الكثيرين يتقبلون عمل المرأة في المرور.

قيادة �سيارة اأجرة
نه���ا  بينما توضح أم حسام  أ

أثن�اء عملها  على تواجه 
بع�ض  التاكس�ي 
ق�ف  ا لم�����و ا
حيث  المخجل�ة، 
عليه�ا  ع�رض 
أحد الزبائن ذات 

مرة أن تطلع 
مع�ه 

لى  إ

ش�قته بعدما أوصلته، إال أنه�ا جعلته يندم على 
تل�ك الدع�وة "الخبيثة" وف�ى يوم آخ�ر قال لها 
أحدهم "ش�نو رأيك  يا جميل عندي سمك تعالي 
نأكله س�وا"، فردت علي�ه قائلة "عي�ب عليك"، 

وكادت تدهسه بسيارتها.

ال�سراجة واحلقائب
وروت عواطف حسن، حالها بعدما استجدت 
عط�ف إخوانها الذين يم�رون عليها ناكرين 
له�ا الجميل، وأش�ارت إل�ى أن والدها كان 
يعمل س�راجا ف�ي صناع�ة الحقائب إلى 
الم�رض وتخلى  أقع�ده  أن 
عنه أخوان�ه، إال أنها قامت 
بدال منه، فاشتغلت  بالعمل 
ف�ي ورش�ة أح�د أعمامها، 
األخ�ر،  ه�و  م�ات  لكن�ه 
تط�رق  نفس�ها  فوج�دت 
ف�ي  المعام�ل  كل  أب�واب 
وطنها الذي ال تعرف غيره، 
"ال�ورش"  أصح�اب  وكان 
يرفض�ون ش�غل "البنات"، 
لكن أحدهم استقصى عنها 
وعن والدها ورحب بعملها 
مع�ه في ورش�ته الصغيرة 
الرج�ال..  العم�ال  م�ع 
عواط�ف ال�ذي دخل�ت هذا 
العال�م تق�ول، ف�ي البداية 

كان العدد قليال ولكن م�ع مرور الزمن اقتحمت 
النس�اء هذه المهنة وبإمكانك الي�وم زيارة أكثر 
من ورشة من ورش السراجة وصناعة الحقائب 
وس�تجد عندها إعدادا ليس�ت قليلة من النس�اء 

يعملن في هذه المهنة الشريفة.

الرتبية والتعليم
"أن  معلم�ة  وتعم�ل  الربيع�ي  س�ميرة  وتق�ر 
المجتم�ع العربي ما يزال مجتمعا ذكوريا يحكم 
عل�ى المرأة الطموح والقوية ب�"المس�ترجلة"، 
مش�يرة إل�ى أن�ه الوصف ال�ذي يطلق�ه الرجال 
أحيانا على فئة معينة من النساء اللواتي يتسمن 

بقوة الشخصية واإلرادة".
وترى الربيع�ي أن "المجتمع ما يزال غير معتاد 
على تقبل ش�خصية المرأة التي تعلمت وخرجت 
للعمل ليناط بها فيما بع�د مهمات صعبة تتعلق 
بإدارة األس�رة والمش�اركة في اإلنفاق، بعد أن 
أخذت قس�طا وافرا من العلم وتسلحت بالمهارة 

التي يتطلبها العمل ".
وتس�تطرد س�ميرة أن "هن�اك نس�اء، قلي�الت 
على حد وصفها، يتس�من بالقس�وة والتس�لط، 
مس�تذكرة مدي�رة إح�دى المدارس الت�ي عملت 
بها وكانت مثاال في القسوة والتسلط، مما كان 
يجعل من التعامل معه�ا أمرا في غاية الصعوبة 

لدى الطالبات والمعلمات.
وتؤك�د أن ذل�ك النم�وذج من النس�اء مرفوض، 

لرأيه�ا أن أجم�ل ما يزي�ن المرأة، مهم�ا ارتفع 
مس�تواها العلم�ي أو المهني، رقته�ا وتعاملها 

الهادئ والمتزن مع من حولها.

املحاماة والإعالم
أما ميس�ون الجنابي التي تعمل محامية فتقول، 
إنه�ا تس�مع بلق�ب "المس�ترجلة" ف�ي محيط 
عمله�ا كثيرا نظ�را للصورة النمطي�ة المأخوذة 
عن الفتيات اللواتي يعملن في بعض المهن التي 
تتطل�ب قدرا واف�را من الجل�د. وتتاب�ع أن هذه 
الصورة المغلوطة ق�ام بتعزيزها بعض الرجال 
الذين لم يتقبلوا دخ�ول المرأة معترك العمل في 
مهن معينة، مشيرة إلى أنه يقع على المرأة عبء 
إثب�ات عكس ذلك م�ن خالل ش�خصيتها القوية 

دون أن تفقد أنوثتها ورقتها.
وتتفق األربعينية التي أطلقت على نفس�ها اسم 
وف�اء وتعم�ل في حق�ل اإلع�الم من�ذ 15 عاما 
بالرأي مع ميس�ون، مشيرة إلى أن بعض المهن 
كانت تحظر على النس�اء بسبب نظرة المجتمع 
لها مث�ل العمل في المحاماة، مق�رة أن الفتيات 

يواجهن صعوبة في إثبات أنفسهن.
وتشير إلى تغير واقع الحال في المرحلة الراهنة 
بسبب ارتفاع نسب التعليم بين صفوف الفتيات 
ودخوله�ن معظم قطاعات العمل التي تتناس�ب 

مع قدراتهن.
وتبين وفاء أن النساء أثبتن وجودهن في حقول 
عديدة كانت حكرا على الرج�ال كمهنة الطيران 

وإدارة المش�اريع الضخم�ة، معتب�رة أن ذلك لم 
يؤثر في وظيفتهن األساسية كأمهات وزوجات 

وربات بيوت.

ظرويف �سعبة
وقالت السيدة ام هديل، إن عدم وجود فرص عمل 
بعد التخرج والظروف االجتماعية واالقتصادية 
الصعبة التي مررت بها بعد وفاة زوجي دفعتني 
للبح�ث عن أي عمل ش�ريف لتربية ابني وابنتي. 
وتعرف�ت عل�ى الحالق س�عيد وتعلم�ت منه كل 
فن�ون الحالق�ة وأصبحت اآلن ل�دي قناعة تامة 
به�ذا العم�ل, خصوصا بع�د أن ش�اهدت البنات 
الالت�ي تعمل�ن ف�ي هذا المج�ال حقق�ن نجاحا 
كبيرا مما دفعني حب االستطالع للعمل في هذه 
المهن�ة, خصوصا م�ع عدم وج�ود فرص عمل 
أخرى, ولكن المش�كلة الت�ي قابلتني في البداية 
كانت المعاكسات والمضايقات من الجنس اآلخر 
لكنني تغلبت عليها. ومن المواقف الطريفة التي 
تعرض�ت لها رفض ابن�ي قيامي بقص ش�عره. 
وعندما يأت�ي إلى الصالون الذي أعمل يطلب من 

الحالق سعيد قص شعره .

املراأة وح�سور الإرادة
من جانبها تؤكد سهام حسين ناشطة نسوية " 
أن دخ�ول المرأة إلى عالم المه�ن الصعبة والتي 
كانت حكرا على الرجال ما يزال يقابل في بعض 
األحيان باالس�تغراب أو الرفض ويطلق على من 

تدخل هذا الغمار ب�"المسترجلة".
وتبدي س�هام ، تحفظها على لقب "مسترجلة" 
الذي يطلقه البعض على المرأة القوية وصاحبة 
اإلرادة والعزيم�ة التي دخلت غم�ار العمل بقوة 

وشجاعة مثبتة تفوقها ".
وت�رى "أن ال أح�د يح�ب التعام�ل م�ع إنس�انة 
تنكرت لرقتها وأنوثتها، مستدركة على ضرورة 

أال يك�ون الخط�اب نابع�ا م�ن عق�دة ذكوري�ة 
رافض�ة ألي تقدم قد تحققه الم�رأة في ميادين 
العل�م والعمل. كما تؤكد أن الم�رأة في كثير من 
المهن الصعب�ة ال بد أن تبذل مجه�ودا مضاعفا 
إلثبات نفسها وقدراتها شريطة أن تحافظ على 
خصوصي�ة أنوثتها وهدوئه�ا، معتبرة أن القوة 
ليس�ت بالصوت المرتفع أو التسلط إنما بالجهد 
والمثابرة والطموح.وتبين أن المرأة إذا عش�قت 
العمل الذي تقوم به ال بد أن تبدع وتتخطى جميع 
الصعاب حتى وإن كانت صعوبات جسدية، الفتة 
إلى أن جسدها سيعتاد على األمر ويتكيف معه.

وبعي�دا عن المهن والطموح والرغبة في تحقيق 
ال�ذات واالس�تقاللية يبق�ى لقب "مس�ترجلة" 
مرنا ليطلق على أية فتاة أو س�يدة تتعامل بنزق 

وعصبية وتسلط وبنبرة حادة ومرتفعة.
بدوره�ا تبّي�ن المختص�ة ف�ي دراس�ات المرأة 
الدكت�ورة أم�ل، أن النظ�رة تجاه الم�رأة عموما 
تط�ورت في الس�نين القليلة الماضية، مؤش�رة 
عل�ى ذلك بقبوله�ا التحدي وقدرته�ا على إثبات 
نجاحه�ا وتفوقه�ا في مج�االت العل�م والعمل 

المختلفة.
وتلفت إلى مْن كانت تتحلى بالطموح والمثابرة 
والرغب�ة في دخ�ول الميادي�ن الصعبة، توصف 
أحيانا بالمس�ترجلة التي تمردت على دورها في 

المنزل كأم وزوجة.
إال أنها ترى أن هذه الصورة بدأت بالتغير الجذري 
نحو األفضل، ونح�و اعتراف المجتمع النس�بي 
بق�درة الم�رأة عل�ى دف�ع عجل�ة التنمي�ة دون 
مضايقتها بإطالق الصفات القاس�ية عليها، مع 
تأكيدها على ضرورة أن ال تنس�ى المرأة دورها 

األساس والطبيعي في بناء أسرتها الصغيرة.
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أن  إال  بالنس�اء  ومتنوع�ة  عدي�دة  مه�ن  ترتب�ط 
المنافس�ة أصبحت حديث الس�اعة ف�ي ظل وجود 
طه�اة ومصممي أزي�اء وخبراء تجمي�ل، و"مربي 
اطف�ال " بل وعاملي خدم�ة في البي�وت ! أحيانا، 
حتى أن البعض اس�تطاع النجاح والتفوق في هذه 
المج�االت وإثبات كفاءته لمثل ه�ذه األعمال.. هم 
ش�بان أرغمتهم الظروف االقتصادية المزرية على 
البحث عن أي مورد للرزق، حتى لو األمر بممارسة 
مهن�ة كانت ومازال�ت حكرا على النس�اء، فبحثوا 
ألنفس�هم عن وس�يلة جديدة لجني المال بالحالل، 
حت�ى ال يج�دوا أنفس�هم مضطرين لس�لك طريق 
اإلجرام شبان اس�تطاعوا إثبات كفاءتهم، و"بينوا 
نظافةايديهم" في األعمال المنزلية وغير المنزلية 

وتفوقوا على النساء بشهادتهن.

اإ�ساءة عامة
يرى البعض أن امتهان بعض الرجال لمهن نسائية 
تأتي انعكاسا للظروف المادية التي يعيشونها، وأن 
وج�ود فرصة عمل ومزاولته�ا أفضل من االنتظار 
وإن كان�ت حكراً على النس�اء. ف�ي عصرنا الحالي 
تغير المجتمع وتغيرت مع�ه الكثير من المفاهيم، 
فأصبح الرجال يمتهنون مهناً نس�ائية والتي قد ال 
تناسب بعض المجتمعات بحكم العادات والتقاليد، 
األمر الذي يس�تغربه البعض وال تجد لها مكاناً بين 

المهن األخرى.

مهنة اخلياطة والتف�سيل
امتهن هذه المهنة رجال يقومون بتفصيل فساتين 
النس�اء بتصامي�م وإبداع�ات متنوع�ة وبصرعات 
عالمية في التصميم، والغريب أنها تعجب النساء.. 
لم�اذا؟ ألن الرجل هو الذي ينظر م�ا يصلح للمرأة 
وم�ا يكون جمي�ال وجذابا عليها، حي�ث تم اعتماد 
األغلبي�ة العظم�ى من النس�اء على إب�داع الرجال 
ف�ي هذا المجال. ولكن البع�ض ال يرى ذلك، وحول 
تصني�ف المجتم�ع لمهنة التصمي�م واألزياء بأنها 
نسائية، أش�ار أثير محمد إلى ان "من يملك الملكة 
والموهب�ة اليصن�ف رج�ال أو ام�رأة، فالتصمي�م 

والرس�م ومعالجة القماش واختيار التطريز ليس 
مجاال مخصصا للمرأة "وي�رى المصمم" أن هناك 
مصمم�ات عراقيات يملك�ن الموهبة مع احترامي 
للجميع ، اال ان هناك س�يدات يرغبن في التصاميم 
الت�ي تحمل توقيع رج�ل ، واعتق�د أن المصممات 
لديه�ن ن�وع م�ن الغيرة م�ن المصممي�ن الرجال، 
الن الم�رأة بطبيعتها تحب الظه�ور، لذلك تعتبر ان 
المصمم يعطيها ه�ذا األمر". وختم حديثه بالقول 
" اإلب�داع ليس له جنس معين وال يمكن احتكار أي 

مجال لرجل او امرأة ".

مهنة التجميل
وه�ي أيضاً مهن�ة ال تق�ل أهمية في نظر النس�اء 
ب�أن يمتهنها رجل وليس�ت ام�رأة، والغريب أيضاً 
أن الرج�ل برع في هذا الجانب م�ن ماكياج العيون 
وبخط�وط جديدة وأل�وان روعة ف�ي اإلتقان على 
عي�ون الم�رأة وحاجبيه�ا، وح�دث وال ح�رج في 
تصفيف الش�عر والتس�ريحات المختلفة، المتعرج 
والمتكس�ر والمسدول وأيضاً ألوان مختلفة حسب 
الطل�ب ال�ذي يتماش�ى م�ع الموض�ة وم�ن يزور 
الفنادق ومحال التجميل سيطالع وجود العديد من 
الشبان الذين امتهنوا فن التجميل وتصفيف الشعر 
ع�ن جدارة بعد ان كانت هذه المهنة في البالد حتى 
األمس القريب محصورة ومقتصرة على النساء".

مهنة الطبخ
أصبح الرجل في المقدمة بطبخ المأكوالت العربية 
الش�رقية  واألكالت  والغربي�ة  أنواعه�ا  بجمي�ع 
كالصيني�ة والياباني�ة والباكس�تانية وغيرها، إلى 
جانب تهيئة وإعداد الس�فرة بش�كل مغري للغاية 
وتفت�ح الش�هية حتى للش�بعان، وإع�داد العصائر 
الطازج�ة والمقب�الت والس�لطات، فالجالس على 
ه�ذه المائ�دة ينس�ى نفس�ه ويب�دأ بتن�اول ما لذ 
وط�اب وكأنه في جزيرة خالبة بي�ن مائها وأكلها 
وطبيعتها ، حيث  يقول احمد جواد 25 سنة عاطل 
ع�ن العم�ل " لقد ب�دأت بق�راءة كت�ب الطبخ كما 
تعلم�ت من مراقب�ة أمي وهي تع�د الطعام وأنواع 
األكالت الخاصة والشعبية وتمكنت بفترة قياسية 
من أالمس�اك بطرق الطبخ، وش�يئا فشيئا تعلمت 
فنون�ه وبعده�ا عمل�ت في اح�د المطاع�م بصفة 

طب�اخ كما ب�دأت اع�د الطبخ للمناس�بات الخاصة 
والي�وم ولل�ه الحمد أصبح�ت ه�ذه المهنة مصدر 
رزقي وهي عموما مهنة دخلها العديد من الشباب 
وبعضهم وفقه الله في فتح مطعم أكالت س�ريعة 

وحقق نجاحا في حياته .

�سعيد مرب ومر�سع ؟!
كس�ر س�عيد القاع�دة، وض�رب ع�رض الحائ�ط 
األفكار المترس�خة في أذهان الن�اس التي تصنف 
رعاية األطفال اختصاصا ومجاال نس�ائيا بامتياز، 
وال تقب�ل اقتحام الرجل له، فح�رص على تحضير 
الرضعات والوجب�ات لألطف�ال الموجودين داخل 
الروض�ة ال�ذي يمتلكها، إل�ى أن تمكن من كس�ب 
ثقة آباء وأمه�ات األطفال نتيجة تفانيه في رعاية 

فلذات أكبادهم.
في أح�د األحياء الراقية من بغ�داد ، يوجد منزل ال 
يشبه المنازل األخرى المجاورة له، فألوان جدرانه 
الزاهية، والش�خصيات الكارتونية المرسومة على 
جدران�ه، توحي لمن ي�راه للوهلة األولى بأنه يقف 
أم�ام البوابة المؤدية إلى عالم "ديزني"، لكن األمر 
ليس كذلك، فذل�ك المنزل المبهج عبارة عن روضة 
أهلي�ة لألطفال الذين يس�هر على رعايتهم صاحب 
المن�زل والمش�روع س�عيد الموظ�ف المتقاع�د، 
ال�ذي ق�رر أن يفتح باب منزله الس�تقبال األطفال 

والرضع.

ل�م تك�ن دوافع س�عيد كم�ا اخبرن�ا إلقامة ذلك 
المش�روع مادية باألس�اس، بل لكون�ه عجز عن 

التأقل�م مع وضع�ه الجدي�د كمتقاعد، وه�و الذي 
مازال يرى في نفسه القدرة على اإلنتاج والعطاء، 

كما أن حب�ه الكبير لألطفال بحكم حرمانه 
م�ن نعم�ة اإلنج�اب جعل�ه ي�رى في 

مش�روع روضة وحضانة لألطفال 
الفرصة الوحيدة لتعويض شعوره 
بالنقص من خالل ممارس�ة أبوته 
عل�ى أطف�ال، تدفع ظ�روف عمل 
وانش�غال أبائه�م إل�ى المجازف�ة 
أن  دون  حضان�ة،  بأي�ة  بتركه�م 

يتأك�دوا من حص�ول أبنائه�م على 
القسط الكافي من الرعاية خالل تلك 

الفت�رة الطويلة الت�ي يقضونها بعيدا 
عنهم.

يقول س�عيد الرج�ل المتقاع�د والمحروم 
م�ن األبن�اء انه "ل�م يح�ظ بموافق�ة زوجته 

عل�ى إقامة مش�روعه إال بعد إلح�اح طويل، فهي 
لم تستس�غ فك�رة أن يتحول الطابق الس�فلي من 
منزلها إل�ى روضة لألطفال، نظ�را لطبيعة عملها 
الس�ابق كمعلمة، ظلت تعان�ي كل يوم من فوضى 
وصخ�ب و"وكاح�ة "األطف�ال بالمدرس�ة حي�ث 
تعمل، م�ا جعلها تعتبر الموضوع في البداية ضربا 

من الخي�ال والجنون، وبحثا ع�ن "صداع الرأس"،  
وأض�اف" ولكنه�ا غيرت رأيه�ا لش�عورها بمدى 

تشبثي بتلك الفكرة،".
 ويتاب�ع الرج�ل حديث�ه" اس�تقبلت أول فوج كان 
يقتصر على خمسة أطفال، كلهم من أبناء الجيران، 
الذين اعتادوا رؤيتي ولم يجدوا صعوبة في التأقلم 
مع األج�واء داخل الحضانة، ما جع�ل من رعايتي  
واهتمام�ي بهم مهم�ة في غاية الس�هولة، وكنت 
اكتف�ي باللع�ب مع األطف�ال في وج�ود زوجتي، 
ومربية تتولى تغيير الحفاظ�ات وإعداد الرضعات 
والوجبات الخاصة باألطفال والرضع، لكن الوضع 
اختل�ف كثيرا بع�د أن ق�ررت المربي�ة التخلي عن 

وظيفتها دون سابق إنذار.
ولذل�ك وجدت نفس�ي أمام تحد 
صعب، يتمث�ل في تحمل 
لية  و مس�ؤ

م�ن  أطف�ال 
مختل�ف 

 ، ر عم�ا أل ا
يص�رخ 

البعض 
منه�م 
طلب�ا 

قه  شتيا ا
والدت�ه  إل�ى 
ورغبت�ه ف�ي أن تأت�ي 
كله�ا  الصطحاب�ه، 

ر  م�و تس�ببت ف�ي تس�لل أ

الش�عور بالقلق واإلحب�اط إلى نفس�ي حول عدم 
قدرتي على تأدية واجبي إال أن حبي لألطفال الذين 
اعتدت وجوده�م إلى جانبي، جعلني أقرر االعتماد 

على نفسي في االهتمام بهم داخل الروضة ."

وجدت �سالتها يف "اخلادم"
فاطم�ة س�يدة ف�ي األربعين�ات م�ن العم�ر تعمل 
موظفة بإحدى الش�ركات الخاصة وتقطن بنفس 
المنطق�ة، عاني�ت طويال من صعوب�ة العثور على 
خادم�ة بالممي�زات الت�ي تريده�ا، فال ت�كاد تجد 
مبتغاها في خادم�ة حتى تجد فيها عيبا ال يمكنها 

الحفاظ عليها في بيتها بعد اكتشافه.
مر من بي�ت فاطمة الكثي�ر من الخادم�ات، لكنها 
كان�ت ف�ي كل مرة تعود إل�ى نقطة البداي�ة، لتجد 
نفس�ها مضطرة للبحث عن أخرى، إلى أن س�معت 
بوجود، ش�باب يس�اعد رب�ات المنازل ف�ي أعمال 
المن�زل الثقيلة الت�ي ال تقوى النس�اء على فعلها، 
خب�ر وج�دت في�ه فاطم�ة ح�ال ل�كل مش�اكلها 
العالق�ة. فك�رت فاطم�ة ملي�ا في األمر، وس�ألت 
بعض صديقاتها اللوات�ي جربن التعامل مع هؤالء 
الشباب، فاقتنعت بضرورة االستفادة من خدماتهم 

للحكم عليهم.
فاطم�ة تحكي ع�ن تجربتها األولى مع ش�اب في 
التاسعة عش�ر من العمر، لجأت إليه ليساعدها في 
"الصال�ون" لع�دم قدرته�ا على حم�ل "المضارب 
" بمفرده�ا، تقول "كان الش�اب يمتل�ك قوة بدنية 
تؤهل�ه للقي�ام بالعمل وحده دون مس�اعدة منها، 
ش�ريطة أن ال تدخل عليه سيدة المنزل وهو يقوم 
"بالش�غل". أما الكنس والمس�ح والغسيل، كلها 
أعم�ال يق�وم به�ا الش�اب ببراع�ة، وال يضيع 
الوق�ت في إنجازها، حتى يتمكن من الذهاب 
إلى بيت زبون�ة أخرى تكون في انتظاره، 
فهو يع�رف كيف ينظ�م وقته بين 
م�ن يطلب�ه للعم�ل " وتضيف ". 
فوجئ�ت بالس�رعة الفائقة التي 
أنجز بها الش�اب مهمته، لكن ما 
زاد من صدمتي هو إتقانه الكبير 
لما طلبت منه، وهو الشيء الذي 
كنت افتقده في النساء اللواتي يقمن 

بنفس العمل".
إال أن فاطم�ة تش�هد بأدبه واحترام�ه لخصوصية 
المن�زل الذي يدخل إلي�ه  "فلم يثبت أن تطاول على 
أخذ ش�يء من المنزل، بل يرفض حتى تناول وجبة 
الغ�ذاء، ألن هدفه األس�اس هو القي�ام بعمله بكل 
إتق�ان حتى يضم�ن لجوء الم�رأة له م�رة أخرى، 
ويضمن دخال يس�تطيع من خالله توفير حاجياته 

الخاصة ".
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حتدين نظرة املجتمع النمطية

نساء يعملن يف مهن "رجالية"

حني تنقلب الصورة

الرجال يغزون سوق املهن النسائية !!
مهنة التجميل ال تقل أمهية يف نظر النساء بأن يمتهنها رجل وليست امرأة، 
والغريب أيضًا أن الرجل برع يف هذا اجلانب من ماكياج العيون وبخطوط 

جديدة وألوان روعة يف اإلتقان.
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لقد قامت العدي�د من دول العالم الثالث بتنفيذ 
خط�ط تنموي�ة، وق�د اتخ�ذت منهج م�ا هو 
معروف بالخطة الخمس�ة او الخط�ة الثالثية 
والت�ي تش�مل عل�ى تنفي�ذ مش�اريع البن�ى 
التحتية باإلضافة إلى المشاريع االستثمارية, 
وكما يعل�م الجميع ف�ان العمل ف�ي مثل هذه 
المش�اريع يلزم مبدئيا توف�ر قاعدة معلومات 
تفصيلية واسعة تتمتع بنسبة جيدة من الدقة 
باإلضاف�ة إل�ى التوقعات التي س�تحصل على 
البيانات مس�تقبال, ه�ذا ويتم وض�ع الخطط 
لمختل�ف المش�اريع ووضع أولوي�ة تنفيذها, 
وم�ن ثم تهيئ�ة الك�وادر المش�رفة والمنفذة 
له�ذه المش�اريع، وليس أخي�را تأمين األموال 
الالزمة للش�روع بالعمل وتأمين اس�تمراريته 
ونجاح�ه. إن أهم األه�داف التي تس�عى إليها 
خط�ط التنمية هو تنميه اإلنس�ان في مختلف 
المج�االت, وضعه الصح�ي, التعليم الس�كن, 
النقل...الخ كما وان الخطط االس�تثمارية هي 
األخ�رى بالغة األهمية, أنه�ا توفر فرص عمل 
واسعة للس�كان, وهذا بدوره يس�اعد إلى حد 

كبي�ر في رفع المس�توى المعيش�ي 
للس�كان. م�ن ناحي�ة أخ�رى ف�إن 
هذه المش�اريع يج�ب أن تأخذ بنظر 
االعتب�ار زي�ادة الطلب عل�ى مختلف 
منتجات الصناع�ات المحلية, خاصة 
فيما يتعلق بإنتاج المواد اإلنش�ائية, 
الس�منت, الطابوق بمختلف أنواعه, 
متطلبات الحم�ام والمطبخ, األبواب 
والش�بابيك, مختلف أنواع الحديد....
الخ ه�ذه الخطط  ه�ي فرصة ثمينة 
وغالية لتطوير قوى اإلنتاج البشرية 
والمادي�ة, وذل�ك لقدراتها الواس�عة 
على تنش�يط عملية التراك�م العملي 
وخب�رات  تجرب�ة  ف�ي  والمعرف�ي 
األف�راد  مس�توى  عل�ى  العاملي�ن 
الحكومي�ة  المؤسس�ات  ومس�توى 
عملي�ة  ال�ى  باإلضاف�ة  واألهلي�ة, 
تنمي�ة وتطوي�ر الرأس�مال الوطني. 
أن أية عمليه" تنموية" ال تأخذ بنظر 
االعتبار تطوير قوى اإلنتاج المحلية, 
خاص�ة في دعم الصناع�ات المحلية 
وتطويره�ا, ال يمك�ن أن ينظر اليها 
كعملي�ة تنموي�ة, وإنم�ا عملية نقل 
تكنولوجي�ة وانظم�ة عم�ل دون أن 
تفاعل الس�كان معها, هذا باإلضافة 

إل�ى تش�جيع االس�تيراد وكبح نم�و وتطوير 
اإلنت�اج المحل�ي. أن ه�ذا المنه�ج ال خير فيه 
ألنه يحول السكان إلى مستهلكين ويتجذر في 

نفوسهم الضعف وعدم القدرة واالتكالية. 
    لق�د س�بقتنا كثي�را م�ن األمم ف�ي عمليات 
التنمي�ة وقد حصل�ت على نتائ�ج باهرة وذلك 
ألنه�ا قد بدأته�ا بصورة صحيح�ة: في عمليه 
حس�ابات دقيق�ة م�ع اإلمكاني�ات المتوفرة 
واأله�داف الت�ي يج�ب تحقيقه�ا, خاصة بما 
يتعلق بوضع الخطط, تمويل الخطط  وتطوير 

قوى اإلنتاج, وحسابات الزمن.
من األمثلة التي أود اإلشارة, التجربة التنموية 
الت�ي تمت ف�ي كوري�ا الجنوبية. لق�د اتفقت 
الحكومة مع احدى الش�ركات األمريكية على 
بن�اء "مصف�ى للنف�ط".  كانت نس�بة العمال 
والفنيين الكوريين هذا المصفى الذين عملوا في 
المشروع حوالي 25 %, وتطورت في المشروع 
الثاني نس�بة العاملين الكوريين إلى 50 %, اما 
المصفى الرابع فقد ت�م تصميمه وتنفيذه من 
قبل المهندسين والفنيين الكوريين الجنوبيين. 
وهك�ذا اس�تمرت التجربة الكوري�ة الجنوبية 
في جميع المجاالت. إن عملية التنمية ليس�ت 
سحرا واالعتماد على الله واالستمرار بالكسل 
واالتكالية, وإنما بالعقل العلمي والعمل الجاد 
واإلرادة السياس�ية القوية. إنها ليست صدفة 
ان تغ�زو البضائع الكورية الجنوبية األس�واق 
العراقية, وسوف تصل مختلف أنواع الشركات 
الكوري�ة الجنوبي�ة للعمل وتنفيذ المش�اريع 
المطروح�ة في قانون البن�ى التحتية, ويمكن 
ان يقوموا بتنفيذ احد مصافى النفط التي نحن 
في حاجة ماسة اليها ومطروحة ضمن قانون 
البنى التحتية. كانت كورية الجنوبية في بداية 
الخمس�ينيات إحدى دول جنوب ش�رقي آسيا 
المس�تهلكة وهي اآلن دولة صناعية متطورة 
ذات قابلية عالية على تصدير مختلف البضائع 
اإلنتاجي�ة واالس�تهالكية. ان ع�ددا م�ن دول 
العال�م الثالث قامت بتنفي�ذ خطط تنموية في 
الخمس�ة عقود الماضية, في آس�يا وأفريقيا. 
للنف�ط  المص�درة  اإلفريقي�ة  ال�دول  إح�دى 

وضع�ت  الخ�ام 
تنموي�ة  خط�ة 
واس�عة  طم�وح 
مج�ال  ش�ملت 
التحتي�ة  البن�ى 

واالستثمارية وقدرت تكاليفها ببضع مئات 
من ماليي�ن الدوالرات, وب�دأ العمل, وأخذت 
الش�ركات األجنبية تدخ�ل البل�د بطواقمها 
الفني�ة, كما أخ�ذت المواد اإلنش�ائية تصل 
الموانئ. وهنا بدأت المشاكل المعوقة لتنفيذ 
المش�اريع تظهر وتتفاقم. أن قدرة الموانئ 
لم تكن من ناحية الحجم ومن ناحية الكوادر 
الفني�ة العامل�ة تتمت�ع بالكف�اءة والخبرة 
العملية, ناهيك على أخالقيات عمل متقدمه 
تس�تطيع أن تفرغ البضائع المستوردة التي 
س�وف تس�تخدم في المش�اريع  بالس�رعة 
الالزم�ة, أن البواخ�ر ق�د ش�غلت أرصف�ة 
المين�اء علم�ا ب�ان بواخر أخ�رى اخذ تصل 
الموان�ئ وال تجد له�ا مكانا ف�ي األرصفة, 
وتط�ورت األوض�اع حيث عدد م�ن البواخر 
انتظ�ر تفريغ البضائع عدة أش�هر, كما عدد 
من البواخر كانت محملة بمواد قابلة للتلف, 
وكانت إحدى البواخر محمله ب�30 ألف طن 
م�ن الس�منت قد تحول�ت إلى كتل�ة ضخمة 
نتيج�ة الضب�اب والن�دى ال�ذي تس�رب الى 
السمنت, وكانت النتيجة, أن السمنت أصبح 

غير قابل لالس�تخدام, ان هذه قضية قد دخلت 
عرضيا عل�ى خطة التنمية وأدت إلى مش�اكل 
بين الحكومة والشركة المنفذة, إال أن الشركة 
المنف�ذة على بين�ه باإلمكاني�ات المحلية وقد 
وضعت شروطها وتصوراتها مسبقا.    إن هذا 
األس�لوب االس�تعراضي القائم عل�ى الرغبات 
ي�ؤدي بالض�رورة ال�ى فش�ل كبي�ر وضي�اع 
األموال والفرص واس�تمرار التخلف بمختلف 
أش�كاله وتنوعات�ه. إن اإلش�كالية ال تقف في 
هذه الح�دود وإنما تمت�د إلى األجه�زة الفنية 
واإلداري�ة التي تش�رف عل�ى س�المة التنفيذ 
وتطبيق الش�روط المتفق عليها التي تنقصها 
الكفاءة الضرورية والخبرة ويمكن ان تتحول 
الى عناصر مرتش�ية ومتواطئة مع الشركات 
المنف�ذة.       لق�د تم في عراقن�ا العزيز تنفيذ 
خط�ط تنموي�ة اال ان غالبية ه�ذه الخطط  لم 
يتم تحقيق الطموحات واألهداف التي ارتبطت 
به�ا ووضعت م�ن اجله�ا, اال ان الماليين التي 

لها  ق�د اس�تنفدت تماما. ان خصص�ت 
كثي�رة تفاعل�ت على اس�بابا 

"فشل" 

الخطط التنموية, وهي ال تختلف عما حدث في 
دول أخرى من العالم الثالث. كانت الطموحات 
الكبي�رة غير متوافق�ة مع معام�ل الزمن: ان 
الرغبة في تقديم االنجاز لم تخضع لحس�ابات 
دقيقة وإنما إلى تحسين وتقديم صورة القائد 
والنخب�ة الجديدة كمثال لإلخ�الص والوطنية 
والعق�ل الرش�يد, ه�ذا يعني الش�روع بعملية 
)ح�رق المراح�ل( دون توفر الح�د األدنى من 
الم�دد  الموضوعي�ة لالنج�از ف�ي  الش�روط 
المحددة لها مما يؤدي إلى فش�ل هذه الخطط 
وتكون لذلك نس�بة النجاح صغيرة جدا, وليس 
أخي�را فان هذه القيادات ل�م تكن متفاعلة مع 
عملي�ة التنمي�ة والنه�وض بالبل�د وتحس�ين 
المس�توى المعيشي للس�كان, انها طموحات 
القيادة في ان تدخل التاريخ عنوة وانها القيادة 
الوحيدة الفريدة التي تصنع التاريخ واألحداث, 
كما ان مشاريع التنمية في بلدان العالم الثالث 
تعتبر الوس�يلة المثلى إلث�راء النخب الجديدة, 
لس�رقة المال العام والفساد اإلداري وانطالق 

الطموحات غير المشروعة.
 ثم ج�اءت "الخطة االنفجارية" التي صورتها 
أجه�زة الدعاية بأنها س�وف تنق�ل العراق إلى 
مرحل�ة نوعي�ة جدي�دة وتضعه�ا عل�ى األقل 

لبولوني�ا  الصناع�ي  التط�ور  مس�توى  ف�ي 
وجيكوس�لوفاكيا, فق�د كانت نس�بة النجاح 
النج�از المش�اريع ال تتج�اوز 10 % , وأفرزت 
طلب�ا قويا على االي�دي العاملة الت�ي ارتفعت 
أجورها بش�كل ال يتماشى مع المستوى العام 
لألجور والرواتب, والذي انعكس بشكل مباشر 
على ارتفاع اسعار البضائع. ان الوهم والوعي 
الصبياني الذي كان عليه القائد الضرورة جعله 
يتص�ور أن اي عم�ل يق�وم به هو عم�ل فريد 
مس�تلهم من وح�ى العبقري�ة وال يقوى عليه 
العلم�اء والخبراء والمختصون، لقد وقع عقدا 
لش�راء 10000 ش�احنة مرس�يدس بنز بمبلغ 
كبي�ر ج�دا وكان بإمكان�ه أن يش�تري للعراق 
حص�ة معقولة  في  الش�ركة ويصب�ح العراق 
من المس�اهمين الكبار في مؤسس�ة صناعية 
عالمية كبرى, حيث كانت ش�ركة مرس�يدس 
تعاني آنذاك من أزمة مالية وازمة تسوق قوية 

ج�دا, وفي ه�ذا الزمن الصعب تق�دم العبقري 
إلنقاذ ش�ركة مرسيدس بنز. حتى ان العقد لم 
يلزم الش�ركة بإنش�اء مدارس للتعليم المهني 
وتدريب عدد من العراقيين في مركز الش�ركة 
في المانيا. كان العراق بحاجة الى وسائل نقل 
متط�ورة ولكنه لم يكن بحاج�ه الى هذا العدد 
الضخم من الش�احنات, ناهيك في قدرته على 
اس�تيعابها واالس�تفادة منها, لذل�ك فإن عددا 
كبيرا من الش�احنات قد انته�ت فترة الضمان 
والصيانة وهي مركونة ف�ي العراء في الريف 
العراق�ي. ان مثل ه�ذه الخط�ط االرتجالية ال 
يمك�ن ان تحق�ق االه�داف المرس�ومة فيه�ا 
وتكون في النهاية هدرا للمال العام واستنزافا 
للثروة الوطنية ومضيعة للزمن.      قدم السيد 
ن�وري المالك�ي رئيس ال�وزراء ف�ي البرلمان 
"قانون البنى التحتية" الذي يشمل بناء بضعة 
آالف م�ن المدارس, ومئات من المستش�فيات 
والموان�ئ  المواص�الت  وط�رق  والجس�ور 
والكهرب�اء. ومش�اريع الماء الصالح للش�رب 
....ال�خ, ه�ذا يعن�ي مش�اريع جدي�دة وإعادة 
الحي�اة الى منظومة البن�ى التحتية المتهالكة 

منذ س�نين طويل�ة.  ان قانون البن�ى التحتية, 
بال ادنى ش�ك, مش�روع عم�الق وبإمكانه ان 
ينقل يومي�ات وأوضاع اإلنس�ان العراقي من 
أوضاع مزرية قاس�ية ومؤلمة ال مبرر لها الى 
أوض�اع تحترم إنس�انيته وتضعه إل�ى حد ما 
يتمت�ع بالخدمات الضرورية مثل باقي البش�ر 
في مجتمعات مماثلة, وهذه الحالة االنس�انية 
الجديدة مرهونة بالشروع في البدأ بتنفيذ هذا 
المش�روع ومن ثم انج�ازه. ووفقا للتصورات 
التي  طرحت فإن العمل س�وف يستمر لخمس 
سنوات وسوف يتم البدأ بالعمل في عام 2013 
� 2014. نح�ن االن ف�ي الرب�ع األخير من عام 
2012, ه�ذا يعني اننا س�وف نتمت�ع بصيفين 
قاس�يين يتمي�زان بارتف�اع مس�تمر لدرجات 
الحرارة, في صيفنا المعهود باالنقطاع ش�به 
الدائ�م للتي�ار الكهربائي مصحوب�ا بعواصف 
ترابية وتصريحات المسؤولين غير المسؤولة 
ع�ن االنفراج ال�ذي حصل في الش�بكة 
كنتيجة جدلية لمحط�ات توليد الطاقة 
الجدي�دة التي ت�م ربطها بالش�بكة. اال 
اننا لم نلم�س مردوداتها وم�ا زلنا في 
صراع مس�تمر مع المقاولين المحليين 
أصحاب المولدات. عموما ان المشروع 
ف�ي حجم�ه وتكاليفه يعتبر مش�روعا 
عمالقا وه�و يوازي مش�اريع الخطط 
التنموي�ة الكبرى الت�ي اعتمدها العديد 
من الدول وس�جلت عل�ى اثرها قفزات 
نوعي�ة, م�ن جهة اخ�رى ف�ان اآلمال 
المعق�ودة علي�ه هي األخ�رى عمالقة 
الت�ي  واآلالم  المعان�ات  لحج�م  ايض�ا 
تحملها اإلنس�ان العراق�ي منذ أكثر من 

ثالثة عقود. 
إن مش�روع القان�ون ف�ي بداياته الذي 
تمت مناقشته في جلسة البرلمان ألول 
مرة في يوم السبت المصادف 29 ايلول 
2012  ول�م يحص�ل توافق بي�ن الكتل, 
اال انه س�وف يحظى بجلسات برلمانيه 
أخرى يتم خالله�ا التعرف على مختلف 
مفردات�ه, خاصة فيما يتعل�ق بتمويله 
بطريق�ة" التموي�ل باآلج�ل " يعني أن 
الش�ركات التي يت�م التعاقد معها تقوم 
بتمويل المش�روع وفقا للصيغة األكثر 
مالئم�ة له�ا والت�ي توف�ر له�ا ش�روط عمل 
وأرباح�ا أفض�ل, وه�ذه الطريقة ف�ي تمويل 
وتنفي�ذ المش�اريع ال تخل�و م�ن مخاطر على 
البلد الذي يرهن ممتلكاته للش�ركات األجنبية 

لسنين طويلة.
  ل�م تط�رح تص�ورات ع�ن الخط�ط األولي�ة 
والتفصيلي�ة للمش�اريع المزم�ع القي�ام بها 
وفي أي المجاالت ونسبة حظوظ المحافظات 
م�ن ه�ذه المش�اريع, كم�ا ال توجد دراس�ات 
ح�ول الج�دوى االقتصادية وس�لم األولويات 
للمش�اريع حتى اآلن, ه�ذا باالضافة الى عدم 
وج�ود تص�ورات ناضجة آللي�ات التنفيذ التي 
س�وف تتوالها الش�ركات العمالقة "المعهود 
لها بالسمعة الطيبة", ال توجد شركات عالمية 
ذات س�معة طيبة, ان الشركات الكبيرة تهدف 
الربح وهي تحاول الحصول عليه بشتى الطرق 
المتاحة لها, وه�ي تتنافس مع مثيالتها حول 
الحصول على العقود والمقاوالت بالرش�اوى 
وش�راء الذمم وبالدع�ارة أيض�ا. وليس أخيرا 
وااللت�زام  التنفي�ذ  عل�ى  اإلش�راف  عملي�ات 
بمف�ردات العق�ود م�ن ناحي�ة نوعي�ة المواد 

اإلنش�ائية وجودة العمل. مبدئيا نس�تطيع أن 
نثب�ت قضي�ة أساس�ية ان القانون كم�ا جاء, 
وب�دون تص�ورات ح�ول تفاصيل كثي�رة مثل 
نوع وتقس�يم المش�اريع على األقاليم ونسبة 
الفائ�دة المفروض�ة على الق�روض وطريقة 
تس�ديد الدي�ون ال يتع�دى ان  يك�ون ب�ادرة 
طيب�ة في إطار م�ا يعرف ب�" حس�ن النوايا" 
التي  فرضتها األزمة السياس�ية المزمنة التي 
تصاع�دت حدته�ا خاصة بي�ن دول�ة القانون 
ورئيس الوزراء السيد نورى المالكي من جهة  
والقائمة العراقية واالئتالف الكردس�تاني من 
جهة اخرى والتي تصاعدت الى طلب استجواب 
الس�يد المالكي من قبل البرلمان وحتى سحب 

الثقة عنه.
   ان هذا القانون سيثير نقاشات كثيرة وسوف 
يؤدي الى اس�تقطاب لقوى الش�عب  المنظمة 
وغير المنظمة وخاصة في اإلشكاليات العديدة 
التي ترتبط به: ان عملية تمويل المشاريع من 
قب�ل الش�ركات المنفذة يمنحها ق�وة اضافية 
ف�ي جميع المج�االت, في المن�اورة والتكتيك 
ف�ي المراقبة وتطبيق بن�ود المفردات التي تم 
االتف�اق عليها, في نزولها الى الس�وق المالية 
العراقي�ة حي�ث تس�تطيع اس�تنزافها والت�ي 
تؤدى الى تضيق حركة القروض واالس�تثمار 
المحلي. اذا كانت الوزارات المختصة س�تقوم 
باإلش�راف على تنفيذ المش�اريع الت�ي تتعهد 
بها الش�ركات المتعاقدة, فان الس�ؤال يفرض 
نفس�ه بأي جهاز م�ن المختصين س�وف يتم 
ذلك.؟ ونحن نعلم جميعا بان الوزارات العراقية 
ت�كاد  اجهزته�ا الفنية واإلداري�ة غير مؤهلة 
للعم�ل الرقاب�ي والفن�ي نح�و الداخ�ل فكيف 
سيكون التعامل مع الخبراء والفنيين األجانب 
الذي�ن يتمتعون بموقع الق�وة, واذا فرضنا ان 
االجهزة الوزارية مؤهلة فعال, كما ان الفس�اد 
اإلداري والمال�ي مج�رد افتراء م�ن مغرضين 
وحس�اد ومناوئي�ن للعملية السياس�ية, لماذا 
اذن ل�م تقدم ه�ذه الوزارات عل�ى مدى ثماني 
س�نين مش�اريع وانج�ازات وتك�ون بذلك قد 
ساهمت في حل االزمات التي يعانيها اإلنسان 
العراقي وتفاعلت مع التنمية الوطنية وعملت 
على تقليص االعداد المتزايدة من العاطلين عن 

العمل وخاصة بين الشباب والخريجين.
   ان نس�بة انجاز الموازنة االس�تثمارية يكاد 
ال يص�ل الى نص�ف المبال�غ المخصص�ة لها, 
وتق�وم الوزارات بإعادتها ال�ى وزارة المالية, 
وعدم تحويل هذه التخصيصات االس�تثمارية 
الى مشاريع مختلفة تعمل على تجهيز السوق 
العراقي�ة بمختلف انواع البضائع وتس�تقطب 
االي�دي العاملة العراقية له. ان هذا العجز الذي 
حص�ل ل�ه أس�باب كثيرة, منه�ا ان ال�وزارات 
تعاني مش�اكل في بنيتها الهيكلية, وكذلك في 
بني�ة ديمقراطي�ة المحاصص�ة يجعلها ش�به 
معطلة وغير قادرة على تجهيز الكوادر الفنية 
واإلدارية المؤهلة التي سوف تشرف على تنفيذ 
المش�اريع التي تقوم بها الش�ركات االجنبية, 
ويمكن ان ينتقل الفس�اد االداري والمالي الى 
هذه المشاريع وتفقد بذلك اهميتها وضرورتها 
وااله�داف التي انعقدت عليها. ان قانون البنى 
التحتية يأخذ حجما واسعا وثقال كبيرا يصعب 
عل�ى اجهزة الدولة في ه�ذه الظروف الصعبة 
ان تحقق�ه بنجاح, ان�ه ال يتناس�ب مع تطور 
قوى االنتاج البش�رية والمادي�ة, وهو بنفس 
الوق�ت ال يس�اعد ف�ي صيغت�ه االولي�ة االخذ 
بنظ�ر االعتب�ار حج�م ونوعي�ة ق�وى االنتاج 
المحلي�ة والعمل على تطويره�ا.ان التقديرات 
المالي�ة االولي�ة لقان�ون البن�ى التحتي�ة 37 
ملي�ار دوالر, اال ان مثل ه�ذه التقديرات قد تم 
تجاوزه�ا خ�الل مراح�ل التنفيذ وف�ي جميع 
انح�اء العال�م, في ال�دول الفقي�رة وكذلك في 
ال�دول الغني�ة المتقدمة, وهذا يعن�ى بأن هذه 
التقديرات س�وف يتم تجاوزه�ا وقد تصل الى 
ضعف المبلغ األولي, كما ان الشركات الممولة 
والمنفذة البد ان تضع شروطا في هذا المجال, 
انها تعمل من اجل الربح والبد ان تضع وتحدد 
شروط نجاحها وذلك في االشارة الى االرتفاع 
المس�تمر في اس�عار البضائع وأس�عار النقل 
في االس�واق العالمية, ان هذه الش�ركات ذات 
الس�معة الطيبة لها خبره واسعة في المناورة 
والتأويل وتفس�ير العقود يفوق حاليا  قدراتنا 
الذاتية وبالتالي س�وف تكون ف�ي نهاية األمر 
المس�يطر على مس�ار العمل.اننا س�وف نكبل 
انفس�نا والدولة العراقية بدي�ون ضخمة جدا, 
علما بأنن�ا نتحمل الديون الضخم�ة, العالمية 
والخليجي�ة والت�ي تق�در بحوال�ي150 مليار 
دوالر نتيجة  المغامرات العبثية للقائد األوحد, 
واذا اضفن�ا إليه�ا ما س�وف يتج�دد من ديون 
قان�ون البنى التحتية فان هذا يعنى بالضرورة 
ان ث�روة الع�راق ونفط�ه ق�د وضعناه�ا في 
اي�دي الش�ركات األجنبي�ة وال�ى اج�ل غي�ر 
مس�مى والت�ي يمك�ن ان تتح�ول ال�ى عالقة 
تبعي�ة خطيرة تضعف الدول�ة العراقية وتحدد 
م�ن امكانيته�ا عل�ى الحركة والمن�اورة.   ان 
مشروع قانون البنى التحتية مشروع مهم جد 
ونحن بحاجة له, اال ان الشروط الموضوعية 
والذاتية المحيط�ة  صعبة ومعقدة جدا وغير 
مشجعة على انجاز المشاريع التي وردت في 
القانون وذلك فالمش�روع بحاج�ة الى وقفة 
نقدي�ة ايجابية لتوفير ش�روط اولية مالئمة 
ومش�جعة!! ان الصيغة المثل�ى للقانون, كما 
اعتقد, ان يتم اوال في مشروع اصالح وتجديد 
النظ�ام االداري والعم�ل عل�ى تطوي�ر قاعدة 
معلوم�ات رصين�ة وموضوعية تق�وم عليها 
المشاريع المستقبلية, هذا باالضافة الى العمل 
عل�ى تنفيذ المش�اريع االس�تثمارية التي تقع 
ف�ي اختصاص الوزارات ولي�س أخيرا تقليص 
حج�م هذا القان�ون بما يتناس�ب مع الظروف 

الموضوعية التي يعيشها البلد.
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أناقتلك وجماللك عزيزتي امللرأة ال تقترص على مظهرك خارج 
البيلت فقلط بل يمكنلك أن تتمتعلي بنفلس الدرجة ملن الجمال 
داخل البيلت كما يمكنك إمتاع زوجك باالختلاف والتنوع األنيق يف 
مظهرك، فمن الرضوري جًدا أن تزيدي االهتمام بمظهرك واالعتناء 
بنفسك فأغلب السيدات ينسني أنفسهن بعد مرور فرتة من الزواج 
وينشغلن بالحياة ومشلاكلها وال يكرتثن ملظهرهن يف البيت وأمام 

الزوج.
ملن حق كل زوج أيضاً أن يرى زوجته أجمل نسلاء الكون، لهذا 
على كل زوجة أن تسلأل نفسلها علن الطريقة التلي تمكنها من 

الوصول إىل هذا الهدف.
هناك بعض األمور التي يمكنك إتباعها لتكونني األجمل يف عيون 

زوجك:
اختلاري دائملاً األللوان التي يفضلهلا زوجك واجعليهلا ألوانك 

املفضلة، واختاري املابس التي تروق له.
يمكنك االستعانة باملابس الضيقة والقصرية والتي تربز مفاتنك 

حتى تبدين أجمل يف عيون زوجك وتكوني أكثر أنوثة ونعومة.

عليك أن تعلمي بلأن زوجك يمل من التكرار، لذا عليك أن تنوعي 
بني مابسلك، فالبيس يوملا مابس ضيقة وقصلرية، والبيس يوًما 
آخر مابس عادية، وتأكدي بأنه بالرغم من بساطتها إال أنها سوف 

تنال إعجابه.
يمكنلك التجديلد يف نلوع ماكياجك فعليلك اسلتخدام املاكياج 
الطبيعلي تلارة والفاقع تارة أخلرى تماما كترسيحة الشلعر التي 
يجب أن تكون بسيطة يف حني ومكلفة يف حني آخر حتى يراك امرأة 
سلاحرة كل يوم. اعلمي أن لأللوان تأثرياً كبرياً عى الحالة املزاجية 
لزوجلك، فهنلاك بعض األللوان التي تجعلل الحيلاة الزوجية أكثر 
حميمية وإثارة، كاألحمر واألسلود، لهذا عليك أن تحسلني اختيار 
اللون املناسلب للكل وقت. اجعيل األللوان الفاتحة محلل اختيارك 
املفضل، ألنهلا تجعل مزاجك أكثر راحة وهلدوءاً، واختاري األلوان 
الزاهيلة واملابس القطنيلة التي تجعلك أكثر أنوثلة يف عني زوجك. 
والعطلر من أهلم األمور التي يجب عليك مراعاتهلا حيث أنه يلعب 
دوراً كبرياً، فاختاري العطلر الذي يحبه زوجك وابتعدي عن العطر 

الذي يثري غضبه.

بالتعاطف  لقد شلعرنا جميعا 
ملع النجملة إيمي سلتون حينما 
وصفت مشلاعرها بعد االنفصال 
العاطفلي األول بأنهلا زحفت عى 
األرض وكانلت تتقيلأ باسلتمرار، 
وغريهلا أصبلن بالكآبلة الحلادة   
وكثريات عانني من مشاكل نفسية 
واجتماعيلة ال حلدود لها حيث أن 

االنفصال العاطفي ليس نكتة. 
وفيما ييل بعض اإلرشادات التي 
تقدمها خبرية العاقات العاطفية 
راشليل سوسلمان، والتلي تتعلق 
بالكيفيلة التلي تمكلن امللرأة من 

تجاوز آثار االنفصال العاطفي.
 1- غريي الفراش

 إن رشاء فلراش جديد للرسير 
يسلهم يف التخللص ملن الطاقلة 

السللبية النابعة من تذكر لحظات 
االلتقلاء ملع الرفيلق السلابق يف 
غرفلة النوم، ويعلد بمثابة تجديد 

للحياة.
 2- اعرقي

 حاويل ممارسلة نشاط يجعل 
العلرق يتصبلب من جسلدك مثل 
ممارسة رقصة الزومبا ثم ماريس 
رياضة اليوجا أو البياتيس يف الليل 

للمساعدة عى االسرتخاء.
 3- انشغيل يف عمل املاكياج

 إن تجديلد مظهلرك يسلاعدك 
على الشلعور بجاذبيتلك، كما قد 

يداوي قلبك املجروح.
 4-فكلري يف ظروف االنفصال 

ملدة 15 دقيقة
 إن التفكري يف يشء ما هو أفضل 

السلبل ملواجهته، للذا دعي عقلك 
يفكلر لفرتة يف ظلروف االنفصال، 
مع تحديد وقت معني لذلك التفكري 
بطريقلة صحية، وهلو ما يمكنك 

من السيطرة عى املوقف.
 5- ارشعي يف 30 يوم تطهري

 اتخلذي عهلدا بعلدم االتصال 
برفيقلك السلابق مللدة 30 يوملا، 
حتى تثبتلي أنك قادرة عى العيش 

بدونه، وأن الحياة مستمرة.
 6- ألغيه من حياتك

 ال تتعقبيله بلأي صلورة ملن 
الصلور، واحذيف اسلمه من قائمة 
املحادثلة، ألنلك ال ترغبني يف يشء 
يذكلرك بعاقاتلك السلابقة يف كل 
مرة تدخلني عى برنامج املحادثة.

 7- دعلي أصدقلاءك يعرفلون 

احتياجاتك
 ملن املهم أن يعلرف أصدقاؤك 
املقربلون الكيفيلة التلي يمكنهم 
مسلاعدتك للخلروج ملن كبوتلك 

العاطفية، بحسب قراراتك.
 8- افتخري بنفسك

 افعليل شليئاً للم تفعليله من 
قبل، مثل السلفر وزيلارة األقارب 
أو تنمية هوايلات جديدة، أو عمل 
وجبة جديدة، وهو ما يمنحك ثقة 

يف ذاتك والفخر بالنفس.
 9- صادقلي أحلد الحيوانلات 

األليفة
 أثبتلت األبحاث أن التفاعل مع 
الحيوانات يسلاعدك عى شلفائك 
عاطفيا، وتمضيلة وقت فراغك يف 

أوقات تفاعلية لطيفة.
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*إذا تجلرد الرجل من عواطفه، وصار رجاً أبعد ما يكون 
علن الرومانسلية والعواطف، وعلى الرجل أن يعللم أن املرأة 
ال تريلد رجاً يرتك عمله ومسلؤولياته ليتغلزل بها ويحبها؛ 
ولكنهلا تحتاج ألن تشلعر بأنها ذات قيملة لديه وأن حبها يف 

قلبه ولو بلمسة بسيطة أو لفتة أو كلمة. 
* امللرأة تكلره الرجل البخيلل الذي ال يعلرف الكرم ألنها 
تكره القيود املادية، وتكره رجاً يحاسلبها ويسلجل لها كل 
ملال تنفقه، وعى الرجلل أن يعلم أنه إذا ما اسلتمر عى تلك 
الطريقلة فإنه يحلول أي حنان ورقة يف قلب املرأة إىل قسلوة 

وسخط لتنفجر يوماً.
* قلايس القللب واملشلاعر فالرجلل ال يجلب أن يكلون 
بالرضورة رومانسلياً حتى يكلون حنوناً، وال جبلاراً ليكون 
رجاً قوياً، فشتان ما بني الرومانسية والقوة والحنان، واملرأة 
تحتاج ألن تشلعر بلمسات دفء تساندها وتجعلها تستمر يف 
عطائهلا عى جميع األصعدة العمليلة والعائلية، وإذا لم تجد 
من الرجل ذلك الحنان املنتظر، فإنها تجفو وتشلعر بجحوده 

ونكرانه ملا تقدم له من عطاء وتنسحب.
* الخائن، فامللرأة ال تنىس الغدر والخيانة بالرغم من أنها 
على اسلتعداد أن تغفر لله كل هفواته وأخطائله، ولكنها ال 

تنىس يوماً خانها فيه.
* رجلل بلا ضمري ألنله يكون عدو لنفسله ومللن حوله، 
يمكلن أن يرتكلب أي يشء دون أن يتوقلف لحظة ليقول هل 

هذا صحيح أو عادل ؟ املرأة وإن صربت عى هذا النوع
ملن الرجلال، فا بلد وأن تفكر يوماً متى سليكون دوري 
مع رجلل با ضمري يجور عيل أنا أو يدمرنلي؟ هذه املرأة لن 
تشعر مع رجل من هذا النوع باألمان والراحة وألنها تعلم أنه 

مستعد لطعنها يف أي وقت.
* الرجل الشكاك تكرهه املرأة وخاصة عندما تعيش حياة 
السلجني املراقب عى مدار اليلوم بكامريات الرجلل املخفية، 
فامللرأة تتحملل ترصفلات ومسلاوئ كثرية ملن رشيكها؛ 
ولكنها تجرح حني تطعن بكرامتها وعفتها وحني تشعر 

أنها ليست بمحل ثقة وأنها مهانة.

املقادير:
نصلف   كيللو   أوراك   دجلاج - ملعقلة  
 كبرية   من   زيت   الزيتون -  10  ثمرات   بصل  
 صغلرية   الحجم - ملعقة   صغرية   زنجبيل  
  - ربلع   ملعقة   صغرية   ملح   وفلفل   أبيض 

-   3  ماعلق   كبرية   مقدونلس   مفري -  2 
 ملعقة   كبرية   كزبلرة   طازجة   مفرية -  2 
 ثملرة   طماطلم - نصف   ملعقلة   صغرية  
 قرفة -  2  كوب   ماء    - ثمرة   جزر   مقطعة  
 رشائح   مسلتديرة - نصف   كلوب   زيتون  

 أخرض   مقطع   رشائح.
الطريقة:

 1 - يوضلع زيت الزيتلون يف  إناء  
 عميق   عى  النار   ويضاف   إليه   البصل  
 صغلري   الحجلم   حتلى   يصبلح   لونه  
 ذهبيا   ويضلاف   إليله   أوراك   الدجاج  
 بعلد   غسللها   جيلدا   وترتك   عليل   نار  

 هادئة   ملدة  5  دقائق . 
يضلاف   الفلفلل   األبيلض    -  2 
 والزنجبيلل   والقرفلة   واملقدونلس  
 والكزبرة   والطماطلم   بعد   تقطيعها  
 قطعا   صغرية   ويقللب   املزيج   ويرتك  
 على   النلار   مللدة  5  دقائق   أخلرى   ثم  
 يضلاف   املاء   ثم   يغطلى   اإلناء   ويرتك  

 ليغى   ملدة  30  دقيقة . 
 3  - يضلاف   الجزر   ويلرتك   ليغى  
 مللدة  10  دقائق   ثم   يضلاف   الزيتون  

 األخرض   ويقدم   الدجاج   ساخنا . 

�أكلة �شهية
نور� عبد�حلليم  

على كل املرأة أن تتأكلد ملن أن جمال شلعرها ليس يف نعومتله وطوله فقط ولكلن يف صحته 
ونظافته وملعانه ,  فالشعر عضو مثل أي عضو من أعضاء الجسم يحتاج إىل عناية فائقة للمحافظة 
عى جماله ورونقه.  ويبدو أن هذا ما أخفقت فيه عارضة األزياء الشلهرية 'ناعومي كامبل' مؤخرا 

عندملا ظهرت يف صورها األخرية, التلي التقطت لها أثناء تمضيتها عطلتها الصيفية يف جزيرة' 
ايبيزا', فقد كانت أبعد ما تكون عن صورة عارضات األزياء الجميات واملثريات, فقد صدمت 

معجبيها ومتتبعيها عندما أظهرت الصور أنها تعاني مشكلة كبرية هي تساقط الشعر, 
بحيث أنها فقدت الكثري من خصل شعرها الطبيعي من األمام وبدت شبه صلعاء!

أملا السلبب فيعلود إىل اعتمادهلا لسلنوات طويللة على خصات الشلعر 
املسلتعار' اإلكستنشلن', حيث كانلت تلصقها بشلعرها الطبيعي, مما 
أدى إىل تللف بصيات الشلعر, وبالتلايل حال ذلك دون نمو شلعرها من 

الشلعر الكثيلف األملام بعلد فقدانهلا لشلعرها الحقيقلي. وألن 
ىل واملنسلدل يف نعومة هو حلم كل امرأة وتسلعى  إ
تحقيقه بشلتى الوسلائل, فهناك علدة نصائح 

مهمة يوجهها د.مصطفى أبو زيد أسلتاذ 
األملراض الجلديلة بكلية طلب جامعة 

األزهر وأمني علام الجمعية املرصية 
لألملراض الجلديلة, يقلول فيهلا: 

لزيلادة نمو الشلعر هنلاك عدة 
طرق آمنة وسليمة مثل األدوية 

املتداوللة يف السلوق- التي أقرتها 
والتغذيلة  اللدواء  منظملة 
الصحلة  ووزارة  العامليلة 
تعملل  والتلي  املرصيلة- 

الشلعر  نملو  زيلادة  على 
وعلدم تسلاقطه, ولتعويلض 
ما تفقلده املرأة من شلعرها 
ببعلض  اإلصابلة  نتيجلة 

أو  الفريوسلات  أو  األملراض 
وجميعهلا  الكيميائلي,  العلاج 

أدوية آمنلة وأكيدة املفعلول. ولكن 
قلد يحتلاج بعلض امللرىض أو املريضات 

إىل إضافة شلعر أو بصيات شلعرية لتغطية املناطق األمامية من الرأس التي يسلقط منها الشلعر 
نتيجة لعوامل وراثية وجينية, فعى سلبيل املثال يجب أن تعلم السليدات الاتي ينتمني اىل أرس يوجد 
لديهلم صلع عنلد الرجال بصورة واضحلة أنهن قد يعانني ملن الصلع أيضا يف 
مقدملة الرأس, وهذا يمكن ماحظته بوضوح عند قيام املرأة بعمل فرق 
يف شلعرها ويتسلع هذا الفرق, وهلؤالء يف حاجة ماسلة إىل بعض 
األدويلة, ولكن عندما تكون درجة التسلاقط عاليلة وملحوظة 
قلد تلجأ بعض السليدات إىل جراحلي التجميل لزيلادة كثافة 
الشلعر يف هذه املناطق, وهذا يتم بثاثة طرق أولها الطريقة 
الجراحيلة: ويقوم بها متخصصون يف زراعة الشلعر, وهي 
آمنلة وموصوفلة يف املراجلع العلمية, حيث يقلوم الجراح 
بزرع شلعر ملن مؤخرة اللرأس إىل املقدملة, وهناك طرق 
أخرى متعددة وكثرية لهذه الجراحات. أما الطريقة الثانية 
فتلجلأ فيها بعض السليدات إىل بعض بيلوت التجميل غري 
املتخصصلة يف هذا املجال, أو بعض األطباء منعدمي الخربة 
يف زراعلة الشلعر الصناعلي )بايو فايرب( ملكان البصيات 
الشلعرية بمقدمة الرأس, وهنا تحدث الطامة الكربى, حيث 
يتعاملل جلد فروة الرأس مع أليلاف صناعية وتقوم بطردها 
أو تقلوم بعمل خايا ليفيلة حولها, ومع ملرور األيام تتحول 
تللك الخايلا إىل ملا يشلبه الخراريلج أو التجمعلات الصديدية 
بالرأس والتلي يصعب عاجها أو إزالة الشلعريات الصناعية مرة 
أخلرى, وهلذه الطريقة ال ينصلح بها أي طبيب يعللم جيدا طبيعة 
ودورة حياة بصيلة الشلعر. وقد تلجأ الكثري من السيدات أيضا اىل عمل 
)اإلكستنشلن( وهو عبارة عن اسلتخدام شلعر كامل النمو تم قصه أو 
قطعه وعمل ما يشلبه )البوسلتيج(, ويتم لحمها أو لضمها بشلعر 
موجلود بالفعل بكثافلة عى الرأس, ويتم تثبيت هذا اإلكستنشلن 
بمواد الصقة تؤدي عند تكرار استخدامها كثريا إىل حدوث أخطار 
جسليمة للشلعر وبصياته وجللد الرأس أيضا مملا ينتج عنه 
خلل وتحطيم لفروة الرأس. وأخريا ينصحك أسلتاذ األمراض 
الجلدية بعدم تكرار تطويل الشلعر أو لصقه بشعر صناعي 
بني الحني واآلخرل وخاصة ملن يعانني من تسلاقط الشعرل 
كي ترتاح فروة الرأس والجذور, وينمو الشعر الطبيعي من 

جديد بصورة صحية.

�ملر�أة

»هّيا استيقظ سوف تتأخر عى املدرسة«، » هيا ارتد 
مابسلك«، »أنِه فطورك سلوف تتأخر عى املدرسة«... 
تبدو هذه العبارات وغريها أنشودة صباحية ترددها األم 
عى مسلامع طفلها قبل ذهابه إىل املدرسة، وهو ال يأبه 
ملا تقولله ويأخذ وقته يف النهوض ملن الرسير، وارتداء 
مابسله وتنلاول فطوره وقد يتسلمر أملام التلفزيون 

ملشاهدة برنامجه املفّضل.
ملن الطبيعلي أن يتلرصف الطفل عى هلذا النحو 

ألنه ال يفهلم املعنى املجرد للوقت، فالقول له مثاً 
»سلوف نغلادر بعد ربلع سلاعة« ال يعني 

لله شليئاً، خصوصلاً إذا كان يذهب إىل 
املدرسة أو الحضانة للمرة األوىل. 

ففي سلن الخمس سنوات يكون 
اللعلب وعاللم الخيال ملن أولويات 
الطفلل، فهلو يهتم بإنهاء سلباق 
سياراته الصغرية أكثر من اهتمامه 

بأن ينهي وجبة فطوره. 
وقد يعملد بعلض األطفال إىل 
املماطللة أو اإلهملال كلي يلفت 
انتبلاه والدته، فكلما كرب الطفل 
تزداد حاجته إىل حنان الراشدين 
وعطفهم، ليشلعر باألمان قبل 

مواجهة العالم الخارجي.
بطقلس  االلتلزام   -1

محدد للذهاب إىل الفراش
 من املعلوم أن الطفل 
فوق الرابعة يحتاج من 

12 إىل 14 ساعة نوم، لذا من الرضوري أن يذهب إىل 
فراشه باكراً خصوصاً خال الفصل املدريس الذي 

يتطلب من التلميذ االستيقاظ باكرا.
فالذهلاب إىل الفراش متأخرًا يجعل الطفل 
كسلوالً عند االستيقاظ صباًحا وبالتايل يؤخر 
كل طقوسله الصباحيلة، وقلد ال يتمكن من 
تنلاول فطوره ألن عليه أن يكون يف املدرسلة 
يف سلاعة محلّددة، كملا أن قلة النلوم تفقده 
تركيزه برسعة يف املدرسلة وقد يترّصف بشكل 

سيئ ألنه يشعر بتوتر.
لذا من اللرضوري كأول خطوة السلتيقاظ 
صباحي نشليط أن تلزم األم أبناءها بوقت 

للنوم  يوفر لهلم حاجتهم، محدد 
وأال تتهلاون يف هذه 
املسألة مهما حاولوا 
إقناعهلا بأن الوقت 

ال يزال مبكراً.
لتحضلري  ا -2

للمدرسة يف املساء
وأطفالها  األم  يمكن 
املدريس  لليلوم  االسلتعداد 
املسلاء،  عنلد  التلايل 
كتبهلم  كتوظيلب 
الحقيبلة  يف 

وتحضلري الثيلاب التي سلريتدونها، كملا يمكن تحضري 
األطبلاق عى مائلدة الفطلور. فكلما كانت هلذه األمور 
جاهزة تمكنت األم ملن تكريس معظم الفرتة الصباحية 

ألطفالها.
3- االستيقاظ قبل األبناء

يمكن األم االستيقاظ قبل أطفالها بربع ساعة إلنهاء 
بعض األشلغال الصباحيلة كتحضري مائلدة الفطور، أو 

ترتيب املنزل بهدوء.
وبهلذه الطريقة تكسلب مزيداً من الوقلت لاهتمام 

بأطفالها قبل ذهابهم إىل املدرسة.

4 -تكريس بعض الوقت للتحدث إىل األبناء
يمكن األم واألب معاً أن ينتهزا فرتة الجلوس إىل طاولة 
الفطور لفتح حوار مع أطفالهما واالستماع إىل قصصهم 
الصغرية، وماذا سيفعلون اليوم يف املدرسة، وماذا يودون 
على مائلدة الغلداء، مما يشلعر األبنلاء بأنهلم مهمون 
بالنسلبة إليهما وأن إرسالهم إىل املدرسلة أو الحضانة ال 

يعني أن والديهما يريدان التخلّص منهم. 
أّما إذا كانت األم موّظفة، ففي إمكانها التحّدث إليهم 

عما تتوقعه منهم بعد عودتهم من املدرسة.
5-عدم تشغيل التلفزيون أثناء تناول الفطور

الرسلوم  بمشلاهدة  للطفلل  السلماح  أن  صحيلح 
املتحرّكة قبل الذهاب إىل املدرسلة أمر جيد، ولكن املشكلة 
أن التلفزيون يحفزه عى الغوص يف عامله الخيايل، إضافة 
إىل أنله يجعلله يماطل يف تناول وجبة فطلوره، لذا يمكن 
األم أن تسلمح لطفلهلا بمشلاهدة برنامجله التلفزيون 

بعدما يكون قد أنهى وجبة فطوره وارتدى مابسه.

6-اللعب معاً
يمكن الوالدين أن يجعا من فرتة اسلتعداد أطفالهما 
للذهلاب إىل املدرسلة فرتة مرح. مثاً يمكنهما أن ينشلدا 
معهلم أغنيلة أثنلاء ارتدائهلم مابسلهم أو يجعاهلم 
يسلابقون عقلارب السلاعة أثنلاء تنظيف أسلنانهم، أو 
يمكن األم أن تعلّق عى الجدار لوحة كتب عليها بأسللوب 
طريف »إىل من لم ينه فطوره أو إىل الذي يشلعر بالتوتر، 

حذار!«.
فملن املهلم أن تكون سلاعة الخروج ملن املنزل عند 
الصبلاح، مليئلة بالفرح كي يبلدأ أفراد العائللة نهارهم 

بتفاؤل وسعادة.

أناقتك داخل املنزل أيضًا !
متى تكره

 املرأة الّرجل؟
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أفخاذ 
 الدجاج   بالطامطم   والزيتون



يعرف املضي�ق يف القانون ال�دويل بانه طريق 
مائي طبيعي يصل بني بحرين، ويختلف املفهوم 
فيم�ا اذا كان املضيق يربط بني بحرين عامني او 
يص�ل البحر العام ببحر داخ�ي. فاذا كان يوصل 
ب�ني بحرين عامني فاملالحة فيه حرة فيه لجميع 
الس�فن ش�أنه يف ذلك ش�أن البح�ار التي يوصل 
بينه�ا، أم�ا املضيق ال�ذي يوصل اىل بح�ر داخي 
فيكون للدولة التي يق�ع بها هذا البحر أن تنظم 
املرور عرب املضيق ولها أن تس�مح او تمنع عبور 
اي مركب وق�د كانت تركيا تتحك�م يف املالحة يف 
مضيق البوس�فور والدردنيل عندم�ا كان البحر 
االس�ود يدخل يف ملكيته�ا واذا كان املضيق الذي 
يوص�ل بحرين عامني يقع يف اقلي�م دولة واحدة 
وال تزيد مس�احته عىل س�تة امي�ال، فقد اجمع 
الفقه�اء ع�ىل انه يعت�رب مضيقاً اقليمي�اً اما اذا 
زادت س�عته عن س�تة اميال فقد اختلفت اآلراء 
فذهب اغلبية الفقه�اء اىل جواز اعتباره مضيقاً 
اقليمياً لو زادت س�عته عن س�تة اميال اذا كانت 
مداف�ع الدولة عىل الش�اطئ او الش�اطئني يصل 
مرماها اىل اكثر من س�تة أميال وتس�تطيع بذلك 
حمايته. وعارض بع�ض الفقهاء يف ذلك قائلني، 
بأنه ال يعترب مياها إقليمية إال لستة اميال فقط. 
ولك�ن عندما جاء مرشوع قان�ون تقنني البحار 
س�نة 1956 لم يحس�م الخ�الف يف تحديد البحر 
االقليمي وت�رك لكل دولة تحديد بحرها االقليمي 
واقترص فقط يف املادة 3 عىل االلتزام بما اس�تقر 
علي�ه القانون الدويل من عدم الس�ماح بأي حال 
ب�ان تتج�اوز املي�اه االقليمية مس�افة 12 ميالً 
ويرتتب عىل ذلك اذا لم تزد مس�احة املضيق الذي 
يقع يف اقليم الدولة الواحدة عىل ضعف املس�احة 
املق�ررة ملياهه�ا االقليمي�ة فهو يعت�رب مضيقاً 

اقليمي�اً بمعنى ان مياهه تعت�رب إقليمية، أما إذا 
كان املضيق يفصل ب�ني دولتني وكانت مياهه ال 
تزيد عىل الستة اميال فالفقهاء يجمعون عىل انه 
مضيق إقليمي وتمتد السيادة االقليمية لكل دولة 
حتى الخط املنصف لها. أما إذا زاد عن ستة اميال 
فال يختلف االمر عم�ا هو متبع يف قياس املضيق 
الواقع بني ش�اطئ دولة واحدة فاذا كانت س�عة 
املضي�ق مس�اوية او اق�ل من مجموع مس�احة 

مياهها االقليمية اعترب اقليمياً بينها مناصفة .
 

الأعمال البولي�ضية واأحكام الق�ضاء

وإذا كان املضي�ق ال�ذي يوص�ل ب�ني بحرين 
عام�ني يعت�رب اقليمياً ف�ان الدولة تب�ارش عليه 
حق�وق القض�اء والبولي�س كما ه�و الحال ألية 
منطقة م�ن بحرها االقليمي وه�ذا يكون داخل 
النطاق العام ب�أال تؤدي إىل إعاقة املالحة الدولية 
بص�ورة عامة ولهذا جرى يف االعراف الدولية عىل 
اعتب�ار املضايق الت�ي توصل بني البح�ار العامة 
مفتوحة ملالحة جميع الس�فن، ولو كان املضيق 
اقليمياً وليس للدولة ان تفرض قيوداً عىل املالحة 
فيه اال ما تقتضيه حقوق الدفاع وال يحق لها ان 
تفرض رس�وماً اال مقابل م�ا تؤديه من خدمات 
خاصة للس�فن كاألرس�اء واالرش�اد او خدمات 
عام�ة للمضي�ق كنفقات املحافظة عىل س�المة 

املالحة واستمرار صالحته لذلك.
ولو أخذن�ا مثاالً عىل ذلك مضيق البوس�فور 
والدردني�ل واللذي�ن تحيطهم�ا األرايض الرتكية 
وهما يربط�ان البحر االس�ود بالبحه�ر االبيض 
حي�ث عق�دت االتفاقي�ات بش�أنهما ب�ني تركيا 
وال�دول التي يعنيه�ا االمر حتى ج�اءت اتفاقية 

1936 )مون�رتو( حي�ث ان تركي�ا عندم�ا كانت 
تس�يطر ع�ىل البحر االس�ود كانت تس�يطر عىل 
املضايق وتمنع الس�فن الحربية من الدخول فلم 
تكن هناك قواع�د تمنعها من قفل هذه املضايق 
بوج�ه الس�فن التجاري�ة يف حال�ة ع�دم وج�ود 
اتفاقي�ة خاصة اال انه بعد الح�رب العاملية االوىل 
ظهرت دول هي روسيا ورومانيا وبلغاريا تمتلك 
اجزاء عىل ش�واطئ البحر االس�ود فزالت الصفة 
االقليمية لرتكيا فأصبح مش�اعاً بني هذه الدول 
ولم يع�د مقب�والً ان تظل تركي�ا تتحكم يف هذه 
املضايق ولهذا ابرمت العديد من االتفاقيات التي 
الزمت تركيا ان تسمح بحرية املالحة عرب املضايق 

التجاري�ة  للس�فن 
واحتفظت بحقها يف 
منع السفن الحربية 
حي�ث دون�ت ه�ذه 
القواع�د يف اتفاقي�ة 
 1841 لع�ام  لن�دن 

ولندن  وباريس 1856 
1871 ثم جاءت اتفاقية 
ل�وزان ونظم�ت املالحة 

. 1936

ال�ضفن التجارية وال�ضفن 
احلربية واملرور عرب امل�ضايق

نص�ت اتفاقية لوزان لع�ام 1936 عىل حرية 
املالح�ة بالنس�بة لجميع الس�فن التجارية وقت 
الس�لم والحرب معاً وعىل الس�واء واعطت هذه 
االتفاقية لرتكيا الحق يف اتخاذ االجراءات الخاصة 
بتنظي�م املالحة يف املي�اه االقليمي�ة كاإلجراءات 
الصحي�ة وتحصي�ل الرس�وم كما اعط�ت هذه 
االتفاقي�ة الح�ق له�ا يف من�ع الس�فن التجارية 
التابعة للدول املعادية التي تحمل لهم املواد واملؤن 
التي تساعدهم يف الحرب حيث ان هذه االتفاقية 
تجيز للسفن الحربية ان تدخل اىل البحر االقليمي 
ب�رشط ان ال تتج�اوز الحمولة ع�ن 30 الف طن 
او 45 الف طن وحس�ب ما تقتضيه الظروف وال 
يجوز ان تمر س�فينة او عدة س�فن من املضيق 
يف وقت واحد تزيد حمولتها 
 15 ع�ىل 

الف طن وهناك فرق بني العبور ودخول املضيق. 
أم�ا يف وقت الحروب فان الس�فن الحربية للدول 
املحارب�ة تتمت�ع بحري�ة املالح�ة طاملا ل�م تأت 
عمالً يتناىف م�ع احكام القانون الدويل املنصوص 
عليه يف ميث�اق االمم املتحدة ويجوز كذلك دخول 
السفن الحربية ملس�اعدة دولة تعرضت للهجوم 
الحربي اذا كانت توجد معاهدة خاصة بذلك واذا 
كانت الدولة التي تطل عىل املضيق يف حالة حرب 
او مه�ددة بالح�رب فال يجوز مرور أية س�فينة 
حربي�ة اال باذن تل�ك الدولة املطل�ة عىل املضيق. 
ولك�ن يجوز لالم�م املتحدة وبأغلبي�ة الثلثني ان 
تقرر ع�دم صحة املن�ع وان تلزم الدول�ة املانعة 
بالعدول عن قرارها. وان املضايق االن لها اهمية 
خاصة وبالتحديد بعد اكتشاف النفط وتصديره 
عرب هذه املم�رات مما جعل الزامية تطبيق هذه 
القواع�د القانوني�ة رضوري�ة لحماي�ة مصالح 
الدول وملنع احتكار الدول املطلة وسيطرتها عىل 

اقتصادي�ات ال�دول الحديث�ة . 

القنوات

أم�ا القنوات فه�ي طرق مائي�ة توصل 
ب�ني بحرين وهي من صن�ع الدولة التي تمر 
يف اقليمه�ا وله�ذا تعت�رب جزءا م�ن إقليمها 
وتخض�ع لس�يادتها االقليمي�ة وهي تنش�أ 
لغ�رض اختص�ار مس�افات املالح�ة الدولي�ة 
لخدمة الصالح العام والتجارة الدولية ولضمان 
ذل�ك ابرمت االتفاقيات لتنظيم املالحة يف مختلف 
القن�وات وتقدير س�يادة ال�دول عليه�ا وهناك 
قنوات يف اليونان ويف املانيا وامريكا والس�ويس 

يف مرص. 

املادة / 87 من الدستور العراقي 
)السلطة القضائية مستقلة، وتتوالها 
املحاكم ع�ىل اختالف انواعه�ا ودرجاتها 

وتصدر احكامها وفق القانون(.
امل�ادة / 88 م، القض�اة مس�تقلون ال 
سلطان يف قضائهم غري القانون وال يجوز 
ألية سلطة التدخل يف القضاء او يف شؤون 

العدالة(.
القضائية  املادة/89، تتكون الس�لطة 
االتحادي�ة م�ن مجل�س القض�اء االع�ىل 
ومحكم�ة  العلي�ا  االتحادي�ة  واملحكم�ة 
التميي�ز االتحادي�ة وجهاز االدع�اء العام 
واملحاك�م  القضائ�ي  االرشاف  وهيئ�ة 
وفق�اً  تنظ�م  الت�ي  االخ�رى  االتحادي�ة 

للقانون.

س/ األخ�ت منتهى إبراهيم حس�ب 
الله / بغداد، حي الزعفرانية تس�أل عن 

حصة ام الزوج عند وفاة ولدها ؟.
ج/ تس�تحق ام املتويف املتزوج ولديه 

اوالد مقدار السدس من الرتكة. 
س/ األخت أم نبيل من مدينة الزوية 
/ مجاور قناة الوطن التلفزيونية تقول، 
زوج�ي هجرن�ي منذ س�نة ه�ل يحق يل 

املطالبة بالنفقة ؟
ج/ بالتأكيد تستحقني نفقة ماضية 
ع�ن ه�ذه الس�نة ونفقة مس�تمرة من 

تاريخ اقامة الدعوى اال اذا كنت ناشزاً.
س/ االخ مجي�د نج�رس كري�م م�ن 
مدين�ة بعقوبة / يقول، هناك ش�خص 
غص�ب اريض به�ا بناء عائ�د يل )عقار( 
بدون وج�ه حق هل يحق يل ان اش�تكي 

عليه ؟

األوىل  دعوت�ني:  إقام�ة  يج�وز  ج/ 
ش�كوى يف محكمة التحقيق وفق القرار 
الح�اث  مح�ل  يف  أي   1994 لس�نة   36
والثانية: دعوى مدنية يف محكمة البداءة 
)أج�ر املثل( حي�ث ان التعوي�ض يكون 

مضاعفاً يف هذه الحالة.
س/ م�ن االخ اب�و هب�ة م�ن مدينة 
الك�رادة خ�ارج يق�ول، كي�ف يمكن أن 

أصادق عىل الزواج خارج املحكمة؟.
ج/ يمك�ن تصدي�ق ذل�ك يف محكمة 
االحوال الش�خصية حيث تتم احالتك اىل 
محكمة التحقيق وف�ق املادة 5/10 من 
قانون االحوال الش�خصية النافذ ويغلق 
التحقيق لشموله بقرار العفو ثم يصادق 

عىل الزواج.. 
س/ من االخت بدرية ش�اكر سلمان 
من مدينة / ش�هربان، تق�ول هناك من 

يقومون باط�الق العي�ارات النارية فما 
هي عقوبتهم ؟

ج/ هذا ممنوع يف القانون حيث خول 
القانون رؤس�اء الوحدات االدارية بحجز 
املخالفني مدة ال تقل عن ش�هر وال تزيد 
عن س�تة اش�هر مع الغرامة ومصادرة 
الس�الح الن�اري املس�تخدم م�ع العت�اد 

املضبوط بحوزته.
س/ م�ن االخ نارص علوان حس�ني/ 
من مدينة الشطرة ، يقول: هناك رسائل 
تهديد تأتيني )باملوبايل( كيف أترصف ؟ 
ج/ تقدم شكوى اىل محكمة التحقيق 
وه�ذا الفع�ل مخال�ف للم�ادة 432 من 
قانون العقوبات وبعد التأكد من عائدية 
رق�م الهات�ف م�ن الرشك�ة يص�در عىل 
صاحبه أمر قبض وفق املادة اعاله وهي 

جناية. 

وفقاً لقانون أص�ول املحاكمات الجزائية 
رق�م 23 لس�نة 1973 ف�إن املخت�ار هو احد 
اعض�اء الضب�ط القضائي، وبالت�ايل يحق له 
القيام بالتحقيق بارشاف قايض التحقيق وله 
دور مه�م وفقاً لهذا القان�ون. ووفقاً لقانون 
املخاتري الذي يهدف اىل تنظيم عمل هذه الفئة 
وجهة ارتباطه�م وبيان حقوقهم وواجباتهم 
وبيان حدود عملهم حي�ث بينت املادة الثانية 
م�ن هذا القانون ب�أن كل محلة وقرية يكون 
فيه�ا مختار يتم انتخابه م�ن املجلس البلدي 
ويع�ني بق�رار م�ن املحاف�ظ وان ال يقل عدد 
س�كان املنطقة التي يكون فيه�ا املختار عىل 
هؤالء االشخاص 300 فرد ، وهناك رشوط ملن 
يكون مختاراً وهي أن يكون عراقي الجنسية، 
وال يق�ل عمره عن 30 س�نة، وال يزيد عمره 
عن عن 65 س�نة، وحسن الس�رية والسلوك، 
ومتزوج، وحاصل عىل الش�هادة املتوسطة يف 
امل�دن واالبتدائية يف الق�رى، وال يكون موظفاً 

يف الدول�ة، وغري محكوم عن جريمة او جنحة 
مخل�ة بالرشف، ومس�تقل سياس�ياً. وتكون 
اجراءات االنتماء هي عن طريق املجلس البلدي 
ال�ذي له حق القبول او الرفض خالل 15 يوما 
من تاريخ تس�جيله يف املجلس البلدي وتكون 
مهمت�ه يف العم�ل ملدة 4 س�نوات ويس�تطيع 
أن يعي�د انتخاب�ه من جدي�د ويت�وىل املختار 
عمله وف�ق قانون اصول املحاكمات الجزائية 
كعضو م�ن اعضاء الضب�ط القضائي بحيث 
يق�وم باالخبار عن الجرائم او التجاوزات عىل 
االموال العامة واالخب�ار عن األمراض العامة 
أو الكوارث أو األوبئة وعليه ان يمسك سجالت 
خاصة يتضمن اس�ماء الساكنني وعناوينهم 
والوافدي�ن والراحلني ع�ن املنطقة التي يعمل 
فيها كمختار وكذلك عليه ان يس�جل اس�ماء 
املحكومني واملطلق رساحهم وسجل الصادرة 
والواردة وكذلك سجل للوالدات والوفيات، وأما 
ع�ن انتهاء عمل املختار فيك�ون بانتهاء مدة 

تكليفه او وفاته او اصابته بعاهة مس�تديمة 
او مرض خطري او االستقالة واملوافقة اغلبية 
املجل�س البل�دي وخ�الل 30 يوما م�ن تاريخ 
تقديم الطلب اىل املجلس البلدي او عدم قيامه 
بعمل�ه خ�الل 30 يوما دون ع�ذر مرشوع او 
االقال�ة من رئي�س الوحدة االداري�ة يف احدى 
الحالتني الت�ي منها توصية املجلس البلدي او 
يف حالة صدور حك�م بحقه بجناية او جنحة 
مخل�ة بال�رشف وتك�ون للمخت�ار مكافئ�ة 
دين�ار تك�ون  ش�هرية مقداره�ا 250.000 
ضم�ن موازنة املحافظة ويك�ون لهذا املختار 
ختم خاص به يكون مسؤوالً عنه ويحظر ان 
يتقاىض املختار أية مكافأة مالية عن التأييدات 
الصادرة عن�ه ويكلف مختار اقرب منطقة يف 
حالة غياب املختار االصي عن عمله ألي سبب 
كان واوج�ب هذا القانون عىل املختار االلتزام 
باخالقي�ات املهنة وعدم التدخل يف االتجاهات 
السياس�ية للس�كان والحفاظ عىل ارسارهم 

كما ويجوز ان يزود املختار بسالح ناري من 
مرك�ز الرشطة املختص الغ�راض الخدمة.. 
وان صدور ه�ذا القانوني يراد منه – اعطاء 
دور جدي�د للمخت�ار يتناس�ب م�ع الحال�ة 
الجدي�دة يف الع�راق. ولغرض إدام�ة العالقة 
بني املواطن والجهة االدارية بواس�طة هؤالء 
املخاتري. خصوصاً: أن هؤالء املخاتري كان يف 
السابق يتم اختيارهم عىل اساس الحزبية او 
االتجاه الس�يايس ما اثر سلباً عىل عالقتهم 
باملواطن اما االن فإن االس�تقاللية مطلوبة 
حتى ال يكون لهم تأثري عىل الناس خصوصاً 
يف ف�رتة االنتخاب�ات او التأثري ملصلحة جهة 
عىل حس�اب جهة اخ�رى وايض�اً ان الراتب 
املمن�وح للمخت�ار 250 الف دين�ار هو قليل 
خصوص�اً انه يحظر علي�ه ان يكون موظفاً 
يف الدول�ة وبالتايل ربما يك�ون غري كاف مع 

الظروف االقتصادية الحالية. 

من املمك�ن انتقاد الح�االت املوجودة 
لكن من الصعوبة بمكان تغيريها، فحديث 
اللس�ان ليس كفعل االي�ادي او تحركات 
االق�دام. وهذا م�ا تثبته الوقائ�ع، ومنها 
هذه القصة التي حدث�ت يف احدى القرى 
املوغلة يف القدم، حي�ث يظهر فيها طمع 
امل�ال وحب الدني�ا عىل أش�ده، وتتحارب 
الن  وج�ل،  او  وازع  دون  االرادات  فيه�ا 
العق�ول ق�د غيب�ت وتراكم ع�ىل االفئدة 
صدأ املغري�ات والش�هوات واالنانية التي 
ن�رشت رداءها، فغابت ش�مس الحقيقة 
فتح�ول كل يشء اىل معاك�س لحقيقت�ه 
البيض�اء. فقد عاش )اس�ماعيل الصايف( 
وهو عس�كري مع زوجته وابنه حس�ني 
وابنته فاطمة يف هذه القرية، مع بستانه 
الصغ�ري، وارض زراعي�ة كان ق�د ورثها 
ع�ن ابيه، وبع�ض املوايش دب�ر بها حياة 
عائلته الصغ�رية، والت�ي ال يزورها اال يف 
مدد متباعدة، تصل اىل الشهر أحيانا، لبعد 
مكان عمله عن س�كن عائلته، اال أن قلبه 
مطم�ن الن زوجته كان�ت مدبرة وقادرة 

عىل تحمل اعباء الحياة وصعوبتها . 

وبالتأكيد أن إرادة العش�رية كانت هي 
الغالبة يف الكثري من االمور واملواقف حيث 
تقدم )ابن عم اس�ماعيل الصايف( لخطبة 
ابنته فاطمة ذات األربعة عرش عاماً فوافق 
عىل مضض، ولم يكن باستطاعته الرفض 
فزفت )فاطمة( إىل زوجها )هشام( الذي 
كان صاح�ب بس�تان كبري وام�الك تمتد 

حت�ى اىل املدين�ة. ذهبت فاطم�ة مودعة 
بدموع امها اىل بيت بعلها فسكنت يف بيت 
مس�تقل واس�ع االرجاء وكاهنت ظروف 
)هش�ام( العائلي�ة عىل غري م�ا يرام مع 
اخوت�ه الثالث�ة الذي�ن يطمع�ون بثروته 
وما يملكه م�ن )اطيان( خصوصاً انه قد 
اشرتى )محطة للوقود( تدر عليه املاليني.. 

اعوام واعوام.. تمرض )هش�ام( ولم تلد 
له )فاطم�ة( اي مولود ولم يتزوج عليها 
بالرغم من اش�ارة الكثريين عليه بالزواج 
اال ان�ه لم يش�أ ان يكدر صف�و )فاطمة( 
الت�ي وقف�ت مع�ه يف الرساء وال�راء.. 
فاش�تد عليه املرض فمات،  وحزنت عليه 
)فاطمة( اش�د الحزن، والذت بالله تعاىل 
أن يعطيها الصرب والسلوان. بدأت الحياة 
تلق�ي عليه�ا الهموم واآلالم ولم تش�أ ان 
تعود اىل بيت امها وابيها بل ادارت شؤون 
زوجه�ا خصوص�اً انها صاحب�ة الحصة 
االكرب م�ن تركته الكب�رية.. إال أن الطمع 
والجش�ع ل�م يرتكه�ا بحالها حي�ث كان 
اخوة هشام يدبرون امراً وامتألت عيونهم 
ونفوسهم رشراً عىل )فاطمة( التي نالت 
الث�روة الهائل�ة الت�ي تركه�ا ش�قيقهم 
املتويف. وذات يوم، وبينما كانت )فاطمة( 
راق�دة يف بي�ت زوجه�ا م�ع )ش�قيقته( 
)بتول( والوقت ش�تاًء وق�د ابتلت االرض 
بآث�ار االمطار وهبت ري�اح باردة اجربت 
الناس والحيوانات عىل االختالء تسلل عرب 
الج�دار الخارج�ي ثالثة ملثمني اس�كتوا 

نباح الكالب بلح�وم مخدرة اقتحموا عىل 
)فاطم�ة( خل�وة نومه�ا ورضبوها عدة 
رضبات يف رأسها فاضت روحها اثرها اىل 
األبد،  ثم اس�تيقظت )بتول( وشاهدت ما 
يجري فحاولت الرصاخ اال أن احد امللثمني 
الذي انكشف وجهه وجه لها عدة طعنات 
من آلة حادة كان يحملها فماتت اىل جوار 
)فاطم�ة( فامتزج دم االثنني يف ذلك الليل 
البهي�م. ثم ق�ام امللثمون ببعث�رة االثاث 
ورسقة بع�ض املال والح�ي وكرس الباب 
الخارجي والداخي وغادروا املكان بهدوٍء 
تام، ويف الصباح وما ان نرشت شمس الله 
ضياءه�ا الوهاج عىل االرجاء أدلت الناس 
اىل الجريم�ة الش�نعاء الت�ي ل�م تتوصل 
التحقيقات فيها اىل الجناة حيث اس�تنتج 
ان الجن�اة هم رساق داهموا البيت وقتلوا 
من فيه ورسقوا املال والحي الن )فاطمة( 
كان�ت تملك الكثري من�ه... قيدت الحادثة 
ض�د مجه�ول .. بالرغم م�ن محاولة )ام 
فاطم�ة( وابوها إثبات عك�س ذلك اال أن 
كل الوقائ�ع والقرائ�ن كانت ضدهم. وأن 

الحادث هو )رسقة( فقط. 
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حاوره/ حمرر ال�ضفحة

اعداد : امل�ضتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�ضائية

جريمة رسقة ختفي وراءها أرسارًا مبهمة !

لق�د ازدادت يف اآلونة األخ�رية ظاهرة 
الفس�اد االداري وامل�ايل لي�س يف الع�راق 
فحس�ب، ب�ل يف كل دول العال�م، وباتت 
األساليب املتبعة تدل عىل الخربة املرتاكمة 
واالح�رتاف اإلجرامي وال�ذي ال محال له 
م�ن الخلفيات ال�يء الكث�ري، حيث أن 
الظاه�رة عندم�ا تب�دأ يمكن الس�يطرة 
عليها اال أنها عندما تتشعب ويصبح لها 

ذيول يكون أمر احتوائها صعبا للغاية. 
ولم تكن ه�ذه الظاهرة ولي�دة اليوم 
بل تمت�د بجذورها اىل البعيد واىل التاريخ 
ال�ذي يذك�ر الح�وادث املتش�عبة والتي 
الش�عوب واألح�داث،  غ�ريت مس�ارات 
ألنها كانت الس�بب يف ذلك ومن األسباب 
الكث�رية التي تؤدي اىل انتش�ار الفس�اد 
بأنواعه، هي ضع�ف الوازع الديني الذي 
يؤدي باالنسان اىل عدم التمييز بني الحق 
والباط�ل، أو الخ�ري والرش، له�ذا ينطلق 
اث�ر هواه بال هوادة وال تأني حيث يغيب 
العقل تماماً فيكون هذا االنس�ان هائماً 
يف امليدان الواس�ع لالحداث التي تسحبه 
اىل الجريم�ة دون هوادة او رادع اخالقي 
يحمي االنس�ان من العاديات، والس�بب 
اآلخ�ر هو الرتبية العائلي�ة التي لها االثر 
الكبري كذلك يف آن تكون السد املانع الذي 
يحول بني االنس�ان والولوج اىل الجريمة 
التي يضع اآلباء ألوالدهم االرتكازات التي 
تحول بينهم وبني الجريمة املس�تقبلية، 
حي�ث أن ه�ذه الوصاي�ا ه�ي الثواب�ت 
التي يس�تعني به�ا األوالد م�ن التأثريات 
أن  االخ�رون  يح�اول  الت�ي  الخارجي�ة 
يدخلوه�م فيها وهن�اك عامل مهم آخر، 
هو املدرس�ة التي لها التأثري هي االخرى 
يف الحد من الجريمة وتحول بني االنسان 
وب�ني الهاوي�ة املتمثل�ة يف الفس�اد املايل 
واالداري ال�ذي له اس�باب اخ�رى تتعلق 
بالدوائ�ر ذاتها والتي يكون البعض منها 
غري مؤهل�ة الحت�واء ه�ذه االنحرافات 
الخطرة، كما أن وسائل اإلعالم ال تلعب يف 
بعض االحيان الدور املطلوب الذي يطلع 
فيه املوظف�ون عىل ما يجري من احداث 
تخص الفساد االداري واملايل املسترشي، 
وربما تك�ون القوانني املوجودة اآلن غري 
كافية لتس�هم يف القضاء ع�ىل الظاهرة 
وألن أهم يشء هو القوانني الرادعة التي 
تك�ون خ�ري رادع ملن تس�ول له نفس�ه 
االقدام عىل مث�ل هذه االعمال التي تؤثر 

يف املجتمع برمته.
وربما تكون الحلول املقرتحة هي :

• إشاعة ثقافة النزاهة يف املجتمع من 
خالل وس�ائل االع�الم والتي تب�ني اآلثار 
الخطرة لهذا الظاهرة حتى يطلع الناس 
عىل ما يجري م�ن احداث وعقوبات عىل 

الجانحني.
•  تفعيل القوانني الرادعة 

• وض�ع املناه�ج الدراس�ية لتش�كل 
اساساً يمنع من الوقوع يف الخطأ.

•  مس�اهمة منظمات املجتمع املدني 
يف الحد من هذه الظاهرة وكذلك وسائل 

االعالم.
•  إع�ادة تدريب املوظف�ني إلفهامهم 

خطورة هذه الجرائم . 

علي جابر

الفساد املايل واإلداري..
 األسباب واحللول

قطوف قانونية 

عدن ال�ضمري – باحث قانوين 

نظرة القانون الدويل للمضيق وقت السلم واحلرب وسيادة الدول 

قانون املخاتري
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عثر عىل طف�ل رضيع 
داخ�ل علبة لألطفال يف 
ش�مايل  انتورب  مدينة 
بلجي�كا. وقالت وكالة 
أنباء بلجيكية إنها املرة 
الرابعة التي تس�تخدم 
فيه�ا ه�ذه العلبة منذ 
طرحه�ا للبيع يف العام 

.٢٠٠٠
والرضي�ع ال�ذي عث�ر 
علي�ه هو صبي يف حال 
صحية جي�دة ونقل إىل 

مركز لرعاي�ة األطفال، وقد 
فتح�ت الرشط�ة تحقيقاً يف 
الحادث�ة. ويف حال لم يظهر 
والد الصبي يف األشهر الستة 
املقبلة، س�يبارش بإجراءات 
لتبنيه.  وعلب األطفال تشبه 
الخزنة وه�ي مزودة برسير 
دافئ وبجهاز إن�ذار ينطلق 
يف مراك�ز الرعاي�ة املجاورة 
عن�د اس�تخدام العلبة وهي 
معتمدة يف بلدان أخرى مثل 

أملانيا واليابان.

لعب مسؤول صيني دور مغّني الراب 
الك�وري الجنوب�ي س�اي يف فيدي�و 
ي�رّوج للس�ياحة يؤدي في�ه »رقصة 
الحص�ان« ع�ىل أغني�ة »كان�غ ن�ام 
س�تايل« التي اشتهرت بقوة يف اآلونة 
األخ�رة. واخت�ر زين�غ يابينغ )58 
عام�اً(، نائب مدير ش�ؤون مقاطعة 
ولينغي�وان يف مدينة زان�غ جياجيه، 
بش�كل غر مخطط ل�ه لتأدية الدور 

ح�ن كان ماراً يف موقع تصوير فيديو 
لرتوي�ج الس�ياحة حي�ث كان الفريق 
بحاجة إىل رجل كبر نس�بياً يف الس�ن 
زين�غ  وق�ال  الفيدي�و.  يف  دور  ألداء 
لوكالة أنباء الصن الجديدة »شينخوا« 
»عىل الرغم من سّني، إالّ أن ال مشكلة 
لدّي يف أداء الرقصة«. ويهدف الفيديو 
الكورين  الس�ياح خصوص�اً  لج�ذب 

الجنوبين منهم.

 تتش�ارك كل من فيك�ي وفالري 
املالمح واملالبس وتصفيفة الشعر 
نفس�ها، ولكن يبدو أن هذا التوأم 
يتش�ارك الكث�ر م�ن األش�ياء... 
ويف التفاصي�ل ان هذا التوأم الذي 
يبلغ م�ن العمر 4٢ عاماً يف عالقة 
متزوجت�ان  فاالخت�ان  تعددي�ة، 
م�ن ج�و )43 عاماً( ال�ذي تزّوج 
بقريبتهم�ا قب�ل االق�رتان بهما. 
وتعي�ش عائل�ة "دارج�رز" التي 
تنتم�ي اىل الديان�ة املورموني�ة يف 
منزل كب�ر جداً يف مدينة س�ولت 

يوت�اه  بوالي�ة  لي�ك 
ولديه�ا ٢4  األمريكي�ة 
طف�ال وطفل�ة. وكانت 
م�ن  متزوج�ة  فيك�ي 
ج�و ل�� ٢٢ عام�اً قبل 
عائلته�ا  اىل  تنض�م  أن 
فال�ري  ش�قيقتها 
كزوج�ة ثالث�ة يف العام 
٢٠٠٠، وقال�ت فالري: 
"حقيق�ة أن ج�و كان 
متزوجاً بفيكي قبيل لم 
تزعجن�ي أبداً فقد رأيت 
أنه سيكون زوجاً جيداً 
يل أيض�ًا"، بل وذك�رت أنها لطاملا 
تش�اركت نف�س االهتمامات مع 
أختها وه�ي صغ�رة لدرجة أنها 
اعتقدت أنهما س�يتزوجان نفس 
الشخص. اما فيكي فقالت: "إني 
أعل�م أن أش�خاصاً كثري�ن غ�ر 
مرتاحن لفكرة أختن متزوجتن 
م�ن نف�س الرج�ل ولك�ن هن�اك 
أصب�ح  إذا  الرج�ل  أن  احتمالي�ة 
لواحدة س�يكون مناسباً  مناسباً 

ألختها أيضاً".
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�سورة من الذاكرة

باب املعظم
 يف ال�سبعينات

انتخ�اب   -  186٠
إبراه�ام لينكولن رئيس�ا 

للواليات املتحدة.
1913 - القب�ض ع�ىل 
املهاتما غاندي بينما كان 
يقود مسرة عمال املناجم 

الهنود يف جنوب أفريقيا.
19٢٢ - مل�ك اململك�ة 
املتح�دة ج�ورج الخامس 
يعل�ن أيرلن�دا دول�ة حرة 
الكومنول�ث  إط�ار  يف 
وليس�ت  الربيطان�ي 
جمهورية مستقلة وبدون 

شطرها شمايل.
إنت�اج   -  1944
البلوتوني�وم ألول م�رة يف 

موقع هانفورد الذري.
فرنس�ا   -  1956
واململكة املتحدة وإرسائيل 
وق�ف  ع�ىل  يوافق�ون 
عملياتهم العس�كرية عىل 
مرص والتي عرفت باس�م 

العدوان الثالثي.
1957 - تأسيس جامعة 

امللك سعود بالرياض.
1975 - انطالق املسرة 
إىل  املغ�رب  يف  الخ�راء 

الصحراء الغربية.

إي�ران  ش�اه   -  1978
محمد رض�ا بهلوي يعلن 
العرفية  األح�كام  ف�رض 
يف الب�الد من أجل التصدي 
الش�عبية  لالضطراب�ات 
التي انترشت يف كل أنحاء 
إيران احتجاجا عىل فساد 
لدعوة  واس�تجابة  الحكم 
الخمين�ي إىل الث�ورة عىل 

الحكم.
الوطن  1983 - ح�زب 
بزعام�ة  الرتك�ي  األم 
يف�وز  أوزال  تورغ�وت 
باالنتخاب�ات ويتمكن من 
تشكيل الحكومة الرتكية.

1986 - انتخ�اب حيدر 
رئيس�اً  العطاس  أبوبك�ر 
ل�وزراء جمهوري�ة اليمن 

الديمقراطية الشعبية.
1988 - استفتاء حول 
كاليدوني�ا الجديدة وتبني 
الوض�ع  ح�ول  قان�ون 

الجديد لهذه املنطقة.
٢٠٠5 - إعص�ار إيفان 
ي�رب واليت�ي كنتاك�ي 
ثالثن  ويخل�ف  وإنديان�ا 
املن�ازل  وآالف  قتي�اًل 

املدمرة.

أح�واض  تمس�اح  يج�وب 
الصرف الصحي ش�مال قطاع غزة 
بحري�ة مطلق�ة، برغ�م محاوالت 
الس�كان اإلمس�اك ب�ه، لك�ن دون 
محط�ة  مدي�ر  ويعتق�د  ج�دوى. 
الص�رف الصح�ي في ش�مال غزة، 
رجب األنقح، أن التمساح هرب من 
إحدى حدائق الحيوانات القريبة من 
باتجاه أح�واض الصرف  الم�كان، 

الصحي.
واس�تطاع التمساح الذي يبلغ 
طول�ه بحس�ب األنقح قراب�ة متر 
وس�بعين س�نتيمتراً، اله�روب من 
ش�بكات الصي�د الت�ي نصب�ت له، 
مستغالً األرض اللزجة على حواف 
الب�رك القريبة من بل�دة بيت الهيا 
ش�مال مدينة غزة، واالختفاء مرة 
أخرى.وأك�د مواطن�ون يس�كنون 

المنطق�ة أنهم ش�اهدوا التمس�اح 
أكث�ر من م�رة يخرج م�ن أحواض 
الص�رف الصحي باحث�اً عن طعام، 
لكنه س�رعان ما يع�ود لألحواض 

خوفاً من اصطياده.
التمس�اح، بحس�ب  ويتواج�د 
األنقح، منذ أكثر من س�نتين. وقال 
"وص�ل إلى ب�رك الص�رف الصحي 
فرخاً، لك�ن طوله اآلن يبلغ حوالي 

متر وسبعين سنتيمتراً".
وكان أح�د المزارعين من بلدة 
بي�ت الهي�ا ق�ال إن التمس�اح أكل 
نعجتي�ن م�ن نعاج�ه عندم�ا كان 
يرعى قرب أحواض المجاري، األمر 
ال�ذي أدى إلى تخوف من اصطياده 
لفريسة بش�رية ذات يوم في حال 
بق�ي ح�راً داخل أح�واض الصرف 

الصحي.

دي  ري�و  مدين�ة  ش�هدت 
جاني�رو البرازيلي�ة أم�س، حفل 
الس�امبا  انتخاب ملك�ة كرنفال 
ع�دد  بمش�اركة   ،٢٠13 لع�ام 
فعل�ى  المرش�حات.  م�ن  كبي�ر 
وقع موس�يقى السامبا الخاصة 
حض�ور  ووس�ط  بالح�دث، 
جماهيري قّدر باآلالف تّم تتويج 

ملكة وأميرة في الحفل. وقّدمت 
جمي�ع المتباريات رقصة خاصة 
وارتدين األزياء المناسبة للحفل، 
منهن من اعتمدن البساطة، فيما 
عمدت أخريات إلى ارتداء مالبس 
مزّينة بالريش الملّون واألحجار 
المتعددة األشكال وإكسسوارات 

خاصة بالمناسبة.

لوح�ة  أط�ول 
العال�م  ف�ي  تزل�ج 
مت�را   534 طوله�ا 
ولكي تكون صالحة 
أن  يجب  لالستخدام 
حوال�ي  يس�تعملها 
1043 متزلج�ا لكي 
يت�م الس�ير بها عدة 
وس�ؤالي  خط�وات 

ايضا لماذا؟

موؤرخ

م�ؤرخ قوط�ي ع�اش يف الق�رن الس�ادس 
القبائ�ل  ح�ول  بأعمال�ه  مع�روف  املي�الدي 
الجرماني�ة ورغ�م أنه لم يكن باحث�ا فقد كرس 
نفس�ه لكتاب�ة التاري�خ بالالتيني�ة وأول عم�ل 
 De( "مهم ل�ه هو "عن أص�ل وأعم�ال الغيتاي
Origine Actibusque Getarum( ويع�رف اآلن 
باس�م غيتيكا والذي اكتم�ل عام 551 م وكان يف 
ذلك الوقت يعيش يف أس�افل نه�ر الدانوب داخل 
األقالي�م الرومانية، والعمل الذي يضع يوردانس 
ب�ن املؤرخ�ن يخل�ط يف عنوان�ه ب�ن اتلغيتاي 
والق�وط وهم ش�عبان مختلف�ان، وهناك عمل 
آخ�ر اكتم�ل يف نفس الس�نة "ع�ن ذروة االزمن 
 De Summa( "وأصل وأعمال الش�عب الروماني
 Temporum Vel Origine Actibusque Gentis
Romanus(. غيتي�كا هو عمل قي�م ألنه مصدر 
مع�ارص ع�ن الق�وط واله�ون وه�و ملخ�ص 
م�ن مجل�د واح�د لكت�اب ماغن�وس أوريليوس 
كاس�يودوروس من القرن الس�ادس والذي يقع 

يف 1٢ مجل�د حيث يزعم يوردانس أنه اس�تطاع 
إع�ادة إنت�اج امللخ�ص الع�ام ألن�ه اطل�ع عىل 
الكت�اب يف 3 أي�ام فقط ويقول أن�ه أضاف مواد 
م�ن كتاب يونانين والتينين لك�ن البداية ولكن 
البداية والنهاية يف الكت�اب من تأليفه. ورغم أن 
جزاء الكتاب منفصلة بش�كل كبر فانع حافظ 
ع�ىل أس�اطر اصل الق�وط يف س�كاندنافيا آثار 
هجراته�م وحروبهم حت�ى عهد املل�ك القوطي 
الرشقي إرماناري�ك يف أوكرانيا. عمله مهم أيضا 
ألنه يشكل مصدرا عن الهون فمصدره الرئييس 
)اآلن مع�روف فق�ط م�ن ش�ذرات م�ن الكتاب 
اآلخري�ن( هو املؤرخ اليوناني بروكوبيوس الذي 
س�ار مع الهون عام 449 م واستش�هد بالنشيد 
الذي انشدوا يف جنازة أتيال ويربط بن معلومات 
كثرة حول س�قوط اإلمرباطورية بعد موته. أما 
كتابه عن الرومان فهو ملحة إجمالية من تاريخ 
العالم الذي سجل صعود روما من عهد رومولوس 

إىل عهد اإلمرباطور البيزنطي جوستنيان.

يوردانس

 زوج ألختني
 توأمتني و24 طفاًل

العثور عىل رضيع يف علبة أطفال 

مسؤول صيني يرقص يف اعالن دعائي 

متساح يتجول 
يف أحواض الرصف الصحي 

أمركي�ة  والي�ات  ث�الث  تعت�زم 
تجري�م  إلغ�اء  ع�ىل  التصوي�ت 
الثالث�اء، وه�و ما  "الحش�يش" 
ع�ىل  للح�رب  "رضب�ة  يش�كل 
املخ�درات" يف الوالي�ات املتح�دة، 
يف ح�ال ت�م الرتاجع ع�ن تجريم 
متعاطي "الحشيش"، الذي يمثل 
يف النهاي�ة أح�د أن�واع املخدرات. 
تعت�زم  الت�ي  الث�الث  والوالي�ات 
التصوي�ت ع�ىل الحش�يش هي: 
واش�نطن، وك�والرادو، وأريغون. 
"أوبزيرف�ر"  صحيف�ة  وقال�ت 
إن�ه يف ح�ال  الربيطاني�ة األح�د 

ت�م وق�ف تجريم "الحش�يش" يف هذه 
الواليات الثالث فسوف يصبح مسموحاً 
لكل من يزيد عمره عن ٢1 عاماً حيازة 
وتروي�ج وتعاط�ي الحش�يش، ولك�ن 
بكمي�ات صغ�رة س�وف تن�ص عليها 
والحش�يش  الوالي�ات.  ه�ذه  قوان�ن 
املخ�در مس�موح حالي�اً يف العدي�د من 
الواليات األمركية ولكن ألغراض طبية 
لترشيع�ات تنظيمي�ة  فق�ط، ووفق�اً 
خاص�ة تتفاوت م�ن والي�ة إىل أخرى.  
ويف ح�ال ت�م التصوي�ت ب�"نعم" عىل 
السماح بالحش�يش املخدر يف الواليات 
املش�ار إليه�ا فس�وف يح�ال إىل وزارة 

العدل األمركية مهمة تفس�ر القانون 
ه�ذه  يف  الحش�يش  لتعاط�ي  املنظ�م 
الوالي�ات.  وتقول صحيفة "أوبزيرفر" 
إنه يف حال تم الس�ماح باالستخدامات 
الرتفيهية إىل جانب الطبية فإن صناعة 
املخدرات سوف تشهد ازدهاراً حتمياً يف 
هذه الواليات، بم�ا ينعكس إيجاباً عىل 
العوائ�د الريبية، مش�رة إىل أن والية 
كوالرادو تخطط لتخصيص 4٠ مليون 
دوالر لبن�اء م�دارس جدي�دة يف الوالية 
خ�الل الع�ام املقبل م�ن األم�وال التي 
س�يتم جبايتها رضيبياً، إال أن املفارقة 
هي أن اتح�اد املعلم�ن يف الوالية يقف 

ضد السماح بتعاطي الحشيش.

واليات أمريكية تعتزم 
السامح بـ"التحشيش"
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احلمل
إجتماعي�ة  انش�غاالت 
وتح�ركات ش�عبية. تضطر إلى 
االهتمام بأوالد غيرك، وتنش�غل 
لق�اء  أو  لمؤتم�ر  باالس�تعداد 

عائلي أو إجتماعي

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

المتراكمة

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

في مواجهاتك مع اآلخرين.

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

احتجاج والقيام برقابة ذاتية

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

وتكون المرجعية لآلخرين،

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

موقعك في العمل.

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

على نحو هادىء تالفياً للخطأ.

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

مع اآلخرين بجدية.

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

حاسمة

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

ليومك األسود.

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

الثمن غالياً.

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

على عدة صعد

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 

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

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

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

نسكي .

انتخاب ملكة
 وأمرية كرنفال الريو

أطول
 لوحة تزّلج يف العالـم
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اإلف�راط ف�ي التجاهل يؤدي إلى الترهل ثم الس�قوط حتم�ا .  وهو مبدأ 
ينطبق على األفراد األحاد كما ينطبق على الجماعات والمؤسسات والكيانات 
الكبيرة .  ومنذ قرابة عقدين من الزمن خرج علينا باحثو نظم الحكم بمفهوم 

الدولة الفاشلة  وبعدها ظهر مفهوم الدولة الرخوة.
والمفهومان يصفان حالة التراجع المس�تمر في أداء مؤسسات الدولة 
وتفكك الروابط المؤسس�ية بينه�ا وغلبة الصراعات عليه�ا, ومن ثم فقدان 
الدور الذي تقوم به هذه المؤسس�ات في حماية كيان الدولة, وحينها يشعر 
المواطنون بالفراغ المؤسس�ي ويتطور ش�عور البعض إلي س�لوك عدواني 
تجاه هذه المؤسس�ات بغية فرض ش�رائع وموازين قوة جدي�دة, وعادة ما 
تبدأ مس�اعي تمرد بعض الجماعات الفرعية في نطاق محلي محدود ولكنها 
س�رعان ما تصب�ح اتجاه�ا عاما يصي�ب الوط�ن ككل وبما يفاق�م التفكك 
المجتمع�ي ويحول الجس�د الواحد إلي أجس�اد ضعيفة ي�أكل بعضها بعضا. 
بعب�ارة أخرى حين تتحول المؤسس�ات إل�ى مجرد ديكور أو بن�اء فارغ من 
المضمون, وتزيد الفجوة بين الناس وتلك المؤسس�ات تبدأ رحلة االنهيار أو 

رحلة ضياع الدولة. ولعل الواقعة التالية توضح المطلوب.
ف�ي العام 1989 ش�هد الصومال صراع�ات قبلية متك�ررة في أكثر من 
إقليم, وتم رصد انش�قاقات م�ن الجيش الصومالي تبع�ا لالنتماءات القبلية 
للجن�ود, وكان آن�ذاك الرئيس س�ياد بري قد مر على حكم�ه أكثر من عقد لم 
يفلح خالله في تحقيق تماسكها الوطني. ولكنه كان بارعا في خداع الخارج 
من خالل تصوير صراعات القبائل وانشقاقات الجيش باعتبارها مجرد أخبار 
كاذبة أو مبالغ فيها, وكان سفراء الصومال بارعين في االتصال مع الصحف 
واإلع�الم للتش�كيك ف�ي كل ما يكت�ب عن بالده�م. وحدث أن كتب�ت تقريرا 
صحفي�ا حول مالمح الحرب األهلية المتصاعدة في الصومال. وحينها احتج 
وزي�ر الخارجية الصومالي طالبا االعتذار عما ج�اء في التقرير, وطلب مني 
ال�رد على خطاب الوزير الصومالي, وهو رد ل�م اكتبه في حينه, ألن الرئيس 
س�ياد بري في مساء اليوم ذاته30 ديس�مبر/ كانون االول 1989 اختفى من 
العاصم�ة وهرب معه ال�وزراء وكبار القوم إلى مناط�ق مختلفة في الداخل 

والخارج. وكان ذلك أوضح دليل على أن الصومال وصل إلى لحظة االنهيار.
والمؤك�د أن مص�ر ليس�ت الصومال, ولكن وجه الش�به ه�و في إنكار 
الواق�ع, او بمعنى آخر اإلفراط في تجاهل الواقع, األمر الذي يؤدي إلى حالة 
رخاوة وترهل تقود بدورها إلى الدولة الفاشلة التي تسقط فيها المؤسسات 

وتشيع فيها شريعة الغاب.
م�ا الذي يدعو المرء إلى مثل هذه المقارنة التي قد يراها البعض ظالمة 
ومفتعلة؟ بعض التأمل فيما يجري من أحداث صغيرة تجس�د حالة الرخاوة 
التي نقصدها. فإمام مس�جد تابع لوزارة األوقاف في بورس�عيد لم يستطع 
إلقاء خطبة العيد ألن أنصار ش�يخ س�لفي رأوا فيه إماما ال يقول الحق, ومن 
ث�م منعوه م�ن تأدية وظيفته ول�م تق�م وزارة األوقاف بأي إج�راء لحماية 
موظف لديها. وفي المنيا تقوم مجموعة من شباب السلفيين بمنع مهرجان 
فني ألنه ترامى إلى مس�امعهم أن الحفل هو عمل تبش�يري, ويخضع األمن 
والمحاف�ظ لطل�ب المنع بالقوة. وف�ي الضبعة تحتجز جماعة س�لفية فتاة 
مس�يحية قاصر بدعوى انها أس�لمت وتزوجت ش�ابا مس�لما وأنها مكتملة 
األنوث�ة وتتحم�ل أعباء الزواج. في حين أن عمر الفت�اة ال يزيد على 14 عاما 
ول�م يتحرك أحد. وفي الس�ويس تظهر جماعة تصف نفس�ها بجماعة األمر 
بالمع�روف والنهي عن المنكر وتقضي بقطع يد ش�اب ح�اول أن يدافع عن 
محل والده حين رغب أعضاء هذه الجماعة في اقتحامه دون مبرر, ثم تقضي 
الجماعة نفس�ها بقطع لس�ان أخيه بحج�ة أنه تطاول على أف�راد الجماعة, 
ول�م يتحرك أح�د. وفي الرياضة ينجح مش�جعو ناد كبير ف�ي وقف الدوري 
العام ألنهم يضعون ش�رط القصاص قبل عودة الدوري, وهو شرط مرهون 

بالقضاء وليس بمسؤولي الرياضة أنفسهم. والجميع صامت.
أما في السياس�ة فهن�اك الكثير من األمثلة أكتفي باإلش�ارة إلى جهود 
جماع�ات ديني�ة وأحزاب لتنظيم مظاه�رات ضد النائب الع�ام إلرغامه على 
االس�تقالة, وجه�ود أخرى منس�وبة لح�زب الحري�ة والعدال�ة موجهة إلى 
الرئي�س تطلب إج�راء تغيي�رات في مناص�ب المحافظين لمصلح�ة قيادات 
في الحزب. وفي األمن القومي نجد أنفس�نا أمام خطر داهم اس�مه السلفية 
الجهادي�ة المس�لحة المؤمن�ة بأفكار تنظي�م القاعدة, والس�اعية إلى تنفيذ 
عمليات إرهابية في القاهرة ومدن كبرى أخرى. ووراء ذلك تصريحات نارية 
لبعض شيوخ يصفون أنفسهم بالسلفيين الجهاديين يكفرون بها المصريين 
جميعا وينزعون الش�رعية ع�ن قيادتها المنتخبة ويدعونه�ا إلى التوبة وإال 

وجب القصاص الشرعي.
الجام�ع بين كل هذه األمثلة وغيرها أمران رئيس�ان; األول أنها جميعا 
تف�رض منط�ق القوة والغلب�ة وترفض منط�ق القانون والح�ق والمصلحة 
الجماعية. والثاني أنه ال يوجد موقف رس�مي واضح ال من مؤسسة الرئاسة 
وال من الحزب الكبير وال من رموز سياسية تقود الرأي العام وال من قيادات 
المحافظ�ة, يدي�ن هذه التصرفات ويؤك�د أولوية القان�ون والمصلحة العليا 
للوط�ن, ويأخذ الخطوات الجادة لوض�ع هؤالء عند حدهم وينتصر للقانون, 
وبالتالي تغيب المواجهة وينتشر الترهل. فإذا كان الشق األول يجسد شريعة 
الغاب بمستويات مختلفة, فإن الشق الثاني يجسد حالة اإلفراط في التجاهل 
والترف�ع عن القيام بالعبء والمس�ؤولية. والش�قان معا يصب�ان في تعزيز 
مسار الدولة الرخوة, حيث المؤسسات مشغولة بأمور ليس من بينها القيام 
بوظائفه�ا الحقيقي�ة كتطبيق القان�ون وفرضه فرض�ا, ومواجهة مظاهر 
التم�رد مهما تكن صغيرة, وحماية النظام العام ومصالح عموم المواطنين. 
وحي�ث المؤسس�ات أيضا مش�غولة بمن يحصل عل�ى ماذا لتعزي�ز المكانة 

الذاتية في مواجهة اآلخرين, ولتذهب مصالح الوطن إلي الجحيم.
الترهل يا س�ادة هو الضعف الشديد واالس�ترخاء حين يكون المطلوب 
الش�دة والبأس, وه�و فقدان اإلرادة حي�ن يكون المطلوب الق�در األكبر من 
اليقظة والرؤية الش�املة, إنه القرار الغائب لمواجهة المشكلة قبل تفاقهما. 

وفي المحصلة النهائية هو بداية السقوط. أعاذنا الله من مصير الصومال.
عن األهرام المصرية

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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يف العراق .. النقيضان جيتمعان ؟!

مأزق الوعود العائمة قد يضيع الفرصة يف االحتفاظ بمفتاح البيت األبيض
اوباما يف رهانه اجلديد

منطق اقتصادي مرفوض لكنه مفروض
نحن نصدر النفط ثم نستورده

د. حسن أبو طالب

الدول�ة الرخ�وة

 العدد )378(  الثالثاء 6 تشرين الثاني  2012

       كاظم فنجان الحمامي

الف�رق بيننا وبين العال�م الخارجي أننا 
نلهو يومياً بإحراق الغاز الطبيعي في حقولنا 
وضواحي مدنن�ا, ونمارس هذه الملهاة بدم 
بارد حتى يومنا هذا, في الوقت الذي تحرص 
في�ه األقط�ار األخ�رى عل�ى اس�تثماره في 
مش�اريعها التنموية, وال تفك�ر بإحراقه إال 
عندما يحين موعد إش�عال الشعلة األولمبية 

في مالعبها ومدرجاتها الرياضية. 
 والف�رق بينن�ا وبينهم إنهم يش�ترون 
نفطنا ث�م يبيعون�ه إلينا بأضع�اف أضعاف 
س�عر الش�راء, فنس�تورده منهم على شكل 
مح�ركات  وزي�وت  ومش�تقات  منتج�ات 

وزيوت تزييت. 
قبل عق�د من الزم�ان كان الع�راق من 
األقط�ار المصدرة للمش�تقات النفطية بكل 
أنواعه�ا, وعندنا من النف�ط الخام ما يكفي 
لملئ حوض الخليج العربي كله بنفط كركوك 
ونفط خانقين وباباكركر وجمبور ومجنون 
والرميل�ة وعين زالة وب�زركان, ناهيك عما 
تحويه حقولنا المكتش�فة حديثا من ثروات 
نفطي�ة منحها رب العباد له�ذه البالد, لكننا 
ال نريد البوح بها خوفا من عيون الحاسدين 
والطامعين والمتربصين والمهربين. كنا قبل 
عام واحد من انطالق دورة األلعاب األولمبية 
ف�ي أثين�ا نصدره�ا بكمي�ات هائل�ة, وكان 
عندنا أس�طول كبي�ر من الناق�الت البحرية 
المتخصص�ة بنق�ل المش�تقات والمنتجات 
النفطي�ة م�ن أرصفة المفتي�ة بالبصرة إلى 
موانئ العال�م, ثم جاء الحص�ار االقتصادي 
المف�روض علينا, فكانت المنتجات النفطية 
هي الس�الح البحري الذي لجئن�ا إليه لخرق 
األط�واق التي فرضته�ا األس�اطيل الغربية 
على منافذن�ا المالحية, فتح�ول ميناء )أبو 
الفل�وس( بي�ن ليل�ة وضحاه�ا م�ن ميناء 
تجاري إل�ى ميناء نفطي متخصص بتصدير 
المش�تقات النفطي�ة, بمع�دل )24( س�اعة 
بالي�وم, وبكميات فلكي�ة ال يصدقها العقل, 

فأقبلت علي�ه الناقالت الجريئة من كل حدب 
وص�وب, تراوح�ت طاقاته�ا بي�ن )2000( 
ط�ن و)5000( ط�ن, بمع�دل عش�ر ناقالت 
باليوم, وفجأة اس�تعادت الممرات المالحية 
في ش�ط العرب حيويتها الت�ي فقدتها عام 
1980. وانبرى المرشدون البحريون لنوبات 
اإلرش�اد المكوكي�ة المرهق�ة المتكررة من 
أب�ي الفلوس إلى البحر, وم�ن البحر إلى أبي 
الفلوس.   وما أن بدأت االستعدادات الفتتاح 
دورة األلع�اب األولمبية في أثينا حتى تحول 
الع�راق فجأة م�ن دولة مصدرة للمش�تقات 
النفطية إلى دولة مس�توردة له�ا, على أمل 
أن تباشر األطراف المعنية بإصالح األضرار 
الت�ي تعرض�ت له�ا المصاف�ي في الش�مال 
أثين�ا  والجن�وب والوس�ط. وانته�ت دورة 
ث�م ج�اءت دورة بكي�ن )2008(   ,)2004(
وانتهت هي األخرى من دون تغيير, وانتهت 

بعده�ا دورة لن�دن )2012(, لكن س�ياقات 
االستيراد ظلت على ما هي عليه حتى يومنا 
هذا, على أمل أن تتحسن أوضاعنا قبل حلول 
دورة األلعاب األولمبي�ة المزمع إقامتها في 

ريو دي جانيرو عام )2016(. . 
لق�د توس�عنا اآلن ف�ي تصدير 

المناف�ذ  كل  عب�ر  الخ�ام  النف�ط 
والبديل�ة,  المحلي�ة  البحري�ة, 
لكنن�ا توس�عنا أيضا في اس�تيراد 

الغ�از  النفطي�ة )زي�ت  المش�تقات 
والبنزين والكيروسين(, ومازلنا نصدر 
النفط ونس�تورد مش�تقاته, ونصدره 
لنس�تورد مش�تقاته, وج�رت الع�ادة 
على هذا المنوال في متوالية مرفوضة 

لكنها مفروضة, فرضتها علينا الظروف 
الت�ي ال علم لن�ا بها على الرغ�م من انقضاء 
ثالث دورات أولمبية تكررت كل أربعة أعوام 

على مدى عش�ر سنوات تقريباً.   يقولون أن 
مبالغ اس�تيراد المش�تقات 

تج�اوزت  النفطي�ة 
الملي�ارات 

لس�د 
الطل�ب  ف�ي  النق�ص 
المحل�ي, لكنن�ا ال ن�دري بالضب�ط 
ما ه�ي تكاليفه�ا وكمياته�ا, ويقولون إننا 
نستوردها من دول الجوار لتشغيل المحطات 

الكهربائية, لكننا ال ن�دري بالضبط ما الذي 
يمنعهم من اس�تعمال الغ�از الطبيعي, الذي 
ينتح�ر عندن�ا في اله�واء الطلق من�ذ عقود 
وعقود, ويقولون أن كميات الغاز المنتحرة 
يومياً في أجواء الع�راق تقدر بحوالي )34( 
ملي�ون مت�ر مكعب, فنق�ول ال ن�دري متى 
تحت�رق قلوبنا م�ن القهر حزن�اً وكمداً على 
هذه الثروات الوطنية المه�دورة, ويقولون 
ان وزارة الكهرباء تعاقدت مع إيران على مد 
أنب�وب لتجهيز الغاز إلى محطت�ي الكهرباء 
في مدينة الصدر والراشدية في الوقت الذي 
تضع فيه وزارة النفط خططا لتصدير الغاز 
إل�ى تركي�ا واألردن وأورب�ا, والحقيقة إننا 
ال نعرف ش�يئا عن مبررات ومس�وغات هذا 
التناقض والتداخ�ل والتقاطع والتخبط, وال 
نعرف من هو المستفيد ؟, ومن هو المقصر 
؟, ومن هو العاجز ؟, ومن هو الفاشل ؟, ومن 

ترص�د ه�و المهم�ل ؟, بانتظ�ار  أن 
التخطيط  ه وزارة  ه�ذ

ت  ا لفج�و ا
والثغ�رات 
والهفوات, 

تعل�ن  و
الكلف�ة  ع�ن 
للمش�تقات  الحقيقية 
المستوردة من ذلك اليوم وحتى 
ه�ذا الي�وم, وتحدد بالضب�ط حجم الغاز 
الطبيع�ي المه�دور, ونعرف منها األس�رار 
المرتبطة بعدم إنشاء مصافي نفطية وطنية 
في كل محافظة, أو أسباب عدم منح القطاع 
الخاص التراخيص الالزمة إلنشاء المصافي 
األهلي�ة على وفق الس�ياقات االس�تثمارية 

المثمرة. 

         علي العبودي

ف�ي كل ديمقراطي�ات العالم التي 
تتبن�ى نظ�ام األغلبي�ة 1+%50 والتي 
يحظ�ى اصحابه�ا بالض�وء االخض�ر 

لتشكيل حكومة متجانسه كأنها فريق 
واحد تقود دف�ة الحكم , فنرى التمييز 
واالقتص�ادي  السياس�ي  االداء  ف�ي 
وبش�تى  للنظ�ر  الملف�ت  والعمران�ي 
المجاالت االخرى, وفي قبال ذلك ترى 

المعارض�ة الت�ي تتجنبه�ا الحكوم�ة 
 , مهني�ة  ب�كل  مالحظته�ا  وتراع�ي 
فالفعل ورد الفعل الصادر من الحكومة 
والمعارضة هن�اك من يراقب بكل دقة 
وه�و المواطن الذي يتابع ويش�خص 

مواطن الخلل بعيدا عن الهوى القومي 
والحزب�ي او الطائفي، م�ن هنا تكمن 
قيم�ة الصوت النقيض للصوت العربي 
المتبني لشعار )) بالروح بالدم نفديك 

ياهو الجان (( . 
الت�ي  المنحرف�ة  السياس�ة  ان 
ينتهجه�ا العدي�د م�ن رج�ال االزمات 
س�اهمت بدرج�ة كبي�رة ف�ي ايصالنا 
الى النف�ق المظلم فأص�وات الناخبين 
س�رقت بعناوين براقة منها الش�راكة 
الوطني�ة , الصيغ�ة التوافقي�ة , وهذه 
المتبني�ات ت�ؤدي الى الش�لل الواضح 
في االداء وبروز رؤوس في السلطة ال 
تعرف اي لغة سوى الحكم واذا لم تنفذ 
رغباتها فإجهاض المشروع السياسي 
الوليد اصبح م�ن المحتمالت المؤكدة 
لألف�كار  المنتج�ة  الجه�ة  فب�ادرت 
والمقترح�ات التي تس�هم لح�ل العقد 
الناتج�ة من الجهات الت�ي تتغذى على 
االزم�ات لغرض البقاء يوم�ا" اضافياً 
ف�ي س�دة الحك�م حت�ى ل�و كان على 
حس�اب الوط�ن والمواطن فمش�روع 
حكومة االغلبية المش�روط بمشاركة 
المكون�ات الغرض منه ضم�ان قيادة 
البل�د بكل يس�ر وان يتوفر له�ا الدعم 
الكام�ل م�ن القواعد الش�عبية لتكون 
والت�ي  السياس�ية  لالزم�ة  مخرج�ا" 
يتص�دى من خالله�ا فري�ق متجانس 
م�ن تي�ارات سياس�ية متع�ددة تمثل 

المجتمع العراقي ككل , لم يتم التطرق 
ال�ى حكوم�ة االغلبي�ة عن�د انط�الق 
العملية السياسية كونه يبعث برسائل 
س�لبية في الداخل والخ�ارج االقليمي 
والعالمي بس�بب وض�وح المكون ذي 
االغلبي�ة الس�كانية في الع�راق والذي 
ل�و طب�ق نظ�ام األغلبي�ة ربم�ا او ) 
مؤكدا ( يس�بب مشاكل مضاعفة على 
الرغم من ديمقراطيته المتبعة في كل 
انح�اء العال�م .نتمنى له�ذه الرؤية ان 
ت�رى الن�ور وتناقش ب�كل موضوعية 
وبعقلي�ة رجال دول�ة ال رجال مصالح 
للخروج من عن�ق الزجاجة او االنهيار 
التام للمش�روع السياس�ي الذي يلوح 
باألفق بفعل المكاسب غير المشروعة 
وان كان له�ا غط�اء قانون�ي مفص�ل 
م�ن الجه�ات التش�ريعية والتنفيذي�ة 
والقضائي�ة , فالدماء الت�ي اريقت في 
الس�ابق والحاض�ر لكم وقف�ة طويلة 
امامها عاجال" ام آجال" عند القصاص 
االكب�ر , فباألم�س كن�ا نقت�ل بس�بب 
الديكتاتوري�ة وانت�م جزء من�ا واليوم 
نقتل باسم الديمقراطية وانتم أسياد" 
لن�ا وه�ذا تح�د اله�ل المنط�ق ال�ذي 
يؤك�د ان النقيضي�ن ال يجتمع�ان , بل 
اجتمع�ا عند اهلنا في الع�راق وهذا ما 

ال نتمناه.

Ajld1967@yahoo.com

       حليم االعرجي

ه�ل ينجح اوباما "ف�ي اجتياز الحاج�ز الجمهوري 
ه�ذه المرة أيضا؟   س�ؤال يتكرر هنا وهناك، وتتناس�ل 
منه أس�ئلة عديدة متباينة في الشكل والمضمون.. وفي 
مجمله�ا يفصح عن اهتمام حدي يتركز وتتس�ع دائرته 
ويتصاعد في حدته وس�خونته كلما اقتربنا من ساعات 

الحسم التي لم يبق للوصول إليها غير أيام معدودة .
لق�د اعتقد العال�م في عال�م 2009 ، انه ابت�دأ العام 
برؤي�ة مثالي�ة متكامل�ة جدي�دة للسياس�ة الخارجي�ة 
األميركي�ة فيه�ا تأكي�د محتم�ل على حق الش�عوب في 
تقري�ر مصيرها ، وفيه�ا دعوة للتعامل بي�ن الدول على 
أس�اس االحترام المتبادل والمصالح المش�تركة ، وفيها 
كذلك االمتناع عن االس�تمرار في سياسة الكل بمكيالين 
أو ثالث�ة ف�ي التعامل والتعاطي مع األح�داث والحوادث 
العالمي�ة.. وكل ذل�ك تراف�ق م�ع رؤي�ة مباش�رة وغير 
مباشرة اتسعت بالموقف النقدي الواضح والمحدد.. لما 
كانت عليه السياس�ة األميركية في ظل اإلرادات وبشكل 
خاص تلك التي اتس�مت بالمواق�ف األميركية   المنفردة 
عن اإلجماع الدولي في مجال معالجة األزمات وما رافق 
هذا األس�لوب من حروب ومع�ارك في معالجة األزمات، 
وما رافق هذا األس�لوب من أس�اليب وتعذي�ب واختراق 

لحقوق اإلنسان وتضييق للحريات العامة والخاصة .

ثمة من يقول اآلن وبعد مضي أربع س�نوات بالتمام 
والكمال . أن "الجبل" وبعد مخاض صعب ومعقد وخطير 
، وق�د ولد فئرا صغيرا ال يصلح ألي ش�يء مهم فالوعود 
اصطدمت بواقع لم تتم رؤيته بشكل جيد او ربما لم  يكن 
هناك من لديه استعداد ألن يفعل ذلك فالرؤية المثالية ل� 
"اوباما" اصطدم�ت بواقع أميركي وبظ�روف خارجية 
دولية أعاقت تنفيذ الكثير مما طمحت اليه رؤية األكثرية 

من الشعب األميركي .
بالتأكي�د ليس غائبا عن الوعي ، حقيقة أن الش�عب 
األميرك�ي كان يأمل من حكومة اوباما ، أن تفعل ما في 
وسعها إلحداث تغييرات أساسية في السياسة الخارجية 
األميركية عموما، وفي منطقة الشرق األوسط خصوصا 
، بي�د أن ما حصل من تغيير حت�ى اآلن لم يتجاوز حدود 
الش�عارات والتصريحات وفي الخط�وط العامة المعلنة 
للسياس�ة الخارجي�ة األميركية وليس ف�ي جوهرها أو 

حتى في أساليبها المعهودة.
صحي�ح أن إدارة اوبام�ا ل�م تكن هي الت�ي انتهجت 
الحروب واألزمات المتورطة فيها اآلن الواليات المتحدة 
األميركي�ة حالي�ا ، وصحي�ح أيض�ا أن ه�ذه اإلدارة ل�م 
تحاول على األقل إلى االن توفير المناخ المناس�ب لقيام 
ح�روب وأزمات جدي�دة لكن من المؤك�د أن هذه اإلدارة 
لم تفعل س�وى بعض التحركات والجهود التي لم تسفر 
عن تحوالت هامة في مجرى الحروب واألزمات القائمة 

بل نجد أن القواس�م المش�تركة م�ع اإلدارات الس�ابقة 
تظهر بجالء مؤكدة حقيقة أن صنع السياسة األميركية 
وطبخ قراراتها ال يتأثران كثيرا بمن يستلم مفتاح البيت 

األبيض.
بالطب�ع لي�س هناك من نس�ى أو لم يع�د يتذكر تلك 
الخطاب�ات " الرنانة " التي اطل به�ا ومن خاللها اوباما 
" خ�الل الع�ام األول الس�تالمه مفاتي�ح البي�ت األبيض 
وخصوص�ا تلك التي بع�ث من خاللها برس�ائل مطمئنة 
حول مس�تقبل العالقة بين الوالي�ات المتحدة األميركية 
والعالمين العربي واإلسالمي، مؤكدا فيها من على منبر 
جامعة القاهرة، أن مرحلة جديدة من العالقات االيجابية 
البناءة بين الواليات المتحدة األميركية والعالم اإلسالمي 
والعربي سيتم المضي في إرساء دعائمها وأسسها الثابتة 
على ارض صلبة إلى نهاية االنجاز الكامل والش�امل وقد 
سادت أجواء التفاؤل العالمين العربي واإلسالمي إلى ان 
صدم الرأي العام العربي واإلس�المي باستش�راء عوامل 
التهدي�م والتأزي�م والتخري�ب في عموم الوط�ن العربي 
واإلسالمي تحت ش�عارات وفبركات وتدخالت ومحاور 
ق�ادت وتقود المنطقة إلى المزيد م�ن حمامات الدم في 
ظاه�رة لم تش�هد لها مثيال، حت�ى باتت المع�ارك تدور 
رحاها بين المس�لمين أنفسهم ، كما هو حاصل اآلن في 
س�وريا ومصر والس�ودان واليمن وتونس، وليس بعيدا 
أن يحص�ل في بقاع ومناطق ودول أخ�رى من العالمين 

اإلس�المي والعربي، وكل ذلك يحصل بعيدا عن األس�باب 
والدوافع التي كان ينبغي أن تكون بسببها ومن اجلها ال 
من اجل دوافع وأسباب طائفية أو عنصرية او عشائرية 

او نخبوية او مناطقية او دينية او اثنية .
لقد كانت إدارة بوش االبن كابوسا مرعبا تجسد في 
سياس�ة الغزو والحروب واألزم�ات، بيد أن ذلك ال يجعل 
حي�اة "أحالم اليقظة " اقل وطأة عل�ى النفوس المتعبة 
، عندما تجد نفس�ها أمام ش�الالت من الدم وسط أجواء 
مشبعة بالضباب الكثيف الذي يمنع رؤية نهاية األنف أو 
موض�ع القدم فاالنقالب الثقافي ال�ذي حصل في مركز 
صنع القرار األميركي بالسماح بوصول مواطن أميركي 
اس�ود ، ابن مهاجر أفريقي يحمل اس�م " حس�ين " إلى 
س�دة " البيت األبيض" كان ينبغ�ي أن يحمل داللة األخذ 
بيد العالمين العربي واإلس�المي في م�دارج القدرة على 
معالج�ة المش�كالت واألزمات الت�ي يعان�ي منها، على 
نحو ينس�ي الجميع ما حص�ل من تج�اوزات وتتناقض 
م�ع قيم تبنته�ا الوالي�ات المتحدة األميركي�ة منذ وقت 
مبكر، حيث نادت بحقوق اإلنس�ان وحق تقرير المصير 
وبالديمقراطي�ة والحرية للش�عوب المغلوب على أمرها 
والش�عب األميرك�ي هو الش�عب الوحيد الذي اس�تطاع 
التخل�ص م�ن االس�تعمار البريطان�ي من�ذ وق�ت مبكر 
لينبه البش�رية الى أهمية وضرورة التخلص من ظاهرة 
الهيمنة واالحتواء واالس�تعباد وتجريد اآلخرين من حق 

تقرير المصير.  لقد كانت فرصة ثمينة ضيعتها حسابات 
وترتيب�ات غي�ر واقعية وغير بن�اءة تلك الت�ي جاء فيها 
اوبام�ا محموال عل�ى أجنحة الرغبة األميركية الش�عبية 
في بناء عالم خال من الغبن والتجاوز والتوس�ع وغمط 
الحق�وق وف�رض اإلرادات بالق�وة والهيمنة المس�لحة 
أو المرتب�ة عب�ر مواثي�ق ومعاه�دات وق�رارات دولي�ة 
جائ�رة . ن الش�عب االميرك�ي، يدرك ويعي مس�ؤوليته 
ف�ي إدارة دوره القي�ادي في عالم غارق حت�ى إذنيه في 
آثام ومس�اوئ ومظالم ويدرك أيضا حقيقة أولئك الذين 
حاول�وا ويحاول�ون حرمان�ه من رف�ع الحي�ف والظلم 
واآلث�ام عن البش�رية لتنطلق في عالم رحب يتس�ع لكل 
الخيرين الس�اعين لبناء عالم خال من كل الظلم والجور 
واالضطهاد والتعس�ف فاللوبيات المسيطرة والمتنفذة، 
الت�ي تخدم أجن�دات خارجي�ة لن تطل عقب�ة في طريق 
الش�عب األميركي الس�اعي إلى جعل صنادي�ق االقتراع 
الطري�ق االص�وب واالنجح واألس�هل ف�ي الوصول إلى 
االختيار الس�ليم والصحيح المفضي الى ان يكون حامل 
مفاتيح البيت األبيض هو المعبر الحقيقي والواقعي عما 
يري�ده في الداخل والخارج ولعل م�رة أخرى الوباما في 
البيت األبيض تفس�ح الطريق لمزي�د من العطاء األفضل 
المصوب لما وقع من أخط�اء هنا أو هناك.. أنها أمنية.. 
لعل أوانها قد ش�ارف على أن يكون حقيقة !! أو ان خيبة 

األمل تصبح هي القاسم المشترك لكل  أحالم اليقظة!!.
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الوطني ينهي وحدته التدريبية االخيرة ويحلق الى الدوحة تحضيرًا لمالقاة العنابي
إصابة باسم عباس تحرمه من المباراة المقبلة.. وزيكو يستدعي العبين اثنين من الكهرباء

اعلن عضو االتحاد العراق�ي لكرة القدم يحيى زغري 
ان املنتخ�ب الوطن�ي اج�رى صب�اح ام�س وحدت�ه 
التدريبي�ة األخ�رية عىل ملعب الش�عب ال�دويل قبيل 
الدوح�ة تحض�ريا  القطري�ة  العاصم�ة  اىل  الس�فر 
ملالق�اة قط�ر تجريبي�اً ومواجه�ة االردن بتصفيات 
كأس العالم. وقال زغ�ري: ان املنتخب الوطني اجرى 
صباح امس الوحدة التدريبيبة االخرية يف معس�كره 
البغدادي الذي أس�تمر لخمس�ة ايام ب�أرشاف املدير 

الفن�ي الربازييل زيكو ومالكه املس�اعد ليغادر 
بعده�ا اىل العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة 

تحضريا ملالق�اة قطر تجريبياً يوم غد 
ومواجه�ة االردن بتصفي�ات كأس 

العال�م يف الرابع عرش من الش�هر 
كب�ري  املن�ا  ان  وزاد:  املقب�ل. 

بالعبي املنتخب بتحقيق نتيجة 
م�ن ش�أنها ان تبقيه ضمن 

دائرة التنافس عىل البطاقة 
املنتخبات  ك�ون  الثاني�ة 
االربعة تتقارب بالنقاط، 
جعلته�ا  س�مة  وه�ي 
بالحظ�وظ  متس�اوية 
التأه�ل  اج�ل  م�ن 

الربازي�يل،  للموندي�ال 
لذل�ك ارى ان مباراتن�ا مع 

االردن س�تكون مف�رق ط�رق 
ملواصلة املشوار يف التصفيات من عدمه. 

يذك�ر ان م�درب املنتخ�ب الوطني بك�رة القدم 
زيك�و دعا 25 العبا لالنخراط يف الوحدات التدريبية 

استعدادا ملباراة االردن برس�م التصفيات املونديالية 
وه�م نور صربي وجالل حس�ن ومحمد كاصد وعيل 
بهجت واحمد ابراهيم وس�امال س�عيد ووليد سالم 
وحم�ادي احمد وعيل حس�ن رحيم�ة وديفيد حيدر 
وعيل عبد الجبار ووليد بحر وباس�م عباس وحس�ام 
كاظ�م وخل�دون ابراهيم ومثن�ى خالد وس�عد عبد 
االمري وعباس رحيمة واس�امة رشيد واحمد ياسن 
وعالء عبد الزهرة وحس�ام ابراهيم ومصطفى كريم 

ويارس عبد املحسن وامجد رايض فيما خلت 
القائمة م�ن ابرز العبي املنتخب وهم يونس 
محمود ونشات اكرم وقيص منري وسالم شاكر 
وك�رار جاس�م.اىل ذلك، كش�ف مداف�ع املنتخب 
الوطن�ي بك�رة الق�دم باس�م عب�اس امس عن 
تعرضه الصابة س�تبعده عن لقاء املنتخب امام 
نظريه االردن�ي بتصفيات كأس العالم بالربازيل 
2014. وقال عباس، يف ترصيح ل�"شفق نيوز"، 
ان�ه س�يتخلف ع�ن معس�كر املنتخ�ب يف قطر، 

بسبب االصابة التي دهمته يف أثناء التحضريات للقاء 
منتخب االردن. وأضاف انه سيجري عملية جراحية 
لركبت�ه، بع�د معاودة االصاب�ة له يف أثن�اء تدريبات 
املنتخ�ب يف ملع�ب الش�عب الدويل ببغ�داد. من جهة 
ثاني�ة، ذكر الع�ب فريق الكهرباء بك�رة القدم، وليد 
خالد بأن مدرب املنتخ�ب الوطني زيكو وجه الدعوة 
له وزميله احمد حسن لالنخراط يف تدريبات الفريق 
الذي يس�تعد ملباراته املقبلة بتصفي�ات كأس العالم 
التي س�تجمعه بنظ�ريه االردن�ي يف الرابع عرش من 

الش�هر الجاري يف العاصمة القطري�ة الدوحة.وقال 
خال�د: إن زيك�و وجه الدعوة يل، فض�اًل عن زمييل يف 
فريق الكهرباء احمد حس�ن بعدما ش�اهد مستوانا 
الس�ليمانية،  م�ع  النخبوي�ة  االخ�رية  مباراتن�ا  يف 
وأتمنى ان نكون ضمن توليفة الفريق الذي يس�تعد 
ملواجه�ة املنتخب األردني برس�م الجولة الخامس�ة 
من التصفيات املؤهلة للمونديال.عىل صعيد متصل، 
كش�ف مص�در يف االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، يف 
حديث ل�"ش�فق نيوز"، انه تم استدعاء العب نادي 

أربيل نبيل صباح ليحل بدال عن املدافع املصاب باسم 
عب�اس يف تش�كيلة املنتخ�ب العراقي، ال�ذي يتأهب 
للقاء قطر وديا، واالردن بتصفيات مونديال الربازيل. 
ويواج�ه املنتخب العراقي نظ�ريه االردني يف 14 من 
ش�هر ترشي�ن الثاني الج�اري بالعاصم�ة القطرية 
الدوح�ة ضمن مباريات املجموعة االس�يوية الثانية 
املؤهل�ة اىل كأس العال�م. وكان املنتخ�ب العراقي قد 
تأهل مرة واحدة اىل نهائيات كاس العالم يف مونديال 

املكسيك 1986.

المستقبل العراقي / بغداد

ذكر مدي�ر املدرس�ة التخصصية الكروي�ة التابعة 
ل�وزارة الش�باب والرياضة امس ان ادارة املدرس�ة 
س�تنظم بطولة كروية للفئات العمرية بمش�اركة 

املدارس التخصصية يف بغداد. 
وقال بسام رؤوف ان "بطولة الحلم للفئات العمرية 
س�تنطلق االس�بوع املقب�ل وتس�تمر لثالث�ة اي�ام 
متتالية، بمش�اركة ثمانية عرش فريقا، تقسم بن 
الفئات العمري�ة لتول�دات 1998/ 1999/ 2000، 
وتق�ام بدفعتن صباحية ومس�ائية ل�كل يوم عىل 
ملعب الش�عب الثاني بمقر املدرسة التخصصية".

واضاف ان "هذه البطولة تحمل اسم الحلم، وتقع 
ع�ىل درجة كبرية م�ن االهمية كونها س�ترجم لنا 
بص�ورة واضح�ة االمكان�ات الحقيقي�ة لالعب�ن 
الصغ�ار ومدربيه�م بع�د ع�ام كامل م�ن التدريب 
والجه�د الذي بذلت�ه الوزارة، ع�رب توفريها لجميع 

وسائل الدعم". 
يذكر ان املدرس�ة الكروية يف بغداد تضم 120 العبا 
ملختلف الفئات العمري�ة الصغرية، وتمارس عملها 
بص�ورة منتظم�ة منذ ع�ام الجل النه�وض بواقع 
الفئات العمرية وتقديم الالعبن املتميزين اىل االندية 

واملنتخبات العراقية.

المدرسة الكروية تنظم بطولة الحلم 
للفئات العمرية 

مدربون يحّملون محروس مسؤولية فقدان لقب كأس االتحاد اآلسيوي

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن�ت بعث�ة اتحاد األوملبي�اد الخاص 
العراقي امس عن نيل منتخب الدراجات 
وفضي�ة  ذهبيت�ان  ميدالي�ات،  أرب�ع 
وبرونزي�ة يف خت�ام منافس�ات البطولة 
اإلقليمي�ة الت�ي ج�رت يف املغ�رب. وقال 
املتح�دث االعالم�ي املرافق للبعث�ة ميثم 
الحس�ني يف بي�ان صحف�ي، إن "العب�ي 
منتخب الدراجات املش�ارك يف منافسات 
البطولة اإلقليمية أحرزوا أربعة أوسمة 
متنوعة يف منافس�ات البطولة"، مبيناً 
أن "الالعب عباس يونس أحرز ميدالية 
ذهبي�ة يف س�باق 5كم ضد الس�اعة 
وذهبي�ة أخرى يف س�باق ك�م واحد 
ضد الس�اعة". وأضاف أن "الالعب 

عب�اس فاض�ل ن�ال فضية يف س�باق كم 
ضد الس�اعة، وبرونزية س�باق 5كم ضد 
الساعة"، مش�رياً إىل أن "اللجنة املنظمة 
اعتمدت فعاليتن فقط هما س�باق 5 كم  
و1 كم ضد الس�اعة". يذك�ر أن البطولة 
شهدت مشاركة تسع دول بفعاليتي كرة 
الس�لة والدراجات هي املغ�رب والجزائر 
والكويت والس�عودية واالم�ارات واالردن 
وس�لطنة عم�ان وليبي�ا والع�راق ال�ذي 
ش�ارك بالعبن اثنن يف فعالية الدراجات 
هم�ا عباس يونس وعب�اس فاضل تحت 
ارشاف املدرب حليم خلف. وسبق لالعبن 
املذكوري�ن اح�راز وس�امن ذهبي�ن يف 

أوملبياد اثينا العام املايض.

أبدى رئي�س اللجنة األوملبي�ة العراقية 
رع�د حم�ودي س�عادته بتكريمه من 
قبل االتحاد العربي الريايض للرشطة 
العربي�ة  القي�ادات  كوكب�ة  ضم�ن 
مس�رية  يف  العط�اء  أجزل�ت  الت�ي 
تطوي�ر رياض�ة الرشط�ة، مش�رياً 
أنه�ا مبع�ث فخ�ر يف مس�ريته  اىل 
الرياضية.وق�ال حمودي يف ترصيح 
نأم�ل نج�اح اجتماعات  صحفي: 
التنفي�ذي لرجم�ة آمال  املكت�ب 
وطموح�ات االتحادات الرشطية 

األم�ام،  إىل  مس�ريتها  ودف�ع 
مش�يداً بالطفرة التي حققتها الرياضة 
الرشطي�ة وذل�ك م�ن خ�الل تنظي�م 

األنش�طة  من  العديد 
وامللتقيات التي عززت 
م�ن مكان�ة وس�معة 
الرشطي�ة  الرياض�ة 
اإلقليمية  الساحة  عىل 
ع�ىل  والدولي�ة.وردا 
س�ؤال بش�أن الرياضة 
العراقية الرشطية ومتى 
تعود إىل عافيتها أكد، أن 
الرياضة العراقية تعيش 
حالياً نهضة طيبة، وذلك 
بفض�ل جه�ود الجمي�ع 
مكان�ة  اس�تعادة  ألج�ل 
الع�راق وإنجازات�ه، مش�رياً إىل أن ن�ادي الرشط�ة 
العراق�ي يعد م�ن أكرب األندية العراقي�ة ولديه رقم 

قي�ايس يف األلع�اب التي يمارس�ها منتس�بيه نحو 
"19" لعبة تحظ�ى بالدعم واالهتمام والرعاية من 
القي�ادات الرشطية العراقية.وتح�دث حمودي عن 
امللفات الشائكة حاليا عىل طاولة األوملبية العراقية، 
مثل اس�تضافة العراق لبطول�ة كأس الخليج لكرة 
الق�دم وإلغاء الحظ�ر عىل مالعب الع�راق من قبل 
الفيفا بالقول: نحن حريص�ون عىل تنظيم بطولة 
الخليج لكرة القدم عىل أرض العراق عقب البطولة 
املقبل�ة يف مملك�ة البحرين الش�قيقة، علم�ا بأننا 
جاهزون من جميع النواحي خاصة يف ظل تسارع 
الخطى الس�تكمال أعمال البني�ة التحتية واملرافق 
األخرى. أما بش�أن إلغاء الحظر ع�ىل املالعب قال: 
لدين�ا وفد عراقي س�يتوجه إىل مقر الفيفا بزيورخ 
ملناقش�ة األمر معهم وتقديم ما يلزم من ضمانات 

الستعادة الحقوق واملكاسب للرياضة العراقية.

أعلن�ت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي 
ام�س  الري�ايض  الرشط�ة 
باجتماع�ات  مش�اركتها  ع�ن 
االتح�ادات الرياضي�ة للرشط�ة 

العربي�ة، التي ب�دأت يف العاصمة 
الدوحة، وتس�تمر ملدة  القطري�ة 

أربع�ة اي�ام. وق�ال أمن رس 
نادي الرشطة محمد جعفر ان 

"عدنان جعف�ر ومحمد جعفر 
وحامد عباس سيمثلون العراق يف 

مبين�ا اجتماعات االتحاد الريايض للرشطة العراقية"، 
ان "االنتخاب�ات الخاص�ة باتح�اد الرشط�ة العرب�ي س�تقام ع�ىل 
هام�ش االجتماعات الحالية يف قطر". وأضاف ان "مش�اركة اتحاد 
الرشطة العراقي يف االجتماعات ستكون فعالة، من خالل التصويت 
واملقرح�ات وط�رح االراء واملقرح�ات الخاص�ة بتطوي�ر االتحاد 
العربي التي س�يطرحها الوفد العراقي".وأوضح جعفر انه سريشح 
اىل جان�ب زميله عدنان جعفر الحد املناصب يف االتحاد العربي خالل 
االنتخابات التي ستقام عىل هامش االجتماعات، والتي يأمل االتحاد 

العراقي الحصول عىل احد املناصب املهمة.

رفع األثقال يغادر الى مانيمار للمشاركة ببطولة اسيا

اربع ميداليات لدراجي العراق 
في األولمبياد الخاص بالمغرب

العراق يشارك بانتخابات اتحادات 
الشرطة العربية الرياضية

حمودي: نسعى لرفع الحظر عن مالعبنا.. والفوز بتنظيم خليجي 22
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الخماسي تحدد موعد انطالق 
دوري النخبة بمشاركة 24 ناديًا

تسمية 
عبد الكريم سلمان 

مدربًا للطلبة

أعلن�ت لجن�ة خم�ايس ك�رة الق�دم 
امس ع�ن تحديد العرشين من ش�هر 
ترشين الثاني الجاري موعدا النطالق 
للموس�م  النخب�ة  دوري  منافس�ات 
عض�و  2013/2012.وق�ال  الجدي�د 
لجن�ة خمايس الك�رة ع�يل عيىس ان 
لجنت�ه ق�ررت يف اجتماعه�ا الدوري 
االخ�ري تحدي�د العرشي�ن م�ن ش�هر 
ترشين الثاني الجاري موعدا النطالق 
دوري النخب�ة بخم�ايس ك�رة الق�دم 
للموس�م الجديد بمش�اركة 24 فريقا 

كاف�ة.  الع�راق  اندي�ة  يمثل�ون 
وأضاف ان لجنته قس�مت الفرق 

االربع�ة والعرشين اىل مجموعتن، 
حي�ث تلعب كل مجموعة عىل وفق 
اس�لوب الذه�اب واالي�اب، ليتأهل 
االول والثان�ي م�ن كل مجموع�ة 
اىل املرب�ع الذهب�ي للتتناف�س عىل 
لق�ب ال�دوري للموس�م الجدي�د.
وكان االتح�اد العراق�ي لخم�ايس 
الكرة قد سمى عضو اتحاد الكرة 
نعيم صدام رئيسا للجنة خمايس 

الكرة.

أك�د مدير الكرة يف نادي الطلبة جليل صالح:  إن مهمة 
م�درب الفري�ق  خلف حس�ن كريم أنته�ت عىل ضوء 
سلس�لة من النتائج املخيبة لآلم�ال وألنه لم يوفق مع 
الفري�ق يف مهمت�ه يف االدوار الث�الث االوىل م�ن دوري 
النخبة الكروي.واض�اف صالح: ان عدم توفيق املدرب 
مع الفريق ال يعني ان�ه مدرب غري كفء وانما مهمته 
م�ع فريق الطلب�ة لم تك�ن موفقة خاص�ة وان ادارة 
الن�ادي كانت تس�عى من خ�الل التعاقد مع�ه لتعزيز 
حظوظ الفريق يف دوري النخبة واملنافس�ة عىل املراكز 
االوىل يف املوسم الحايل. واشار صالح اىل: ان ادارة النادي 
سمت املدرب عبد الكريم سلمان برفقة كادره املساعد 
حبي�ب جعفر وعبد الوهاب ابو الهيل فضالً عن مدرب 
ح�راس املرمى جميل محم�ود من اجل اع�ادة ترتيب 
اوراق الفريق املبعثرة ، مؤكدا ان املدرب س�لمان بارش 
مهمته مع الفريق الكروي خاصة ان الفريق يبحث عن 
النقاط الثالث يف مباراته املقبلة بعد تعادله امام امليناء 

وخسارته امام نفط الجنوب وكربالء."النهاية"

حمل ع�دد م�ن املدربن امل�درب الس�وري نزار 
محروس مسؤولية خسارة اربيل وفقدانه للقب 
كاس االتح�اد االس�يوي برغم ان املب�اراة جرت 
ع�ىل ارض�ه وب�ن جماه�ريه، مؤكدي�ن انه لم 
يتعامل بالش�كل الصحيح معها ومع التبديالت 

التي أجراها.
م�درب املنتخب الوطني الس�ابق الدكتور كاظم 
الربيع�ي حمل م�درب فريق أربيل بك�رة القدم 
الس�وري نزار مح�روس مس�ؤولية ضياع حلم 
الحصول عىل لقب كأس االتحاد اآلس�يوي ألول 
مرة يف تأريخ الن�ادي االربييل النه وضع الفريق 
بمعس�كر اع�دادي مغل�ق ملدة عرشة اي�ام واثر 
نفس�ياً عىل الالعبن كذلك اجل مباريات الدوري 
املحيل عكس منافسه الذي لعب مباراتن قويتن 
خالل اس�بوع.واضاف الربيع�ي: إن فريق اربيل 

تأثر كث�رياً بالهدف املبكر، اضاف�ة اىل ان مدرب 
الكويت الروماني عرف كيف يتعامل مع املباراة 
ويقتل الوقت بالشكل الصحيح بعكس محروس 
الذي اصبح العبيه منقسمن وليس هناك ترابط 
بينه�م، وكان م�ن املف�روض ان ي�زج بالبدالء 
املهاجم�ن يف وقت مبك�ر. وأض�اف: أن بصمة 
املدرب السوري نزار محروس كانت غائبة داخل 
امللع�ب ولم يس�تطع ايجاد حلول خ�الل دقائق 
املب�اراة ، ما ادى اىل حصول خيارات ثقيلة كونه 
لع�ب بطريقة األخراق من وس�ط امللعب، لكنه 
اصطدم بحاجز يضم خمس�ة العبن. اما مدرب 
ن�ادي دهوك جمال عيل فقال: ان ظروف املباراة 
ل�م تك�ن لصالح فري�ق اربيل ومدربه، وأس�هم 
الهدف املبكر يف زعزعة ثقة الالعبن بأنفس�هم، 
خاص�ة ان مح�ريف فري�ق الكوي�ت الكويت�ي 
الثالث�ة كانوا افضل من محرفينا، اضافة اىل ان 
امل�درب لم يركز عىل الجان�ب الدفاعي يف املباراة 

مثلم�ا ركز عىل الجانب الهجوم�ي فيها، والجو 
االحتف�ايل املبالغ ب�ه اثر عىل الفري�ق ايضاً النه 
ش�تت تفك�ري الالعبن.واضاف ع�يل: ان مدرب 
الكويت عرف كيف يتعامل م�ع املباراة ويخرج 
فائ�زا منه�ا من خ�الل توظي�ف ادوات�ه داخل 
امللع�ب بالش�كل الصحيح وحقق الف�وز الكبري 
وحس�م اللقب االس�يوي لفريق�ه، بينما راهن 
محروس عىل بع ادواته داخل امللعب التي فشلت 
يف تس�جيل االه�داف. اما مدرب ن�ادي الرشطة 
الس�ابق باسم قاسم فقال: ان مدرب اربيل نزار 
محروس فش�ل يف ادارة املب�اراة خاصة وان قوة 
الفريق الكويتي كانت ترك�ز بمحرفيه الثالثة 
وكان بام�كان ايقافهم من خالل 
املالزمة الفردية لهم وتعطيلهم 
خاصة الربازييل روجرييو الذي 
تس�لم  ان  املف�رض  م�ن  كان 
مهمة مراقبته اىل مريان 

خرسو، وكذلك التعامل بشكل افضل مع الهدف 
االول الذي هز الشباب االربيلية. واضاف قاسم: 
ان املدرب محروس لم ينجح يف اختيار التشكيلة 
املناس�بة وكذلك اج�راء التبدي�الت التي تأخرت 
يف الش�وط الثاني مم�ا ادى اىل اس�تمرار تفوق 
الكوي�ت وخروج�ه فائ�زاً. وفرط فري�ق أربيل 
بكرة الق�دم بالحصول عىل لق�ب كأس االتحاد 
اآلس�يوي ألول مرة يف تأريخه بعد خسارته أمام 
ضيف�ه الكوي�ت الكويتي بأربع�ة أهداف لاليش 
يف املب�اراة التي ضيفها ملعب فرانس�وا حريري 
وأدارها الحكم الدويل األوزبكس�تاني كافالينكو 
فاالنتاين حكماً للوس�ط ومساعديه ايلياسوف 
رافائيل وس�يد قاس�يموف مامور وتيلس�تيلن 
فاالديس�الف حكماً رابعاً، وسجل اهداف الفوز 
الكويت�ي محرف�اه التون�ي ش�ادي الهمامي 
"هدف�ن" والربازي�يل روجريي�و وعب�د الهادي 

خميس."النهاية"
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غ�ادر بغداد ام�س متوجها اىل مانيمار وف�د منتخب رفع 
االثقال لفئتي املتقدمن والش�باب للمشاركة يف منافسات 
بطولة اس�يا التي ستقام هناك للمدة من السادس ولغاية 
الثاني عرش من ش�هر ترشين الثان�ي الجاري. وقال امن 
رس االتح�اد العراق�ي املركزي لرفع االثق�ال محمد كاظم 
مزع�ل: ان الوف�د الذي س�يكون برئاس�ة رئي�س االتحاد 
املركزي للعبة صالح محم�د كاظم ويتألف من امن الرس 
و االمن املايل محمد حسن جاسم كإدارين وصباح زبون 
مدرب�ا باالضاف�ة اىل املدرب عب�اس احمد مدرب�ا للرّباعة 
هدى سالم بوزن 53 كغم التي ستشارك يف البطولة فضال 
عىل الرباعن س�جاد عباس ياس�ن ومحمد عيل وهاب يف 
وزن 56 كغم وحس�ن محمود قاس�م ومحمد رضا عيل يف 

وزن 62 كغ�م وك�رار محمد جواد وجعف�ر خضري يف وزن 
69 كغم وس�جاد حس�ن ومحمد جواد عالوي يف وزن 77 
كغم وس�يف عادل جمعة وسيف جساس يف وزن 85 كغم 
وعيل عامر عيل يف وزن 94 كغم وعيل محمد يف وزن +105 

كغم . 
واشار مزعل اىل : ان الرباعن بفئاتهم العمرية املختلفة 
س�يدخلون املنافس�ة للتنافس بقوة عىل مختلف انواع 
امليدالي�ات ك�ي تص�ل اىل طم�وح تلك الت�ي تحققت يف 
بطول�ة الع�رب باملغرب التي ش�هدت الحصول عىل 63  
ميدالية، وهذا آت م�ن الثقة الكبرية باالمكانات الفنية 

التي يتمت�ع بها الرباعون وحرصه�م عىل ان يركوا 
اثر ايجابيا يف املنافس�ة يعكس الوجه الجميل للعبة 

ومكانتها عىل املستوى الخارجي .
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يس�عى كل من ري�ال مدريد االس�باني 
وبوروسيا دورتموند االملاني اىل القبض عىل 
مجموعة املوت عندما يلتقيان اليوم الثالثاء، 
املجموع�ات  دور  م�ن  الرابع�ة  املرحل�ة  يف 
لدوري ابط�ال اوروبا لكرة القدم عىل ملعب 
املجموع�ة  وضم�ت  برنابي�و.  س�انتياغو 
الرابع�ة ابط�ال دوري�ات اس�بانيا "ري�ال" 
"اياك�س  وهولن�دا  "دورتمون�د"  واملاني�ا 
امس�ردام" وانكلرا "مانشس�ر س�يتي" ، 
ولغاي�ة االن، حق�ق دورتموند بداي�ة رائعة 
بحصول�ه عىل 7 نقاط اخرها بفوزه الالفت 
عىل ضيفه ري�ال 2-1 يف دورتموند، متقدما 
بفارق نقطة عن ريال و4 نقاط عن اياكس 
امس�ردام الذي يحل عىل مانشس�ر سيتي 
متذيل الرتيب بنقطة يتيمة.ويس�عى ريال 
اىل الثأر من الفري�ق االصفر، خصوصا وانه 
س�جل 13 هدف�ا يف 3 مباريات بع�د هفوته 
امام�ه قبل اس�بوعني، آخرها ام�ام ضيفه 
رسقسطة 4-صفر يف الدوري املحيل السبت 
املايض. وقد يعود اىل تشكيلة املدرب الربتغايل 
جوزيه مورينيو العب الوسط االملاني سامي 
خضرية بعد غيابه عن املباراة االخرية بسبب 
اصابة عضلية، وقال االملاني الدويل: "مدريد 
س�يتأهل، لك�ن بم�ا ان�ي املاني م�ن الجيد 
ان يتأه�ل معن�ا دورتمون�د، واعتق�د انهم 
يس�تحقون ذلك بعد فوزهم بلق�ب الدوري 
مرتني عىل التوايل، كما يلعبون جيدا يف دوري 
االبط�ال هذا املوس�م". وحت�ى يف حال غاب 
خضرية، يملك ريال عدة خيارات يف الوس�ط 
عىل غرار تش�ابي الونسو الغائب عن مباراة 
رسقسطة بس�بب االيقاف، والكرواتي لوكا 
مودريتش والغاني مايكل ايسيان. اما مدير 
النادي وهدافه السابق اميليو بوتراغوينيو، 
فقال: "نريد انهاء املجموعة عىل القمة، الن 
املباريات يف دور ال�16 س�تكون معقدة جدا 
اذا لم نحتل املركز االول. س�نزور مانشسر 
س�يتي ال�ذي يبح�ث ع�ن ف�وزه يف اخ�ر 3 
مباريات، لذا ال يمكننا الفش�ل عىل ارضنا".
وف�از ري�ال مدريد يف اخر س�بع مباريات يف 
املسابقة عىل ارضه، يف حني لم يفز دورتموند 
يف اي مب�اراة خ�ارج ارض�ه من�ذ عودته اىل 
املس�ابقة الع�ام امل�ايض، ويعود اخ�ر فوز 
خ�ارج قواعده اىل العام 2003 عىل حس�اب 

ميالن االيطايل. واعت�رب مورينيو الذي حقق 
ف�وزه املئة مع ري�ال ان: "ال�كل يعرف بان 
بعض املجموعات ه�ي بمثابة املزحة وهذه 
"هي" املجموع�ة". والتقى الفريقان يف تلك 
النس�خة يف الدور الثاني، فف�از مدريد 1-2 
عىل ارضه وضم�ن تأهله بتعادله عىل ارض 
دورتمون�د 1-1. ويعان�ي دورتمون�د راهنا 
يف البوندس�ليغا، فس�قط يف اخر مبارياته يف 
فخ التعادل مع ضيفه ش�توتغارت من دون 
اه�داف وخ�ر قائ�ده سيباس�تيان كيهل 
املص�اب بكر يف انف�ه. وقد يش�ارك كيهل 
يف موقع�ة برنابيو بمس�اعدة قن�اع لحماية 
انفه املكسور. ويف املباراة الثانية، تبدو امال 
مانشس�ر س�يتي يف مهب الريح بعد حملة 
مخيبة حقق فيها نقطة وحيدة وخسارتني، 
ليقرب من الخروج من الدور االول للموسم 
الثان�ي ع�ىل التوايل.ل�ذا، يريد فري�ق املدرب 
االيط�ايل روبرتو مانش�يني الثأر من الفريق 
الهولندي الذي حقق فوزا عريضا عىل ارضه 
3-1، بعد ان رست اخربا تفيد بان االس�باني 
جوس�يب غوارديوال مدرب برشلونة السابق 
ارتبط اس�مه بالتعاقد مع س�يتي يف املوسم 
املقبل. وفش�ل سيتي بالتسجيل الول مرة يف 
سبعة اش�هر بعد تعادله مع مضيفه وست 
ه�ام يف الدوري املح�يل، وهجومه املرعب لم 
يس�جل س�وى 4 اهداف يف اخر 4 مباريات. 
جولي�ان  املداف�ع  س�يتيزنز  ع�ن  ويغي�ب 
قائ�د  وارص  ميلن�ر.  وجايم�س  ليس�كوت 
سيتي البلجيكي فنسان كومباني ان فريقه 
س�يحقق الفوز عىل اياكس: "ال يتعلق االمر 
بالفوز يف مبارياتنا الثالث املتبقية، بل لنثبت 
النفسنا باننا نستحق التواجد يف املسابقة". 
وتابع كومباني: "ال اريد ان ازيد من الدراما، 
مانشس�ر س�يتي س�يصل يوما ما يف هذه 
املس�ابقة، معن�ا او م�ن دونن�ا". وخالف�ا 
للدبلوم�ايس كومبان�ي، كان العب الوس�ط 
الفرنيس سمري نرصي اكثر رشاسة: "يجب 
ان نلع�ب افضل. اهدرن�ا الكثري من الفرص 
"ضد وس�ت هام"، وعنده�ا ال يمكنك توقع 
الفوز". اما اياكس، فريكز هذه الس�نة عىل 
املسابقة القارية، بعد خسارته السبت امام 
ضيفه فيتيس 2-صف�ر وابتعاده 10 نقاط 
عن تفنتي املتص�در.ويف املجموع�ة الثانية، 
يب�دو مص�ري ارس�نال، ثان�ي ممث�يل الكرة 

االنجليزي�ة يف مباريات الثالث�اء، افضل من 
سيتي، اذ يحتل املركز الثاني "6 نقاط" وهو 
يواجه مضيفه ش�الكه املتصدر "7 نقاط". 
ويسعى فريق املدرب الفرنيس ارسني فينغر، 
اىل نس�يان خس�ارته االخرية مع مانشسر 
يونايتد1-2 يف الدوري اول من امس الس�بت 
عندم�ا ق�دم اداء مخيب�ا ومن�ي بخس�ارته 
الثالثة يف خمس مباريات، والثأر من شالكه 
ال�ذي الحق به ايض�ا هزيمة م�رة 2-صفر 
يف عق�ر داره يف ش�مال لن�دن بهدف�ني يف 
الش�وط الثاني م�ن الهولنديني كالس يان 
قائد  افيالي.وانتق�د  هونتي�الر وابراهي�م 
ارس�نال الس�ابق طون�ي ادام�س الفريق 
لعجزه ع�ن املحافظة ع�ىل افضل العبيه: 
"اذا نجح فينغر بقيادتهم اىل املركز الرابع 
"يف الدوري" س�يكون امرا رائعا. يجب ان 
تحاف�ظ ع�ىل ابرز العبي�ك، ويف الس�نوات 
االخ�رية تخلينا عنهم بس�هولة". وتخوف 
ادام�س "46 عام�ا" م�ن ان يكون مصري 

نج�م الفريق ثيو والكوت الذي ينتهي عقده 
يف نهاي�ة املوس�م مماث�ال ملص�ري الهولندي 
روبن ف�ان ب�رييس والكامريوني الكس�ندر 
س�ونغ والفرنيس نرصي واالسباني سيسك 
فابريغ�اس. ويغيب ع�ن املدفعجية الجناح 
العاج�ي جريفيني�و واملدافع ك�ريان غيبس 
تشيس�ني  فويت�ي  البولن�دي  والح�ارس 
والع�ب الوس�ط الفرنيس اب�و ديابي والعب 
روزيتس�كي  توم�اس  التش�يكي  الوس�ط 
بس�بب االصابة. من جهته، س�قط ش�الكه 
ام�ام هوفنهاي�م 1-2 يف البوندس�ليغا، لكن 
قائده بينيديكت هوفيديس "24 عاما" قال 
ان فريق�ه س�يقدم كل ما يمل�ك عىل ملعب 
"فلتن�س ارينا": "فزنا يف لندن، وملا ال تكرار 
ذل�ك امام جماهرين�ا". ويف املب�اراة الثانية، 
نق�اط"   3" اليونان�ي  اوملبياك�وس  ين�وي 
االجهاز عىل مونبلييه بطل فرنس�ا "نقطة" 
من جه�ة، واالق�راب م�ن ثنائ�ي الصدارة 
م�ن جهة ثانية. ويف املجموع�ة الثالثة يأمل 

ميالن االيطايل ان يكون هذا االس�بوع بداية 
حقيقية ملوس�مه البائس، اذ يستقبل ملقة 
االس�باني ع�ىل ملعبه "س�ان س�ريو" بعد 
فوزه الس�احق عىل كييف�و 5-1 يف الدوري 
املح�يل. لك�ن مواجهته مع ملق�ة لن تكون 
لقمة سائغة خصوصا وان الفريق االسباني 
يتص�در املجموعة بثالثة انتصارات متتالية، 
اخره�ا ع�ىل حس�اب الفري�ق اللومب�اردي 
بهدف وحيد لفريق املدرب التش�ييل مانويل 
بيليغرين�ي الذي صال وج�ال عىل ملعبه "ال 
روس�اليدا" قب�ل اس�بوعني. ويع�ول ميالن 
ثاني الرتيب "4 نقاط" عىل فرعونه الجديد 
س�تيفان الش�عراوي "20 عاما" الذي نجح 
حت�ى االن، ولو جزئيا، يف س�د الفراغ الهائل 
الذي تركه الس�ويدي زالتان ابراهيموفيتش 
املنتق�ل اىل باريس س�ان جرم�ان الفرنيس، 
اذ يتص�در ترتي�ب الهداف�ني م�ع 8 اهداف 
امل�رصي  الش�عراوي،  مب�اراة.وكان   11 يف 
االصل، فاز برهان مع قائد الفريق ماسيمو 

امربوزيني، اذ نجح بتس�جيل سبعة اهداف 
قبل ش�هر كانون االول، وس�يميض العطلة 
الش�توية عىل حس�اب العب الوس�ط. وقال 
امربوزيني ملوقع االتحاد االوروبي: "لقد فاز 
بعطلته الش�توية، لكن اذا سجل 10 اهداف، 
س�ادفع له للقيام برحلة ح�ول الكاريبي". 
ويع�ول املدرب ماس�يمليانو اليغ�ري، الذي 
يتع�رض النتقادات كثرية من ضمنها رئيس 
النادي سيلفيو برلوسكوني، عىل الشعراوي 
واالسباني بويان كركيتش والهولندي اوربي 
ايمانويلسون والجناح ريكاردو مونتوليفو.
ويف املب�اراة الثاني�ة، يس�عى زينيت س�انت 
بطرس�بورغ الرويس "3 نق�اط" اىل تحقيق 
فوزه الثاني بعد خس�ارتني عندما يحل عىل 
اندرلخ�ت البلجيكي متذل الرتيب "نقطة". 
ويف املجموعة االوىل، يس�ري بورت�و الربتغايل 
بطل 2004 عىل خطى ثابتة نحو الدور الثاني 
بع�د ف�وزه يف اول 3 مباريات، لكنه يخوض 
رحل�ة صعب�ة عندم�ا يح�ل ع�ىل ديناممو 

كيي�ف االوكراني ثالث الرتي�ب "3 نقاط". 
وينتظر باريس س�ان جرمان الفرنيس ثاني 
الرتي�ب "6 نقاط" اي تعث�ر من بورتو كي 
ينقض عليه عندما يستضيف دينامو زغرب 
الكروات�ي اضعف ف�رق املجموعة الذي مني 
بالجول�ة املاضية بخس�ارته التاس�عة عىل 
التوايل يف املسابقة امام سان جرمان تحديدا 

2-صفر. 
العب�و املدرب االيطايل كارلو انش�يلوتي 
س�يخوضون املب�اراة ع�ىل ملعب ب�ارك دي 
بران�س فق�ط ام�ام جماهريهم، بع�د قرار 
وزي�ر الداخلي�ة الفرن�يس مانوي�ل فال�س 
من�ع جماهري زغ�رب بالحض�ور اىل باريس 
لتش�كيلهم خطرا ع�ىل الن�اس واملمتلكات، 
علما بان املباراة صنفت بانها عالية املخاطر 
من قب�ل االتح�اد االوروب�ي، خصوصا بعد 
االح�داث التي وقعت ذهابا يف زغرب. وعانى 
سان جرمان خسارته االوىل يف الدوري املحيل 

السبت امام سانت اتيان 1-2.

اعادة اعالن مناقصة رقم )301( لسنة 2012
تشجير الطرق الخارجية لزراعة واحة لمساحة )5( دونم عدد 2 / المرحلة االولى / تنمية االقاليم
تعلن محافظة ميس�ان / قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة اعالن املناقصة 
املدرجة تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�راك 
يف املناقص�ة مراجعة لجنة تس�ليم العط�اءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض 
الحصول عىل نس�خة م�ن ال�روط واملواصفات الفني�ة والتعليم�ات اىل مقدمي 
العط�اءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد علما 
ان اخ�ر موعد لغلق املناقصة هو ي�وم االربعاء املصادف  2012/11/21 الس�اعة 
الثاني�ة عر ظهرا وتس�لم العطاءات يف دي�وان 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 
نر 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 ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر 
من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم 
ع�ىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلف�ة املقاولة ومن ضمنها 

مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

إعادة إعالن مناقصة رقم )110( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية طرق وجسور ميسان / تنمية االقاليم

تعل�ن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود العام�ة الحكومية ع�ن اعالن املناقص�ة املدرجة 
تفاصيله�ا يف ادن�اه ضم�ن موازنة تنمي�ة االقاليم فع�ىل الراغبني يف االش�راك يف املناقصة 
مراجع�ة لجنة تس�ليم العط�اءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة 
من ال�روط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العط�اءات مقابل دفع مبلغ قدره 
)100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االثنني 
املصادف  2012/11/19 الس�اعة الثانية عر 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 

• الدائ�رة غ�ري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور نر 
االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنس�بة 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 ميسان / تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن 
التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة.

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

دوري أبطال أوروبا: قمة نارية بين ريال مدريد و دورتموند
ريا�ضة

سانتوس يرغب في استعادة نيني برشلونة يسعى 
للتعاقد مع المهاجم مارتينيز

المستقبل العراقي / وكاالت

أكد الربتغايل كريس�تيانو رونالدو مهاجم ريال 
مدريد انه يحرم األرجنتيني ليونيل مييس نجم 
برش�لونة، إال أنه إش�ار إىل أنهما ال تجمعهما 

صلة صداقة.
وأوضح رونال�دو يف ترصيحات نرها موقع 
صحيفة "آس" نقال عن قناة بي إن س�بورت 
األمريكية قائال: "لس�نا صديقني، فال تجمعنا 
غرف�ة خلع مالبس واح�دة، وال نخرج لتناول 
الطعام س�ويا، ولكن تجمعنا املهنة نفس�ها، 

وأكن له كل احرام".
وأش�ار الالعب الربتغايل إىل أنه ال يستطيع 
إيق�اف مقارنته بمي�يس، ألن هذا يحدث 
من�ذ خمس س�نوات، وهو م�ا لن يغريه 
النه ال يعمل يف التليفزيون أو يف الصحافة 
الرياضي�ة. وأضاف مهاجم الريال قائال 
كل ما أس�تطيع فعله هو القيام بعميل 
عىل أفضل وجه، أعطي فريقي املزيد، 
ولذل�ك ال يهمن�ي كثريا م�ا يقولونه 
عن مي�يس. وع�ن امكاني�ة تعاقد 
الري�ال مع مييس ق�ال الالعب إذا 
جاء إىل الريال سأستطيع اللعب 
معه، ولكن هذا صعب للغاية. 
يذكر أن رونالدو ومييس هما 
األق�رب للحصول عىل لقب 
الك�رة الذهبي�ة ألفض�ل 
الع�ب يف العال�م، وهي 
الجائ�زة الت�ي حص�ل 
األرجنتين�ي  عليه�ا 
الث�الث  الس�نوات  يف 

األخرية.

النجم  يس�تعد 
ديفيد  اإلنجليزي 

ح�زم  إىل  بيكه�ام 
حقائب�ه والرحي�ل عن 

أنجل�وس  ل�وس  مدين�ة 
برفق�ة عائلته ليش�د الرحال 

إىل مدين�ة نيوي�ورك حي�ث ترغ�ب 
عمله�ا  تتاب�ع  أن  فيكتوري�ا  زوجت�ه 

هنالك كمصممة أزياء. وحسب ما أوردت 
صحيفة "ميل أو الين" فإن بيكهام لن يجدد 

عق�ده مع فري�ق لوس انجل�وس غاالكيس 
ال�ذي ينته�ي يف 31 كان�ون االول املقب�ل، 
ونقلت الصحيفة ترصيحات ملصدر مقرب 
من عائلة بيكهام الذي أكد أن فتى 
أنجل�را املدل�ل س�وف يصطحب 

زوجته فيكتوري�ا وابنائه األربعة 
اىل نيوي�ورك، حيث ق�ال املصدر: 
الخمس  بالس�نوات  "لقد تمتعوا 

التي أمضوه�ا يف ل�وس انجلوس لكن 
بع�د أن كرب األطف�ال أصب�ح الثنائي 

يفك�ران بجدية يف مس�تقبل العائلة". 
وقال�ت الصحيف�ة الربيطاني�ة أن�ه يف حال 

وصول بيكه�ام إىل نيوي�ورك فإن نادي 
ري�د بولز س�يكون الخي�ار األفضل 

لدي�ه خاصة أنه س�يجمعه بقائد 
أرسنال السابق تريي هنري.

اع�رب املدير الري�ايض بنادي س�انتوس الربازييل عن 
رغبته يف الحصول عىل خدم�ات النجم الربازييل نيني 

العب فريق باريس سان جرمان. 
ويرتب�ط نيني الذي س�بق له أن لعب يف س�انتوس يف 
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إىل حزي�ران 2013، حي�ث ق�ال 
املدير الريايض يف ترصيحات 
نقلتها ش�بكة "أو غلوبو" 
الربازيلية: "نحن مهتمون 
بنين�ي فهو الع�ب مميز 
وهنال�ك احتماالت عدة، 
لكن�ه مرتب�ط بعقد مع 
ناديه، ولم نتقدم بعد له 

بأي عرض".

رونالدو: أحترم ميسي 
لكنه ليس صديقي !

المستقبل العراقي / وكاالت
ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة إس�بانية ان 
برشلونة يس�عى للحصول عىل توقيع 
مهاجم بورتو جاكسون مارتينيز "26 
عام�اً" يف س�وق االنتق�االت الش�توية 
املقبلة. وكانت بعض املصادر قد أملحت 
يف وق�ت س�ابق إىل إعج�اب برش�لونة 
الكولومب�ي راداميل فالكاو،  باملهاجم 
إال أن املطالب املادي�ة الكبرية ألتلتيكو 
مدري�د س�تحول دون التوقي�ع مع�ه، 
ولهذا حّول مسؤولو النادي اهتمامهم 
إىل املهاجم الكولومبي اآلخر جاكسون 
مارتيني�ز امللقب ب�"فال�كاو الجديد". 
وع�ىل الرغم من االختالف�ات املوجودة 
بني الالعبني، إال أن جاكسون مارتينيز 
أب�ان عن إمكانياته هائلة هذا املوس�م 

فق�ة  بر
نادي�ه الح�ايل بورت�و الربتغ�ايل، حيث 
يتص�در ترتيب هدايف ال�دوري الربتغايل 

بثماني أهداف حتى اآلن. 
جدير بالذكر أن بورتو تعاقد يف الصيف 
امل�ايض مع جاكس�ون مارتينيز قادماً 

م�ن 
املكسيكي مقابل  نادي خاجواريس 

تس�عة ماليني يورو، بعق�د يمتد حتى 
ع�ام 2016، و رشط جزائي بقيمة 40 

مليون يورو.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

 الالعب�ة الروس�ية نادي�ا بروف�ا 
املصنف�ة 13 عاملي�ًا بلق�ب دورة 

صوفي�ا لك�رة املرضب للس�يدات، 
البالغ�ة قيم�ة جوائزه�ا 750 ألف 

دوالر أمريك�ي، بعد تغلبه�ا يف املباراة 
النهائية عىل الالعبة الدنماركية كارولني 

عاملي�اً.  11 املصنف�ة  فوزني������اك�ي 
وأقيمت املباراة النهائية ف��ي بلغاريا، حيث 

تغلب�ت نادي���ا بروفا املصنف�ة الثاني����ة 
ه�ذه  ال���دورة عل�ى كارول�ني يف 

ك�����ي  ني�ا ز فو
األوىل  املصنف���ة 
عت���ني  بمجم�و

 ، ليت������ني متتا
 "2-6" وبواق�ع 

و"1-6".

المستقبل العراقي / وكاالت

عمل زوجة 
بيكهام قد 

يدفعه لترك 
لوس أنجلوس 

غاالكسي

تروفا تتوج بلقب دورة 
صوفيا لتنس السيدات

الدائرة اسم المشروعت
الدرجة والتصنيفمدة التنفيذالمستفيدة

1

انشاء جسور مشاة عدد 
)5( على نهر الوادية 

بطول )20( م في قضاء 
المجر الكبير وفي منطقة 
الشعبة بطول )35( م في 
قضاء الكحالء وفي قرية 
ام ساعة بطول )30( م 

في ناحية بني هاشم وفي 
قرية الخويط بطول )50( 
م وقرية عويجلة بطول 

)60( م في ناحية المشرح

مديرية 
طرق 

وجسور 
ميسان

التاسعة / انشائية175 يوم

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1

تشجير الطرق 
الخارجية 

لزراعة واحة 
لمساحة )5( 
دونم عدد 2 / 
المرحلة االولى

مديرية 
زراعة 
ميسان

75 يوم6 – 17 – 2 – 11
العاشرة / 

انشائية
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

   Hasanhamid2000@yahoo.com

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

       المستقبل العراقي/ متابعة

ال يخل�و زقاق أو محل�ة يف مدينة النجف 
ش�خصية  أو  مرج�ع  وج�ود  م�ن  األرشف 
إس�امية أو مكتب�ة عامة أو مرق�د أو مكان 

تراثي أو أثري يتحدث عن مدينة األلف عام.
ما أن تسري وسط محلة املرشاق يف املدينة 
القديمة، حتى تس�مع صوت )اثنان شاي …

أب�و عبد الل�ه(، وتتكرر األصوات حت�ى تدلَّك 
رائحة الش�اي إىل مقهى جميل تزين جدراَنه 
صوُر العلماء واملراجع واملنشدين الحسينيني 
والش�عراء، وتش�اهد وس�طه رجا يبلغ من 
العمر 43 عاماً قىض 25 سنة منها يف املقهى، 
َن الدهُر فيها ش�عَر  وبرغم مرور ربع قرن لوَّ
َن الش�اُي أصابَع يدي�ه لكنه  رأس�ه، كما ل�وَّ
ما زال مبتس�ًما، ويطرق بيده قدح الش�اي 

)االس�تكان( الفارغ باملاعون مع امللعقة 
فيصدر بحركة أصابع�ه أنغاماً جميلة 

تتحدث عن ف�ن ومهارة وه�و ينادي 
)شاي.. شاي ..شاي(.

زح�ام  وس�ط  جلوس�ك  فعن�د 
الزبائ�ن والزائري�ن الذي�ن يتلفت�ون 

يميًنا وش�مااًل، وترتاق�ص أعينهم عىل 
جدران املقهى وهم مرسورون، فرحون، 

يتأمل�ون عرشات الص�ور، ويخيَّل للجالس 
يف املقه�ى أن�ه يف مع�رض فني رائ�ع تتحدث 

فيه الصور التي نصبت نفس�ها عىل الجدران 
لرتس�م تأريَخ مدينٍة غفا ع�ىل ضفافها ألف 
ع�ام، حتى بات�ت عاصم�َة الدني�ا بماضيها 

وحارضها ومستقبلها .
ويتحدث أب�و عبد الله -فاض�ل الكعبي- 
قائ�ا : » أبدأُ عميل بفتح ب�اب املقهى وأرش 
امل�اء أمام الباب وأردد : بس�م الله …يا فتاح، 

أصبحنا ي�ا رزاق. 

وأصب�ح املُل�ك لل�ه، ثم أب�دأ بتجهيز الش�اي 
اململوء بالهيل، يف أباريق مصنوعة من الخزف 
الصيني )الفرفوري( مستخدًما املاء الساخن 
، وأض�ع تل�ك األباري�ق عىل مكعب�ات الفحم 

األحم�ر والرم�ادي«.
ويتاب�ع: » ما إن يجهز الش�اي حتى تمألَ 
املقهى رائح�ُة الهيل )َحّب الهال( التي تغازل 
التأري�خ فيمتزج بعطر النج�ف ويتعانقا، ثم 

يأت�ي الهواء مرسًع�ا ليحملهما مًع�ا إىل رّواِد 
املكان وزائري النجف املاّرين من أمام املقهى 

املقابل ملطعم كباب الحوييش«. 
»إبراهي�م رض�وان )54عاًما( م�ن لبنان 
يق�ول »امل�رة الثالث�ة الت�ي أزور فيه�ا أم�ري 
املؤمن�ني )عليه الس�ام(، وأح�س فيها بأني 
أعي�ش وأميش ع�ىل األرض التي ع�اش فيها 
الص�اة  والرس�ل واألولياء)عليه�م  األنبي�اء 

والس�ام(، فأنا أح�ب النج�ف وأهواها، وقد 
أتي�ت اليوم الحتس�اء الش�اي يف ه�ذا املقهى 

الجميل وكأني أجلس يف مكان تراثي«. 
ويب�ني جب�ار عب�د العب�اس )47 عاًم�ا( 
م�ن الكوف�ة »هذا املقه�ى َقلَّ نظ�ريه، وقبل 
احتس�ائي للش�اي بنكهت�ه املمي�زة ، أتطلع 
إىل ص�ور تل�ك الكوكبة م�ن العلم�اء والقادة 
والش�خصيات األدبي�ة فه�ي ص�ور مث�رية 
لإلعج�اب وبعضه�ا نادر، ل�ذا أرت�اد متحف 

الصور دائًما«. 
ويتح�دَُّث مس�لم ش�اكر)33عاًما( م�ن 
بغداد: »ينتابني إحساس غريب عندما أتجول 
يف املدينة القديم�ة، فهذا املقهى مميز بالذات 

بما فيه من صور للشخصيات اإلسامية«. 
فل�م يك�ن مقه�ى الكعب�ي ه�و الوحيد، 
وليس�ت محلة املرشاق فق�ط تحوي مثل هذا 
املقه�ى املميز فالنج�ف األرشف متميزة بكل 
بأهله�ا وبتأريخه�ا وبمكانته�ا ب�ني  يشء، 
املس�لمني، وال يخلو زق�اق أو محلة يف مدينة 
النج�ف األرشف م�ن وج�ود مرج�ع ديني أو 
شخصية إسامية أو مكتبة عامة أو مرقد أو 
مكان تراثي أو أثري يتحدث عن مدينة األلف 
ع�ام، مدين�ة اإلمام عيل بن أب�ي طالب)عليه 
الس�ام(، الت�ي عصمها الله س�بحانه، فهي 
عاصمة مل�ن يحبُّ عليًّا)عليه الس�ام(، وهي 

عاصمة العواصم. 

        بغداد/ المستقبل العراقي

عثرت إحدى فرق بعثات التنقيب 
املحلية عىل هيكل ملعبد كبري يف موقع 
تل اب�و ذهب ع�ىل بع�د 60 كيلومرتا 
جنوب مدينة سوق الشيوخ بمحافظة 
ذي قار.وق�ال رئيس البعثة التنقيبية 
يف ت�ل أبو الذهب، االث�اري رعد حامد 
يف ترصيح لش�بكة االعام العراقي ان 
“البعثة عثرت يف تل ابو الذهب الواقع 
يف ه�ور الحم�ار، عىل ج�دران هيكل 
ملعب�د اثري ضخم يبلغ ط�ول جداره 

الجنوبي أكثر من 71 مرتا”.
يف  “عث�ر  الفري�ق  ان  واض�اف 
الرك�ن الجنوبي الرشقي م�ن املعبد، 
ع�ىل ج�رة فخاري�ة ممل�وءة بالرقم 
الطينية املكتوبة باللغة املس�مارية”، 
فضا عن العثور ع�ىل جرار مختلفة 
األحج�ام وأوان فخاري�ة غالب�ا م�ا 
املنزلية”. وكشف  تستخدم لألغراض 
عن ان “ابرز الصعوب�ات التي تواجه 
عملي�ات التنقي�ب هي ارتفاع نس�ب 

الرطوبة”.
وب�نّي حام�د أن “البعث�ة تعم�ل 

        لندن/ وكاالت

أعل�ن أخ�رياً أن س�يارة األم�رية 
الراحل�ة ديان�ا، الزوج�ة األوىل لألمري 
الربيطان�ي،  العه�د  ويل  تش�ارلز 

س�تعرض للبي�ع خ�ال م�زاد علني. 
وسيتم بيع الس�يارة النادرة من نوع 
»رول�ز رويس س�يلفر ش�ادو- طراز 
1970« يف امل�زاد بتاريخ التاس�ع من 
ش�هر ترشين الثاني الح�ايل، أي بعد 

27 عام�اً بالضبط من الزي�ارة األوىل 
لألمرية ديانا للبيت األبيض مع زوجها 
األمري تشارلز عام 1985 حينما قامت 
باس�تعمال ه�ذه السيارة.وبحس�ب 
صحيف�ة »األنباء« الكويتية، س�يبلغ 
ثم�ن الس�يارة تقريب�اً مليوني دوالر 
أمريكي وسيتم تخصيص جزء منهما 
ملصلحة مؤسس�ة األطف�ال املصابني 
بالرسط�ان يف بريطانيا التي أطلقتها 

األمرية الراحلة عام 1988.

حاليا ع�ىل معالجة الرقم املكتش�فة 
كونه�ا  الحديث�ة  العلمي�ة  بالط�رق 
ج�دا”،  رطب�ة  مناط�ق  يف  وج�دت 
مرجح�ا ان�ه “يف ح�ال االنته�اء من 
معالجتها فأنها س�تقدم حقائق عن 
تاريخ املعب�د واإللهة التي كانت تعبد 

حينه�ا، وكذل�ك امللوك الذي�ن حكموا 
خ�ال تل�ك امل�دة،”، مؤك�دا أن “تلك 
املعلوم�ات س�تق�����ودنا ملعرف��ة 
سكان األهوار قبل آالف السنني، وهو 
ما توقع ان تكشفه عمليات التنقيب 

خال املدة املقبلة«.

اكتشاف هيكل ملعبد أثري يف ذي قار سيتارة األميترة ديتانتا للبيتع

        مكسيكو/ وكاالت

يف مثل هذا الوقت من كل عام، يحتفل العالم 
بعيد للتنكر تحت اس�م عي�د الهالويني، وبنفس 
الوقت يحتفل أهل املكس�يك باملناس�بة نفس�ها 
ولك�ن تحت عنوان عي�د املوتى، فريت�دي الناس 
أش�نع ما عندهم من مابس أو أزياء ويتنكرون 
باس�تخدام م�ا يج�ب أن يك�ون مس�تحرضات 
تجميل من أجل رس�م أو وضع املطلوب كي يبدو 

الشخص مخيفاً لدرجة كبرية.

        بغداد/ وكاالت

يف كث�ري من األحي�ان، يواجه محبو املطبخ مش�كات يف ضب�ط التوابل التي يس�تخدمونها 
لك���ن�ا للحصول عىل وجبة ساخنة ومفيدة واألهم من ذلك أن تكون ذات مذاق رائع،  و
كث�رياً ما نخطأ يف املقادي�ر دون أن ندري ونفاجئ يف النهاي�ة بالنتيجة التي 

ال ترضينا.
ولكن إذا أردت أن تتأكد دائماً من أنك عىل املسار الصحيح وأن كل 
يشء س�يخرج ممتازاً، فستس�اعدك أداة Tastee يف ذل�ك، فهي عبارة 

عن معلقة إلكرتونية تقوم بتذوق الطعام وتمتلك مس�تقبات كرباعم 
التذوق التي يستخدمها اإلنسان، مما يعني بأن لديها القدرة عىل تحديد 
امل�ذاق بش�كل ال يمكن توقع�ه، ويف النهاي�ة س�تخربك إذا كان الطعام 

بحاجة ملزيد من التوابل أو أي يشء آخر.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

ال اعتق�د أن قلباً برشي�ًا احتمل وجعا كذاك الذي احتمل�ه قلب العراق؛ 
واذا قّدر للبعض ان يعرّب بالكام او اللطم او ش�ق الجيوب؛ فثمة من )أكلت 

لسانه املآيس( فوقف مذهوال حائرا ال يعرف ما الذي يفعله..
الناقد الكبري الدكتور حاتم الصَكر امتلك ناصية الكام وش�ّقت دموعه 
جي�وب لطمها ع�ىل فلّذة كبده )ع�دي( الذي كانت جريمت�ه الوحيدة هي: 
اس�مه يف زم�ن غّي�ب األس�ماء والهويات واملام�ح وترك للش�وارع مامح 

القتلة.
حاتم يتذكر كل ما حدث؛ ويف الوقت الذي من املفروض فيه ان نواسيه؛ 
نطالب�ه بان يواس�ينا هو؛ فق�د اكلت فجيعته لس�اننا ووقف�ت محبتنا له 

حائرة مذهولة.
يتذكر حاتم ولده عدي )كانت الرسالة األخرية التي وصلتني من هاتفه 
النق�ال عند التاس�عة صباحا من ي�وم الس�بت 2-10-2006مخترصة جدا 
)صباح الخري . هس�ه تحركنا( إذن فقد بدأ خروجهم من جحيم بغداد التي 
اش�تعلت فيها أعتى نريان الكراهي�ة والطائفية والقتل ع�ىل الهوية يف تلك 
األيام. بعد قرابة س�اعتني ونصف لم يك�ن الهاتف يرد. مقفل أو يف منطقة 
غري مغطاة. بدأ القلق يس�اورني.هو وأمه وزوجت�ه وطفاه زيد وريمه يف 
حافل�ة عام�ة يف الطريق إىل عّمان ليس�كنوا هناك. إنهم اآلن ق�رب األنبار. 
ب�ني الفلوج�ة والثرثار.عن�د حدود الصقاوي�ة تحديدا، ومجرم�و القاعدة 
الذي�ن تفرغوا لقتل العراقيني بديا ملحارب�ة املحتل يصولون هناك با رادع 

ويقطعون الطريق الدويل مفتشني هويات الركاب لينتقوا ضحاياهم.
كان الي�وم خريفي�ا من أكثر األي�ام التي تثري الش�جن يف النفس، وهو 
أول أيام األس�بوع، حتى الرب اختاره لريتاح من الخلق، ولكنهم جاءوا اآلن 
ملثمني بدشاديش�هم القصرية، خرجوا من خمس سيارات أجرة –مرسوقة 
غالب�ا- وبعد أن ابتعدت س�يارة هم�ر تحمل دورية أمريكي�ة عىل الطريق، 
تجنبوا الهمر ورصدوا الحافلة املألى بالفارين من الجحيم والتهجري والقتل 
م�ن العراقيني، وباألس�لحة أج�ربوا الحافلة عىل التوقف، وب�دأت غزوتهم! 
بتفتي�ش ج�وازات ال�ركاب.كان عدي قد ول�د يف الكوت -واس�ط يوم كنت 
مدرس�ا يف إعداديتها عام 1972. واس�ط كانت كافية ليشري كبريهم برأسه 
أن انزل. توسات زوجته وأمه ورصاخ طفليه لم تجِد نفعا. فقط أسمعوهم 

أن األمري؟ سيقرر مصريه وثاثة شبان من الركاب أيضا.
ت�وزع املخطوف�ون يف صناديق الس�يارات الخلفية. مل�اذا قبل التحقيق 
معه�م وإدانته�م يعذبون هكذا:ال يجيب كبريهم بل يدعو النس�وة للصمت 

وكذلك االحتشام ألنهن بحجاب الرأس ووجوههن مكشوفة.
يأخ�ذ )املجاه�دون( الحافلة في�داً وغنيمة ويرتكون ال�ركاب يف العراء 
لدموعهم ورعبهم. هكذا تختفي التاكس�يات وتختفي حيوات ثاث، بينها: 

ابني عدي الذي لم نعلم عنه منذ تلك اللحظة شيئا.
س�يفر الجن�اة من املنطقة كلها من بعد. يكتش�ف الن�اس املدنيون أن 
هؤالء جاءوا ليقتلوا أخوتهم فلفظوهم من بينهم. الخيط الوحيد الذي بقي 
لن�ا هو هاتف�ه الن غبيا من خاطفيه ترك الرشيحة في�ه، لكنه اختفى منذ 

علم بمعرفتنا له.
صور س�يناريو الخطف املرعب لم أرها بنف�ي، ولكن ظل منها وجود 
عدي يف صندوق سيارة، ورصت كلما أعاين صندوقا أحس باأللم يعترصني 
وأتخيله يف ظام الصندوق مندهش�ا مما جرى له وهو الربيء من أية تهمة 
أو ش�بهة،وأفكر:ماذا كان يم�ر يف باله س�اعتها: ولداه وزوجت�ه؟ أبواه؟ 
طفله الثالث الذي س�يأتي بعد ش�هر؟ الس�ام الذي حلم به، ودراسته التي 

كان يحلم باستكمالها؟ أخواه املغرتبان يف املنايف؟
اآلن كلم�ا ك�رب أحمد صغريه املولود بعد خطفه بخمس�ة وثاثني يوما 
تهزمن�ي نظرات�ه وأس�ئلته الحائرة وس�ط وجود آب�اء زم�اء الروضة أو 

املبنى(.
م�ن يخرب حات�م الصك�ر إنن�ي اآلن اقّبل أط�راف حروف�ه وابكي عىل 

وطني.

   لم يأتي ولعي باستثمار استخدام أسماء بعض األغاني العراقية- 
ذات الش�هرة الرائج�ة كما يحص�ل الآلن حني اتكأت ع�ىل عنوان أغنية 
للمط�رب مهند محس�ن )عزيز... بس باألس�م(- اال ترويج�ا لعناوين 
بعض من أعمدتي الصحفية،ملا فيها )أي تلك األغاني( من لوعة وشجن 
وحيف وأثار حزن و صدق تعبري و مرارة س�خط، ساعة)تس�ود الدنيا( 
بعني هذا العاش�ق أوذاك، حني يجايف هو أو يجافيه محبوبه...و الني لم 
أزل عاشقا مدمنا للثقافة العراقية- وهذا ليس ادعاء- تلك الثقافة التي 
وصفه�ا- يوما- لناق�د الكبري)محمد الجزائ�ري( ب)البلدوزر( يف حوار 
جمعن�ي به برنام�ج )الثقاف�ة يف الصحافة(الذي كنت اع�ده و أقدمه 
لشاش�ة تلفزيون بغداد الثقايف بداية التسعينات،لقد تفجر ذلك الوصف 
حماسا وتثمينا الختصار قوة ورصانة وأهمية وتنوع مسارات جوانبها 
وثقله�ا ونبض حيويتها وتأثريها الحضاري و االنس�اني  ملا تحمله من 

سعة وحجم وأثر راسخ بجذور عميقة يف األرض.
   كما لم تأتي هذه املقدمة اال اس�تثارة، بل تكاد ان تكون استغاثة 
صارخ�ة بوج�ه كل الجه�ات واملؤسس�ات واملنظمات الرس�مية وغري 
الرس�مية،بدأ من أس�فل هرم املس�ؤولية ثم صعودا اىل أعىل...أعىل تلك 
املس�تويات،بان يوقف�وا محاوالت اس�تغال أس�م )الثقاف�ة(  لصالح 
أغ�راض و نواي�ا تجارية رخيص�ة جدا،راحت تحط م�ن قيمتها وتهدر 
كرامتها،م�ن خ�ال غايات و)زواغري( أخذت تس�لكها بع�ض الجهات 
واالتحادات املتس�رتة واملسترتة برباقع أس�ماء ثقافية واعامية،تحمل 
يافط�ات تعلو واجهات تلك املباني واملحات،كي تش�ري بالوهم والغاية 
املبيت�ة اىل هذا املركز )الفان�ي( الثقايف الرتفيهي لاع�ام الديمقراطي 
،وذلك االتحاد )العاني( أو تل�ك الجمعية )العانية( الثقافية الرتفيهية 
يف مناطق مهم�ة وحيوية من العاصمة الحبيبة بغداد،وغريها من توايل 
اختي�ار اس�ماء وعناوين بارزة تدع�ي صلتها الجائ�رة واملتطاولة عىل 
رشف وضمري مهنة االعام،وتأريخ وسمعة ثقافتنا الوطنية لكي تهدر 
و تهان تحت الفتات ومس�ميات وهمية لن�وادي ليلية وبارات ومواخري 
... لس�نا- قطعا - ممن يضيق  عىل انفاس الحرية الش�خصية وامليول 
وااله�واء الخاص�ة باألفراد  ع�رب الفتنة والتحريض،وص�ب الزيت عىل 
نريان االزمة التي عادة ما تش�تعل بخصوص غل�ق النوادي ومحال بيع 
الخمور،ث�م رسعان ما تخمد بذرائع ومس�ببات منها مقنعة، ومنها لم 
تزل غامضة ومحرية لحد اآلن ... لكنا - قطعا- بصدد الدفاع عن جوهر 
وقيم�ة الثقافة واعامن�ا الوطني الذي قدم الكثري من فرس�انه وأقام 
ابطاله الش�جعان قرابني للحقيقة التي نس�عى نح�ن جميعا عىل اعاء 
ش�أنها يف عراق الحارض واملستقبل-الحلم الذي ننشده ونتوق اليه،وما 
الثقافة واملعرفة اال عناوين بارزة و كبرية ودعامات راكزة،متماسكة يف 
حياة الش�عوب التي تعي معنى أهمي�ة وجودها يف مجهر الثقافة،حتى 
لتق�ف بكل ثبات ورضاوة يف وج�ه كل من يتجارس عليها،فالثقافة بحد 
ذاته�ا حياة، م�ن هنا نخىش ع�ىل ثقافتنا ان تف�ارق الحياة،ل�و بقينا 

نتساهل مع من يستغل أسم الثقافة هكذا... ياجماعة الخري.

  *  جواد الحطاب

  * حسن عبد الحميد

أنبكيك أم نبكي الوطن 
يا حاتم الصكر؟

ثقتافتة...
»بس بتاالستم«

الكتابة باألزميل

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

BBC /كاليفورنيا       

انتهى س�باق أقيم بني س�يارة آلية القيادة وأخرى يقودها إنسان بانتصار 
السيارة التي يقودها اإلنسان. أجرى السباق الذي أقيم عىل مضمار »ثاندرهيل 
رايس�واي« يف كاليفورنيا، وكان السباق جزءا من أبحاث تطوير أنظمة التحكم 
التي يمكن أن تس�اعد يف جعل الس�يارات املحلية أكثر ق�درة عىل العمل بصورة 
آلية.وكانت إحدى س�يارتي السباق تعمل بصورة آلية يف حني كان يقود األخرى 
سائق سباقات مدرب عىل املضمار، واستطاع فيه السائق البرشي إنهاء املرحلة 
متقدما عىل السيارة آلية القيادة بفارق ثوان.وطور السيارة اآللية التي شاركت 
يف السباق باحثون يف مركز أبحاث السيارات التابع لجامعة ستانفورد، وأطلقوا 
عليها اس�م »شييل«، وكانت هذه النس�خة اآللية مزودة بمجسات تحدد موقع 
الس�يارة عىل الطريق، وتمده�ا بمعلومات تمكنها من الس�يطرة عىل عجاتها 

واختيار املسار األفضل خال الجولة.

       جوانزهو/ وكاالت

عادة ما يكون الطفل الوحيد مدلاً بني عائلته، األمر الذي انطبق عىل إحدى 
األرس الصيني�ة من مدينة جوانزهو التابعة إلقليم فوجان جنوب الصني، والتي 
اتجه�ت إىل جم�ع العديد من قطع الذهب عىل مر الس�نوات حت�ى بلغت قيمته 
ح�وايل نصف ملي�ون دوالر من أج�ل إهدائه البنته�ا الوحي�دة.األرسة الصينية 
عكف�ت عىل ذلك الفع�ل حتى تتزين به ابنتهم الوحيدة »ليوش�نج« يوم زفافها 
مم�ا يرفع من قيمته�ا هي وعائلتها أمام عريس�ها.جدير بالذك�ر أن العروس 
الصينية تستغرق س�اعة كاملة للبس هذه الكمية من الذهب، وذلك بمساعدة 

والدتها التي تلبسها القطع واملجوهرات.

اإلنسان ينترص عىل اآللة يف سباق 
سيارات يف أمتتريكتا

نصف مليون دوالر.. ذهب لزفافها

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

مقاهي النجف األرشف .. شاي عراقي بنكهة اهليل والتأريخ

املتتوتتى حيتتفلتتون
 يف املكسيتك !

متذوق طعام الكروين !

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

معايل وزير حقوق اإلنسان املحرتم
ببال�غ الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة )عمكم( الش�يخ كتاب صبار 
السوداني وبهذا املصاب الجلل أتقدم باسمي ونيابة عن كادر مؤسسة 
املستقبل العراقية للصحافة والنرش )جريدة املستقبل العراقي ووكالة 
أنباء املس�تقبل( بأحر التعازي واملواساة اىل شخصكم الكريم وعشائر 
السودان سائا العيل القدير ان يلهمكم وذوي الفقيد الصرب والسلوان 
وان يتغمد املغفور له ان ش�اء الله بواس�ع رحمته ويس�كنه فس�يح 

جناته 
إنا لله وانا إليه راجعون

رئيس  مؤسسة املستقبل يعزي وزير حقوق اإلنسان 
وعشائر السودان بوفاة الشيخ كتاب السوداين

عيل الدراجي
رئيس جملس االدارة 


