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    بغداد / المستقبل العراقي   
أفاد مصدر حكومي مسؤول 
أم�س بأن القائد الع�ام للقوات 
ال�وزراء،  رئي�س  المس�لحة، 
نوري المالكي، قرر عدم إناطة 
ضب�اط الدمج أية مس�ؤوليات 
أمنية، فيما أشار إلى ان األخير، 
فتح باب التقدي�م على التقاعد 
اإلج�راء.  به�ذا  للمش�مولين 
وقال المصدر ال�ذي طلب عدم 
اإلش�ارة إلى اسمه، إن “رئيس 
المالك�ي قرر  ال�وزراء ن�وري 
ع�دم إناطة ضب�اط الدمج في 
واألمنية  العس�كرية  األجه�زة 

أية مسؤوليات أمنية”.

        المستقبل العراقي / خاص
كش�فت مصادر في إقليم كردستان عن لقاء جمع نائب الرئيس 
الجمهوري�ة المحك�وم باإلع�دام غيابي�ا، بثالث�ة م�ن كب�ار رجال 

المخابرات اإلسرائيلية في تركيا قبل أيام.
وقالت المصادر في تصريحات خصت بها “المستقبل العراقي”، 
أن الهاش�مي أوصل عن طريق هؤالء رس�الة كان يس�عى منذ مدة 
إليصالها إلى ساسة الكيان اإلسرائيلي، وإلى المخابرات األميركية، 
مبين�اً أنه عندما فش�ل في التعامل م�ع اإلدارة األميركية توجه إلى 
إس�رائيل ألنهم س�يضغطون من اجل اس�تعماله للمرحل�ة التالية، 

بحسب قوله.

اهلاشمي خيطب ود »تل ابيب« بعد ختيل أمراء 
اخلليج عن دعمه

نتانياهو أعطى أمرًا برضب إيران يف 2010.. وتراجع !!

لويب حكومي يدير فساد تعاقدات املشاريع العمالقة  !! قريبًا جدًا يف 
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             المستقبل العراقي/خاص 
قال�ت مص�ادر أمني�ة مطلعة 
إن اإلدارة األميركي�ة تس�عى إلى 
ف�رض إرادته�ا عل�ى الحكوم�ة 
العراقي�ة عب�ر االتفاق م�ع إقليم 
كردس�تان لتول�ي مهم�ة حماية 
وعزل حدود العراق عن س�وريا، 
الفتة إلى أن ه�ذه خطوة إليقاف 
أي مس�اعدة إيراني�ة او عراقي�ة 
وأك�دت  س�وريا.  نح�و  تتج�ه 
المصادر ل�”المس�تقبل العراقي” 
أن “مفاوض�ات اإلدارة األميركية 

وصل�ت إلى طريق مس�دود مع رئيس ال�وزراء نوري 
المالكي لكنها وج�دت طريقها في الجانب الكردي”، 
مبين�ة أن “قادة اإلقليم قدم�وا الفرصة على طبق من 

ذه�ب ألمي�ركا بالموافق�ة على 
المحاذي�ة  حدوده�م  اس�تعمال 
لس�وريا مقاب�ل بعض الش�روط 
م�ن بينه�ا إلغ�اء قي�ادة عمليات 
دجل�ة”. وأوضحت أن�ه “لم يتبقَّ 
من خي�ار أم�ام رئيس ال�وزراء، 
فإما أن يفتح الحدود مع س�وريا 
أمام اإلدارة األميركية، أو أن يلغي 
قيادة عمليات دجلة ويعيد القوات 

المركزية إلى سابق مواقعها”.
وذك�رت المص�ادر أن “إيران 
تنتظر ما س�تؤول إلي�ه األمور”، 
مضيف�اً أنها “ق�د تطيح بآمال الكرد في الش�مال في 
ح�ال تورط�وا م�ع االميركان وس�محوا له�م بقطع 

الحدود مع سوريا”.

صفقة أمريكية ـ كردية تضع بغداد 
بكامشة »عمليات دجلة« !!

قرار بعدم تسلم ضباط الدمج 
مسؤوليات أمنية!!

التقى مسؤولين كبارًا من الموساد في أنقرة

احلدود الرتكية والعراقية »ستار 
حديدي« بوجه الالجئني السوريني

املالية النيابية: 40 مليار دوالر 
هربت اىل اخلارج العام املايض 

خيـوط بشـأن تـورط سياسيـني 
بحادثة سجن تكريت

            بغداد / المستقبل العراقي
أعل�ن ائتالف دولة القانون عن تقديم 90 نائبا طلبا إلى رئاس�ة مجلس النواب للكش�ف عن 

أس�ماء المتورطين بقضية البنك المركزي. وقال النائب كمال الساعدي في مؤتمر صحفي 
عق�ده ف�ي مبنى البرلمان إن “90 نائبا قدموا اليوم طلبا للكش�ف عن أس�ماء سياس�يين 

وأش�خاص متورطين بقضي�ة مزاد البنك المركزي وعن ش�ركات الصيرف�ة المتورطة 
ف�ي القضية أيضا”. وأضاف “هناك جهات تحاول عرقل�ة التحقيق في القضية وتتحرك 

بحرفية وتحت اطر قانونية وعلى البرلمان الكشف عنها عند اكتمال التحقيقات”.

يطالبون بالكشف عن أسامء املتورطني بقضية البنك املركزي

           بغداد / المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الدفاع األميركي�ة »البنتاغون« ان 
قطر واإلمارات طلبتا ش�راء أنظمة دفاع صاروخي 
من لوكهيد مارتن بقيم�ة 7.6 مليار دوالر للتصدي 
لتهدي�دات محتملة وتقلي�ل اعتمادهما على القوات 
لوق�ف  يوم�ا   30 المش�رعين  وأم�ام  األميركي�ة. 
الصفق�ات المحتمل�ة ولك�ن مث�ل ه�ذا األم�ر نادر 
الح�دوث بم�ا أن االتفاقيات تخض�ع لفحص دقيق 
مع المش�رعين قبل نش�ر اإلش�عار. وبيع االسلحة 
لقط�ر واالمارات جزء من جه�ود الواليات المتحدة 
لتعزيز التعاون مع دول الخليج بشان انظمة الدفاع 
الصاروخ�ي وتكثي�ف الضغ�ط عل�ى إيران بش�أن 

برنامجها النووي.

         بغداد/ المستقبل العراقي
قال الفريق ضاحي خلف�ان، القائد العام 
لش�رطة إم�ارة دب�ي أن جماع�ة اإلخ�وان 
المس�لمين “كانت في السابق تستولي على 
أموال تبرعات المحس�نين ف�ي الدول، لكنها 
اآلن تخطط للس�يطرة عل�ى خزائن الدول”. 
وأض�اف في ن�دوة نظمها مركز “المس�بار 
ف�ي  المتخص�ص  والبح�وث”  للدراس�ات 

دراسة الحركات اإلسالمية أن “الهيكل التنظيمي لجماعة 
اإلخوان أش�به بهيكل عصابات المافي�ا العالمية، لوجود 
مجموعة صغيرة في التنظيم هي التي تخطط وتس�يطر 

عل�ى كل ش�يء”. مبين�اً أن “م�ا نس�معه عن 
الجماع�ة يذكرنا بقص�ة علي باب�ا واألربعين 
حرامي�ا”. من جهت�ه، تحدث القيادي الس�ابق 
ف�ي جماع�ة اإلخوان س�يد المليجي، ع�ادا أن 
“الكراهي�ة لإلخ�وان تزاي�دت بع�د وصوله�م 
للس�لطة في مصر حيث بدأت تظهر حقيقتهم 
الس�لبية للجمي�ع”. وأش�ار ال�ذي كان عضوا 
بالجماع�ة لم�دة 40 عام�اً ووص�ل لعضوي�ة 
مجلس شورى الجماعة، إلى أن “عدد أعضاء الجماعة في 
مصر اليزيد عن 200 ألف ش�خص، والمعارضة المصرية 

أكبر من الجماعة بكثير لكنها غير منظمة”. 

واشنطن تبيع أنظمة صواريخ 
لإلمارات وقطر
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        بغداد/ المستقبل العراقي
كش�فت تقاري�ر إخباري�ة عبري�ة أن رئي�س 
ال�وزراء »اإلس�رائيلي« بنيامي�ن نتانياهو ووزير 
الحرب إيهود باراك أعطيا أمراً للجيش عام 2010 
بمهاجمة منش�آت نووية إيرانية، إال أن هذا األمر 
جرى إلغ�اؤه. وجاء في مقتطف�ات فيلم وثائقي 
بثت�ه القناة »اإلس�رائيلية« الثانية أمس أن رئيس 
األركان اإلسرائيلي آنذاك الجنرال غابي أشكينازي 
ورئيس الموس�اد مائير داغ�ان اعترضا على أمر 
رفع مستوى االس�تنفار العسكري إلى المستوى 

ال�ذي يعن�ي أن هن�اك هجوم�ا 
عسكريا وشيكا. وعقب اجتماع 
ف�ي 2010 لما يع�رف ب�»منتدى 
السبعة«، وهو هيئة تضم الوزراء 
الس�بعة األساس�يين، ويش�ارك 
ع�ادة ف�ي اجتماعاته�ا رئي�س 
ورئي�س  اإلس�رائيلي  األركان 
الموس�اد، أعطى نتانياهو األمر 
االس�تعدادات  مس�توى  برف�ع 
العسكرية في إسرائيل إلى درجة 

»بي«، وهو رمز يدل على أن العس�كريين 
مدعوون لالس�تعداد لالنتقال إلى مرحلة 
القتال. إال أن داغان عارض هذه الخطوة، 
بحس�ب القناة اإلس�رائيلية، التي أشارت 
إلى أن قرار شن حرب على إيران ال يمكن 
اتخ�اذه إال م�ن جانب الحكوم�ة األمنية 
المصغ�رة التي تضم نح�و 15 وزيرا، في 
حين أعرب رئيس األركان عن خشيته من 
أن يؤدي رفع مس�توى التأهب في البالد 

إلى »خلق وقائع ميدانية جديدة«. 

90  نائباً

خلفان:  »اإلخوان« خيططون للسيطرة عىل خزائن الدول
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

يصفون أنفس�هم بالصقور، وهم اقل 
م�ن أن يكون�وا حمائم في حزب سياس�ي 
مهم�ا  بالضحي�ة  ويتل�ذذون  مغم�ور، 
اتس�ع نط�اق وظيفتها السياس�ية "رئيس 
جمهورية – رئي�س وزراء – رئيس مجلس 
ن�واب"، ويمررون مزاجاً ح�اداً ال عالقة له 
بالمعرك�ة السياس�ية ف�ي البل�د، والهدف 
الس�امي الذي يبحثون عن مقاصده في كل 
جول�ة تحد، وصول�ة تحت قب�ة البرلمان.. 
إزع�اج اآلخرين وتس�جيل ه�دف ملغى في 

مرمى الغريم السياسي!.
ليس هنالك في التجارب الديموقراطية 
تطاول على المقامات الكبيرة والمهمة في 
الدولة التي افرد الدستور لموقعها مساحة 
م�ن االحت�رام، بالنظر لما تمثل�ه في حياة 
الناس والدولة من مكانة ودور وموقع، لكن 
هؤالء الذين نعرفهم بأسمائهم حيث تحولوا 
في ظ�ل الديموقراطية إلى صقور، وهم لم 
يشموا رائحة البارود في عمرهم يشتغلون 
على نظرية التنقيص فيوهنون من الموقع 
ويضرب�ون بفأس النيل م�ن مكانة الرئيس 
ويحتدم�ون مع�ه ف�ي كل جولة ص�راع أو 
حي�ن يرون الرجل يش�تغل ب�أدوات وأفكار 
وحزمة تص�ورات بعيدة أو غير منس�جمة 
مع ه�وى القائم�ة الت�ي هو فيه�ا فيكيل 
الش�تائم البرلمانية غي�ر المهذبة، ويصف 
المقام المسؤول بما ال يليق.. يجري كل هذا 
في ظل صم�ت القائمة الت�ي ينتمي إليها، 
وذهول من قبل قائمة الرئيس، وتش�ف من 

قبل القائمة المنافسة!.
ه�ؤالء الذي�ن ينال�ون م�ن المقامات 
السياس�ية المس�ؤولة في البلد، ال يتمنون 
العافي�ة والصح�ة واالرتف�اع إل�ى منص�ة 

تمثي�ل األه�داف الوطني�ة العليا، ب�ل يرون 
في الخالف والتشظي وبقاء الحال كما هو 
عليه اآلن جزءا من استمرارهم في السلطة، 
والس�لطة الش�عبية منهم براء، ل�ذا، يحتل 
ق�رار اإلبعاد األولوية في أي�ة خطوة مقبلة 
على صعيد االنتخابات النيابية أو انتخابات 
مجال�س المحافظ�ات ف�ي العش�رين من 

الشهر الرابع السنة المقبلة!.
من�ذ مت�ى كان التطاول على ش�خص 
رئيس الدولة جملة مفيدة او موقفا سياسيا 
سليما أن لم يكن توهينا بالبلد، وبالرئيس، 
وكيف نفهم العملية السياس�ية إذا كان اقل 
نائ�ب في كتلة كبي�رة، أو صغيرة، يش�ّرح 
الرئي�س ومق�ام رئاس�ة الجمهورية بما ال 
يلي�ق، فيعرض البل�د الى اهتزاز سياس�ي، 
ويضع مستقبل العالقات الوطنية في مهب 

الريح!.
الكت�ل  ن�واب  بع�ض  ب�ه  يق�وم  م�ا 
الكبي�رة والصغيرة على اخت�الف أحجامها 
ومش�اربها السياس�ية والفكرية يستهدف 
مق�ام النص الدس�توري قبل مق�ام رئيس 
الجمهورية، فهو في رأي هذا النائب رئيس 
يحظى باحترام القائمة، والشعب العراقي، 
واألمة اإلس�المية، والمرجعيات الدينية، اذا 
ما أحس�ن العالقة بكتلة النائ�ب المهاجم، 
وقل�ص من عالقته مع غريم الكتلة الكردي 
والعرب�ي، وإذا ح�دث، وحصل تق�ارب بين 
بارزان�ي وطالبان�ي او ع�الوي وطالبان�ي 
وبارزان�ي، ف�إن النص الدس�توري تعرض 
للتنقيص والتشويه، وقامت القيامة واعتلى 
النائ�ب المنص�ة وطال�ب بض�رورة إجراء 
تعديالت جوهرية في البنية الدستورية، ألن 
المرحلة والتاريخ تجاوز الكثير من الفقرات 

الخاصة.. بكل التفاصيل الخاصة!.
هك�ذا نائب يمثل خطرا كبيرا، ومؤلما، 

وخس�ارة لقائمت�ه التي تظن أنها تحس�ن 
صنعا بهذا النائب، وهي إنما تسيء لنفسها 
وللن�اس الذي�ن انتخبوه�ا، وعق�دوا اآلمال 
الطويل�ة عليها خ�الل يوم م�ن االنتخابات 
عصي�ب جرت في�ه انهار من الدم وس�قط 
الكثيرون ش�هداء وجرحى ومن اجل من؟!. 
من اج�ل نائب يأتي إلى مجل�س النواب ثم 
تختلف قائمته مع مقام رئيس الجمهورية 
فيق�وم متحديا ه�ذا المق�ام الدس�توري، 
لينه�ش في لح�م الرئيس، ويع�رض البالد 
إلى األزمة، وربما يكون اختالق األزمة ليس 
بفع�ل النائ�ب المكل�ف بل بس�بب القائمة 

المكلفة بمهاجمة الرئاسة!.
ه�ذه النم�اذج الموت�ورة سياس�يا، ال 
ينبغ�ي أن تأتي للمق�ام البرلماني ذاته في 
الم�رة المقبلة خاص�ة أنها ل�م تقترب من 
منصة ع�دد األص�وات الش�عبية التي تأتي 
بها إل�ى البرلم�ان، بل ارتقت عب�ر أصوات 
االخ رئيس ال�وزراء، وال ينبغي لها أن تدرك 
مس�توى التكليف في التعبي�ر عن الموقف 
المس�ؤول، ألنها ستضع القائمة في قفص 
االتهام، وتضع البلد على بركان من الغضب 
الشعبي العارم، وتمد في عمر حالة االرتباك 
المتعم�دة في الع�راق، وهو أم�ر مرفوض 
جملة وتفصيال من قب�ل العراقيين والقوى 
الوطنية التي عجزت لآلن عن توفير األجواء 
المالئم�ة لقيام حكومة منس�جمة بس�بب 
الخالف�ات والتناف�س عل�ى الس�لطة، وقد 
نتقاتل ونشهر السالح بوجوه بعضنا أن لم 
تخمد تلك اللغة المتوحش�ة ويعود اآلخرون 

إلى معسكراتهم!.
أخي رئيس الوزراء.. إن من يتجاوز كل 
مراحل التحدي والخط�ورة وجوالت تحويل 
الحكومة القائمة حكوم�ة تصريف أعمال، 
قادر على التفاوض م�ع رئيس الجمهورية 

من دون المرور بمرحلة تنغيص 
األمزج�ة وتعكير الصف�و وتوتي�ر األجواء، 
بهنة نائب هنا، وس�ذاجة نائ�ب هناك، وإذا 
أردت أن تدخ�ل البرلم�ان المقب�ل ب��120 
نائبا، فان األمر يتطلب إخراج نواب حاليين 
يعان�ون كثي�را حتى يخرج�وا جملة مفيدة 
من صدورهم واس�تبدالهم برج�ال قادرين 

عل�ى تمثيل ش�عبهم وناخبيهم قبل تمثيل 
كتلهم وزعاماتهم التي أوصلتهم بأصواتها 
للبرلم�ان وان االعتم�اد عل�ى بعضهم في 
تصفية الحساب مع اآلخرين سيدخلنا في 
نف�ق ال نعلم مت�ى نخرج من�ه، خاصة أن 
العراق الحالي ينام على برميل بارود، ومن 
شأن كلمة واحدة أن تشعل الحريق، ونحن 

بحاجة إلى من يس�كب الماء على النار وال 
يضرم النار في الماء!.

أخشى أن تكون االنتخابات التشريعية 
المقبل�ة محط�ة لهزيمة قاس�ية بس�بب 
اإلرب�اك الع�ام الذي تعانيه مراف�ق الدولة، 
والحي�اة الوطنية، وبس�بب وجود رجال ال 
عالقة له�م بالتجرب�ة الوطني�ة، ونمطها 

التع�ددي الديموقراط�ي، وليس�ت محطة 
ف�وز ومنص�ة انتصار س�احق كم�ا نظن 
خاصة أن السياسة األميركية بدأت تتحرك 
عل�ى خط االنتخاب�ات العراقي�ة، وتطالب 
اآلخري�ن من القوائ�م إذا ف�ازوا بمحاكمة 
كتلة الرئيس.. هذا ما قالته أمس نيويورك 

تايمز األميركية !.
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إخراج املسلحني من القوائم الكبرية واألخرى األقل.. رضورة انتخابية !

          بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على إحالة مش�روع كاس�ر األمواج 
ورصيف الخدمات في ميناء الفاو إلى شركة يونانية متخصصة، فيما بلغت 

قيمة العقد 200 مليون يورو. 
وق�ال بي�ان رس�مي، إن "مجل�س الوزراء وخالل جلس�ته ال�� 48 قرر 
الموافقة على إحالة مش�روع كاس�ر األمواج الش�رقي ورصي�ف الخدمات 
لمش�روع ميناء الفاو الكبير لعهدة شركة يونانية متخصصة". وأوضح أن 
"الموافق�ة تمت على قيمة العقد المبرم بين الش�ركة ووزارة النقل وبكلفة 

إجمالية بلغت 204 ماليين يورو".

          بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى وزير الخارجي�ة الكويتي 
الشيخ صباح الخالد، ما أعلنه مارتن 
كوبل�ر رئي�س بعثة األم�م المتحدة 
ف�ي الع�راق ع�ن موافق�ة الكويت 
على تحويل بقي�ة تعويضات الغزو 
العراق�ي إلى اس�تثمارات في بعض 

المحافظات.
وأش�ار المس�ؤول الكويتي إلى 
أن ه�ذا الموض�وع ال ي�زال يناقش 
في األمم المتح�دة ويعالج من قبل 
مجل�س األمن وأن الكوي�ت تتعاون 
ف�ي كل المج�االت م�ع الس�لطات 
االلتزام�ات  إلكم�ال  العراقي�ة 

الدولية. وش�دد صب�اح الخالد على 
تخض�ع  التعويض�ات  مس�ألة  أن 
لقرارات المجلس من حيث النس�ب 
والحص�ص، وأن الع�راق ملتزم بها 
تم�ام االلت�زام وإن�ه يدف�ع جميع 
المستحقات وفقاً للزمن المطروح.

يذك�ر أن بعث�ة األم�م المتحدة 
لدى العراق "يونامي" وعلى لس�ان 
رئيس�ها مارت�ن كوبل�ر كان�ت ق�د 
أعلن�ت ام�س االول موافقة الكويت 
عل�ى تحوي�ل م�ا تبقى م�ن مبالغ 
التعويض�ات المترتبة عل�ى العراق، 
إل�ى   ،1990 ع�ام  غ�زوه  ج�رّاء 
اس�تثمارات ف�ي البص�رة وعدد من 

المحافظات العراقية.

إحالة مرشوع كارس األمواج بميناء
 الفاو لرشكة يونانية

الكويت تنفي حتويل تعويضات "الغزو" 
إىل استثامرات يف العراق

          بغداد / المستقبل العراقي

اإلغ��اث�ة  وك����االت  تش�عر 
ومنظم�ات حق�وق اإلنس�ان بقلق 
متزاي�د إزاء آالف األش�خاص الذين 
فروا من العنف في س�وريا، ولكنهم 
أصبحوا ف�ي نهاية المطاف عالقين 
عل�ى المعابر الحدودي�ة في انتظار 
دخول بلدان مجاورة وطلب اللجوء. 
وأفادت الس�لطات التركية أن هناك 
أكث�ر م�ن عش�رة آالف س�وري في 
نقاط مختلفة على الجانب السوري 
من الحدود، وينتظر الكثيرون منهم 
دخ�ول تركيا. كما ت�م إغالق المعبر 
ومنطق�ة  س�وريا  بي�ن  الح�دودي 
القائ�م الحدودية العراقي�ة منذ 21 
الح�االت  تش�رين األول، باس�تثناء 

الطبية الطارئة. 
وتق�ول ريم�ا فليح�ان، وه�ي 
عضو في لج�ان التنس�يق المحلية 
وتعيش اآلن في األردن، إن السلطات 
األردنية رفضت أيضاً دخول مدنيين 
على الحدود وإل�ى المطار، مضيفًة 
يواجه�ون صعوب�ة  الس�وريين  إن 
مماثلة ف�ي دخول ليبيا، وأن »هناك 
المواطني�ن  تمن�ع  عدي�دة  دوالً 
أراضيها«.  الس�وريين م�ن دخ�ول 
وفي بع�ض البل�دان الت�ي تقع في 
أقصى شرق االتحاد األوروبي، فاقت 
اآلن معدالت رفض دخول السوريين 

الذين يصلون إلى حدودها نسبة 50 
في المئة. وأشار مسؤولون أمميون 
يعمل�ون ف�ي اإلغاث�ة أن�ه »إضافة 
إل�ى ذل�ك، تفض�ل بع�ض البل�دان 
تحّمل إقامة الس�وريين مؤقتاً على 
أراضيه�ا، ب�دالً من توفي�ر الحماية 
الفعلية لهم. ولذلك، فإن هناك خطراً 
م�ن أن يت�م حرم�ان الن�اس الذين 
يحتاجون إلى الحماية من الحقوق 
التي يس�تحقونها بموجب القانون 
الدولي أو قوانين االتحاد األوروبي«. 
منظم�ة  أصدرت�ه  تقري�ر  ودع�ا 

»هيوم�ن رايت�س ووت�ش« في 14 
أكتوبر الحكومتين العراقية والتركية 
إلى فتح معابرهم�ا الحدودية فوراً 
ألولئك الذين ينتظرون، محذراً من أن 
عدم القيام بذلك »يعد خرقاً للقانون 
الدولي«. كما أش�ارت المنظمة إلى 
أن بع�ض الس�وريين يقيم�ون في 
بس�تان زيت�ون بالق�رب م�ن معبر 
ب�اب اله�وى المؤدي إل�ى محافظة 
هات�اي التركي�ة منذ عدة أس�ابيع، 
ويتعرض�ون أحيان�اً ألمطار غزيرة. 
وق�ال س�وريون عن�د معب�ر ب�اب 

السالم المؤدي إلى محافظة كيليس 
في تركي�ا إنهم يحتج�ون بانتظام 
عند السياج الحدودي، راجين دخول 
تركيا.بدوره، قال نائب مدير شؤون 
الالجئي�ن الس�وريين ف�ي منطق�ة 
القائ�م محمود ش�اكر إن سياس�ة 
الحكومة العراقية »تثير المخاوف«. 
وأضاف »نحن نسمع صوت القنابل 

جلياً كل يوم«. 
وق�ال أيضاً إن البوكم�ال، التي 
تبع�د ما بي�ن 15 و20 كيلومتراً عن 
الح�دود العراقي�ة، »تعرض�ت إل�ى 

القص�ف ف�ي 23 أكتوبر/ تش�رين 
االول«، مش�دداً: »يج�ب إيج�اد حل 
عاج�ل إلنق�اذ الالجئين الس�وريين 
الذين ال يزال�ون على الجانب اآلخر، 
وإال س�يتم قت�ل المزيد م�ن الناس 
بس�بب القنابل«. ووفق�اً لتقديرات، 
هن�اك حوالي ألف نازح س�وري في 
البوكم�ال يرغبون في عبور الحدود 
إلى العراق، ولكنهم يعيش�ون حالياً 
م�ع أقاربه�م أو في الع�راء. أما في 
تركي�ا، الت�ي أش�ارت في الس�ابق 
إل�ى أن رق�م مئ�ة أل�ف يمث�ل حداً 
نفس�ياً لعدد الالجئي�ن الذين يمكن 
أن تقبله�م، تس�مح الحكوم�ة في 
المتوس�ط بدخول حوالي 500 وافد 

جديد يومياً. 
وإضافة إلى وج�ود 14 مخيماً 
لالجئي�ن تعم�ل أص�اًل ف�ي س�بع 
محافظ�ات تركي�ة، س�يتم قريب�اً 
افتتاح مخيم جديد بس�عة 11,000 
الجئ في محافظة س�انليورفا. في 
غضون ذل�ك، بدأت جمعي�ة الهالل 
األحمر التركي توصيل المس�اعدات 
الح�دودي  الخ�ط  إل�ى  األساس�ية 
الفاصل بين تركيا وسوريا في شهر 
آب الماض�ي. وتضّي�ف تركيا أصالً 
أكثر من مئة ألف الجئ س�وري في 
مخيمات وأماك�ن أخرى، فضالً عن 
حوال�ي 70 ألف�اً ف�ي مناطق أخرى 

من البالد. 

غالبية الدول تمنع دخولهم إليها

احلدود الرتكية والعراقية "ستار حديدي" بوجه الالجئني السوريني           بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة أم�س عن ص�دور أحكام 
قضائي�ة بحق 1085 مدان�اً بالتالعب بالمال العام في 
بغ�داد والمحافظ�ات، الفتة في الوقت نفس�ه إلى أن 
دوائ�ر التحقيق ف�ي الكرخ ونينوى وذي ق�ار وديالى 

سجلت أعلى مستويات في تهم الفساد.
وقالت الهيئة في بيان صدر رسمي، أن “المحاكم 
المختص�ة بقضايا الفس�اد في بغ�داد والمحافظات 
أصدرت خالل األشهر التس�عة الماضية أحكاماً بحق 
ألف و85 متالعباً بالمال العام”. وأوضحت الهيئة أنها 
“كانت ق�د أحالت المتهمين إلى وفق�اً ألحكام المادة 
307 من قانون العقوبات”، مش�يرة إلى أنها تحفظت 

عل�ى الس�جالت ومبالغ الرش�ا التي كان�ت بحوزتهم 
كإحدى أدلة التجريم”.

وف�ي س�ياق متص�ل، ذك�رت الهيئ�ة أن “مكتب 
التحقيق�ات في محافظة ميس�ان أنج�ز 132 قضية 
أعقب�ه مكت�ب محافظ�ة الديوانية ب��114 قضية ثم 
مكت�ب كركوك ب�112 وتاله مكتب بابل بمئة قضية”. 
ولفتت الهيئة إلى إن “تقرير الدائرة القانونية التابعة 
لها أظهر أن مكتب تحقيقات الكرخ جاء ب�96 قضية 
ونينوى 72 وذي قار 70 ثم الرصافة وواس�ط 68 لكل 
منهم�ا وكربالء وديالى 70 قضية مناصفة”، مضيفة 
أن “مكتب�ي األنبار والمثنى قدم�ا 26 قضية أعقبهما 
مكت�ب البص�رة ب�24 والنج�ف 19 فيما ج�اء مكتب 

صالح الدين في آخر القائمة ب�12 قضية”.

          بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر في الشرطة أمس بأن 29 شخصاً 
بينهم ثالث�ة جنود بتفجير ش�مالي بغداد. وقال 
المص�در أن "حصيلة تفجير الس�يارة المفخخة 
التي كانت مركونة داخل مرآب لوقوف السيارات 
مقابل معسكر التاجي شمالي بغداد، بلغت سبعة 
ش�هداء بينهم ثالث�ة جنود، وإصاب�ة 22 آخرين 
بج�روح متفاوت�ة وإلحاق أض�رار مادي�ة بعدد 
من الس�يارات القريبة".  وأض�اف الم��ص��در 
الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه، أن "سيارات 
اإلس�عاف هرعت لموقع االنفجار لنقل الشهداء 
والمصابين، فيما انتشرت قوة أمنية في محيطه 

ومنعت من االقتراب منه".

أحكام ضد 1085 متالعبًا باملال العام

29 شهيدًا وجرحيًا بتفجري شاميل بغداد
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           المستقبل العراقي/ عن فورين بوليسي 

أمام الفائز في االنتخاب�ات األميركية عمل واحد 
فقط وهو رئاسة الواليات المتحدة، لكن أمام الخاسر 
خيارات عديدة، فربما يصبح جامعا للتبرعات من أجل 
الكنيسة المورمونية وهي وظيفة ستالئم الجمهوري 
ميت رومني، أو أن يكمل هوايته في لعب كرة الس�لة 
وه�ي هواي�ة أوباما التي قد تقوده إل�ى االحتراف في 

الخارج.
ه�ذه بعض النصائح الت�ي وجهتها مجلة فورين 
بوليسي األميركية، في مقال ساخر، لكال المرشحين 
حت�ى ال يرضخا لالكتئاب ويطلق�ا لحيتهما أو يصابا 
بالبدان�ة والتره�ل إذا ما خس�را في س�باق الرئاس�ة 
المحتدم بينهما، على حد تعبير المجلة. وتقول "أحد 
األفكار هي تعيين رومني في حال خس�ارته س�فيراً 

في اسرائيل".
وت�رى المجل�ة المعني�ة بالسياس�ة الخارجي�ة 
واالقتصاد والتابعة للواش�نطن بوس�ت أن�ه "ال فرق 
كبيرا في السياسة تجاه إسرائيل" بين أوباما ورومني 
حي�ث "يحب�ذ كل منهما منح مس�اعدات عس�كرية 
ضخم�ة لت�ل أبيب والوص�ول عبر التف�اوض إلى حل 
إقام�ة دولتي�ن". "لك�ن العالقات الش�خصية تحدث 
فرقا في السياس�ة وعالق�ة أوبام�ا ونتانياهو كانت 
ثلجية منذ البداية بينما رومني ورئيس وزراء اسرائيل 

أصدقاء قدامى"، حسب الصحيفة.
أن يصبح رومني "رئيسا للجنة األولمبية الدولية" 
نصيحة أخرى توجهه�ا الصحيفة التي ترى أنه بهذه 
الطريقة يمكنه أن يستغل تجربته عندما نجح في أن 

يصب�ح حاكما في إتمام أولمبياد س�ولت ليك س�يتي 
عام 2002 و"التي ال ينفك يتحدث عنها إلى درجة أنه 

ألف كتاباً بشأنها".
وم�ن األف�كار المطروح�ة أيضا عل�ى رومني أن 
يصب�ح جامع�ا للتبرع�ات لكنيس�ة المورم�ون التي 
ينتم�ي إليه�ا ويعمل عل�ى تحفي�ز المتبرعي�ن على 

زي�ادة منحهم للكنيس�ة. "رومني ممك�ن أن يصبح 
أيضا مرش�حا رئاس�يا، فقد اقترب خط�وة من البيت 
األبي�ض وإذا م�ا تحقق�ت كل نبوءات�ه الكارثية التي 
يقول أن أوباما س�يحققها، فإن فوزه بالرئاس�ة بعد 
أربع سنوات س�يكون لقمة س�ائغة"، حسب فورين 

بوليسي.

أما "وظائف أوبام�ا" المقترحة فمنها أن يصبح 
مبعوث�ا دولي�ا بما يؤهل�ه للحصول م�رة أخرى على 
جائزة نوبل للس�الم. "قد يكون مفيدا أن يعمل أوباما 
كبديل للمبعوث الدولي إلى سوريا األخضر اإلبراهيمي 
ثم يتحول إلى حل النزاع الفلسطيني-اإلس�رائيلي بعد 
أن يكون قد انتهى من النزاع في س�وريا" مما يؤهله 

"لربح جائزة نوبل للسالم".
وتتهكم فورين بوليس�ي قائل�ة أن أوباما انتخب 
أثناء دراس�ته رئيس�ا للجنة في كلي�ة الحقوق "ليس 
لعقليته القانونية الفذة ولكن لمقدرته على أن يكون 
لطيف�ا م�ع كل م�ن الليبراليي�ن والمحافظين". "كل 
رئيس أميركي ترك الرئاسة كتب مذكراته، لكن أوباما 
بدأ بهذه المهمة قبل وصوله للرئاسة في كتابه، أحالم 
م�ن أب�ي، بإمكان�ه إذاً أن يكتب الج�زء الثاني وليكن 

اسمه أحالم من أطفالنا".
وتنصحه كذلك "بمواصل�ة الحرب على اإلرهاب، 
فبالرغم من أنه صور نفس�ه في حملت�ه األولى على 
أنه داعية س�الم إال أنه من أكثر الرؤس�اء الذين قاموا 
بتوجي�ه ضربات عس�كرية ضد االره�اب". فأوباما، 
كما تذكر المجلة، "قتل أسامة بن الدن" زعيم تنظيم 
القاع�دة "فض�ال عن أنه يص�ادق ش�خصياً على كل 
ضرب�ة توجهها طائرة بدون طيار" ضد أي هدف كان 
خاصة في أفغانستان. وأيضا في حال خسارته، ترى 
فورين بوليس�ي أن الرئيس الذي ما زال يتمتع بصحة 
جيدة ولياقة عالية في س�ن ال�� 51 يمكنه أن يبحث 
عن م�كان كالعب كرة س�لة ف�ي ال�دوري األوروبي. 
"حقا إنه لي�س مبهرا كالدوري األميركي، لكن أوباما 
ذو الش�عبية يمكن�ه أن يضيف اهتمام�ا أكبر باللعبة 

في أوروبا"، حسب الصحيفة.

بعد اخلسارة.. رومني جامع تربعات الكنيسة وأوباما
إىل كرة السلة !!
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صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

قرر مجلس الوزراء إس�تبدال البطاقة التمويني�ة المطبقة حاليا بمبالغ نقدية 
توزع بين المش�مولين بالنظ�ام المذكور بواقع 15 الف دين�ار لكل فرد وتوضع 
ضوابط ملزمة لتس�عيرة الطحي�ن بما يضمن عدم التالعب باألس�عار إبتداء من 
2013/3/1، وتش�كل لجنة برئاس�ة وزير التجارة وعضوي�ة وزيري التخطيط 
والمالي�ة ومحافظ بغداد وممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع 
ضوابط تنفيذ هذا القرار!!! “المس�تقبل العراقي”، وانطالقا من حسها وواجبها 
الوطني، س�تفتح ملف البطاق�ة التموينية على مصراعي�ه، وتطلق حملة كبرى 
الس�تطالع آراء الخبراء والمتخصصين والسياسيين بشأن المصير الذي آلت اليه 
»البطاقة التموينية المسكينة« التي يعتمد عليها قطاع واسع جدا من المواطنين 
البس�طاء، والفقراء، والمعدمين، وذوي الدخل المحدود، وصوال الى وضع حلول 

جذرية حقيقية تحمي للمواطنين حقوقهم. 

تفجريات الكاظمية.. رسالة شديدة اخلطورة 
للمهيمنني عىل السلطة

ستفتح الطريق أمام القوى السياسية الجديدة.. وتسقط القديمة

الحكومــة تستبــدل التموينيــة بـــ 15  الــف ديــنار !!!
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تشديد اإلجراءات األمنية املتعلقة 
بالعقارات املعروضة لإلجيار

       بغداد / المحلل السياسي
 قال مصدر سياس�ي مطل�ع إن “التفجي�رات األخيرة 
التي طالت مدينة الكاظمية هي عمل سياسي نفذ عبر إياد 
مسلحة إرهابية استهدفت القوى المهيمنة على السلطة”، 
الفت�ًا إلى أنه “م�ن اآلن وصاعداً يج�ب أن تتصرف القوى 
السياس�ية الموج�ودة ف�ي الس�لطة على أس�اس ان هذه 
التفجيرات تطال نفوذ الكتل السياسية والقوى الوطنية”. 
وأش�ار إلى أن “على الكتل السياس�ية ان تفهم أن األصابع 
التي زرعت الديناميت والعبوات الناسفة وقتلت الناس في 
باب الدروازة وشوارع المدينة المقدسة إنما اشتغلت وفق 
توقيت�ات وس�قوف وش�روط”،  مبيناً أنها “تس�عى أيضاً 
لتنفي�ذ مجموعة من األهداف االس�تراتيجية في مقدمتها 
إس�قاط تجرب�ة التحالف الوطني ف�ي إدارة الدولة لصالح 
جبهات والفتات وعناوين سياسية ال احد يعرف بخلفياتها 

الفكرية والسياسية إال الممولون في قطر والسعودية”.
�ل الكش�ف ع�ن اس�مه  وأوض�ح المص�در ال�ذي فضَّ
ل�”لمس�تقبل العراق�ي” أن “التفجي�رات األخي�رة، بعي�داً 
ع�ن التفس�يرات األمني�ة، له�ا طاب�ع إلس�قاط برنام�ج 
التحال�ف الوطني الذي يضم التيارات الش�يعية البارزة في 
الحكوم�ة العراقية”، مضيف�اً أنه “إذا بق�ي الحال األمني 
عل�ى هذا المس�توى من اله�زال في مواجه�ة تصعيد غير 
مسبوق ومدروس من قبل التيارات التكفيرية والسياسية 
المختبئة خلف مشهد الحياة السياسية فان وضع التحالف 
الوطني سيكون بنزول لصالح القوى السياسية الجديدة”، 
ة في العملية  مس�تدركاً بالقول أن هذه القوى ستدخل بقوَّ
وس�تفاجئ جمي�ع السياس�يين، مش�يراً إل�ى أن خطابها 
سيؤثر روحياً وسياسياً في الشارع العراقي. وذكر المصدر 
أن “لي�س كل الجبهات واألحزاب السياس�ية الجديدة التي 
ستش�ارك في انتخاب�ات مجالس المحافظ�ات هي أحزاب 
هاً إل�ى أن “عدداً من الش�خصيات  وجبه�ات س�يئة”، منوِّ
ووطنيته�م  بصدقه�م  معروف�ون  الوطني�ة  والرم�وز 
وإخالصه�م لوطنهم وللفقراء والمحرومين ولكيفية بناء 

البلد وبالطريقة التي تحقق األهداف الوطنية”.
وش�ّدد المصدر بالق�ول أن “التفجي�رات األخيرة التي 
طالت الكاظمية س�تفتح الطريق النقالب حقيقي في بنية 
االجتماع الوطني وفلسفة االنتخاب والطريقة التي يتوجب 
على الناخب إتباعها من اجل تغيير الواقعيات التي تس�الم 

عليها الن�اس”، موضحاً أنه “إذا حدث وصعدت تلك القوى 
ال�ى واجهة العن�وان الوطني وتصدرت القوائم الكاس�حة 
فإن القوى الكبيرة الحالية ستش�هد انهي�ارا كبيرا مماثال 
لصع�ود الق�وى القادمة”، معل�اًل ذلك بالق�ول أن “القوى 
السياسية القديمة ليس باس�تطاعتها أن تواصل المسيرة 

بسبب الصدمة وال تس�تطيع التواصل مع الجمهور كونها 
ال تمتل�ك جمهورا في المحافظات والم�دن على خلفية أن 
مجيئها األول كان بفعل تحوالت الحرب األمريكية األخيرة 
وصعود الطائفية وطغيان ما س�مي حينها بس�لم القوائم 

المغلقة”، بحسب قوله.

   بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف عض�و ائت�الف دول�ة القان�ون س�عد المطلبي عن 
وج�ود250 مش�روع قانون معط�ل في مجلس الن�واب. وقال 
المطلب�ي إن “م�ن المؤم�ل خ�الل ه�ذه األي�ام عق�د اجتماع 
للرئاس�ات الثالث، وهذا االجتماع س�يتم خالله التباحث بشأن 
العالقة بين الس�لطتين التش�ريعية والتنفيذية، واإلس�راع في 
تش�ريع القوانين المعلقة في البرلمان”. يش�ار إلى أن مجلس 
النواب أجل التصويت على قوانين عديدة منها قانون المحكمة 
االتحادي�ة وقانون الدفع باآلجل وقان�ون العفو العام وغيرها 

أكثر من مرة، بسبب خالفات الكتل السياسية عليهما.

        بغداد/ المستقبل العراقي
أعل�ن الناط�ق الرس�مي ل�وزارة الداخلي�ة العقيد س�عد معن 
إبراهي�م عن صدور أمر م�ن الوكيل األقدم لل�وزارة عدنان هادي 
األسدي لجميع قواطع األمن والمديريات التابعة لوزارة الداخلية 
بتش�ديد إجراءاته�ا األمني�ة فيما يتعل�ق بالعق�ارات المعروضة 
لإليجار والتأكد من هوية المؤجر قبل السماح له بالسكن في هذه 
العقارات. وأعلن معن إن دوائر وزارة الداخلية المختصة س�تتخذ 
إج�راءات مش�ددة للغاية بح�ق المؤج�ر والمس�تأجر إذا لم تتبع 
اإلجراءات القانونية الخاصة بالعقارت المعروضة لإليجار والتي 
تقع على عاتق الطرفين. وأكد إن إعطاء مبالغ مالية كبيرة تفوق 
استحقاق العقارات المؤجرة يغري المؤجرين ويجعلهم يؤجرون 
عقاراتهم إلى أي ش�خص بدون التأكد من هويته ما سبب مشاكل 
أمنية متعددة، مشيراً إلى إن “هذا اإلجراء جاء بسبب تحول بعض 
العق�ارات المعروض�ة لإليج�ار إل�ى أوكار ومخاب�ئ لإلرهابيين 

واألسلحة التي تحصد أرواح األبرياء من أبناء شعبنا”.

          المستقبل العراقي / خاص
ق�ال عض�و ف�ي مجل�س الن�ّواب إن “العالق�ات الش�خصية 
ب�دأت تطيح بأيِّ جهوٍد لإلص�الح للعملية السياس�ية”، الفتا ًإلى 
أن “الحكوم�ة أصبح�ت مكبل�ة بأط�ر العالقات الش�خصية التي 
تحول دون إقالة مس�ؤول مفس�د او مقاضاة آخر او تغيير إدارة 
وزاري�ة”. وأكد النائب ل�”المس�تقبل العراقي”، والذي فّضل عدم 
الكش�ف عن اسمه، أن “طلبات العفو والسماح والوساطة تتوافد 
على مكتب رئاس�ة الوزراء بش�كل كبير يوميا، فضالً عن زيارات 
خاص�ة لرئيس الوزراء ن�وري المالكي يقوم به�ا أعضاء مجلس 
الن�ّواب لإلبقاء عل�ى أصدقائهم او أقربائهم او م�ن لهم مصلحة 
داخل المؤسس�ات الحكومية”. وبين انه “لم 
يتوق�ف األم�ر عند ه�ذا الحد بل تع�داه إلى 
عم�ل الش�ركات المتعاق�دة م�ع الحكومة 
وال�وزارات، وأصبحت تلك الش�ركات تعمل 
عل�ى وف�ق نظ�ام المظل�ة والظهي�ر 
الحكومي”، مشيراً إلى أن “الشركات 
تعطي نسبا ثابتة لمسؤولين ونواب 
مقابل ضمان دعمه�م لها إن أخلَّت 
بأي شرط من شروط تعاقداتها مع 
الحكومة”. وذكر المصدر أن “هناك 
سماس�رة في األروق�ة الحكومية 
يعمل�ون  الن�واب  مجل�س  وف�ي 
عل�ى تب�ادل المناف�ع بي�ن التجار 
والمقاولي�ن وبي�ن المس�ؤولين”، 
مش�دداً على أن “هذا م�ا يبرر إفالت 
أصحاب الشركات والمسؤولين المنفذين 
والخدميي�ن ف�ي الحكوم�ة م�ن العقاب 

والمساءلة القانونية”، على حد قوله.

              بغداد / المستقبل العراقي 
بينما كش�فت اللجنة المالي�ة النيابية عن إصدار 
البنك المركزي فواتير ش�راء، بقيمة 50 مليار دوالر 
الع�ام الماضي، 10 منها حقيقي�ة، و40 مليار دوالر 
وهمي�ة، أكدت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابية 
أنها ستكش�ف اللثام عن الجهات المتورطة بغس�يل 
األموال التي حصلت ف�ي اآلونة األخيرة.وقال عضو 
اللجن�ة المالي�ة النيابية هيثم الجب�وري إن “تحقيق 
اللجن�ة المكلفة بعمل البن�ك المركزي بين من خالل 
اخذ عينتين من مجموع�ة فواتير تضم 201 فاتورة 
ش�راء أن اثنتي�ن فقط منه�ا حقيقي�ة” موضحا أن 
“فاتورتين من أصل ال� 201 أدخلت موادها للعراق”. 
وأك�د الجبوري أن “م�ا تم بيعه م�ن العملة الصعبة 
في البن�ك المركزي العام الماضي وص�ل تقريباً إلى 
50 ملي�ار دوالر وف�ي ح�ال المقارنة نج�د أن %20 
فق�ط أدخلت مواده�ا مما يعن�ي أن 40 مليار دوالر 
خرجت بدون أن تدخل موادها للعراق” مبيناً أنه “إذا 
مت ال� 40 مليار دوالر على مدار السنة يظهر أنه  ُقسِّ
في األس�بوع الواح�د يخرج من الع�راق 800 مليون 
دوالر مثلما ذكرت الصحيفة األميركية وول ستريت 
جورنال”. ولف�ت الجبوري إل�ى أن “البنك المركزي 
ال يطال�ب ببوليص�ة ش�حن وال بإيص�ال ضريبي”، 
مضيف�اً “بالتالي هو مطمئن عل�ى أن هذه الفاتورة 
حتى وأن كانت وهمية س�وف يتسلم ما يقابلها من 
العمل�ة الصعبة وم�ن الممكن أن تهرب خ�ارج البلد 
أو تب�اع في الس�وق الس�وداء أو تس�تخدم كغس�يل 
أم�وال”. يذكر أن القضاء أص�در مذكرة اعتقال بحق 
س�نان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي على 
خلفية شبهات مالية.على صعيد متصل، أكدت لجنة 
االقتصاد واالس�تثمار النيابية أنها ستكش�ف اللثام 
عن الجهات المتورطة بغس�يل األموال التي حصلت 

ف�ي اآلون�ة األخيرة مش�يرًة إل�ى أن األي�ام المقبلة 
ستش�هد فض�ح جميع الجه�ات المتورطة بغس�يل 
األم�وال. وق�ال رئي�س اللجن�ة أحم�د العلوان�ي إن 
“اللجنة ش�كلت لجنة تحقيقيه لمتابعة ملف غسيل 
األم�وال في البن�ك المرك�زي حيث ت�م توصلت إلى 
اكتشاف متورطين وفي عدة جهات وأثارت شبهات 
ح�ول بعض الش�خصيات السياس�ية”، مش�يرا إلى 
أن “اللجنة ستكش�ف اللثام عن الجه�ات المتورطة 
بغس�يل األم�وال الت�ي حصلت ف�ي اآلون�ة األخيرة 
إلحقاق الح�ق وإعادة األمور إل�ى طبيعتها”. وكان 
المفت�ش األمريك�ي العام ح�ول العراق س�تيوارت 
بوين قد كش�ف في تقريره ربع السنوي األخير أمام 
الكونغ�رس األمريك�ي النقاب عن تهري�ب ما يقرب 
من 800 ملي�ون دوالر أمريكي أس�بوعيا إلى خارج 
العراق بطريقة غير قانونية. واعتبر بوين، حس�بما 
نقلت صحيفة وول س�تريت جورنال األمريكية على 
موقعه�ا االلكتروني، أن الفس�اد ال ي�زال واحدا من 
بين العراقيل الرئيسية التي تحول دون أعمار العراق 

وإرس�اء دعائم الديمقراطية ب�ه. وبرهن بوين على 
صحة ما يق�ول بتناول تصريح�ات الرئيس المؤقت 
للبن�ك المركزي العراقي عبد الباس�ط تركي الش�هر 
الماض�ي بأن هناك ما يق�ارب المليار دوالر أمريكي 

يغادر العراق أس�بوعيا وإن 80% منه يتم عبر وثائق 
م�زورة تخفي األه�داف الحقيقة للتحويل وحس�ب  
التقري�ر المقدم من قبل اللجنة المش�رفة على البنك 

المركزي.

املالية النيابية: 40 مليار دوالر هربت إىل اخلارج العام املايض
املالكي مكبل بـ »التقاربات 

الشخصية والعموالت الكبرية« !!

السويد ترّحل أكثر من 20 ألف الجئ عراقي خالل الشهرين املقبلني

ضمن تداعيات غسيل األموال وفضيحة البنك المركزي

250 مرشوع قانون معطل يف جملس النواب

     بغداد/ المستقبل العراقي
كشف مصدر دبلوماسي مّطلع 
أمس عن ترحيل دولة السويد أكثر 
م�ن 20 أل�ف الج�ئ عراقي خالل 
الش�هرين المقبلي�ن عائدي�ن إلى 
الع�راق، فيما حذر من عدم وجود 
بيئة اجتماعي�ة صالحة إلقامتهم 
ف�ي الع�راق. وقال المص�در الذي 
طلب عدم اإلش�ارة الى اسمه، إن 

“الس�ويد تنوي إعادة أكثر من 20 
ألف الجئ عراقي خالل الش�هرين 
المقبلين األمر ال�ذي ينذر بكارثة 
في ظل عدم وجود بيئة اجتماعية 
صالح�ة إلقامته�م ف�ي العراق”. 
وأوض�ح المص�در أن “الالجئي�ن 
العراقيي�ن ف�ي الس�ويد تع�ودوا 
عل�ى بيئة عيش تختل�ف كليا عن 
البيئة العراقية األم�ر الذي يجعل 

العراقي  اندماجهم ف�ي المجتمع 
وكان�ت  ج�داً”.  صعب�ة  عملي�ة 
وزارة الهج�رة والمهجري�ن، ق�د 
رفضت نهاي�ة آب الماضي، إعادة 
المواطني�ن العراقيي�ن إلى بلدهم 
بش�كل قس�ري من دولة السويد 
ودول االتح�اد األوروب�ي، مؤكدة 
على أنها تش�جع العودة الطوعية 

كحل يرضي جميع األطراف.

صحن الروضة الكاظمية املقدسة 

    تتمة ص1   
 الع�راق عبر العملي�ات النوعية واالغتياالت والمفخخات إضافة إلى أن عامل الدعم اللوجس�تي س�يحّد 
م�ن نفوذ رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكدت المصادر أن الهاش�مي اس�تعمل هذه الرس�الة مع أكثر من 
جهة، وذكر أنه عرض مش�روعا خاصا لس�تة أعوام على دول الخليج لكنها لم تموله ألنها تركز على سوريا 
حاليا وبعضها ال يحب التعامل مع أوراق محترقة مثل الهاش�مي، بحس�ب وصفه.وشددت المصادر على أن 
“الهاشمي بدأ يتقّرب إلى تل أبيب وأنه ال يعارض زيارتها للتفاهم ووضع االتفاقية موضع التنفيذ”، مضيفاً 
أن “إس�رائيل قد تس�تغل الهاش�مي لكنها تمتلك نفوذا في العراق ولن يغريها كالمه وهي تعلم جيدا حدود 

تأثيره”.

اهلاشمي خيطب ود »تل ابيب« بعد ختيل أمراء 
اخلليج عن دعمه !!

         بغداد / المستقبل العراقي
أعلن�ت اللجن�ة المالي�ة النيابية، أمس عن وص�ول موازنة عام 2013 إل�ى مجلس الن�واب، وفيما أكدت أن 
المجلس س�يلغي عطلته التش�ريعية لحين إقرارها، توقعت عدم إقرارها إال بعد مرور نحو أربعة أش�هر. وقال 
عض�و اللجنة هيث�م الجبوري إن “الموازن�ة المالية لعام 2013 وصل�ت، امس، إلى مجلس الن�واب”، مبيناً أن 
“رئاسة المجلس ستقوم بتحويلها إلى اللجنة المالية”. وأضاف الجبوري أن “مجلس النواب سيلغي على وفق 
نظامه الداخلي العطلة التشريعية المقررة يوم 14 تشرين الثاني الحالي  لحين إقرار الموازنة”، متوقعاً “عدم 
إقرار الموازنة إال بعد مرور ثالثة إلى أربعة أشهر”. وكان مجلس الوزراء أعلن، االثنين 5 تشرين الثاني 2012، 
ع�ن رف�ع موازنة الع�راق االتحادية للعام المقبل 2013 إل�ى مجلس النواب للمصادق�ة عليها. وصادق مجلس 
ال�وزراء، ف�ي 23 تش�رين األول 2012، على موازنة العام المقبل 2013 بقيمة 138 تريليون دينار على أس�اس 

احتساب سعر برميل النفط ب�90 دوالراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً.

توقعات بإقرار الموازنة بعد أربعة أشهر

     بغداد / المستقبل العراقي
أف�اد عضو لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة بوج�ود خيوط 
تش�ير إلى تورط سياسيين بهروب الس�جناء من السجون، وان 
التحقي�ق مازال جاريا بهذا الش�أن من قبل اللجن�ة، مع الجهات 
المعنية، مبينا انه س�يتم تقديم نتائج التحقيق بشكل تقرير إلى 
البرلم�ان. وقال النائ�ب حاكم الزاملي أن » لجن�ة األمن والدفاع 
النيابية مازالت تحقق بموضوع هروب الس�جناء من الس�جون، 
وتم استدعاء مدير السجون اإلصالحية، وسيتم استدعاء ضباط 
م�ن وزارة الداخلي�ة، وس�تعلن خالل األس�ابيع المقبل�ة نتائج 

التحقيق«. 

خيوط بشأن تورط سياسيني 
بحادثة سجن تكريت
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تحليل احصائي لمعدالت العنف والموت

معّدل العنف واجلريمة يف العراق أقل منه يف الواليات املتحدة..
 75 % من العراقيني يعيشون بمناطق غري آمنة

   اربيل/ المستقبل العراقي

حذرت رئاس�ة اقليم كردستان العراق القوى السياسية 
الكردية في سوريا من االنجرار في الفتنة والدخول في صراع 
في ما بينها، داعية اياها الى الحفاظ على وحدتها. واوضح 
البيان الذي نشر على موقع الرئاسة “هناك حقيقة واضحة 
ل�دى الجميع ان االطراف الكردية في س�وريا اختارت افضل 
االساليب وهو خيار النضال الس�لمي للوصول الى اهدافها، 

وان هذه السياس�ة هي التي رسخت مكانة الكرد 
وسط  المشكالت السياسية في سوريا”. 

وج�اء البي�ان اثر تقاري�ر تفي�د بحصول 
توت�رات بي�ن الق�وى الكردي�ة ف�ي س�وريا. 

واض�اف ان “رئاس�ة اقلي�م كردس�تان الع�راق 
تؤك�د دائما على هذا النوع من الخيار، الن اللجوء 

ال�ى اي خي�ار اخر س�يكون س�ببا في 
البي�ت  االس�تقرار  زعزع�ة وع�دم 

الكردي، وليس مستبعدا ان ينجم 
عنه فتنة كبرى”.

وتابع البيان ان “رئاس�ة 
وم�ن  كردس�تان  اقلي�م 

منطلق المصلحة القومية 
س�تضع  الكردس�تانية، 

موقفها ورؤيتها امام االطراف السياسية الكردية في سوريا 
وتعلن انه من الضروري ان تتعامل جميع االطراف بروية مع 
االوضاع الحساس�ة وان يحافظ�وا في كل خطوة على وحدة 
البي�ت الك�ردي واالخذ باالعتب�ار االهداف والمصال�ح العليا 

للشعب”. 
وعدت الرئاس�ة ان “افضل اساس لحماية وحدة الصف 
االلت�زام الكامل باع�الن اربيل، ال�ذي وقعت علي�ه االطراف 
السياس�ية الكردي�ة في س�وريا، ونطالبهم باطالق س�راح 
االط�راف  جمي�ع  ل�دى  والمعتقلي�ن  الموقوفي�ن 
والحفاظ على وحدة الصف وعدم فس�ح المجال 

امام اشعال فتنة”.
وضّيف�ت اربي�ل اجتماع�ا للهيئ�ة العلي�ا 
الكردي�ة المعارضة للرئيس بش�ار االس�د التي 
تتكون من المجلس الوطني الكردي الذي يشمل 
مجموع�ة احزاب كردية س�ورية ومجلس الش�عب 
لغرب كردس�تان الذي يضم ب�دوره مجموعة 
احزاب. يش�ار الى ان اقليم كردس�تان 
اك�راد  بتدري�ب  اعت�رف  الع�راق 
سوريين في مخيمات الالجئين 
ف�ي االقليم “لم�لء اي فراغ 
امني بعد سقوط النظام 

السوري”.

بارزانــي حيـــّذر الكــرد الســوريني 50 % من املجتمع العراقي يعيش يف سكن غري صحي
من االنجرار يف رصاع داخـيل      بغداد/ المستقبل العراقي

قال خبير منظمة الصحة العالمية اس�تاذ طب 
المجتمع في جامعة بابل حس�ن بيعي ان 50% من 
المجتم�ع العراقي يعيش في س�كن غير صحي، ما 
يشكل عامال رئيسا في اصابة المواطنين باالمراض 
الجسمية والنفس�ية المتنوعة.وذكر بيعي انه “من 

المه�م تطوي�ق مش�كلة الفقر في 
الع�راق كخط�وة أساس�ية للوقاية 
الجس�مية  األم�راض  م�ن  األولي�ة 
والنفس�ية واالجتماعي�ة وبالتال�ي 
بش�كل  المجتم�ع  لصح�ة  تعزي�ز 
عام وص�وال الى النهضة الس�ريعة 
للعراق. ودعا ال�ى مراجعة األبحاث 
واألم�راض  للعل�ل  االنتش�ارية 
العراقيين  الت�ي تصي�ب  المتع�ددة 
والتي تتركز بش�كل كبي�ر وبفارق 
إحصائي معنوي في فئات المجتمع 
الت�ي تعاني العوز والفاقة، مش�يرا 
ال�ى ان الس�كن غير الصح�ي الذي 
يعانيه اكثر م�ن 50% من المجتمع 
العراق�ي هو عامل اختط�ار رئيس 
لإلصابة باألمراض وتفشيها بسبب 
قل�ة الخدمات وقل�ة التهوية وكثرة 
الحشرات الضارة والناقلة لألمراض 
مثل الصراصر التي تنقل وحدها أكثر 

من 17 مرضا والذباب الذي ينقل اكثر من 40 مرضا 
منها التايفوئيد والكوليرا . واكد على ضرورة وضع 
س�تراتيجية فعالة تعتمد النتائج وس�يلة للسيطرة 
على هذه المش�كلة والحد م�ن آثارها وضرورة اخذ 
الجامعات والمؤسسات األكاديمية والبحثية دورها 
في انج�از أبحاث هادف�ة ومنتجة تتوض�ح أثارها 
بمستقبل قريب والتركيز على أهمية اختصار الزمن 

كعامل مهم من عوامل الس�يطرة على الفقر تعزيزا 
للصح�ة. واض�اف إن عل�ى الس�لطات التش�ريعية 
ف�ي العراق االهتمام بتش�ريع وتنفي�ذ قانون البنى 
التحتي�ة الذي ينعكس إيجابا على الواقعين الصحي 
والعلمي وخاصة ألطفال الفئات الفقيرة المهمشة 
ويعالج بش�كل كبير أزمة السكن وتوفير الخدمات 

الصحية الضرورية للمجتمع.

    المستقبل العراقي/ متابعة 

التحليل اإلحصائي لمعدالت جرائم القتل في مناطق 
متع�ددة من العراق يدل على أن بع�ض المحافظات في 
الواقع أكثر أماناً من الواليات المتحدة وكندا من الناحية 
اإلحصائية، إذ يعيش أقل من نصف السكان بسالم وأمن 
نس�بيين في حين تبلغ نسبة الوفيات بين النصف اآلخر 

والناجمة عن العنف ما يقرب من %95.
فبحس�ب المقارن�ات اإلحصائية ف�إن العراق ليس 
بل�داً خطراً كما ق�د توحي به عناوين األخب�ار بانتظام، 
فالواقع يش�ير إل�ى أن معدل جرائم القت�ل لكل فرد من 
السكان في بعض أنحاء العراق هو أقل من معدل جرائم 
القت�ل في دول مثل الوالي�ات المتحدة وعلى العكس من 

ذلك في مناطق أخرى.
ومن�ذ غزو الع�راق عام 2003 ش�هدت البالد أعمال 
عنف أس�فرت عن سقوط اآلالف من القتلى وأعداد أكبر 
م�ن الجرحى س�نوياً الس�يما للمدة من ش�باط 2006 
وأيار 2008، والتي تصاعدت فيها حدة الصراع الطائفي 
العني�ف وال�ذي يصفه الكثي�رون اآلن بأن�ه كان بمثابة 

حرب أهلية في العراق.
ومنذ ذلك الحين انخفضت مس�تويات العنف بشكل 
كبي�ر ولكنها تب�دو اآلن وكأنها ال ت�زال مرتفعة للغاية، 
وعن�د تقييم مدى ارتف�اع هذه المس�تويات، من المهم 
أيضا اإلش�ارة إل�ى أن العراق بل�د كبير ج�دا، فهو أكبر 
من المانيا بما نس�بته 23% وأكبر من المملكة المتحدة 
بما نس�بته 80% ، من حيث المساحة. لذا فهناك تفاوت 
في مس�تويات العنف بين محافظة وأخرى في مختلف 

أنحاء البالد.
فعل�ى س�بيل المث�ال، هن�اك اعتق�اد س�ائد ب�أن 
مس�تويات العنف ف�ي جنوب العراق ش�هدت انخفاضا 
من�ذ منتصف عام 2008 ف�ي حين أنها ما زالت مرتفعة 

في أماكن أخرى مثل بغداد وشمال غرب العراق.
وم�ن أج�ل معرف�ة ه�ذه المس�تويات م�ن المفيد 
مقارنة مع�دالت جرائم القتل لكل فرد من الس�كان في 
الع�راق مع دول العالم األخرى، فعلى س�بيل المثال، في 
الدول المتقدمة تبلغ نس�بة جرائ�م القتل ما بين 2-1 % 

لكل 100 ألف شخص.
 ل�ذا، وبناء على اح�دث االرقام المتاح�ة التي يعود 
بعضه�ا إلى عام 2009 والتي نش�رت ف�ي تقرير صادر 
عن مكتب األمم المتح�دة المعني بالمخدرات والجريمة 
ف�ي عام 2012، فإن معدل جرائ�م القتل في ألمانيا هو 
0.8، أو 690 حال�ة وفاة لكل 100 الف ش�خص. أما في 
الياب�ان، فيبلغ ه�ذا المعدل 0.4 أو ما ع�دده 506 حالة 
وفاه لكل 100 ألف من الس�كان. وفي المملكة المتحدة 
يبل�غ المعدل 1.2 أي 722 حالة وف�اة. ومن بين البلدان 
المتقدمة تعتبر الواليات المتحدة اس�تثناء إذ بلغ معدل 
جرائ�م القت�ل فيها م�ا نس�بته 4.8 في ع�ام 2010، أو 
14478 لكل 100 ألف من السكان. في الواليات المتحدة، 
وعلى م�ر التاريخ، كان معدل جرائ�م القتل أعلى بكثير 
من المتوس�ط. في الوقت نفسه يبلغ عدد سكان العراق 

نحو 33 مليون نس�مة وتتك�ون البالد من 18 محافظة، 
وإلحتس�اب معدل الجريم�ة في كل محافظ�ة من هذه 
المحافظ�ات، تم اس�تخدام أع�داد القتل�ى التي رصدها 
 Iraq Body ”مش�روع “إحصاء أعداد الجثث في العراق

Count Project” ومقره في المملكة المتحدة.
وال ي�زال العدد الدقيق لقتل�ى العنف في العراق غير 
معروف على نطاق واسع ويعترف الكثيرون بأن األعداد 
الت�ي رصدها المش�روع ق�د ال تكون دقيق�ة، في حين 
أش�ارت دراس�ات أخرى إل�ى أن أعداد القتل�ى هي أكبر 

بكثير من هذه األعداد.
وحتى لو لم تكن هذه األعداد دقيقة فإنها تشير إلى 
االتجاهات العامة بالنس�بة ألع�داد قتلى العراق، وهناك 
أعداد السكان في كل محافظة من المحافظات – وهذه 
األع�داد أيضا ق�د ال تكون دقيقة – حيث ت�م أخذها من 
المكت�ب المرك�زي العراق�ي لإلحص�اء. وأفضل وصف 
ممك�ن للنتيج�ة التي س�تظهر من مقارن�ة األرقام مع 
بعضه�ا البعض هي وجود عراقي�ن مختلفين. األول هو 
“الع�راق اآلمن” والثان�ي يمكن وصف�ه ب�”العراق غير 

اآلمن” أي العراق الذي تم تدميره نتيجة لتفشي اإلرهاب 
والقتل فيه. ويبين الج�دول التالي معدالت جرائم القتل 
ف�ي “العراق غي�ر اآلمن” ال�ذي يضم ثم�ان محافظات 
م�ن بين 18 محافظة في الب�الد. ففي حين يعيش نحو 
57 ف�ي المئة فقط من العراقيي�ن في “عراق غير آمن” 
يعاني ما نسبته 95 في المئة من حوادث الموت العنيف 
في العراق إذ تش�هد المنطقة التي يقدر عدد سكانها ما 
بين 18 و 19 مليون نسمة حوالي أربعة آالف حالة وفاة 
عنيفة س�نويا!!.  وهنا، يب�دو التباين صارخا بالمقارنة 
مع ال�دول المتقدمة مثل اس�تراليا على س�بيل المثال، 
والتي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، فحاالت القتل 
في استراليا وصلت إلى 263 جريمة قتل عام 2009 فيما 

وصلت هذه األعداد في “العراق غير اآلمن” إلى 4628.
 وفي الوقت نفسه يعد “العراق اآلمن” موطنا لنحو 
43 في المئة من س�كان العراق الذين يعيش�ون في 10 

محافظات من أصل 18 محافظة.
 أي أن م�ا يزيد قليالً على األربعين بالمائة فقط من 
س�كان العراق يعيش�ون في “عراق آمن” وتصل نس�بة 

الوفي�ات نتيج�ة العنف في هذه المحافظ�ات إلى 7 في 
المائ�ة من مجم�وع الوفيات الناجمة ع�ن العنف. وفي 
الواقع، فإن نظرة فاحصة على معدالت جرائم القتل هنا 
تظه�ر أن بعض المحافظات “اآلمن�ة” كانت في الواقع 
أكث�ر أمن�ا قليال من كندا في ع�ام 2009 و 2011 وأكثر 
خط�ورة بقليل م�ن هذا البلد في ع�ام 2010. و”العراق 
اآلم�ن” ه�و بالتأكي�د أكث�ر أمانا بكثي�ر م�ن الواليات 
المتحدة، حيث يبلغ معدل جرائم القتل في العراق اآلمن 
1.67 مقارنة بمع�دل جرائم القتل في الواليات المتحدة 
البال�غ 5% . ويظهر الفرق بي�ن العراق اآلمن وغير اآلمن 
تناقضا كبيراً، ومما يثير القلق االعتقاد بأن العراق اآلمن 
يتمتع بأم�ن مثل األمن الذي تتمتع به المملكة المتحدة 
أو كن�دا، وهو في واقع األمر هو أكث�ر أمناً من الواليات 
المتحدة. وفي الوقت نفس�ه ف�إن العراق غير اآلمن غير 
مس�تقر للغاية وما زالت دورة العنف تلفه وتس�تهلكه، 
وم�ن المريح أيض�ا أن نعتق�د أن نصف س�كان العراق 
يعيش�ون حي�اة آمنة تش�به تلك التي يعيش�ها س�كان 
البلدان المتقدمة ولكن من المزعج أن نعرف أن النصف 

اآلخر م�ن العراقيي�ن يعاني من مس�تويات خيالية من 
العنف وعدم االس�تقرار وأن تاريخ هذ المعاناة يعود إلى 
العام 2003 وأن العنف ما زال مس�تمرا منذ ذلك التاريخ 

وحتى هذا اليوم.
يبين هذا التحليل أيضا أنماطا أخرى مثيرة لالهتمام، 
حيث يتك�ون “العراق اآلمن” من ث�الث محافظات تقع 
في إقليم كردستان العراق شبه المستقل والذي يسكنه 
أغلبي�ة س�كانية كردي�ة وم�ن المحافظات الس�بع في 
الجنوب، والتي يس�كنها أغلبية مس�لمة ش�يعية.  ومنذ 
غ�زو العراق بقي�ادة الوالي�ات المتحدة في ع�ام 2003 
والذي أطاح بنظام صدام بق�ي الوضع في المحافظات 
الكردية آمنا ومس�تقرا نس�بيا، ولكن المحافظات ذات 
الغالبية المس�لمة الشيعية ش�هدت معدالت عنف عالية 
ج�داً بلغ�ت ذروتها خالل الح�رب األهلية، غي�ر أن هذه 
المحافظات أصبحت أكثر أمناً منذ عام 2009. ويس�كن 
ف�ي أج�زاء “الع�راق غير اآلمن” بش�كل رئي�س غالبية 
من المس�لمين “الس�نة”، ويش�مل “العراق غير اآلمن” 

العاصمة بغداد أيضاً.
االس�تثناء هن�ا ه�و مدين�ة كرب�الء وس�ط العراق 
وه�ي محافظة ذات غالبية مس�لمة ش�يعية ذات معدل 
جريمة مرتفع، ويعود ارتفاع معدل جرائم القتل بشكل 
أس�اس فيها إلى وجود عدد صغير من الس�كان نسبيا، 
ولكونها مركز رئيس للح�ج الديني حيث أصبحت هدفاً 
للمتطرفين وللتفجيرات وغيرها من الهجمات التي تؤدي 
إلى إصابات كبيرة بين الجماعات مما يرفع من معدالت 
القت�ل في ه�ذا المحافظ�ة. ولكن ال يزال ع�دد الوفيات 
بش�كل عام بس�بب العنف في كربالء منخفض نس�بياً 
وتعّد معظم مناطق المدينة آمنة. وعلى مدى الس�نوات 
الثالث الممتدة بين عامي 2009- 2011 اس�تقرت أعداد 
الوفيات الناتجة عن العنف على أربعة اآلف حالة سنويا. 
ويبدو أن هذا االتجاه سوف يستمر في عام 2012 حيث 
رص�د الموقع الخاص بإحصاء أع�داد الجثث في العراق 
وف�اة 3187 عراقيا في األش�هر التس�عة األولى من هذا 
العام.وأدى ه�ذا النوع من االتجاه في العراق إلى ظهور 
م�ا كان يس�مى ب�� “نظري�ة الح�د األدنى غي�ر القابل 
لالخت�زال” وهو المصطلح الذي كان يس�تخدمه القادة 
العس�كريون األمريكيون لوصف حقيقة أن عدد القتلى 
من جراء العنف في العراق سيبقى على األرجح على ذات 

المستوى ما لم تشهد البالد تغييرات كبيرة وهامة.
هناك أيضا عوامل أخرى ذات صلة باالس�تقرار في 
الع�راق وما زال لها تأثيرها مثل انعدام الخدمات األمنية 

المختصة والمنظمة والحديثة.
ويقول المحللون أيضا أن مستويات العنف ما زالت 
قائمة في العراق “غير اآلمن” لعدد من األسباب األخرى 
منه�ا حقيق�ة أن المحافظات التي تش�هد أحداث عنف 
هي محافظات حدودية وقد كانت تستخدم كقواعد في 
وقت س�ابق للجماعات االسالمية السنية المتطرفة مثل 

تنظيم القاعدة.

• عن موقع نقاش االلكتروني 

العراق اآلمن 

المحافظة
الوفيات لكل 100 ألف شخصعدد السكان في المحافظةالوفيات الناجمة عن العنف

200920102011200920102011200920102011

197421077614110596411343131.760.633.70القادسية

50111552405434246871625319972.084.502.17البصرة

7996651150079118033512105916.878.135.37واسط

360161744398179029018361812.060.000.87ذي قار

305121532081157238716126921.960.320.74أربيل

91489228909471699714480.981.480.82ميسان

0051072324110053511287450.000.000.44دهوك

0116831267010987190690.000.140.14المثنى

545101221228125335612854840.413.590.78النجف

125251784853183180918787640.670.271.33السليمانية

2402842391359402713951656143092841.772.041.67المجموع

 العراق غير اآلمن

المحافظة 
الوفيات لكل 100 ألف شخصعدد السكان في المحافظةالوفيات الناجمة عن العنف

200920102011200920102011200920102011

1704139996467025386878867705519625.4220.3413.66بغداد

43338249814833591522383156140729.1925.0931.89االنبار

33221130017296661775170182067319.1911.8916.48بابل

15221854513377861372980140817411.3615.8838.70صالح الدين

57456452813710351407104144317341.8740.0836.59ديالى

106670367331069483188685327042234.3122.0520.58نينوى

32214323213258531360734139561424.2910.5116.62كركوك

451491221013254103991110665674.4414.3311.44كربالء

46283769386218070439185458331902122625.6120.3220.30المجموع
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

أق�ال الرئي�س الروس�ي فالديمي�ر بوتين وزي�ر الدف�اع اناتولي س�رديوكوف 
عل�ى خلفي�ة فضيح�ة احتي�ال بع�دة ماليي�ن م�ن اليوروه�ات تورط�ت فيه�ا 

وزي�ر ش�ركة تابع�ة ل�وزارة الدفاع وعي�ن مكانه فورا رج�ل ثقة هو 
األوضاع الطارئة س�ابقا س�يرغي ش�ويغو. وق�ال الرئيس 

الروسي بحس�ب المش�اهد التي بثها التلفزيون الروسي 
“نظرا للوضع الذي يزداد صعوبة في وزارة الدفاع، قررت 
إقال�ة وزي�ر الدفاع س�رديوكوف بهدف تأمين الش�روط 

الالزمة إلجراء تحقيق موضوعي”. 
وأضاف بوتين انه عين س�يرغي ش�ويغو الذي 

عين في مطلع السنة حاكما لمنطقة موسكو 
مكان س�رديوكوف الذي تولى منصب وزير 
الدفاع من�ذ 2007. وتأتي هذه االقالة فيما 
اندلع�ت فضيح�ة كب�رى تتعلق ب�وزارة 
الدفاع. ففي نهاية تش�رين األول فتحت 
عدة تحقيقات بحق شركة تابعة للوزارة 
بتهم�ة  “اوبورونس�يرفس”  تدع�ى 
االحتيال خ�الل بيع عقارات وأراض او 
أسهم تملكها. وبحسب لجنة التحقيق 
الروس�ية فان بعض مسؤولي الوزارة 
يخت�ارون أه�م وأغلى العق�ارات التي 

تديرها الش�ركة ثم يس�تثمرون فيها مبالغ 
طائلة مصدرها الموازنة الروس�ية ثم يعيدون 
بيعها عب�ر ش�ركات تابعة الوبورونس�رفس 
بأسعار اقل من أسعار السوق. وقالت اللجنة 
انه بحس�ب المعلومات األولية فان األضرار 
الناجمة عن بيع ثمانية عقارات فقط بلغت 

ثالثة مليارات روبل “74 مليون يورو”.

آراء تشكك بقدرتهملتورطه بقضايا فساد

احلــوثيــون يزحفــون إىل صنعــاء الحتــالهلــابوتني يقيل وزير الدفاع الرويس
     المستقبل العراقي/ وكاالت

اس�تبعد محللون يمني�ون أن يتمك�ن الحوثيون من إس�قاط 
العاصمة صنع�اء، وقلل بعضهم م�ن قيمة تحركاته�م الميدانية 
وقيامهم بتخزين السالح والدفع بالعناصر المسلحة حول صنعاء 
وداخله�ا، وأكدوا أن موازين القوى في صنع�اء تغيرت بعد الثورة 

السلمية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. 
وكان�ت تقارير إعالمية تحدثت مؤخرا عن تحركات عس�كرية 
للحوثيين في مناط�ق قبلية حول العاصمة صنعاء، بينها منطقة 
س�نحان -التي يتحدر منها الرئيس الس�ابق صالح- وذكرت أنهم 
يقوم�ون بتخزي�ن أس�لحة خفيفة ومتوس�طة في ع�دة مناطق 
وأحياء وس�ط صنعاء. وتزامنت هذه التحركات مع قيام الحوثيين 
يوم الس�بت الماض�ي باالحتف�ال بما يس�مى “عي�د الغدير” 
ال�ذي يوافق 18 ذي الحج�ة من كل ع�ام، ورأى مراقبون أن 
إص�رار الحوثيين على االحتفال بهذه المناس�بة عبر حش�د 
أنصاره�م وبإط�الق العي�ارات الناري�ة والمفرقعات، هي 
محاولة “الستعراض القوة”، وهو ما أدى إلى اشتباكات 
بي�ن الحوثيين ومجاميع قبلية محس�وبة على حزب 
اإلصالح في ع�دة مناطق، وخصوص�ا في منطقة 
نهم ش�مال صنعاء، التي ح�اول الحوثيون المرور 

منها باتجاه العاصمة.
واس�تبعد الخبي�ر العس�كري العميد محس�ن 
خصروف صنعاء، وقال “لن تسقط صنعاء بقبضة 
الحوثيي�ن، ليس ألن الحوثيي�ن ال يريدون ذلك، بل ألنه 
م�ن المس�تحيل أن يحقق�وا أي نجاح، إال بدع�م من قوة 
عس�كرية رئيس�ة، وذل�ك غير ممك�ن عمليا ألن�ه ممنوع 
دولي�ا الحرب األهلية ف�ي العاصمة صنعاء”. وأش�ار إلى 
وج�ود نوع من التحال�ف بين الحوثيي�ن وأحمد علي عبد 
الله صال�ح -قائد الحرس الجمهوري- في مواجهة حزب 

اإلصالح الذي يمثل “اإلخوان المسلمين”. 
وبش�أن حجم وجود الحوثيين في صنعاء، وخاصة حضورهم 
وس�ط س�كان صنعاء القديم�ة، وانضم�ام الموالي�ن لصالح إلى 
الحوثيين، قال “إن الحوثيين ليس�وا بتل�ك الكثرة، لكن الذي حدث 
أن كل الذين كانوا يتجمعون في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء 

تأييدا للرئيس السابق صالح قد صاروا حوثيين”. 
وكشف أن “الش�يخ علي مقصع شيخ مشايخ قبيلة سنحان، 

وخال الرئيس السابق علي عبد الله صالح زار صعدة مؤخرا وقابل 
الحوث�ي وبرفقته 25 طاقما مس�لحا من قبيلة س�نحان” وهو ما 

يعكس حقيقة التحالف بين أنصار صالح والحوثيين. 
وأك�د خص�روف اس�تحالة س�يطرة الحوثيي�ن عل�ى صنعاء، 
أو حت�ى بي�د الموالي�ن لعل�ي عب�د الله صال�ح، حت�ى وإن انضم 
الحرس الجمهوري ب�كل قواته بجانب الحوثيين، وقال إن الحرس 
الجمه�وري ال يس�تطيع دخ�ول معركة الس�تعادة الس�لطة، ألن 
موازي�ن الق�وى تغيرت في صنع�اء، كما أن المجتم�ع الدولي لن 

يسمح بذلك.
وأش�ار إلى وجود ق�وات الفرقة األولى م�درع، المؤيدة للثورة 
الس�لمية، والتي خاضت العام 2011 معارك مع قوات صالح، إلى 
جان�ب أن ق�وات األمن المركزي وش�رطة النجدة ق�د خرجت من 
س�يطرة أعوان صالح بعد إقالة قياداتها، إلى جانب ضم ألوية من 
الح�رس الجمهوري تحت إم�رة الرئيس عبد رب�ه منصور هادي. 
وتح�دث مدي�ر مرك�ز “أبع�اد للدراس�ات” بصنعاء، عبد الس�الم 
محم�د، ع�ن منطلقي�ن لجماعة الحوث�ي من وراء س�عيها إثبات 
وجوده�ا كق�وة بصنع�اء، األول محل�ي يتمثل في عرقل�ة انعقاد 
مؤتم�ر الحوار الوطني الذي حدد له الش�هر الجاري وذلك بافتعال 
مواجهات عسكرية بالعاصمة، وكل ذلك بالتنسيق مع بقايا نظام 
صالح وأقاربه بالحرس الجمهوري وأجهزة المخابرات. واعتبر أن 
الحوثيين يسعون لتحقيق هدفهم المتمثل في نيل اعتراف رسمي 
بحك�م ذاتي لهم في محافظة صعدة، ولذلك هم يس�عون لتحقيق 
مكاس�ب ميداني�ة بمحافظات أخرى، وعبر إح�داث فجوات أمنية 

في العاصمة صنعاء.
وأش�ار عبد الس�الم محمد إلى أن الحوثيين دفعوا بعناصرهم 
م�ن ع�دة محافظ�ات لتعزي�ز وجودهم ف�ي صنعاء، إل�ى جانب 
اس�تيعاب أنص�ار صال�ح ممن فق�دوا مصالحهم بس�بب الثورة، 
وبالتنس�يق م�ع أجهزة عس�كرية وأمني�ة ال يزال أع�وان النظام 
السابق يس�يطرون عليها، والذين يوفرون للحوثيين الدعم المالي 

والسالح والمعلومات االستخباراتية.

     المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز أمس أن نظيره 
الفلس�طيني محمود عباس هو ش�ريك ف�ي مفاوضات 
الس�الم مع إس�رائيل. وصرح بيريز لإلذاعة العامة قبل 
توجهه الى موس�كو في زيارة تستمر ثالثة أيام “اعرفه 
منذ ثالثين عاما.. ال يهم اللغة التي يتخاطب بها، س�واء 
كانت االنجليزية ام العربية. انه شريك وما يقوله، يقوله 

قبل مفاوضات” مع إسرائيل.
وكان بيري�ز اعتب�ر الس�بت تصريح�ات ادل�ى به�ا 
عباس باالنكليزية إلحدى قنوات التلفزيون االس�رائيلية 
“شجاعة”، عندما قال انه ال يفكر في العودة للعيش في 
مدينة صف�د التي ولد فيها في الجلي�ل والتي هي اليوم 
داخل إس�رائيل. اال أن عباس عاد ونفى تلك التصريحات 
الت�ي ب�دت وكأن�ه يش�كك ف�ي ح�ق ع�ودة الالجئي�ن 

الفلسطينيين، احد الملفات الشائكة بين الجانبين.
وص�رح بيريز “انا أتحمل مس�ؤولية فأن�ا افكر في 
المس�تقبل وافض�ل ان تك�ون اس�رائيل دول�ة يهودي�ة 
وليس�ت ثنائية القومي�ة”. وكان بيريز يلم�ح بذلك الى 
توقف مفاوضات الس�الم منذ اكثر من عامين واستمرار 
احت�الل إس�رائيل لالراضي الفلس�طينية مم�ا يمكن ان 
يحمل الفلسطينيين على تقبل العيش ضمن دولة ثنائية 
القومية يش�كلون فيها مع الوق�ت غالبية ديموغرافية. 
ومن المفترض ان يجري بيريز خالل زيارته إلى موسكو 
محادثات مع نظيره الرئيس فالديمير بوتين وان يشارك 
في افتتاح متحف يهودي، بحس�ب بيان نش�ره مكتبه. 
من جانب آخر، طرحت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية أمس 
عط�اءات لبن�اء 1,213 وحدة اس�تيطانية س�كنية في 
القدس الش�رقية المحتلة بحس�ب ما أعل�ن بيان حركة 

السالم االن غير الحكومية.
وق�ال البيان انه تم طرح عط�اءات لبناء 607 وحدة 
في بيس�غات زئيف و 606 وحدة في رموت وتقعان في 
القدس الش�رقية، اضافة الى اع�ادة طرح 72 وحدة في 
مستوطنة اريئيل شمال الضفة الغربية. وتدين الواليات 
المتحدة حليفة إسرائيل مثل كل المجتمع الدولي بشكل 
متك�رر مواصلة االس�تيطان في األراضي الفلس�طينية 

المحتلة.
مل�ف  ع�ن  المس�ؤولة  اوف�ران  هاغي�ت  وقال�ت 
المس�توطنات ف�ي المنظم�ة في بي�ان “ه�ذا الجواب 
الحقيق�ي م�ن “رئي�س ال�وزراء االس�رائيلي بنيامي�ن 
نتانياهو” الى “الرئيس الفلس�طيني محمود” عباس”، 
وأضافت “الرئيس عباس مرة اخرى اعلن التزامه القوي 
بحل الدولتين. ونتانياهو رد بآالف من الوحدات الجديدة 
في المس�توطنات”، موضحة “يبدو ان نتانياهو يخاف 
من اإلدارة الجديدة التي س�تنتخب في الواليات المتحدة 
واخت�ار ي�وم االنتخاب�ات عمداً لنش�ر العط�اءات حيث 
سيكون هناك اقل اهتمام من الرأي العام لما يقوم به”. 

وضاعفت الس�لطات االس�رائيلية مؤخ�را إعالنات بناء 
وحدات استيطانية سكنية في القدس الشرقية والضفة 
الغربي�ة المحتلة مع اقتراب االنتخابات التش�ريعية في 
إسرائيل التي ستجري في 22 من كانون الثاني المقبل. 
وتعّد اس�رائيل الق�دس بش�طريها “عاصمته�ا األبدية 
والموحدة” بينما تطالب الس�لطة الفلس�طينية بالجزء 

الشرقي كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
ويقي�م أكثر من 340 الف مس�توطن إس�رائيلي في 
مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد 
مس�تمر. كما يقيم نحو مئتي أل�ف آخرين في اكثر من 
عشرة أحياء اس�تيطانية في القدس الشرقية المحتلة. 
على الصعيد نفسه، قالت المنظمة الحقوقية اإلسرائيلية 

“بيتس�يليم” إن�ه وبعد مضي عش�ر س�نوات على بناء 
الجدار الفاصل فإنه يسبب أضرارا للفلسطينيين، برغم 

وعود السلطات اإلسرائيلية بتجنب ذلك.
أن  بيتس�يليم  أصدرت�ه  ال�ذي  التقري�ر  ف�ي  وورد 
الس�لطات اإلسرائيلية اس�تولت على اراض شاسعة من 
الفلس�طينيين م�ن أجل بن�اء الجدار الذي اتخذ مس�ارا 
تسبب في قطع أوصال اراضي المزارعين الفلسطينيين 
متس�ببا بأضرار اقتصادية. وورد ف�ي التقرير ايضا ان 
الجدار هو أحد اإلجراءات اإلسرائيلية التي تعيق التنمية 

االقتصادية في األراضي الفلسطينية.
وكانت إس�رائيل ق�د بدأت العم�ل على بن�اء الجدار 
ودافع�ت  الثاني�ة،  االنتفاض�ة  أوج  ف�ي   2002 ع�ام 

ع�ن ضرورت�ه باإلش�ارة ال�ى تناق�ص ع�دد العمليات 
العسكرية الفلسطينية داخل إسرائيل بعد بنائه. ويقول 
الفلس�طينيون إن الس�لطات اإلس�رائيلية استولت على 
أراض فلس�طينية به�دف بن�اء الج�دار، ويضيفون انه 
بعد اكتماله س�يكون 85 في المئة منه مبنيا على أراض 
فلس�طينية. وكان�ت محكمة العدل الدولي�ة قد أصدرت 
قرارا غير ملزم عام 2004 يطالب إسرائيل بهدم األجزاء 
المبنية على أراض فلس�طينية وعدم بن�اء أجزاء أخرى 
في أراض�ي الضفة الغربي�ة. ولم تلتزم إس�رائيل بقرار 
المحكم�ة وتجاهلت دع�وات بجعل مس�ار الجدار على 
امت�داد الخط األخضر، الذي يفصل إس�رائيل عن الضفة 

الغربية.

وأش�ارت بيتس�يليم ف�ي تقريره�ا انه بينم�ا تقول 
إس�رائيل إن الج�دار هو إج�راء أمني مؤق�ت إال أن أكثر 
من رئيس وزراء إس�رائيلي قال إن مس�ار الجدار” يثبت 

الحدود المستقبلية إلسرائيل”.
وأش�ار التقري�ر إل�ى أن الج�دار يفصل بين س�كان 
أن  وأض�اف   ، وأس�واقهم  وأراضيه�م  فلس�طينيين 
“النش�اطات االقتصادي�ة والزراعي�ة ق�د تضاءل�ت في 

مناطق كانت تعتبر مستقرة”.
ودعا التقرير إسرائيل إلى هدم أجزاء الجدار المبنية 
في أراضي الضفة الغربية والتوقف عن بناء أجزاء أخرى 
هناك، وبناء الجدار على امتداد الخط األخضر إن “كانت 

تريد بناء عائق بينها وبين الضفة الغربية”.

استغل االنتخابات األميركية.. ومنح عطاءات لبناء مستوطنات

ــًا ــي ــرب ضــبــط الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ع

برييز: أفضل أن تكون إرسائيل هيودية.. ال ثنائية القومية

      د. طيب تيزيني

يمكن الجزم بأن مفهوم “الديموقراطية” 
واجه وال يزال يواجه التباس�ات أسهمت في 
إنتاج أخطاء فاحش�ة على صعيد الممارسة 
العملي�ة. ولعل هذا الحكم ينس�حب على كل 
تجارب الشعوب غرباً وشرقاً وشماالً وجنوباً. 
لكنن�ا عْب�ر فع�ل تصنيف�ي وضمن س�ياق 
تاريخ�ي مرّكز، لعلنا نصل إلى خطوط أولية 
نتعرف بمقتضاها عل�ى حيثيات دقيقة في 
عملية “الضبط” الُمعلن عنها في عنوان هذه 
المداخل�ة. فمن المع�روف أن الديموقراطية 
بوصفها منظومة سياس�ية ثقافية ال تنش�أ 
ف�ي كل الحاضنات االجتماعي�ة االقتصادية 
عل�ى نح�و متماث�ل أو متق�ارب. وال بد من 
اإلضاف�ة أن قواع�د الديموقراطي�ة المعنية 
هن�ا تمث�ل أهمية كبي�رة في ضب�ط الحراك 

المجتمعي عموماً، خصوصاً قاعدة المساواة 
الحقوقية بين المواطنين. وفي هذا المجتمع 
تظه�ر المؤسس�ات الت�ي تتب�ع الس�لطات 
الث�الث وتضبطها، م�ع أهمية اإلش�ارة إلى 
قاع�دة التب�ادل الس�لمي للس�لطة، وغيره. 
وثمة مالحظة مهم�ة أن هذه الديموقراطية 
البرلمانية لم تنفصل تماماً عن ما يس�ّمى “ 
الديموقراطية الش�عبية “، التي س�تلح على 
الحق�وق االقتصادي�ة والمادي�ة عموماً لكل 
المواطنين، مع تش�ديد على حقوق اإلنسان 
الكب�رى. فالدول�ة الرأس�مالية بمرجعيته�ا 
الطبقية، كان�ت ذات عالقة بالدولة بوصفها 
“األم الرؤوم” لجمي�ع الموطنين، كما كانت 
تل�ح عل�ى مب�دأ العم�ل والتعلّم وغي�ره. إن 
االلتباس الذي يمّثل في إظهار الديموقراطية 
الكادحي�ن  حق�وق  أمَّ  بمثابته�ا  الش�عبية 
اقتصادي�اً، دون حق�وق اإلنس�ان األخ�رى؛ 

وفي االعتقاد ب�أن الديموقراطية البرلمانية 
تتأس�س بالدرج�ة األولى عل�ى التأكيد على 
حق�وق المواطني�ن تأكيداً ال يم�ّس مصالح 
الطبق�ة الوس�طى واألخ�رى الدني�ا. إن تلك 
اإلشكالية التي تتلخص في أن الديموقراطية 
البرلماني�ة احتي�ال عل�ى الفق�راء، وفي أن 
“الديموقراطي�ة الش�عبية ال تأب�ه بحق�وق 
اإلنسان مثل حق التنظيم السياسي والنقابي 

الحر، وحق التعبير والتظاهر.
ف�ي ه�ذه الوضعي�ة ب�رزت التج�ارب 
بع�د  الحديث�ة، خصوص�اً  الديموقراطي�ة 
تحقيق اس�تقالالت بعض البل�دان العربية 
مثل سوريا ولبنان ومصر وتونس، التي لم 
تكن الديموقراطية البرلمانية “الرأسمالية” 
وحدها قد حققت حضوراً عالمياً، بل راحت 
تبرز كذل�ك تج�ارب ديموقراطية ش�عبية 
مقترنة بنش�وء بلدان اشتراكية “كاالتحاد 

السوفييتي”، أخذت تؤثر بقوة في كثير من 
البل�دان العربية. وهذا م�ا نالحظ حضوره 

حتى اآلن في تلك األخيرة.
واآلن وقد حّل “الربيع العربي” بشعاره 
والكرام�ة  والحري�ة  الديموقراطي�ة  ف�ي 
والعدال�ة، نالح�ظ أن بلدان ه�ذا “الربيع” 
كانت قد عاش�ت عقوداً تح�ت قبضة ُنظم 
ديكتاتوري�ة. هاهنا، نضع يدنا على نقطة 
ذات أهمي�ة خاص�ة في التجرب�ة الجديدة 
التي تواجه شباب الثورة “االنتفاضة” بكل 
جّدية. وقد راح السؤال التالي يطرح نفسه 
عل�ى أولئك وغيره�م من معظ�م األحزاب 
والتنظيمات السياس�ية في بلدان “الربيع 
ديموقراطيتن�ا  نص�وغ  كي�ف  العرب�ي”: 
السياس�ية، الت�ي ُحرمن�ا منه�ا على مدى 
عق�ود، يداً بيد مع الكف�اح من أجل تعميم 
مفهوم الديموقراطية على نحو يشمل كل 

حقول الحياة، من االقتصاد إلى السياس�ة 
والتعلي�م والثقاف�ة واإلع�الم والقضاء ... 
ال�خ؟ إنها رؤي�ة تركيبي�ة إبداعية ترفض 
الوق�وع في التباس�ات وأخطاء م�رّت بها 

بلدانهم؟
ه�ا هن�ا نض�ع أيدين�ا عل�ى مالحظة 
بقْدر م�ا كان إقصاؤها س�ابقاً أمراً وارداً، 
فإنها تظه�ر راهناً مهمة بل حاس�مة في 
الصراع الذي قادته وتقوده الثورات العربية 
“الربيعي�ة” ض�د الُنظ�م األمني�ة العربية 
التي امتط�ت التاريخ م�ن مواقعه الكبرى 
الحاس�مة. أّما ه�ذه األخيرة فه�ي مواقع 
الس�لطة، والث�روة، واإلع�الم، والمرجعية 
االجتماعية السياس�ية، القائلة بأن أحزاب 
تلك النظم هي التي تقود الدولة والمجتمع، 
حت�ى ل�و ظهر األمر غي�ر ذلك ش�كلياً، أي 
حت�ى لو ج�رى القول من ِقب�ل رؤوس تلك 

األح�زاب- النُّظ�م بأن هنالك من ش�اركها 
ويش�اركها ف�ي الس�لطة بإس�م “جبهات 
وطنية تقدمية”، ليس�ت عموم�اً إال خدماً 
يأتم�رون بأوامر ح�زب الس�لطة –الدولة 
األمنية. في هذا السياق، نذّكر بما ألح عليه 
الشباب ويلّحون عليه في شعاراتهم، وهو 
إنه�م لم ينتفض�وا أوالً من أج�ل الوظائف 
والم�ال، ب�ل ه�م يفعل�ون ذلك “م�ن أجل 
كرامته�م”. وقد لّخصوا ذل�ك، حين أعلنوا: 
الموت وال المذلة! ولكنهم بعدئذ، يعلنون أن 
الكرام�ة إذا كانت تاجاً لألحرار، فإن هؤالء 
س�يجدون أنفس�هم مدعّوين إلى تأسيس 
مؤتم�ر “إع�ادة إعم�ار س�وريا” بوصفه 
نقل�ة تاريخية حضارية بهذا البلد الجريح. 
وس�يكون الجميع في معركة واحدة، تبرز 
الديموقراطية “البرلمانية الش�عبية” فيها 

رائزاً على مسار الطريق الكبير.
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      بغداد / المستقبل العراقي
 

ش�كلت أمانة بغ�داد لجن�ة فنية 
وتطوي�ر  تأهي�ل  مش�روع  لدراس�ة 
ش�ارع الجمهورية لف�ك االختناقات 
المروري�ة وإظهار ش�وارع العاصمة 
مديري�ة  وذك�رت  ص�ورة.  بأبه�ى 
العالق�ات واإلعالم ف�ي بيان صحفي 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة 
من�ه أم�س إن “دائ�رة بلدي�ة مرك�ز 
الرصاف�ة ش�كلت لجنة فني�ة إلعداد 
ش�ارع  وتطوي�ر  لتأهي�ل  دراس�ة 
الجمهورية ابتداء من ساحة الميدان 
حت�ى س�احة التحري�ر”. وبين�ت أن 
“اللجن�ة س�تقوم في غض�ون األيام 
التصاميم  المقبل�ة بع�رض  القليل�ة 
الخاصة بالتطوير والتأهيل واألعمال 
التي يتضمنها المشروع على الجهات 
العليا المسؤولة في األمانة للموافقة 
عليها”. وأضافت ان “مالكات الدائرة 
البلدية تواصل اعمال تطوير الشوارع 
المؤدية إلى ساحة الخالني إذ شملت 
الجانب�ي  القال�ب  صيان�ة  األعم�ال 
الش�وارع  اكت�اف  رص�ف  واعم�ال 
بالمقرن�ص الملون وإنش�اء مقاطع  
زراعي�ة”. كما ش�ملت الحملة تأهيل 
المناط�ق القديمة ف�ي القاطع بينها 
منطقتي الفض�ل والكفاح من خالل 
رص�ف ازقته�ا الداخلي�ة بالمقرنص 
الوس�طية.  الس�اقية  وم�د  المل�ون 
وأش�ارت إل�ى إن “الحمل�ة تضمنت 
ش�بكات  وتنظي�ف  تأهي�ل  أيض�ا 
ومش�بكات  والمنه�والت  المج�اري 

األمطار استعدادا لموسم الشتاء”.
م�ن جانب آخ�ر، أكد أمي�ن بغداد 
عبد الحس�ين المرشدي المضي قدماً 
باتجاه إكمال إجراءات تنفيذ مشروع 
مترو بغ�داد. ونقلت مديرية العالقات 
واإلع�الم عن المرش�دي قول�ه خالل 
لقائ�ه ممثل�ي ش�ركة ب�ارس مت�رو 
اإليرانية المتخصصة أن “أمانة بغداد 

تواص�ل إجراءاتها التي تس�بق عملية 
تنفيذ مش�روع مترو بغ�داد بضمنها 
أعمال شركة سيسترا الفرنسية التي 
أنج�زت ع�دداً م�ن األعم�ال المناطة 
به�ا بضمنه�ا تقري�ر االنت�ر ميدي�ا 
المس�وحات  وإكم�ال  “الوس�طي” 
الطبوغرافية للخطوط وتحديد مواقع 
المحطات وتأشيرها”. وبين المرشدي 
إكماله�ا  أن “ش�ركة سيس�ترا بع�د 
والمتطلب�ات  التفصيلي�ة  التصامي�م 
الخاص�ة بالمترو في الربع الثاني من 
العام المقبل ستتم المباشرة بتوجيه 
العالمي�ة  الش�ركات  ال�ى  الدع�وات 
القائم�ة  ضم�ن  المدرج�ة  المنف�ذة 
القصي�رة لتقدي�م عروضه�ا الفني�ة 
والتجاري�ة”. وأوضح ان “مترو بغداد 
يتألف م�ن خطين بطول 42 كم األول 
يب�دأ من مدينة الصدر باتجاه س�احة 
عنت�ر ف�ي االعظمي�ة ويمر بس�احة 
الخالن�ي وصوالً إلى ش�ارع الرش�يد، 
فيما يب�دأ الخ�ط الثاني م�ن تقاطع 
عقب�ة بن ناف�ع ويتج�ه الى ش�ارع 
السعدون ويلتقي مع الخط األول عند 
س�احة الخالني ث�م يعبر نه�ر دجلة 
ويتفرع من ساحة الفارس العربي الى 
منطقت�ي المنصور والبياع في جانب 
الكرخ”. وأش�ار الى أن “إنشاء شبكة 
المترو ستسهم في حل جزء كبير من 
مش�كلة االختناق�ات المروري�ة التي 
تعانيها ش�وارع مدينة بغداد بس�بب 
التزايد المس�تمر لعدد السيارات التي 
دخلت الى العراق منذ س�قوط النظام 
الس�ابق فضالً عن أن هذا المش�روع 
يقلل من نس�ب التلوث العالية للمواد 
الهيدروكاربوني�ة الس�امة المنبعث�ة 
من ع�وادم الس�يارات الت�ي تؤثر في 
أج�واء وبيئ�ة العاصم�ة”. وتاب�ع أن 
“الدراس�ات تشير الى أن مدينة بغداد 
تعد واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، 
ما دعا أمانة بغداد الى التفكير الجدي 
في اعتماد النقل الجماعي عبر وسائل 

نقل حديثة وتش�جيع المواطنين على 
اس�تخدامها ف�ي محط�ات مكيف�ة 
تحت األرض”.إلى ذل�ك، نظمت أمانة 
بغداد حملة مكثفة لزراعة الش�وارع 
بلدي�ة  قاط�ع  ضم�ن  والس�احات 
االعظمي�ة لزي�ادة الرقع�ة الخضراء 
وتحس�ين الواق�ع البيئ�ي للعاصم�ة 
العالق�ات  مديري�ة  وذك�رت  بغ�داد. 
واإلع�الم إن “م�الكات قس�م الزراعة 
ف�ي دائ�رة بلدي�ة االعظمي�ة نف�ذت 
حملة زراعي�ة مكثفة ش�ملت زراعة 
الج�زرة الوس�طية لش�ارع 6 ضم�ن 
محلة 309 والجزرة الوسطية لشارع 

صفي الدين الحلي ومقتربات تقاطع 
الوس�طية  الن�داء والجزرة  وحديق�ة 
لش�ارع فلس�طين المقابل�ة ل�وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية بمختلف 
النباتات الموسمية والدائمية وأشجار 
الزين�ة فضال ع�ن زراع�ة الظليات”. 
وأضاف�ت ان “الحملة ش�ملت زراعة 
الجزرة الوس�طية القريبة من جامعة 
اإلم�ام الصادق ومقتربات جس�ر 14 
رمضان وشارع بيرم التونسي الممتد 
من ساحة الدالل إلى جسر االعظمية 
وحديق�ة األخط�ل ضم�ن محلة 318 
وكورنيش االعظمي�ة”. كما تضمنت 

الحملة زراعة الحدائق المقابلة لجامع 
المثن�ى ضم�ن محل�ة 322 وحديقة 
الغدير مقابل الجامعة المس�تنصرية 
في محل�ة 309، إذ تم غرس أش�جار 
الزينة وأنواع موسمية أخرى”. وبينت 
إن “م�الكات الدائرة قامت بتش�جير 
الجزرة الوس�طية لشارع 30 الفاصل 
بين محلت�ي 322-324 بنباتات زهرة 
بغداد وورد القذيفة المجهزة من قبل 
المتنزهات والتش�جير، فضال  دائ�رة 
ع�ن إدام�ة الحدائ�ق الواقع�ة مقابل 
الس�فارة التركي�ة بنباتات موس�مية 

ودائمة الخضرة”.

أمانة بغداد تشكل جلنة فنية لدراسة مرشوع تأهيل
 وتطوير شارع اجلمهورية

      واسط / المستقبل العراقي

خرج�ت ن�دوة أقامتها كلي�ة الطب ف�ي جامعة واس�ط عن مرض 
الكولي�را بتوصيات عدة للوقاية من هذا المرض من بينها وضع برامج 
توعي�ة وضوابط على ص�رف األدوية م�ن الصيدليات. وق�ال بيان بثه 
المكتب اإلعالم�ي للجامعة وتلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه 
أمس أن كلية الطب في جامعة واسط أقامت وبالتعاون مع مستشفى 
الكرام�ة التعليم�ي ن�دوة علمية ع�ن الكولي�را على قاع�ة الحرية في 
المستش�فى بحضور المعاون العلمي للكلية األستاذ المساعد الدكتور 
أمير كاظم وعدد من تدريسيي الكلية وطلبتها، فضال عن عضو مجلس 
الن�واب العراق�ي النائب إيم�ان الوائلي وممثل عن دائرة صحة واس�ط 
وع�دد من ممثلي الدوائر الرس�مية ف�ي المحافظة”. ونق�ل البيان عن 
مدير إعالم الجامعة عالء زوير ضميد قوله إن الندوة أشرف عليها عميد 
الكلية أ.م.د. حس�ام مجيد وتضمنت إلق�اء ثالثة بحوث، األول للدكتور 
جعفر حسوني رئيس فرع األحياء المجهرية بعنوان “مقدمة تاريخية 
عن الكوليرا”، والثاني تناول موضوع “الكوليرا لدى األطفال” لألس�تاذ 
المس�اعد الدكتور قاس�م داود رئيس فرع األدوية والسموم في الكلية، 
أما البحث الثالث قدمه الدكتور فراس الهاشمي من دائرة صحة واسط 
وكان بعنوان “الكوليرا لدى البالغين”. وأضاف ضميد أن الندوة خرجت 
بع�دد م�ن التوصيات أهمها وض�ع برامج لتوعي�ة الجماهير بخطورة 
الوباء من قبل دائرة صحة واس�ط بالتعاون مع كلية الطب في جامعة 
واس�ط، ووضع ضوابط على صرف األدوية ف�ي الصيدليات، خصوصاً 
األدوية التي تقلل المرض والتي تس�بب قلة المقاومة لهذا المايكروب، 
وتوفي�ر أجه�زة التش�خيص الحديثة لتش�خيص المايك�روب، وتوفير 
أوس�اط زراعية حديثة بدال من األوس�اط الزراعية التقليدية الس�ابقة 
للدق�ة التش�خيصية لبكتيريا الكوليرا كونه يعطي نتائ�ج عالية الدقة، 
وتوفي�ر األدوية المض�ادة لهذا المرض في المستش�فيات وخاصة في 
األشهر التي ينتشر بها الوباء للحد من خطورته، وتوفير أنظمة حديثة 
لمعالج�ة المياه اآلس�نة وعدم وص�ول تلك المياه إلى المياه الرئيس�ة، 
واالعتناء بالماء المعد للش�رب من قبل دائ�رة ماء ومجاري المحافظة 
وإضافة نسب كافية من مادة الكلور للقضاء على المايكروب، وتوفير 
اللقاح�ات الكافي�ة لألطف�ال خاصة األش�خاص الذين يعان�ون العوز 
المناع�ي، ومتابعة الباعة المتجولين والمعام�ل األهلية غير الخاضعة 

للرقابة الصحية وخاصة معامل األغذية. 

      بغداد / المستقبل العراقي 

صيان�ة  مديري�ة  باش�رت 
مشاريع الري والبزل في محافظة 
نين�وى التابع�ة ل�وزارة الم�وارد 
المائي�ة بأعمال تطهي�ر المبازل 
مح�����افظ�ة  ف�ي  والج�داول 
ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت  نين�وى. 
بي�ان له�ا أمس إن العمل يش�مل 
مش�اريع ري الس�المية وال�زاب 
بصورة كامل�ة والجزيرة، إضافة 

إل�ى صيان�ة وتصلي�ح التبطي�ن 
ف�ي مش�روع ري ال�زاب “القناة 
الوزارة  العليا”. وأشارت  الفرعية 
ف�ي بيانها إلى ان الهدف من هذه 
االعمال هو إيص�ال الحص���ص 
المائية لألراضي الزراعية وتأمين 
جري�ان المياه بص�ورة صحيحة 
نب�ات  م�ن  الج�داول  وتطهي�ر 
الض�ارة  واألعش�اب  الش�مبالن 
التي تعيق جري�ان المياه بصورة 

صحيحة.

طب واسط تقدم توصيات للوقاية من الكولريا

املوارد تبارش بتطهري املبازل يف نينوى

تعلن محافظة نينوى عن اجراء المناقصة العامة للمشروع المدرجة 
تفاصيل�ه في الجدول ادناه ضمن )اضاف�ة اجنحة ذات 6 صفوف في 
المدارس لعموم المحافظة عدد 53 في )الموصل – سنجار – تلعفر – 
البعاج – مخمور – الحمدانية الحضر – تلكيف( المحسوب على خطة 
تنمية االقاليم لعام 2012 )التكميلية( فعلى الراغبين باالش�تراك بهذه 
المناقصة والذين تتوفر فيهم الش�روط والمستمس�كات الواردة )في 
التعليمات الى مقدمي العطاءات( المرافقة باالعالن مراجعة )المديرية 
العام�ة لتربي�ة نينوى / االبنية المدرس�ية( للحصول على مس�تندات 
المناقص�ة لقاء مبلغ قدره )100000( مئة الف دينار للمش�روع غير 
قابل للرد على ان تستكمل كافة المستمسكات المطلوبة وتقدم داخل 
ظرف مغلق ومختوم ويسجل عليه رقم االعالن واسم المشروع ورقمه 
واس�م مقدم العط�اء وعنوانه الكامل وتوضع ف�ي صندوق العطاءات 
في )مبنى محافظة نين�وى( ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم 

الربعاء الموافق 21 / 11 / 2012 الساعة الثانية عشر ظهرا.

درجة التصنيفاسم المشروعرقم المشروع
مدة العمل / 

يوم
التامينات 

االولية

15

اضافة اجنحة 
)6( صف 

عدد / 2 في 
)قرية كزكان، 
مركز قضاء( 
مع الوحدات 

الصحية مركز 
قضاء الحمدانية

العاشرة/ 
انشائية

240
1 % من مبلغ 

العطاء

تعلن محافظة نينوى عن اجراء المناقصة العامة للمش�روع المدرجة 
تفاصيل�ه ف�ي الجدول ادناه ضم�ن )اضافة اجنح�ة ذات 6 صفوف في 
الم�دارس لعموم المحافظة عدد 53 في )الموصل – س�نجار – تلعفر – 
البع�اج – مخمور – الحمدانية الحضر – تلكيف( المحس�وب على خطة 
تنمية االقاليم لع�ام 2012 )التكميلية( فعلى الراغبين باالش�تراك بهذه 
المناقص�ة والذين تتوفر فيهم الش�روط والمستمس�كات ال�واردة )في 
التعليم�ات الى مقدمي العطاءات( المرافقة باالعالن مراجعة )المديرية 
العام�ة لتربي�ة نينوى / االبني�ة المدرس�ية( للحصول على مس�تندات 
المناقصة لقاء مبلغ قدره )150000( مئة وخمسون الف دينار للمشروع 
غير قابل للرد على ان تستكمل كافة المستمسكات المطلوبة وتقدم داخل 
ظرف مغلق ومختوم ويس�جل عليه رقم االعالن واسم المشروع ورقمه 
واس�م مقدم العطاء وعنوانه الكامل وتوضع في صندوق العطاءات في 
)مبنى محافظة نينوى( ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم األربعاء 

الموافق 21 / 11 / 2012 الساعة الثانية عشر ظهرا.

درجة التصنيفاسم المشروعرقم المشروع
مدة العمل / 

يوم
التامينات 

االولية

11

اضافة جناح 
)6( صف عدد 
/ 3 لمدارس 

)اعدادية تلول 
ناصر للبنين، 

متوسطة 
الرصيف، 

بيجوانية / 3( 
مع الوحدات 

الصحية

التاسعة/ 
انشائية

240
1 % من مبلغ 

العطاء

حمافظة نينوى
قسم العقود

حمافظة نينوى
قسم العقود

اعالن رقم )66 / 1( 2012 )التكميلية( للمرة االوىلاعالن رقم )64 / 1( 2012 )التكميلية( للمرة االوىل

البريد االلكتروني
contractsdep@ninava.gov.iq

Contract_ninavah@yahoo.com

البريد االلكتروني
contractsdep@ninava.gov.iq

Contract_ninavah@yahoo.com

حممد حسني البيايت
معاون املحافظ لشؤون االعامر واخلدمات

حممد حسني البيايت
معاون املحافظ لشؤون االعامر واخلدمات
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إعالن رقم )65 / 1( 2012 )التكميلية( للمرة األولى

للمشروع  العامة  المناقصة  اجراء  عن  نينوى  محافظة  تعلن 
المدرجة تفاصيله في الجدول ادناه ضمن )اضافة اجنحة ذات 6 
صفوف في المدارس لعموم المحافظة عدد 53 في )الموصل – 
سنجار – تلعفر – البعاج – مخمور – الحمدانية الحضر – تلكيف( 
المحسوب على خطة تنمية االقاليم لعام 2012 )التكميلية( فعلى 
الراغبين باالشتراك بهذه المناقصة والذين تتوفر فيهم الشروط 
العطاءات(  مقدمي  الى  التعليمات  )في  الواردة  والمستمسكات 
 / نينوى  لتربية  العامة  )المديرية  مراجعة  باالعالن  المرافقة 
االبنية المدرسية( للحصول على مستندات المناقصة لقاء مبلغ 
قدره )150000( مئة وخمسون الف دينار للمشروع غير قابل 
للرد على ان تستكمل كافة المستمسكات المطلوبة وتقدم داخل 
ظرف مغلق ومختوم ويسجل عليه رقم االعالن واسم المشروع 
ورقمه واسم مقدم العطاء وعنوانه الكامل وتوضع في صندوق 
العطاءات في )مبنى محافظة نينوى( ويكون اخر موعد لتقديم 
العطاءات يوم االثنين الموافق 19 / 11 / 2012 الساعة الثانية 

عشر ظهرا.

العامة لتصنيع الحبوب عن اجراء مناقصة وللمرة االولى لنقل وتفريغ  الطحين في محافظة بابل وعلى  تعلن الشركة 
تبويب ) ح 3342( / فعلى الراغبين باالشتراك بالمناقصة مراجعة القسم القانوني في مقر الشركة الكائن في محافظة 
بغداد / ساحة عدن / مدخل مدينة الحرية لشراء شروط المناقصة لقاء مبلغ قدره ) 500,000 ( خمسمائة الف دينار 
)صك مصدق( غير قابل للرد ويقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم المناقصة ورقمها ويتم وضعه في 
صندوق العطاءات في موعد اقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم 2012/11/28 وان األسعار المقدمة في العطاءات 
هي أسعار نهائية غير قابلة للتفاوض وسوف يستبعد أي عطاء  غير مستوفي للشروط أعاله وان الشركة غير ملزمة 
بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر االعالن وأية مصاريف اخرى ويقع على مقدم العطاء 
تحمل كافة المسؤولية القانونية المترتبة عن تقديم اي مستمسكات يثبت انها  مزورة وسيتم اتخاذ  االجراءات القانونية 
بحقه وعلى مقدم العطاء تحديد نفاذيته ,علماً ) تسري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 

لسنة 2008 في كل ما لم يرد به نص في هذا االعالن أو يتعارض معها في المضمون (.

المستمسكات المطلوبة :-

1- صك مصدق بمبلغ 1 % من قيمة العطاء من احد المصارف الحكومية ومحرر ألمر الشركة من قبل المناقص 
حصراً أو من يخوله قانوناً .

الحبوب  لتصنيع  العامة  الشركة  الى  معنون  و   2012 لعام  للضرائب  العامة  الهيئة  من  الذمة  براءة  كتاب   -2
حصراً.

3- وصل شراء شروط المناقصة .

4- تقديم اعمال مماثلة إن وجدت .

5- المستمسكات الشخصية مصورة  )بطاقه السكن ,هوية األحوال المدنية( نسخ تتم مطابقتها مع األصل عند 
اإلحالة.

6- سنوات سيارات حمل عدد) 14( اربعة عشر سيارة باسم المشترك او من يخوله قانونا ال تقل حمولة كل منها 
عن 16 طن. 

7- في حالة  كون المستمسكات المقدمة مصورة ويجب ان تكون مختومة طبق االصل من جهة االصدار .

        خاص/ المستقبل العراقي

أظهرت دراس�ة أجرتها، رشكة TNS بأن الناتج املحيل 
اإلجمايل للعراق س�ينمو برسع�ة بما يقدر بنحو 33% عىل 
مدى الس�نوات الثالث املقبلة، اذ ستحذو مستويات الدخل 
حذوه وتعمل عىل خلق طبقة متوس�طة متميزة، مضيفة 
أن الوق�ت قد ح�ان لالفادة من ثقة املس�تهلكني، وينبغي 
عىل املسوقني فهم الدوافع لدى السكان البالغ عددهم 32 

مليون نسمة.
هذا، وكش�فت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار نورة 
س�الم البجاري أن رئاس�ة مجلس النواب قد تسلمت قبل 

مدة 6 اتفاقات استثمارية من الحكومة مع كل من فرنسا 
وإيطاليا والواليات املتحدة ولبنان وسلطنة ُعمان واألردن 
ع�ىل أن تدخ�ل حي�ز التنفي�ذ قريب�اً. وقال�ت البجاري يف 
حديث ملراس�ل وكالة أنباء املستقبل امس الثالثاء أن هذه 
االتفاقات موقع�ة باألحرف األوىل بني الع�راق وحكومات 
الدول املذكورة وبعد املصادقة عليها ستدخل حيز التوقيع 
النهائي والتنفيذ، مش�رة إىل أن معظم االتفاقات هي ذات 

طابع استثماري مع نصوص لحماية االستثمارات.
وتابع�ت أن االتفاق�ات تحمي االس�تثمارات األجنبية 
وه�ذا دليل عىل انع�دام ثقة املس�تثمر بالبيئ�ة القانونية 
العراقي�ة، مؤكدة ان عىل الحكوم�ة اآلن العمل عىل إجراء 

تعدي�ل من ش�أنه أن يحل محل هذا النوع م�ن االتفاقات 
ويك�ون القانون املعدل الضامن لكل رشكات الدول وليس 
لدولة دون أخرى. وقال�ت البجاري ان هنالك نقدا واضحا 
حول تفرد الحكومة بالتمهيد والتفاوض وإبرام االتفاقات 
من دون الرجوع إىل الربملان أو عىل األقل إىل اللجان املعنية 
وم�ا يحصل ه�و أن االتفاقات ُتوقع باألح�رف األوىل أو يف 
ش�كل كامل ثم تحال إىل الربملان للتصديق فقط وهنا تربز 
االنتق�ادات والتحفظات والنقاط الس�لبية. وقال س�تيف 
هاملت�ون كالرك، الرئي�س التنفيذي لرشك�ة TNS الرشق 
األوس�ط وإفريقيا إحدى أكرب رشكات أبحاث التسويق يف 
العالم، بأنه من املنتظر أن يصبح العراق املنطقة الساخنة 
التالية لألعمال وعىل املس�وقني املحلي�ني التعامل برسعة 

مع  الفوارق الدقيقة للسوق.
وقال إن الناتج املحيل اإلجمايل للعراق س�ينمو برسعة 
بم�ا يقدر بح�وايل 33% عىل مدى الس�نوات الثالث املقبلة، 
حيث س�تحذو مس�تويات الدخل حذوه وتعمل عىل خلق 
طبق�ة متوس�طة متمي�زة. وي�ربز الع�راق برسع�ة، مع 
انتقاله إىل املرحلة التالية، كسوق استهالكية كبرة بكونه 
موطن�اً لثالث أكرب عدد س�كان يف املنطق�ة البالغ عددهم 
32 ملي�ون نس�مة. "وهذا يوف�ر فرصة كب�رة للعالمات 
التجاري�ة من جمي�ع الفئ�ات لزيادة وصولها يف الس�وق 
وتقديم منتجات وخدمات جدي�دة وبناء عالقات والء مع 
املستهلكني" واستش�هد هاملتون كالرك بدراسة العراقي 
كمس�تهلك )IRAC( الت�ي نفذته�ا رشك�ة TNS ال�رشق 

 IIACSS األوس�ط وإفريقيا والرشكة املس�تقلة للبح�وث
التي كش�فت النقاب عن فهم عمي�ق للدوافع التي تحرك 
املس�تهلك العراقي. وقال تكش�ف النتائج عن الطموحات 
الرئيسة املتمثلة يف االس�تقرار الوطني واألمن، والعالقات 
األرسية القوية واالس�تقالل املايل والتعليم. حيث يس�عى 
العراقيون لتحقي�ق طموحات مهنية مع إظهار توجهات 
ديني�ة راس�خة، وطيب�ة كب�رة وفخ�ر وإيم�ان ببلدهم. 
وأطلق هاملتون كالرك عىل الدراس�ة "الوقت املناس�ب"، 
مرصحاً "إن فهم العراقيني اليوم كأشخاص ومستهلكني 
غ�ر كاف، وتعّد دراس�ة العراقي كمس�تهلك 2012 األوىل 
م�ن نوعها يف العراق مع نتائج حقيقي�ة وواقعية". وقال 
للحص�ول ع�ىل معلوم�ات دقيقة بش�أن ش�تى الجوانب 
املتعلقة باملس�تهلك العراقي الجديد، بحثت الدراسة يف كل 
ما يتعلق باإلنس�ان العراقي اليوم، كيف يعيش وما يؤمن 

به وما يطمح لتحقيقه. 
وشملت الدراسة 10 مدن، حيث تبنّي بأن 41% يعتقدون 
بأن الوضع االقتصادي الحايل يف العراق جيد و32% رصحوا 
بأنه الوقت املناس�ب لرشاء الس�لع االس�تهالكية املعمرة، 
يف ح�ني قال 42% بأن األمور ستس�تمر يف التحس�ن خالل 
الستة أشهر املقبلة. كما أضاف هاملتون مع بداية ازدهار 
العراق ينبغي عىل املس�وقني فهم األساسيات االجتماعية 
والسكانية، واملواقف العامة تجاه الحياة، وأسلوب الحياة 
واالنتم�اء للعالمة التجاري�ة، والتفاعل مع الصنف، وفهم 

املتسوق.
وخت�م "للتوفي�ق ب�ني سلس�لة التوري�د ومتطلب�ات 
املس�تهلك العراق�ي، ينبغ�ي ع�ىل املس�وقني أخ�ذ الوقت 
الكايف لس�رب أغوار مختلف الفئ�ات لتلبية رغبات وطلبات 

واحتياجات املستهلك بدقة".

        بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف س�نان الش�بيبي الذي تم سحب يده 
م�ن إدارة البن�ك املرك�زي بع�د أن كان يش�غل 
منص�ب املحافظ في�ه والصادرة ض�ده مذكرة 
إلقاء قبض عن امتالكه الوثائق التي تؤكد نجاح 
البنك يف عهده باس�تقرار العملة العراقية وسعر 
الرصف. وقال الش�بيبي يف ترصي�ح صحفي إن 
"مس�ؤويل البنك املركزي لديهم وثائق تش�ر إىل 
أنه�م نجحوا يف تحقيق اس�تقرار س�عر الرصف 
وإنهم ال يتعاملون مع رجال اعمال او تجار من 
خالل املصارف الخاصة"، الفتا إىل أنه سيعود إىل 

بغداد بعد غ�د الخميس لتوضيح الحقائق ودفع 
الته�م التي يف طياتها طابعا سياس�يا، بحس�ب 
قول�ه. وأض�اف ان " البنك املرك�زي يعاب عليه 
انه ال يمتلك قاع�دة بيانات وهذا صحيح الننا ال 
نمتلك التخصي�ص لتوظيف كفاءات مختصة يف 
توفر قاعدة بيانات دقيقة"، مبينا "انه لم يكن 
يتعامل م�ع مصارف خاص�ة دون أخرى وإنما 
التعامل يتّم بش�كل متساو ووفقا لضوابط التي 
وضع�ت للمزاد العلني". ونفى الش�بيبي "التهم 
املوجهة اليه او له عالقة بعملية غس�يل االموال 
وتهريب العملة إىل خارج العراق". وكانت مذكرة 
اعتقال صدرت يف وقت سابق، بحق محافظ البنك 

املركزي س�نان الش�بيبي وعدد من املسؤولني يف 
البن�ك بته�م تتعلق بفس�اد م�ايل وإداري، حيث 
كان هناك تدخل دويل ومحيل من قبل بعثة األمم 
املتح�دة يف العراق والس�فارة األمركي�ة ببغداد، 
إضافة إىل تدخل رئاسة الجمهورية وبعض قادة 
الكت�ل السياس�ية، ومطالبته�م رئي�س مجلس 
القض�اء األعىل مدحت املحم�ود بالتدخل، والذي 

لم يكن يعلم بأمر االعتقال". 
وق�رر مجلس الوزراء يف وقت س�ابق تكليف 
رئيس دي�وان الرقابة املالية عبد الباس�ط تركي 
إلدارة البن�ك املرك�زي العراقي خلف�اً للمحافظ 

السابق سنان الشبيبي.

        بغداد/ المستقبل العراقي

توقع رئيس الوزراء الربيطاني االس�بق توني 
بلر، الثالث�اء، إرتفاع نس�بة االي�رادات النفطية 
للعراق إىل 100 ملي�ار دوالر يف كل عام، مؤكداً أن 
القوات الربيطانية يجب أن تكون فخورة لدورها 
يف الغ�زو ال�ذي قادته الوالي�ات املتح�دة للعراق. 
وق�ال بلر يف ترصيح ل�ه بمؤتمر مجلس األعمال 
العراقي الربيطاني يف وس�ط لن�دن، اطلعت عليه 
"ش�فق ني�وز"، انه "من 
املرج�ح ان 

يك�ون العراق واحدا م�ن أرسع االقتصادات نموا 
يف العالم خالل العقد املقبل، وأنه بات يش�هد  أقل 
معدالت وفيات لالطفال بش�كل كبر"، مشرا اىل 
"اكثر التطورات تركزت يف مدينة البرصة بجنوب 
الع�راق، الت�ي س�اندتها الق�وات الربيطانية بعد 
الحرب". واس�تدرك بلر "ومع ذلك، فان القضية 
املهم�ة التي اقلقتني  اكثر من غرها خالل العقد 
ال�ذي قضيت�ه يف الس�لطة، أن أجزاء م�ن العراق 
ل�م تزل تعاني من اإلرهاب والتوترات السياس�ية 
املزعزعة لالس�تقرار". واضاف بل�ر،  ان "النمو 
االقتص�ادي يف الع�راق ارتفع بنس�بة 9 %  يف عام 
2012، و ان�ه  م�ن املتوق�ع أن ترتف�ع  
اإلي�رادات النفطي�ة بنح�و 100 مليار 
دوالر س�نويا اي إىل ثالث�ة أضعافه�ا 
بحل�ول ع�ام 2020".وتاب�ع بل�ر انه 
الربيطاني�ة  ال�رشكات  ح�ث  "برغ�م 
للبح�ث ع�ن  األجان�ب  واملس�تثمرين 
ف�رص يف الع�راق، فأن الدول�ة ال تزال 
تواجه  كثرا من املشكالت"، مشرا اىل 
ان "هن�اك تقدما محرزا يف العراق، ويف 
الوقت الذي يجب عدم املبالغة فيه، فان 

علينا عدم تجاهل�ه". وأوضح بلر أن "التحديات 
الت�ي ال تزال تواجه العراق واضحة، و املش�كالت  
األمنية التي يس�ببها اإلرهاب مس�تمرة، السيما 
ح�ول بغداد، والخدم�ات والبني�ة التحتية ال تزال 
أقل بكثر مما يف وس�عهم ان يفعلوه، وينبغي أن 
يك�ون، والبروقراطية والفس�اد مس�ترشيان". 
وأك�د بلر ع�ىل ان "التوت�رات السياس�ية ال تزال 
مرتفع�ة وغالبا ما تؤدي إىل الش�لل عندما تكون  
الب�الد يف امس الحاجة اىل  الحرك�ة، وهناك أيضا 
االضطراب�ات يف املنطق�ة، ولي�س أقله�ا تأث�را 
االحداث يف سوريا". وبني رئيس الوزراء الربيطاني 
االسبق، أن "القوات الربيطانية ساعدت يف تحرير 
الع�راق م�ن ص�دام، ببطول�ة و ج�رى التضحية 
بالكثر، كما انها س�اعدت الب�رصة يف البقاء عىل 
قي�د الحياة بعد الرصاع الطائفي، وانها ينبغي أن 
تكون فخورة بما تحقق". يذكر ان توني بلر تبوأ 
منصب رئاس�ة الوزراء يف بريطانيا للمدة من أيار 
1997 حت�ى أيار 2007، وحدث�ت يف اثناء حكمه 
الح�رب، التي اس�قطت نظام صدام ، واس�همت 
فيه�ا الق�وات الربيطاني�ة ب�دور فاع�ل، بجانب 

القوات االمريكية وقوات التحالف االخرى.

دراسة: الناتج المحلي اإلجمالي سينمو 33 % في ثالث سنوات

البجاري لـ"                                ": البرلمان 
يدرس حماية االستثمارات األجنبية

        بغداد/ المستقبل العراقي

نّوه الخبر االقتصادي س�الم 
األنص�اري بم�ا وصف�ه بالتأث�ر 
السلبي ملوقع معرض بغداد الدويل 
الح�ايل ع�ىل األس�واق التجاري�ة 
التي  الكبرة  املجاورة والخس�ائر 

لحق�ت بأصح�اب املح�ال نتيجة 
قطع الطرق والتسبب بازدحامات 

كبرة. 
االي�ام  إن  االنص�اري  وق�ال 
الت�ي يق�ام به�ا املعرض تش�هد 
خس�ائر كبرة للمناطق التجارية 
القريبة وتذمراً من أهايل االس�واق 

املجاورة، فضال عن تراجع حركة 
وجميل�ة  الش�ورجة  يف  الس�وق 
بس�بب عزوف تج�ار املحافظات 
من املجيء لبغداد النقطاع الطرق 

واالزحامات الشديدة. 
الحالي�ة  االرض  أن  وأوض�ح 
نهاي�ة  يف  صمم�ت  للمع�رض 

الخمس�ينيات وهن�اك بدي�ل له�ا 
قرب مطار بغداد، لكن املسوؤلني 
يرصون ع�ىل بقائ�ه يف مكانه ما 
يتس�بب بزي�ادة معان�اة الن�اس 
ال�ذي  أو  للمع�رض  املجاوري�ن 
يم�رون بالق�رب من�ه ذهاب�اً اىل 

أعمالهم.

الشبيبي: أمتلك وثائق مهمة وسأعود لبغداد الخميس!!خبير: معرض بغداد الدولي تسّبب بخسائر لكثير من التجار

بلير يتوّقع ارتفاع إيرادات العراق النفطية إلى 100 مليار دوالر

رياض فاخر الهاشمي
المدير العام

رئيس مجلس االدارة e.mail: cen-tas@mot.gov.iq

وزارة التجارة
الشركة العامة لتصنيع الحبوب 

إعالن مناقصة رقم )52(

محافظة نينوى
قسم العقود

محمد حسين البياتي
معاون المحافظ لشؤون االعمار والخدمات

البريد االلكتروني
contractsdep@ninava.gov.iq
Contract_ninavah@yahoo.com
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اضافة جناح )6( 
صف عدد / 4 
لمدارس )جبل 

سنجار، سنجار 
للبنين – سنجار 

للبنات، عبد الله بن 
مسعود للبنين(.

240التاسعة/ انشائية
1 % من مبلغ 

العطاء

        المستقبل العراقي/ خاص
وص�ل اىل بغ�داد ام�س االول قادماً م�ن دبي رجل 
االعم�ال العراق�ي ابراهي�م النصري رئيس مؤسس�ة 
حصاروس�ت التجاري�ة. وق�ال النص�ري يف ترصي�ح 
ل�"املس�تقبل العراقي" ان ه�دف زيارته هو فتح آفاق 
بني مؤسسته التجارية "مجموعة رشكات حصاروست 

االس�تثمارية" ونظراتها يف العراق, مؤكداً انه يس�عى 
اىل توس�يع اس�تثماراته داخ�ل البل�د يف ظ�ل االنفتاح 
الكبر الذي يش�هده العراق بجميع املجاالت العمرانية 
والخدمي�ة. وأض�اف النصري "انا س�عيد بوجودي يف 
بغداد دار الس�الم، مبيناً انه س�يقوم بجولة يف عدد من 

املحافظات، وإجراء لقاءات مع املسؤولني فيها.

لفتح آفاق االستثمار داخل العراق

رجل االعمال ابراهيم النصيري يصل بغداد
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كادر

إحدى مميلزات مشلاهدة األفلام يف املهرجانات أنها 
تمنلح املتلقي الفرصلة اآلنية لعقد مقارنلات فورية بني 
الرشائط السلينمائية املتنوعة شلكاً ومضموناً، قد يبدو 
هذا بشلكل أكثر وضوحلاً ومبارشة مع تشلابه التيمات 
واملوضوعلات مثلملا حدث مع األفلام املغاربيلة - التي 
ُعرضت مؤخراً بمهرجان أبو ظبي السلينمائي السلادس 
املنعقلد يف الفلرة 11- 19 أكتوبلر 2012 - "املغضلوب 
عليهم" للمغربي محسن برصي، و"مانموتش" للتونيس 
نوري بوزيد، و"عطور الجزائر" لرشيد بن حاج. فاألعمال 
الثاثلة تعكس هواجس مبدعيها ومخاوفهم من آثار املّد 
الديني الذي يعصف بالعالم العربي، يف معالجات سينمائية 
متابينة تيش باملستقبل الضبابي الذي ُيواجهه العلمانيون 
والليرباليون واملستنريون يف ظل اإلرهاب الفكري وتنامي 
األصولية والتشدد. مثلما يتشابه معهم بدرجة ما الفيلم 
الوثائقلي الكدنلي "املسلتقبل أمامها" للمخرجة نيشلا 
باهوجلا، واللذي يرصد سلقوط املرأة الهندي بني شلقي 
رحى، بني األصولية املتشلددة التي تنلادي بالحفاظ عىل 
التقاليلد حتى لو كان ذلك بإشلعال فتيل الحرب واللجوء 
لقتلل األبريلاء، وبلني الرأسلمالية التي تنتهك جسلدها 
وتسلتثمره لتغرف من وراءه مليارات اللدوالرات، وذلك 
من خال تسلليط الضوء عىل مسابقة ملكة جمال الهند 

مقابل الذراع النسوي يف الحركة الهندوسية املتشددة.
عىل صعيد مغاير هناك نوعية آخرى من األفام تكون 
موضوعاتهلا بعيدة كل البعد عن بعضهلا البعض، لكنها 
تقرب يف الشلكل السلينمائي والفني اللذي تصطبغ به، 
فيأرسنلا بعضها بجاله وفنيته وأصالتله، بينما ُيصيبنا 
البعلض اآلخلر بالضجلر رغلم أهمية موضوعه وسلمو 
أفكاره الفلسفية. مثلما حدث مع فيلمي "حجر الصرب" 
للمخرج األفغانلي عتيق رحيمي – مواليلد عام 1962 – 
و"جيبو والظل" للمخلرج الربتغايل املخرضم مانويل دي 
أوليفلريا البالغ من العمر 104 سلنة، وقلد ُعرض األثنني 
أيضلاً بمهرجان أبو ظبي السلينمائي السلادس. ووجه 
املقارنلة الذي أقصده بني الفيلمني هو اإلسلتناد بشلكل 
أسلايس عىل الحكي بلرضاوة ومدى نجلاح كل منهما يف 
التواصلل مع املتلقلي من عدمه، رغم باغلة املوضوع يف 

كليهما.

حجر ال�صرب

يف "حجر الصرب" تقع مشقة الحكي عىل بطلة الفيلم 

– اإليرانية املعروفة جولشلفيتي فرحاتلي- الزوجة التي 
تخامرها الشجاعة أثناء سقوط زوجها يف غيبوبة كاملة 
يف أن ترسد مسأة حياتها ومعاناتها يف مجتمع أفغانستان 
بكافة أشكال إرهابه وترويعه للمرأة. معظم أحداث الفيلم 
تلدور يف غرفة واحدة حيث يرقلد الزوج املغيب، إىل جانب 
عدة لقطات آخرى شحيحة جداً ورسيعة ترسم صورة ملا 
يحدث يف املجتمع من حولها سلواء لجارتها أو يف السوق، 
أو يف بت خالتهلا "املومس"، إضافة إىل عدة جمل رسيعة 
وعابلرة لشلخصيات ثانوية جداً. يف حلني يقع عىل عاتق 
البطلة مهمة إنجاح الفيلم من خال البوح وتجسليد تلك 
الحالة النفسية املأزومة لها يف كافة حاالتها ما بني الردد 
واإلقدام، والشلجاعة والجبن والخلوف، والتعرض للقهر 
النفليس واإلنتهلاك الجسلدي، وملا بني الفلرح والحزن، 

والغضب والتسامح ثم القدرة عىل القتل إلنقاذ روحها.
 كانلت كاملريا املخلرج بأحجلام لقطاتهلا املتنوعة 
وزواياهلا املختلفة طلوال 98 دقيقة - هلى مدة العرض 
- تسلمح للمتلقلي باإلقلراب إىل درجلات متباينلة من 
الشلخوص، ملن العينلني واليديلن والشلفتني، ومامح 
الوجله، ورعشلة األيلدي، واختاجلة القلب، مما سلمح 
للجمهلور بالتماهى مع البطلة غارقاً يف عواملها متجاوباً 
مع مسلأتها كأنما هى مأساته الشخصية دون أن يشعر 

بمدة الرسد السينمائي.

عامل امل�صرح

علىل النقيض من تلك الحالة جاء فيلم "جيبو والظل" 
الباللغ طولله 91 دقيقة. إنله أقرب إىل عاللم املرسح من 
السلينما إذ يقوم أساساً عىل الحوار الطويل املتوايل والذي 
يلكاد ال يتوقف، كما أن الكامريا تقف عىل مسلافة بعيدة 
من الشخوص كأنها يف موقع املتلقي ال ُتبارح مكانها أبداً 
إال فيملا ندر لتغيلري زاوية التصوير فقلط لكن من دون 
أن تقلرب. ورغلم أهمية تيمته ومغزاه الفلسلفي، لكن 
مشلاهدي هلذا الرشيط – ليلس فقط الجمهلور العادي 
ولكلن أيضاً نقلاد ومخرجني كبلار _ لم يتحملل أغلبهم 
البقلاء أمامه طوياً وظلوا ينسللون واحداً تلو اآلخر من 
القاعة أثنلاء عرضه، وَمْن صمد حتلى النهاية كان عدداً 

ضئياً جداً.
قطعلاً ال ُيمكلن اعتبار قرب الرشيط السلينمائي من 
عالم املرسح نقيصة أو سلبباً جوهرياً  لهروب الجمهور. 
صحيلح أن الفيلم كله، باسلتثناء لقطتني، يدور يف غرفة 

واحدة لكن هذا ليس سلبباً لإلحسلاس بامللل الذي أصاب 
ُكثر من املشلاهدين، بل عىل العكلس، فالحوار الذي كان 
يتناوبه شلخصني أو ثاثة أو خمسلة يف بعلض األحيان 
كان ميلزة إضافية ُتسلهم يف نجاح "جيبلو والظل" أكثر 
مما حلدث يف حجر الصلرب الذي اعتمد أساسلاً عىل بوح 

البطلة وفقط.
ذلك ما من شلك أن اتخاذ املرسح شلكاً فنيلًا لتناول 
عملًا سلينمائية ُيصبلح ميلزة إضافية للعملل يف أغلب 
األحيلان للو أجاد املخلرج توظيف إمكانياتله، فا ُيمكن 
نسليان فيلم مثل "ماندرالي" للعبقلري الرس فون ترير 
الذي تلدور أحداثه عىل خشلبة مرسح يف ملكان واحد ال 
يتبلدل، وملع ذلك ال يمكلن للمرء أن يبارح تلك الخشلبة 

بذهنه ولو لوهلة ضئيلة من الزمن.
إذن ملا هو املختلف عند "أوليفلريا"؟ يف البدء البد من 
اإلشارة إىل أن العمل يستند أساساً عىل فكرة تكاد تقرب 
من مرسحية "يف انتظار جودو". هنا تنتظر عائلة مكونة 
من ثاثة أفرد؛ أب مسن وأم ملتاعة وزوجة شابة، غائبهم 
املنتظر. إنه االبن الذي اختفلى منذ عرشين عاماً. تعيش 

األرسة وهماً عظيماً يحلمون فيله باليوم الذي يعود فيه 
الغائب. وذات ليلة يتحقق الوهلم املنتظر، ويعود الغائب 
فتنقلب الحياة إىل جحيم كارثي. فقد تحول االبن إىل لص، 
وهلا هو يعامل أبويه وزوجته بغلظة وفظاظة وقسلوة، 
ثم يختتم الليلة برسقة أموال الرشكة املؤتمن عليها والده 
ثم يفر هارباً، وعندما ُتمسلك به الرشطة يصطحبهم إىل 
البيت ُمؤكداً أن السارق الحقيقي هو األب، والذي ال ُينكر 
بلدوره ُمصدقاً عىل اتهام االبلن خوفاً عىل حياة األم التي 

لم تكف عن البكاء طوال سنوات.
يف تقدير كاتبة هذه السلطور أن اإلشلكال األسلايس 
الذي وقلع فيه صاحلب "جيبو والظل" هو علدم قدرته 
علىل توظيلف خصائلص وإمكانياتله امللرسح لصاللح 
رشيطه السلينمائي، خصوصلاً أن الكاملريا ظلت طوال 
الوقلت عىل مسلافة بعيدة ملن الشلخصيات، بحيث لم 
تسمح لنا باالقراب من املامح والوجوه واأليدي ومسام 
الجللد، فحتلى يف املرسح رغلم ثبات موقلع املتلقي لكنه 
يقرب من املمثللني ويظل يروح ويجيء بينهم من خال 
اإلضاءة وتركيزها عىل بعضهم ومدى كثافتها، بينما عند 

"أوليفريا ظلت الكامريا يف موقع ثابت بعيد – كأنما تلتزم 
الحيادية – لكنهلا كانت حيادية مفرطة ألنها عوضاً عن 
الحياديلة حجبت عنا تلك القدرة علىل التماهي مع أفراد 
تلك األرسة أو عىل معايشة مشاعر الشخصيات، مما خلق 
حاجلزاً قوياً بني أبطلال العمل وبني املتلقلي، فقد كانت 
جمل الحوار والعبارات الفلسلفية شلديدة العذوبة كأنها 
تأتلي من وراء جدار سلميك. وصحيلح أن املخرج الكبري 
تمكن بمهلارة وحرفية عالية من ضبلط اإليقاع والزمن 
النفليس للشلخصيات، وصحيح أن التكوينلات البرصية 
بالفيللم كانلت قلادرة عىل أن تمنلح الصلورة جماليات 
خاصلة يراشلق فيها الظلل والنلور بإضلاءة مصابيح 
الكريوسني، كما أن أداء املمثلني كان مبهراً خاصة كلوديا 
كارينايل وجان مورو، واملمثل ميشليل لونسديل، مع ذلك 
فإن ابتعلاد الكاملريا وبقاءها عىل تلك املسلافة ظل هو 
النقيصة األساسية بالرشيط السينمائي املبهر والذي نال 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة باألفام الروائية بمهرجان 

أبو ظبي السينمائي السادس.

اأمل اجلمل 

رضاوة احلكي بني احلفاظ عىل 
سينامئية الصورة ومرسحتها 

�صعر

متابعات 

امل�صتقبل العراقي: متابعةاغنية اسطنبول

صدر عن دار ضفاف للنرش بالشارقة كتاب لألستاذ الباحث رائد السوداني 
بعنلوان ) حكم األزمة -العراق بني االحتالني الربيطاني واألمريكي( يتناول 
فيله تطور األوضاع يف العلراق وما آل اليه من أحوال . يقلع الكتاب ب 440 
صفحة من القطع املتوسط. أن الغوص يف أحداث العراق أو أي بلد آخر ال بد 
له من مبدأ أسايس يقوم عليه، وهذا ما عمل عليه أكثر الكتاب، وهو ما عمل 
عليله مؤلف هذا الكتاب، وهو أن ال تقترص الدراسلة عىل مجريات األحداث 
اآلنيلة، بل البد تناول األحداث السلابقة له،  فالتاريخ حلقات متسلسللة ال 
انفصام بينها، فلوال شلكل النظام املرسلوم من قبلل بريطانيا يف العراق يف 
1921، ووصلوالً إىل نقطة الاعودة مع شلعبه يف 2003، مللا أمكن للواليات 
املتحدة أن تجد الحجج وتتجرأ عىل غزوه، كما أن بريطانيا وبسلبب فهمها 
الواقع العراقي أثناء الحكم العثماني ومعرفتها التفصيلية لطبيعة الطوائف 
العراقيلة، ملا سلارت عىل هذا النهج الذي سلار عليه األتلراك من خال مبدأ 
فلرق تسلد، ولذلك كي نصل إىل األسلباب الحقيقية التي أوصللت العراق إىل 
يلوم 2003/4/9، ال بلد لنا أن نعرف ما جلرى يف وقبل 1921 حتى نصل إىل 

جوهر الحقيقة. هذا من ناحية تناول هذه املسلاحة الزمنية من عمر العراق 
.      أملا ملن ناحية ما رسلمته بريطانيلا للعراق، فمنذ أن اتخلذت بريطانيا 
قرارهلا بإقامة حكومة مؤقتة برئاسلة عبلد الرحمن النقيب، وذلك بسلبب 
الخسلائر البرشية التي تكبدتها خال ثورة العرشيلن التي اندلعت يف العراق 
بقيادة املجتهدين يف النجف، ومشاركة فعالة من قبل عشائر الفرات األوسط 
ورؤسلاؤهم، وباقي مناطق العراق، مما اضطرهلم للتعجيل بهذه الخطوة، 
كملا أن االقتصاد الربيطاني أصبح عاجزا عن تسلديد النفقات التي يتطلبها 
الحكم املبلارش للعراق، فكان هذا القرار. ومع األسلباب الربيطانية الداخلية 
فلإن الحكم الذي وللد يف بريطانيا جاء ومعه أزماته التلي صنعتها يد املحتل 
حتلى تجعله مشلدودا دائما إليها، فمن القضية الكرديلة، إىل قضية املوصل، 
والقضية اآلشلورية، إىل السياسلة الطائفية، والخطاب القومي الذي تزعمه 
فيصل وسلاطع الحرصي، وهلم جرا . هذا الكتاب يقوم بترشيح تلك املسألة 
ويناقشلها ويزيل الضباب عملا التبس من أمور ، وتفكيلك الظاهر واملخفي 
من األحداث، انه كتاب جدير بالقراءة لفهم الواقع العراقي من خال دراسلة 

اصول األحداث وصوال اىل نتائجها.

ا�صكندر حب�ش 

منذ نهاية الصيف، ومع بداية املوسلم األدبي الراهن، كان يبدو أن رواية 
»طاعلون وكوللريا« لباتريلك دوفيل، لن تمّر ملرور الكرام، وأنها سلتتوج 
بإحدى جوائز الخريف األدبية )يف العاصمة الفرنسية(، عىل األقل لوجودها 
عىل غالبية قوائم الرشليح، بالرغم ملن حصولها عىل جائزة »الفناك« منذ 
شلهرين عىل األكثر. للم تخب الظنون، إذ حلازت الرواية قبلل ايام، جائزة 
»فمينلا« للرواية الفرنسلية، مع بداية »األسلبوع املجنون« وهو األسلبوع 

الذي تعلن فيه كّل الجوائز األدبية الفرنسية الكبرية.
كانت البداية إذاً مع الكاتب الذي أجمع غالبية النقاد عىل أنه يستحقها، 

وإن كان ذلك سليمنعه، عملياً، من الحصول 
علىل »غونكلور« التلي وصلل إىل مرحلتهلا 
النهائيلة، إذ ملن الصعلب أن تتلوج الرواية 
بجائزتلني من هذا العيار يف الوقت عينه. بهذا 
املعنلى، تبلدو الجائلزة هذه وكأنهلا قطعت 
الطريلق عن دوفيل، طريلق التكريس األكرب، 
إال إذ كانلت مفاجلأة األربعلاء ملن العيلار 
الثقيل وتم اختياره لجائزة ثانية، بالرغم من 

استبعاد احتمال ذلك.
وللد باتريلك دوفيلل )اللذي يعملل حالياً 
مدير »منزل الكتلاب األجانب واملرجمني« يف 
مدينة سان نازير( العام 1957، وبعد دراسته 
لألدب والفلسلفة، علاش يف ثمانينيات القرن 
املايض يف الرشق األوسلط، وتحديداً سللطنة 
ُعملان، ومن ثلم يف نيجرييا والجزائلر. أما يف 
التسلعينيات فتنقلل بني كوبلا واألوروغواي 
صديقلاً  أصبلح  حيلث  الوسلطى  وأملريكا 

للسلاندينيني وحركتهم. أوىل رواياته كانت العلام 1987، بعنوان »كوردون 
ل بللو« عن منشلورات مينوي التي نلرش عندها عدداً ملن الروايات قبل أن 
ينتقل يف منتصف التسلعينيات إىل منللشلورات »لوسلللوي«، حلليث بدأ 
كتابلة مرشوع، يتللنقلل فللليه بني القلارات ليكتب أدبلاً، فيه فكلللرة 
سياسللية تشكل خلفللية الرواية.  حول هذا املرشوع الروائي، قال دوفيل 
يف حواره مع »السفري« )23 ترشين األول املايض(: »أعتقد أن كّل التنويعات 
املاضيلة علىل الكتابة الروائيلة كان بمثابة حلم ما، أو رغبلة يف أن أصل إىل 
ما وصلت إليه حالياً: أن اسلتعمل وأسلتفيد من كّل األنواع األدبية يف الوقت 
عينه: السلرية الذاتية، والسرية بشلكل عام، الرسد التاريخي، فن الرسائل، 

اليوميلات، أدب الرحات، حتى الحوار الصحلايف الخ.. يف العمق، كنت أرغب 
يف أن أشلعر باملتعة املطلقة يف أن ألعب بني هلذه العوالم كلّها«. تأتي رواية 
»طاعون وكولريا« أشبه بملحمة حول حياة ومصري العالم السويرسي، ذي 
الجنسلية الفرنسلية ألكسندر يرسني، الذي عمل مسلاعداً إليميل رو ولوي 
باستور، والذي اكتشف جرثومة الطاعون يف آسيا، التي ذهب إليها )فيتنام( 
حيلث قىض عمره هناك ومات فيها يف قرية »نا ترانغ«، التي كانت تشلكل 
جزءاً من الهند ل الصينية، الواقعة تحت السليطرة الفرنسية.  كان يرسني، 
يعمل يف باريس عىل مريّض »السّل« والدفترييا«، وهو يشكل جزءاً من هؤالء 
العلماء الشلبان الذين كانوا يحيطون بباسلتور »العجوز«. وبعد اكتشافه 
»سلم« الدفترييا، قرر الرحيل إىل الرشق األقىص، حيث عمل 
بحاراً، ومكتشفاً للغابات، وبائعاً للخيول والفيلة. عاد لفرة 
أىل باريس، ليعد بعدها إىل هونغ كونغ، العام 1894، ليتعرف 
إىل ملرض الطاعون الذي كان يفتك بلكّل يشء. ونجح حني 
استطاع شفاء أول مصاب بهذا املرض.  انطاقاً ملللن هذه 
السلرية، يرسللللم دوفيل يف روايته صورة، ليس للعلللالم 
فقلط، بل أيضاً ليلربز التقاطعات السياسلية واالجتماعية 
التي كانت مسليطرة يف تلك الفرة، لكلن بعلللليداً عن أي 
فلخ ايديولوجي مبلارش، إذ إن فكرته الحقيقية تكمن يف أن 
يظلللهر كيف أن األحلام والطلللوباويات العائدة للتقدم 
واالزدهلللار والسياسلة والعلم، ال تختلف يف كّل أملللكنة 
العاللم، بمعنى أنهلا مرتبطة بالفعل السليايس. من ناحية 
أخلرى، ذهبلت »فمينا« للروايلة املرجمة إىل الفرنسلية إىل 
الروائية األمريكية جويل أوتسلوكا علن روايتها »البعض لم 
يلروا البحر أبلداً«، وهي رواية عن منفى هلؤالء األلوف من 
الشلبان اليابانيني الذين هاجلروا إىل أملريكا يف بداية القرن 

التاسع عرش.

حتوز جائزة "فمينا" الفرنسية 

 العراق بني االحتاللني الربيطاين واألمريكي

 العدد )379(  االربعاء  7  تشرين الثاني 2012

    اأورخان ويل/ تركيا
ي�َصة د ِحْلِمي الرِّ مَّ َ : محُ       َتْرَجَمةحُ

وََعلىَل  إِْسلَطْنُبول،  يِف   
الُبوْسُفور،

 أََنا الَفِقرُي أُوْرَخان ِويِل؛
 أََنا اْبُن ِويل

 ِبُحْزٍن الَ ُيوَصُف.
َشلاِطِئ  َعلىَل  أَْجلِلُس   

"ُروِمِل"،
 أَْجلُِس َوأَُغنِّي أُْغِنَيًة:

 "ِتاَُل ُرَخاِم إِْسَطْنُبول،
أُوْه،  َرأيِْس،  َعلىَل  َتْهِبلُط   

َوَتْهِبُط َنوَاِرُس الَبْحِر؛
 َسلاِخَنًة، َتْمأُل ُدُموُع الَحِننِي 

إىَِل الوََطِن
،  َعْيَنيَّ

 َو"إِيَدا"َي،
َفاِرَغلٌة،  أَْو  َملِيَئلٌة   

َو"َكاْرَما"َي،

ِملُْح َيْنُبوِع

ُكلِّ ُدُموِعي.

َوَسلطِ  يِف  ليِنَما  السِّ ُدوُر   
إِْسَطْنُبول،

َعلْن  َتْسلَمْع  لَلْم  َوَوالَِدِتلي   
َمْنَفاَي؛

 أُْخَرَياٌت ُيَقبِّلَْن َوَيَتَحدَّْثَن
،  وُيَماِرْسَن الُحبَّ

لِكْن َما هَذا ِبالنِّْسَبِة إيَِلَّ؟
اَي،  َحِبيَبِتي، ُحمَّ

اُعوِنليِّ   أُوْه، َيلا َنْهلرِي الطَّ
الدَّْبِل".

وََعلىَل  إِْسلَطْنُبول،  يِف   
الُبوْسُفور،

 أََنا الَغِريُب أُوْرَخان ِويِل،
 َنْجُل ِويل

 أََنا الَغِريُب ِبُحْزٍن الَ ُيوَصُف.

رواية باتريك دوفيل



القصة القصرية، بوصفها فضاًء رسدياً يسعى 
إلعادة تشكيل العالم، تتسم بقدرة عالية عىل تمّثل 
ال�راث، عرب قن�وات نّصّية، أو تناّصية، تس�تدعي 
الرموز الراثية لتساهم يف انجاز محتواها املعنوي 
ال�ذي تريد إيصاله للمتلقي. هذا مع رضورة النظر 
إىل الراث اإلنس�اني عىل أنه ت�راث رسدّي بالدرجة 
بمختل�ف  بالحكاي�ة  يحتف�ي  وباألص�ل،  األوىل، 
تجلياتها، حتى أنها تسللت إىل الشعر، فاستحوذت 
ع�ىل جزء كب�ري م�ن منج�زه القديم، واس�تمرّت 
لتلته�م الق�در األك�رب من الش�عر الحدي�ث. فمنذ 
املالح�م، التي تعد تنويعاً ش�عرياً، كان�ت الحكاية 
محتواها األس�اس، بل ومثلت � بعمقها وثرائها � 

سبب خلودها أيضاً.
يف ه�ذا الس�ياق، تس�تدعي "دراه�م الخالفة" 
مجموعة "ميثم س�لمان" القصصية الصادرة عن 
دار أزمنة يف عمان 2012 ، الراث، إىل ذهنية القارئ، 
من�ذ لحظ�ة التع�رف األوىل عليه�ا، ع�رب عنوانها 
ال�ذي يحمل مدلوالً تراثياً جلياً. هذا العنوان يش�ري 
بش�كل واضح إىل رمز تراثي س�لطوي، "الخالفة" 
الت�ي تربعت عىل مدى ق�رون طويلة عىل مجريات 
التاريخ العربي واالس�المي. كما يشتمل أيضاً عىل 
أحد ل�وازم القوة له�ذه الس�لطة، "الدراهم" التي 
مثلما كانت رمزاً للرغيب والحشد وتكميم األفواه 
وتوس�يع نط�اق القبول، تس�تدعي أيض�اً املعادل 
املوضوعي لها، أي القم�ع الذي كانت الدراهم أحد 

وسائل إشاعته يف املجتمع إبان عهود الخالفة.
بع�ض عناوي�ن القص�ص يف ه�ذه املجموع�ة 
الوظيف�ة  تؤك�د  مف�ردات  تضمن�ت  القصصي�ة 
االس�تعادية، هدف املجموعة األبرز، ومنها: )ذراع 
الذاك�رة، ملحم�ة الفيس�بوك، القراصنة م�ا زالوا 
هناك، دراه�م الخالفة(. كما حملت بعض عناوين 
القص�ص دالالت زماني�ة أو مكاني�ة، تق�ارب ذاك 
للراث من  ملا  الهدف، 

بالزم�ان  وثيق�ة  ارتباط�ات 
واملكان، فهم�ا الفضاء الذي تنتحل�ه األحداث، وال 
غنى لها عنهما، م�ن قبيل قصص: )صداع مزمن، 
بس�تان الس�يد الحزب�ي، مدين�ة الصفي�ح(. أم�ا 
العنوان�ات الباقية فقد اختزن�ت دالالت موضوعية 
فقط، وهي: )مج�رد لعبة، جينات النحس، تمرين 

يف العمى، منظار، ميت بجثتني، الجبن الرومي(.
أغلب قصص املجموعة ُتربز نزعة ميثم سلمان 
االس�تعادية للرم�وز املاضوية، قريبه�ا وبعيدها، 
بلغة حداثي�ة، لكنها تبدو جلية يف قصتني أكثر من 

غريها، أوالهما "ملحمة الفيس�بوك"، والتي تعلن 
عن ارتباطاتها الوثيقة بالراث والحارض معاً، عرب 
عنوانها الذي يجمع بني امللحمة، التي هي نتاج أدبي 
ضارب يف اعم�اق التاريخ، خصوصاً بعد أن يتضح 
يف متن القصة ان املقصود بها "ملحمة َكلَكامش" 
عىل وجه التحديد، وبني "الفيسبوك" الذي ستعمل 
القصة عىل اس�تعادة امللحمة م�ن خالله، بوصفه 
أداة م�ن أدوات الع�ر الحديث، ووس�يلة تواصل 
اجتماعي افرايض، سيتس�ع مداها داخل القصة، 

لتصبح أداًة للتواصل مع املايض أيضاً.
س�تتخذ القصة م�ن التخاطب بالرس�ائل، عرب 
هذا املوق�ع األلكروني، تقنية لبن�اء عاملها، حيث 
تف�رض أن َبطيل امللحم�ة، "َكلَكام�ش وأنكيدو" 
قد تسنى لهما اس�تخدام "الفيسبوك" واللقاء من 

خالله � افراضياً � مرة أخرى، يف وقتنا الحارض.
"َكلَكامش" الذي لن يصدقه أحد أنه هو نفسه 
صاح�ب امللحمة القديمة، س�يكون يف دار للعجزة، 
يلق�ن رفيق�اً له لك�ي يطب�ع رس�ائله املوجهة إىل 
"أنكي�دو". هكذا يصطدم التاري�خ يف هذه القصة 
بوسائل العر، س�يصبح حيالها عاجزاً ومنبوذاً، 
لن يأبه به أح�د يف ظل االنبهار العظيم بهذا الربيق 
ال�ذي احدثت�ه التكنولوجي�ا. لهذا س�نرى أنكيدو، 
ال�ذي يرم�ز إىل عنف�وان الراث وش�بابه، يش�كر 
هذه الوس�ائل ويش�يد به�ا، حيث يقول: "ش�كراً 
للفيس�بوك، ال�ذي دلن�ي علي�ك، يا له م�ن اخراع 
عظي�م، عب�ارة عن ش�بكة هائلة م�ن الصداقات، 
لك�ن أين ه�ي من اس�طورة صداقتن�ا". ويف هذه 
الجمل�ة االخرية، عىل لس�ان أنكي�دو، انتقاد لتبدل 
القيم وتحولها إىل مظاهر فقط، فاالصدقاء صاروا 
مج�رد أرق�ام و "بروفايالت"، ال يمك�ن مقارنتها 
بعظمة التضحية من اجل الصداقة، والتي تجلت يف 

"ملحمة َكلَكامش" الخالدة.
بمجري�ات  للتالع�ب  أيض�ا  القص�ة  تعم�د 
امللحم�ة األصلي�ة، وف�ق قي�م الع�ر الحديث 
وأخالقياته الس�ائدة يف الغالب، فَكلَكامش قد 
اس�رجع عش�بة الخلود من االفعى بعد قتلها 
واس�تخراجها من احش�ائها منقوعة بالس�م، 
فكان لتناولها اثر الخلود لكنها ال تعيد الشباب 
له، وهو م�ا يرمز لطلب الحي�اة حتى لو كانت 
مغموس�ة بالذل والتعاسة. املوت إذن لن يتمكن 
منه، لكن ذلك س�يدفع ول�ده للتآمر عليه بهدف 
االس�تيالء عىل تاج امللك، م�ا يدفع األب، باملقابل، 
لله�رب متنكراً بزي ام�رأة. اما انكي�دو فقد عاد 
للحياة بتوس�ط إله املاش�ية الذي حول�ه إىل تيس 
ليخرجه من العالم السفيل، حيث سيعاني من الذل 
والهوان عىل أيدي الرعاة، يف إش�ارة إىل املتس�لطني 
الظلم�ة، م�ا يضطره لله�رب وثم الهج�رة خارج 
الوطن حتى يستقر به الرحال يف السويد. "ملحمة 
أنكيدو" هي البديل العري عن ملحمة َكلَكامش، 
فبع�د أن كانت هذه األخرية زاخ�رة باألدب الرفيع 
والقي�م الس�امية، س�تغدو ملحمة أنكي�دو مجرد 
قصاب�ة ومحال لبي�ع اللحم، يفتح�ه يف بالد الغربة 
باعتباره يمتلك خربة يف هذه املهنة، فهو من قطع 
فخ�ذ الثور الس�ماوي يف امللحمة األصلية. س�ييش 
ذلك بالتبدل الذي طرأ عىل متطلبات اإلنسان يف هذا 
العر، والذي همه ينصب يف الحصول عىل الطعام 
والغرائز والحاج�ات البايولوجية االخرى، بينما ال 
يقيم وزناً للقيم االنسانية التي حملتها تلك املدونة 

الخالدة عرب العصور.
تس�مية الدكان ستش�عل فتيل عق�دة بارزة يف 
القصة، وخالف ش�ديد بني الصديقني األزليني؛ ألن 
َكلَكام�ش يطلب تغي�ريه، ملا فيه من اس�تهانة أو 
نس�خ مللحمته، بينما يرفض أنكي�دو ذلك ألنها كل 
ما يملك يف الحياة، ويتمرد عىل طلب مليكه القديم، 
وال يأب�ه حت�ى بتوس�الته، وه�و تمثي�ل لظاهرة 
التمرد عىل السلطة بكل أشكالها، حيث أن من أبرز 

س�مات انس�ان هذا العر النزوع الالمحدود نحو 
التحرر من كل القيود واألغالل والسلطات.

يس�تمر الخالف بينهما إىل نهاية القصة، حيث 
يص�ف أنكيدو صديق�ه العتيد � بع�د ذاك اإللحاح 
الش�ديد � بالغطرس�ة والجربوت الف�ارغ، ويوجه 
ل�ه اللعن ولكل الظاملني، ويق�وم بحذفه من قائمة 
أصدقائه، وهذه ظاهرة أخرى تتجس�د يف القصة، 
فبمج�رد ان يخرس املتجربون س�لطاتهم القمعية 
يصبحون موضع تقريع ومحاسبة عىل ما ارتكبوه 

سابقاً، ولن يبقى لهم أصدقاء.
القص�ة الثاني�ة هي قص�ة "دراه�م الخالفة" 
والت�ي تبدأ بقصة إطارية تص�ف معاناة زوجني يف 
ظ�ل انقطاع التي�ار الكهربائ�ي، وهواجس الواقع 
العراقي املفعم باملوت. يف عالم الحكي الداخيل لهذه 
القصة املس�تلة من يوميات عائلة عراقية ستنبت 
قص�ة مؤطرة تقرح الزوجة عىل الزوج االش�راك 
يف نس�جها، ترويح�اً عنهم�ا. اال ان ه�ذه القصة 
س�تحكي عن رغبات هذين الس�اردين الدفينة، يف 
التحصل عىل معجزة للخالص من الوضع املأساوي 

الذي يعيشانه.
س�يحكيان لبعضهما، وللقارئ، بالتناوب، عن 
راٍع معدم، يعمل عند صاحب مزرعة جشع، ويحلم 
بأن يتزوج ابنته، التي هي االخرى ترغب � يف رّسها 

� بالزواج من سائس الخيول.
يف مجريات القصة س�تعلو أصوات الس�ارَدين 
للتحكم الري�ح بمجرياتها، فتقول الزوجة مثال: 
"سأمنح هذا الراعي فرصة تحقيق أحالمه" ، وهو 
م�ا يؤكد ع�ىل رغبته�ا يف صناعة واق�ع تغيب فيه 

املعاناة التي يعيشانها، وتتحقق فيه األحالم.
كالع�ادة، وكم�ا هو يف األحالم الس�اذجة، يعثر 
الراعي ع�ىل كنز، كيس ممل�وء بالدراهم الفضية، 
فريكض به�ا مبتهجاً نحو املدينة، معرضاً القطيع 
الذي بذمته للضياع؛ ألنه ظن أن سيحصل عىل ثروة 
عظيم�ة من بيع هذا الكنز الكبري. املفاجأة املخيبة 

ستكون عندما يكشف له الصائغ عن كون الدراهم 
مس�كوكة من فض�ة رخيص�ة مليئة بالش�وائب. 
يس�تمع ذاهالً لنصيح�ة الصائغ الت�ي تقول: "إن 
عثرت عىل مهرب سيشريها منك، أو إذا رجع زمن 
الخالفة فستكون أمرياً تحيطك الجواري". فينتهي 
به األمر إىل بيع الدراهم ملهرب آثار، بثمن بخس، ال 
يس�اوي ربع قيمة القطيع ال�ذي أضاعه يف الربية. 
وه�و ما س�يمثل خيبة أخ�رى يف واق�ع ال تفارقه 

الخيبات، حتى يف القصص املتخّيل.
تع�اود القص�ة لتذكرين�ا بقصته�ا اإلطاري�ة، 
وتحكم الس�اردين بأحداثها، كما تربز لنا نزاعهما 
ح�ول وضع النهاي�ة، فالزوجة تريد له�ا ان تكون 
نهاية وردية مفرحة، بينما تتهم الزوج بأنه يريد: 
"م�ن الراعي الس�عي إلقام�ة دول�ة الخالفة، كي 
يس�تثمر الدراهم، وتغرق القص�ة بالدماء". هكذا 
يمكن النظر للراث املكت�وب يف زمن الخالفة، التي 
كان�ت تدعي أنها إس�المية. لياٍل حم�راء ونهارات 
ملطخ�ة بالدماء. وهو ما تس�تعيد كتابت�ه عملياً 
بع�ض الجماعات املتطرف�ة، التي تنته�ج العنف، 
وترف�ع الدين ش�عاراً زائف�اً، بينما تس�تغل أموال 

البرول يف امللذات الفردية والقتل الجماعي.
القص�ة األوىل عم�دت إىل التناص، وفق�ًا لرؤية 
جيني�ت عنه، مع ملحمة َكلَكامش، لتقارن طبيعة 
التعاط�ي م�ع بعض القي�م االنس�انية بني املايض 
والح�ارض، ومن ث�م تنتق�د االنظمة الت�ي تنتهج 
س�لوكاً اس�تبدادياً قامع�اً. أم�ا القص�ة الثاني�ة، 
نصوص�اً  وكريس�تيفاً،  لب�ارت  وفق�اً  فتمثل�ت، 
تاريخي�ة تصف بعض املظاهر يف العرين األموي 
والعب�ايس بالذات، يف اط�ار حكائي معيش، لتوجه 
نقداً الذعاً لالنظمة الحاكمة، والتي ال تأبه بمعاناة 
املواطن. فالقصتان، إذن � ومن ورائهما املجموعة 
القصصية � تصبان يف سياق نقد النسق القامع يف 

املجتمع، وتدعوان لحرية وكرامة اإلنسان.
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ال أزال ع�ىل اعتق�ادي أن محمد عب�د الوهاب وأم 
كلث�وم ارتفع�ا بش�أن األغني�ة املري�ة، وم�ن ثم 
العربية، عندم�ا ابتعدا عن الكلمات واملعاني املبتذلة 
الت�ي كان�ت ش�ائعة قبلهم�ا، وعق�دا زواج األغنية 
بالش�عر الفصيح. وكان لكبار الشعراء يف عرهما 
فض�ل يف ذلك، خصوصا أحمد ش�وقي الذي جذب أم 
كلثوم لش�عره، فغنت له عددا من روائعه التي أذكر 

منها:
 ولد الهدى فالكائنات ضياء

وفم الزمان تبسم وثناء
كم�ا غنت له »نه�ج الربدة« الخال�دة وغريها من 
القصائد ذات الطابع الديني التي ترتقي بالشعر، كما 
ترتقى بالغناء، وتدفعه يف مع�ارج الروح والوجدان 
إىل أعىل م�كان. ولم تنس أم كلثومغناء روائع أخرى 

لشوقي، منها قصيدته يف »النيل« التي مطلعها:
من أي عهد يف القرى تتدفق

وبأي كف يف املدائن تغدق
وهي قصيدة ال أمل من س�ماعها. ويبدو أنه كان 
ع�يّل االنتظار طويال، لكي أع�رف أن أم كلثوم كانت 
تستبدل أحيانا كلمة ال يسهل عليها نطقها يف مسار 
النغم، وتضع محلها كلمة أخرى أسلس منها وأعذب 
وقع�ا. ول�م تفعل أم كلث�وم ذلك مع أحمد ش�وقي، 
وإنما كررته مع من جاء من بعده، مثل أحمد رامي 
الذي أطلق عليه ش�اعر الشباب، ولم يكن ذلك نسبة 
إىل شبابه، وإنما إىل مجلة »الشاب« التي أبرزت شعر 
رامي يف ذلك الوقت، خصوصا قبل أن يعرف رامي أم 
كلثوم، ويظل متعبدا يف محرابها النغمي. وكان مثل 
رامي إبراهيم ناجي الشاعر الذي غنت له »األطالل« 
الت�ي دمجت فيه�ا قصيدة ناج�ي األصلية بقصيدة 
أخرى من الوزن نفسه، وذلك دون أن يشعر السامع 
للقصيدة بهذا الدمج وبهذه الكلمة التي استبدل بها 
غريه�ا، وذلك بعد أن ينطلق الخيال الس�معي مع أم 

كلثوم منذ أن ترنم باملطلع:
يا فؤادي ال تسل أين الهوى

كان رصحا من خيال فهوى
وعب�د الوه�اب ه�و الحال�ة املوازي�ة ألم كلثوم، 
ولك�ن عالقته بأحمد ش�وقي كانت أكثر خصوصية 

وحميمية. وال أمل من سماعه وهو يغني:
جبل التوباد حياك الحيا
وسقى الله صبانا ورعا

أو وه�و يغن�ي أح�د مش�اهد مجن�ون لي�ىل مع 
أسمهان، منطلقا وحده يف النهاية:

سجى الليل حتى هاج يل الشعر والهوى
وما البيد إال الليل والشعر والحب

ولم يغن عبد الوهاب من مرسحية »مجنون ليىل« 
فحس�ب، بل أضاف إليها مونولوج:

أنا أنطونيو وأنطونيو أنا
ما لروحينا عن الحب غنى

والالف�ت لالنتباه أن أحمد ش�وقي لم يكتب لعبد 
الوه�اب قصائ�د كالس�يكية عمودي�ة بالفصح�ى 
فحس�ب، وإنما أضاف إليها الكتاب�ة بالعامية، فهو 
صاحب »النيل نجايش« و«الليل ملا خيل« وغريها من 
األغنيات التي أكد بها ش�وقي أنه أمري الشعراء حتى 
يف العامي�ة التي ارتقت إىل ش�عرية ش�وقي العالية. 
وأعتق�د أن ه�ذه القصائ�د العامية كان�ت محاولة 
رائدة وضع�ت أفقا فريدا من الغن�اء بالعامية، كان 
ل�ه أكرب األث�ر يف االرتقاء باألغني�ة املرية العربية: 

فصحى وعامية.

�سرفات

فصيح الغناء

�سرفات

	علي	كاظم	د�ود	

ديزي	�المري

تطلع�ت من الناف�ذة, غابة خ�راء غامق�ة, بقايا 
ش�مس ال تحيلها إىل سواد. س�كوت عميق يغطي الكون 

برداء ال انثناء فيه. 
عادت تجلس عىل الك�ريس الهزاز, حركته فاهتز هو 
ولكنه�ا ل�م تهتز " ليس لك�ريس اليوم زقزقت�ه املعتادة. 
من أي�ن تأتي بالصوت يف هذا الصم�ت?". فتحت املذياع, 
فارتفع الصوت بالكالم الغريب " ماذا يقول املذيع? وماذا 
يعلق عىل هذه املوسيقى الغربية? هل تستطيع أن تجيبه 
األص�وات األخ�رى? أما م�ن صوت عربي يف ه�ذه الغربة 

السحيقة?. 
الليل�ة آخر الليايل يف ه�ذا البلد الغري�ب. صباح اليوم 
انته�ت الحّمام�ات املعدني�ة, وانته�ى التدلي�ك وأفرغت 
العاملة آخر وجبة من أكداس الطني األس�ود عىل األنحاء 

املريضة من جسمها. 
قال لها الطبيب, عرب لغتيهم�ا الغريبة املكرسة, إنها 
تحتاج إىل راحة جسم وراحة فكر وراحة عواطف " راحة 

جس�م! راحة فكر! وراحة عواطف!!". 
أجابته أنها غري قادرة عىل توفري أي من هذه الراحات 
التي يصفها. س�أل: ول�م, فبماذا تجي�ب? وكيف تفهمه 
من هي? هل تس�تطيع أن تعلن ع�ن املهمات املعلقة عىل 
كتفيها ورأس�ها وذراعيها? وهي التي حاولت أن تحجب 
ش�خصيتها الحقيقي�ة يف ه�ذا البل�د الغريب? ه�ي التي 
حاولت أن تتخفى فال يعرف أحد أنها هنا تريح جس�دها 

وفكرها وعواطفها? 
قال أخوها ي�وم قرر الطبيب يف بلدها أنها مرهقة إىل 
ح�د االنهيار وبحاج�ة إىل جو جدي�د, إىل منتجع ال تقوم 
في�ه بأية مهمة أو عمل, إىل االس�رخاء والن�وم وتجميد 

التفكري. 
قال أخوها بعد تفكري طويل ودراس�ة عميقة: " ومن 
سيساعدني?" عاد الطبيب الغريب يسأل: ما تراها تعمل 
حت�ى أصيبت بكل ه�ذا اإلجهاد? وه�ذا التوتر? واحتارت 
م�اذا تجي�ب? هل ترشح طبيع�ة عملها? ه�ل تقول إنها 

أخت أخيها? 

ل�و تع�رف عليه�ا الس�واح الع�رب, يق�ول أخوه�ا, 
فس�يقولون تربج�زوا وه�م املناضل�ون, تربج�زوا وهم 
املس�ؤولون, تربج�زوا وهم املكافح�ون. " نعم هي أخت 
املناض�ل وه�ي أخت املس�ؤول وهي أخ�ت املكافح يجب 
أن ال تتربج�ز. الح�س بالتع�ب برج�زة. وانهيار الجس�د 
أمام املس�ؤوليات برجزة. وضعف األعصاب أمام اإلرهاق 

والسهر برجزة ". 
نذر أخوها نفس�ه للقضية. رهن حياته ملسرية هذه 
القضي�ة. كان مندفعا متحمس�ا من�ذ أول إدراكه لهموم 
الوط�ن وكانت ه�ي أصغر س�نا منه, وهو ش�اب البيت 
الوحيد, فتأثرت بأقواله وآمنت بأعماله وتحمس�ت لقوة 
ش�خصيته فصارت تدعو آلرائه وتك�رر أقواله وصار هو 
يرشح لها ظ�روف القضية. جعله�ا كاتمة أرساره وهي 
الش�ابة الوحيدة يف البيت, لم ت�در إال وهي تخوض عمال 
نضالي�ا كبريا. ووجد أخوها فيها رفيقة النضال فازدادت 

حماستها وشغلت كل أوقاتها بالعمل. 
ولك�ن أخاها وجد خالل كل هذا االندفاع ومع كل هذا 
النضال وبجانب كل هذا العمل, وجد رفيقة أخرى, رفيقة 
من نوع آخر. رفيقة أخيها الجديدة صارت زوجته. دخلت 
حياته من بابها السهل. وصارت الزوجة املدللة " وبقيت 

هي.. هي أخته رفيقة النضال". 
الن�اس يعرفون هذا تماما, يعرف�ون كاتمة أرساره, 
ه�ي وحدها كاتم�ة كل هذه األرسار الكب�رية. ويعرفون 
أن وراء ش�خصيته الفذة األخاذة أخته نذرا للقضية وأنه 

يستشريها يف كل تريحاته وخططه. 
وألن الن�اس ينتظرون من امل�رأة أن تكون أكثر كالما 
م�ن الرج�ال ص�اروا يالحقونه�ا أي�ن وجدوها بأس�ئلة 
مب�ارشة أو غ�ري مب�ارشة, ولكنه�ا نجح�ت يف االمتحان 
وصمدت أمام إغراء الس�ؤال, حتى أصب�ح مريدو أخيها 
ومؤي�دوه يس�مونها أخ�ت الرج�ال, " منحوه�ا رشف 

االعراف بأخّوتهم "! 
ه�ي, كان�ت ت�دري أن القضية أهم من أي�ة مغريات 
برشي�ة, وقاطع�ت ألج�ل هذا عوالم النس�اء. ف�ال ارتياد 
لصالون�ات حالق�ة أو دار أزي�اء أو تجول يف األس�واق أو 
زيارات صباحية. " هذه عوالم تضييع الوقت وهي تدري 

أهمية الوقت يف العمل". 
واس�تغربت أن ت�رى أخاها وقد وضع�ت زوجته ولدا 
وصار ينادى أبا رفيق, اس�تغربت أنه أصبح يميض جزءا 
م�ن وقت�ه الثم�ني يف مالعبة ابن�ه وازدادت املس�ؤوليات 
عليه�ا. أما هي فصارت تنادى عم�ة رفيق, منحوها حق 
عموم�ة رفيق ولم تعد تنادى أخ�ت الرجال, صار الرجال 

طفال صغريا". 
" لو كانت كنيتها أما لرفيق? فكرة لم تس�اورها من 
قب�ل " كل ما تعرفه من عروض ال�زواج, خطبتها يف أول 
صباه�ا لرجل لم ت�ره إال من خالل الهداي�ا التي قدمتها 
له�ا أمه وأخته ثم... ق�رر أبوها أن الخطيب ال يناس�بها 
فأرجع�ت الهداي�ا. وتس�اءلت ل�َم ناس�بها? ول�َم لم يعد 
يناس�بها? لم يجب أبوها أبدا عن هذا السؤال ال من خالل 
تس�اؤلها لنفس�ها وال من خالل استفس�ارها من أمها: 

أب�وك ي�رى أن ه�ذا ه�و األفض�ل. 
" م�اذا جرى لتلك الهدايا? من يلبس�ها اآلن?".. حني 
يعود أخوها من أس�فاره يحم�ل لزوجته ولرفيق ولبقية 
األوالد هدايا. وهي.. هي يحمل لها عددا جديدا من الكتب 

السياسية. 
ذات م�رة رأت زوج�ة أخيها يف جلس�ة م�ع زائراتها 
وإحداه�ن تكش�ف له�ا املس�تقبل يف فنج�ان القه�وة.. 
فتقدم�ت له�ا بفنجانه�ا. ويف املس�اء.. تس�اءل أخوه�ا 
باس�تنكار: أه�ذا هو مس�تواها الفكري? أتس�ف هي إىل 
ح�د انتظ�ار معرفة املس�تقبل م�ن فنجان قه�وة? نحن 
نصنع املس�تقبل, نحن الذين نبني�ه, فهل نلجأ إىل فنجان 
يخربنا عما يجب أن نعمل, عما س�يحدث? وتس�اءلت ما 
كان يح�دث لو وقفت أمام املرآة تت�ربج كما تفعل زوجة 
أخيها? ق�ال جدها: إنها زوجة ويج�ب أن تتزين لزوجها 
لرضيه, أم�ا أنت فهل ترضني أن تتزيني ألصدقاء أخيك? 
وم�اذا يقول الناس لو اهتم بك أح�د هؤالء? ولو... ولو ال 
س�مح الله, ق�ال أخوها, أحبك واحد منه�م, فهذا معناه 
أنن�ي أرشكت�ك يف مهمتن�ا الوطني�ة ألجد لك زوج�ا. أنت 
محصن�ة ضد كل هذا بترفك الرص�ني وكفاك فخرا أنك 
أخت الرجال... وضحك فرحا: أليس كذلك يا عمة رفيق? 

ع�ادت تط�ل م�ن الناف�ذة, ازدادت الغاب�ة املحيطة 

بالفندق عتمة. غابت الشمس من مدة. مرت فرة الغروب 
وجاء الليل الطويل. هذه آخر ليلة لها يف هذا البلد الغريب. 
حاذرت فيه أن ترى وتش�اهد ويتع�رف عليها. هذه آخر 
ليل�ة يف ه�ذا البلد الغريب ولم تتعرف ه�ي عىل الليل فيه. 
ش�اهدت الش�وارع املؤدي�ة للمصح يف النهار وش�اهدت 
هناك غرفة التدليك باأليدي والتدليك باملاء وغرفة الطني " 
ماذا رأت يف ه�ذا البلد الغريب غري صور مائه املعدني?".. 
" وغرفته�ا م�اذا فيها غ�ري جدرانها وس�قفها ونافذتها 
الوحي�دة تطل عىل غابة خراء صباحا, معتمة مس�اء, 

سوداء ليال, موحشة وقت األرق". 

دق جرس املطعم يعلن س�اعة تناول العش�اء, وهي 
ع�ادة ال تن�زل إىل القاع�ة بل تطل�ب العش�اء إىل غرفتها 
" الي�وم, ه�ذه الليل�ة هي األخ�رية يف هذا البل�د الغريب. 
س�تنزل إىل املطع�م وتخت�ار مائ�دة منزوي�ة بعي�دة عن 
نظ�رات الفضولي�ني".  يف طريقه�ا إىل املطع�م ش�اهدت 
غرفة مضاءة محش�ورة بالناس. غرف�ة تراها ألول مرة 
مكت�وب ع�ىل بابها بالض�وء األحمر ) بار ( ب�كل اللغات 
الت�ي يمك�ن أن تميزها.  كانت الغرف�ة موجودة ومقفلة 
ساعات النهار. الليل عالم ثان لم تتعرف عليه طوال هذه 
األس�ابيع " فهل أراحها قضاء اللي�ايل الطويلة يف غرفتها 

تطال�ع الكت�ب السياس�ية?" عالم املطع�م جديد. فكيف 
حرمته كل هذه الليايل? ما الذي أغراها بتناول العش�اء يف 
غرفته�ا? ما الذي يخيفها كل هذا الخوف من الليل? وهي 
املناضلة أخت الرجال, عمة رفيق? والنهار هل كانت أكثر 
جرأة فيه? أنسيت أنها تتناول غذاءها يف مطعم ) املصح ( 
اململوء بالشيوخ والعجزة واملرىض? وفطورها? مقصورة 
عىل امل�اء املعدني يصله�ا من حنفية ال�رشب الطالعة يف 

غرفتها? 
ورددت بص�وت ع�ال رجال ونس�اء رجال ونس�اء " 

أنسيت أنها أخت الرجال, أنها عمة رفيق?"

العرص بلغة  الرتاث  إستعادة  سلامن..  اخلالفة" مليثم  "دراهم 

عمــــة "رفيـــــق"
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كــــــالكيت

صادق الوايل: كرست ساقي ومل 

يكرتثوا

 تع�رض الفن�ان صادق ال�وايل لح�ادث أثناء 

تصويره مسلسل )عرب ومواقف( يف محافظة 

كربالء وعىل أثره كرست ساقه ونقل إىل أحد 

املستشفيات العامة لتلقي العالج.

وق�ال ال�وايل أول من أمس "كرست س�اقي 

للك�رس أثناء تصوير الحلقة الخامس�ة من 

مسلسل )عرب ومواقف(، وما أحزنه ترصف 

القائم�ن عىل قناة كرب�الء الذين لم يحركوا 

س�اكناً تجاه أصابته أثن�اء تأدية عمله وكل 

ما قام�وا به وضعه يف س�يارة خاصة لتنقله 

إىل بيته". 

وأض�اف "أنه مص�دوم من ترصف تل�ك القناة 

تجاه�ه والتي لم تقدر حجم املعان�ة واأللم الذي 

تع�رض له، وحتى اآلن لم يتلّق أي اتصال من إدارة 

القناة أو أي ترصف منهم تجاه ما أصابه".

يذك�ر أن مسلس�ل )ع�رب ومواق�ف( من إخ�راج عيل 

األنص�اري وإنتاج قناة كربالء وش�ارك يف التمثيل نزار 

علون ومش�عل عذاب حي�ث تروي كل حلق�ة قصة ما 

تختلف عن الحلقة التي تليها.

سينامئي: نحتاج لقانون حيمينا من التهميش
أبدى الناقد واملخرج الس�ينمائي عيل هاش�م، استغرابه من رفض مسؤولة قسم 

اإلعالم يف وزارة الرتبية عرض أفالم س�ينمائية توعي�ة لطالب املدارس بذريعة أنها 
أفالم منافية لألخالق العامة.

وقال هاشم لوكالة أنباء محلية أمس "من الواضح أن هناك تسييس للعملية الرتبوية 
من خالل تغليب الجانب الديني عىل عمل املؤسسات وعىل الحياة العامة يف ظل تهميش 

الفنون وغياب الطقوس الفنية وخاصة السينمائية عن الشارع العراقي".
وأض�اف "أن املؤسس�ات الفنية والس�ينمائية غري ق�ادرة عىل عمل يشء كونه�ا تحتاج إىل 

ترشيع قانوني يحمي منجزاتها ويساعدها يف نرش التوعية السينمائية".
واس�تبعد قدرة الربامج التلفزيونية عىل نرش وعي س�ينمائي كون هذا ال يتم إال يف حال توفري 

دور عرض سينمائي وعرض أفالم جيدة وأشاعت الطقوس السينمائية.

ينافس كريم  رومانس" ملحمد  "فيسبوك 
 يف مهرجان موناكو

 
يعي�ش الفنان محمد كريم حالة من النش�اط الفني بع�د اختيار فيلمه 
"فيسبوك رومانس" للمشاركة يف املسابقة الرسمية ملهرجان موناكو 
الس�ينمائي الدويل، حي�ث تلقى اتصاالً من املخ�رج األمريكي األردني 
األصل محي قن�دور مخرج الفيلم إلعالمه باختي�ار إدارة مهرجان 
موناكو الس�ينمائي الدويل يف دورته العارشة الفيلم للمش�اركة يف 

املسابقة الرسمية للمهرجان وترشيحه لجائزة أفضل فيلم.
"فيس�بوك رومانس" هو فيلم إنكليزي أردني، تدور أحداثه يف 
إطار كوميدي رومانيس، حيث يجسد كريم شخصية "سمري" 

وهو رجل مرصي يعمل يف األردن تنقلب حياته رأساً عىل عقب بسبب 
الفيس�بوك فيتعرض للعديد من املواقف الطريف�ة، علماً أن أحداث الفيلم صوِّرت بن 

األردن ومرص وبريطانيا.
من جهة أخرى، أعرب كريم عن س�عادته بردود فعل الجمهور يف الوطن العربي بعد 
ع�رض املرحل�ة الثانية من برنام�ج "The Voice" أي مرحل�ة املواجهة، حيث كان 
يميض إجازه عيد األضحى يف دبي وتابع الحلقة الثانية من مرحلة املواجهة هناك 
ه به  ومل�س تفاعل الجمه�ور مع الربنامج، إضافة إىل االس�تقبال الكبري الذي خصَّ

الجمهور أثناء زيارته لدبي وتقابله مع معجبيه هناك.
إىل ذل�ك، يعكف كريم هذه الفرتة عىل ق�راءة األعمال املعروضة عليه بعد النجاح 
ال�ذي حقق�ه يف برنام�ج "The Voice" ولكن�ه لم يس�تقر بعد ع�ىل العمل الذي 

سيشارك فيه.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 

فنانة لم تزل عند اقتدارها الفني منذ أن أبدعت يف تجس�يد ش�خصية فاطمة يف مسلسل 
"الن�رس وعيون املدينة" والت�ي مازالت يف ذاكرة الجمهور لكنه�ا ال تنىس أول ظهور لها 
ال�ذي كان إذاعيا ومن خالل برامج األطفال... ورس�التها اليوم توجهها لكل املس�ؤولن 

واملعنين من اجل االهتمام بالفنان العراقي ورعايته الرعاية الحقيقية. 
إنها بتول عزيز التي كانت معنا يف هذا الحوار: 

بدايتك الفنّية؟  •
دخل�ت الوس�ط حيث ألول مرة ع�ام 1974 وم�ن خالل املش�اركة يف برامج   -
األطفال حيث كنت يف اذاعة بغداد مع عمو فتحي ثم مع إذاعة صوت الجماهري مع عمو 

عزيز.
وبدايتك التلفزيونية؟  •

م�ع مسلس�ل "أين مكاني من اإلع�راب" مع الفنان الراحل جعفر الس�عدي   -
وفوزية الشندي.. وبعدها شاركت يف "أول مرة" تلفزيونيا للكاتب معاذ يوسف واملخرج 

د. محمد يوسف الجنابي بعنوان )من سيكون معي(.
رأيك ب�"فاطمة" يف "النرس وعيون املدينة"؟  •

ش�خصية اجتماعي�ة عفوي�ة وتعاطف معه�ا الجمه�ور كل التعاطف وذاك   -
م�ا أكثره يل املخ�رج إبراهيم عبد الجلي�ل حتى انه ذكر يل بان فاطمة س�تبقى يف ذاكرة 

الجمهور برغم أن املساحة التي تواجدت فيها كانت محدودة.
آخر عمل كنت عنده مرسحيا؟  •

مرسحية الحريق للكاتب قاسم محمد واملخرج محسن العزاوي.  -
وتلفزيونيا؟  •

مسلسل باب الشيخ للكاتب باسل الشبيب واملخرج ايمن نارص الدين   -
أفضل جائزة حصلت عليها؟  •

أنا ال أريد ان أبالغ، حب الجمهور يل اكرب جائزة النها صادقة الن اكثر الجوائز   -
ق�د تك�ون مفربكة او تتدخل يف منحها العالقات والواس�طات، بينم�ا حب الجمهور هو 

حكم مطلق .. وهذا يكفيني. 
هل أنت واثقة بان الجهور قد منحك مثل تلك الجائزة؟   •

بش�كل مطلق من خالل مشاركتي يف مسلس�ل النرس وعيون املدينة والدليل   -
ان املسلس�ل يع�اد اكثر من مرة محلي�ا وعربيا وان فاطمة كان�ت والزالت محبوبة لدى 

الجميع.
كيف تجدين توزيع االدوار هذه االيام؟  •

توزيع الش�خصيات فن قائ�م بذاته ولكن هذا الفن غ�ري موجود هذه االيام   -

الن االدوار بات�ت توزيع بطريق�ة اخرى.. ولهذا اكن كل االح�رتام للمخرج ابراهيم عبد 
الجليل الذي رش�حني لش�خصية فاطمة يف البدء بمسلس�ل النرس وعيون املدينة وكان 
وقتها يخرج مسلسل "أيلتقي الجبالن" حيث كنت مشاركة فيه.. علما بان الرتشيح يل 
جاء قبل سنوات وهذا ان دل عىل يشء فإنما يدل بان القائمن عىل االعمال الفنية كانوا 

يفكرون كثريا قبل ان يمنحوا الشخصيات وليس كما هو معمول به اليوم 
متى تكرهن نفسك؟  •

حينما اقدم عمال ليس باملس�توى املطلوب او تأدية  ش�خصية أكون مجربة   -
عىل تأديتها إما خجال او مجاملة وهذا بالطبع عىل حساب نفيس.. علما بان املادة نادرا 

ما تجربني عىل القبول بأي عمل مهم كانت املغريات املادية.
ما الصورة التي خرجت بها خالل زيارتك لدمشق؟  •

الحظ�ت يف الغربة م�ن اجل الحصول ع�ىل اي دور هناك مؤام�رات من قبل   -
الفنانن بصدد انت�زاع اي دور من اآلخرين.. اىل جانب عدم الرتحيب بالفنانن القادمن 
من العراق.. ولهذا ما ان أكملت الدور الذي من اجله ذهبت إىل س�وريا قررت أن ال ارجع 

هناك ثانية. 
حينما تنظرين للمرآة هذه األيام ما الذي تقولينه عن   •

بتول عزيز؟
ممك�ن أن أق�ول إن الزمن يجري برسع�ة ونحن مع   -
األس�ف لم نس�تطع ان نقدم ش�يئا حتى اآلن.. ولم نأخذ فرصة 
كاملة.. والدليل ان حصيلتنا حصيلة قليلة وذلك بس�بب الظروف 

والعثرات .. رغم علما بان االعمال بس بالكم ولكن بالنوعية.
أين تكمن معاناتك اليوم؟  •

هي معاناة كل فنان عراقي .. وخصوصا عند الفنانة   -
بس�ب ع�دم تقبل املجتم�ع لها.. وله�ذا اعترب ما تق�وم به املرأة 
الفنانة اليوم بمثابة رسالة البد من ان تسموا بها... ولكن دخول 
العنارص الطارئة ادى اىل تغيري فكر الجمهور تجاه هذه  املهنة.. 
وخاص�ة ان االعمال قد تضطر املرأة بش�كل خاص اىل التأخر اىل 

ساعات تتناسب مع العائلة العراقية وال تتقبلها. 
اخريا.. الرسالة التي تودي توجيهها؟  •

رس�الة اود ان أوجهها لكل املس�ؤولن واملعنين من   -
اج�ل االهتمام بالفنان العراقي ورعايته الرعاية التي يس�تحقها 

الن�ه م�ن الصعب تعويضهم وخاص�ة اذا ما علمن�ا ان االبداع يتطلب مث�ل تلك الرعاية 
والعناية ويف ظل الظروف التعيسة.                
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اختارت مجلة )جالمور( الفرنسية 
والممثلــة  المغنيــة  الشــهيرة 
األمريكية ســلينا غوميــز لتكون 
نجمــة عــام 2012، وقــد بررت 
المجلة اختيارها لغوميز بنجاحها 
في بيع ماليين االســطوانات في 
جميــع أنحــاء العالــم فــي مجال 
الغنــاء , باإلضافــة إلــى نجاحها 

المبهر في مجال التمثيل أيضا.

بكاء ومفاجآت يف حفل ثامر  بأبو ظبي
ش�هد حفل النجم املرصي تامر حسني الذي أقيم عيل كورنيش العاصمة اإلماراتية 

أب�و ظبي، العديد من املفاجآت أبرزها حضور أكثر من 1٠٠ ألف ش�خصا وهو رقم 
قي�ايس جدي�د يضاف إىل نجاحات النجم الش�اب الذي لم يقت�رص حضور حفله عىل 

الجنسيات العربية فقط بل حرضه عدد كبري من الجنسيات األجنبية املختلفة.
فبمجرد اإلعالن عن اس�تعداد تامر للصعود عىل املرسح تدافع عدد كبري من الجمهور 

نح�و املرسح يف محاولة منهم للوصول إليه واس�تمرت هذه املحاوالت ألكثر من نصف 
س�اعة بعد انتهاء فقرة املطرب األمريكي “أكون”، حي�ث تعالت الرصخات والصيحات 

للن�داء عىل تامر حتى يصعد عيل املرسح وبالفعل اس�تجاب تامر لنداء جمهوره وصعد 
إيل املرسح وبدأ فقرته الغنائية التي اس�تمرت ألكثر من س�اعة ونصف وسط تفاعل كبري 

م�ن حضور الحفل.وأثناء وجوده عيل املرسح قدم تام�ر مفاجأة خاصة لجمهوره حيث 
أصطحب معه كورال أطفال مكون من ٢4 طفل من مختلف الجنس�يات وقام بغناء أغنية 

“حبيب�ي يا رس�ول الله” باللغت�ن العربية واإلنجليزي�ة وعرض الفيديو الخ�اص بها الذي 
أصدره مؤخراً حيث ردد معه الجمهور األغنية بحماس شديد.

بعده�ا فوج�ئ تامر بصعود طفلة صغرية عىل امل�رسح وهي تبكي فقام عىل الف�ور باحتضانها وتقبيلها واس�تكمل معها أغنية 
“بحبك”، بعدها كاد يس�قط من املرسح بعدها جذبتها فتاة لتصافحه بقوة وعىل الفور تدخل األمن إلنقاذه لتتعايل رصخات الفتاة 

التي فشلت يف الصعود له عىل املرسح.

شعبان عبدالرحيم: "حتجوز لبنانية"!
بعد أن أعلن مؤخراً عن ديو جديد تحت عنوان “حتجوز لبنانية” بالتعاون مع الفنانة منار، تعرّض املطرب الش�عبي ش�عبان عبد 

الرحيم لحملة من السخرية واالنتقاد بسبب الصور التي التقت له مع النجمة اللبنانية.
ش�عبان الذي ظهر يف الصور يحتضن ويقبل املطرب�ة اللبنانية، خالل حفل عيد ميالده، ارتدت فيه 

من�ار فس�تانا عار الظهر مش�قوق ألعىل الفخذي�ن وتمايلت عىل ش�عبان وتبادلت معه 
الضحكات والقبالت.

الطري�ف أنه خالل الحفل أنكرس كعب الحذاء العايل الذي كانت منار ترتديه أثناء 
صعودها ع�ىل الدرج، ولكنها أرّصت عىل الحضور.األغني�ة “الديو” من الحان 

شعبان عبد الرحيم وكلمات إسالم خليل وتوزيع اييل سابا، مطلعها ”حتجوز 
لبنانية اي�ه ومنار جميلة اوي والكل عايز يفوز اي��ه”.

الزعيم يرد عىل اهتامه بمعارشة 
يرسا 100 مرة

أع�رب النجم املرصي عادل إمام عن اس�تيائه الش�ديد من 
الترصيحات املنسوبة للشيخ أبو إسالم صاحب قناة »األمة« 

ويتهم�ه فيها بمع�ارشة النجمة املرصية يرسا جنس�ياً أكثر 
من مئة مرة خالل أحداث األفالم التي جمعتهما.

عادل إمام قال: »مثل هؤالء الشيوخ يرضون بالدين اإلسالمي 
واملسلمن، ويجب عىل األزهر الرشيف أن يعاقب هؤالء املدعن 

بأنهم ش�يوخ، ويج�ب أن يتم وقف ب�ث القن�وات الدينية التي 
تيسء لإلسالم ألنها ال تقدم س�وى االتهامات لبعض الناس، وال 

يستفيد منها أي شخص«.
الزعي�م أضاف: »لن أعلق عىل ه�ذه االتهامات ألني لن أهبط لهذا 

املس�توى يف الحديث، والقضاء س�يأخذ مج�راه يف هذه االتهامات 
املوجه يل وللفنانة يرسا، ويجب عىل النقابات الفنية أال تس�كت عن 

اإلس�اءات التي توجه للفنانن، وأن تدافع عنهم، وال تكتف بمثل ما 
حدث س�ابقا ألن املوضوع تطور كثريا وسوف يتطور أكثر لو لم يتم 

الرد عىل هؤالء«.

فرغيل: لإلغراء لرضورة
اعت�ربت الفنانة حوري�ة فرغيل أن نجاحها يف العم�ل الفني، يعود فقط 

إىل موهبته�ا الحقيقية، وأن جمالها وأنوثتها كانا بمثابة البوابة التي 
فتحت لها الطريق الخرتاق عالم الفن.

وأكدت فرغيل يف حديث ملوق�ع CNN بالعربية، أن اإلغراء يف الفن 
له أس�لوب والبد أن يكون ضمن اإلطار االجتماعي، وإال أصبح 

وقاح�ة، موضحة بنفس الوقت أنها ل�م تعتزل هذه النوعية 
من األعمال، إال أنها س�تقبلها ب�رشوط، أهمها أن يكون له 

رضورة فنية يف العمل.واعتربت فرغيل أن التغيري والتجديد 
دائماً يف داخل أي فنان، ونجتهد لتحقيق ذلك  والتغيري يف 
األعمال واألدوار، يتيح للفنان فرصة جديدة، الكتشاف 

جوانب مختلفة يف موهبته وقدراته.
 كم�ا أن البح�ث ع�ن أدوار جديدة يك�رس حاجز ملل 

املش�اهد من الفنان.أما بالنس�بة يل فه�ذه الجوانب 
جميعه�ا دفعتني إىل تغيري جلدي واإلرساع يف التمرد 
عىل األدوار الت�ي اعتادني الجمه�ور فيها، إضافة 
إىل رغبت�ي يف إثب�ات أنني موهوب�ة وال أعتمد عىل 
املالم�ح فق�ط، وأنني لم اعتمد وأق�ف عند دخول 
الف�ن من بواب�ة الجم�ال واإلغ�راء فق�ط، لذا يف 
مسلس�ل "دوران ش�ربا"، و"الش�وارع الخلفية" 

و"سيدنا السيد"، قدمت أدواراً جديدة.

بتول عزيز: اجلوائز مفربكة وال تعني احلقيقة 
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         امل�ستقبل العراقي/ متابعة

تنتشر بيوت الطين واألحياء العشوائية في مدن 
الع�راق وجوانب الط�رق الرئيس�ة، بحيث باتت 
معلم�اً ال حض�اري، يعّرف عن أزم�ة الفقر التي 
تحاص�ر الم�دن، وتؤكد غياب ضوابط التوس�ع 
العمراني هن�اك. ويتخوف الس�كان في كل يوم 

من التهديدات بهدم البيوت بالجرافات. 
ففي أطراف الحي الصناعي في الجنوب الشرقي 
م�ن مدينة باب�ل تتأل�ف األحياء العش�وائية من 
عش�رات المنازل ضمن ما يطل�ق عليه باألحياء 
المتجاوزة وس�ط أكوام هياكل الحديد المتناثرة 
والمخلف�ات وب�رك المياه اآلس�نة.ويتحدث أحد 
ساكني هذه العش�وائيات الحاج أبو كريم، وهو 
موظف نظافة متقاعد، ان�ه حاول جاهًدا تأجير 
بي�ت مناس�ب من اح�د مكاتب العقارات بس�عر 
مناس�ب، لكنه لم يفلح، مما اضطره إلى النزوح 
من بيته السابق في مركز المدينة إلى هذا المكان، 
حيث بنى بيته من هياكل الس�يارات وسقف من 
الخش�ب والطين.ي�أس من المش�اريعومنذ عام 
2003، ل�م تضع الحكوم�ات المحلية في العراق 
قضية توفير الس�كن المالئم في سلم أولوياتها، 
عل�ى رغ�م ما ينش�ر ف�ي وس�ائل اإلع�الم عن 
الميزاني�ات الضخم�ة الت�ي أعدت لبناء الش�قق 
والمجمعات الس�كنية. لكن أبا كريم يائس حتى 
م�ن المش�اريع المقبل�ة، إن كانت س�تجد النور 
فعالً، ألنها بحس�ب أبي كريم ستكون من حصة 
أس�ر المس�ؤولين وأقربائهم، وأنصار األحزاب. 

ويتابع كريم: أنا ليس لي إال الله.
ويعاني العراق تفاقم أزمة السكن منذ عام 1980 
حي�ن أوقف�ت الق�روض العقاري�ة للمواطنين، 
بسبب نش�وب الحرب العراقية اإليرانية )1980 
- 1988( وتوج�ه اقتصاد الع�راق إلى المجهود 
الحربي.ومن�ذ العام 2003 زاد األمر تعقيًدا حين 
ُهّجرت آالف العائالت من مناطق س�كنها بسبب 

الصراع الطائفي. 
 واضطرت األس�ر الت�ي ال تمتلك س�قفا يؤويها 
منذ ذل�ك العام إل�ى احتالل بنايات المؤسس�ات 
والدوائر الحكومية ومعس�كرات الجيش السابق 

وتحويلها إلى مساكن لها.
واألس�ر الت�ي ال تمتلك داًرا س�كنية ف�ي العراق 
اليوم ال تتمتع بس�بل العي�ش الكريم، كما تعاني 
الفوض�ى ف�ي معيش�تها وتربية أبنائها بس�بب 

تنقله�ا بين الحين واآلخر من مكان إلى آخر وما 
يترت�ب على ذلك م�ن أمراض نفس�ية تتولد في 
نفوس األفراد، الس�يما األطفال.ومدن الصفيح 
معلم بارز في الكثير م�ن الدول الفقيرة، وتقدر 
إحصائيات منظم�ة تابعة لألمم المتحدة أن عدد 
س�كان مدن الصفيح س�يبلغون في العالم نحو 

أكثر من مليار نسمة في 2020.

الو�سع املزري
وتشير الناشطة النسوية مريم جابر إلى الوضع 
الم�زري الذي يعيش�ه س�كان العش�وائيات في 
مدن العراق المختلفة. وترصد مريم انعكاس�ات 

نفسية ألزمة السكن، سيما بين األطفال.
وت�زور مريم ضمن فعالي�ات اجتماعية في بابل 
األس�ر الفقيرة في أطراف المدينة والتي تعتاش 
على جم�ع القمامة، وتطالب بض�رورة اإلجراء 
الفوري إلنقاذ هذه األس�ر من الشعور المستمر 

بالخوف من المستقبل الذي يالزمهم.
وتطالب مري�م بإعطاء األولوية في المش�اريع 
الس�كنية التي س�تجز ف�ي المحافظة إلى اس�ر 
بي�وت الصفي�ح واألس�ر المس�تأجرة للبي�وت. 
وتح�ذر مريم من أن عدم اإلس�راع ف�ي معالجة 
ذلك س�يؤدي ال�ى اخت�الل الت�وازن االجتماعي 

واالس�تقرار المجتمع�ي، وسينش�أ جي�ل غي�ر 
سوي، كما س�يؤدي ذلك الى استفحال الجريمة 
ف�ي المجتمع بس�بب الش�عور ال�ذي يتولد لدى 

الفقراء بانعدام العدالة االجتماعية.

ذروة اأزمة ال�سكن يف بغداد
من جانبه، يرى رجل الدين علي الياسري أنه في 
ر  معظم خطب الجمعة والمناس�بات الدينية يذكَّ

المسؤولين بوعودهم االنتخابية.
ال�ى  المحلي�ة  التف�ات الحكوم�ات   وض�رورة 
التركيز في برامجها على األس�ر الفقيرة التي ال 
تمتلك سكنا. ويقول الياسري أن الرسول الكريم 
أوصى في حديث له على توفير السكن مستشهًدا 
بالحدي�ث النب�وي »الهناء في العي�ش يكمن في 
أربعة، امرأة مطيعة ودار وس�يعة ودابة سريعة 

وجار صالح«.
وتبل�غ ذروة أزمة الس�كن في العاصم�ة بغداد، 
بسبب الزخم السكاني الهائل، وعمليات التهجير 
القس�ري بعد ع�ام 2003، مما أدى إل�ى ارتفاع 
بدالت اإليجار، واضطرار أصحاب الدخل المحدود 
إلى الس�كن في األحياء العشوائية وبيوت الطين 

والصفيح.

غياب ال�سيا�سة الإ�سكانية

ويرى الخبير في التخطيط البلدي عصام الشاوي 
أن غياب سياس�ة إسكانية واضحة في العاصمة 
بدأ منذ الس�بعينات، فقد أرس�ى النظام الس�ابق 
قواعد غير مدونة على أس�س حزبية وسياسية، 

تنظم الهجرة والسكن في العاصمة بغداد.
الرقاب�ي  ال�دور  وج�ود  المف�روض  ويتاب�ع:  
والتش�ريعي في تحديد أس�عار أيجار العقارات، 
لك�ن هذه القواع�د تنعدم اليوم، مم�ا يؤدي إلى 

فوضى اجتماعية كبيرة.
ويضي�ف.. يمك�ن قياس ه�ذه الفوض�ى بحجم 
الدعاوى القضائية في المحاكم ومراكز الشرطة 
ح�ول العق�ارات، إضافة إلى حج�م المتجاوزين 

على عقارات الدولة.

ع�سوائيات يف املحافظات
وتحاصر العش�وائيات الجانب الغربي من مدينة 
ببي�وت م�ن الطي�ن وس�عف النخي�ل وصفائح 
المعدن. وفي هذا الحي يروي س�عدون حس�ين 
كيف بنى ملجأً له في هذه العش�وائيات ألس�رته 
المؤلفة من خمس�ة أفراد.لجأ س�عدون إلى هذا 
الم�كان مضطًرا بعدم�ا انعدمت ف�رص العيش 
ف�ي بيت مث�ل بقية الن�اس. وبمعاون�ة جيرانه 
الفقراء، بنى له مس�كًنا من "اللبن" ومسقفاته 
من جذوع النخيل وحصران القصب وس�ط برك 
من المي�اه اآلس�نة وتل�ول النفاي�ات.ال يكترث 
سعدون لألخبار عن نية حكومة كربالء المحلية 
أخيًرا مساعدة سكان األحياء العشوائية، بتوفير 
سكن مناسب لهم، معتبًرا أن هذا جزء من وعود 
يرددها المس�ؤولون بين الحي�ن واآلخر. ويقدر 
س�عدون عدد األسر الساكنة 
ف�ي المنطقة بنح�و 15 ألف 

أسرة.
وف�ي ه�ذه الم�دن ف�إن أمل 
بالنسبة  الحصول على سكن 
إلى الفقراء يتالشى تماًما مع 
أرقاًما  العقارات  بلوغ أسعار 
خيالي�ة لك�ون المدينتان من 
الديني�ة  الس�ياحة  المراك�ز 

األساسية في العراق.
العش�وائيات  معظ�م  وف�ي 
ف�ي م�دن الع�راق المختلفة 
ف�إن الس�كان يتخوفون في 
كل يوم م�ن التهديدات بهدم 
البي�وت بالجراف�ات. ويقول 
المحلية  سعدون: الحكومات 
ال تمل�ك ح�اًل غي�ر تهديم البي�وت، وه�و تهديد 
نتلق�اه بي�ن الحي�ن واآلخ�ر م�ن دون ان تبحث 
الحكومات األس�باب الحقيقية وراء عيش�نا هنا 
ف�ي ه�ذه المس�اكن المتهاوية وس�ط النفايات 

والمياه اآلسنة. 

البطالة
وتش�ترك عش�وائيات كرب�الء م�ع عش�وائيات 
المدن األخرى في صفة واحدة وهي البطالة بين 
س�كانها، أو العمل في جمع القمامة، لكن تلمح 
في جانب من المكان خيام نصبتها جمعية الهالل 
األحمر لألس�ر التي هدم�ت منازله�ا لتجاوزها 

على أراض مخصصة إلقامة المشاريع.

وفي شمال مدينة النجف وعلى الطريق الممتدة 
العش�رات م�ن األحي�اء  إل�ى كرب�الء، ش�يدت 
العش�وائية ف�ي الصح�راء، مش�كلة حزاماً من 
الفوض�ى المكاني�ة المحي�ط بالمدين�ة، والذي 

يفتقد الى ابسط الخدمات وديمومة الحياة.
وف�ي حي )جكوك( في منطقة الش�علة ش�مال 
غرب�ي بغداد، بني�ت بيوت من الطي�ن والصفيح 

وهي تتداعى مع هبوب الرياح واألمطار.
وتضي�ع أعداد البيوت المبني�ة بطريقة منتظمة 
في الطرف الجنوبي الشرقي لمدينة بغداد، وفي 
منطقة قريبة من السدة الشرقية، وسط األعداد 
الهائل�ة للعش�وائيات وبيوت الطي�ن والصفيح 

التي بناها المهجرون والفقراء.
وف�ي ح�ي )الحواس�م( الذي ش�يد عل�ى أرض 
معس�كر قدي�م بالقرب م�ن مدين�ة الحرية في 
بغداد، اس�تولى مواطنون على األراضي بعد عام 
2003، واعتبروه�ا ملًكا لهم ل�ن يتنازلوا عنها، 

رغم تهديدات الحكومة بترحيلهم.
وتق�در اإلحصاءات الرس�مية ع�دد المتجاوزين 
عل�ى األراض�ي التابع�ة للدول�ة وأبنيته�ا وفي 
محافظ�ة نين�وى نح�و 15 أل�ف عائلة، تس�كن 

أطراف المدينة.

الب�سرة.. طني وق�سب !
وش�ّيد الفقراء ف�ي مدينة البصرة بعد س�قوط 
النظ�ام الس�ابق بيوت�ا م�ن الصفي�ح والطي�ن 
والقصب في أراض مخصصة للمش�اريع، تماما 
مثلم�ا اس�تغلوا الع�راء بي�ن المقابر ف�ي محلة 
إبراهي�م الخليل بين منطقت�ي الجزائر والبصرة 
القديمة، لتوفير س�كن لهم. وه�ذه الحالة تبرز 
في النجف ايضا، حيث اتخذت األسر الفقيرة من 
القبور مساكن لهم.ويقول أبو حيدر احد ساكني 
المقابر في البصرة "أس�تطيع القول أن وضعنا 
أفض�ل من س�كان الصفي�ح، فليس ثم�ة حاجة 
لجهد البناء، ففي هذا الفناء الواس�ع التابع لقبر 

أحد السادة سمح لي ذووه بالعيش هنا.
ويضيف لكن المش�كلة هي في الحالة النفس�ية 
التي يشعر بها أطفالي جراء سكنهم بين المقابر، 
ويضيف.. يسألني ابني أكثر من مرة لماذا نسكن 
بين المقاب�ر ؟.ويقول المهندس ف�ي بلدية بابل 
علي موس�ى أن الحل يكمن ف�ي التوزيع العادل 
ألراض سكنية للفقراء لحل مشكلة المتجاوزين 
عل�ى أراض�ي الدولة، وبناء المس�اكن الش�عبية 
منخفضة الكلفة في كل مدن العراق لحل مشكلة 

أزمة السكن التي تجتاح العراق.

        امل�ستقبل العراقي/ متابعة
أصبح تطوير العش�وائيات واقًع�ا في بعض الدول 
المتقدمة، لكنه ال يزال محض خيال في بالد أخرى، 
الب�الد التي تحولت عش�وائياتها إلى مدن س�كنية 
خالية من مظاهر العشوائية، فقد استبعدت تماما 
فك�رة »البل�دوزر« والحل األمنى ال�ذى يعتمد على 
إخ�الء ه�ذه المناط�ق ونقل الس�كان إل�ى مناطق 
أخرى، ولجأت إلى تطوير العش�وائيات في مكانها 
لتصب�ح قيمة مضافة إلى المجتم�ع، واألمر هنا ال 
يقتص�ر على بناء مس�اكن آدمية وتوفي�ر كهرباء 
ومي�اه نظيفة وص�رف صحي ب�ل توفي�ر التعليم 

وفرص العمل.
تمويل ه�ذا التطوير يت�م بعدة أس�اليب بعيدة عن 
جمع التبرعات أو االقت�راض، وإن كان يختلف من 
دول�ة إلى أخرى، ومن عش�وائية إل�ى أخرى داخل 
الدولة ذاتها.. تجارب التطوير المختلفة تش�ير إلى 
أنه ال يوجد استمبات في هذه المسألة فكل منطقة 

يناسبها أسلوب تطوير وآليات مختلفة.
كان فيلم  slumdog millionaire  س�ببا في إحراج 
الحكوم�ة الهندي�ة حيث يحك�ى الفيل�م الذي حاز 
العدي�د من الجوائز قصة صعود ش�اب من س�كان 
العش�وائيات الهندية إلى الث�راء، الفيلم البريطاني 
الذي تم تصويره في إحدى عشوائيات الهند لم يهز 
هيبة الدولة الهندية بل دفع الحكومة إلى اإلس�راع 

في مشروع تنمية العشوائيات وتطويرها.

الهند واأنبل التجارب
وتع�د تجرب�ة رج�ل األعم�ال الهندي »مهت�ا« من 
أنبل التجارب في تطوير العش�وائيات واالستفادة 
منه�ا ف�ي الوق�ت نفس�ه، كان�ت خط�ة »مهت�ا« 
فري�دة م�ن نوعه�ا حي�ث تعتم�د عل�ى القط�اع 

الخاص بدال من االعتم�اد على الحكومة أو 

المس�اعدات الدولي�ة، يهدف المش�روع إل�ى إزالة 
البي�وت الفقي�رة الت�ي يعي�ش فيها س�كان إحدى 
الهندي�ة والمعروف�ة ب�»داهارافي«  العش�وائيات 
واس�تبدالها بأب�راج س�كنية ضخم�ة ف�ي نف�س 
الموقع الذي يس�كنون به، وال�ذي يعد من األماكن 
المهم�ة والحيوي�ة في مدينة مومب�اي وتحيط به 
ثالثة خطوط س�كك حدي�د، وف�ي المقابل يحصل 
رج�ال األعمال عل�ى مكافأتهم من هذا المش�روع 
التنموي من خالل إنشاء عدد من الموالت التجارية 
ومباني إدارية.مدينة أحم�د أباد أكبر مدينة بوالية 
جوج�ارات الهندي�ة وس�ابع أكب�ر م�دن الهند، قد 
انتهت أعمال تطوير المناطق العش�وائية بالمدينة 
على مرحلتين. ركزت المرحلة األولى من مش�روع 
تطوير العش�وائيات على منطقة سانجبار وانتهى 
العمل عام 2003 باس�تكمال أعم�ال البنية التحتية 
ف�ي 18 منطقة عش�وائية معتمدي�ن على مقاولي 

القطاع الخاص.
في المرحلة الثانية من مشروع تطوير عشوائيات 
جاديبنجار الهندية استحدثت الحكومة فكًرا جديًدا 
يعتمد على إشراك السكان في عملية التطوير سواء 
بالتبرع لميزانية المش�روع أم باالشتراك في البناء 
بنفس�هم وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 
والقط�اع الخاص والحكومة، وفي عام 2006 كان 
الجميع قد انتهوا من المرحلة الثانية من المشروع 
بتطوير 41 منطقة ليتحس�ن مستوى معيشة ما ال 

يقل عن 515,43 نسمة.
أم�ا جاديبنج�ار فهو أح�د األحياء العش�وائية في 
الج�زء الغرب�ي م�ن أحمد أب�اد، فقد كان�ت تعيش 
في�ه 84 أس�رة تحت خ�ط الفقر بال مي�اه صالحة 
للش�رب، وال نظ�ام ص�رف صحي، بل إن ش�وارع 
المنطق�ة غي�ر ممه�دة ومظلم�ة حي�ث ال توج�د 
كهرباء، بدأ المش�روع عام 2005 بتبرعات أهالي 

المنطق�ة أنفس�هم بع�د أن 

اش�ترطت الحكومة أن يدفع السكان نصف تكلفة 
أعمال التطوير قبل بدء المش�روع، ومن ثم تم فتح 
حس�اب بنك�ي وتولت إح�دى منظم�ات المجتمع 
المدن�ي جمع ه�ذه التبرعات وبعد اكتم�ال المبلغ 

المطلوب بدأت أعمال التطوير.

الربازيل.. التطوير ونظافة املكان
أم�ا ف�ي البرازيل فل�م يق�ف البرنام�ج الحكومي 
لتطوير العشوائيات عند مجرد توصيل مياه نظيفة 
وتوفير ص�رف صحي وكهرباء وتحس�ين ظروف 
المعيشة بوجه عام، بل فكرت الحكومة في كيفية 
الحف�اظ على نظافة المكان بع�د تطويره فحفزت 

كل الحكوم�ة الس�كان  بإعط�اء 
كي�س  قمام�ة جديد ش�خص 

مقاب�ل كل كيس يض�ع فيه مخلفاته، وفي س�بيل 
تقني�ن أوضاعهم قامت الحكومة بتمليك الس�كان 
األراض�ي التي يعيش�ون عليها بأس�عار منخفضة 
ويصب�ح بع�د ذل�ك من ح�ق الس�كان البن�اء على 
أرضهم بل وتوفر لهم الحكومة مهندًس�ا معمارًيا 

الستشارته دون مقابل قبل البناء.
»كيوريتيب�ا«  منطق�ة  تطوي�ر  يتوق�ف  ول�م 
العش�وائية على توفير وسائل المواصالت وتقنين 

ن أوض�اع الس�كان ب�ل توفر  للس�كا
غي�ر  تعليمًي�ا  س�مي نظاًم�ا  ر
»من�ارة ومبتك�ًرا تح�ت اس�م 
ع�ن المعرفة«، وهي عبارة 

مجاني�ة  به�ا مراك�ز 
ت  مكتب�ا

وإنترنت فض�ال عن توفير برام�ج متنوعة للتعليم 
المهني لهؤالء الذين لن تتاح لهم فرص للتعليم في 
م�كان آخر، وتعتبر هذه المراكز أيضا أماكن تجمع 

لسكان المنطقة ومصادر للثقافة.
س�او باولو ه�ي أكبر م�دن البرازي�ل لكنها، وهي 
في الوقت نفس�ه تضم أكبر عش�وائيات البرازيل، 
لم تفرض الحكومة على س�كان العش�وائيات هنا 
حلوال بل فضلت التواص�ل معهم من خالل حلقات 
نقاش�ية امتدت لفت�رة طويل�ة لمعرف�ة أولويات 
الس�كان وأفض�ل تنظيم وتخطيط للم�كان ليكون 
مناس�ًبا لهم وملبًيا الحتياجاته�م، وامتد التطوير 
ليش�مل بناء مالعب وقاعات موسيقى ومساحات 

خضر.

جنوب اأفريقيا والتقنية احلديثة
وفي جن�وب إفريقيا وتحديدا في منطقة »فريدوم 
بارك« العشوائية انتهى س�كان المنطقة بالتعاون 
مع الحكومة ومنظمات محلية من تطوير المنطقة 
باس�تخدام تقنية حديثة في البناء تعتمد على بناء 
منازل من طابقين مصنوعة من أخش�اب األشجار 
المعدل�ة وأكياس الرمال، ه�ذه الطريقة منخفضة 
التكلف�ة تتميز أيض�ا بأنها صديق�ة للبيئة، كما أن 

هذه البيوت مقاومة للرياح والرطوبة.

جتربة تايلند وكينيا
الخارجي�ة  وزارة  موق�ع  أن  أح�د  يتص�ور  ه�ل 
منطق�ة  كان  ماهي�دول  وجامع�ة  التايالندي�ة 
عشوائية قبيحة قبل أن يتم نقل السكان إلى مكان 
آخر وتوفير منازل ثم تجهيزها الستيعابهم؟ وهي 
منازل تتوافر فيها الكهرباء ومياه صالحة للش�رب 
وصرف صحي وغي�ر ذلك. كانت العش�وائيات في 

منطقة فايا تضم ألًفا وخمسمائة منزل.
ف�ي ع�ام 2003 ب�دأت  كيني�ا مش�روعها لتطوير 
العش�وائيات. يش�مل المش�روع كالً م�ن نيروبي 

ومافوك�و ومومباس�ا وكيس�مو، وقد قامت 
س�كان  بنق�ل  الحكوم�ة 

العشوائيات إلى مناطق أخرى مؤقتا لحين االنتهاء 
م�ن أعم�ال التطوير ومن ث�م إعادتهم م�ن جديد، 
التطوي�ر لم يقتص�ر على المبان�ي والبنية التحتية 
من ش�بكات مي�اه وكهرباء وص�رف صحي فقط، 
بل ش�ملت أيض�ا تركيب أعمدة إنارة في الش�وارع 
ومحط�ات لألوتوبيس ومراحيض عام�ة وأماكن 
إلقام�ة محال تجاري�ة فضال عن تمهيد الش�وارع 

وإنشاء متنزهات.

تركيا وحقوق �سكان الع�سوائيات
أما تركيا فله�ا تجربة فريدة وجريئ�ة فقد اكتفت 
الحكوم�ة بالقواني�ن الت�ي س�نتها لتمنح س�كان 
العش�وائيات حقوقا قانونية وسياس�ية تشجعهم 
عل�ى االس�تثمار ف�ي المكان ال�ذي يعيش�ون فيه 
وتطوي�ره، تع�رف العش�وائيات ف�ي تركيا باس�م 
مبان�ى منتصف اللي�ل أي المباني الت�ي يتم بناؤها 
ف�ي الخف�اء لي�ال، ويمن�ع القان�ون الحكومة من 
ه�دم أي منزل بني ليال أي منزل عش�وائي وعندما 
يزداد عدد المباني العش�وائية في منطقة ما ليصل 
إلى ألفي من�زل يتقدم أصحاب البيوت العش�وائية 
بطل�ب إلى الحكومة لتش�كيل مجل�س بلدي للحي 
لتقني�ن أوض�اع الس�كان وتوفي�ر الخدم�ات من 
خ�الل تبرعات الس�كان أنفس�هم الذين يش�عرون 
باألم�ان ويبدأون في تنظيف الحي الذي يس�كنون 
ب�ه، وتمهي�د ش�وارعه وإقام�ة المح�ال التجارية 
والمتنزه�ات ومحطات األوتوبيس إل�ى غير ذلك، 
ث�م ينتخبون عم�دة لهم ويصبح مس�ؤوال عن كل 
ما يخصهم ويربط بينهم وبين مؤسس�ات الدولة، 
وتعتبر منطقة سلطان باي من المناطق التي بدأت 
كعش�وائيات ثم تحولت إلى واحد من أش�هر أحياء 

الجزء اآلسيوي في تركيا.
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»العشوائيات« وبيوت الصفيح تتحول إىل جنة !!
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            املستقبل العراقي - حليم االعرجي

لي�س هناك م�ن يملك الق�درة الموضوعية 
على نفي وجود خالفات فقهية بين مذاهب 
اإلس�الم ونحل�ه ولإلم�ام القرطبي رحمه 
الله عبارة س�جلها في تفس�يره " الجامع 
ألحكام القرآن " تقول : "وما زال الصحابة 
يختلفون في احكام الحوادث، وهم في ذلك 
متآلفون" فأصحاب النبي لم يكونوا وجها 
واحدا، فهناك م�ن يأخذ بالنص واخر يميل 
الى  ال�رأي، لكن الجميع كان�وا منصهرين 
في بوتقة واحدة، ونتساءل ولكن هل هناك 

خالف يخشى منه ضرر ما على االمة...؟
علم�اء االس�الم ب�كل مذاهب�ه، يقول�ون 
بص�وت واحد.. نع�م هناك خالف يخش�ى 
من�ه وق�د اع�د المجم�ع الفقه�ي لرابطة 
العالم اإلس�المي بحثا حول فقه االختالف 

موضحا انه نوعان:
األول: اختالف ف�ي المذاهب الفقهية وهذا 

ال مشكلة فيه أو حوله 
الثان�ي: اختالف ف�ي المذاه�ب االعتقادية 
وهذا هو الذي يخشى منه ألنه يتناول أصل 
العقيدة المتص�ل بالتوحيد والنبوة والبعث 
والع�دل المع�اد وفروع�ه وه�ي: الصالة، 
الص�وم، ال�زكاة الخم�س، الح�ج، الجهاد، 
االمر بالمعروف، النهي عن المنكر، المواالة 

للنبي واله، والبراءة من اعداء النبي وآله.
ويق�ول ابن اب�ي العز الحنفي ف�ي العقيدة 
الطحاوية ان رسول الله صلى الله عليه واله 

قال لما س�أله جبريل عن اإلس�الم 
"االس�الم، ان تش�هد ان ال ال�ه اال 
الله وان محمدا رس�ول الله وتقيم 
الص�الة وتؤت�ي ال�زكاة، وتصوم 
رمض�ان وتحج بيت الله الحرام ان 
اس�تطعت إليه سبيال،قال : صدقت 
ثم قال : فاخبرني عن االيمان ؟ قال 
: ان تؤم�ن بالل�ه ومالئكته وكتبه 
ورس�له والي�وم االخ�ر، وتؤم�ن 
بالقضاء شره وخيره، قال صدقت 
قال فأخبرني عن االحس�ان ؟ قال 
ان تعب�د الل�ه كأنك ت�راه فان تكن 
تراه فانه يراك ق�ال: فاخبرني عن 
الس�اعة؟ قال: ما المس�ؤول عنها 

بأعلم من السائل".. رواه مسلم.
واتفق علماء المسلمين في مشارق 
االرض ومغاربه�ا ان اعظم االمور 
التي يج�ب تجنبها والح�ذر منها، 
بس�بب م�ا فيها م�ن خ�روج عن 
جوهر االس�الم، هو : الشرك بالله 
سبحانه وتعالى ويروي مسلم: ان 
الرس�ول صلى الله عليه وعلى اله 
وس�لم ق�ال يامعاذ أت�دري ما حق 
الله على العباد وما حق العباد على 

الل�ه؟، قال معاذ : الله ورس�وله  أعلم. قال 
رس�ول الله ، حق الله على العباد ان يعبدوه 
وال يش�ركوا ب�ه ش�يئا، وحق العب�اد على 
الل�ه.. ان ال يعذب من ال يش�رك به ش�يئا" 

رواه البخاري ومسلم .
هن�ا الب�د من وقف�ه.. فنحن نري�د ان ندير 
الخالف فيم�ا يعيد االمة الى حالة الس�واء 
متنبهين إلى ان هناك سيناريو معدا لتفكيك 
العالم اإلسالمي بسكاكين ومدي وخناجر 
المس�لمين وباس�م  وس�موم م�ن داخ�ل 
االس�الم بإثارة السنة على الشيعة وباثارة 
الشيعة على الس�نة واالمازيغ في المغرب 
العربي... والتالع�ب بورقة األقباط واثارة 
الفت�ن العنصري�ة والطائفي�ة ف�ي اليم�ن 

وسوريا وليبيا وفي مصر أيضا.
اذن، ان قضاي�ا االمة ومقدس�اتها، مهددة 
اآلن بالتدمي�ر الش�امل نتيج�ة ضي�اع او 

فقدان او طمس فقه التسامح وتجاوز 
وتس�ييس  البس�يطة  الخالف�ات 

االجتهادات والتركي�ز على العنف 
الديني والدنيوي.

دع�اة  بن�ى  لق�د 
وم�ر  الطائفي�ة 
وجوده�ا دعوتهم 
افت�راض  عل�ى 
إمكانية اس�تخدام 
االختالف�ات  ه�ذه 

وغي�ر  البس�يطة 
بجوه�ر  المخل�ة 

باالس�الم  اإليم�ان 
وفروع�ه  وبأصول�ه 
والناجم�ة  االساس�ية 
ع�ن اجته�ادات أباحها 
اإلسالم إلحداث الفرقة 
الفتنة  الش�عال  تمهيدا 
وحاول�وا  الطائفي�ة 
ممارسة ش�تى األدوار 
صف�ات  وتقمص�وا 
يخولهم  لم  وكينونات 
به�ا احد، ب�ل الل�ه لم 
يعطها ألحد من خلقه 

عندما خاطب رس�وله وخاتم انبيائه " وما 
انت عليهم بوكيل".

ول�م يك�ن ف�ي اي وقت م�ن االوق�ات من 
غي�ر الواضح االه�داف الكامن�ة خلف تلك 
المس�اعي المحفوف�ة باالختراقات الحادة 
التي حصلت ف�ي دول عديدة في المنطقة، 

ف�ي  انطلق�ت 
م�ن  الواق�ع 
اش�تداد ازم�ة 
ي�ش  لتعا ا
او  المذهب�ي 
او  االثن�ي 
او  القوم�ي 
ف�ي  الدين�ي 
 ، لمنطق�ة ا
حي�ث تمثل�ت 
تلك الخروقات 

التواص�ل  تمل�ك  ال  حكوم�ات  بوص�ول 
الصحي�ح بالش�ارع، وهي جزء م�ن إعادة 
ترتي�ب األوض�اع ف�ي المنطقة وفق 
الرؤية األميركية واإلس�رائيلية 
لتكشف بذلك عمق العالقة 
القائم�ة بينه�ا وبي�ن 
واس�رائيل  اميركا 
كان�ت  م�ا  وان 
تزعم�ه م�ن ع�داء 
وكراهي�ة إلس�رائيل 
وامي�ركا، كان مج�ر 
غط�اء أزي�ح عندم�ا 
الظروف  اقتض�ت 
الظهور إلى العلن 
ودون  ه�ي  كم�ا 

رتوش.
يك�ن  ل�م  وبالطب�ع 
م�ن المتوق�ع ان يترتب 
او  على وجود حكومات 
حركات كهذه غير المزيد 
من أالزمات والمزيد من 
الج�روح وغي�ر المزي�د 
المساعي لكسب ود  من 
جانب  وتأيي�د  وتعاطف 
المجتم�ع  م�ن  معي�ن 
ليكون عمقا ستراتيجيا 
اس�تخدامه  يمك�ن 
للوق�وف بوج�ه القوى 

والكيانات والطوائ�ف االخرى التي تناضل 
وتكاف�ح وتجاهد من اجل لقمة العيش مع 
الكرامة والحرية دون ان يكون هذا اللجوء 
ناجما عن إيمان حقيق�ي بهذه الطائفة او 
تلك، فصدام حس�ين الذي ق�ال انهم جاءوا 
الى الس�لطة بمنعطف "اميريكي" يتوافق 
ب�ق  يتطا و
م�ع م�ا قاله 
صال�ح  عل�ي 
امين  السعدي 
القي�ادة  س�ر 
ي�ة  لقطر ا
لح�زب البعث 
انقالب  عشية 
ش�باط   8
"لق�د   :1963
بقطار  جئن�ا 
أميركي" وينطبق ذلك تماما على ما حصل 
في سوريا وفي اليمن وليبيا وغيرها وعلى 
ما حصل قبل ذلك بكثير في السعودية وفي 
الكوي�ت وجمي�ع إم�ارات الخلي�ج العربي 
وعلى ما يحصل اآلن في الربيع العربي وما 

سيحصل غدا أيضاً.
ال اق�ول ذل�ك جزاف�ا او افتراض�ا، ب�ل هي 
الحقيق�ة الت�ي لي�س ف�ي وس�ع اي اح�د 
انكاره�ا او تجاهله�ا ه�ذه الحقيق�ة هي 
الت�ي كانت وال ت�زال تقف خل�ف الطائفية 
ب�كل طروحاته�ا وش�عاراتها وحيثياته�ا 
واس�تعاراتها ولذل�ك فقد تنب�ه الكثير  من 
المخلصي�ن لدينه�م وألوطانه�م فتن�ادوا 
باتج�اه الدع�وة الى تحكي�م العقل ورفض 
منطق الفرقة والحاجة الى فقه وفكر يدفع 
باتجاه مقاومة االفكار المفرقة والمكفرة 
بعيدا عن التعصب االعمى الذي يضرب في 
قلب االمة بال هوادة ويهدد وجودها ذاته 

وليس مقدساتها وحسب.
الواق�ع ال�ذي ال يمك�ن إن�كاره يؤكد ان 
يواجه�ان  واإلس�المية  العربي�ة  االم�ة 

هجمة أميركية إس�رائيلية غربية شرس�ة 
بوسائل غير تقليدية وأخرى تقليدية تعتمد 
على اختراق العرب والمس�لمين من خالل 
حركات تطرف في كل المذاهب اإلسالمية 
بال اس�تثناء فكلما توج�د الوهابية توجد 

ح�ركات أخرى ال تقل خط�ورة في مذاهب 
أخرى تحاول ان تك�ون الجدار الذي يرجع 
ص�دى الوهابيي�ن وغيره�م.. ولعل 
الهج�وم عل�ى "الصحاب�ة" 
ص�ا  خصو و
الراش�دين  الخلفاء 
للس�يدة  والتعرض 
بلس�ان  عائش�ة 

ظاهره "ش�يعي" هو احد اب�رز معالم هذا 
الجدار السيئ.

 ان التعددية س�نة من س�نن الله في كونه، 
والتس�امح س�مة العلم�اء الكب�ار،، فمثال 
عندم�ا طل�ب م�ن االم�ام مال�ك ان يض�ع 
للناس كتابا س�هال يتجنب فيه المش�ددات 
والتعقي�دات، وضع كتابه "الموطأ" والذي 
نال إعجاب العلماء في عصره، ولكن عندما 
اراد المنصور ان يفرض العمل بهذا الكتاب 
في جمي�ع االمص�ار، رفض مال�ك، رعاية 
ألح�وال المخالفي�ن له ف�ي االجتهاد وفي 

الرأي.
وهذا الرسول العظيم محمد صلى الله عليه 
واله وس�لم يبيح الرؤي�ة المتعددة والفهم 
المتن�وع فس�مح بان يك�ون هن�اك تاويل 
وعم�ل بالنص في الحديث المش�هور الذي 
أخرج�ه "البخاري" ف�ي صحيحه الخاص 
بصالة العص�ر في بني قريظ�ة فهناك من 
الصحاب�ة من اخذ بن�ص الحديث ولم يصل 
العص�ر اال ف�ي بن�ي قريظ�ة برغ�م مرور 
وقتها بينما فهم البعض اآلخر ان المقصود 
هو اإلس�راع، وله�ذا صلوا العص�ر قبل أن 

ختلف يصلوا بني قريظة وعندما  ا
الفريقان وذهبوا 

اقر  للرسول 
ف  تص�ر

كليهم�ا 
به�ذا  فه�و 
بأكثر  سمح 

رأي  م�ن 
فه�م  و

ولإلمام 
لنووي  ا

ف�ي 

شرحه القيم لصحيح مسلم يقول: 
اجتمع�ت   "
اه�ل  كلم�ة 
ان  العل�م 
فيه  المختلف 
ال إنكار فيه".

هكذا هي االمة 
االس�المية... 
ف�ي  اح�د  ال 
ان  وس�عه... 
ينك�ر حقيقة 
ان تنوع االراء 

د  تع�د و
اطي�اف البني�ة الفقهية 
االم�ة  س�مة  ه�ي 
كانت  يوم  االس�المية 
له�ا ش�وكة ولنتأم�ل 
الدكت�ور  قال�ه  م�ا 
في  عم�ارة  محمد 
كتاب�ه "الطري�ق 
اليقظ�ة  ال�ى 
 " االس�المية 
كان�ت  ي�وم   "  :
لالمة االسالمية 
يعت�د  مكان�ة 
كان  به�ا 
السني يجادل 
ق�ش  ينا و
 " ض�ل ينا و "
 ، لش�يعي ا

وكان " الش�يعي"  يناض�ل يناقش ويحاور 
ويج�ادل "الس�ني" وال يمنعه�ا ذلك من ان 
يشتركا في محل تجاري واحد.. او يأكال من 
صحن واحد فما صنعته االمة االسالمية في 
قرون عديدة.. يطيح به نفر يعمل لحس�اب 
أجندات صهيوني�ة وأميركية وغربية، نفر 
ضال باط�ل منافق مجند ف�ي خدمة اعداء 
العراق "ينبح " عبر عشرات "الفضائيات" 
المأجورة من اجل دق االس�افين بين اخوة 
الدين خدمة للمشروع الصهيوني االميركي 
في تحطيم االسالم كهدف اساسي ورئيسي 
من اه�داف الحرب على االس�الم وفي هذا 
الصدد نشير الى ما ذكره جورج بوش االبن 
بعد احداث 11 ايلول " س�بتمبر " المصنعة 
اميريكي�ا بأي�دي من يدعون االس�الم كذبا 
ح�ول الح�رب الصليبية وتوالي االس�اءات 
المعتمدة لالسالم وللرسول العظيم محمد 

" ص". 
تنق�ل المؤلف�ات المحاي�دة والتحقيق�ات 
ام�ورا  االعالمي�ة  والتقاري�ر  الصحفي�ة 
واوضاع�ا ال يمكن ان تدخل العقل وتصدق 
يجري العمل فيها االن في المنطقة الشرقية 
م�ن الس�عودية االحس�اء والقطيف، حيث 
تمارس هناك اقذر واحط اس�اليب التفرقة 
والتع�دي ال�ذي يتج�اوز ح�دود المعق�ول 
كمن�ع "الش�يعي"  من ان يك�ون " قصابا 
" او صاح�ب " مطعم�ا " باعتب�ار ان اكل 
"الش�يعي" حرام !!! هل يعق�ل ذلك..؟ نعم 
يعقل عندما يكون خلف ذلك فكر صهيوني 
واجن�دات صهيوني�ة اميركي�ة تس�تهدف 
اغ�راق المس�لمين بواب�ل م�ن الصراعات 
الجانبية المدمرة، وهكذا نجد اآلن كيف ان 
ش�رارة هذه االجندات ق�د احرقت االخضر 
والياب�س، حتى تحول الص�راع، من صراع 
"عرب�ي إس�رائيلي" ال�ى ص�راع "عرب�ي 

عربي". 
بعناوين طائفية مدمرة وتجسيدا لهذا، نرى 
ني�ران الص�راع في اليمن وس�وريا ومصر 
ية  د لس�عو ا و
ي�ن  لبحر ا و
والعراق وليبيا 
ب  لمغ�ر ا و
ولبنان  العربي 
ت   ر ص�ا و
ف  لس�يو ا
دم�ا  تقط�ر 
عربي�ا خالصا 
ال�ى  يدفعه�ا 
لي�س  المزي�د 
"الص�راع" الش�يعي الس�ني وحس�ب، بل 
صراع آخ�ر مكمل وموس�ع لدائ�رة الذبح 
على الطريقة الوهابية وانه صراع السلفية 
الجهادي�ة مع الس�لفية الوهابي�ة وصراع 
االخوان م�ع الوهابي�ة وص�راع الوهابية 
المحافظة والوهابي�ة الجديدة التي يمثلها 

نظام قطر..
ينق�ل م�ن خليف�ة ب�ن حم�د امي�ر قط�ر 
ف�ي جلس�ة ضمت�ه م�ع ع�دد م�ن اليهود 
واالميركيي�ن حضرها عدد من الصحافيين 

األميركيين والغربيين :
"اننا ال نتمكن من جعل التطبيع االسرائيلي 
العرب�ي ممكن�ا اال في ظ�ل قناع�ة عربية 
كاملة من ان إس�رائيل وج�دت من اجل ان 
تبقى وان ال سبيل لزوالها!! وان السعي الى 
اقامة إس�رائيل الكبرى حق تاريخي ينبغي 

ان ال يقاوم".
وعندما سئل بن حمد عن مصير " سوريا " 
و " العراق " و " س�يناء وقناة 
السويس والجانب الشرقي من 
نهر النيل " عندما تقوم اسرائيل 
الكب�رى وم�ا يترتب عل�ى ذلك من 

تغيير خرائط المنطقة رد قائال :
"خرائط المنطقة ليس�ت اشياء ثابتة، 
اتفاقي�ات  خلقت�ه  االوس�ط  فالش�رق 
ت�م  دولي�ة  ومعاه�دات 
الحلفاء  اليها بين  التوصل 
في الحرب العالمية االولى 
ف�ي  تكريس�ها  وج�رى 
الثانية..  العالمي�ة  الح�رب 
فم�ن اوج�د الش�يء ق�ادر على 

تغييره ".
هك�ذا اذن.. هذا ما يري�دون الوصول 
اليه، عب�ر الصراع القائ�م االن، صراع 
الطوائ�ف المذهبية.. ويعبر ذلك عن ان 
م�ا يحص�ل ال يمت  بأدنى صل�ة بالدين 
اإلس�المي وان الص�راع مطل�وب لذاته 
تح�ت واجه�ات طائفي�ة بدلي�ل أن ه�ذا 
الص�راع يكون بلون وغط�اء آخر عندما ال 
يكون الطرف االخر "ش�يعيا" لعدم وجود 
الشيعة بالعدد الكافي وبالحجم المؤثر كما 
ه�و الحال مثال  في فلس�طين حيث يجري 
الص�راع بين " حماس وفت�ح " وفي مصر 
بي�ن " المس�لمين والمس�يحيين " ثم بين 
" االخ�وان والعلمانيي�ن " وفي تونس بين 
السلفيين انفسهم وفي سوريا بين "السنة 
والعلويي�ن" وفي لبنان بين "المس�لمين 
والمسيحيين وبين الس�نة والشيعة" 
وهك�ذا تع�ددت المس�ميات 
واح�دا،  الجوه�ر  وظ�ل 
ه�و الذب�ح عل�ى الطريق�ة 

الوهابية!! 
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اإلسالم دين التسامح والتعددية 
واالجتهاد املبني عىل أساس  

االختالف اليفسد للود قضية

أمري قطر ومهمة حتقيق احللم 
الصهيوين يف قيام إرسائيل 

الكربى !!

تصحيح المسار هو الحل 

من صراع عربي- إسرائيلي... إلى صراع عربي-عربي والذبح على الطريقة الوهابية 



بع�د عمر ج�اوز التس�عين عاما رحل�ت عفيفة اس�كندر قبل أيام 
التي ظلت لس�نوات منعزلة عن نش�اطها الفني غير أن فنها وأغانيها 

وأفالمه�ا ظلت ف�ي ذاك�رة االجيال الت�ي عاصرتها حت�ى أخريات 
أيامها.

 الفنانة الراحلة عفيفة اسكندر حفلت بمواهب متعددة، وكانت 
والدته�ا تغني على مس�ارح مدين�ة أربيل ويوم مرض�ت والدتها 
صع�دت هي على المس�رح وغنت بعض األغاني الش�ائعة وبرغم 

صغ�ر س�نها تزوجها انطوان اس�كندر ... وخالل س�نوات امتهانها 
الغن�اء ق�در للعائل�ة ان تأتي إل�ى بغداد وهك�ذا حصل ذلك ف�ي بداية 
الثالثين�ات حيث غنت على مس�رح ملهى الهالل�ي وملهى الجواهري 

وغيره�ا وكانت تغني في تل�ك الفترة المنولوج�ات التي ادخلها 
حس�ن فايق عند قدومه مع فرقة فاطمة رش�دي وقد تأثرت 

ب�ه. وق�در لعفيفة أن تقف امام لجن�ة االختيار في اإلذاعة  

ولكنها لم تنج�ح مما دعاها للس�فر الى القاهرة 
وهناك التقت مع الشاعر ابراهيم ناجي الذي 
اس�معها قصيدة األطالل قب�ل ان تؤديها 
ام كلثوم كما التقت بالموسيقار محمد 
عب�د الوه�اب الذي اش�ركها ف�ي فيلم 
"يوم س�عيد"، غي�ر أن اللقطات حذفت 
لطول الفيل�م.  عادت الى بغ�داد ودخلت 
اإلذاعة ونجحت ف�ي االختبار هذه المرة، 
فتعاون معها الملحن ناظم نعيم رضا علي، 
عب�اس جمي�ل كم�ا تعاون�ت مع 
ش�عراء األغنية مثل جبوري 
النجار، سيف الدين والئي 
العالف ومن اغانيها "هلك 
منع�وك ل�و ان�ت ابع�دت 
غني"، كاع�د على دربهم، 
اري�د الل�ه يبّي�ن حوبتي، 
الدربين،  يا يم�ه انطين�ي 
المنتج  النجاح جعل  وهذا 
يشركها  شريف  اسماعيل 
ف�ي فيل�م القاه�رة بغداد 
وفيل�م )ليلى في الع�راق(.  وفي تلك المرحل�ة أقامت صالونا 
أدبي�ا يعقد كل يوم جمعة وقد ضم عددا من الش�عراء واألدباء 
منهم مصطفى جواد، وحس�ين مردان، وكان هؤالء يختارون 
لها اجمل القصائد من الشعر العربي منها "يا عاقد الحاجبين" 
"مر بي عاش�ق العيون صباحا" هكذا  امض�ت الفنانة عفيفة 

اسكندر حياتها حافلة بالعطاء ، حتى رحلت )رحمها الله(.
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حدث يف 
سينام الرصايف

التحية والسالم يف الرتاث الوشـــم

أوائــــل

اعداد: كمال لطيف �سامل

من الرتاث ال�سعبي

تشتمل الحديثة على ثالثة أقسام؛ أوال 
الجان�ب األيمن من نهر الفرات ويس�مى 
، الش�امية التصال�ه ببداوة الش�ام وهو 
امتداد لق�رى متجاورة من ش�مال قرية 
"جي�ه الى الجن�وب من قري�ة الفحيمي 
وفي هذا الجان�ب محطة ضخ النفط ك/ 
3 وبع�ض المراق�د القديمة وه�و مرقد 
الش�يخ حديد ابن الولي�د والجانب الثاني 
ال يسر ويسمى الجزيرة التصاله بجزيرة 
ابن عمر وهو امتداد طويل من قرى على 
شاطئ الفرات تكثر فيه النخيل والمزارع 
والنواعي�ر وم�ن اه�م ق�راه "يروان�ه" 
كم�ا يوجد في هذا الجانب مرقد الش�يخ 
محمد الواق�ع مقابل قلع�ة حديثة كذلك 
قالع الجيش العقيلي وآثار الجس�ر الذي 
كان يرب�ط الجانب األيس�ر من الحويجة 
والطري�ق ال�ذي يرب�ط مدين�ة الحديث�ة 
الثرث�ار  بمدين�ة كرك�وك قاطع�ا وادي 
والطري�ق القديم ال�ذي كان يربط حديثة 

بالموصل ويسمى درب الجيش.
 الحويج�ة وه�ي بلس�ان العراقيي�ن 
الجزيرة في النه�ر وأصلها الحديقة التي 
يحيطها نهر الفرات وفيها قلعة حصينة 
مشيدة من الحجارة والنورد وكان يفصل 
القلعة عن القس�م الجنوبي من الحويجة 
جدول م�ن الماء دائ�م الجري�ان وفوقه 
جس�ر خشبي كان يرفع عند حدوث غزو 
وق�د نظم ف�ي الحديثة ش�عرا حيث قال 

القائم بأمر الله:
مالي ولأليام إال موعد

فمتى أرى ظرفا بذاك الموعد
 يومي يمر وكلما قضيته  

عللت نفسي بالحديث إلى غد
أحيا بنفس تستريح إلى المنى 

وعلى مطامعها تروح وتقتدي
ويقول أبو القاسم الخزرجي 
إذا ما تذكرت الحديثة والثرى 

وطيب زماني بادرت مقلتي تتسرى
اشرخ شبابي بالفرات وشقوتي 

وطيب زماني بادرت مقلتي تتسرى

ه�ذه الس�ينما تق�ع ف�ي الب�اب 
الش�رقي وقد ش�يدها حبيب المالك 
وه�و م�ن مش�اهير المس�توردين 
لألف�الم وقد تعرضت هذه الس�ينما 
للح�رق وق�د عرض�ت فيه�ا اف�الم 
عراقية مش�هورة منها فيلم س�عيد 
افن�دي عليا وعص�ام نبوخ�ذ نصر 
وه�و اول فيلم مل�ون ولم يالق هذا 
الفيل�م النج�اح م�ع ان�ه اول فيل�م 
عراقي ملون بعدها عرض فيها فيلم 
"عقرة وبدر" و"العودة من الريف" 
لفال�ح الزي�دي كم�ا عرض�ت فيها 

افالم المغامرات لطرزان فعال ش�ي 
كوردن واف�الم جيم�س بوند وهو 
نوع من افالم االكشن، بعدها جاءت 
افالم ج�ون واين وكاري كوبر بطل 
عدد من اش�هر االف�الم رجل الغرب 
العرب�ة االخي�رة، وحديق�ة الش�ر، 
ولمن تقرع األجراس، بعدها عرضت 
األفالم التاريخية واألسطورية مثل 
كوفادي�س ح�روب ط�روادة حرق 
روم�ا .. وغيرها مما يذك�ر بتاريخ 
حافل لدور الس�ينما ف�ي بغداد أيام 

زمان. 

ورث الناس على مختلف العصور خرافات وأوهام 
انتقل�ت م�ن جي�ل إل�ى آخر فه�ي من صن�ع الوهم 
والتخيل منها س�ن الثعلب والهرة حيث يعلقون هذه 
األش�ياء خوفا من الخطفة والنظرة.. فالخطفة في 
ظنهم مرض داهم يسببه الجني وقال فيه الشاعر : 

وما الدهر اال صرف يوم وليلة 
فمخطفة تنمي ومقصعة تصمي 

اما النظرة فهي العين قال :
ما لقيت حمرا بي سوار

من نظرة مثل اجيج النار
وكان س�ن الثعلب أو الهرة واقية لمن علقها وقد 
جاء في حديثهم أن جنية أرادت صبي قوم فلم تقدر 
عليه بس�بب ما كان معلقا علي�ه من ذلك ولما المها 

قومه�ا في ذلك قالت تعت�ذر كان عليهم نقرة ثعالب 
وهررة 

والحيض حيض السمرة.
ام�ا كعب االرنب فقد ظن�وا ان من علقت عليه لم 
تصبه عين وال س�حر .. وقد زعموا ان الجن تمتطي 
كع�ب الثعال�ب وانطب�اء والفناق  وتتجن�ب االرانب 

النها تحيض.. قال الشاعر :
يا هند ال تنكحي بوهة

عليه عقيقة احسبا
مرسعة وسط ارساغه 

به عسم يبتغي ارنبا 
ولهم اعتقادات عجيبة في الديك والغراب والنعام 

والحية 

التحية والس�الم هي من العادات التي ترتبط 
بالدي�ن واألخ�الق، قال رس�ول الل�ه "إذا حييتم 
بتحي�ة فحيوا بأحس�ن منها أو ردوه�ا" ... وإذا 
دخلت�م بيوتا غير بيوتكم فس�لموا على أهلها... 
وق�د وردت التحية ف�ي األمث�ال واألغاني ففي 
األغاني نس�مع "س�لملي يا ريح الهاب س�لملي 
س�لملي على االحباب" واغنية اخرى "سلم علي 
بط�رف عينه وحاجبه.. ورد التحية وزين يعرف 
واجبة س�لم علي � س�لم علي وخاف ليشوفونه 
ل�و مر االس�مر كلهم يحيون�ه يا هل�ه بجيتك يا 

حبيبي ومرحبة".
وفي المقام يقول القبانجي: 

سالم على دار السالم جزيل
وعتبي على ان العتاب طويل

سلم يا سالم سلم 
والعادات والتقاليد تقضي بأن يسلم الماشي 

على الجالس والقلة على الكثرة .
او يقال يسلم من وره خشمة أو يقال سالمة 
العت�اب.  وهك�ذا تبق�ى التحية والس�الم تمتلك 

أهمية كبيرة في حياة الناس. 

الوش�م، فن ش�عبي يعك�س المرأة 
الت�ي تنعك�س عليه�ا ص�ور نابض�ة 
ع�ن حي�اة الش�عوب، االمه�ا وامالها 

واخالقها وعادتها.
 والوشم هو ما تزّين المرأة الريفية 
أيديه�ا ب�ه وحتى صدرها وش�فاهها 

ووجهها.

 والوش�م يكون عبارة عن اش�كال 
هندسية او مجموعة خطوط وأشكال 
طوطمية، والوش�امة امرأة خيرة في 
رس�م األشكال على جس�م عن طريق 
الغ�رب باإلب�رة عل�ى الجس�م بعدها 
يض�اف للم�كان الموش�وم م�ادة من 
االعش�اب الطبية التي تب�رز بعد حين 
على الجس�م بالش�كل ال�ذي نراه 
في رس�م النونة والوشم غالبا ما 
يستخدم لعالج طبي ويبدو أن ذلك 
االس�اس ال�ذي ارتكز علي�ه قيام 
الوش�م منذ القدم، وق�د بقيت له 
رواس�ب في النفس البشرية بعد 
ان تطور المجتمع الى مستويات 
افضل والوشم مر بمراحل عديدة 
من�ذ قدي�م الزم�ان خاص�ة عند 
الفراعن�ة وس�وريا والعراق وقد 
اضمح�ل الرس�م وحل�ت محل�ه 

وسائل التجميل الحديثة .

أوهام يف احلس الشعبي

حديثة وقلعتـــها
الراحلة عفيفة اسكندر.. 

صالون أديب وحياة حافلة بالنغم

*اول مدرسة ابتدائية شيدت 
ايام الوالي العثماني سري باشا 
عام 1889 وفي منطقة الفضل 
كتميي�ز لها على باقي المحالت 
ألهميته�ا المكاني�ة على نفقة 
العالم�ة عب�د الوه�اب النائ�ب 
وس�ميت حميدية مكتبي نسبة 
الحمي�د وكان  الس�لطان عب�د 
اول مدي�ر له�ا هو الش�يخ عبد 
الطائ�ي وحاليا هي  المحس�ن 
مدرس�ة الفض�ل بطابقين ذات 
صف�وف واس�عة وق�د تخ�رج 
منه�ا الراحل عزيز الحجية عام 

 .1935
*مدرس�ة الصنايع أسس�ها 
الوالي مدحت باشا فهو صاحب 
مطبع�ة ال�زوراء الت�ي طبعت 
فيها جريدة الزوراء عام 1869 
وق�د خصص ه�ذا الوال�ي هذه 
المدرسة لقبول الصبيان األيتام 
لتعليمهم مهن حرة في النجارة 
والحدادة والنس�يج وظلت هذه 

المدرسة حتى عام 1917. 
*كلي�ة الحق�وق: تأسس�ت 
ه�ذه الكلي�ة ف�ي ع�ام اع�الن 
االستقالل العثماني عام 1908 

ال�ذي اطلق عليه المش�روطية 
في زم�ن ناظم باش�ا المفتش 
الع�ام للخط�ة العراقية ووكيل 
والي بغداد وكان اس�مها االول 
مكتب الحق�وق العثماني واول 
مدي�ر له�ا ه�و موس�ى كاظم 
الطالبات فيها  الباجج�ي وأول 
هي صبيحة الش�يخ داود س�نة 
1936 وتخرجت من هذه الكلية 
كأول طالب�ة بعده�ا ازداد عدد 
قبول الطالبات وقد تغير اسمها 
بع�د االحت�الل البريطان�ي إلى 

كلية الحقوق عام 1917 .

يق�ال ... ابو الب�واري ..... ابو الباجلة  .... ابو الثومة وهو نوع من الحجول .... ابو الجبن 
... اس�رة بغدادية  ابو الريش ابو الفتوك ابن طوبان محالت اش�تهرت ببيع الباجة ويقال .... 
أتحمل � انضبط ... اتقيد اتنكس اترعم اجدع � اجرد انكليزية نوع من السيارات. اطرمبة اي 
حنفية ويقال وعن او فالن انش�ل ش�او انفخ انفجر ... انكرط، بربكته تنكة قديمة مكسورة 
يالزمك ش�يء. بيبان جمع باب، اقش�ع في لفظة اهل الموصل من شفتونوا عرفتونوا اكشر 
وهي مأخوذة من التكش�ير اي كش�ر عن نابه في ذلك اليوم حاصل فاصل وهي مأخوذة من 
الفص�ل اي دفع الدي�ة.  انتحر منه بقوله ان�زع منه واغتاط انجلخ انحم�س انحل اي انحلت 
العق�دة انخب�ز تعن�ي رم�ي 
عل�ى االرض بش�دة نتيج�ة 
الغ�رب انخم�ش...  يرد ذلك 
على لس�ان النس�اء اذ تقول 
إحداه�ن: انخم�ش كلبي اذا 
تش�اءمت من شيء او سنح 
وان�دك  س�يء  خاط�ر  له�ا 
وهن�اك اندك البس�مار اندك 
الب�اب واندكت االس�طوانة 
اندكم�ت االب�رة اذا انكس�ر 
بقول�ه  انش�طف  مغرزه�ا 
عش�ق ومن معانيها الغسل 

بالماء. 

من املعجم البغدادي
م�سطلحات بغدادية

مدار�س بغدادية 
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يقول المواطن كاظم زامل حس�ين من مدينة الصدر في رس�الته إلى 
صفحة "هموم الناس": 

"هن�اك قرار لتربي�ة الرصافة الثالثة يقضي باعتم�اد الدوام الظهري 
لبعض المدارس ذات الدوام المزدوج، مدرس�ة فقط يكون دوام طالبها 
صباح�ا واألخ�رى يكون دوام طالبه�ا ظهرا فقط، وإذا م�ا افترضنا ان 
الدوام يبدأ الس�اعة 12,30 ظهرا فإنه س�ينتهي 4,30 مس�اء وفي هذه 
الحال�ة فان الطالب س�يصل متأخرا إل�ى منزله منه�كا يتالقفه التعب 
والجوع ما يضطره إلى تأجيل دروس�ه الى اليوم التالي الذي يضيع بين 
تهيئة ال�دروس الفائتة وكس�ب الراحة والذهاب الى المدرس�ة، واألمر 
بالنس�بة الى الطالبات أصعب واقس�ى فهناك واجبات منزلية تقع على 
عات�ق البنت فضال عن خ�وف العوائل على بناتهم م�ا جعلهم يفضلون 
إبقائه�ن في المنزل بدل الذهاب المدرس�ة وتحمل عناء القلق الى حين 
عودته�ن مس�اء. ناهيك ع�ن الواجبات المنزلي�ة تج�اه األوالد والزوج 
والعائلة للمدرس�ات الالتي يس�تمرن بالغياب يوميا عن منازلهن لوقت 
طوي�ل ما يضاع�ف األعباء ويزي�د المتاعب.عل�ى وزارة ان تنظر بعين 
الرحم�ة والرأف�ة الى هذه المش�كلة العويصة التي حله�ا ال يحتاج إلى 
ذكاء وده�اء فهناك نظام متبع في م�دارس العراق كافة يقضي بثالثة 
أيام صباحية ويومين ظهرية أو بالعكس ما يقلل األعباء والجهود لحين 

افتتاح مدارس أخرى".

كظاه�رة جديدة انتش�رت بس�رعة خالل األع�وام الماضي�ة أوجدت 
صراعاً بي�ن المواطنين والجهات المعنية, انتش�رت بيوت المتجاوزين 
على أمالك الدولة والبناء العشوائي للمدن المزدحمة بالسكان وذلك في 
ظل أزمة الس�كن وتحولت لمشكلة كبيرة حتى بات يبحث المواطن عن 
بديل لهذه األزمة، المواطن حيدر علي احد س�كان البناء العش�وائي أكد 
انه تعرض للتهجير من منطقته إبان األحداث الطائفية, وهو ما أدى إلى 
وصول األمور إلى الوضع الحالي, والعيش في بيوت مبنية من الصفيح 
وبقايا ركام الطابوق, مش�يراً إلى انه قام ببناء غرفتين له وألسرته في 
حين أشار المواطن محمود جبر إلى أن اغلب األراضي زراعية وال يجوز 
بن�اء دور س�كنية عليها ولكن أصبحت مؤخراً حال لبناء الس�كن عليها 
إال أن الجه�ات المعنية ترفض هذا األمر وبعضهم يقومون باس�تخراج 
أم�ر هدم فوري ويتكرر هذا المش�هد بين الحين واألخ�ر, وقال أن هذه 
األح�داث أوجدت صراعا كبيرا بين األهالي الذي�ن يلجأون إلى بناء هذه 
المس�اكن العش�وائية, إال أن هذه الصراعات تحولت في الفترة األخيرة 
إلى بحث األهالي عن حل جديد وهو طلب تعويضات مالية والمس�اومة 
مقابل الرحيل منها وعن بعض بيوت الس�كراب والعشوائيات, وتسرب 
أخبار وإشاعات على أنها مرتع للفساد بكافة أنواعه, نقول: بعض هذه 
البيوت بعيدة عن األنظار وغيرها يقبع خلف الحواجز الكونكريتية، خلف 
هذه الحواجز وعلى بعد مس�افات توجد غ�رف من الصفيح )الجينكو( 
وبع�ض الش�رائح المعدنية المتهالكة على أس�اس أنه�ا محل مهجور 

حيث تستغل ألمور غير أخالقية وغير مشروعة يندى لها الجبين.  

الدوام املزدوج وراء
 الترسب من مقاعد الدراسة

العشوائيات.. 
خريطة بؤس ومعاناة !

تعاني المستش�فيات الحكومية سواء في العاصمة بغداد 
أم ف�ي بقي�ة المحافظ�ات عدا إقليم كردس�تان م�ن تردي 
أوضاعها وإهمال واضح في جميع الجوانب وسوء الخدمات 
الت�ي تقدمه�ا لمراجعيها مم�ن ابتلوا بالم�رض او قدر لهم 
ان يكون�وا م�ن ضمن الناجي�ن من عمل إرهاب�ي او تفجير 
غ�ادر بجروح طفيفة أو بليغة فكالهما س�واء بس�بب عدم 
توف�ر اغلب العالجات وانتهاء صالحي�ة بعضها أو انه تقليد 
ومصن�ع في ش�ركات ال يهمها إال الرب�ح، اضافة الى غياب 
أي أف�ق إلصالح ما أفس�ده الدهر والفس�اد المالي واإلداري 
الذي وصل الى انبل مهنة عرفها اإلنس�ان كونها تتعامل مع 
آالم البش�ر ومعاناتهم بس�بب ما وصل الي�ه بعض اصحاب 
النفوس الضعيف�ة في هذه المهنة المقدس�ة يرافقها عدم 
وج�ود اإلمكانات والمعدات الطبي�ة والصحية التي تمتلكها 
المستش�فيات في أفقر دول الجوار او المنطقة الس�يما ما 
يتعلق بغرف العمليات واإلنعاش وأجهزة وأدوات التشخيص. 
وهن�ا نطرح تس�اؤالً عن أس�باب االهمال ال�ذي يحدث في 
المستش�فيات الحكومي�ة ومن المس�ؤول عن�ه ؟ وما هي 
الحل�ول الممك�ن اتخاذه�ا للحد م�ن هذا الت�ردي واإلهمال 
ف�كان هذا التحقي�ق. تواضع المستش�فيات بس�بب غياب 
المتابع�ة وقلة الخدمات وازدياد المحس�وبيات التي تدخلت 
حت�ى في حياة المرض�ى.  أول المتحدثي�ن كان علي مهدي 
"مضمد" الذي قال أن سبب تردي الخدمات يعود الى الزحام 
واالختناق الذي تعانيه المستش�فيات الحكومية جراء تزايد 
أع�داد المراجعين والمرض�ى وإقبالهم على المستش�فيات 

والمس�توصفات  الحكومي�ة 

الرعاي�ة  ودوائ�ر 
األولية وهناك أسباب 
أخرى ش�كلت م�ا يعرف الي�وم بت�ردي الخدم�ات الصحية 
في المستش�فيات وجعلت منه هاجس�ا ي�ؤرق المواطنين 
والمراجعين ليس في مستش�فيات بغداد وإنما في مختلف 
المحافظات بس�بب تواضع حال المستشفيات بسبب غياب 
المتابع�ة يرافقها قلة الخدمات وازدياد المحس�وبيات التي 
تدخلت حتى ف�ي حياة المرضى والعناية به�م او اهمالهم. 
يطغى على المستش�فيات منظ�ر الطوابي�ر الطويلة وقدم 
وتهالك الكراس�ي والمقاعد إضافة إلى غياب النظافة وأبدى 

محم�د ابراهي�م "مراج�ع" انزعاجه من س�وء الخدمات 
الطبية المقدمة في أي مستشفى حكومي حيث أصبح 

على المريض وذويه االنتظار ساعات عدة أمام غرفة 
الطبيب وخاصة في مستش�فى أبن الهيثم للعيون 
او في أقس�ام العظام واألطف�ال حيث يعاني كبار 
السن والعجزة من غياب االهتمام والمتابعة وبات 
من نصيب المراجع أن يظل ثالثة أشهر وقد يصل 
الموعد لدى بعض االطباء الى ستة أشهر من اجل 
الحصول على موعد يمكنه من مقابلة الطبيب أو 

الحصول على س�رير من اجل إجراء العملية إلزالة 
الماء األبيض او وضع عدس�ة وقت يموت المراجع 

كم�ا حص�ل إلح�دى قريباتي قب�ل ان يحي�ن موعد 
زرع العدس�ة له�ا، ويطغ�ى على هذه المستش�فيات 

منظ�ر الطوابي�ر الطويل�ة داخ�ل المم�رات إضافة الى 
ق�دم وتهالك بعض الكراس�ي والمقاعد باإلضافة إلى غياب 
النظافة عن أس�رة التنويم والطوارئ، إضافة إلى عدم 
وجود إجراءات الفحص الس�ريع. ويقول قاسم احمد 
"مراجع"، جئت إلى مستشفى الكندي بناء على موعد 
سابق حصلت عليه قبل ثالثة أشهر وها أنا ذا أحاول 
الدخول على الطبيب من أجل آالم حصوة الكلى لعلي 
احصل على العالج او تجرى لي عملية جراحية لكي 
اتخل�ص من اآلالم التي حرمتني م�ن النوم. تفاجأ 
بإعطائه موعد شهرين وبعد شفاعة قوية - بثالثة 
االف دينار - تم تغيير الموعد إلى ثالثة أيام ويقول 
علي حس�ين "أب لطفل�ة مريضة "أن�ه قدم إلى 
مستش�فى اطفال العلوي�ة ألخذ موع�د لطفلته 
الت�ي تعاني م�ن الص�رع لكنه تفاج�أ بإعطائه 
موعد بعد ش�هرين وبعد ش�فاعة قوية- بثالثة 

االف دين�ار على حد تعبيره - تم تغيير الموعد من ش�هرين 
إلى ثالثة أيام ولو جعلتها خمسة آالف كان يمكن ان احصل 
عل�ى الموعد في الي�وم ذاته ولكن ضيق ذات اليد ال تس�مح 
بهكذا صرفيات. ويتساءل المواطن عدنان حمد عبد الله عن 
من يتحمل مس�ؤولية معاناة المرض�ى الذين يضطرون إلى 
المجيء إلى مستشفى اليرموك من دون جدوى بسبب تعذر 
مس�ؤولي المختبر بعذر ال يعرفون غيره وهو تعطل الجهاز 

بأم�وال الذي تم  ش�راؤه 
 ، ضخم�ة
ف�إذا 

ن  كا
س�يبقى في 

دائم�ة لم ال تس�عى حال�ة عطل 
الوزارة إلى ش�راء اخر ال س�يما في ظل الموازنة االنفجارية 
؟، فعطل أجهزة الكش�ف بالمستش�فى واقعة روتينية ومن 
المح�ن التي يعاني المرضى منها بعد ان قطعوا المس�افات 
الطويل�ة والزحام الم�روري والس�يطرات فيصدمون بعطل 
األجه�زة م�ن دون مراع�اة الظ�روف الصحي�ة والمادي�ة 
للمرضى، مما يثقل كاهلهم بالمصاريف ليكون الحل األخير 
ه�و نقله�م إلى اح�د المستش�فيات األهلية برغ�م أن األمر 
ينطوي على ضي�اع وقت ثمين ومخاطرة ب�أرواح المرضى 
وعدم مراعاة مش�اعر ذوي المرضى وعوائلهم. واس�تغرب 
أحم�د عبد الله من تجاه�ل الكوادر الطبية وع�دم مباالتهم 

عن�د تعرض ابنته لمرض لم يس�تطع األطباء اكتش�افه في 
مستشفى المدائن والكندي ما اضطره إلى نقلها لمستشفى 
أهل�ي ومن ثم الع�ودة بها من جديد إلى احد المستش�فيات 
الحكومي�ة وأصبح األطباء بدال من الكش�ف عليها ومعرفة 
حالته�ا يصرفون له�ا العالج بناء على تقارير المستش�فى 
الس�ابق حتى تردت حالتها وهي اليوم مقعدة، فمستش�فى 
المدائ�ن ل�م يك�ن أحس�ن حاال م�ن بقي�ة المستش�فيات 
الحكومي�ة حيث يعاني المراجعون بعد الدوام الرس�مي من 
غي�اب األطباء وبع�ض اإلداريين وتبدو الط�وارئ والعيادات 
الخارجية متكدس�ة بالمرضى والواس�طة هي الفيصل في 
ذل�ك او اإلحال�ة الى مستش�فى العلوي�ة او الكندي. س�بب 
ت�ردي الواق�ع الصحي مش�اكل تتعل�ق بقل�ة الخدمات في 
المراكز الصحية المفتقرة أساسا الى األجهزة وعطل اغلبها 
ويس�تغرب غازي فيصل "س�ائق تاكسي"من ما وصل حال 
العراق ال س�يما ف�ي مجال القطاع الصحي وم�ا يعانيه من 
ت�ردي الخدم�ات الصحي�ة ف�ي المستش�فيات الحكومية 
وصعوب�ة الحصول على العالج بش�كل كام�ل من المراكز 
الصحي�ة وتفاقم أزم�ة الحصول على عالج فع�ال او كما 
درج على تسميته ب�"عالج أصلي" اضافة الى عدم تشييد 
المستش�فيات الجديدة منذ تسعينات القرن الماضي برغم 
تزايد اعداد السكان الى أكثر من 32 مليون نسمة، بحسب ما 
يتشدق به السياس�يون في االنتخابات عندما يريدون زيادة 
التمثي�ل البرلماني فيما لم يدر في خلد احدهم او حس�اباته 
او برنامجه االنتخابي بناء مستشفى جديد، وهذا ما يعانيه 
الفق�راء الذين يقع عليهم العبء األكبر من انعدام الخدمات 
الصحية فم�ازال من الصعب عليهم وف�ي كثير من األحيان 
عالج انفس�هم او ع�الج أبنائهم في حال تع�رض أي منهما 
الى ما يس�تدعي العالج، فيما نجد السياس�يين والنواب في 
ح�ال تعرض احدهم إلى وعكة صحية مهما كانت بس�يطة 
ف�ي المطار للس�فر إلى ألماني�ا او بريطاني�ا او امريكا كما 
ح�ال رئي�س الجمهورية ج�الل طالبان�ي وكثي�ر غيره من 
النواب والوزراء وأعوانهم، فيما يجد فقراء العراق الكثير من 
المطبات وقد يضطرون إلى التخلي عن حقهم في الحصول 
على العالج بس�بب الع�وز والفقر وتقادم األجه�زة الطبية، 
وع�دم مواكبتها للتطور الذي عرفه ووصل إليه الغرب، فيما 
القطاع الصحي ظل ي�راوح في مكانه ثابتا ولم يتفاعل مع 

الخريطة الصحية مع بقية دول العالم.
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الش�ك أن توفي�ر اإلقام�ة الالئق�ة للطلبة الدارس�ين بعي�داً عن مناطق س�كناهم وفي 
محافظ�ات بعيدة هو من األولويات التي حظي�ت باهتمام الوزارات المعنية منذ أكثر من 
نصف قرن، وما زال جيل الخمسينيات وما بعده من األجيال ولغاية  الثمانينيات يتذكرون 
جيداً تلك السنوات التي قضوها في أقسام داخلية كانت تتوفر فيها معظم وسائل الراحة 
التي قد ال تتوفر في مس�اكنهم.. إال أن األمر بدأ بالعد التنازلي منذ بداية الحرب العراقية 
اإليرانية وما بعدها من الس�نوات العجاف ولغاية السقوط واالحتالل.. وبرغم المحاوالت 
المبعث�رة والمتواضعة التي قامت بها وزارة التعلي�م العالي والبحث العلمي بعد 
تش�كيل أول وزارة في العهد الجديد وحت�ى اآلن، وبرغم األموال الطائلة التي 
رص�دت لبن�اء وتطوير وتأهيل األقس�ام الداخلي�ة العائدة إل�ى الجامعات 
والمعاهد في بغداد والمحافظات، فان الطلبة مازالوا يش�كون حالهم من 
ج�راء ه�در التخصيصات وتبذيرها ف�ي غير موقعه�ا.. والبد من أن 
تناط هذه األمور أليد أمينة ونزيهة ومحصنة، والبد من إعادة تأهيل 
معظم األقسام الداخلية الحالية  بنحو مقبول، وبناء أقسام 
جديدة تستوعب األعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات، 
لكي توفر لهم أجواء مناس�بة للدراسة والراحة وتجاوز 
المضاعف�ات النفس�ية التي قد تحصل بس�بب بعدهم 
ع�ن عوائله�م .! وم�ن أه�م احتياج�ات األقس�ام ف�ي 
الوق�ت الحالي هي المول�دات الكهربائية ذات النوعيات 
المضمونة وتوفير وقودها لتشغيلها عند انقطاع التيار 
الكهربائي وخصوصا خالل الفترة المسائية التي يكون 
فيه�ا الطالب أو الطالبة بأمس الحاجة إلى النور والجو 
المالئم لمراجعة الدروس والمحاضرات.. وأنها  بحاجة 
إلى مضخ�ات الماء التي تق�وم بدفع المي�اه الصالحة 
إل�ى الطواب�ق العليا التي التص�ل إليها حت�ى في األيام 
االعتيادي�ة والمعتدلة الجو، مع ض�رورة دعمهم مادياً 
لتمكينه�م م�ن مواجهة الظ�روف المعيش�ية الصعبة 

واالستثنائية .

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

وتن�شر جمانًا 
املرا�شلة على املوقع االلكرتوين 
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1-املواطن �شرمد علي احل�شني – كربالء 
أك�دت وزارة التربي�ة احتفاظه�ا بجمي�ع الوثائق الدراس�ية 
والس�جالت اإلدارية للم�دارس التي أعيدت هيكلته�ا او ألغيت 
خالل السنوات الماضية، وان هذه الوثائق والسجالت محفوظة 
ف�ي مديري�ات التربية ف�ي بغ�داد والمحافظات، أو ت�م نقلها 
بأضابير الطلبة إلى مدارس أخرى بعد هدم المدرس�ة األصلية 

أو إلغائها.

2-املواطن ريا�ض مزهر ما�شي – بغداد
-أي�دت الجمعي�ة اإلنس�انية للمتقاعدي�ن تخفي�ض الس�ن 
التقاعدي من )-63 إلى 60( سنة او أدنى من ذلك شرط تعديل 
النس�ب الواردة للمدنين والعس�كريين.. ألن هذه النسبة اذا لم 
يت�م تعديلها ولم يمنح المتقاعد المدني نس�بة تتراوح ما بين 

80-60 بالمئة من راتب قرينه المستمر بالوظيفة عالوة 
على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 177 ال يمكن ان 

تحل مشكلة المتقاعدين .

3- املواطن ب�شام حميد منعم – بغداد
وضعت الحكومة خططاً ستراتيجية تهدف 
إل�ى زيادة متوس�ط دخل الف�رد عن طريق 
تفعي�ل عدة قطاعات ف�ي مقدمتها القطاع 
الخ�اص.. وان م�ن ضم�ن ه�ذه الخط�ط، 
خصخص�ة بع�ض المؤسس�ات وطرحه�ا 
لالستثمار، وتنشيط القطاع الخاص، إضافة 
ال�ى ج�ذب االس�تثمارات وانع�اش التبادل 
التج�اري وزي�ادة الرواتب.. علم�اً ان زيادة 
متوس�ط الدخل تعتمد ايض�اً على الناتجين 
المحل�ي والقوم�ي والقوة الش�رائية للدولة 

وحجم االحتياط النقدي والميزان التجاري.

4- املواطنة اأ�شماء عبد العزيز را�شي – بغداد
من االمتي�ازات الممنوحة للمهجرين ق�رار مجلس محافظة 
بغ�داد في وقت س�ابق منح كل مهجر مس�جل رس�مياً ضمن 
بيان�ات وزارة الهج�رة والمهجرين بعد ع�ام 2003 وحتى اآلن 

أربع�ة ماليين  وش�مولهم مبلغاً مق�داره  دين�ار 
التي  الع�ودة  أقرتها الوزارة.. بامتي�ازات 

المجل�س  العوائ�ل وح�ث 
المهجرة المعنية 
بهذا القرار على 
بقيام  اإلس�راع 
التي  اإلجراءات 

متابعة / امل�شتقبل العراقي 

ردود املواطنني

مرسى الهموم

تطوير األقسام الداخلية.. 
مطلب تنموي مهم 

ش�كا مواطنون في ناحية بهرز وألكثر من م�رة وعلى هذه الصفحة 
تلوث مياه نهر خريس�ان ال�ذي يعد المصدر الرئيس لمياه الش�رب في 
الناحي�ة، مطالبين الدوائر الحكومية ذات العالقة بالعمل بتنظيف النهر 
وِكْرِيِه كي ال تتسبب مياهه بكارثة بيئية، ويقول المواطن عبد الرحمن 
البه�رزي، اح�د س�كنة الناحي�ة، ان مس�توى المياه انخف�ض في نهر 
خريس�ان، باالضافة الى ان النفايات غمرته ما تسّبب بتغيير لون الماء 
وطعمه، مبين�اً انه اتصل بالعديد من الدوائ�ر الحكومية بضرورة كري 
النهر وتبطينه والى اآلن دون نتيجة . من جهته بّين المواطن أبو آدم ان 
مياه اآلبار هي األخرى تعرضت للتلّوث بس�بب ما لحق بنهر خريس�ان، 
مناش�داً المواطنين عدم رم�ي االنقاض والنفايات في النه�ر الذي ُيعدُّ 
مصدراً رئيس�اً لماء الش�رب لس�كان الناحية. ويمر نهر خريس�ان في 
مدين�ة بعقوب�ة قب�ل ان يصل ناحية به�رز، حيث يق�وم بعض ضعاف 
النفوس برمي األوس�اخ والنفايات وقناني المشروبات الغازية الفارغة 
ف�ي النهر، ويق�ول المواطن أب�و عبد الل�ه ان النهر تح�ّول الى حاوية 
كبي�رة للنفايات، مطالب�اً الدوائر الحكومية المختص�ة بتنظيفه خدمة 
للصال�ح العام. بدوره طالب مدير دائ�رة البيئة في محافظة ديالى عبد 
الله هادي الدوائر الحكومية ذات العالقة، ومنها مديرية الموارد المائية 
ودائرة بلدية بعقوبة ومديرية الماء بالعمل على تنظيف نهر خريس�ان 

وتخليصه من النفايات والملوثات بصورة دورية.

هموم النا�ض

خريسان بعقوبة.. هنر يفقد ذاكرة جمراه

الداخلية . . رجاء !!
مؤيد عبد الزهرة

 العدد )379(  االربعاء  7  تشرين الثاني 2012

مستشفياتنا احلكومية.. من يسء
 إىل أسوأ .. ودوائر القرار يف العسل !!

ال نغال�ي وال نبالغ إذا ما قلنا إن اس�تخدام التعليمات واألوامر من 
الس�لطات وتطبيقها من قبل المعنيين حسب سلم التراتب يصل إلى 
حد التش�ويه والتعسف في استغالل الس�لطة احيانا بدعوى تطبيق 
القان�ون !! وخاص�ة إذا م�ا تعلق األمر م�ع المعنيي�ن باألمن  فهذا 
العن�وان وحده كفي�ل بجعل الناس تلوذ بالصم�ت، وتبلع في أحيانا 
كثي�رة التج�اوزات على حقوقها، نقول ذلك ونح�ن نرى ما نرى من 
اس�تالب لحق�وق المواطن تحت ش�عار والفتة األوام�ر من الجهات 
العلي�ا والويل لم�ن يعارض او يمتن�ع او يتبرم  في وجه الش�رطي 
الذي يحمل بيديه جهاز االتصال وليس الفحص، فهذا األخير اليعرف 
سوى كلمة ممنوع المرور!! وأحيانا يجيبك القريب منه بلطف وهو 
يردد "هل تريد حبسنا ومعاقبتنا، أنها التعليمات ونحن ننفذ " ومثال 
على ذلك ما يجري على الطريق " الس�ريع " محمد القاس�م باتجاه 
الباب الش�رقي ونح�و الداخلية من فتحة تحت الجس�ر بعد أن كان 
مقطوعا ولفترة ليست بالقصيرة ولكن بعد شكاوى الناس تم فتحه 
وليت�ه لم يفتح الن كل ش�يء باق عل�ى حاله إن لم يكن أس�وا هذه 
المرة ؟! والس�بب ما يطلق عليه "بدوري�ات القطع" وعملية القطع 
ربما تستغرق ساعتين او نصف نهار ألن ثمة " مسؤول سيخرج او 
زائرا س�يأتي للداخلية والس�يارات في هذه الحالة تتكدس والزحام 
يتصاع�د والتذم�ر يعل�و والش�كوى تقال ب�كل لغات العال�م ماعدا 
العربية خاصة وان الناس ال تس�مع س�وى كلم�ة " ممنوع المرور 
. ارجع "وكلمة ارج�ع تعني باختصار أن تعاود ركوب طريق محمد 
القاس�م عائدا إلى الباب المعظم وتس�تدير من قرب المس�تنصرية 
حتى تعود مرة أخرى وبس�بب هذا اإلجراء لك�م أن تتصوروا الحالة 
النفس�ية والعصبية التي يعانيها المواطن، وك�م تم أهدار أعصابه، 
وإه�دار وقود الس�يارة، وإهدار الزمن وال نقول بع�د ذلك كيف حال 
المري�ض واألطفال والعوائ�ل والحاالت الطارئة الت�ي تروم الدخول 
الى مستشفى الجملة العصبية . إننا نتساءل مجرد تساؤل يا وزارة 
الداخلي�ة أي�ن ح�ق المواطن ؟ !ومتى يت�م إعتاق الش�ارع من قيود 
الممنوعات فقد كثرت وطالت والناس تتذمر بينما الشرطة المكلفة 
بالواجب يس�تعرضون أمامنا األجهزة ولكن ال يجرؤن على االتصال 
مت�ى يرفع القطع ومتى ينس�اب الس�ير ومتى يس�تطيع عباد الله 
المرور م�ن الطريق الذي وجدت فيه الداخلية دون منغصات القطع 
.. الرجاء  كل الرجاء إعتاق الش�ارع ، ومعالجة مش�كلة القطع دون 

ضرر او ضرار ، والله من وراء القصد.
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يق�ول الل�واء توم�اس فاّري�ل ع�ن 
االنفج�ارات النووّي�ة ، "أبس�ط م�ا 
يطلق عىل آثارها أّنها مذهلة، رائعة، 
جميل�ة، جدي�دة وغ�ر متوقع�ة بل 
مرعب�ة؛ اّنها ب�كل اختصار اقوى ما 

صنعت يد البرش عىل األرض”.
أغلب االنفجارات النووية أن لم يكن 
بمجملها، تتخذ ش�كل حب�ة الفطر، 
مرك�ز  أي  الغيم�ة  وس�ط  فيك�ون 
االنفج�ار ح�اٌر ج�ًدأ بحي�ث يرتفع 

الهواء الس�اخن من الوس�ط ساحبا 
الدخ�ان  أي  االنفج�ار  باق�ي  مع�ه 
والش�ظايا من املنطقة املحيطة. أما 
الش�كل املتخذ أي ش�كل حّبة الفطر 
فيع�ود س�ببها اىل م�ا ذكرن�ا أعاله 

بخصوص ارتفاع حرارة الوسط.
ن�ووي  انفج�ار  أي  اىل  النظ�ر  اّم�ا 
فس�يكون كمن ينظر إىل الشمس يف 
وس�ط السماء، مزعج و مؤلم. ففي 
اللّحظة األوىل النطالق االنفجار يولد 
برق�ا اش�د ملعان�ا من نور الش�مس 

يس�تمر ألجزاء من الثانية فال يس�ع 
عني املرء مراقبته.

مص�ور رويس يدع�ى الكس�ندر خوخلوف قرر 
تجاهل التقليد املع�روف لوضع املاكياج ، وقرر 
عمل مرشوع اسماه الجمال الغريب ، قلب فيه 
القوانني رأسا عىل عقب حيث استخدم الكسندر 
وجه امل�رأة واعت�ره قطعة قماش واس�تخدم 
ريش�ته واللونني االبيض واالسود لرسم لوحات 
فني�ه رائعة بال�كاد تع�رف انها وجه انس�ان، 
الصور تب�دو وكأنها نماذج خداع برصي، حيث 
س�تضطر للتدقيق وفرك عيون�ك أكثر من مرة 

لتالحظ وجود وجه يف الصورة.

بمدين�ة  املس�ؤولون  توص�ل 
والي�ة  ىف  جوهونجون�و 
ح�ل  إىل  الهندي�ة  راجاس�تان 
ش�عبي ملواجهة كث�رة التبول 
والتغوط ع�ىل قارعة الطريق، 
وبالق�رب من األماك�ن العامة 
باملدين�ة والق�رى التابعة لها، 
حيث أوعز املسؤولون باملدينة 
لعدد م�ن املتطوعني بالرتبص 
يتبول�ون  الذي�ن  ملواطنيه�م 
أو يتغوط�ون تحت األش�جار 
وإط�الق  األبني�ة  وبج�وار 

ورضب  صف�ارات 
بالق�رب  الطب�ول 
األنظار  للف�ت  منهم 
إليه�م وحثه�م ع�ىل 
ع�دم التب�ول يف هذه 

األماكن.
ذك�رت صحيفة  كما 
" تايم�ز أوف اندي�ا" 
بلدي�ة  مجل�س  أن 
املدينة سيعلن أسماء 
س�بيل  ع�ىل  ه�ؤالء 
بهم. وأطلق  التشهر 
ه�ذا امل�رشوع يف 34 
للمدين�ة حت�ى  تابع�ة  قري�ة 
اآلن، وم�ن املق�رر أن توس�ع 
دائرة تنفيذه يف حالة نجاحه. 
وينت�رش التغ�وط يف األماك�ن 
العام�ة يف قرى الهند عىل وجه 
الخصوص وذلك بسبب نقص 
الوع�ي بالنظاف�ة. ولك�ن هذا 
امل�رشوع الجديد ال يقوم فقط 
ع�ىل الصف�ارات والطب�ول بل 
عىل إنش�اء مراحيض عامة يف 

كل قرية مشاركة يف املرشوع 
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�سورة من الذاكرة

�سارع الر�سيد
 يف ال�ستينات

1492 - "الني�زك إنسايش�ايم" 
ي�رب األرض وقت الظهر يف حقل 

قمح خارج األلزاس يف فرنسا.
1875 - القوات اإلثيوبية بقيادة 
الريطان�ي "كركه�ام" تحارص يف 
وادي ث�م تبيد فرقة مرصية قوامها 
2000 جندي يقودهم الس�ويرسي 
منزينجر باشا يف "معركة جوندت" 

وذلك ضمن حملة الحبشة.
1916 - انتخاب جانيت رانكني 
األمريك�ي،  الكونغ�رس  عض�وة يف 
لتكون أول امرأة تنتخب لعضويته.

يتس�لمون  البالش�فة   -  1917
السلطة يف روسيا.

بقي�ادة  الريطاني�ة  الق�وات 
الجن�رال إدمون�د ألنب�ي تتمكن من 
االستيالء عىل قطاع غزة بفلسطني 

من القوات العثمانية.
1921 - بينيتو موسوليني يعلن 

نفسه "دوتيش" الحزب الفايش.
1949 - ملك مرص فاروق األول 
يص�در قرار يحل به الرملان وإجراء 

انتخابات جديدة.
1951 - صدور دس�تور اململكة 

األردنية الهاشمية.
1956 - الجمعي�ة العامة لألمم 
املتح�دة توافق عىل ق�رار يطلب من 

اململك�ة املتحدة وفرنس�ا وإرسائيل 
االنس�حاب الفوري م�ن مرص بعد 

اجتياحهم للسويس.
الوالي�ات  اتف�اق ب�ني   - 1962
املتح�دة واالتحاد الس�وفيتي تقوم 
بموجب�ه س�فن أمركي�ة بالتحقق 
من البحر من الصواريخ السوفيتية 

التي يتم سحبها من كوبا.
1972 - إعادة انتخاب ريتشارد 
نيكس�ون رئيًس�ا للوالي�ات املتحدة 

لفرتة رئاسية ثانية.
1973 - مرص والواليات املتحدة 
الدبلوماس�ية  تس�تأنفان العالقات 
الكاملة بينهما بعد قطيعة استمرت 
نحو ستة سنوات منذ حرب 1967.

الجزائ�ري  الرئي�س   -  1983
الش�اذيل ب�ن جدي�د يق�وم بزي�ارة 
رس�مية إىل فرنسا هي األوىل لرئيس 

جزائري منذ االستقالل.
1987 - رئيس الوزراء التونيس 
يطي�ح  ع�ي  ب�ن  العابدي�ن  زي�ن 
بالرئيس الحبيب بورقيبة يف انقالب 

أبيض ويتوىل الرئاسة يف تونس.
1990 - انتخاب ماري روبنسون 
رئيس�ة لجمهورية أيرلن�دا لتصبح 

أول سيدة تتوىل الرئاسة فيها.

قد تبدو فك�رة أن يرتدي العديد 
من الرجال في أواسط العمر بناطيل 
» على قياس�هم«، تماما مثلما كانوا 
في العشرينيات من أعمارهم بمثابة 
حصولهم على وسام شرف. غير أن 
ما يؤس�ف له أن ما يش�جعهم على 
ه�ذا االعتقاد هو اس�تخدام كبريات 
متاج�ر المالب�س لم�ا يع�رف ب » 
القياس الخادع«. فقد أش�ار مس�ح 
أجرت�ه صحيفة« صن�داي تلغراف« 
إلى أن بطاقات القياس المثبتة على 
البناطيل التي تبيعها اكبر 10 متاجر 
أزياء شهيرة في العالم تحمل أرقاما 
تشير إلى قياسات اصغر من القياس 
الحقيق�ي لتل�ك المنتج�ات . وف�ي 

بع�ض األحيان ق�د تك�ون البناطيل 
أضي�ق بف�ارق بوص�ة أو أكث�ر عن 

الرقم الموضح عليها.
القي�اس  ظاه�رة«  وكان�ت 
الخ�ادع« ق�د ظه�رت ألول مرة في 
مالبس النساء ثم امتدت إلى األزياء 
الرجالي�ة حي�ث تقوم مراك�ز البيع 
بوضع قياس�ات خصر اصغر بفارق 
بوصتي�ن عن القياس الحقيقي على 

البطاقات المثبتة على المالبس.
ويعن�ي ه�ذا ان�ه ال يوج�د أي 
معيار دقيق لتحديد القياسات األمر 
ال�ذي يجع�ل م�ن تجرب�ة المالبس 
أشبه بلعبة تخمين بل مهمة تخمين 

شاقة للغاية.

التقطه�ا  طبيعي�ة  لوح�ة 
مص�ّور رويت�رز لرج�ل يطع�م 
ش�اطئ  عل�ى  الحم�ام  طي�ور 
مومباي، وبدا وكأنه يحاول شّق 
طريقه من أجل عبور الش�اطئ 

دون االصط�دام بالطي�ور، لكن 
مهمت�ه كان�ت صعب�ة وتحلّقت 
الطيور حوله ولم تتركه... حتى 
نف�ذ من�ه الطعام، فتابع س�يره 

بأمان عائدا إلى منزله.

مكافحة 
التبّول بالصفارات والطبول

انفجارات نووّية.. ملك املوت اجلديد !

اجلامل الغريب

القياس اخلادع

أعلن وزير الدولة لشؤون اآلثار املرصية 
أن بعث�ة تابع�ة من الخراء اكتش�فت 
آث�ارا يف منطق�ة ت�ل حبوه يف س�يناء 

تش�ر اىل وج�ود قلعة ومعبد، مش�را 
اىل ان وزارت�ه تعتزم تحويل املنطقة إىل 
وجهة سياحية.  وقال الوزير: ان بعثة 
تابعة للمجلس األعىل لآلثار عثرت عىل 
بقايا بوابات وأساسات تشر اىل وجود 
إحدى القالع واملعابد بمنطقة تل حبوه 
بش�مال س�يناء.  وأضاف: عث�ر أيضا 
عىل أج�زاء من عمود مثمن من الحجر 
الجري يبلغ ارتفاعه مرتا، وقطره 28 
س�نتمرتا يعود إىل عرص امللك رمسيس 
الثان�ي الق�رن 13 قب�ل املي�الد، يحمل 
نصا بالهروغليفية يتضمن اس�م امللك 

والقابه. 

أصبحت عرشات آالت االورغ التاريخية 
املوجودة يف كنائس ترانسيلفانيا املبنية 
يف العص�ور الوس�طى، مهددة بس�بب 
قدمه�ا وعب�ث القوارض به�ا. وتعمل 
الس�ويرسية برب�ارا دوتي بمس�اعدة 
حرفي�ني روماني�ني عىل إعط�اء نفس 
جديد لهذه اآلالت كي تس�تعيد مجدها 
الس�ابق.  وتكتس�ب عملي�ات الرتميم 
والتصليح هذه أهمية خاصة ال سيما 
لدى االقلية السكس�ونية التي ما زالت 
منت�رشة يف مرتفع�ات وس�ط رومانيا 
وتحاول الحفاظ ع�ىل هويتها، وايضا 
لدى كل الش�غوفني بموسيقى الباروك 
االوروبي�ة يف كل العال�م.  ويف مس�عى 

إلعادة الحياة اىل هذه اآلالت املوسيقية 
الت�ي تع�ود اىل ما بني القرنني الس�ابع 
عرش والتاس�ع ع�رش، تعمل الس�يدة 
دولت�ي عىل تحدي�د تاريخ صن�ع اآللة 
واملواد املستخدمة يف صناعتها.  وتقول 
هذه الس�يدة التي تحول�ت من تدريب 
الرياض�ة اىل هذا املجال نحاول ان نعيد 
آلة االورغ اىل الحال�ة التي كانت عليها 
ل�دى تصنيعه�ا. وق�د دفعها ش�غفها 
به�ذه اآلالت اىل االنتقال من زوريخ اىل 
روماني�ا بش�كل متقطع بعد س�قوط 
ولكنه�ا   ،1989 الع�ام  يف  الش�يوعية 
رسع�ان م�ا اس�تقرت فيه�ا بص�ورة 

دائمة. 

قالع فرعونية يف سيناء

سويرسية حتاول إنقاذ آالت اورغ تارخيية
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برجك اليوم 

أرساب احلامم
 تغّطي شواطئ مومباي

فال�سفــــــة

جون ديوي 1859 - 1952 )باإلنجليزية: John Dewey( هو مربي وفيلس�وف 
وعال�م نف�س أمريكي وزعيم م�ن زعماء الفلس�فة الراغماتية ويعت�ر من أوائل 
املؤوسس�ني لها. ويقال انه هو من أطال عمر هذه الفلسفة واستطاع ان يستخدم 

بلياقة كلمتني قريبتني من الشعب األمريكي هما"العلم" و"الديمقراطية".
1 حياته

2 فلسفته
2.1 نحو املجتمع
2.2 نحو الرتبية

2.3 نحو حل املشاكل
3 تأثره

4 املراجع
]عدل[حياته

ول�د جون دي�وي بمدين�ة برلنجت�ون يف والية فرمون�ت يف الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة وقد تلقى تعليمه يف جامعة فرمونت ثم انتقل إىل جامعة جون هوبكنز 
فحصل عىل ش�هادة الدكتوراه يف الفلس�فة عام 1884. ويف عام 1894 انتقل ديوي 

إىل جامعة شيكاجو التي كانت قد تأسست وقتئذ وعني فيها رئيسا لقسم الفلسفة 
وعل�م النفس والرتبية.كان ديوي يطمح لبناء مجتمع ديمقراطي وفلس�فة علمية 
لوض�ع توازن فيه قيمة الفرد مع قيمة الجماعة واملجتمع. وبرأي ديوي ان النظام 
الصحي�ح هو ال�ذي يحقق املرونة بعالقة الفرد باملجتمع ال�ذي ينتمي اليه ويعيش 
في�ه، وقد تجل�ت عبقرية جون دي�وي يف ربطه ربط�ا ًواعيا بني الرتبي�ة واملجتمع 
والحياة. لقد اكد ديوي عىل العالقة الوثيقة بني التقدم العلمي والنظام الديمقراطي 
ولق�د اس�تفادت أمريكا من افكار ج�ون ديوي يف موضوع الرتبي�ة وجذب العقول 
واس�تقطاب كل علم�اء األرض، ويعت�ر ديوي أن الفلس�فة هي س�لطة ترشيعية 
مهمته�ا نقض القي�م الحارضة واقرتاح قي�م جديدة تواكب التغ�رات الحاصلة يف 

الحياة. ومن مهمة الفلسفة أيضا تفسر نتائج العلم االختصايص.
بالنس�بة له، فإن الحياة تطورت وأصبح املجتم�ع األمريكي مجتمع صناعي 
وبرأيه ان املدرسة يجب أن تكون مجتمع صغر تدب فيها الحياة. فكان يدعو ديوي 
إىل الرتبية املس�تمرة التي ال تتوقف عند س�ن معني. فالرتبية هي من املهد إىل اللحد 
وليس�ت جرعة تعطى م�رة واحدة واىل االبد بل هي بحاجة إىل االس�تمرار الن العلم 
لدي�ه دائما يشء جديد يوافينا به.ونظرته نحو الرتبي�ة ترتكز عىل التعلم من خالل 
العمل والعمل اليدوي، حل املشاكل بطريقة سيكولوجية دون جرح مشاعر الطالب 
وأن املدرس�ة هي مختر وليس�ت قاعة محارضة. ويرفض ديوي نظرية جون لوك 
التي ترى بأن "اإلنس�ان يولد وعقله صفحة بيضاء خالي�ة من الكتابة". فالعالقة 

الصحيح�ة، برأي ديوي، قائمة عىل التفاعل وهذا يعني ان طريقة التدريس املالئمة 
هي التي تعتمد عىل الحوار وحل املش�كالت والتعلم الذاتي. والفكر الحقيقي لديوي 
يبدأ من موقف اش�كايل من عقدة أو عقبة تعرتض مجرى التفكر فالطبيعة تتغر 
باس�تمرار وتغتني وتزداد ثراء وتغر الفكر معها وهكذا فان العملية مس�تمرة فال 

حقائق مطلقة وال املعرفة ثابتة فكل يشء يعرتيه التغر.
ولق�د وض�ع ديوي كتابا س�ماه "كيف نفك�ر وكيف نحل املش�اكل" ووضع 

خمس مراحل لحل أي مشكلة وهي:
الشعور باملشكلة

تعريف املشكلة وتحديدها
وضع الفرضيات واقرتاح الحلول

التحقق من التجربة أي اختبار الفرضيات
الوصول إىل النظرية والتعميم.

لق�د كان�ت حياة ج�ون ديوي تع�ج بالنش�اط والحركة، حيث تع�دى تأثره 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة وامتد إىل بقي�ة العالم فرتجمت كتب�ه إىل لغات عديدة 
واستش�ارته الحكومة الروس�ية عقب ثورتها ليضع نظامها التعليمي عىل اس�س 
تقدمي�ة، وزار محارضا كال من اليابان، الصني، تركيا، املكس�يك، وكانت لنظرياته 
وطرائق�ه أعم�ق االث�ر يف توجه الرتبية يف س�ائر األم�م الناطقة باللغ�ة اإلنكليزية 

واملتأثرة بثقافتها.

جون ديوي

احلمل
يدعوك هذا اليوم اىل االس�تقرار 
وعدم خلق املتاعب. تعالج مس�ألة 
عر املفاوضات الذكية، وتسرتجع 
ه�دوء الخاطر. يك�ون حكمك عىل 

األمور صائباً.

الثور 
بع�ض  أو  الغض�ب  يس�ود  ق�د 
الص�ر  إىل  تحت�اج  ق�د  الف�وىض. 
والهدوء واالنتباه الدقيق الذي يجب 
ان تتعام�ل معه بانضباط بعيداً عن 

املغامرات واالستثمارات املجازفة

اجلوزاء
راِهن ع�ىل األس�بوع األول من 
الشهر لكي تنجز أعمالك، فاألمور 
تس�ر بش�كل جيد، وتع�رف بداية 
او تتخ�ذ خي�اراً جدي�داً وتترصف 

بشجاعة كلّية امام موقف حاسم

ال�سرطان 
قد تط�ال أكثر ما تط�ال مواليد 
العرشي�ة األوىل. ق�د تتأث�ر ببع�ض 
املواق�ف أو بع�ض ال�رشاكات التي 
تترّصف بطريقة س�لبية ال تتهور يف 

مسألة بمكن أن تقودك بعيداً جداً.

الأ�سد 
حيويتك الزائدة تدفع اآلخرين إىل 
االعتم�اد عليك، عىل الرغم من أن هذا 
الواقع يدفعك اىل التفكر ملياً يف تغير 
أولويات�ك إتصال حاس�م من الرشيك 

يساعدك يف حّل عدة أمور عالقة

العذراء 
تحالف�ك الكواكب يف االيام الثالثة 
االوىل م�ن الش�هر، ف�إذا تأخ�ر خر 
او اس�تحقاق، فإن�ك تالق�ي النجاح 
واالف�راح. تره�ن عن ق�درات كبرة 

وتحقق املرتجى.

امليزان
ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته 
لتطوير عملك، لكّن النتائج قد تتأخر 
بعض اليشء إالّ أّنها س�تظهر تلقائياً 
األناني�ة عند الرشي�ك تش�ّكل عائقاً 

بينكما لتطوير عالقتكما

العقرب 
س�تصل إىل مرحل�ة تجد نفس�ك 
وحيداً وغ�ر مرغوب ب�ك، عندها لن 
يكون س�هالً علي�ك إع�ادة األمور إىل 
ما كانت علي�ه س�ابقاً. فحذارعد إىل 

رشدك وإىل طبعك السليم،

القو�س 
علي�ك ان ت�درس خطوات�ك جيداً 
بعدما أصبحت يف دائرة الضوء، فهنالك 
من ينتظر تعّثرك ليبني لنفسه مجداً 
وهمياً مهما حاول بعضهم النيل منك 

عر تشويه صورتك الحقيقية

الدلو 
يب�دأ الش�هر م�ع اج�واء ملّب�دة 
بالغيوم واملصاع�ب تعاني من بعض 
الع�دوات والرشاس�ة. تغّر أس�لوبك 
وتب�ّدل ع�ادات قديم�ة أو تس�عى اىل 

تجديد وتطوير يتعكر املزاج

اجلدي
س�تحصد جهودك املهنية األموال 
واألرباح، وس�يكون بانتظارك فرحة 
ع�ىل ه�ذا الصعي�د. وقد يحم�ل إليك 
عق�داً جدي�داً أو تعاقداً مع ش�خص 

يكرك سّناً أو خرة

حوت 
مصلحتك الخاصة تظهر عندك نوعاً 
من األناني�ة، علماً أنك تبح�ث عن راحة 
اآلخرين عىل حس�اب مصلحتك الخاصة 
مش�كالت بس�يطة تعيق تط�ّور العالقة 

مع الرشيك، لكّن الحلول سهلة
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قبل أيام ع�دة، كنُت قد كتبُت مقاالً عن التعليم في العراق 
وما ُيعانيه هذا القطاع من خراٍب متواصٍل ولكن يبدو ان علينا 
مواصل�ة وان نعيد م�ا قلناه وكل ما قيل به�ذا الخصوص من 
قبل كتاب وأس�اتذة وخبراء في قط�اع التربية والتعليم، وبعد 
ان اصبحن�ا في مواجهة متواصلة لكل الظواهر المتردية التي 
يتس�م بها هذا القطاع. ان ما ش�اهدناه اليوم، بالرغم من انها 
ليس�ت الم�رة األولى التي نش�اهد فيها هذه البش�اعة، إال انه 
يجع�ُل م�ن كّل ذلك الخراب أم�راً واقعاً وال ف�كاك منه ويقرع 
ناقوس الخطر بقّوة وقد ُيس�اعد م�ن ال يريد أن يتلّمس حجم 
الخ�راب واالنهي�ار في قط�اع التربية والتعليم ف�ي العراق أو 
يحاول أن يخبئ رأس�ه في الرمال لعله يتجاهل حجم الكارثة، 
على ضرورة أن يرفع رأسه وأن يتمعن جيداً في ما يحدث، ألن 
األمر ال يتعلق بمدرس�ٍة هنا أو هن�اك وال بوزارٍة معنية ولكنه 

يتعلق بمستقبل دولة ومجتمع .
إذا كانْت مش�كلة التعلي�م في الع�راق تتوضح في نقص 
األبنية الصالحة لالستخدام كمدارٍس أو في مساحتها وعدد ما 
تحويه من كراٍس ومقاعٍد، أو في المناهج الدراسية المتخلفة 
وال�دروس الخصوصية والمدارس األهلية ، فأنها س�تتوضح 
أكثر حي�ن نعرف إن المدارس في العراق تتحوُل إلى س�احات 
لفرض العقوبات الجس�دية على األطفال بالضرِب وبالقسوة 
الت�ي يصعب وصفها وحين نعرف أن هذه المدارس تضمُّ عدداً 
كبي�راً ِمن الذين يمتهنون العنف واالنتهاكات ضّد األطفال في 
المدارِس ونقصُد هنا مدراء المدارس أو المعلمين والمعلمات، 
والذين س�يحق لنا أن نطلق عليهم لقب وحوش بشرية خالية 
من أّية مشاعٍر أو مهنية وظيفية وتربوية يجب ان يمتلكوها. 
إنن�ا ازاء أش�خاص ال يجي�دون التعام�ل باألس�اليب التربوية 
والتعليمي�ة الصحيحة ولكنهم يجيدون اس�تعراض عضالتهم 
على التالمي�ذ الصغار والحط من كرامته�م واهانتهم والتلذذ 

وبكّل ساديٍة بصراخهم ودموِعهم .
قبل أش�هر عدة كنا قد ش�اهدنا أحد م�دراء المدارس في 
مدين�ة الكوت وهو يعذب تلميذاً صغيراً بكّل اس�تخفاف وتلذذ 
وسخرية جردت المدير من أّي ملمح أنساني وبحضور عدد من 
المعلمي�ن الذين يتفرجون وكأنهم يحضرون عرضاً مس�رحاً 
فكاهي�اً وقد س�معنا بعده�ا أن وزي�ر التربية قد ق�دم اعتذار 
الوزارة لعائل�ة التلميذ ولكننا لم نعرف كي�ف تعاملت الوزارة 
م�ع المدير المذكور أو مع جوقة المعلمين الذي حضروا حفل 

تعذيب ذلك الطفل ؟
ما شاهدناه اليوم يأتي اس�تكماالً لمشهد مدير المدرسة 
ال�ذي كان يتل�ذذ بتعذيِب طفل واحد ولكن يفوق�ه كثيراً وبما 
يدفع الكثير من العوائل العراقية لمراجعة عالقاتها بالمدارس 
وبدوائر التربية وبالوزارة اساس�اً ، كونها الجهة المس�ؤولة 
ع�ن كل ما يحدث في قطاع التربي�ة والتعليم. أعتقد جازماً أن 
َمن يش�اهد مقط�ع الفيدي�و القصير لحفلة التعذيب البش�عة 
الت�ي أقامها مدير أحدى الم�دارس لعدٍد كبير من التالميذ ال بّد 
وأن يعيد حس�اباته بوضعي�ة أطفاله ، وهل أنه يرس�لهم إلى 
المدارس كي يتعلموا أم لكي يكونوا ضحية لممارس�ات مديٍر 
يمتهُن الضّرب وكأنه عمل روتيني اعتاد القيام به كلما سنحت 
له الفرصة ؟ وإذا كان المدير بهذه القسوة فما بالك بالمعلمين 
والمعلم�ات ؟الضرب والقس�وة في التعلي�م مميزات األنظمة 
التعليمية الفاشلة والمتخلفة التي تفقد البوصلة عن مسايرة 
التقدم العلمي والتط�ورات الحاصلة في نظم التربية والتعليم 
وف�ي األس�اليب التربوية المعاص�رة، وهي وف�ي الوقت ذاته 
مميزات مجتمعات تسودها القس�وة والعنف االجتماعي ضّد 
األطفال الصغار وعدم احت�رام آدميتهم وبراءتهم وطفولتهم 
وتتعام�ل معهم على أس�اس أنهم "جه�ال" ال يجب أعطائهم 
المكانة واالحت�رام الالزمين، بما يجعلها مجتمعات تغرُق في 
التخلّ�ِف واالنحطاط االجتماع�ي والثقافي وتتحوُل إلى مرتٍع 
للعن�ِف واإلرهاب والكراهية وانعدام الس�لم األهلي وتتس�تُر 

على ازمات خطيرة .
إذا كنا نطالب باالهتمام بوضع التعليم في العراق وضرورة 
توفير كافة المستلزمات التي تساعد في نهوضه وإعادة بنائه 
مج�دداً فإننا وبعد أن ش�اهدنا حفلة التعذي�ب الجماعي التي 
اقامه�ا مدير إحدى المدارس، ال بد وأن نطالب بضرورة تدخل 
الجهات المعنية في العراق لوضع حد لالنتهاكات التي يتعرض 
لها األطفال في المدارس من قبل المدراء أو المعلمين، ووضع 
ح�د للتعذيب والضرب والقس�وة التي أصبح�ت تهدد ما تبقى 

للتربية والتعليم من مكانة واحترام.
عل�ى وزارة التربي�ة ف�ي الع�راق أن تق�دم اعتذارها لكّل 
التالميذ الذين انتهكت كرامتهم ولعوائلهم وأن تقدم تطمينات 
واضحة وصريحة بوقف قس�وة وعنف إدارات المدارس وفي 
نفس الوقت فإن على الجهات المس�ؤولة في وزارة التربية أن 
تعمل على تقديم مدير المدرسة الذي يظهر في شريط الفيديو 

الخاصة  المحاك�م  إل�ى  وإيقاف�ه ع�ن العمل القصي�ر 
بشكل فوري .

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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العراق.. أزمة تبحث عن حل

أطلبوا العلم ولو كان يف الطني
شاكر الناصري 

س  ر ا لعن�ف يف م�د ا
الع�راق

 العدد )379(  االربعاء 7  تشرين الثاني  2012

       كاظم فنجان الحمامي

م�دارس غارقة ف�ي الطي�ن, ومدارس 
يطوقه�ا الطي�ن, وم�دارس مطينة بس�تين 
طينة, ومدارس جدرانها من طين, وسقوفها 
من طين, والتعليم فيها بالرطين والترطين. 
 أن�ا ش�خصيا م�ن الذي�ن تعلم�وا ألف 
ب�اء الق�راءة والكتاب�ة في س�تينيات القرن 
الماض�ي في مدرس�ة كان�ت إدارته�ا مبنية 
االبتدائي�ة(,  الخورن�ق  )مدرس�ة  بالطي�ن 
وصفوفه�ا مبني�ة بالقصب والب�ردي, على 
ش�كل )صرائف(, ومفردها صريفة: وتعني 
بيت القص�ب باللغة الس�ومرية, التي تركت 
رواس�بها ف�ي لهجتن�ا الجنوبية من�ذ اليوم 
ال�ذي تعلم في�ه جلجام�س مب�ادئ الكتابة 
المس�مارية على ألواح الطي�ن وحتى اليوم 

الذي غرقنا فيه بالطين واألوحال.  
 ربما انحس�رت ظاهرة م�دارس الطين 
قلي�ال م�ن أريافنا ف�ي الوقت الراه�ن, لكن 
مقاعده�ا وقاعاته�ا وممراتها وس�احاتها 
والط�رق المؤدي�ة إليه�ا ظل�ت تعان�ي من 
تراكمات كولس�ترول األطيان, ولم تتخلص 
م�ن ارتباطاته�ا الوثيق�ة بتراثن�ا الطين�ي, 
حت�ى ظ�ن التالمي�ذ الصغ�ار إن الطين هو 
كروموس�ومات  ف�ي  المتأصل�ة  الصف�ة 
التعلي�م االبتدائ�ي والثان�وي ف�ي المناطق 
الريفي�ة النائي�ة, باس�تثناء بع�ض الق�رى 
التي ش�ملتها الرعاي�ة )الثورية( المش�بعة 
بروح التحيز القبل�ي, فظهرت فيها مدارس 
تضاه�ي مدارس )ويلز( م�ن حيث التصميم 
الهندس�ي المتكام�ل, وم�ن حي�ث المالعب 
والمختبرات التخصصي�ة, حيث تجد مختبر 
للفيزياء, وآخر للكيمي�اء, ومختبر لألحياء, 
والحاس�بات, وقاعات مغلق�ة لكرة الطائرة 

وكرة السلة, بأرضيات مكسوة بالتارتان. 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=lyDAU9u5UzU
من المؤس�ف له ان الحشرات والديدان 
والزواح�ف والقوارض الريفي�ة ظلت عندنا 

يتحس�ن  ول�م  المتخلف�ة,  طبيعته�ا  عل�ى 
س�لوكها ف�ي األلفي�ة الثالث�ة, فاتخذت من 
مدارس�نا الطيني�ة م�الذا اس�تراتيجيا لها, 
فتكاث�رت وتناس�لت وترعرعت ف�ي أركان 
مدارسنا وزواياها وثقوبها, ولن تنفع معها 

أقوى المبيدات.  
لم نكن فيما مضى نحس بتطفلها على 
محرمات مدرس�تنا, فهي ف�ي نظرنا تعيش 
ف�ي بيئتها الطبيعية الت�ي ننتمي نحن إليها, 
ب�ل كنا بش�قاوتنا نله�و معها ف�ي فترات 
االستراحة, فنطارد )أبو بريص( ونحاصره 
ف�ي ش�قوق الج�دران الطيني�ة, ث�م نأتي 
بكمي�ات من الطين من أقرب بركة من برك 
المدرس�ة لنسد عليه الثغور, ونفرض عليه 

السبات القسري. 
أحيان�ا تمزح معن�ا البراغيث الس�ود, 
فتتسلل تحت جواربنا القطنية, وتسرق منا 
متع�ة دروس النش�يد, وأحيانا نتنافس مع 

األرانب البرية في سباق الضاحية, فنطاردها 
عبر بساتين النخيل والحناء, وأحيانا تسرح 
قطع�ان األغنام واألبقار وتمرح في س�احة 
مدرستنا في ظاهرة لم تحدث حتى في شبه 

القارة الهندية.  
ل�م يكن معلم األحياء بحاجة إلى الكثير 
من الجهد والعناء حتى يوضح لنا دورة حياة 
البرمائي�ة, فالضف�ادع متواجدة  الكائن�ات 

مس�تنقع ف�ي دائم�ا معن�ا 

المدرسة, أما حيوان )الهيدرا( فكان منتشرا 
ف�ي الس�واقي الضحل�ة القريبة من س�ياج 
المدرس�ة, وه�و م�ن الحيوان�ات البدائي�ة 
)الجوفمعوية(, كنا نوخز لوامسه الشعرية 

البيض�اء بأق�الم الرص�اص فتنكم�ش 
وتتكور في قعر الساقية. 

 كانت مدارس�نا م�ن طين ولم 
تك�ن آذانن�ا م�ن عجين, أم�ا اليوم 
العربية  الفضائي�ات  فق�د ص�ارت 

واألجنبية هي النوافذ التي يطل منها 

التالمي�ذ على العال�م الخارج�ي, فينظرون 
إلى الم�دارس التركية الحديث�ة واألمريكية 
المتط�ورة والخليجي�ة بجنائنه�ا الجميل�ة 
وألعابه�ا المس�لية, فيقارن�ون أوضاعه�م 
البائس�ة مع مدارس العالم, فتنفطر قلوبهم 
الصغي�رة م�ن القه�ر, فيحس�ون بالدونية 
الفتقاره�م إلى ابس�ط المس�تلزمات, التي 
ينبغ�ي توفره�ا في مدارس�هم الس�ومرية 

الطينية. 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=MjbOG7b5fig
جربن�ا ال�دوام المدرس�ي الثنائ�ي, ثم 
جربنا الثالثي, حتى جاء اليوم الذي س�معنا 
في�ه بال�دوام الرباع�ي, أرب�ع م�دارس في 
بناي�ة متهالك�ة واح�دة, فاكتظ�ت قاع�ات 
الدروس بالط�الب, وكادت تنفجر بأعدادهم 

المتزايدة. 
يفترش�ون األرض كما الهن�ود الحمر, 
ويبتهل�ون إل�ى الل�ه إلن�زال األمط�ار على 
مدرس�تهم حتى تمتلئ مستنقعاتها بالمياه 
وتغرق ف�ي المحي�ط الطيني مثلم�ا غرقت 
التيتانيك في المحيط األطلس�ي, فيحصلون 
على عطلة مجانية طارئة تضاف إلى جدولهم 
المثقل بالعطل الرس�مية والدينية والكيفية 

والمزاجية، والله يستر من الجايات.

      كريم محمد السيد 
قبل أيام نش�ر احد األصدقاء في الفيس 
ب�وك قصة حقيقي�ة رائعي تحم�ل أهدافا ال 
تخلو من أبعاد إنس�انية وعلمية وحضارية, 
ولك�ي تعرفون ه�ذه القص�ة فإني حرصت 
عل�ى نقله�ا كاملة ألنن�ي وج�دت أن مجرد 
التط�رق اليها ال يفي بالغرض الذي من اجله 

كتبت هذا المقال واليكم القصة;
ذات يوم.. وقفت معلمة الصف الخامس 
وقالت للتالميذ: إنن�ي أحبكم جميعا.. وهي 
تس�تثني في نفس�ها تلميذا يدع�ى "تيدي", 
مستواه الدراس�ي متدني جدا, منطوي على 
نفس�ه.. وهذا الحكم منه�ا كان بناء على ما 
الحظته خالل العام الدراس�ي الذي ش�ارف 
عل�ى االنته�اء, فه�و ال يلع�ب م�ع األطفال 
ومالبسه متسخة, ودائما يحتاج إلى الحمام 
ويب�دو كئيب�ا لدرج�ة إنها كانت تج�د متعة 
بتصحيح أوراقه بالقلم األحمر لتضع عليها 
عالمات x بخط عريض وتكتب عبارة راسب 
ف�ي األعل�ى, ذات ي�وم ُطلب منه�ا مراجعة 
السجالت الدراسية السابقة لكل تلميذ وبينما 
كانت تراجع ملف تيدي فوجئت بش�يء ما ! 
إذ وج�دت تقوي�م معلميه الس�ابقين عكس 
ما تعتق�د، معلم الص�ف األول: "تيدي طفل 
ذكي موهوب يؤدي عمل�ه بعناية وبطريقة 

منظمة".
معلم الصف الثاني: "تيدي تلميذ نجيب 
ومحبوب لدى زمالئه ولكنه منزعج بس�بب 

إصابة والدته بمرض السرطان".
معل�م الصف الثال�ث: "لق�د كان لوفاة 
أمه وقع صعب عليه لقد بذل أقصى ما يملك 
م�ن جهود لكن والده لم يك�ن مهتما به وإن 

الحياة في منزله س�رعان ما س�تؤثر فيه إن 
لم تتخذ بعض اإلجراءات".

تلمي�ذ  "تي�دي  الراب�ع:  الص�ف  معل�م 
منط�وي عل�ى نفس�ه ال يب�دي الرغب�ة في 
الدراس�ة ولي�س لدي�ه أصدقاء وين�ام أثناء 

الدرس".
هنا أدركت المعلمة تومس�ون المشكلة 
وش�عرت بالخج�ل من نفس�ها! وق�د تأزم 
موقفه�ا عندما.. أحضر التالمي�ذ هدايا عيد 
المي�الد له�ا ملفوف�ة بأش�رطة جميلة عدا 
تي�دي إذ كانت هديته ملفوفة بكيس مأخوذ 

من أكياس البقالة.. تألمت السيدة تومسون 
وهي تفتح هدية تيدي وضحك التالميذ على 
هديته وهي عقد مؤلف من ماس�ات ناقصة 
األحجار و قارورة عطر ليس فيها إال الربع, 
ولك�ن كف التالميذ عن الضحك عندما عبرت 
المعلم�ة عن إعجابها بجم�ال العقد والعطر 
وش�كرته بحرارة، وأرت�دت العقد ووضعت 
شيئا من ذلك العطر على مالبسها, يومها لم 
يذهب تيدي بعد الدراس�ة إلى منزله مباشرة 
ب�ل أنتظر ليقابله�ا وق�ال: أن رائحتك اليوم 
مث�ل رائحة والدتي! عندها انفجرت المعلمة 

بالب�كاء ألن تيدي أحضر له�ا زجاجة العطر 
التي كانت والدته تستعملها, ومنذ ذلك اليوم 
أول�ت أهتماما خاصا به وبدأ عقله يس�تعيد 
نش�اطه وبنهاي�ة الس�نة أصبح تي�دي أكثر 
التالميذ تميزا في الفصل ثم وجدت الس�يدة 
مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي كتب بها "أنها 
أفضل معلمة قابلها في حياته" فردت عليه، 

"أنت من علمني كيف أكون معلمة جيدة".
بعد س�نوات عدة فوجئت هذه المعلمة 
بتلقيها دعوة من كلي�ة الطب لحضور حفل 
تخ�رج الدفعة ف�ي ذلك العام موقعة بأس�م 

"إبن�ك تي�دي" فحضرت وهي ترت�دي العقد 
ذاته وتفوح منها رائحة العطر كذلك.

ه�ل تعلم م�ن ه�و تي�دي اآلن ؟! تيدي 
س�تودارد هو أش�هر طبيب بالعالم.. ومالك 

مركز )ستودارد( لعالج السرطان، انتهت..
مؤك�د أنك�م اس�تمتعتم بتل�ك القص�ة 
كثي�را  تألم�ت  أنن�ي  الحقيق�ة  اللطيف�ة, 
لقراءته�ا حي�ن ش�عرت أننا نفتقد ألبس�ط 
مقوم�ات معرفة اإلنس�ان وتهيئت�ه ليكون 
إنس�انا صالحا يفيد اهله ووطنه والبش�رية 
اجم�ع, تعليمنا الذي فق�د رونقه منذ حقب 
س�ابقة مازال ي�راوح مكانه عندم�ا أصبح 
وسيلة للهروب من الجندية وحسب, معلمنا 
ال�ذي ينظ�ر للعام�ل والكاس�ب بحس�رات, 
ايدولوجياتن�ا التعليمي�ة واهدافنا المفتقدة 
لخريطة واضحة, االنس�ان ذلك العمود الذي 
تق�ف به خيم�ة الوطن ال نملك س�تراتيجية 
لتأهيل�ه حين يكون عجين�ة نصنعها بأيدينا 
كم�ا حصل م�ع تي�دي , قلته�ا وأعيدها في 
انن�ا بحاج�ة   " اتركه�ا  كل مناس�بة ول�ن 
لبن�اء إنس�ان" نري�د إنس�انا ال يع�رف لغة 
الم�وت والحرب والدمار والفس�اد والبغض 
والكراهية , نريد إنس�انا يصنع نفسه ألجل 
الع�راق الذي يئن م�ن فقدان األجي�ال, نريد 
إنس�انا يش�عر بقيمته وال يهمه من نشرات 
األخب�ار وم�ا يج�ري بها ب�ل يهم�ه اإلبداع 

والعلم والتنوير,
نتمنى بم�ن يمر على ه�ذه الكلمات أن 
يش�عر بمس�ؤوليته وينتبه لقيمة دوره في 
صناع�ة اإلنس�ان العراق�ي, وأخي�را نقول: 
أعطون�ي إنس�انا صالح�ا أعطيك�م وطن�ا 

عظيماً..

      حسين درويش العادلي
يعاني العراق اليوم أزمات جوهرية أنتجها 
نظامه السياس�ي التوافقي اله�ش الذي تتعدد 
فيه مراكز الق�وة والقرار والنف�وذ الخارجي، 
وليس�ت هناك من محاوالت جادة لفك ش�فرة 
األزمات س�وى تصريحات ومساع لم تثمر بعد 
ومنها اللقاءات المكوكية التي يجريها الرئيس 
الطالبان�ي عل�ى أم�ل حلحل�ة األزم�ة ووضع 
س�يناريوهات مقبولة تضمن ولو الحد األدنى 
من الوحدة الوطنية التي هي اليوم مهددة أكثر 

من أي وقت مضى. 
 المتتب�ع لم�ا تطرح�ه القوى السياس�ية 
العراقي�ة كحلول للخروج م�ن المأزق يتمحور 

اآلن حول ثالثة سيناريوهات:
 األول، حكوم�ة األغلبي�ة السياس�ية، هو 
سيناريو فيه مغالطة نظرية وغير ممكن عملياً 
وفق اشتراطات النظام السياسي الحالي، كيف؟ 
ألنه وببساطة حل ال ينسجم مع طبيعة النظام 
التوافقي العرقطائفي المعتمد، هو حل ينسجم 
م�ع طبيع�ة الديمقراطية التعددي�ة التي تقوم 
عل�ى مبدأ األغلبي�ة السياس�ية المنتجة للحكم 
مع أقلية سياسية معارضة، في حين أنَّ طبيعة 
الديمقراطية التوافقية تقوم على مبدأ الشركة 
بي�ن المكون�ات وال تس�تثني أيا م�ن مكونات 

الدولة، فالحكم التوافقي حكم ائتالفي تشارك 
في�ه قوى مجتمعيات الدول�ة، لذا فال معارضة 
في الحكم التوافقي ألنه يعني اس�تبعاد مكّون 
أو أكث�ر م�ن المش�اركة ف�ي الحك�م المصمم 
أساساً على أساس إشراك جميع المكونات في 
الحك�م. إنَّ األغلبيات واألقليات في ظل النظام 
التوافق�ي هي عرقية طائفي�ة إثنية تدمج بين 
الهوية الفرعية واالعتراف السياس�ي السيادي 
بها، واإلدارة السياس�ية للدولة التوافقية إدارة 
مشتركة، وأي اس�تبعاد لقوى سياسية ممثلة 
لمكونه�ا العرقطائف�ي يعني انهدام الش�راكة 

وفقدان التوازن في الدولة. 
عراقياً، يمكن الذهاب إلى تشكيل حكومة 
أغلبية، ولكن سينظر إليها أنها حكومة شيعية 
أي حكوم�ة أغلبي�ة طائفية وليس�ت حكومة 
أغلبية سياسية، من هنا نرى تصريحات بعض 
الساسة بعدم قبلهم وسماحهم بانفراد مكّون 
بحك�م الع�راق، ألنَّ طبيع�ة النظام السياس�ي 
العراقي الحالي هي طبيعة توافقية تقوم على 

إشراك كافة المكونات بحكم الدولة.
وإج�راء  الن�واب  مجل�س  ح�ل  الثان�ي،   
انتخابات مبكرة، وهو س�يناريو ممكن نظرياً 
ومش�روط النجاح جزئيا،.. نعم، إذا انس�د أفق 
الحياة السياس�ية واس�تحال حل األزمة يمكن 

اللج�وء عندها إل�ى حل البرلمان إلعادة رس�م 
الخارطة السياس�ية من خالل انتخابات جديدة 
تغي�ر من خارطة الق�وى الفعلية،.. هذا ممكن 
نظري�اً، ولك�ن عملياً ه�و غير منت�ج، فما دام 
النظام السياس�ي العراقي توافقي�اً فإنَّ إجراء 
االنتخابات وبقاء قوى الدولة أو تغييرها بقوى 
أخ�رى ال يحل جوهر األزم�ة، فالقوى الجديدة 
ستجد نفسها مقعدة على وفق خارطة النظام 
التوافق�ي العرقطائف�ي م�ن جدي�د، فيجب أالّ 
ننسى طبيعة الدولة التي نتكلم عنها في خضم 
إيج�اد مخرج للحل�ول، فحل البرلم�ان وإجراء 
انتخاب�ات مع بقاء النظ�ام التوافقي لن يحقق 
ش�يئا، وس�نعيد إنتاج ذات األزم�ات،.. وحتى 
ل�و تصورنا تحقي�ق اختراق ضمني أو بس�يط 
في بنية النظ�ام التوافقي من خالل بروز قوى 
وطني�ة مدني�ة تؤم�ن بوح�دة األم�ة والدولة 
على أم�ل تفكيك بني�ة النظام التوافقي ش�يئاً 
فشيئا.. حتى هذا االحتمال يحتاج تحقيقه إلى 
إجراءات أولية تضمن نجاحه ولو جزئياً، منها 
س�ن قانون لألحزاب وقان�ون آخر لالنتخابات 
وتش�كيل جبه�ات وطنية عريض�ة قافزة على 
حدود الطوائ�ف واألعراق.. وهي إجراءات غير 

متوافرة حالياً.
الثال�ث، تطبيق مب�دأ الش�راكة الحقيقية 

بين القوى السياس�ية، هذا ما تنادي به معظم 
ق�وى الدولة،.. وهو س�يناريو ش�كلي لألزمة، 
ترقيعي للمش�كلة، ح�ل يبقي الواق�ع على ما 
ه�و عليه بانتظ�ار الف�رج!! حل تس�تفيد منه 
اإلمبراطوري�ات الحزبية التي أنش�أها النظام 
التوافقي، هو حل اإلقطاعيات السياس�ية التي 
ابتلعت المكّون المجتمعي والسلطة والدولة،.. 
هو حل يبقي على النظام التوافقي المستند إلى 
حكم المكونات وش�راكة القوى العرقطائفية 
مع محاولة إيجاد شراكة حقيقية بينها إلدارة 
الدول�ة، وه�و م�ا أثبت�ت التجربة السياس�ية 
فشله منذ انهدام الدكتاتورية في 2003م وإلى 
يومنا هذا،.. فالذي حال دون تحقيق الش�راكة 
الحقيقية هو ذاته س�يحول دون تحقيقها اآلن 
ومس�تقبال،.. إنه النظ�ام التوافقي االفتراضي 
والمعق�د الذي يحول دون انس�جام أمة الدولة 
وتحقي�ق مش�اركة فعال�ة بي�ن ق�وى الدولة. 
أيض�اً نفتقد عراقياً لبنى مجتمعية وسياس�ية 
واقتصادية مدني�ة متطورة قادرة على تلطيف 
سلبيات النظام السياس�ي التوافقي بما يحقق 
قدر معقول من انسيابية وسلمية الصراع على 

الدولة. 
 ليس في جعبة القوى السياسية العراقية 
اليوم م�ن حلول غير هذه، وه�ي حلول أقل ما 

يقال عنها أنها ال تنجب حالً 
حاسماً ألزمات الدولة. لكن، 

يبقى الح�ل الرابع قائماً على 
أمل تبلور كتلة تاريخية عراقية 

ق�ادرة عل�ى تبنيه وحمل�ه، حل 
يكم�ن بإجراء تغيي�رات جوهرية 

ف�ي بني�ة العملي�ة السياس�ية بما 
يفض�ي إل�ى إنت�اج الدول�ة الوطنية 

الموح�دة،..  الديمقراطي�ة  المدني�ة 
الصراع�ات  وبخ�الف ذل�ك فطوف�ان 

الدموية والتقسيم والتشرذم هو 
القادم.
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حسابات معقدة تشعل الجولة األخيرة للمجموعة األولى لكأس آسيا للشباب
اليوم.. إسدال الستار على تصفيات المجموعتين األولى والثانية

يسلدل السلتار مسلاء اليلوم األربعلاء، على 
تصفيلات املجموعتلن األوىل الثانية لكأس أمم 
آسيا للشباب تحت 19 عاماً لكرة القدم املقامة 
حاليلاً يف اإلمارات حتى يلوم 17 ترشين الثاني 
الجلاري، بمباريلات الجوللة الثالثلة األخلرة 

للمجموعتن.
وتقام مباراتا املجموعة الثانية يف الخامسة من 
مساء اليوم األربعاء بتوقيت اإلمارات، ويلتقي 
فيهملا العلراق ملع تايالنلد عى ملعلب نادي 
اإلملارات بلرأس الخيملة، والصن ملع كوريا 
الجنوبية عى ملعلب نادي الفجرة. فيما تقام 
مباراتلي املجموعلة األوىل يف التاسلعة مسلاًء، 
وتلتقي فيهما اإلملارات مع اليابان عى ملعب 
نلادي اإلمارات، والكويت ملع إيران عى ملعب 
نلادي الفجرة.وتتصدر إيلران املجموعة األوىل 
برصيد 4 نقاط من فوزها بهدفن نظيفن عى 
اليابان، وتعادلهلا 1-1 مع اإلمارات التي حلت 
ثالثلة برصيد نقطتلن بعد تعادلهلا يف الجولة 
االفتتاحيلة 1-1 أيضلاً ملع الكويلت صاحبة 
املركلز األخلر بنقطة واحلدة بعدملا خرست 
الجوللة الثانية بهدف وحيد أملام اليابان التي 

حلت ثانية برصيد 3 نقاط.
ويدخلل املنتخب اإلماراتي بشلعار الفوز فقط 
اليلوم األربعاء، للتأهلل إىل دور الثمانية، بينما 
يكفي منافسه املنتخب الياباني التعادل للتأهل 
لللدور التايل، أملا املنتخب اإليراني، فسليبحث 
عن الفوز فقط حتى ال يدخل يف حسبة النقاط 
واألهداف املعقدة، لكنه سليقابل أيضاً املنتخب 
الكويتلي اللذي لم يفقلد فرصة التأهلل، لكنه 
يحتاج فقط إىل الفوز، وتلك الحسابات املعقدة، 
يتوقع بسلببها قوة وإثارة واشلتعال املنافسة 
يف مباريات الجولة األخلرة. يف املقابل، تتصدر 
كوريلا الجنوبيلة املجموعلة الثانيلة برصيد 4 
نقلاط من فوزها على تايالنلد 2-1، وتعادلها 
مع العراق الذي تتشلارك معه الصدارة برصيد 
4 نقاط بعدما تغلبلت العراق عى الصن 1-2، 

وتحتل تايالند املركز الثاني برصيد 3 نقاط من 
فوزهلا 2-1 عى الصن صاحبلة املركز األخر 

من دون نقاط.
وكان املنتخلب العراقلي قلد فاز على املنتخب 
الصينلي 2-1 املس االول على ملعب اسلتاد 
نادي الفجرة ضمن الجولة الثانية للمجموعة 
الثانية، ورفلع املنتخب العراقلي رصيده إىل 4 
نقاط، وأبقى عى آماله بالتأهل لدور الثمانية، 
فيما تأكلد عمليا خروج املنتخلب الصيني من 

املنافسة بعد خسارته الثانية يف املجموعة.
وتفلوق املنتخب العراقي أغلب فرتات الشلوط 
األول، بفضلل جدية وإرصار العبيه عى الفوز، 
لكن املنتخب الصينلي فاجأه بهدفه الوحيد يف 
الدقيقة 37 عن طريق هو زنج. ولم يستسللم 
املنتخب العراقي، وحافظ عى أدائه الهجومي، 
ونجلح يف إدراك التعلادل، قبلل نهاية الشلوط 
األول بثالث دقائق عن طريق مهند عبد الرحيم، 
لينتهي النصلف األول للمبلاراة بالتعادل 1-1. 
وضغط املنتخب الصيني بقوة يف الدقائق األوىل 
للشوط الثاني، وشلعر الجهاز الفني للمنتخب 
العراقلي بالخطلر، ملا دفعه إلجلراء تعديالت 
عى طريقة أداء وانتشلار العبيه داخل امللعب، 
ليسليطر بنجاح عى منطقة املناورات. ونجح 
مهند يف إهداء الفلوز للمنتخب العراقي بهدفه 
الثاني له ولفريقه بالدقيقة 61، من كرة بينية 
ملررت إليه من العملق، وبعدهلا بدقائق ألغى 
حكم املباراة هدفاً عراقياً بداعي التسلل، ونجح 
املنتخب العراقي يف الحفاظ عى النتيجة، وحصل 
عى 3 نقاط غالية تبقيه يف دائرة املنافسة عى 
التأهل عن املجموعة. ويكفي املنتخبن العراقي 
والكلوري الجنوبلي التعادل غلداً األربعاء، مع 
تايالنلد والصلن بالرتتيلب، لضملان التأهلل 
إىل دور الثمانيلة، بينملا ال بديلل أملام تايالند 
سلوى الفوز على العراق للتأهلل، فيما ودعت 
الصلن البطوللة مبكراً. ووصف حكيم شلاكر 

مدرب منتخب العلراق، مباراة فريقه وفوزه 
2-1 اليلوم االثنن عى املنتخلب الصيني 

بل"الصعب"، مشلرا اىل: "واجهنا فريقاً يرمي 
بكل أوراقه الرابحة أمامنا يف ملعب 
إسلتاد الفجلرة، للنجلاة ملن 

الخلروج املبكر بعد خسلارته للجوللة األوىل يف 
املجموعة الثانية لكأس آسيا للشباب تحت 19 
عاماً لكرة القلدم". وأضاف، "نفذت ما وعدت 

بله عقلب مباراتنلا األوىل، وواجهلت املنتخلب 
الصيني بخطة وتشلكيلة مختلفلة أثمرت عن 
الفلوز، رغم التوتر الذي ظهر عى بعض العبي 

فريقلي، وهذا يشء طبيعي يف مثل هذا السلن، 
ونجحت يف عالج تلك املشلكلة بالتغيرات التي 

أجريتها عى الفريق".

المستقبل العراقي / متابعة

يلتقلي املنتخبلان العراقلي ونظلره القطلري لكرة 
القدم ودياً اليوم األربعاء يف الدوحة اسلتعدادا للجولة 
السادسلة من تصفيات كأس العاللم عام 2014 
يف الربازيل. ويضّيلف املنتخب القطري نظره 
اللبناني يف الجولة السادسة يف 14 الجاري 
االوىل،  املجموعلة  منافسلات  ضملن 
واملنتخلب العراقي نظلره االردني 

ضملن املجموعلة الثانيلة. ويتسلاوى كل ملن لبنان 
وقطر برصيد 4، كما يتساويان بفارق االهداف ايضا، 
يف املجموعلة االوىل التلي تتصدرهلا كوريلا الجنوبية 
برصيلد 7 نقلاط بفارق االهلداف امام ايلران، وتأتي 
اوزبكسلتان ثالثلة ولها 5 نقلاط. من جهتله، يقبع 
العلراق يف املركز الخامس واالخلر للمجموعة الثاينة 
برصيلد نقطتلن، يف حلن تتصلدر اليابلان ولها 10 
نقلاط، مقابل 5 نقاط لكل من اسلرتاليا وعمان، و4 

نقاط للالردن. وسلتكون املباراة فرصلة مهمة امام 
الربازيليلن اوتوري وزيكو مدربلي املنتخبن الختبار 
التشلكيل الجديلد اللذين يواجهان به لبنلان واالردن، 
حيلث يعاني املنتخلب القطري من بعلض االصابات 
السليما حارس املرمي قاسلم برهان والعبي الوسط 
وسلام رزق ويونس عيل واملهاجم جار الله املري، كما 
ان قائملة املنتخلب العراقلي خلت من اسلماء كبرة 

كيونس محمود ونشأت اكرم.

كشلف رئيلس االتحاد 
عن  للسلباحة  العراقي 
تدريبيلة  دورة  اقاملة 
دولية مطلع الشهر املقبل  
يف بغلداد بمشلاركة 75 مدرباً 

عراقياً.
وقال رسملد عبد االله لل"شلفق 

نيوز"، إن خبراً فرنسياً سيرشف 
عى اللدورة التي سلتقام يف كلية 
الجادريلة  يف  الرياضيلة  الرتبيلة 
ببغلداد والتلي تسلتمر مللدة ملدة 

عرشة ايام. 
وبلن ان الهدف من اللدورة التي 
تبلدأ يلوم األول من شلهر كانون 
االول وتنتهي يف العرشين منه هو 

تطويلر مسلتوى مدربلي العراق 
بالسباحة واطالعهم عى اساليب 

علم التدريب الجديدة. 
الذيلن  املدربلن  ان  واوضلح 
سيشلاركون يف اللدورة هلم من 
العراقيلة  واالنديلة  االتحلادات 
للسلباحة  التخصلي  واملركلز 

التابلع للوزارة الشلباب 

والرياضلة، فضلال علن مدربلي 
االتحلادات الفرعية يف املحافظات 

العراقية كافة. 
وكان اتحاد السلباحة قرر ارجاء 
اقاملة اللدورة اىل موعلده الحايل 
بعد ان كان مقررا منتصف الشهر 
إداريلة  الجلاري وذللك ألسلباب 

وفنية.

اليوم.. أسود الرافدين يالقون العنابي وديًا في الدوحة

افلاد رئيس لجنلة الحكام يف االتحلاد العراقي لكرة 
القدم ان االتحاد اآلسليوي رشح الحكمن الدولين 
حسلن تركلي وللؤي صبحي اديلب للمشلاركة يف 
الدورة اآلسيوية الخاصة بصقل واختبارات الحكام 
اآلسليوين. وقال طارق احمد لل"شلفق نيوز"، ان 
دورة الصقلل واالختبلارات الخاصلة بحكام اسليا 
ستقام يف مدينة دبي االماراتية بإرشاف خرباء تحكيم 
دولين، للمدة من 1 ولغاية 6 من شهر كانون االول 
املقبل. وبن ان االتحاد االسيوي سيجري اختبارات 
عمليلة ونظرية واختبلارات اللياقلة البدنية واللغة 

االنجليزية لحكام نخبة 
ان  اىل  واشلار  اسليا. 
الحكم اآلسليوي الذي 
االختبارات  يف  سيفشل 
اسوار  خارج  سليكون 

حكام النخبة اآلسيوين، 
اللذي يجتاز  املا الحكلم 

االختبار فسليواصل مهمته كحكم معتمد من 
قبل االتحاد اآلسليوي ويكلف بمهام آسليوية 
على مسلتويات بطلوالت االنديلة واملنتخبات 

اآلسيوية.

التلي  االسلتقالة  اربيلل  نلادي  ادارة  رفضلت 
تقلدم بهلا ملدرب فريقهلا لكلرة القدم السلوري 

املبلاراة  خسلارته  خلفيلة  على  محلروس  نلزار 
النهائيلة لبطولة كأس االتحاد اآلسليوي أملام الكويت 

الكويتلي برباعية نظيفة. وذكر نائلب رئيس ادارة النادي 
عبد الخالق مسعود يف اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية 

"لقد قدم املدرب نزار محروس اسلتقالته ملن منصبه مدربا 
للفريلق لكلن االدارة رفضلت وترفلض ذللك الن محلروس من 

املدربلن الجيدين والكفوئن وقدم عملال ممتازا مع الفريق خالل 
املدة املاضية". واضاف مسلعود تعليقا عى ما اكده محروس بنيته 

ترك منصبه واعتذاره لعدم االستمرار "ال يمكن ان نتخى عنه، مثلما 
للفوز اسباب، للخسارة اسباب، ونريد ان نتمسك بخدمات املدرب".

حكمان دوليان عراقيان
في اختبارات الصقل اآلسيوية

إدارة أربيل ترفض استقالة محروس

المستقبل العراقي /متابعة

علاد اىل بغلداد أمس العلب املنتخلب الوطني 
قي منر قادماً من الدوحة يف إجازة قصرة 
ملدة يوملن، وذلك من أجل إنهاء بعض األمور 
الخاصلة به.واسلتثمر الالعلب العراقي مدة 
التوقلف الحاليلة لللدوري القطلري، وكذلك 
اسلتبعاده من صفلوف منتخب بلالده الذي 
يعسلكر حالياً بالدوحة اسلتعداداً للتصفيات 
املوندياليلة، وسلافر لقضلاء بعلض األملور 
الخاصة بله، ومن املنتظلر أن يعود منر قبل 
سلاعات ملن مبلاراة فريقله ملع الجيش يف 

كأس نجلوم قطر التي سلتقام يلوم االربعاء 
املقبلل، وإن كان ملن الصعلب أن يلحلق 

باملباراة عى اعتبارا أنه سليكون قادما 
من السلفر يف اليوم نفسله. من جهة 
أخلرى، يواصل رامي فايز العب فريق 
قطلر برنامجه العالجي تحت إرشاف 
الجهلاز الطبي ولن يكلون الالعب يف 
مبلاراة الجيلش ومن املتوقلع أن يتم 
تجهيلزه للقاء يف الجولة الرابعة أمام 
أم صالل يف الكأس والذي سليقام يوم 

12 من الشهر الجاري.

قصي منير في بغداد 
قبل  عودته لمواجهة الجيش

المستقبل العراقي /الدوحة/ متابعة

اكد مدرب املنتخب االردنلي لكرة القدم عدنان 
حملد على أهميلة مبلاراة األردن والعلراق يف 
تصفيلات آسليا املؤهللة إىل نهائيلات كأس 
العاللم 2014 يف الربازيل. وقلال حمد لوكالة 
"فرانس برس" بعد حصة تدريبية يف اسلتاد 
عمان قبل السلفر املس إىل املنامة ملواجهة 
البحرين وديلا الخميس املقبلل: "انه ينظر 
باهتملام خلاص ملواجهلة منتخلب بالده 
العراقلي يف الدوحة"، مؤكلدا "أن املنتخبن 
تحت ضغط الحاجة اىل الفوز واإلبقاء عى 
حظوظهما قائمة باملنافسلة عى بطاقتي 
التأهل علن مجموعتهما اىل نهائيات كأس 
العاللم". واضلاف ان منتخلب النشلامى 
األردني يمللك فرصة تاريخيلة عليه عدم 
التفريلط بهلا ومعرتفلا أن املواجهلة مع 
املنتخلب العراقلي للن تكون سلهلة أمام 
املنتخبلن اللذيلن للن يقنعلا بالتعادل يف 
مواجهة الدوحة، ورافضلا فكرة ان هذه 
املواجهة بمثابة الفرصلة األخرة خاصة 
ملع بقلاء 3 مباريلات للكال املنتخبن يف 
الجلوالت املقبلة. واشلتكى عدنلان حمد 
من علدم جاهزية معظلم املحرتفن ومن 
عدم تعاون معظلم أنديتهم وبخاصة بعد 
رفلض النادي العربلي الكويتي السلماح 
ملهاجمه احمد هايلل بااللتحاق باملنتخب 
إال يوم االثنن املقبل أي قبل اقل من يومن 
عى موعلد مواجهة الدوحلة أمام منتخب 
العراق ملا قد يحرم هايل من الظهور أمام 
منتخلب البحرين وديلا يف املنامة الخميس 
املقبل. على صعيد آخر، أعللن حمد قائمة 
أولية قوامها 30 العبا للمشاركة يف النسخة 
املقبللة من بطولة غرب آسليا التي سلتقام 
يف الكويلت بامللدة ملن 8 اىل 20 كانون األول 
املقبل وفيها سليلتقي العراق وسوريا يف 10 

و16 منله. وضمت قائملة حمد لبطولة غرب اسليا 
محرتفن فقط هما: احمد هايلل "العربي الكويتي" 
وعلدي الصيفلي "السلاملية الكويتلي" فيملا خلت 

ملن سلبعة محرتفن وهم: ثائلر البواب 
الروماني" وعامر  "غازي ميثان 

ذيب "اتحلاد كلباء االماراتي" 
وانس بلن ياسلن "الظفرة 
ابلو  وشلادي  االماراتلي" 
السعودي"  "الفتح  هشهش 
"الهجلر  جلودة  وحلازم 
الدردور  السلعودي" وحمزة 

"نجران السلعودي" وحسلن 
عبد الفتاح "الخور القطري". 

وضملت القائملة 28 العبلا يف 
عاملر  وهلم:  املحليلة  األنديلة 

شلفيع وباسلم فتحلي ومحملد 
الدملري وعبداللله ذيلب وطارق 

خطلاب واحمد اليلاس "الوحدات" 
وللؤي العمايرة وخليلل بني عطية 
االلله  وعبلد  الزواهلرة  وابراهيلم 
الحناحنة وانس حجي "الفيصيل" 
وسلليمان  الزعبلي  وعبداللله 

الخالدي وعيل  السللمان وراكان 
خويللة ومحملد راتب اللداوود 

"الرمثلا"  اللحلام  ومصعلب 
ومحمد  عبدالسلتار  واحملد 
مصطفلى  ومحملد  منلر 

"الجزية"  سلمر  واحملد 
ورائلد النواطلر وعلدي 

األردن"  "شباب  زهران 
البصلول  ومحملود 
الرواشلدة  ومحملود 
ومحملود  "العربلي" 

"الرملوك"  زعلرتة 
وعدنان عدوس "البقعة".

حمد يعلن القائمة األولية لبطولة غرب آسيا
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

خبير فرنسي لإلشراف على 75 مدربًا عراقيًا للسباحة

أعلن االتحلاد العراقي للمالكملة امس تأجيل 
منافسلات بطولة العراق لفئة الشلباب املقرر  
اقامتهلا األسلبوع الحايل، عازيا ذلك النشلغال 
االتحادات الفرعية بالتهيئة القامة انتخاباتها. 
وقال عضو االتحاد اسلماعيل خليل إن "اتحاد 
املالكمة قرر تأجيل منافسات بطولة منتخبات 
العلراق باملالكملة لفئة الشلباب التلي كان من 
املقلرر انطالقهلا يف الثاملن من ترشيلن الثاني 

الحايل يف نادي الكاظمية". وعزا 
خليل "تاجيل البطولة إىل الطلب 

الذي تقدمت به االتحادات الفرعية 
والتحضلر  بالتهيئلة  انشلغالها  اىل 

إلنتخابات التي سلتقام منتصف ترشين 
الثانلي الحلايل"، مؤكلدا ان "االتحاد سليحدد موعدا 
جديدا القامة البطوللة بعد انتهاء االنتخابات وتفرغ 

املنتخبات للمشاركة".

تأجيل منافسات بطولة العراق بالمالكمة للشباب
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يمر برش�لونة االس�باني حالي�ا بحالة 
بداي�ة  يف  املرتف�ع  املس�توى  م�ن  معت�ادة 
املوس�م، لكن هن�اك تس�اؤالت تحيط بخط 
دفاع الفريق قبل مواجهة مضيفه س�يلتيك 
االس�كتلندي اليوم االربع�اء يف دوري ابطال 

اوروبا لكرة القدم.
وقد يضمن برش�لونة صع�وده اىل دور 
الس�تة عرش اذا حقق فوزا اخر يف املجموعة 
الس�ابعة لك�ن جماه�ر الفري�ق تتس�اءل 
عن امكاني�ة الفوز باللق�ب االوروبي للمرة 
الخامس�ة يف ظل التغي�رات الدائمة يف خط 
الدفاع. وش�ارك الع�ب الوس�ط االرجنتيني 
خافي�ر ماس�كرانو يف قل�ب الدف�اع عن�د 
ضمه من ليفرب�ول االنجلي�زي وأصبح من 
االساس�يني يف خ�ط الظهر بعد ذل�ك. وبعد 
اصابة جرار بيك�ي وكارليس بويول أصبح 
برشلونة يستعني بالعب الوسط الكامروني 
اليكس س�ونج يف قل�ب الدفاع ايض�ا. واثار 
التعاق�د مع س�ونج من ارس�نال االنجليزي 
يف أغس�طس اب امل�ايض مقاب�ل 19 مليون 
ي�ورو "24.41 مليون دوالر" دهش�ة يف ظل 
حاج�ة الفري�ق ملدافع. وس�جل برش�لونة 
رقما قياس�يا للنادي يف بداية موسم بدوري 
الدرجة األوىل االس�باني بعد فوزه 3-1 عىل 
ضيفه س�يلتا فيج�و يوم الس�بت املايض 
ليحق�ق الفريق انتصاره التاس�ع يف عرش 

مباريات باملسابقة.
وتفوق املدرب تيتو فيالنوفا عىل الرقم 
القي�ايس الس�ابق لربش�لونة تح�ت قيادة 
الهولن�دي لويس فان جال موس�م 1997-
1998. وقال اندريس انيس�تا العب وسط 
برش�لونة ومنتخ�ب اس�بانيا للصحفيني 
"لم نتح�دث ع�ن الرقم القي�ايس داخل 
غرفة تغي�ر املالبس." واض�اف "نحن 
نتمت�ع بم�دة جي�دة ونريد االس�تمرار 

فق�ط. بدايتن�ا كانت رائعة لك�ن االكثر 
أهمي�ة هو كيفي�ة انهاء املوس�م. الرس هو 
طم�وح الفريق ونحن نري�د ان نكون أفضل 
من انفس�نا باس�تمرار." ويتصدر برشلونة 
املجموعة بعدما جمع تس�ع نقاط من ثالث 
مباريات لكن الفريق اهتز دفاعيا عىل أرضه 
عند فوزه 2-1 عىل سيلتيك بصعوبة. وتأخر 

برش�لونة مبكرا امام سيلتيك قبل ان ينتزع 
الفوز يف اللحظات االخرة.

ويف وج�ود م�ارك بارت�را "21 عام�ا" 
يف قل�ب الدف�اع بجانب ماس�كرانو نجح 
جيورجوس س�اماراس مهاجم اليونان يف 

االرتقاء عاليا ليضع سيلتيك يف املقدمة.
لك�ن برش�لونة سيس�تعيد جه�ود 
بيكي بعد غيابه لس�بعة اسابيع بسبب 
اصابة يف القدم. وس�يغيب العب الوسط 
سرجيو بوس�كيتس عن برش�لونة عن 

املب�اراة الثانية يف اوروبا بس�بب االيقاف. 
بوف�رة  برش�لونة  ويتمت�ع 

وخاص�ة  هجومي�ة 
بعد عودة ديفيد 

لكام�ل  بي�ا 
قت�ه  ليا

عق�ب 

غياب طويل بسبب كرس يف ساقه اليرسى.
ورف�ع بيا مهاج�م اس�بانيا رصيده اىل 
س�تة اهداف هذا املوس�م يف لقاء سيلتا يوم 
السبت املايض ويتنافس بقوة مع اليكسيس 
سانش�يز وبي�درو عىل م�كان يف التش�كيلة 
االساسية بجانب االرجنتيني ليونيل مييس. 
ويملك س�يلتيك اربع نق�اط يف املركز الثاني 
باملجموعة ويشعر بقلق تجاه لياقة خمسة 
من العبيه قبل اس�تضافة برش�لونة. وغاب 

س�اماراس وجاري هوبر وجيمس فورست 
عن س�يلتيك يف اللقاء الذي تع�ادل فيه 2-2 
مع دن�دي يونايتد ي�وم االحد امل�ايض بينما 
خ�رج توم�اس رون�ي واميلي�و ايزاجويري 
خالل املباراة بسبب االصابة. وقال نيل لينون 
م�درب س�يلتيك لهيئ�ة االذاع�ة الربيطانية 
"تحوم ش�كوك بشأن فورس�ت لكن نتمنى 
مشاركة هوبر وساماراس." واضاف "خرج 
توماس بس�بب اصابة بش�د يف ربلة الس�اق 

خ�الل وقت مبكر من اللقاء وتحوم ش�كوك 
حول�ه." وتابع "ظهر بش�كل جيد للغاية يف 
التدريب�ات وانا واثق بش�دة اذا كان يلعب يف 
نهاية املباراة ملا حدثت ه�ذه االمور. يعاني 
اميلي�و م�ن االم يف عضالت الفخ�ذ الخلفية 
وتحوم ش�كوك حوله." وفيما ييل تش�كيلة 
محتملة للفريق يف مباراة الغد التي سيديرها 
الحكم الهولندي بيورن كويربس.. سيلتيك.. 

فورس�ر  فري�زر 

وميكائيل لوس�تيج وكيلفن ويلسون وايفي 
امربويس واميليو ايزاجويري وسكوت براون 
وفيكتور وايناما وجو ليديل وتشاريل مالجرو 

وجاري هوبر وجيورجوس ساماراس.
ودان�ي  فالدي�س  فيكت�ور  برش�لونة.. 
الفي�س وجرار بيكي وخافير ماس�كرانو 
وخ�وردي الب�ا واليك�س س�ونج وسيس�ك 
فابريجاس واندريس انيستا وبيدرو وليونيل 

مييس واليكسيس سانشيز.

االملان�ي  القي�ر  اب�دى 
فرانتس بكنباور اعجابه الكبر 
بالفرنيس فران�ك ريبري جناج 
ن�ادي باي�رن ميوني�خ ووصفه 
بانه "يمل�ك بالتأكي�د 3 رئات"، 
عىل اث�ر االداء الرائع الذي يقدمه 
يف االونة االخرة خاصة يف املباراة 
ض�د مضيفه هامب�ورغ 3-صفر 
يف ال�دوري االملان�ي لك�رة القدم. 
وقال بكنباور لش�بكة سكاي عن 
ريب�ري ال�ذي يعت�رب م�ن العبيه 
املفضل�ني من�ذ قدوم�ه اىل النادي 
اعل�م  "ال   :2007 ع�ام  الباف�اري 
كم رئ�ة لدي�ه. بالتأكي�د ثالثة. لم 
اشاهد اي العب مثله". وتابع العب 
ومدرب بايرن الس�ابق: "باس�لوب 
لعب�ه، رسعته ومراوغات�ه، يفرض 
هيبته ويخرج منت�را يف املبارزات 
الثنائية. يملك طاقة خارقة". وكان 

ريبري الس�بت املايض مص�در االهداف 
الثالثة لالعب�ي املدرب ي�وب هاينكيس، 

حي�ث نج�ح بتموي�ن توم�اس مول�ر 
وتون�ي  شفاينش�تايغر  وباس�تيان 

ك�روس. وس�جل ريب�ري هدفني 
 6 يف  حاس�مة  تمري�رات  وارب�ع 
مباريات يف الدوري هذا املوس�م، 
كما مرر كرة حاسمة يف مباراة 

البيالرويس  بات�ي بوريس�وف 
اوروب�ا  ابط�ال  دوري  يف 
يف  حاس�متني  وتمريرت�ني 
ال�كأس الس�وبر ويف الدور 
االول من كأس املانيا. وانهى 
الفرن�يس  مرس�يليا  الع�ب 

السابق املوسم املايض مع 17 
هدفا يف جميع املسابقات و21 

تمريرة حاسمة يف البوندسليغا 
وه�و  االبط�ال،  دوري  يف  و5 

افضل مواس�مه مع الفريق 
االحمر.

ق�ال االّتح�اد األفريقي لك�رة القدم إن ياي�ا توريه، 
الفائز العام املايض، يتصّدر قائمة املرّشحني لنيل جائزة 
أفضل العب يف أفريقيا هذا العام، التي سيتّم اإلعالن عنها 
الش�هر املقبل. وتض�ّم القائمة عرشة العب�ني من بينهم 
العبا منتخب ساحل العاج ديدييه دروغبا وجرفينيو. كما 
تربز يف القائمة أسماء ديمبا با مهاجم نيوكاسل يونايتد 
وجون أوبي ميكيل العب تشليس وآلكسندر سونغ العب 
برش�لونة، وهم جميعاً نجوم تألّقوا يف الدوري اإلنكليزي 
املمت�از لكرة القدم خالل 2012. ويتوّقع أن يكون يونس 
بلهن�دة الع�ب منتخ�ب املغرب أق�وى املنافس�ني لتوري 
ودروغب�ا ع�ىل اللقب، بعد أن اس�هم يف تتوي�ج مونبلييه 
بلق�ب دوري الدرج�ة األوىل الفرن�يس املوس�م امل�ايض. 
والقائ�د كريس كاتونغو هو الالعب الوحيد من تش�كيلة 
زامبي�ا الفائزة بكأس أم�م أفريقيا ال�ذي يدخل القائمة 
التي س�يتّم اختصارها إىل ثالث�ة العبني قبل إعالن الفائز 

بالجائزة يف أكرا يف 20 كانون األّول.

أش�اد أدريان�و أليغ�ري املدي�ر التنفيذي 
الش�اب س�تيفان  بالالع�ب  لفري�ق مي�الن 
لعش�اق  طمئن�ة  رس�الة  باث�ا  الش�عراوي 
الالعب الذين يخش�ون رحيله إىل أحد األندية 
األوروبي�ة. وكان�ت صحيف�ة "م�اركا" قد 
أك�دت أن مورينهو مهت�م بالالعب حيث أنه 
يتجسس عىل س�لوكه داخل وخارج امللعب 
تمهيدا للتعاقد معه يف املوس�م املقبل. وقال 
أليغري لصحيفة "ال غازيتا ديلو سبورت" 
اإليطالي�ة: "إنه ب�اق معنا فلدي�ه عقد مع 
مي�الن ل�2017كم�ا أنه س�يمدد العقد إىل 
2018". هذا، وقد سخر أليغري من األخبار 
التي تروجه�ا الصحف الربيطانية بش�أن 
مس�اعي نادي مانشسر سيتي يف التقرب 
من الالعب الشاب حيث قال: "توقفوا عن 

هذه األحاديث".

بكنباور: ريبيري يملك 3 رئات الشعراوي باق مع ميالن 
حتى 2018

برشلونة على وشك التأهل بدوري األبطال برغم التغييرات الدائمة في الدفاع
يواجه مضيفه سيلتيك االسكتلندي اليوم

ريا�ضة

لمحطة كهرباء جنوب بغداد الحرارية
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية عن مناقصة لتجهيز 

)محرك كهرباء ملضخة املاء املدور للوحدات 1 – 4(
فعىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا" داخل العراق 
وخارجه تقديم عطاءاتهم عىل املناقصة املذكورة/ اعاله التي يمكن 
الحصول عىل كمياتها ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الش�ؤون 
التجاري�ة يف مق�ر املديرية الكائن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة 

محلة )109( شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085( .
لق�اء مبلغ قدره )50000( )خمس�ون الف( دين�ار فقط غر قابل 
للرد يسلم اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمسكات 
املطلوب�ة املدرجة ادناه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش 
عليه رقم املناقصة وموعد الغلق يوضع يف صندوق املناقصات، علما" 
ان اخ�ر موعد لغلق املناقصة س�يكون الس�اعة الثاني�ة عرش ليوم 
الثالثاء املوافق 4 / 12 / 2012 وس�يهمل كل عطاء غر مستوفيا" 

للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق املناقصة.

لمحطة كهرباء القدس
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوس�طى عن 

مناقصة لتجهيز
)U1 / U2 / U3 / U4 FRAME 9E مواد احتياطية لوحدات(

فع�ىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املس�جلة رس�ميا" داخل العراق 
وخارج�ه تقديم عطاءاتهم عىل املناقصة املذك�ورة/ اعاله التي يمكن 
الحص�ول ع�ىل كمياته�ا ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الش�ؤون 
التجارية يف مقر املديرية الكائن يف الباب الرشقي ساحة غرناطة محلة 

)109( شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085( .
لق�اء مبلغ ق�دره )50000( دينار فقط غر قابل للرد يس�لم اىل امانة 
الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمسكات املطلوبة املدرجة ادناه 
وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وموعد 
الغلق يوضع يف صندوق املناقصات، علما" ان اخر موعد لغلق املناقصة 
س�يكون الس�اعة الثانية عرش ليوم الثالثاء املواف�ق 11 / 12 / 2012 
وس�يهمل كل عطاء غر مس�توفيا" لل�رشوط او يرد بع�د تاريخ غلق 

املناقصة.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالتالمستقبل العراقي / وكاالت

يوما بع�د يوم ي�زداد اليقني من 
الش�اب  اإلس�باني  امل�درب  اق�راب 
بي�ب غواردي�وال م�ن ول�وج بواب�ة 
الدوري اإلنجليزي عرب محطة نادي 

تشليس. 
وعىل الرغم من أن غواردويال قد 
رصح مؤخرا ألحد أصدقائه املقربني 
أن�ه سيحس�م مس�تقبله املهني يف 
ش�هر كانون الثاني أو شباط املقبل 
إال أنه لم يس�تطع التكتم عىل النادي 
الذي سيختاره وهو تشليس. وبالتايل 
ف�إن حلم مانشس�ر س�يتي يف الفوز 
بخدمات مدرب برشلونة سيوئد قبل أن 

يرى النور.

المستقبل العراقي / وكاالت

غوارديوال 
يتطلع إلى تشلسي

توريه األبرز لجائزة 
أفضل العب أفريقي

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى
الموضوع/ اعالن المناقصة المحلية المرقمة )د / 14 / 1104(

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى
الموضوع/ اعادة اعالن المناقصة المحلية المرقمة )د / 29 / 1099(

المدير العامالمدير العام
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

      بغداد/ المستقبل العراقي

أطفاله�م  العراقي�ون  يدل�ل  م�ا  غالب�اً 
ت�راوح  وألق�اب،  بأس�ماء  وأحفاده�م 

مصطلحاتها بني اللطف والقبح، غري أن 
هذه األسماء قد تالزم بعض أصحابها 

ط�وال حياته�م، م�ا يمك�ن للقبيح 
منه�ا أن يح�ّول حي�اة صاحبه إىل 

كابوس طويل.
)دلَ�ع(  وأس�ماء  كن�ى 

مخت�رة نطلقها ع�ى أبنائنا 
منذ صغرهم، البعض منها جميل 
كجمال الطفولة واآلخر يحمل ُقبح 
التس�مية التي قد تؤثر مستقبالً يف 
نش�أة الطفل وت�زرع فيه مش�اعر 

اإلحباط أو الخجل.
وكال�ة  أجرت�ه  اس�تطالع  ويف 
)بغ�داد الدولية( ق�ال نصري محي 
»ق�د يلج�أ الوال�دان او األقارب اىل 
إط�الق بع�ض األس�ماء املمي�زة 
والت�ي تع�رف باس�م )الدلع( عى 

أبنائه�م واعتق�د ان لذل�ك مجموعة 
أس�باب منه�ا الحرم�ان النات�ج أيام 

الطفول�ة والت�ي يلج�أ البع�ض اىل 
تعويضه من خالل هكذا تسميات، 
أم�ا الس�بب اآلخر فهو تع�وّد بعض 

األرُس ع�ى اتخاذ مثل هكذا عرف 
أي أنه�ا تصب�ح ع�ادة مألوفة 

لديهم يطلقوها عى كل طفل جديد يف األرسة«.
ويضيف » ق�د تختلف هذه التس�ميات من 
أرسة اىل أخ�رى ومن م�كان اىل اخر وقد 
تك�ون له�ا انعكاس�ات س�لبية من 
املمكن ان تؤثر مستقبالً عى نشأة 
وش�خصية الطفل، هذا بالنس�بة 
املحرج�ة  التس�ميات  لبع�ض 
الت�ي قد تطلق لغ�رض الضحك 
والدعابة ومن املمكن ان تالزم 
حياة الطفل فتصبح كابوسا 
بنس�بة له، وأنا شخصيا ال 
أحبب هذا، لذا يجب انتقاء 

األسماء«. 
أبو عيل قال ان اللجوء 
اىل اط�الق اس�م )دل�ع( 
األطف�ال ه�و قرار  عى 
مصريي يحدد ش�خصية 
الوليد الصغري ويجب ان 
يكون مدروس�اً بعناية 
وال ُيتخذ ملجرد تسمية 
عاب�رة، ألن�ه من غري 
الالئق اطالق تسميات 
فكاهي�ة  أو  مزعج�ة 
إنس�انا  قد تخل�ق منه 
متمردا رافض�اً للعديد من 
أم�ور الحياة كارها لكل يشء حتى 
اسمه، وأنا أحبب ان يبقى االسم كما 
هو عليه من دون تغيري أو تحوير لكن 

وإن اس�تلزم األم�ر إطالق تس�مية معينة 
فيج�ب ان تك�ون ه�ذه التس�مية الئق�ة 
وجميل�ة كجم�ال الطفولة وبنس�يم تلك 

الربائة الصادقة«. 
اب�و ذنون  ي�رى انه ال إش�كال 
مطلقاً يف تسمية الدلع، فهي وكما 
يرى يشء جمي�ل وهو حادث عابر 

ومؤقت يأتي يف فرة معينة وخاصة 
فرة الطفولة وامل�رح, ويعرب عنه 
بالعال�م الخ�اص ال�ذي يج�ب ان 
يح�وي كل م�ا هو ممي�ز وجميل 

ومختل�ف، ويضيف لهذه التس�ميات 
ذكريات جميلة ورائعة ومن يذكرها يشعر 

بالس�عادة واألم�ل لكونه�ا تعي�ده اىل أيام 
الطفول�ة والرباءة والصفاء وتنس�يه هموم 

الدنيا وأحزانها، بحسب قوله. 
بينم�ا تق�ول ام فائق »اس�م الدلع يشء 
جمي�ل يف حياة الطفل لكن يج�ب أن يكون 
ُمنتق�ى وال يؤثر يف نفس�ية الطف�ل وعلينا 
استعماله لفرة محددة من عمر الوليد أما 

أن يبقى مالزماً فهذه كارثة. 
واستش�هدت ام فائ�ق بفت�اة كب�رية 

تعرفه�ا وتق�ول بأنه�ا إىل اآلن غ�ري معروف�ة 
باس�مها الحقيقي حتى بعد وصولها اىل الكلية 

ما زال اس�مها )حّنوش(! وهذا االس�م من 
وجه�ة نظ�ري غ�ري مناس�ب لفت�اة يف 

س�ن الش�باب وقد يؤثر يف حالتها 
النفسية. 

        نيويورك/ وكاالت

أص�درت لجنة لألمم املتحدة بش�أن األمن الغذائي العامل�ي تقريراً ينذر 
بخطر جديد بش�أن تأثري االحتباس الحراري وه�و أن العالم قد يضطر إىل 

وقف االعتماد عى البطاطا يف الغذاء واللجوء إىل املوز بدالً عنها.
والتقرير يستند إىل أبحاث أجرتها مجموعة CGIAR للرشاكة الزراعية، 
ن�رشت اللجن�ة األممية ملخصا لها يف ترشين األول امل�ايض توضح فيه أنه 
نظراً لتأثريات تغ�ري املناخ املتنوعة، والتي قد يكون من بينها اآلثار املدمرة 
لإلعصار س�اندي، فق�د نضطر لتغيري ما نأكله. قامت املجموعة، بحس�ب 
تقري�ر نرشته مجل�ة »تايم«، بتحلي�ل تأثريات التغري املناخ�ي عى 22 من 
الس�لع الزراعية األساس�ية، وكذلك ثالثة من املص�ادر الطبيعية الهامة يف 
العال�م الثالث.املزارعون يف املناطق الحارة قد يضط�رون لزراعة املوز بدالً 
م�ن البطاطا.واتفق الخ�رباء عى نتيج�ة واحدة، برغم وجود عدة أش�ياء 
مبهم�ة، أال وه�ي أن »املحاصيل ق�د ال تكون قادرة ع�ى النمو حيث نمت 
ألجيال عديدة«.ونظرا إىل أنه من املتوقع أن عدد سكان العالم سيصل إىل 10 
مليارات نس�مة بحلول عام 2050، فس�وف يضطر املزارعون أيضا لزيادة 

الغلة لتلبي�ة املطالب الغذائية يف 
العالم.إال أن ما سوف يزرعونه 
يف ذل�ك الوقت قد يكون مختلفاً 
ع�ن الغ�ذاء ال�ذي اعت�اد عليه 
العال�م. والبطاط�ا، تلك الوجبة 
املتواضعة واملتواج�دة بكثرة يف 

املطابخ املحلية من أمريكا وحتى 
شمال الهند، قد تكون الضحية.

البطاطا ستختفي واملوز بديل »إجباري« !

        ستوكهولم/ وكاالت

ذكرت صحيفة »ذا لوكال« الس�ويدية أن رجالً س�ويدياً -52 عاماً- 
يعم�ل أس�تاذاً جامعي�اً أصيب يف أي�ار املايض بنوبة غضب ش�ديدة بعد 
أن طلب�ت زوجته منه الط�الق، األمر الذي جعل�ه ينتظرها حتى تذهب 
يف س�بات عميق لقضم ش�فتها الس�فى وأكله�ا، كما أص�اب ذراعيها 
بجروح.الرج�ل أك�د عى أن�ه لم يكن يعت�زم قتل زوجت�ه خاصًة عقب 
تبليغه للرشطة بنفسه وانتظاره معها إىل حني مجيء اإلسعاف، ولكنه 
أراد منعه�ا فقط من تقبيل رجل آخ�ر بعده حيث حاول عدد من خرباء 
التجميل ترميم شفتها إال أن الرضر يبدو دائماً.جدير بالذكر أن القضاء 
الس�ويدي وجه اتهاماً رسمًيا للرجل بقضم شفة زوجته وأكلها، وأنه يف 

حال إدانة الرجل ستراوح عقوبته بني 4 إىل 10 سنوات.

        بغداد/ المستقبل العراقي

ش�هدت مدين�ة الكرم�ة رشق مدينة الفلوجة عرس�اً 
جماعيا يف عائلة واحدة شمل ثالثة أشقاء ووالدهم.

وق�ال حمد الجمي�يل والد العرس�ان الثالث�ة يف حديث 
أوردته وكالة )اور( إن »س�بب قيامي بزواج أوالدي الثالثة 
وأن�ا يف ليلة واحدة الختصار تكالي�ف حفالت الزواج حيث 
ش�اركني الي�وم أقاربي وأه�ايل مدينة الكرم�ة احتفاالت 
الزواج«.وأض�اف الجمييل الذي يعم�ل يف مجال الزراعة أن 

زيجت�ه اليوم ه�ي الثالثة بعد زواجه م�ن امرأتني قبل 24 
س�نة و16 سنة وان زواجه الثالث حصل بموافقة زوجاته 

اللواتي شاركنه حفلة العرس.
وبني الجمي�يل أن »فرحتنا كبرية أن�ا وأبنائي يف عرس 
جماعي لم تش�هده االنبار م�ن قبل وهذا العمل لم يأت اال 
بجه�د ورغبة حقيقية يف ال�زواج باإلضافة إىل توفري كافة 
احتياجات ومس�تلزمات الفرح والضيافة«, مش�ريا إىل أن 
»هناك عددا كبريا من الشباب الرافض للزواج خالل الفرة 

الحالية بسبب ظروف املعيشة وقلة فرص العمل«.

        لندن/ رويترز

أظه�رت دراس�ة جدي�دة صدرت 
ي�وم األح�د امل�ايض أن معظ�م رجال 
رشط�ة العاصم�ة الربيطاني�ة لندن 
ال يثق�ون يف الحصول عى املس�اعدة 
املطلوبة من الرشطة يف حال طلبوها 
كمواطن�ني عاديني. وقالت الدراس�ة 
-الت�ي نرشته�ا صحيف�ة أوبزيرفر- 

إن 30% فق�ط من رجال رشطة لندن 
واثقون من الحصول عى خدمة جيدة 
من رشطته�م يف حال طلبوها كأفراد 

عاديني بعد ترك الوظيفة.
ووجدت الدراس�ة أن نسبة تصل 
إىل خمس العاملني يف رشطة العاصمة 
لندن تعتق�د أن قيادتها تمارس عمالً 
جي�داً، يف ح�ني أك�د 27% منهم فقط 
أنه�م يثق�ون يف قدرته�ا ع�ى تلبية 

احتياجاتهم.
وأضاف�ت الدراس�ة أن 19% م�ن 
أن  يعتق�دون  لن�دن  رشط�ة  رج�ال 
الق�رارات التي تتخذه�ا اإلدارة العليا 
يت�م اعتماده�ا م�ن منطل�ق تأم�ني 
أفض�ل ال�رشوط للمجتمع�ات الت�ي 
اع�رف  ح�ني  يف  بحمايته�ا،  تق�وم 
ثالثة من كل ع�رشة منهم بأن بعض 
ضحايا الجرائم كانوا أكثر استحقاقاً 
للحص�ول ع�ى الخدم�ة الجي�دة من 

غريهم.

وأش�ارت إىل أن مع�دالت الرض�ا 
والروح املعنوية تستمر يف االنخفاض 
بني صفوف رجال رشطة لندن، وأبدى 
19% منهم فقط رضاهم عن عملهم، 
وقال�وا إنه�م يعتق�دون أن عملي�ات 

التطوير الوظيفي يف الخدمة عادلة.
ويعم�ل يف رشطة لن�دن نحو 54 
ألف موظف يف عدة أقس�ام، من بينها 
قس�م مكافحة جرائم القتل، وقس�م 
مكافح�ة اإلره�اب، وقس�م الحماية 

األمنية املسلحة.

أكل شفتيها بعد أن طلبت منه الطالق !يف األنبار..
3 أبناء ووالدهم يتزوجون يف ليلة واحدة

الشتترطتتتة البتتريطتتانيتتة ال تثتتتتق يف نفستتهتتا
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العراقـي

يف ثمانني س�نة من عم�ر الدولة العراقية , أي ابتداء من تأسيس�ها 
لغاي�ة 2003 تعلمنا أقل من )116( مفردة سياس�ية , و  يف مدة ال تزيد 
عى عرش س�نوات , أي منذ عام 2003 حت�ى عامنا املبارك هذا , تعلمنا 
اكثر من )611( مفردة سياسية , بحيث ال نكاد نهضم الواحدة بطلعان 
الروح , و إذا بنا امام عرشة غريها , و األدهى من ذلك إنها ش�اعت عى 
لس�ان الحكومة و املعارضة و وس�ائل االعالم الوطنية منها و العميلة 
, و ب�ات الجاهل و بائع الفرارات و الحّفاف�ة و الربوليتاري الرث و ابن 
الس�بيل , يرطن بها نكاية بش�عوب املنطقة املحرومة من حرية التعبري 

عن الرأي , و التداول السلمي للسلطة!
 لي�س م�ن ب�اب الح�ر , و إنما م�ن باب األش�ارة , أذك�ر بعضا 
ً م�ن ه�ذه املفردات , ع�ى غرار : الكوت�ا , الش�فافية , 1+3 , املجندات 
, الف�وىض الخالقة , ثورة البنفس�ج , املثلث الس�ني , الش�يعة العرب , 
املقاب�ر الجماعي�ة , األجتث�اث , الفدرالية , االرضاب املدن�ي , الحكومة 
املحلي�ة , املنطقة الخرضاء , املقاومة بفرعيها الرشيفة و غري الرشيفة 
, املحاصصة , املناطق املتنازع عليها , رجال الصحوة , مجالس األسناد 
, صالحيات املركز , املادة 4 , املادة 140 , اجندة إقليمية , و غري ذلك من 

املفردات و املصطلحات حمل بعري!
 أقس�م ب�رأس الرجاء الصال�ح إن معظم هذه الكلم�ات و التعابري 
الغريب�ة عى ذاكرت�ي و قامويس اللغوي , ظلت عصية األس�تيعاب عى 
فهمي , أو إنني فهمتها بصورة مشوش�ة , و أحيانا ً س�طحية , و لكن 
أكث�ر م�ا أربكني هو مصطلح )الوزارات الس�يادية( , فأن�ا إجهل حقا ً 
أصل هذه التسمية و فصلها و إشتقاقها , و لذلك أثارت يف رأيس الكثري 
من األسئلة , عى غرار : هل الوزارات العراقية مقسمة اىل نوعني ؟ و هل 
هذا التقسيم قائم عى أساس طبقي أو وظيفي ؟ أم عى أساس الجنس 
الذك�وري و األنوث�ي ؟ عى فصيل�ة الدم أم عى أس�اس اللون و البرشة 
و ترسيحة الش�عر ؟ ع�ى وفق األنتماء العش�ائري أم عى وفق الدرجة 
الحزبية ؟ و إذا كانت بعض الوزارات س�يادية , فما هو األس�م املناسب 

للوزارات األخرى , هل نسميها من غري سيادة أم ناقصة األهلية ؟!
 بحك�م خربتي الحياتي�ة , أعرف جي�دا ً إن املواطنني ينظرون بعني 
األهتم�ام و األح�رام و املحبة اىل الوزارات التي توف�ر لهم لقمة العيش 
و العم�ل و الكهرب�اء و املاء , و تعّبُد لهم الطرق و ترفع األنقاض و تمد 
املجاري و تبني املؤسس�ات الربوية و الصحية و املس�اكن و املتنزهات 
و أماك�ن الرفيه , و بحكم خربتي الصحافية أعرف إن وزارة الثقافة يف 
أي بلد من بلدان العالم جميعها , هي الوزارة األهم , ألنها املسؤول األول 
ع�ن بناء القاعدة الفكري�ة و الثقافية لألمة , فه�ذه القاعدة هي التي 
تؤس�س ملعاني األبداع و النهوض و املواطن�ة الحقيقية و إحرام القيم 
و الس�لوك الحضاري , و مع ذلك فأن هذه ال�وزارة يف العراق منقوصة 

السيادة  , و ال أحد يريدها أو )يقلّبها( أو يسأل عنها! 
 و م�ا زلت حتى هذه اللحظة – برغم خربتي الحياتية و الصحافية 
– أجهل ملاذا تتس�ابق أطراف العملية السياس�ية س�باقا ً محموما ً عى 
)الحقائ�ب( الس�يادية , و تتع�اىل ع�ى )حقائ�ب( الخب�ز و الحقول و 
املس�ارح و الجسور , هل ألنها حقائب الناس , و كل حقيبة تهم الناس 
معبأة بالعقارب , و منقوصة األهلية , و تعاني من فقر الدم , أم لكون 
الحقائب الس�يادية تهم الس�لطة , ألنها طافحة بالدوالرات و النفط و 
القوة , و تعاني من تخمة الشبع , و بذلك فأن كل وزارة تابعة للسلطة 

, متعافية و سيادية و .. كاملة األوصاف !! إفتوني مأجورين !

ال نريان عظيمة كالتي تستعر يف العراق, وكانت أول فرن ذري بحجم 
بل�د..  تلقم�ه اخطر أنواع وصن�وف الطاقة التدمريي�ة , منها الكراهية 
..فأيقن العراقي انه ال يفوق أس�لحة الدمار الشامل فتكا كالكراهية... 
وبصيغتها الحرة الطليقة والعامل�ة تحت العنوان املقدس ...هذا فضال 
عن تحول البل�د ليس فقط مكبا لنفايات العالم من البضائع والس�لع, 

بل ولكل قتلته ولصوصه وش�اذيه..  مع األه�م ...نفايات وأمراض 
وأحقاد التاريخ ..فالدين ذاته صار مكبا ملختلف النصوص واإلحكام 
واالجته�ادات الباطل�ة ,ووج�دت التزوي�رات واالف�راءات القديمة 
فرصته�ا وانبعثت يف ترب�ة الحقد والطمع والكراهي�ة ..وهناك من 

ارتد قرونا ويعيش وقته يف ممارسة كراهيته املبرشة بالجنة ...
م�ن دالئ�ل هذا املوق�د ال�ذري إن أبطال�ه ال يش�عرون بحرائقه 

..وبعواقبه ...فقط يعيش�ون نزواتهم وغرائزهم وينغمرون فيها ..وال 
يتوقفون عند حقيقة تصدر العراق دول التزوير والفس�اد ..وال يعبأون 
بمالي�ني األيتام واألرامل والفقراء ,وال العجز عن إعادة التيار الكهربائي 
,وان رصف عليه ما يكفي إلنارة ربع العالم , وبات التفجري والقتل حدثا 

يوميا مألوفا.
يف هذا املوقد ال�ذري برهن العراقي عن نوع معدنه.. فتميز النفيس 
والثم�ني واألصيل عن ال�رديء والرخي�ص والتاف�ه... وتعرفنا عى من 
كان�وا أق�وى من امل�وج ومن الس�نة الن�ريان ب�ني الساس�ة واملثقفني 
والناس البس�طاء ,وبني رج�ال الدين ولم تخدعهم األس�ماء واالضوية 
والتريح�ات.. وكم�ا انبثق م�ن الطبي�ب الكائن الجش�ع,  تجى من 
طبيب آخر الكائن الزاهد ,الس�عيد بالعطاء والتضحية ..وكذا هذا الغول 
الذي ربما فاجأ حتى صاحبه واعرف لنفس�ه انه اضعف من ان يقاوم 
إغراءات املال والس�لطة ..وان ال تعود العشائرية فقط يف عر اإلنسان 
األريض ب�ل وس�يادة قرارات األوب�اش والحثالة وعن�ارص الرش وتجعل  
من نزواته�ا قانونا وتقايض األرشاف...نقول رغ�م كل هذا..رغم ان ما 
يجري كفيل بإبادة اكرب الش�عوب واملجتمعات ..إبادتها عى نحو بش�ع 
وعفن إال أن العراقيني ما زالوا يعيش�ون ويتفاءلون ويلمحون تباش�ري 
واضوي�ة من جه�ة املس�تقبل ...وان الكراهية طاقة أيض�ا ,وان كانت 
رشي�رة ,وللطاق�ة حدود ..وال ب�د ان تنف�ذ وتنتهي ...إنم�ا عى مراكز 
البحث وعلماء النفس واالجتماع واإلنسان ان يغتنموا الفرصة يف العراق 
ويعاين�وا عى الواق�ع بالذي يحل باإلنس�ان ,وباأللفي�ة الثالثة, عندما 
يعود منطق العشرية للسيادة  ,ويتعداه اىل قطاع الطرق ..وعندما يتبوأ 
مزورو الوثائق الدراس�ية الوظائ�ف واملناصب..وعندما تتبخر املليارات 
م�ن ال�دوالرات علنا..فه�ي تجربة ال تتك�رر وقد توص�ل مراكز البحث 
إىل حقائ�ق وأبعاد لإلنس�ان غري معروفة ..ويقدم الع�راق بوصفه مهد 
الحضارة, ومن الدول الثرية درس�ا للبرشي�ة عى مفعول الكراهية عى 

حياة ومصري اإلنسان.

  *  حسن العاني 

  * حاتم حسن 

احلقائب السيادية !

نحن بالفرن الذري

دغدغات 

انشغاالت

مديــر التحريــر 

UPI   /أورليانز       

تواجه راهبة أمريكية اتهامات برسقة أكثر من 100 ألف دوالر من كنيستني 
عملت فيهما، وذلك بسبب إدمانها عى لعب القمار.

وذك�رت صحيفة »بوفالو نيوز« إن الراهبة م�اري آن راب، التي تعاني من 
اإلدمان عى املقامرة يف الكازينو، س�تواجه يف وقت متأخر من االثنني بالتوقيت 
املحيل ملقاطع�ة أورليانز، تهمة الرسقة نتيجة رسقتها أكثر من 100 ألف دوالر 

من كنيستي القديسة مريم الكاثوليكية يف هوالي والقديس مارك يف كيندال.
وق�ال املدع�ي العام يف مقاطع�ة أورليانز جوزيف كاردون�ي للصحيفة، إن 

ة األخت ماري س�تجيب عى االتهامات أمام محكمة  بل������د
كيندال.

وأش�ار كاردون�ي إىل أن التحقيقات يف 
القضي�ة بدأت قبل أش�هر م�ن اليوم يف 

مكتب الرشي�ف، موضح�اً أن »هناك 
مؤرشات عى أنها تعاني من مشكلة 

املقامرة«.
وق�ال مص�در مّطل�ع إن 

أن  يعتق�دون  املحقق�ني 
الراهب�ة رسق�ت هبات 
قّدمه�ا مؤم����ن�ون، 
بس�بب  تعال�ج  وأنه�ا 
اإلدمان عى املقامرة يف 

الكازينو.

راهبة ترسق الكنيسة مئة ألف 
دوالر.. لُتقامر

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

ختّرجت الفتاة من الكلية وما زال اسمها )حّنوش(

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

دّلع طفلك باسم لطيف.. فقد يالزمه طوال حياته!

تتق�دم ارسة مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة للصحافة 
والن�رش اىل الزمي�ل حس�ن البيضان�ي 

مسؤول القس�م الريايض يف صحيفة 
املس�تقبل العراق�ي بازك�ى آي�ات 
التهاني والتربيكات بمناسة دخوله 

عش الزوجية.. فبالرفاه والبنني 
والف مبارك

هتانينا

رئيس جملس االدارة


