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علي الدراجي

»حكمة صينية«

الرجل الذي ال يتعلم كاألرض 

اجلرداء التي ال تنبت
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العراقي

12 مليار دوالر ثروة احد املتهمني بفساد املركزي !!
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رسالة              للرئيس أوباما: البد من مراجعة للسياسة األميركية في العراق !
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تفاصيل ص3

تفاصيل ص12

    بغداد / المستقبل العراقي   
كش�ف عض�و اللجن�ة المالي�ة 
ع�ن ائت�اف دول�ة القان�ون هيثم 
الجب�وري أن رئيس ال�وزراء طرح 
أسماء اثنين لمنصب محافظ البنك 
المركزي لمناقشتها داخل التحالف 

الوطن�ي، الفت�اً إل�ى أن احد األس�ماء المطروح�ة نائب محاف�ظ البنك 
الس�ابق احمد بريهي, وعلي عب�د األمير عاوي وزير المالية الس�ابق. 
وق�ال الجبوري بريهي اقرب إل�ى المنصب، موضحا أن الخاف موجود 
داخل التحالف الوطني على األسماء، معلاً ذلك بأن هناك سبع كتل وكل 

كتلة تطرح وجهة نظر مغايرة. 

        المستقبل العراقي / خاص
كش�ف مصدر مقرب من لجان التفتيش والتحقيق في تعامات وشؤون البنك 
المرك�زي العراق�ي والمصارف األهليَّة عن عمليات اس�تغال ألم�وال العماء في 
بعض تلك المصارف، الفتا إلى أن تلك العمليات كانت تجري “بعلم من مس�ؤولين 
في الحكومة وتغطية من مسؤولين في البنك المركزي”. وقال المصدر الذي فضل 
عدم الكش�ف عن اس�مه في تصريح ل�”المس�تقبل العراقي” إن “أغلب العمليات 
تتم عن طريق اس�تغال أموال المودعي�ن والحواالت للمضاربة بها في مزاد البنك 
المركزي”، مبينا أنها “عملية اس�تغال وقت بق�اء الحواالت على األغلب أليام قد 
تصل من 3 إلى 6 أيام”، مش�يرا في الوقت نفس�ه إلى أن “الحواالت تس�تغرق في 
أحس�ن األحوال ثاثة أيام لتصل إلى الط�رف اآلخر من العملية � فضاً عن إضافة 
عطل نهاية األس�بوع إليه�ا في بعض األحيان”. وذكر المص�در أن “هذا األمر قاد 
ها ب�”اشتراك  إلى عمليات اس�تغال للمال الحكومي او الخاص بالمودعين”، منوِّ
سياس�يين ومس�ؤولين حكوميين وقادة في ه�ذه العملي�ات”. وأوضح أن “هذه 
العمليات مضى عليها أكثر من س�بع سنوات”، مضيفة أن “هذا سيناريو مستمر، 

ولن ينتهي برغم اختاف األشخاص وتغير المسؤولين”، على حد قوله.

قادة ومسؤولون كبار متورطون بفساد التعامالت املرصفية

البيشمركة: اخلضوع لسلطة املركز “حلم لن يتحقق” !!

ملاذا سكت املالكي عن فضيحة قومسيون عقود التسليح ؟! قريبًا جدًا يف 
ص4

             المستقبل العراقي/خاص 
كش�ف مصدر سياس�ي بارز عن 
نية التحالف الكردستاني بالتحرك 
بشكل جدي وحاس�م حيال ملف 
كركوك، الفتاً إلى وجود ترتيبات 
تم االتفاق عليها في زيارة رئيس 
اإلقليم مس�عود بارزاني األخيرة 
إل�ى العاصمة القطري�ة الدوحة. 

وق�ال المص�در إن بارزاني »التقى 
بمس�ؤولين عرب وتبادلوا المعلومات والرؤى بشأن 
إس�ناده في ضم كركوك بمقابل ان يس�ند ملف السنة 
الع�رب في العراق«، مبيناً أنه »س�يكون هناك تحالف 
س�تراتيجي بين اإلقليم والدول العربية يش�تمل على 

توقيع »اتفاقيات مهمة« لمصير 
الع�راق«.  ف�ي  الس�نية  األقلي�ة 
ولف�ت المص�در إلى وج�ود نية 
لدى بارزاني باالس�تعانة بقوات 
عربي�ة بمبارك�ة األم�م المتحدة 
لتتولى حماية الكرد ونيل حقهم 
ف�ي كركوك، موضح�اً أن الهدف 
منه�ا تحجي�م ال�دور اإليران�ي.

وذك�ر المصدر أن هذا االقتراح هو 
»حل بديل عن نش�ر الق�وات األميركية عل�ى الحدود 
السورية السيما أن الرئيس األميركي باراك اوباما قد 
عاد مجددا إلى س�دة الحكم، وسيكمل مشروع العالم 

العربي الجديد«، بحسب قوله.

بارزاين يرمتي بأحضان الدوحة 
حلامية »السنة« يف العراق !!

الربهيي وعالوي مرشحان خلالفة 
الشبيبي

حكومة األغلبية أم حكومة 
الرشاكة الوطنية ؟!

         المستقبل العراقي / خاص
كشف مصدر سياسي مطلع عن تقارب 
ك�ردي كويتي كبير ف�ي اآلون�ة األخيرة، 
الفتاً إلى أن الهدف من هذا التقارب تنشيط 
العملي�ات التي تصب ف�ي مصالح الكويت 
االقتصادي�ة. وق�ال المصدر ف�ي تصريح 
خص به “المستقبل العراقي” إن من شأن 
ه�ذا التق�ارب ضمان أص�وات الك�رد في 
مجلس الن�واب بكل ما يتعل�ق بالتصويت 
قضيت�ي  ف�ي  الس�يما  الكوي�ت  لصال�ح 
مين�اء مب�ارك او االس�تثمارات الكويتي�ة 

في الع�راق”. وأوض�ح أن “الكويت برغم 
مشكاتها السياسية الحالية، إال أنها تتقن 
اللع�ب سياس�ياً”، معلاً ذل�ك بالقول أنها 
“تشتري ساسة عراقيين، وتبرم اتفاقيات 
كثي�رة م�ع كت�ل سياس�ية، با اس�تثناء 
لك�ي تضمن ال�والء لها تح�ت قبة مجلس 
النّواب”. وأش�ار إل�ى أن “الكويت بحاجة 
للسياسيين العراقيين اآلن لتصويتهم على 
قضايا مصيرية كترسيم الحدود، وحقول 
المش�تركة  والمي�اه  المش�تركة  النف�ط 

وقضية ميناء مبارك والفاو”.

          بغداد / المستقبل العراقي
شدد وكيل وزارة بيشمركة إقليم 
كردس�تان اللواء أنور حاجي عثمان 
على ان تسليم ساح قوات البيشمركة 
والخضوع لس�يطرة الجيش العراقي 
حل�م لن يتحقق، مبينا ان التفكير في 
اخضاع قوات البيش�مركة لس�يطرة 
الجي�ش العراقي ضرب م�ن الخيال. 
وطال�ب عثم�ان في تصري�ح لوكالة 
“البرلماني�ن  المس�تقبل”  “انب�اء 

الك�رد ف�ي بغ�داد بحس�م قراراتهم 
لمصلحة الشعب الكردي فقط وليس 
فق�ط لق�وات البيش�مركة”، مطالباً 
“البرلماني�ن العراقيي�ن إل�ى احترام 
حقوق الش�عوب”. يذك�ر ان حكومة 
بغداد الغت من موازنة العراق لس�نة 
2013 ميزاني�ة ق�وات البيش�مركة، 
وطالبت بتس�ليم الس�اح والخضوع 

ألوامر الجيش العراقي.

الكويت تشرتي ذمم ساسة كرد وعرب لضامن »أطامعها« 

أوباما حيتفظ بمفاتيح البيت 
األبيض

املتجاوزون عىل األرايض.. مشكلة البرصة يف اخلدمات 
البلدية واالستثامر و النهوض
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بارزاين يف »خندق« الضعف بعد حتذيرات اردوغان واملالكي

المواطنون يواجهون قرار الحكومة بإلغاء »التموينية« بـ"حسبي الله ونعم الوكيل"

يستعين بقوات عربية لحمايته من »بطش المركز«

          المستقبل العراقي / خاص
أع�رب مواطن�ون عن امتعاضه�م من عدم وج�ود مراكز صيان�ة متخصصة تابعة لش�ركة فورد 
األميركية لصناعة السيارات. وذكر مصدر رفض الكشف عن هويته ل�«المستقبل العراقي« إن عدم 

وجود مراكز صيانة تابعة للشركة في بغداد والمحافظات أثر على مستوى 
عمله�ا ومبيعاتها، مؤك�داً إن المواطنين ب�دأوا بالنفور عن اقتناء 

س�ياراتها. وتس�اءل عدد م�ن زبائن فورد ع�ن الوكيل 
الرئي�س الجديد للش�ركة بعد أن غ�ادر الوكيل 

الس�ابق، مش�يرين الى انهم يجهلون الجهة 
التي س�تتولى معالجة مش�كلة عدم وجود 
مراكز صيانة خاصة بالش�ركة في ظل عدم 

وجود وكيل جديد. 

نفور من سيارات »فورد« لغياب الصيانة
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الروتني يقتل العمل 
األمني.. واملجامالت 

تتخطى املعقول.. 
ولواء البرصة هو 

ص3احلل !

مسؤولية
 الدماء .. بني 

املعارضة 
والدولة 
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

أق�رت اإلدارة األميركي�ة الحالي�ة 
السياس�ية  باألخط�اء  والس�ابقة 
واألمنية والعس�كرية التي ارتكبت في 
الع�راق بعد الح�رب األميركية األخيرة 
ف�ي ال��2003، وزادها اإلص�رار على 
ارتكاب المزيد م�ن األخطاء من خالل 
عدم الجدي�ة األميركية في ممارس�ة 
األم�ر والنه�ي كحاضنة س�تراتيجية 
في بل�د منفلت، والسياس�ة فيه على 
كف عفريت، والسياسي ابو مزاج إلى 
إذنيه، والبلد يغلي كالمرجل على وقع 

كتائب المسلحين وطوابير الفساد!.
س�يدي الرئيس..إن بقاء األخطاء 
عل�ى حالها وع�دم ممارس�ة الواليات 
المتح�دة األميركية لحقه�ا كحاضنة 
للتجرب�ة السياس�ية أمه�ل الكتائ�ب 
المس�لحة وكتائب السراق والفاسدين 
االس�تئثار بالسلطة.. س�لطة الفساد 
واالس�تئثار وش�كل طابورا كبيرا من 
الحرامي�ة واألفاقين وه�م موجودون 
ف�ي كل مراف�ق ومس�تويات التجربة 
الديمقراطي�ة ف�ي الع�راق وربما كان 
ه�ذا األمر واحدا من اإلش�كاليات التي 
دفعت الس�فير األمريكي الس�ابق في 
الع�راق جيم�س جيف�ري إل�ى القول 
أن الحدي�ث ع�ن ديمقراطي�ة وتجربة 

حديثة في العراق ضرب من الخيال!.
أقوله�ا ل�ك ..ان�ك لم تعم�ل بقوة 
على إص�الح البن�ى التحتي�ة للتجربة 
التي فتحت ش�بابيكها ونوافذها على 
اله�واء الطلق ولم يعد باإلمكان غلقها 
بس�بب األمزج�ة المختلف�ة لألحزاب 
السياس�ية التي اش�تغلت عل�ى إدارة 

الس�لطة او تلك التي حلمت بالوصول 
إليها من منطلق اإليمان بالليبرالية او 
العلمانية او اإلس�الم "وكل يدي وصال 
بليل�ى وليلى ال تقر له�م بذاكا" وحين 
ل�م تس�تطع الوالي�ات المتح�دة م�ن 
تغيير الص�ورة وتحريك الس�اكن ولم 
تعمل على تنزي�ه التجربة بالمزيد من 
التجريد والضغط كم�ا تمارس العمل 
هذا دول كبرى واقل من الدول الكبرى 
انتشر الفساد وش�اعت الطائفية وتم 
االس�تيالء عل�ى الهيئ�ات المس�تقلة 
وغرقت البالد في مستنقع السياسات 
اإلقليمي�ة ذات التوجه�ات والمصالح 
واالقتصادي�ة  السياس�ية  والتي�ارات 
والمالية واألمني�ة والعقدية المختلفة 
ولم يعد العراق بعد عش�ر سنوات على 
إس�قاط النظ�ام البائ�د وعل�ى مرور 
أربع س�نوات من فترة إدارتك للواليات 
المتح�دة األميركي�ة البل�د ال�ذي كان 
الديمقراطية والدولة  حلمه اس�تعادة 
المدنية والجزء المش�رق من مشروع 

الشرق األوسط الجديد!.
سيدي الرئيس .. لقد تركت العراق 
وانس�حبت  الق�وات األميركي�ة من�ه 
وهي لما تستكمل بعد بناء مؤسسات 
التجرب�ة الديمقراطي�ة الحديث�ة ف�ي 
منطق�ة الش�رق األوس�ط ول�م تصغ 
للنداءات الت�ي كان يطلقها ويوجهها 
حكماء كبار عراقيون يعملون بصمت 
من اجل هذا العراق الذي يتحدثون عنه 
كثيرا في الوالي�ات المتحدة األميركية 
ول�م تدرك ما صنعته أميركا من الفعل 
الكون�ي الكبي�ر بع�د س�قوط الرايخ 
ونهاي�ة جب�روت ألماني�ا الهتلرية فال 
مش�روع مارش�ال وال ضغط سياسي 

في مواجهة الضغ�وط اإلقليمية التي 
تناهبت العراق.

ل�م ت�درك أن م�ا صنعت�ه أميركا 
ف�ي العراق كان اكب�ر مما صنعته مع 
حلفائه�ا بإس�قاطها لهتلر الن صدام 
كان الدكتات�ور األكب�ر واألعظ�م م�ن 
الفع�ل الهتلري وان هذا العمل العظيم 
ل�م تس�تطع العمل عليه واالس�تجابة 
لمعطياته السياسية التي شكلت فيما 
بعد مشروع ما يسمى الربيع العربي..
إذ أوقفت العمل بهذه المعطيات وكان 
علي�ك أن تواصل العمل من اجل تعزيز 
بنية النموذج العراق�ي الذي تأثرت به 
ش�عوب المنطق�ة العربية أيم�ا تأثير 
وانتفض�ت عل�ى ع�روش طواغيته�ا 

وأزالت عددا منهم ..
 ان�ك ل�م تواص�ل تعزي�ز التجربة 
وتنمية التطلعات الشعبية وتركتها نهبا 
للسراق المحليين والمليشيات الثورية 
العميلة الش�بيهة بعصاب�ات الكونترا 
وها هو العراق يدف�ع ثمن تخليك عن 
إتمام المهمة دما عبيطا في الش�ارع 
واس�تئثارا بالس�لطة وهيمنة مطلقة 
عل�ى الهيئ�ات المس�تقلة واس�تدارة 
منفرجة من نمط الدولة الديمقراطية 
والدس�تور وحاكمية النص وش�ورى 
الجماعة إلى الدول�ة الدكتاتورية التي 
يحكمها من الخل�ف الصبيان ونهازوا 
الف�رص وفي الواجهة القابضون على 

المال والجاه!.
س�يدي الرئيس..لق�د فش�لنا معا 
ف�ي صناع�ة الدول�ة التي كن�ا نتطلع 
إليها انت�م في الواليات المتحدة ونحن 
في الق�وى الوطنية واإلس�المية التي 
حارب�ت ص�دام حس�ين ثالث�ة عقود 

ومرد الفش�ل إنكم لم تتعاملوا 
بالقدر الكافي وتعملوا على ردم الهوة 
بين خالف الجماعات السياسية فضال 
عن تغليبك�م رأي تيار عل�ى تيار آخر 
مع أن الحكم�ة البالغة كانت تقتضي 
أن تتعامل�وا م�ع انج�از الجمهوريين 
بإس�قاط النظ�ام العراق�ي بوصف�ه 

انجازا تاريخيا لمبادئ الحرية والعدالة 
االجتماعية والمس�اواة وحق الشعوب 
في تقرير المصير لكنكم أخفقتم في 
التعاطي مع المسألة العراقية من هذا 
الب�اب وخرجتم م�ن الع�راق وكأنكم 

غزاة ولستم محررين!.
آم�ل أن تك�ون الس�نوات األرب�ع 

ألخط�اء  معالج�ة  س�نوات  المقبل�ة 
وان  الجس�يمة  األميركي�ة  السياس�ة 
مس�ألة  الحال�ي  الع�راق  أن  تعلم�وا 
انتخابي�ة أمريكي�ة بالدرج�ة األول�ى 
تلعب دورا مهم�ا في تقرير مصير اي 
رئي�س جمه�وري او ديمقراط�ي وان 
التج�اوز او التخطي س�يعيد الواليات 

المتح�دة إل�ى س�ابق عهده�ا دولة ال 
عالقة لها بهموم الش�رق وال صلة لها 
بأف�كاره وتطلع�ات ش�عوبه وهو ما 
يتناقض والسياسة األميركية الجديدة 
التي تحاول أن تقدم نفس�ها جزءا من 
السياس�ة الدولي�ة والج�زء األهم من 

السياسة العربية!.
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رسالة                              للرئيس أوباما: البد من مراجعة للسياسة األمريكية يف العراق !

          بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت لجن�ة رس�م السياس�ات الخارجي�ة تس�هيل منح التأش�يرات 
للمستثمرين ورجال االعمال وضيوف العراق. 

وذكر بيان لوزارة الخارجية أمس إن لجنة رس�م السياس�ات الخارجية 
عق�دت اجتماع�ا برئاس�ة رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي وعضوي�ة وزراء 
الخارجي�ة والمالي�ة والتخطيط والنفط ومستش�ار االم�ن الوطني ورئيس 

جهاز المخابرات الوطني وكالة. 
وقال البي�ان انه "جرى خالل االجتماع بحث عدد م�ن القضايا المهمة 
المتعلق�ة بالعالق�ات العراقي�ة - الكويت���ي�ة واالزمة الس�ورية والعالقة 
مع االمم المتحدة وتس�هيل منح التأش�يرات للمس�تثمرين ورجال االعمال 

وضيوف العراق".

بحث تسهيل منح تأشريات الدخول 
لـ"ضيوف" العراق

          بغداد / المستقبل العراقي

ل�وزارة  األق�دم  الوكي�ل  أم�ر 
األس�دي  ه�ادي  عدن�ان  الداخلي�ة 
بتوزي�ع عدد من الش�قق الس�كنية 
العملي�ات  جرح�ى  ش�ريحة  عل�ى 
العس�كرية  واألخط�اء  اإلرهابي�ة 
من منتس�بي ق�وى األم�ن الداخلي 
من المش�مولين بالقان�ون رقم 20 
لعام 2009 من الذين يقع س�كنهم 
ووالدتهم في محافظ�ة بابل، وذلك 
إكرام�اً إلصابته�م وتضحياتهم في 
س�بيل إعالء اس�م الع�راق. يذكر إن 
وزارة اإلس�كان واإلعم�ار كانت قد 
خصصت عددا من الش�قق السكنية 
في مجمع "كص وس�ويلم حلة 1" 
وأمر األس�دي حينها بتوزيعها على 
الداخلي�ة ف�ي  ذوي ش�هداء وزارة 

محافظة باب�ل والتخصيص الجديد 
العملي�ات  جرح�ى  لش�ريحة  كان 
العس�كرية.  واألخط�اء  اإلرهابي�ة 
وكان�ت وزارة الداخلي�ة ق�د اثن�ت 
عل�ى نهج وزارة األعمار واإلس�كان 

ف�ي تخصي�ص ع�دداً من الش�قق 
الس�كنية ل�وزارة الداخلي�ة وتمنت 
المخص�ص  الع�دد  زي�ادة  عليه�م 
للوزارة ليتناسب وشريحة الشهداء 
والجرحى ف�ي وزارة الداخلية. على 

صعيد أمني، أعلن الناطق الرس�مي 
ل�وزارة الداخلية العقيد س�عد معن 
ابراهيم عن تمكن لواء الرد الس�ريع 
في الوزارة من ضبط كدس لألعتدة 
واألس�لحة والمتفج�رات في ناحية 
زاغيت�ة في بعقوب�ة ويضم الكدس 
قاذف�ة وس�تة صواري�خ وحش�وة 
صاروخ وهاون وقنبرة هاون وعبوة 
ناسفة مزدوجة ورشاشة ديمتروف 
ع�دد 2 وجلكان�ات نت�رات االمونيا 
ومنش�ورات وأق�راص مدمج�ة لما 
يع�رف بدول�ة الع�راق االس�المية. 
وف�ي ص�الح الدين، اعل�ن معن عن 
تمك�ن مديري�ة ش�رطة محافظ�ة 
صالح الدين م�ن العثور على كدس 
عت�اد يحتوي على كمي�ة كبيرة من 
م�ن القذائ�ف والصواريخ ش�مالي 
المحافظ�ة، كم�ا تم الق�اء القبض 

على ستة من المطلوبين في شمال 
تكريت وتفكيك عبوة ناسفة وجدت 
بالقرب م�ن دار احد المواطنين في 
قض�اء الطوز. وعل�ى صعيد متصل 
تمكنت مديريرية ش�رطة محافظة 
بغداد الكرخ م�ن القاء القبض على 
عصاب�ة لس�رقة الس�يارات مكونة 
الق�اء  ت�م  اش�خاص،  اربع�ة  م�ن 
القب�ض على ثالث�ة منه�م بالجرم 
اثن�اء قيامه�م بس�رقة  المش�هود 
س�يارة واعترفوا في اثناء التحقيق 
معه�م بس�رقة ثالثي�ن س�يارة في 
منطقة الحري�ة والكاظمية والبياع 
والطوبج�ي وحي الجهاد والش�باب 
والسيدية، وتم العثور على سيارتين 
ت�م  كم�ا  بحوزته�م  مس�روقتين 
ضبط مستمس�كات مزورة لتهريب 

السيارات.

          بغداد / المستقبل العراقي

النق�ل  س�المة  هيئ�ة  اعلن�ت 
قيامه�ا  ع�ن  األميرك�ي  الوطن�ي 
بتدريب 22 طالب�اً عراقياً من هيئة 
الطيران المدني وقيادة القوة الجوية 

العراقية عل�ى التحقيق في حوادث 
الطائ�رات. وقال الس�فير االميركي 
ف�ي بغ�داد س�تيفن بيكروف�ت في 
بيان للس�فارة االمريكي�ة أمس إن 
"الوالي�ات المتح�دة فخ�ورة بدعم 
الع�راق في ه�ذا المج�ال، حيث ان 

التدري�ب يعد بمثاب�ة خطوة مهمة 
الت�ي تبذله�ا هيئ�ة  الجه�ود  م�ن 
الطي�ران المدني العراقي�ة لتطوير 
قدراته�ا على األم�د البعيد وضمان 
المدن�ي  الطي�ران  قط�اع  س�المة 
ف�ي الع�راق، وذل�ك في�ه مصلح�ة 

للعراقيين وغيرهم ممن يس�افرون 
عب�ره البلد ومن�ه والي�ه". واضاف 
البيان ان الس�فارة "رعت من خالل 
وزارة النقل االميركية هذا البرنامج 
التزامه�ا  م�ن  كج�زء  التدريب�ي 
باتفاقية اإلطار االس�تراتيجي لدعم 
تنمية قطاع النقل الجوي والسالمة 

في العراق". 
وأك�د ان "الس�فارة س�تواصل 
المدن�ي  الطي�ران  لهيئ�ة  دعمه�ا 
العراقي�ة لتطوير قدراتها في مجال 
التحقيق في أس�باب وقوع حوادث 
الطي�ران". واش�ار ال�ى ان "فت�رة 
التدريب اس�تمرت من 14 لغاية 18 
تش�رين األول ف�ي معه�د التدري�ب 

الج�وي"، مبين�اً ان "الغاي�ة من�ه 
دع�م جهود الع�راق لتلبي�ة معايير 
التحقي�ق الت�ي وضعته�ا منظم�ة 
الطي�ران المدن�ي الدولي�ة". يذك�ر 
الوطن�ي  النق�ل  ان هيئ�ة س�المة 
األميرك�ي وكال�ة اميركية حكومية 
مستقلة، وهي المسؤولة عن تحديد 
أس�باب وقوع حوادث النقل وتعزيز 

متطلبات السالمة. 
كما ان التدريب الذي جرى يعد 
الم�رة األول�ى الت�ي تقوم ب�ه هيئة 
بتهيئ�ة  االميركي�ة  النق�ل  س�المة 
دورة مخصص�ة لط�الب من خارج 
الوالي�ات المتحدة وتقدي�م التدريب 

على اراضي ذلك البلد.

اعتقلت عددًا من المطلوبين.. وضبطت كدسًا لألعتدة

الداخلية توزع شققًا سكنية بني جرحى قوى األمن الداخيل يف بابل

تدريب 22 عراقيًا يف أمريكا عىل التحقيق بحوادث الطريان

          بغداد / المستقبل العراقي

هنأ رئي�س الجمهوري�ة جالل طالبان�ي الرئيس 
األميركي باراك أوباما بمناس�بة فوزه بوالية رئاس�ية 
ثاني�ة، معربا عن أمله أن تش�هد واليته الجديدة مزيدا 
من التطور واالتساع في العالقات بين الواليات المتحدة 
األميركية والعراق وفقا إلتفاقية اإلطار االستراتيجي. 
وقال بيان رئاس�ي صدر أمس إن "رئيس الجمهورية 
ج�الل طالباني بعث برقية تهنئ�ة إلى رئيس الواليات 
المتحدة األميركية باراك أوباما بمناس�بة فوزه بوالية 
رئاس�ية ثانية وحصوله على ثقة الشعب األميركي"، 
معرب�ا عن أمله أن "تش�هد الس�نوات األرب�ع المقبلة 
المزي�د م�ن التطور واالتس�اع ف�ي العالق�ات الودية 

الوثيق�ة التي ترب�ط بين الواليات المتح�دة األمريكية 
وجمهورية العراق". وأضاف طالباني، وفقا للبيان، أن 
"تلك العالقات مستندة إلى اتفاقية اإلطار االستراتيجي 
الموقعة بين البلدين"، مشيرا إلى أنها "توفر األرضية 
الالزمة لتمتين وتوس�يع الروابط بين العراق وأميركا 
في جميع الميادين السياسية واالقتصادية والتجارية 

والعسكرية والثقافية وغيرها". 
وأظه�رت نتائ�ج انتخاب�ات الرئاس�ة األميركية 
فوز الرئي�س األميركي ب�اراك أوباما ف�ي االنتخابات 
األميركي�ة مج�ددا رئاس�ته لفت�رة ثانية، فيم�ا أعلن 
المرش�ح األمريكي الخاس�ر ميت رومني في خطاب 
أم�ام أنص�اره أنه اتص�ل بالرئي�س األميرك�ي وهنأه 

بالفوز وتمنى له التوفيق.

          بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس لجنة االستثمار في مجلس محافظة 
االنبار مزهر المال ان اربع شركات استثمارية اجنبية 
وعربي�ة قدم�ت عروضه�ا إلنش�اء مط�ار الحبانية 

المدني شرق الرمادي. 
وقال المال لوكالة "انباء المس�تقبل" إن "العديد 
من الشركات االجنبية والعربية التي ابدت رغبتها في 
المشاركة بانشاء مطار الحبانية المدني, ومن بينها 
اربع ش�ركات قدم�ت عروضها بش�كل كامل ونعمل 
على دراس�ة م�ا قدمته الختي�ار االفضل ف�ي انجاز 

مشروع المطار". 
واضاف المال إن "مش�روع مط�ار الحبانية في 
االنب�ار تم�ر مراحله بش�كل جيد ونأمل م�ن جميع 
الجهات مس�اندة حكومة االنبار في انشاء المطار"، 
مبين�ا ان�ه "سيس�هم ف�ي توفي�ر الخدم�ات الت�ي 
يحتاجه�ا المواطن من النقل الج�وي ونقل البضائع 
والسلع". وبين "اننا ننتظر الموافقة الكاملة للعديد 
م�ن الدوائر الحكومية على انش�اء المط�ار ونحتاج 
لدع�م حكومة بغداد للمباش�رة الفعلية بالمش�روع 
الذي س�يكون صرحا مهما في الع�راق وبداية جيدة 

إلنشاء المشاريع العمالقة".

طالباين هينئ أوباما بمناسبة فوزه بوالية ثانية

أربع رشكات أجنبية وعربية تقدم عروضًا
 إلنشاء مطار احلبانية
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           المستقبل العراقي / أمجد صالح

أكثر ما كان الفتاً لالنتباه في ضجة إلغاء البطاقة 
التموينية وتوزيع 15 ألف دينار ش�هرياً على كل فرد 
بدالً عنها، انتفاض نواب العديد من الكتل السياس�ية 
ض�د هذا القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء المؤلف 
م�ن وزراء يمثلون تلك الكتل ذاتها. وفس�رت القائمة 
العراقي�ة، التي رفض العديد م�ن ممثليها في مجلس 
النواب قرار إلغاء البطاقة التموينية، فس�رت اختالف 
مواق�ف وزرائه�ا ونوابها بهذا الش�أن ببع�د مجلس 
الن�واب ع�ن أج�واء مجل�س ال�وزراء، بينم�ا رفضت 
كتلة األح�رار التعليق على الموض�وع. وقالت النائبة 
ع�ن كتل�ة األح�رار، وه�ي الكتلة الت�ي تمث�ل التيار 
الصدري في مجلس الن�واب، قالت عندما اتصلت بها 
"المستقبل العراقي" لالستفسار عن هذا "االلتباس" 
ف�ي المواق�ف "ال تعليق ل�دي على ه�ذا الموضوع". 
ويش�غل التي�ار الص�دري 6 وزارات ف�ي الحكوم�ة 
الحالي�ة هي البلديات، االس�كان واالعمار، التخطيط، 
االثار والس�ياحة، الم�وارد المائية والعمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة. أم�ا النائب ع�ن القائم�ة العراقية رعد 
الدهلك�ي فقد أوضح ف�ي حديث له مع "المس�تقبل 
العراق�ي" إن أجواء مجلس ال�وزراء بعيدة عن أجواء 
مجلس النواب، مؤكداً إن القرار كان مفاجئاً بالنسبة 
لمجلس الن�واب. وق�ال الدهلكي "لنتكل�م بصراحة، 
نحن بعيدون ع�ن االجواء في مجلس الوزراء. ال نعلم 
كي�ف كانت اج�واء التصوي�ت في مجلس ال�وزراء". 

وانتق�د الدهلكي بدوره قرار إلغاء البطاقة التموينية، 
ع�اداً إي�اه "هروب�اً من مواجه�ة الفس�اد". وأضاف 
"الناط�ق باس�م الحكوم�ة عزا ق�رار الغ�اء البطاقة 
التموينية الى القضاء على الفس�اد الذي يش�وب آلية 
إيصاله�ا إلى المواطن. اليوم نرى إن الحكومة عجزت 
عن محاسبة الفاسدين"، مشيرا الى ان "القضاء على 
الفساد الذي يشوب البطاقة التموينية ليس بإلغائها، 
وانما أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نسير بخطى 
حقيقي�ة باتجاه نجاح الحي�اة االجتماعية"، على حد 

تعبيره. وأك�د الدهلكي إن مبلغ ال�15 ألف دينار الذي 
ت�م تخصيصه لكل مواطن ش�هرياً "ال يكفيه لش�راء 
قناني ماء الش�رب"، الفتاً الى إن "القرار كان مفاجئاً 
لن�ا كن�واب عن القائم�ة العراقي�ة. وتش�غل القائمة 
العراقي�ة 7 وزارات في الحكوم�ة الحالية اضافة الى 
منص�ب نائب رئيس ال�وزراء لش�ؤون الخدمات الذي 
يش�غله القي�ادي في القائم�ة صالح المطل�ك. بينما 
يش�غل ائت�الف دول�ة القانون ال�ذي يتزعم�ه رئيس 
ال�وزراء نوري المالك�ي 4 وزارات فقط، ما عدا وزارة 

الداخلية التي يش�غلها المالكي بالوكال�ة. وأثار قرار 
إلغ�اء البطاق�ة التموينية ج�دالً واس�عاً بين صفوف 
المواطني�ن الذي ش�عروا بقلق بالغ ازاء ه�ذا القرار. 
ويعتم�د معظم العراقيون على البطاقة التموينية في 
سد احتياجاتهم من المواد الغذائية. وبدأ العمل بنظام 
البطاق�ة التموينية منذ العام 1991 في اثر العقوبات 
االقتصادية التي فرضت على العراق في حينها. ويرى 
الخبي�ر االقتصادي د. حس�ن الجناب�ي ان العراق منذ 
ع�ام 1991 وحتى اآلن صرف مبالغ طائلة قد تتجاوز 
المائ�ة ملي�ار دوالر ألج�ل اس�تيراد الم�واد الغذائية 
المطلوب�ة في البطاقة التمويني�ة، دون ان يخلق هذا 
"االستثمار" الكبير من المال مناصب عمل للعاطلين، 
او يحفز اإلنتاج الزراعي في البالد، التي هي في أمس 
الحاج�ة لتحريك عجلة االقتص�اد للقضاء على الفقر 
والمجاعة التي تفش�ت منذ غ�زو الكويت عام 1990، 
والت�ي م�ا زال يعاني منها 23% من الس�كان حس�ب 
دراس�ة الجهاز المركزي لإلحصاء حول األمن الغذائي 
والهشاش�ة في العراق. فيما ي�رى الخبير االقتصادي 
حي�در الش�مري ض�رورة اس�تمرار العم�ل بالبطاقة 
التموينية كونها تحوي على مواد أساس�ية تحتاجها 
العائلة العراقية البسيطة وال يمكن الغاءها بأي شكل 
من األش�كال. ويضيف الش�مري "لو ت�م الغاءها فال 
يوجد بدائل أساس�ية تحل مكان البطاقة التموينية". 
وحذر من توزيع مبالغ نقدية بديالً لمفردات البطاقة 
التمويني�ة كونه ي�ؤدي الى زيادة نس�بة التضخم في 

االسواق المحلية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

العراقية لـ                            : نرفض إلغاء التموينية.. وأجواء جملس 
الوزراء بعيدة عن قبة النواب

في معادلة غريبة.. وزراء الكتل يلغونها ونوابها يعترضون



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

أكـد مصـدر برلماني، أمس األربعاء، أن مجلس النواب سـيصوت خالل الجلسـة الــ31 من الفصل 
التشريعي األول للسنة التشريعية الثالثة على مشروع قانون االتصاالت والمعلوماتية، فضال عن القراءة 
األولى والثانية ألربعة مشـاريع قوانين.وقال المصدر إن “مجلس النواب سيصوت خالل جلسته الـ31 
من الفصل التشـريعي األول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون 
االتصاالت والمعلوماتية”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “الجلسة ستشهد أيضا 
القراءة األولى لمشـروعي قانوني تصديق اتفاق إنشـاء األكاديمية الدولية لمكافحة الفسـاد بصفتها 
منظمة دولية ومكافحة اإلرهاب”، مشـيرا إلى أن “جدول أعمال الجلسـة يتضمن كذلك القراءة الثانية 
لمقترح قانون المنح الشـهرية للرياضيين األبطال والرواد ومشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة”.

وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت أمس األول جلسة المجلس الـ30 إلى غد الخميس، فيما أكد مصدر 
برلماني أن الجلسـة شـهدت القراءة األولى والثانية لسـتة مشـاريع قوانين ومناقشـة سياسة البنك 

المركزي العراقي. 

الروتني يقتل العمل األمني.. واملجامالت تتخطى 
املعقول.. ولواء البرصة هو احلل !

الكاظمية.. تداعيات ما بعد تفجيرات باب الدروازة

اليوم.. النواب يصوت على قانون االتصاالت والمعلوماتية
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بدر: فرص حل األزمة مرتبطة بتعديل الدستور

      المستقبل العراقي / خاص   
تركت التفجيرات األخيرة التي استهدفت 
مدينـة الكاظميـة تأثيرا واضحـا على الرأي 
العـام العراقـي، ولفتـت األنظـار الى حجم 
الخـرق األمنـي الكبير الـذي يجتـاح المدن 
المقدسـة ما يعني أن المجموعات اإلرهابية 
إنما تسـتهدف شـيعة العراق وسـنته وتيار 
أتباع أهل البيت “عليهم السـالم” والسياحة 
الدينيـة التـي شـهدت تطـورا ملحوظا في 
السنوات األخيرة.مصدر امني مسؤول شرح 
أسـباب التداعيـات األخيـرة التـي اجتاحت 
المدينـة بالقول ان المسـألة األمنية ليسـت 
إجـراءات وحواجـز وسـونارات كمـا يظن 
البعض إنما هـي تدابير أمنية تتخذ على قدر 
عال من المسؤولية وتستلزم قدرا كبيرا من 
االلتـزام بالمعايير األمنية وفـوق هذا وذاك 
الوطنية واإليمان بالعمل األمني غير الخاضع 
لألجندات السياسـية المرتبط ارتباطا كبيرا 
الوطنية.ويقـول  والسياسـات  بالحكومـة 
المصدر في تصريحات خص بها “المستقبل 
العراقـي” ان من بيـن تلك األسـباب الزيادة 
الملحوظـة في عدد السـيطرات غير الفاعلة 
وغيـر المجديـة التـي زادت مـن الزحامات 
والمضايقـات المروريـة واإلقفـال الكامـل 
للطـرق مـن دون وجـود رؤيـة مرورية او 
أمنيـة للكيفيـة التي يمكن ان تحـل بها هذه 
المعضلـة األمنيـة والمروريـة الكبيرة، وإذا 
لـم يتدارك أهل األمن وأهل المرور، وكالهما 
مـن جهة أمنية واحدة فإن المسـألة األمنية 
في الكاظمية مرشـحة للمزيد من االحتقان 
والتوتـر والتفجيـرات والعبـوات الناسـفة 
التي بدأت تتسـلل من داخـل المدينة، وليس 

مـن خارجها وهو أمر مخيـف والفت!.وزاد 
المصـدر أن من بيـن األسـباب الضجر الذي 
يشـعر به رجل األمن في المدينة المقدسـة 
التي ال تخلو يوما من الزائرين من العراقيين 
والعـرب القادميـن مـن مختلـف المناطـق 
العربية فال يمر يوم إال وهنالك طوابير كبيرة 
من الزائرين تتحشـد في البوابات الرئيسـة 
مـن المدينـة وهـو ما يسـبب عجـزا كامال 
بسـبب السـاعات الطويلة من العمل الشاق 
وتحـت شـتى الظـروف المناخيـة واألمنية 
عن االستمرار بالعمل بالوتيرة التي يتمناها 
الضابط المسـؤول والقيادة السياسـية وما 
يتمنـاه المواطـن العراقـي نفسـه. وأضاف 
المصـدر أن رجـل األمـن وبسـبب الضجـر 
الوظيفيـة  والوتيـرة  المسـتمر  والتعـب 
النمطيـة الواحدة يترك السـونار وال يفتش 
بالطريقـة األمنية المعروفة وال يسـأل عن 
البطاقة الشـخصية للوافدين الداخلين منهم 
والخارجين!. هذا األمر سـهل على العدو من 
المجموعات اإلرهابية اإلمساك بالمبادرة من 
جديـد والنظرية األمنية تقول ان عدوك حين 
يشعر انك وصلت إلى درجة اإلنهاك القصوى 
وال تسـتطيع إدامـة العمل األمني بالشـكل 
المطلوب فانه يستعد للقيام بالعملية األمنية 
النوعية التي تتناسـب وحجـم الفراغ الكبير 
الـذي تتركه في السـاحة األمنيـة ومن هنا 
يعتقد المصدر األمني إن التفجيرات الكبيرة 
والخطيـرة التـي جـرت في بـاب الـدروازة 
أخذت باالعتبار التعب الشخصي الذي أصاب 
القـوات المسـلحة وحالة اإلنهـاك والضجر 
والزحامـات المروريـة واالختناقـات التـي 
تشـهدها المنطقة لينفذ بعـد ذلك تفجيراته 

التـي ال شـك تركت هذه المـرة تأثيرا دراميا 
في نفوس الناس وعلى المسـتوى األمني!. 
عبر اسـتهداف مصالح أهالي “البسـطيات” 
من الذين يعتاشـون على الرزق اليومي وما 
يعرضونه من بضاعة بسـيطة في الشـارع 
وعلـى أهل البقاليات ومحال األلبسـة الذين 
فقدوا االتصال بالزائرين الذين قلت أعدادهم 
بسبب التفتيش واإلجراءات األمنية المشددة 
المضروبة حول المدينة!.المصدر األمني أكد 
أن مـن بيـن األسـباب التي أدت إلـى تراخي 
قبضـة األجهـزة األمنية المجامالت بسـبب 
العالقـات مع رجـال الدين ورجـال األعمال 
والسياسـيين والضبـاط وكل مـن له عالقة 
بالـكادر األمني المسـؤول عن امـن المدينة 
مع ان الوظيفـة األمنية تفترض تفتيش كل 
مـن يدخل او يخرج مـن المدينة مهما كانت 
وظيفته او مسـؤوليته األمنية او الدينية او 
السياسـية وال يتـم التعامل مـع الناس على 
أسـاس القرب والبعد من المسـؤول األمني 
األول او قيـادة العمليات!.واختتـم المصـدر 
األمنـي قائـال: ان وجود لـواء البصـرة في 
مدينة الكاظمية فـي المدة القريبة الماضية 
أسـهم فـي وضع حـد لإلرهـاب الـذي كان 
يضـرب المدينة اذ أن اللـواء المذكور مارس 
تنفيـذ واجباتـه األمنية بانضبـاط عال فلم 
يدار ولم يهادن ولـم يجامل ووضع الجميع 
تحـت طائلة المسـؤولية، ولم يسـتثن أحدا 
مـن إجراءات التفتيش كونـه لواء غريبا عن 
المدينـة والمطلوب وجود قـوات غريبة عن 
أهالي المدينة تستطيع إيقاف صور التداعي 
األمني بإزالة المجامـالت وتنفيذ الواجبات 

األمنية على أصولها.

   بغداد/ المستقبل العراقي
اعرب النائب عن كتلة المواطن فرات الشـرع عن تفاؤله النخفاض 
مؤشر التصريحات السلبية التي يطلقها السياسيون وارتفاع االحاديث 
الطيبة بدلها لتمهد عقد االجتماع الوطني خالل هذه االيام. وقال السيد 
الشـرع في تصريـح صحفي امس إن »رئيـس الجهورية جالل طالباني 
له صالحيـات اعتبارية وودية تجاه األزمة القائمـة بين الفرقاء، وهذه 
الصالحيـات ال توجـه صرامـة وال هي قابلـة لتصديرهـا«، مؤكدا ان« 
طالباني يبذل جهودا ويسـير اليوم بخطوات ايجابية باتجاه حل األزمة 
الحاليـة«. وأضاف »كانت خالل هذه االيام لقـاءات وحوارات متحضرة 
ومتمدنـة ومتفانيـة وتبـادل رسـائل طيبة بيـن االطـراف، لذلك هناك 

مقدمات للخروج من االزمة«.

        بغداد/ المستقبل العراقي
كشـف رئيس كتلة بـدر النيابيـة المنضوية في 
التحالـف الوطنـي قاسـم االعرجي عـن صعوبات 
جسـيمة تواجه العملية السياسـية بسبب التنافس 
علـى حجـم الصالحيـات الدسـتورية وتفسـيرها 
السياسـي، مؤكـدا ان فرص حل االزمة السياسـية 
الراهنة مرتبطة بتعديل الدسـتور او خيار تشـكيل 
حكومة اغلبية سياسـية بعد انتخابات 2014. وقال 

االعرجي لوكالة »انباء المسـتقبل« أمس ان »هناك مشـاكل سياسـية 
وإداريـة بيـن المركز واالقليـم والمحافظات نتيجة عـدم وضوح بنود 
الدسـتور والتصارع السياسي على تفسـيرها وحجم الصالحيات التي 
كفلها الدسـتور للسـلطة المركزيـة واالقليم والمحافظـات«. واضاف 
االعرجي ان »الدسـتور العراقي وضـع عراقيل كبيرة امام تعديل بنوده 
وهذا امر يعقد المشـهد السياسـي اكثر فأكثر«، مشـيرا الى ان »اغلب 
بنود الدسـتور كتبت لصالح إقليم كردستان مما سببت أزمات سياسية 

وأمنية ومالية وكذلك في السياسية الخارجية بين المركز واالقليم«.

        المستقبل العراقي / خاص / البصرة
قرار رئيـس الوزراء نـوري المالكي الذي 
قضـى بعـدم التعـرض للمتجاوزيـن، والذي 
أصدره قبل االنتخابات البرلمانية السابقة، قبل 
4 أعوام هو الذي عزز من أصوات المالكي آنذاك 
وهو الذي شـجع على زيادة عدد المتجاوزين 
في العراق اليوم.هذا ما يريد أن يقوله أكثر من 
مسـؤول في البلدية والمؤسسات الحكومية 
كذلك يقولـه الغالبية من العامة والمتضررين 
مـن ذلـك، بعـد أن تطـاول هؤالء علـى مئات 
اآلالف من األراضـي الزراعيـة وحولوها إلى 
مساكن وشـوارع ومحال تجارية وهم الذين 
تطاولـوا علـى القطـع المتروكـة للخدمات، 
وكذلك على الجزرات الوسطية وغيرها، وهم 
من يعيقوا مشاريع الخدمات البلدية وأوقفوا 
عملية االسـتثمار في كثير من مناطق العراق 
والبصـرة بخاصـة. ومنـذ حكومـة النظـام 
السابق وقضية التجاوزات على األمالك العامة 
في الشـوارع والجـزرات الوسـطية والقطع 
المتروكة ألغراض الخدمـات وغيرها واحدة 
مـن أعقـد القضايا التـي تعرقل عمـل البلدية 
وتسـهم فـي طـرد المسـتثمرين المحلييـن 
واألجانـب ولم تسـتطع الحكومـات المحلية 
إلى اليوم الوصول لصيغـة نهائية للحد منها، 
ولعـل ضعـف التنفيذ عنـد الحكومة وسـوء 
أدائها واسـتهزاء أصحاب النفـوس الضعيفة 
بالقوانيـن مـن أكثر األسـباب التـي أدت إلى 
اسـتفحال الظاهـرة وانعدام الحلـول لها، لذا 
نسـمع وعلى مدار السنوات المنصرمة بقيام 
لجنة رفع التجاوزات على الشـارع الفالني أو 

المنطقـة الفالنية لكنها وبعد فترة تطول واو 
تقصر نسـمع بأنهـا تقوم برفـع التجاوزات 
عن المنطقة ذاتهـا وهكذا.وفي موقع ديوان 
محافظة البصرة نقرأ: باشرت لجنة الخدمات 
المحافظـة  ديـوان  فـي  التجـاوزات  ورفـع 
بإزالة التجاوزات التجارية في سـوق العشار 
بمشـاركة مديريـة البلديـة وقيـادة شـرطة 
البصرة. وقال مسؤول لجنة متابعة الخدمات 
ورفع التجاوزات مكي التميمي لموقع الديوان 
:”إن هـذه الحملـة جـاءت لرفع التجـاوزات 
التجاريـة المنتشـرة فـي عمـوم المحافظـة 
لغرض رفـع جميع التجـاوزات الحاصلة في 
المدينـة، مبينا أن الحملة مسـتمرة إلى أطول 
فتـرة ممكنه من اجـل إزالة التجـاوزات التي 
تعيـق سـير المواطنيـن، مؤكـدا أن الحملـة 
اشـتركت فيها مجموعة من الدوائر الخدمية 
منها البلدية وقيادة شـرطة البصرة. وأشـار 
إلـى أن الحملة تتضمن رفـع تجاوز المحالت 
علـى األرصفة والشـوارع، إضافة إلـى إزالة 
الشمسـيات المسـندة على الشـارع الرئيس، 
وان “الحملـة” جـاءت بدعم مباشـر من قبل 
حكومة البصرة المحلية. قد تكون تصريحات 
المسـؤولين المحلييـن في البصـرة قد قيلت 
لعشـرات المرات، وفي مناسبة أو من دونها، 
بل هي أحاديث العامـة والخاصة ألن المدينة 
تعـج وتضـج بالمتجاوزيـن علـى األرصفـة 
والشـوارع العامـة كمـا يقـول رئيـس لجنة 
الحملـة المركزية لرفع التجـاوزات التجارية 
في المدينـة، عبد الكريم الرويمـي، الذي بين 
:” إن البصـرة تعانـي من انتشـار التجاوزات 

التجارية بشكل كبير وخاصة تجاوز أصحاب 
المحال على الرصيف والبسطيات، مشيرا إلى 
إن لجنة رفـع التجاوزات عازمـة على رفعها 
مـن األرصفـة والشـوارع العامـة، مؤكدا إن 
هذه الحملة سـتنطلق خالل األسبوع المقبل. 
وأنهـا ستشـمل جميـع الشـوارع التجاريـة 
في المحافظة منها شـارع الوطـن والجزائر 
والداكير، إضافـة إلى منطقة البصرة القديمة 
لجنـة  إن  إلـى  الرويمـي  .ولفـت  والجبيلـة 
التجـاوزات ماضية في رفـع تجاوز الوحدات 
السـكنية، إضافـة إلـى إطـالق هـذه الحملة 
الخاصة برفع التجاوز التجاري. يذكر إن لجنة 
الخدمـات ورفع التجـاوزات أوعزت إلى كافة 
المواطنين المتجاوزيـن من المحال التجارية 
علـى األرصفـة والشـوارع العامـة، الحد من 
التجـاوز الحاصل في المدينـة خدمة للصالح 
العـام. وتعانـي البصـرة من تجـاوز أصحاب 
المحال التجارية وسكان المحافظات األخرى 
على ارضـي المدينة بشـكل عشـوائي، األمر 
الذي سـعت خاللـه حكومة البصـرة المحلية 
إلـى إيجـاد جملـة من الحلـول التـي تحد من 
هـذه التجاوزات.ولم تسـلم األطراف والقرى 
مـن قضيـة التجـاوزات، إذا لـم تكن بأسـوأ 
أحوالهـا، وحتـى وقت قريب كانـت واجهات 
المدارس وبعض المؤسسات الحكومة بمنأى 
عن التجـاوزات هذه لكنها اليـوم تعاني أكثر 
مـن انتشـار محـالت البقالين وباعـة المواد 
الغذائيـة والحاجيـات المنزليـة األخرى ومن 
ضجيج أجهزة مكبـرات الصوت، وللحد منها 
نالحـظ قيـام بعض المسـئولين فـي البلدية 

ومـدراء  والقائممقاميـن 
النواحي بسحب األجهزة هذه 
مـن أصحابها الذين يتخذون 
من واجهات المدارس محال 
لتجارتهم لكنهم سـرعان ما 
يعـودون لهـا إمـا بالتوافق 
مع مسـؤول القاطع البلدي 
أو بالضغـط عليـه من خالل 
العشـيرة وترهيبـه وهكـذا 
تتخذ القضية منحى مغايرا.

عبـد  ضيـاء  يقـول  وبذلـك 
األمير وهو مهندس كهرباء 
تعمـل  أهليـة  شـركة  فـي 
علـى إضـاءة الشـوارع في 
البصرة على  مناطق شـمال 
أنه طلـب من دائـرة العقود 
في محافظـة البصرة إعفاء 
شـركته مـن المناقصة هذه 
ذلـك ألنـه غيـر قـادر علـى 
رفع تجاوزات السـكان على 
الشـارع الرئيـس مـن الذين 

بنـوا مسـاكنهم ومحالهـم التجاريـة هناك، 
ومثلـه يقـول فاضل عبـد الله األسـدي وهو 
مقاول تقوم شركته بمد أنبوب مياه ثقيلة في 
المدينة، شـمال البصرة أيضا، للسـبب نفسه، 
ألنه تلقى تهديدا بالقتل من مجموعة شـيدت 
بيوتهـا على جانب من الشـارع العام، أمرهم 
بإزالة المشـيدات تلك.وفي هـذا الجانب بحث 
مديـر ناحية الدير، الحقوقي “عدنان حسـين 
علي” التجاوزات الحاصلة على أراضي الدولة 

واألرصفة والشوارع العامة وتلكؤ عمل بعض 
الشركات في الناحية. والذي قال :”انه ناقش 
خالل االجتماع الموسـع الذي ترأسه بحضور 
مدراء وممثلي الدوائر الحكومية في الناحية، 
مشـاكل التجـاوزات الحاصلـة علـى أراضي 
الدولة، واألرصفة، والشـوارع العامة، وتلكؤ 
بعض الشـركات المنفذة للمشاريع الخدمية، 
فضال إلى استعراض سالمة السدود والنواظم 
فـي الناحية، مبينا إلى إدراج مقترح لتسـييج 
األراضـي المتروكة لكـي ال يتجاوز عليها وال 

تتحـول إلى مكـب للنفايات، فضـال عن بحث 
اسـتعدادات دائـرة مجـاري الناحيـة لفصـل 
الشتاء، والتشـديد على ضرورة تصريف مياه 
األمطار بانسـيابية، وأهمية متابعة مشروع 
إنارة الشـوارع فـي مركز الناحيـة. متابعون 
حاجـة  بـأن  يقولـون  التجـاوزات  لقضيـة 
المواطن لفرص العمل والسـكن وضعف أداء 
الدولة في معالجة ذلـك إضافة إلى تقصيرها 
في معاقبـة المتجاوزين أسـباب تكمن وراء 

زيادة التجاوزات وانعدام الحلول لها.

املتجاوزون عىل األرايض.. مشكلة البرصة يف اخلدمات البلدية واالستثامر و النهوض

12 مليار دوالر ثروة احد املتهمني بفساد املركزي

بعد أن شجعهم قرار رئاسة الوزراء قبل 4 أعوام

املواطن متفائلة بانخفاض الترصحيات السلبية

 المستقبل العراقي / خاص
قـال مصـدر مقـرب مـن 
بالتحقيق  المختّصـة  اللجنـة 
الخاصـة  الفسـاد  تهـم  فـي 
بالبنـك المركـزي إن الثـروة 
التـي جمعهـا أحـد المتهمين 
تبلغ 12 مليار دوالر، الفتاً إلى 
أنه أسـهم في االستحواذ على 
أموال غير منقولة لمسـتثمر 

عراقـي بارز في داخـل البالد 
مليـارات   10 قيمتهـا  تبلـغ 

دينار.
هـذا  أن  المصـدر  وأكـد 
المسؤول الصغير قام بالنصب 
وجعلـه  المسـتثمر،  علـى 
يضـارب بأكثر مـن 14 مليار 
دوالر مـن رصيد بنـك يملكه 
مقابـل أن يؤمن لـه التغطية 

المركزي،  البنـك  المالية فـي 
وأضـاف أن المسـؤول لم يف 
المسـتثمر  وأوقـع  بوعـده 
ضحية. وذكـر أن مجموع ما 
سرقه المسـؤول يبلغ تقريبا 
22 مليـار دينـار، منّوها بأن 
هنـاك حـاالت كثيـرة أخـرى 
تصـل فيها عمليات االختالس 

إلى أكثر من هذا المبلغ.

    بغداد / المستقبل العراقي 
أعلنـت اللجنة القانونية فـي مجلس النواب أمس عن موافقة أغلبية أعضائها على تشـريع قانون 
لتحديد واليات الرئاسـات الثالث. وقال عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى إن لجنته »وافقت بأغلبية 
أعضائها في اجتماع عقدته )أمس( على تشريع قانون يقضي بتحديد فترة واليات الرئاسات الثالث«. 
وكان رئيـس كتلـة األحرار النيابية المنضويـة في التحالف الوطني بهاء االعرجي قد أعلن، في شـهر 
تمـوز الماضي، مع عدد من النواب المسـتقلين عن تقديم كتلته مقتـرح قانون يقضي بتحديد واليات 
الرئاسات الثالث بدورتين فقط، كاشفاً عن توقيع 100 نائب على هذا المقترح. وأعلنت كتلة المواطن 
النيابيـة التـي تمثل تيار شـهيد المحـراب، في منتصف شـهر تموز الماضـي، عن دعـم جميع الكتل 
المنضوية في التحالف الوطني لمقترح قانون تحديد واليات الرئاسات الثالث بدورتين باستثناء كتلة 

دولة القانون، عادًة ذلك المقترح يحول دون تكرار الدكتاتورية المتمثلة بالنظام السابق.

القانونية النيابية تتجه إلقرار ترشيع حيدد واليات الرئاسات الثالث

     بغداد / المستقبل العراقي
أكـد القيادي فـي القائمة العراقيـة حامد المطلك أنـه ضمن جبهة 
الحوار الوطني والقائمة ولم ينشق عنها، الفتاً إلى أن مشروعه الجديد 
يهـدف لتصحيح مسـار العراقيـة.  وقـال المطلك إن »المشـروع الذي 
أعلنـاه، أمس األربعاء، فريد من نوعه، وهو ليس انشـقاقا عن القائمة 
العراقيـة أو جبهـة الحـوار الوطني«، مبينـا »أننا ضمن جبهـة الحوار 
والقائمـة ومع المشـروع الوطني الـذي أطلقته«. وأضـاف المطلك أن 
»هذا المشـروع الجديد يهدف إلى تصحيح األخطاء التي حدثت ولمسار 
القائمة العراقية«، مؤكدا أن »المشـروع مكمل لمشـروع القائمة الذي 
يصـب في مصلحة العـراق والعراقيين ووحدته ومسـتقبله«، موضحاً 
أن »الحديـث عن ائتالفنا مع دولة القانون لخـوض االنتخابات المقبلة 

سابق ألوانه«. 

املطلك: العراقية تتجه حلركة 
»تصحيح املسار«
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»مصيرها يحدده أهلها.. وال يحق ألحد التصرف به بشكل منفرد«

تبدو مخاضات العملية السياسية في العراق 
أنها تس�تهلك مبررات وجودها المحش�ور في 
نفق االحتالل منذ أن قبل المدعون وليمة السيد 
بريمر مأخوذين بوهج المكان المسكون بسرقة 
حقوق الشعب العراقي ومصادرة حريته. كان 
المحتل عارفا بخفايا الم�كان ورمزيته، بينما 
كان المدعون مش�غوفين بالمظهر والعناوين 
الجدي�دة التي تنتظرهم لذلك س�هل على إدارة 
االحتالل اصطيادهم ليصبحوا ممثلي زور على 
كل من:1- السيادة المصادرة 2- الوطنية غير 
المتحقق�ة 3- الدس�تور الملغ�وم بالمخاط�ر 
الفاضح�ة وف�ي مقدمتها التقس�يم من خالل 
إرساء ما يسمى ب�”المناطق المتنازع عليها” 
والتصوي�ت على الدس�تور الذي أس�س لوالدة 
الديمقراطي�ة الميت�ة بش�هادة وف�اة س�ميت 
المخترق�ة  االنتخاب�ات   -4 “المحاصص�ة” 
بالتزوي�ر ال�ذي أصب�ح س�هل المن�ال ألحزاب 
الس�لطة والصانعة للتعطيل من خالل بوسطة 
القائم�ة االنتخابي�ة الت�ي ترجم�ت بهلواني�ة 
االنتخابات منذ لحظة والدتها برعاية االحتالل 
ال�ذي لم يكن س�وى وصي عل�ى الفوضى. من 
جراء ذل�ك كله ظهر العرج والع�وق في العمل 
السياس�ي لما بعد 2003 لذلك لم نش�هد والدة 
عملي�ة سياس�ية حقيقية، ولم نش�هد ظهور 
مش�روع سياس�ي عراقي، حت�ى ان االصوات 
الوطنية التي ش�خصت الخط�أ مبكرا وحاولت 
التصحيح وجهت اليها التهم وامطرت بسيل من 
التحريض الذي وصل الى هدر الدم الذي س�رب 
الى الحواشي التي اعدت للفتنة. والذين سخروا 
اعالم الحكومة والسلطة للترويج لمدعيات كل 
من :- 1- كتابة الدس�تور 2- اجراء االنتخابات 
3- تألي�ف مفوضي�ة االنتخاب�ات 4- تش�كيل 
حكومات س�ميت بمجلس الحكم ثم الحكومة 
المؤقت�ة ث�م الحكومة االنتقالية ث�م الحكومة 
الت�ي تلته�ا والتي لم تك�ن دائمية اال باالس�م. 
5- المصالح�ة الوطنية وحي�ن انجلت الغبرة، 
ظه�ر ان تلك لم تكن س�وى مدعيات فارغة لم 

تجلب للشعب العراقي سوى مزيد من المعاناة 
وضياع فرص البناء والتقدم. فال الدستور الذي 
تفاخروا به ه�م متفقون عليه. وال االنتخابات 
الت�ي مدحوها اوال وج�دوا انفس�هم يطعنون 
بنزاهتها مما اضاع مصداقيتها ومصداقيتهم. 
وال المفوضية التي بالغوا في امانتها ونزاهتها 
ث�م عادوا ليطعنوا بها علنا ويحاكموها، وبذلك 
س�جلت احزاب الس�لطة فش�ال يمت�د على كل 
مس�احات العمل السياس�ي مصحوبا بفش�ل 
متفاق�م النتائ�ج على صعي�د العم�ل الحزبي 

الخاص بكل واحد منهم. 
والمصالحة الوطنية التي أهدرت من اجلها 
ماليين الدوالرات من خالل زوار عمان ودمشق 
وبيروت والقاهرة ثم لندن واإلمارات لم تتحول 
ال�ى مش�روع عم�ل تتواج�د في�ه الكف�اءات 
واألرق�ام الوطني�ة التي ل�م تعد موج�ودة في 
أحزاب الس�لطة من كتلها الى حكوماتها التي 
ال يع�رف بع�ض اعضائه�ا تحرير ام�ر إداري 
يكتس�ب احت�رام العاملين م�ن الموظفين في 
مؤسس�ات الدول�ة. مثلم�ا ال يع�رف البع�ض 
منه�م كيفية مواصل�ة تعليم�ه للحصول على 
الش�هادة الجامعية وما فوقها دون ان يعرض 
نفس�ه للمس�اءلة القانوني�ة اذ كيف يتس�نى 
لمن هو عضو في مجل�س النواب او الحكومة 
او مجال�س المحافظ�ات ان يس�جل طالبا في 
الماجس�تير او الدكتوراه والس�نة التحضيرية 
تتطل�ب حض�ورا يومي�ا. فه�ل ترك مث�ل هذا 
العضو حضور جلسات مجلس النواب ليحضر 
محاضرات الس�نة التحضيرية، وه�ذا تقصير 
في عم�ل وطني ائتمن�ه عليه الش�عب. ام هل 
ظ�ل مواظب�ا عل�ى حض�ور جلس�ات مجلس 
الن�واب واعمال لجانه ول�م يحضر محاضرات 
الس�نة التحضيري�ة فكيف اجتازه�ا وعبر الى 
س�نة البح�ث التي تحت�اج هي االخ�رى جهدا 
مضنيا ف�ي المكتبة والتفرغ لكتابة الرس�الة. 
نحن امام ظاهرة تس�قيطية لالفراد واالحزاب 
والحكومة والمش�اريع الوطنية بس�بب سلوك 

ش�خصي يس�رق الدولة ويس�تغل المسؤولية 
للمناف�ع الش�خصية والدول ال تبن�ى على هذا 
المس�توى م�ن التراجع م�ن حس�ابات العقد 
االجتماع�ي ال�ذي يمنح الدولة قدرة وش�رعية 
على اصدار القوانين ومنح الجنس�ية وشهادة 
الجنس�ية وج�واز الس�فر ضم�ن الس�ياقات 
الدولي�ة المعم�ول به�ا ال كم�ا ذه�ب البعض 
إلدخ�ال الدولة في معمعة التكثي�ر من اللغات 
في الوثائق الرس�مية مما يحم�ل الدولة مزيدا 
م�ن اعباء الكلفة المالية ومزيدا من الوقت في 
انج�از المعام�الت التي تعمد ال�دول المتقدمة 
للتقلي�ل منه�ا واختصاره�ا لصال�ح المواطن 
ال�ذي يطم�ح الى الش�عور بالدول�ة التي توفر 
ل�ه الراح�ة والضم�ان مثلما توفر له الس�يادة 
واالطمئن�ان. وغياب ال�رؤى التي تعطي الدولة 
وزنا في السياس�ة الدولية مثلما تعطيها قبوال 
ورض�ا داخلي�ا ينعك�س عل�ى زي�ادة انتاجية 
المواط�ن العراقي من خالل تعزيز التالحم بين 

ابناء الوطن الواحد. 
وه�ذا الغي�اب هو ال�ذي جعل قائم�ة دولة 
القان�ون ل�م تحس�ن الخي�ار الدس�توري عند 
ظه�ور نتائ�ج االنتخابات ع�ام 2010 فدخلت 
ف�ي مماطلة م�ن اجل كرس�ي الحك�م عبرت 
عن عدم خبرتها في الفقه الدس�توري والفهم 
الوطني، وعملية ائتالفها مع اطراف اخرى من 
ل�ون واحد ع�رف بالتحالف الوطن�ي الذي ولد 
ضعيفا في س�بيل الفوز بلق�ب القائمة االكبر 
حتى يتسنى لها تش�كيل الحكومة اوقعها في 
خطا سياس�ي كبير الزالت تعان�ي منه بل هو 
م�ن اوصلها الى طريق مس�دود الي�وم وضيع 
عليه�ا حتى فرص�ة تش�كيل حكوم�ة اغلبية 
كما صرح بذلك الس�يد ن�وري المالكي، ولو ان 
قائم�ة دولة القان�ون تركت الفرص�ة للقائمة 
الس�ياق  الحكوم�ة وف�ق  لتش�كيل  العراقي�ة 
الدس�توري لما اس�تطاعت القائم�ة العراقية 
تحقي�ق الحص�ول على “163” صوت�ا في ذلك 
الظرف وبالتالي سيرجع التكليف لقائمة دولة 

القانون لتش�كيل الحكومة ولما دخلنا في تلك 
المماحكة التي افسدت النفوس وادخلت البالد 
في تش�تت وضي�اع م�ن نتائجه م�ا نحن فيه 
الي�وم، ان الدع�وة الى تش�كيل حكومة اغلبية 
ه�ي دعوة صحيح�ة لو ان العالق�ة بين حزاب 
الس�لطة وكتلها حافظت عل�ى توازنها، ولكن 
والح�ال وصلت الى هذا التش�رذم الذي ال يتفق 
عل�ى اصدارات القض�اء، وال يتوقف عند حدود 
المخاطر التي ته�دد الوطن، وامثلتها اصبحت 
واضح�ة للعيان، فنحن بن�اء على ذلك مقبلون 
على عواصف سياس�ية ال يحمد عقباها، ومن 
هن�ا فق�دت الش�راكة مصداقيته�ا لوجود من 
يتحال�ف مع اإلره�اب ضد الوط�ن ووجود من 
يبيع الوطن ألهوائه ورغباته التي عرفت بعض 
دول الج�وار اس�تثمارها، وعلي�ه ف�ال حكومة 
الشراكة متحققة، وال حكومة األغلبية ممكنة 
م�ن خالل هذا الطاقم الفاش�ل، ويبقى مفتاح 
االنتخابات بالقائمة الفردية سواء كان العراق 
دائرة واحدة وهو األفضل او عدة دوائر بش�رط 
خلوها م�ن التزوير، حتى نحصل على كفاءات 
حقيقي�ة من خالله�ا تبدأ عملية إع�ادة كتابة 
الدس�تور وتش�كيل حكومة من خالل القائمة 
األكث�ر ف�وزا باالنتخاب�ات وه�ذه العملية هي 

األخرى تحتاج الى مزيد من التروي والحكمة.

حكومة األغلبية أم حكومة الرشاكة الوطنية ؟!

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

إضـاءات

غضب تركامين - عريب عىل زعيم »گوران« لدعوته ضم كركوك إىل كردستان

  بغداد/ المستقبل العراقي

طالبت لجنة األم�ن والدفاع النيابية، 
بإلغ�اء عق�د ش�راء طائ�رات »إف - 16« 
األميركية في حال رفض الجانب األميركي 
المعلوم�ات  تس�جيل  جه�از  اس�تبدال 
اإلس�رائيلي الصن�ع الموج�ود فيها، فيما 
اس�تبعدت لجنة العالقات الخارجية إلغاء 
الصفقة ما لم يش�رع قان�ون خاص بها.
وقال نائ�ب رئيس اللجنة إس�كندر وتوت 
إن »اللجنة في شكل خاص والبرلمان في 
ش�كل عام، يرفض�ان وجود ه�ذا الجهاز 
 ،»16  - »إف  طائ�رات  ف�ي  اإلس�رائيلي 
وفي حال بقائه سنس�عى إل�ى إلغاء عقد 
ش�راء الطائ�رات األميركي�ة واس�تبدالها 
بطائ�رات من مص�ادر أخ�رى«. وأضاف 
أن »اللجنة ستس�تجوب المس�ؤولين عن 
إبرام الصفقة لمعرفة أسباب وجود جهاز 
تسجيل المعلومات اإلسرائيلي الصنع في 
الطائرات التي سيستوردها العراق«. وكان 
ضباط في القوة الجوية العراقية كش�فوا 
ع�ن وج�ود جه�از تس�جيل للمعلوم�ات 
إس�رائيلي الصنع في الطائرات من طراز 
»إف - 16« المصنع�ة م�ن قب�ل ش�ركة 
»لوكهي�د مارت�ن« والت�ي تعاق�د الع�راق 
على شرائها.وأكدت عضو لجنة العالقات 
الخارجي�ة النائب أس�ماء الموس�وي أنه 
»من غير الممك�ن إلغاء صفقة الطائرات 
األميركي�ة المس�توردة لمصلح�ة العراق 
ن�زوالً عند مطالب ش�خصية«. وأوضحت 
أن »اكتشاف جهاز التسجيل ضمن تركيبة 
الطائرات األميركية المتفق عليها أمر جيد 
يحس�ب لمصلحة الق�وة الجوية العراقية 

لكونها اكتش�فت األمر بمجرد اس�تطالع 
كش�في إلمكان�ات تلك الطائ�رة في حين 
عج�ز عن ذلك طي�ارو دول المنطقة التي 
تس�تورد تل�ك الطائ�رات وبالمواصف�ات 
نفسها منذ سنوات«. وزادت »باستطاعة 
العراق رف�ع تلك األجهزة التس�جيلية من 
الطائ�رات وال دخ�ل لجه�ة في ذل�ك، وما 
يش�اع م�ن ضغ�وط أميركية لمن�ع إزالة 
أجهزة التس�جيل غير صحيح، باعتبار أن 
عقود صفق�ة الطائرات تخت�ص بتجهيز 
الب�الد بالطائ�رات فق�ط وال عالق�ة له�ا 
بكيفية اس�تعمالها أو التعديالت الممكن 
إدخالها على التركيب الفني والميكانيكي 
لها«. وأكد مصدر في ائتالف دولة القانون 
أن »الترويج لمس�ألة أجهزة التسجيل في 
الطائ�رات األميركي�ة أم�ر سياس�ي أكثر 
من�ه فني أو تقني«. وتاب�ع أن »أميركا لم 
تف�رض على العراق أي اش�تراطات خالل 
إب�رام صفقة الطائرات، وبالتالي ال يمكن 
إطالق االتهامات جزافاً«. وأصاف المصدر 
أن »المسؤولين في القوة الجوية العراقية 
شكلوا لجنة فنية لتحديد حجم الضرر الذي 
يس�ببه هذا الجهاز إلى جان�ب إيجاد آلية 
فنية محكمة تسمح برفع جهاز التسجيل 
من دون اإلضرار بخريطة تشكيل الطائرة 
وعملها فضالً عن تزويدها بأجهزة أخرى 
تمن�ع التجس�س«.وزاد أن »القائ�د العام 
للقوات المس�لحة “رئيس ال�وزراء نوري 
المالك�ي” منح الفرق الهندس�ية والفنية 
الت�ي تتابع موضوع الطائ�رات األميركية 
صالحيات واسعة شرط الرجوع إليه قبل 
تنفي�ذ أي اقتراح لتصحيح عمل الطائرات 

وتقويمه«.

الخارجية النيابية تستبعد ذلك مالم يشرع قانون

غريمه التقليدي طالباني يعود إلى الواجهة

    كركوك/ المستقبل العراقي

قائم�ة  رئي�س  زي�ارة  عل�ى  رداً 
المعارضة نوشيروان  الكردية  التغيير 
مصطفى إل�ى مدينة كركوك، ودعوته 
لضمها إلى اقليم كردستان العراق، فقد 
وجه ممثلو تركمان وعرب المحافظة 
وقوى سياس�ية أخرى انتقادات حادة 
للدعوة مؤكدي�ن أن مصير المحافظة 
يح�دده أهلها وال يح�ق ألحد التصرف 

به بشكل منفرد. 
ورفضت الجبهة التركمانية بشدة 
زي�ارة رئي�س قائمة التغيي�ر الكردية 
كرك�وك  إل�ى  مصطف�ى  نوش�يروان 
واجتماع�ه م�ع محافظه�ا وأعض�اء 
قائم�ة التآخ�ي الكردية، ف�ي مجلس 
المحافظ�ة م�ن دون لق�اء األعض�اء 
المجل�س،  ف�ي  والتركم�ان  الع�رب 

وقول�ه “من يقرر مصي�ر كركوك هم 
مواطنوه�ا بي�د أن رأين�ا ه�و إعطاء 
ضمانات حقيقي�ة لمكوناتها وضمها 

إلى اقليم كردستان بوضع خاص”. 
وأك�دت ف�ي بي�ان صحف�ي “أن 
مصي�ر كركوك يق�رره اهلها فإن اهل 
كرك�وك الحقيقيي�ن هم من س�كنوا 
وبن�وا كركوك من�ذ الق�دم، وال يحمل 
صفة اهل كركوك من اس�تقدم سواء 
قبل عام2003 أم بعدها لغرض تغيير 
ديموغرافية كركوك”، في اش�ارة إلى 
اتهام�ات إل�ى القي�ادة الكردية بدفع 
نحو مئ�ة الف كردي إل�ى كركوك من 

المناطق الكردية الشمالية. 
وش�ددت الجبهة على “أن كركوك 
كان�ت وس�تبقى عراقية لك�ن بنكهة 
تركماني�ة خالص�ة، وال يحق ألي كان 
من خارج كركوك فرض رأيه أو اقتراح 

آلي�ات لمصي�ر كرك�وك الذي ه�و بيد 
الحقيقيي�ن حتماً”.من جانبه،  اهلها 
قال المتحدث باسم الكتلة العربية في 
مجل�س كركوك عبد الله العاصي  “إن 
تحدي�د مصي�ر كركوك لي�س من حق 
أي ط�رف أو جهة سياس�ية”، رافًضا 
زيارات المسؤولين األكراد للمحافظة 
واصًفا اياها ب�”االستفزازية”. واشار 
في تصري�ح نقل�ه موقع “المس�لّة” 
كرك�وك  “مس�ألة  أن  إل�ى  العراق�ي 
عراقي�ة وحلولها تأتي عب�ر المواطنة 
وتوج�ه العرب في المدين�ة نحو بقاء 

كركوك عراقية”.
كما انتقد النائب عن كتلة األحرار 
البرلماني�ة حاك�م الزاملي تصريحات 
مصطف�ى الخاصة بض�م كركوك إلى 
إقلي�م كردس�تان العراق، مش�يراً إلى 
أن تقرير مصي�ر المحافظة ال يرتبط 

بتصريحات الشخصيات السياسية أو 
بيد مسؤول معين. 

يح�دد  ال  “كرك�وك  أن  وأض�اف 
وإن  كرك�وك،  أهال�ي  إال  مصيره�ا 
ضمه�ا إل�ى أي منطق�ة أو اقلي�م ال 
يق�ره ه�ذا المس�ؤول أو ذاك وإنم�ا 
يقرّه الدستور وال يجوز تحديد مصير 
المحافظة بالتصريحات السياسية أو 
الس�جاالت”. وقال إن “هناك دستوراً 
كما أن هن�اك مواطناً ه�و الذي يقرر 
انضمام كرك�وك او ع�دم انضمامها، 
ونعتقد أنها تمثل طيفاً عراقياً واسعاً، 
وهي لكل العراقيين ال لجهة أو لقومية 

وفئة أو حزب معين”. 
وأش�ار إل�ى أن “تصريحات زعيم 
حركة التغيير نوشيروان تأتي لصالح 
االنتخاب�ات وال تص�ب ف�ي مصلح�ة 
الش�عوب” داعًي�ا إل�ى االبتع�اد ع�ن 

التصريح�ات الت�ي تؤث�ر ف�ي وض�ع 
كرك�وك وش�عبها. وكان زعيم حركة 
التغيير الكردية نوش�يروان مصطفى 
ق�د دعا م�ن كرك�وك أم�س االول إلى 
ضمها إلقليم كردس�تان الع�راق لكن 
“بوض�ع خ�اص” مش�يراً إل�ى أنه ال 
اعتراض على تس�ليح الجيش العراقي 
طالم�ا أن األك�راد ش�ركاء ف�ي بغداد 
رافض�اً أن “يك�ون الجيش ج�زءاً من 

حسم الصراع السياسي”.
وحركة التغيير وتسمى بالكردية 
“گ�وران” هي حزب ينش�ط في اقليم 
كردس�تان العراق أسس�ه السياس�ي 
الك�ردي نوش�يروان مصطف�ى ع�ام 
االتح�اد  م�ن  اس�تقالته  بع�د   2009
الوطني الكردس�تاني بزعامة الرئيس 
ج�الل طالباني وه�و ح�زب علماني 
يعارض التحالف الكردس�تاني ويدعو 

لمحارب�ة الفس�اد. وأعلن�ت الحرك�ة 
م�ن  انس�حابها   2010 ع�ام  أواخ�ر 
ائتالف الكتل الكردستانية على خلفية 
“رفض الحزبين الحاكمين في اإلقليم 
ال�ذي  السياس�ي  اإلص�الح  مش�روع 
قدمت�ه”، مؤكدة أن الحركة س�تعمل 
مس�تقبالً في البرلمان العراقي بشكل 

مستقل. 
وق�د حصلت حرك�ة التغيير على 
8 مقاع�د ف�ي مجل�س الن�واب كانت 
جميعه�ا من حص�ة االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني بزعام�ة طالبان�ي، كما 
أن لها 21 نائباً في برلمان كردس�تان 

الذي يتشكل من 111 نائباً. 
يذك�ر أن العالق�ة بي�ن الحكومة 
االتحادي�ة ف�ي بغداد وحكوم�ة اقليم 
كردستان تشهد توتراً يتعلق بخالفات 
سياسية ودس�تورية وبعض الملفات 

العالق�ة ابرزه�ا التعاق�دات النفطية 
لالقليم وادارة الثروة النفطية والمادة 
140 م�ن الدس�تور الخاص�ة بتطبيع 
األوضاع ف�ي المناطق المتنازع عليها 
بينه�ا محافظ�ة كرك�وك وف�ي ادارة 
المناف�ذ الحدودية والمطارات وغيرها 
م�ن الصالحيات االداري�ة والقانونية.

ويبلغ عدد س�كان محافظ�ة كركوك 
حوالي مليون نس�مة وتضم مكونات 
متنوعة من االكراد والتركمان والعرب 
مقدم�ة  ف�ي  وه�ي  والمس�يحيين 
المناط�ق المتنازع عليه�ا، ففي حين 
يطال�ب األك�راد بضمها إل�ى اقليمهم 
الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 
يرفض تركمان وعرب المحافظة ذلك 
ويدع�ون لبقائها محافظة مس�تقلة 
ترتب�ط بالعاصم�ة أو تحويله�ا إل�ى 

إقليم مستقل بذاته.

    بغداد/ المستقبل العراقي

يش�دد رئيس الوزراء نوري المالكي على 
ع�دم وج�ود أي مانع دس�توري، م�ن دخول 
الجي�ش االتحادي الى أي�ة منطقة عراقية في 
الجن�وب او الش�مال أو الوس�ط، مضيفا »أن 
كركوك، ومن ح�ق الجيش أن يدخلها، ويدخل 
أربي�ل، وصالح الدي�ن، والس�ليمانية«. ولفت 
ال�ى ض�رورة »أال تخط�ئ قوات البيش�مركة، 
وتتع�رض للجي�ش العراق�ي«، موضح�ا »أن 
الحديث عن مناطق متنازع عليها ال يعني أنها 
تذه�ب الى إقلي�م كردس�تان، فتتمركز قوات 

البيشمركة فيها«.
 في المقابل اكد وكيل وزارة البيش�مركة 
ف�ي حكوم�ة إقلي�م كردس�تان أن�ور حاجي 
عثم�ان، أن قواته لن تس�مح للجيش العراقي 

بدخول أراضي كردستان«.

اإلحساس بالعزلة
ه�ذا الكالم الص�ادر م�ن كال الطرفين، 
يشي ظاهريا بجو عس�كري متشنج، بينما 
الحقائ�ق المتحرك�ة خل�ف ه�ذا التصعي�د 
تعك�س ص�ورة أخ�رى، ذات صلة مباش�رة 
بالوضع السياس�ي الذي بات يعيشه رئيس 
اإلقليم مس�عود البرزاني الذي يمكن وصفه، 
بأنه إحس�اس عمي�ق بالعزلة عل�ى خلفية 

جملة من القضايا التي تحركت أخيرا. 
فرف�اق بارزاني من الساس�ة العراقيين 
الذين كانوا تخندقوا معه لس�حب الثقة عن 
المالك�ي في اجتماع أربي�ل، انفرط عقدهم 
بوضوح، حيث لم يع�د زعيم التيار الصدري 
الس�يد مقتدى الصدر مع�ه في هذا الخندق، 
بعد أن انسحب عمليا من خطوة سحب الثقة، 
كما أن اياد عالوي زعيم القائمة العراقية لم 
يعد ذا تأثير فاعل في دعم بارزاني لمواجهة 

المالكي سياسيا. وبحسب مصادر مطلعة، 
أن رئي�س البرلم�ان أس�امه النجيف�ي الذي 
كان ضم�ن الس�اعين الى س�حب الثقة في 
أربي�ل، قد أعاد مياه التصاف�ي مع المالكي، 
وأكد له في اجتماع ثنائي، وقوفه الى جانبه 
في مواجه�ة بعض األمور الت�ي يطالب بها 
الجانب الكردي، الس�يما المناطق المتنازع 

عليها.

أردوغان يحذر
الى جانب ذلك، تلقى بارزاني تحذيرا شديدا 
- األس�بوع الماض�ي– م�ن رئي�س الحكومة 
التركي�ة طيب رجب أردوغ�ان بضرورة تجنب 
أي مس�عى القامة إقليم كردي شمال سوريا، 
وهي خطوة كان بارزان�ي يعول عليها لتكون 
ظهيراً له ف�ي مطالبه الكردية خالل التعاطي 

مع حكومة المركز في بغداد.

وثائق مزورة
والنقط�ة األخي�رة المهم�ة الت�ي جعلت 
بارزاني يش�عر بما يش�به الحصار، تتمثل في 
قيام المالكي بمنع استيراد كردستان أسلحة 
ثقيلة من الخارج، من دون توقيعه ش�خصيا، 

موضح�ا أن حكوم�ة كردس�تان عم�دت الى 
تزوير بع�ض الوثائق وتقديمه�ا الى عدد من 
ال�دول بغ�������ية ش�راء األس�لحة الثقيلة، 
فس�ارعت ه�ذه ال�دول ال�ى االستفس�ار من 
بغداد، فكان الرد بتف��������نيد وفضح هذه 

الوثائ�ق المزورة، األمر الذي تس�بب في الغاء 
ش��راء األس��لحة لج��هة اإلقل��يم.

طالباني والمالكي والنجيفي
وعل�ى القاعدة التاريخي�ة، حين يضعف 
موق�ف بارزان�ي يقوى ف�ي مقابل�ه موقف 
غريم�ه التقلي�دي الرئي�س ج�الل طالباني، 
وبحس�ب مصادر أنه س�يعقد اجتماعا ثالثيا 
ال�ى جان�ب المالك�ي والنجيفي خ�الل ايام، 
ليمه�د بذلك الى اجتماع وطن�ي يضم زعماء 
القوى السياس�ية، بغية حلحل�ة األزمة التي 
قد ت�راوح مكانها لحي�ن ال�دورة االنتخابية 

المقبلة. 
وفي جمي�ع األحوال، فإن عق�د اجتماع 
لكبار الساسة من خالل جهود طالباني، انما 
يعن�ي في المحصلة النهائية، عودة دوره الى 

الواجهة، في مقابل انحسار لدور بارزاني.

مطالبات بإلغاء صفقة طائرات أمريكية 
بسبب جهاز تسجيل إرسائييل

بارزانــي يف »خنــدق« الضعــف بعــد حتـذيــرات اردوغـــان واملــالكــي
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     المستقبل العراقي/ متابعة

فاز الرئيس األميركي الديمقراطي باراك 
أوباما بفترة رئاسية ثانية في البيت االبيض 
متغلب�ا على ش�كوك قوي�ة بي�ن الناخبين 
بش�أن ادارت�ه لالقتص�اد االميرك�ي وحقق 
نص�را واضح�ا عل�ى منافس�ه الجمهوري 
ميت رومني. واخت�ار االميركيون مجددا ان 
يبقوا م�ع حكومة مقس�مة في واش�نطن 
باالحتف�اظ برئي�س ديمقراطي ف�ي البيت 
االبي�ض واالحتف�اظ بالكونغ�رس كما هو 
حيث يس�يطر الديمقراطي�ون على مجلس 
الشيوخ ويهيمن الجمهوريون على مجلس 
ف�ي  االميرك�ي  الرئي�س  ووق�ف  الن�واب. 
ش�يكاغو أم�ام آآلف من انص�اره الفرحين 
الذي�ن أخذوا يهللون م�ع كل عبارة ينطقها 
ف�ي خطاب النص�ر الذي قال في�ه إن هناك 
حاج�ة لحلول وس�ط حت�ى تمض�ي البالد 
قدما. وقال أوباما “لقد نهضنا وناضلنا من 
اجل العودة وهذا من اج�ل أمريكا واالفضل 
ق�ادم”. وتعه�د أوبام�ا بالعمل م�ع زعماء 
الحزبين الديمقراط�ي والجمهوري لخفض 
عج�ز الميزاني�ة االتحادية واص�الح قانون 
الضرائ�ب وقانون الهج�رة وخفض اعتماد 

البالد على النفط األجنبي. 
كم�ا تعه�د ب�أن يس�تمع إل�ى زعم�اء 
الحزبي�ن خالل االس�ابيع القليل�ة المقبلة، 
وق�ال إن�ه س�يجري محادثات م�ع رومني 
بخص�وص “أوج�ه التع�اون حت�ى تمضي 
هذه البالد قدما” وس�يبحث معه التحديات 
المقبلة.وأعلن أوباما انه س�يعود إلى البيت 
االبي�ض وهو أكث�ر تصميما عل�ى التصدي 
للتحديات التي تواجه أمريكا. وقال “س�واء 
كنت استحق أصواتكم ام ال فأنا قد استمعت 
اليك�م وتعلم�ت منكم وبفضلك�م أصبحت 

رئيسا أفضل”.
وظل ع�دد االص�وات التي حص�ل عليها 
كل مرش�ح في التصويت الش�عبي متقاربا 
إل�ى حد كبي�ر اذ حصل أوبام�ا على 50 في 
المئة من االص�وات وحصل رومني على 49 
ف�ي المئة بع�د حملة طويل�ة ومريرة أنفق 
خاللها المرش�حان وحلفاؤهم�ا الحزبيون 
ملياري دوالر اميركي. وبعد ان واجه رومني 
وهو مليونير رأس من قبل شركة لالسثمار 
الخاص المباشر عددا من العثرات االنتخابية 
ف�ي البداي�ة تق�دم واقت�رب م�ن منافس�ه 
الديمقراطي أوباما بعد ان تغلب على الرئيس 
ف�ي المناظ�رة االولى م�ن ث�الث مناظرات 
الجمه�وري  المرش�ح  واعت�رف  رئاس�ية. 
“65 عاما” حاكم ماساتشوس�تس السابق 

بهزيمت�ه أم�ام أوبام�ا ف�ي خطاب يتس�م 
بالذوق وس�ماحة النفس ألقاه امام انصاره 
المحبطي�ن ف�ي بوس�طن. واتص�ل رومني 
بأوباما لالعتراف بالهزيمة بعد جدل قصير 
حول فوز الرئيس الديمقراطي بوالية أوهايو 
المتأرجح�ة. وقال رومني ألنص�اره بعد أن 
اتصل بأوبام�ا لتهنئته “هذا وقت التحديات 
الكبرى بالنس�بة ألمري�كا وأتمنى أن ينجح 
الرئي�س في قيادة أمتنا”. وحذَّر رومني من 
االس�تقطاب الحزب�ي ف�ي واش�نطن وحث 
زعم�اء الحزبين الديمقراط�ي والجمهوري 
على وضع مصلحة “الناس قبل السياسة”. 

وتغل�ب أوبام�ا عل�ى رومن�ي في ع�دد من 
الوالي�ات المتأرجحة رغ�م ضعف االنتعاش 
االقتص�ادي وارتف�اع معدل البطال�ة اللذين 

خيما على حملته االنتخابية. 
وكانت الش�بكات التلفزيونية قد تكهنت 
بالنتيجة في وقت متأخر من مساء الثالثاء 
إال أن حملة رومني انتظرت ألكثر من ساعة 

للموافقة على النتيجة في أوهايو. 
ف�ي  قوي�ا  انتص�ارا  أوبام�ا  وحق�ق 
الوالي�ة الحاس�مة أوهايو وواليات ش�هدت 
معارك س�اخنة هي فرجيني�ا ونيفادا وأيوا 
وكول�ورادو. وحق�ق له ه�ذا أصوات�ا زادت 

بكثي�ر عل�ى االص�وات الت�ي يحتاجها في 
المجم�ع االنتخابي وه�ي 270 صوتا وترك 
ه�ذا الفوز مستش�اري رومن�ي مصدومين 

من الخسارة.
وف�از أوبام�ا وه�و أول رئي�س أس�ود 
للوالي�ات المتح�دة بع�د ان نجح ف�ي اقناع 
الناخبي�ن االميركيين بالوق�وف ورائه وهو 
يحاول تحفيز نمو قوي لالقتصاد والتعافي 
من أس�وأ كس�اد من�ذ الكس�اد العظيم في 

ثالثينات القرن الماضي. 
بع�ض  االقتص�ادي  التعاف�ي  وأظه�ر 
مؤش�رات الق�وة لكن مع�دل البطالة مازال 

يق�ف بعناد عن�د 7.9 في المئ�ة. وكان فوز 
أوبام�ا ف�ي الوالي�ة الحاس�مة أوهايو كما 
توقعت شبكات التلفزيون االميركية خطوة 
حاس�مة ف�ي ف�وز الرئي�س الديمقراط�ي 
باالص�وات المطلوب�ة للف�وز ف�ي المجمع 
االنتخاب�ي وه�ي 270 صوتا ووج�ه ضربة 
قاضي�ة آلمال رومني في اقتناص الفوز في 

الواليات المتأرجحة.
وذك�رت ش�بكات التلفزي�ون االميركية 
ف�ي  مح�دودا  ف�وزا  حق�ق  أوبام�ا  أن 
اوهاي�و وويسكونس�ن وأيوا وبنس�يلفانيا 
ونيوهامبش�ير وه�ي واليات نافس�ه عليها 

رومن�ي بش�دة وف�از رومن�ي ف�ي والي�ة 
متأرجحة وحيدة هي نورث كاروالينا. وفي 
البداية أخر رومني قلي�ال اعترافه بالهزيمة 
حين شكك بعض الجمهوريين في ان أوباما 
ف�از حقا في أوهايو رغ�م اصرار كل خبراء 
االنتخاب�ات ف�ي جميع ش�بكات التلفزيون 
الكبرى على اعالنه رئيس�ا لمدة ثانية. لكن 
حي�ن أضيفت كلوروداو وفرجينا إلى صالح 
أوبام�ا طبق�ا لتوقعات ش�بكات التلفزيون 
لم يع�د بإمكان رومني الحص�ول على عدد 
االص�وات المطلوبة ف�ي المجمع االنتخابي 

حتى لو اعيد النظر في نتائج أوهايو.

أوروبـــا التــضــامـن ولــيــس فـقـــط االنضــبـــاط

ــض ــي ــت األب ــي ــب ـــا حيــتــفــظ بــمــفــاتــيــح ال ـــام أوب

      جورج سوروس

في األصل، كان االتحاد األوروبي يمثل ما 
يطل�ق عليه علماء النفس وصف “الموضوع 
الخيال�ي”، أو اله�دف المرغ�وب ال�ذي يلهم 
مخيل�ة الن�اس. والواقع أنني كن�ت أرى فيه 
تجسيداً للمجتمع المفتوح جماعة من الدول 
القومي�ة الت�ي تخلت عن جزء من س�يادتها 
م�ن أجل الصال�ح العام وش�كلت اتح�اداً ال 
تهيمن عليه أي�ة دولة أو قومية بعينها. غير 
أن أزمة اليورو تس�ببت ف�ي تحويل االتحاد 
األوروب�ي إل�ى كي�ان مختلف جذري�ا. فاآلن 
أصبحت الدول األعضاء منقس�مة إلى فئتين 
دول دائن�ة وأخرى مدين�ة وبالطبع أصبحت 
ال�دول الدائن�ة ه�ي المتحكم�ة ف�ي األمر. 
وتحتل ألمانيا مركزاً مهيمنا في هذا الترتيب 
باعتبارها الدولة الدائنة األكبر حجماً واألكثر 
جدارة ائتمانية. وتدفع الدول المدينة عالوات 
خطر كبيرة لتمويل ديونها، وهو ما ينعكس 
ف�ي ارتفاع تكالي�ف االقتراض ف�ي مختلف 
قطاعات االقتص�اد لديها. ولق�د دفعها هذا 
إلى دوامة انكماش�ية وف�رض عليها قصوراً 

تنافس�ياً كبيراً وربما كان دائماً في مواجهة 
ال�دول الدائنة. وال تعكس هذه النتيجة خطة 
مدروس�ة، وإنما هي سلس�لة م�ن األخطاء 
السياسية. فلم تسع ألمانيا إلى احتالل مركز 
مهيمن ف�ي أوروبا، وهي غي�ر راغبة فضالً 
ع�ن هذا في تقبل االلتزامات والمس�ؤوليات 
التي يفرضه�ا عليها هذا المركز. وبوس�عنا 
أن نس�مي ه�ذا الموق�ف “مأس�اة االتح�اد 

األوروبي”.
ولكن يب�دو أن التطورات األخيرة تعطينا 
سبباً للتفاؤل، حيث تسعى السلطات اآلن إلى 
اتخاذ خطوات لتصحي�ح أخطائها، وخاصة 
مع قرار تش�كيل االتحاد المصرفي وبرنامج 
المعام�الت النقدي�ة الصريح�ة، وهو ما من 
شأنه أن يسمح بقدر غير محدود من التدخل 
م�ن ِقَبل البنك المركزي األوروبي في س�وق 
الس�ندات الس�يادية. كما اطمأنت األس�واق 
المالي�ة إل�ى أن اليورو باق. وق�د يكون هذا 
بمثابة نقطة تحول، ش�ريطة فرضه بالقدر 
الكاف�ي مع اتخ�اذ خط�وات إضافي�ة نحو 

المزيد من التكامل.
ولك�ن م�ن المؤس�ف أن المأس�اة الت�ي 

تتوالى فصوله�ا في االتحاد األوروبي تتغذى 
خصيصاً على مثل هذا البصيص من األمل. إذ 
تظل ألمانيا على استعداد للقيام بالحد األدنى 
من الجهد وال ش�يء أكثر م�ن ذلك  للحفاظ 
على تماس�ك الي�ورو. وهو ما من ش�أنه أن 
يديم االنقس�ام بين ال�دول الدائنة والمدينة. 
وال تبش�ر هذه الفجوة المتزايدة االتساع في 
األداء االقتصادي والهيمنة السياسية بالخير 
بالنس�بة لالتح�اد األوروب�ي، وال يج�وز لنا 
أبداً أن نس�مح لها بالتح�ول إلى وضع دائم. 
والب�د من إيجاد وس�يلة لمنع ه�ذه الفجوة، 
فالتاري�خ ليس ق�دراً محتماً عل�ى أية حال. 
إن االتح�اد األوروبي، الذي جاء تصميمه في 
األس�اس كأداة للتضامن، أصبح اليوم قائماً 
ومتماسكاً بحكم الضرورة البحتة. ومن غير 
الممكن أن يفضي هذا إلى شراكة متناغمة. 
والس�بيل الوحيد لعكس هذا االتجاه يتلخص 
ف�ي اس�تعادة روح التضام�ن الت�ي حركت 
المش�روع األوروب�ي منذ البداي�ة. وتحقيقاً 
له�ذه الغاية، قمت مؤخراً بتأس�يس مبادرة 
المجتم�ع المفت�وح م�ن أجل أوروب�ا. ومن 
خالل قيامي بهذا أدركت أن أفضل مكان للبدء 

هو من حيث تس�ببت السياسات الحالية في 
خل�ق قصة أعظم معاناة إنس�انية: اليونان. 
فالناس ال�ذي يعانون اآلن ليس�وا هم الذين 
اس�تغلوا النظام وأحدث�وا األزمة. والواقع أن 
مصير العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء 
السياسي العالقين في اليونان محزن بشكل 
خاص. ولكن من غير الممكن فصل محنتهم 
عن محن�ة اليونانيي�ن أنفس�هم. ولن تؤدي 
أي�ة مب�ادرة مخصص�ة للمهاجري�ن إال إلى 
تعزيز مش�اعركراهية األجانب والتطرف في 

اليونان.
فبوس�عنا أن نقي�م بي�وت تضام�ن في 
اليون�ان، والتي س�وف تك�ون بمثابة مراكز 
مجتمعي�ة للس�كان المحليي�ن، وتق�دم في 
الوقت نفس�ه الطعام والمأوى للمهاجرين. 
هناك بالفع�ل العديد من المطاع�م الخيرية 
والجه�ود الت�ي تبذله�ا منظم�ات المجتمع 
المدن�ي لمس�اعدة المهاجري�ن، ولكن هذه 
المب�ادرات غي�ر ق�ادرة عل�ى التعام�ل مع 
مش�كلة بهذا الحجم. وتصوري يتلخص في 

تعزيز هذه الجهود.
لقد تعطلت سياس�ة اللج�وء في االتحاد 

األوروبي. إذ يتعين على الالجئين أن يسجلوا 
أنفس�هم في البل�د العضو ال�ذي دخلوا إليه، 
ولك�ن الحكوم�ة اليوناني�ة ال تس�تطيع أن 
تعالج كل الحاالت. فقد تم وضع نحو ستين 
ألف�اً من الالجئين الذين س�عوا إلى تس�جيل 
أنفس�هم في مرافق احتج�از حيث الظروف 
غير إنسانية. والمهاجرون الذين ال يسجلون 
أنفس�هم ويعيشون في الش�ارع يتعرضون 
لهجم�ات المجرمي�ن الهمجيين م�ن أنصار 

حزب الفجر الذهبي الفاشي الجديد.
لقد وضع�ت الس�ويد الهجرة وسياس�ة 
اللج�وء بين أه�م أولوياتها، ف�ي حين تعرب 
مصي�ر  بش�أن  مخاوفه�ا  ع�ن  النروي�ج 
المهاجري�ن في اليونان. وه�ذا يعني أن كالً 
م�ن البلدين يصل�ح أن يكون مرش�حاً أولياً 
لدع�م بي�وت التضامن. وبوس�ع دول أخرى 
ميس�ورة األحوال أن تنضم إليهم�ا. والواقع 
أن مبادرة المجتمع المفتوح من أجل أوروبا 
على اس�تعداد لتقديم الدعم له�ذه المبادرة، 
وإنن�ي ألتمن�ى أن تك�ون مؤسس�ات أخرى 
حريصة على القيام بنفس الشيء. ولكن هذا 
البد أن يكون مشروعاً أوروبيا فهو المشروع 

الذي البد أن يج�د طريقه في نهاية المطاف 
إلى الميزانية األوروبية.

في الوق�ت الحالي، يحقق ح�زب الفجر 
الذهب�ي تقدم�اً سياس�ياً م�ن خ�الل توفير 
الخدم�ات االجتماعي�ة لليونانيي�ن في حين 
يهاج�م المهاجري�ن. وه�ذه المب�ادرة التي 
اقترحته�ا تق�دم بدي�اًل إيجابياً يق�وم على 
التضام�ن  تضامن األوروبيين مع اليونانيين 
المهاجري�ن.  م�ع  اليونانيي�ن  وتضام�ن 
والمبادرة تقدم استعراضاً عملياً للروح التي 
البد أن تبث ف�ي االتحاد األوروب�ي بالكامل.  
وفي أقرب وقت ممكن، س�وف أقوم بإرسال 
فري�ق تقيي�م احتياج�ات مب�ادرة المجتمع 
المفتوح من أجل أوروبا إلى اليونان لالتصال 
بالسلطات واألفراد والمنظمات التي تساعد 
المحتاجي�ن بالفع�ل  به�دف وض�ع خط�ة 
نس�تطيع أن نعمل عل�ى توليد الدع�م العام 
لها. ويتلخ�ص هدفي في إع�ادة الحياة إلى 
فك�رة االتح�اد األوروب�ي كأداة للتضام�ن، 

وليس فقط االنضباط.

• رئيس مجلس إدارة صندوق سوروس

قصف متبادل بين األحياء السنية والعلوية

اإلبراهيمـي: سوريـا قد تتحـول 
إىل »صومال آخر« !!

     المستقبل العراقي/ وكاالت

قال شهود عيان في دمشق إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون بجروح إثر 
قصف بقذائف الهاون استهدف حي مزة 86 وسط العاصمة السورية دمشق.

وقال شهود عيان أنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد بعد سقوط نحو اثنتي 
عشرة قذيفة على الحي الذي تقطنه غالبية علوية. وكان الحي قد شهد يوم االثنين 
الماضي تفجير سيارة مفخخة ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة نحو ستين 
آخرين بجروح. وقد نفت قناة الدنيا السورية شبه الرسمية ما نقلته وسائل إعالم 
حول قصف مس�لحي المعارضة القصر الجمهوري ومطار المزة العسكري ومقر 

المخابرات في دمشق وقالت إن تلك األنباء عارية تماما عن الصحة.
وقال�ت ربة منزل في منطقة المزة طلبت عدم ذكر اس�مها “تتوجه س�يارات 
اإلس�عاف إلى المنطقة والش�بيحة يطلق�ون رصاص بنادقه�م اآللية بجنون في 

الهواء”.
وكان نشطاء من المعارضة قالوا أن سيارة ملغومة انفجرت ليل الثالثاء قرب 
مسجد في حي القدم وهو حي تقطنه أغلبية سنية تنتمي إلى الطبقة العاملة في 
جنوب العاصمة مما أس�فر عن مقتل وإصابة العش�رات. سياسياً، حذَّر المبعوث 
العرب�ي واألممي إلى س�وريا األخض�ر اإلبراهيمي من أن س�وريا ق�د تتحول إلى 
“صومال آخر”. وقال اإلبراهيمي إنه “إذا لم يتم حل األزمة، فإن ذلك يعني سقوط 
الدولة وبروز أمراء الحرب والمليشيات، سيكون هناك خطر صوملة”. وأضاف أن 
الوضع في س�وريا خطير للغاية، ومن الممكن أن يتسع الصراع الدائر في سوريا 

إلى مستويات أكبر من الفوضى وصوال إلى حرب أهلية.

وسط تهديد من السلطات االمنية

الكويتيون يعتزمون القيام بتظاهرة حاشدة األحد
     المستقبل العراقي/ وكاالت

قال نائب كويتي سابق أن جماعات المعارضة 
الكويتية تعت�زم ان تتحد في مظاهرة يوم األحد 

المقبل احتجاجا على النظام االنتخابي الجديد.
وكانت الش�رطة الكويتية قد فضت األسبوع 

الماض�ي مظاه�رة غير مص�رح به�ا احتجاجا 
على هذا النظ�ام. وتعتبر الكويت من اكثر الدول 
الخليجي�ة تس�امحا م�ع المعارض�ة لكن خالل 
االس�ابيع القليلة الماضية اس�تخدمت الشرطة 
الغاز المس�يل للدم�وع وقنابل الدخ�ان لتفريق 
آالف من الكويتيين كان�وا يحتجون على النظام 

االنتخاب�ي قب�ل االنتخاب�ات المق�ررة ف�ي أول 
كانون االول. وتش�هد الكويت منذ أس�ابيع توترا 
متصاع�دا بين الس�لطة والمعارضة ومظاهرات 
احتجاجية بس�بب صدور مرسوم أميري بتعديل 
النظام االنتخابي الش�هر الماضي في ظل غياب 
البرلم�ان وه�و ما اعتبرت�ه المعارض�ة “انقالبا 
على الدس�تور” ودع�ت المواطنين 
االنتخابات.  ومقاطع�ة  للتظاه�ر 
وتنظم االحتجاجات عادة وبشكل 
سلمي في ساحة االرادة المواجهة 
الكويت�ي  االم�ة  مجل�س  لمق�ر 
لك�ن بع�ض االحتجاج�ات امتدت 
ال�ى ش�وارع قريبة وأس�فرت عن 
الحكوم�ة  وتق�ول  اش�تباكات. 
الت�ي  المظاه�رات  ان  الكويتي�ة 
تحدث خارج المناطق المخصصة 
له�ا وب�دون تصري�ح ه�ي غي�ر 

مشروعة.
وكت�ب ولي�د الطبطبائ�ي وهو 
نائ�ب معارض س�ابق في مجلس 
ان جماع�ات  تويت�ر  االم�ة عل�ى 
المعارض�ة تعت�زم تنظي�م حش�د 
كبير في الس�احة يوم 11 تشرين 
الخمس�ين  الذك�رى  ف�ي  الثان�ي 
للدستور. ومن بين نواب المعارضة 

اس�الميون وقبلي�ون وليبرالي�ون انضم�وا إل�ى 
مجموع�ات الش�باب ف�ي االحتجاج�ات. وأك�د 
أمير الكويت الش�يخ صب�اح األحمد الجابر أمس 
األّول الثالث�اء أن الكويتيين مخيرون بين طريق 

القانون الدستور أو الفوضى. 
وق�ال في كلمة بثتها وكال�ة األنباء الكويتية 
)كونا( “انن�ا مطالبون اليوم ف�ي أن نختار بين 
دولة القانون والدس�تور والتش�بث به حيث أنه 
طريق السالمة أو انتهاج طريق الفوضى والتعدي 
على صالحيات السلطات الدستورية المسؤولة”. 
وأض�اف “أود التأكيد على أنه لن يكون هناك أي 
ته�اون نح�و كل ما من ش�أنه المس�اس بأمن 
الوط�ن وس�المة المواطنين”.وتاب�ع قائال، في 
اجتم�اع مع قادة االمن بالدي�وان االميري انه لن 
يكون هناك “أي تساهل في تطبيق القانون على 
الجمي�ع ودون هوادة”. ول�م تطالب احتجاجات 
الكويت بتغييرات سياسية جذرية وتفادت البالد 
االنتفاضات الش�عبية التي شهدتها بعض الدول 
العربية. وركزت احتجاجات الكويت على قضايا 
محلية منه�ا النظام االنتخاب�ي واصالحات مثل 
تش�كيل حكومة منتخبة ومحاسبة المسؤولين 
وه�ي  سياس�ية  أح�زاب  بتش�كيل  والس�ماح 

محظورة في الكويت. 
وقال األمير ان تعديل النظام االنتخابي هدفه 

الحفاظ على وحدة البالد.



اخبار ومتابعات6
www.almustakbalpaper.net

افتتحت الطرق المؤدية إلى شارع السفارات ضمن قاطع المنصور

 العدد )  380  (  اخلميس 8  تشرين الثاني  2012

      األنبار / المستقبل العراقي

محافظ�ة  مجل�س  رئي�س  اعل�ن 
االنبار جاس�م الحلبوسي عن مطالبته 
وزارة الدفاع وحكوم�ة بغداد بضرورة 
التدخل العاجل لس�حب ق�وات الجيش 
من المش�اريع واالراضي التي استولت 
عليه�ا قب�ل اي�ام على ضف�اف بحيرة 

الحبانية دون مبرر. 
وق�ال الحلبوس�ي لوكال�ة “انب�اء 
م�ا  الجي�ش  “ق�وات  أن  المس�تقبل” 
زالت متمركزة في المش�اريع واالرض 
االس�تثمارية التي اس�تولت عليها قبل 
اي�ام عل�ى ضف�اف بحي�رة الحباني�ة 
ش�رقي الرمادي دون معرفة االس�باب 

الت�ي دعته�م الى ط�رد المس�تثمرين 
واخراج الكوادر العاملة في المش�اريع 

المنفذة”. 
واضاف أن “المشاريع التي استولت 
عليها قوات الجيش هي مجمع سكني 
ومدارس وبناية مجلس االنبار وديوان 
المحافظة ومجمع تجاري ومش�اريع 
المباش�رة  تم�ت  وترفيهي�ة  خدمي�ة 
بتنفيذها منذ فترة ولم نعلم عن اسباب 

اخراجنا منها”. 
وبي�ن إن “العمل ال�ذي قدمت عليه 
قوات الجيش سيكون سببا في تخوف 
الش�ركات االس�تثمارية وضع�ف ف�ي 
تنفيذ الخدمات التي يحتاجها المواطن 

في االنبار”.

األنبار تطــالب بسحــب اجلــيش
من األرايض االستثامرية

      بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  اإلعم�ار  وزارة  أك�دت 
استعدادها التام للتعاون مع الشركات 
االس�بانية ف�ي مختل�ف القطاع�ات، 

داعية اياها الى االطالع على المشاريع 
المتاحة في مجاالت البناء المختلفة. 

وقال بيان للوزارة تلقت “المستقبل 
العراق�ي” نس�خة منه أم�س إن وزير 
صاح�ب  محم�د  واإلس�كان  االعم�ار 

الدراج�ي بحث مع الس�فير االس�باني 
في بغ�داد خوس�يه توربين�ي مورلينا 
والملحق التجاري في السفارة التعاون 
المش�ترك بي�ن البلدي�ن ف�ي مجال�ي 

االعمار والبناء. 

ونق�ل البي�ان ع�ن الدراج�ي قوله 
خالل اللق�اء إن الوزارة على اس�تعداد 
كامل للتعاون مع الش�ركات االسبانية 
في مختل�ف القطاعات وخاصة قطاع 
البن�اء واالنش�اءات ومش�اريع البن�ى 
التحتية, مش�يراً ال�ى ان البالد بحاجة 
ال�ى المزيد م�ن هذا المش�اريع، داعياً 
االط�الع  ال�ى  االس�بانية  الش�ركات 
على المش�اريع المتاحة ف�ي مجاالت 
الطرق والجس�ور وبناء المجمع���ات 

السك���نية والم���باني الع���امة. 
وأكد أن ال�وزارة اس�تطاعت خالل 
الفت�رة المنصرم�ة تحقي�ق إنج�ازات 
كبي�رة عل�ى الصع�د كاف�ة، وتنفي�ذ 
مشاريع ستراتيجية من خالل شركاتها 
التنفيذي�ة, مبيناً حاجة الش�ركات الى 
خبرات جدي�دة وتقنيات حديثة لتعزيز 

امكانياتها في تنفيذ المشاريع. 
من جانبه أش�ار الس�فير االسباني 
ال�ى أن وزارة االعم�ار واالس�كان تعد 
من اهم الوزارات، مبدياً استعداد بالده 
الكامل لالسهام في اعادة اعمار العراق 
عبر تنفيذ مشاريع في شتى المجاالت 

العمرانية، بحسب البيان.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الموارد المائية اس�تمرار ش�ركة الرافدين 
العام�ة لتنفيذ الس�دود، احدى تش�كيالت الوزارة، 
بتنفيذ مشروع تطهير ودفن وتبطين قناة العوجة 
االروائي�ة في محافظة المثن�ى بطول 6 كم المارة 

ضمن ناحية الوركاء. 
وقال بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس أن الهدف من تطهير هذه القناة 
هو تالفي توس�ع مقطع القناة نتيجة التآكل، مما 
يؤثر في االراضي والطرق والدور السكنية الواقعة 
على جانبي مس�ار القناة، اضافة الى تالفي تأثير 
المي�اه الجوفية نتيجة ارتفاع منس�وب ماء القناة 

خالل مواسم الزراعة.

      بغداد / المستقبل العراقي
 

نفت امانة بغداد بشدة ما تناولته 
بعض وسائل االعالم عن وجود تقرير 
لمنظم�ة اليونس�كو التابع�ة لألم�م 
المتحدة وضع مدين�ة بغداد بالمرتبة 
الثالث�ة من بي�ن أكثر عواص�م العالم 
احتواء عل�ى النفايات وثامن عاصمة 
على مس�توى التلوث البيئي. وذكرت 
مديري�ة العالق�ات واإلعالم ف�ي بيان 
العراقي”  صحفي تلقت “المس�تقبل 
نسخة منه أمس ان “امانة بغداد تنفي 
بش�دة االنباء التي روج�ت لها بعض 
وس�ائل االعالم والمواقع االلكترونية 
وج�ود  ع�ن  االنترن�ت  ش�بكة  عل�ى 
هك�ذا تقري�ر اصدرته منظم�ة األمم 
المتح�دة للتربي�ة والثقاف�ة والعلوم 
“اليونس�كو” وضع مدين�ة بغداد في 
المرات�ب االخي�رة م�ن حي�ث الواقع 
البيئي وانتش�ار النفايات”. واضافت 
ان “امان�ة بغ�داد تس�تغرب تعاط�ي 
وس�ائل االع�الم م�ع هكذا اش�اعات 
مغرضة وتداول تقارير ال اس�اس لها 
من الصحة تفتقر الى ابسط مقومات 
الدقة والموضوعية والمهنية وتنسبها 
الى منظمة دولية عريقة تابعة لالمم 
المتح�دة التي ل�م تص�در اي بيان او 
تقرير عل�ى موقعه�ا االلكتروني ولم 
يصرح احد مسؤوليها بهكذا موضوع 
ألي جه�ة اعالمي�ة محلي�ة كان�ت ام 
دولية”. واش�ارت الى ان “اليونس�كو 
ال تعن�ى بإصدار هك�ذا تقارير تتعلق 
بموض�وع النفاي�ات والبيئ�ة ب�ل ان 
لديه�ا برامج متخصصة ه�ي التربية 
والتعليم، والعل�وم الطبيعية، والعلوم 
والثقاف�ة،  اإلنس�انية واالجتماعي�ة، 
واالتصاالت واإلع�الم، الى جانب دعم 
والتدري�ب  األمي�ة  كمح�و  مش�اريع 
وتدري�ب  تأهي�ل  وبرام�ج  التقن�ي 
المعلمي�ن، وبرامج العل�وم العالمية، 
والتاريخي�ة،  الثقافي�ة  والمش�اريع 
واتفاقيات التع�اون العالمي للحفاظ 
والت�راث  العالمي�ة  الحض�ارة  عل�ى 
الطبيع�ي وحماية حقوق اإلنس�ان”. 
واش�ارت الى ان “امانة بغ�داد كانت 
تأم�ل أن ال تقع وس�ائل االع�الم بهذا 
الخط�أ الف�ادح وعملي�ة الخل�ط بين 
واجبات المؤسسات الدولية وادوارها 
المنوط�ة به�ا ونق�ل المعلومات من 
مواقع ومنتديات اعالمية غير رصينة 
تحاول االساءة بش�كل مباشر لبغداد 
وامانة بغداد واعطاء صورة سوداوية 

قاتمة ع�ن وضعها البيئ�ي والخدمي 
ال�ذي ش�هد خط�ه البيان�ي تحس�ناً 
وتطوراً كبيراً خالل السنوات الماضية 
وحتى اآلن”. وأهابت االمانة بوس�ائل 
االعالم الى اعتماد الدقة والموضوعية 
في تناول االخبار واستقاء المعلومات 
الموثق�ة  الرس�مية  مصادره�ا  م�ن 

واالبتعاد عن التخمينات والشائعات.
وأوض�ح البي�ان ان “امان�ة بغداد 
كمؤسسة خدمية اولت اهتماما كبيرا 
بقط�اع النظاف�ة م�ن خ�الل الجهود 
دوائره�ا  تبذله�ا  الت�ي  االس�تثنائية 
البلدي�ة االربع عش�رة المنتش�رة في 
عم�وم مناط�ق العاصمة بغ�داد التي 
تق�وم برف�ع نح�و 7 آالف ط�ن م�ن 
النفايات يومياً من الش�وارع واالزقة 
الس�كنية وم�ن  للمح�الت  الداخلي�ة 
نقاط معين�ة في االف�رازات الحديثة 
التي لم تكتمل فيها الخدمات التحتية 
يض�م  ال�ذي  اس�طولها  باس�تخدام 
ع�دداً كبي�راً من اآللي�ات التخصصية 
المجهزة من افضل الشركات العالمية 
المنتج�ة للعجالت والمكائ�ن والعمل 
متواصل على مدار 24 ساعة”. وتابع 

ان “الدوائ�ر البلدي�ة التابع�ة المان�ة 
بغداد تعمل بش�كل يومي وعلى مدار 
الس�اعة لرف�ع النفاي�ات م�ن جميع 
المحط�ات  ال�ى  ونقله�ا  المناط�ق 
التحويلية التي انجزت موخراً ثم تنقل 
بواس�طة حاويات آمن�ة ومغلقة الى 
مواق�ع الطم�ر الصح�ي الواقعة في 
اطراف مدينة بغداد”, مش�ددا على ان 
“وج�ود ح�االت تك�دس النفايات في 
بعض االحي�اء هي عملية افراز يومي 
نتيج�ة لعدم التزام بع�ض المواطنين 
النفايات”.  اخراج  بمواعيد وتوقيتات 
وأك�دت ان الدوائ�ر البلدي�ة “تواصل 
حمالت توزيع اكي�اس النفايات على 
الحاوي�ات  االف  ونش�ر  المواطني�ن 
الشوارع  البالستيكية والمعدنية على 
واماكن تجميع النفايات المؤقتة ويتم 
رفعه�ا م�ن قب�ل الم�الكات الخدمية 
بش�كل يومي مس�تمر وب�ال توقف”. 
واش�ار ال�ى ان “امانة بغ�داد انجزت 
نصب 9 محطات تحويلية في جانبي 
الكرخ والرصافة نفذتها شركة أكزيم 
التركي�ة بكلف�ة 26 ملي�ار لتجمي�ع 
النفاي�ات وكبس�ها داخ�ل حاوي�ات 

مغلقة ومن ثم نقلها بواس�طة آليات 
تخصصية الى معامل تدوير النفايات 
لفرزه�ا وكبس المتبق�ي وطمره في 
مواق�ع الطمر الصح�ي”. وأكد “قرب 
اكمال معملين لفرز وتدوير ومعالجة 
النفاي�ات يع�دان االكبر ف�ي منطقة 
ش�ركة  تنفذهم�ا  االوس�ط  الش�رق 
افن�ان التركي�ة بكلف�ة 105 مليارات 
دينار من اجل تحس�ين الواقع البيئي 
ف�ي العاصم�ة بغ�داد وإع�ادة تدوير 
النفاي�ات القابل�ة للتدوي�ر وتحوي�ل 
الج�زء المناس�ب منه�ا الى أس�مدة 
المتبق�ي  م�ن  والتخل�ص  عضوي�ة 
النهائ�ي ف�ي مطامر صحي�ة حديثة 
ال تؤث�ر في الترب�ة او المياه الجوفية 
بما يضمن حماي�ة متكاملة للبيئة”.

من جهة أخ�رى، افتتحت امانة بغداد 
الطرق المؤدية الى ش�ارع السفارات 
ضمن قاطع بلدية المنصور بعد اغالق 
دام نحو 9 اع�وام. وذكر بيان مديرية 
العالقات واالع�الم ان “مالكات دائرة 
بلدي�ة المنصور باش�رت بع�د افتتاح 
الشوارع أعمال تطويرها وتأهيلها بعد 
إزالة الحواجز الكونكريتية والس�واتر 

الترابي�ة واالنق�اض والب�دء بأعم�ال 
التنظيف وزراعة الجزرات الوس�طية 
والس�احات العام�ة واع�داد تصاميم 
مميزة إلنش�اء عدد من النافورات في 
تلك الشوارع، وإن الدائرة شارفت على 
االنته�اء م�ن انجاز اعم�ال تنفيذ 13 
نافورة موزعة عل�ى مناطق مختلفة 
ضمن قاطع الدائرة البلدية وبأحجام 
متنوعة سوف تسهم في اضافة سمة 
جمالية عل�ى مدينة بغداد”. واضافت 
ان “قسم الطرق يواصل اعمال تطوير 
عدد من الش�وارع الرئيسة والفرعية 
ف�ي منطق�ة الغزالي�ة منه�ا ش�ارع 
الضغ�ط المط�ل على محلت�ي 671-
673 ش�ملت اعم�ال التطوير اكس�اء 
اكت�اف الش�ارع بالمقرن�ص الملون 
ومد القالب الجانبي بواس�طة ماكنة 
القالب الحديثة وانش�اء عدد كبير من 
الكاب�ات الزراعية في عموم الش�ارع 
واعمال تطوير واجهات المؤسس�ات 
الحكومي�ة والجوام�ع والحس�ينيات 
الغزالي�ة  منطق�ة  ف�ي  الموج�ودة 
ش�ارع  تطوي�ر  أعم�ال  ومواصل�ة 

الداوودي في منطقة المنصور”.

أمانة بغداد تنفي وجود تقرير لليونسكو صنف العاصمة 
كثالث أكثر مدينة يف العالـم قذارة

      واسط / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صحة واس�ط عدم تس�جيلها ألية إصاب�ات بالكوليرا 
بعم�وم مناطق المحافظ�ة، مؤكدة وج�ود كميات كافية م�ن األدوية 
والمس�تلزمات الطبية المطلوبة للس�يطرة على الم�رض عند ظهوره. 
وقال مدير عام صحة المحافظة جبار الياس�ري أمس أن “المؤسسات 
الصحية في المحافظة لم تسجل أية إصابات بمرض الكوليرا في عموم 
مناط�ق المحافظة خ�الل المدة الحالية”، مش�يراً ال�ى أن “اإلصابات 
االربع التي سجلت الصيف المنتهي في قريتين بالنعمانية والشحيمية 
تمت الس�يطرة عليها وأن المؤشرات الحالية بخصوص ظهور المرض 

إيجابية جدا”. 
وأوض�ح إن “مذاخ�ر االدوية في المؤسس�ات الصحية بالمحافظة 
لديها خزين كاف من االدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للسيطرة 
على المرض مع وجود فرق طبية وتمريضية مهيأة لحصول أي حاالت 

طارئة”. 
وأضاف إن “هناك خطة مش�تركة ما بين دائ�رة الصحة من جانب 
والدوائ�ر والجهات االخ�رى من جانب آخر كالتربي�ة والماء والمجاري 
والبيئ�ة، إضافة ال�ى دي�وان المحافظة، اله�دف منها الس�يطرة على 
االوس�اط المالئمة لظهور المرض وانتقاله خاصة مياه الشرب وتقوم 
لجنة ممثلة عن هذه الجهات بإعداد تقارير يومية واخرى اسبوعية عن 

تحركاتها والفعاليات التي تقوم بها للحيلولة دون ظهوره”. 

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجل�س القض�اء األعل�ى 
التحقي�ق  محاك�م  عم�ل  تمدي�د 
والجناي�ات ليصب�ح م�ن الس�اعة 
ال�ى  صباح�اً  والنص�ف  الس�ابعة 
وذك�ر  عص�راً.  الرابع�ة  الس�اعة 
تلق�ت  القضائي�ة  للس�لطة  بي�ان 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه 
أم�س إن “رئي�س مجل�س القضاء 
المحمود  القاضي مدح�ت  االعل�ى 
عق�د اجتماعا موس�عا ضم رئيس 
االدعاء العام ورئيس هيئة االشراف 
القضائي ورئيس محكمة استئناف 
الرصافة ورئيس محكمة استئناف 
الك�رخ والقاضي االول في محكمة 
الك�رخ  ف�ي  المركزي�ة  التحقي�ق 
والمدعي الع�ام فيها والمش�رفين 
القضائيي�ن ف�ي مقر الهيئ�ة، كما 
اس�تضاف االجتم�اع اح�د اعضاء 
محكمة التميي�ز االتحادية”. وقال 
البيان ان “المجتمعين ناقشوا وضع 
خطة انج�از قضايا الموقوفين في 
الع�راق عام�ة وفي بغ�داد خاصة، 
وذلك بتشكيل هيئات تحقيقية في 
محاكم التحقي�ق المختصة تتألف 
م�ن قاض�ي تحقيق وعض�و ادعاء 

ع�ام او اكثر وعدد م�ن المحققين 
مواق�ف  ال�ى  تنتق�ل  القضائي�ن 
مكات�ب التحقيق ومراكز الش�رطة 
التي  الموقوفي�ن  اف�ادات  لتدوي�ن 
لم يس�بق تدوينه�ا قضائيا واتخاذ 
باق�ي االج�راءات القانوينة إلنجاز 
الق�رارات  القضاي�ا واتخ�اذ  ه�ذه 
وتاب�ع  المناس�بة”.  القضائي�ة 
“توص�ل االجتماع ال�ى تمديد عمل 
محاك�م التحقي�ق والجناي�ات من 
الساعة الس�ابعة والنصف صباحاً 
الى الس�اعة الرابعة عصراً واشعار 
الجه�ات التنفيذية ذات العالقة في 
وزارت�ي العدل والداخلي�ة بضرورة 
احضار المتهمين واطراف الدعاوى 
في الوقت المح�دد وتحديث قاعدة 
بيانات اوام�ر القبض لتالفي تكرار 
تنفيذها”. وش�دد المجتمعون على 
الضب�ط  “ال�زام اعض�اء  ض�رورة 
القضائ�ي بتنفيذ ق�رارات القضاء 
الس�يما االف�راج واخ�الء الس�بيل 
بالكفال�ة، والتش�ديد عل�ى حص�ر 
التحقي�ق بالجه�ات المتخصص�ة 
قانوني�ا، وف�ي حال الق�اء القبض 
عل�ى المتهمين م�ن غيرها وجوب 
الجه�ات  عل�ى  الموق�وف  ع�رض 

التحقيقية خالل 24 ساعة”.

صحـة واسـط تؤكـد عـدم وجود
 إصابات بالكولريا

متديــد عمــل حمــاكـم التحقيق
إىل 8 ساعات ونصف الساعة

بن�اء على الدع�وى المقامة من قب�ل المدعي )خميس 
محسن منصور( الذي يطلب تبديل )لقبه( من )الزكروطي( 
ال�ى )الجنابي( فمن لديه اعتراض مراجعة هذه المديرية 
خالل مدة اقصاها عش�رة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
المديري�ة في الدعوى وفق احكام المادة )14( من قانون 

االحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل .

بن�اء عل�ى الدعوى المقام�ة من قب�ل المدعي )عالوي  
حسن منصور( الذي يطلب تبديل )لقبه( من )الزكروطي( 
ال�ى )الجنابي( فمن لديه اعتراض مراجعة هذه المديرية 
خالل مدة اقصاها عش�رة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 
المديري�ة في الدعوى وفق احكام المادة )14( من قانون 

االحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل .

مديرية اجلنسية العامة 
شؤون األحوال املدنية يف كربالء

العدد / 2296  

مديرية اجلنسية العامة 
شؤون األحوال املدنية يف كربالء

العدد / 2263   

اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح 

مدير اجلنسية العام / وكالة

اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح 

مدير اجلنسية العام / وكالة

      بغداد / المستقبل العراقي

أنجزت الش�ركة العام�ة لخدمات 
الثروة الحيوانية، احدى شركات وزارة 
الزراع�ة، آلية تجهيز مربي مش�اريع 
الدواجن بمادة الذرة الصفراء المنتجة 

من قبل الشركة. 
وق�ال مدير إع�الم ال�وزارة كريم 

التميم�ي ف�ي بي�ان صحف�ي أم�س 
أن “الش�ركة أوع�زت ال�ى مديري�ات 
الزراع�ة ف�ي المحافظ�ات بتجهي�ز 
مربي مش�اريع الدواجن بمادة الذرة 
الصف�راء المنتجة من قبل ش�ركة ما 
بين النهرين العامة للبذور لمحصول 
العم�ل  لغ�رض   2013-2012 ع�ام 
بموجبها”. وأضاف “سيتم المباشرة 

بعمليات التجهيز عند اعالن الش�ركة 
العامة عن موعد التجهيز.

مبيناً إن الوزير وجه بالمس�اهمة 
بأجور نق�ل األعالف من مواقع وزارة 
التجارة ال�ى مربي الث�روة الحيوانية 
ف�ي عم�وم المحافظ�ات م�ن أج�ل 
تطوي�ر الث�روة الحيوانية وتحس�ين 

إنتاجها في العراق”.

إنجاز آلية جتهيز مريب مشاريع الدواجن 
بالـذرة الصفــراء

اإلعامر تبدي استعدادها للتعاون مع الرشكات اإلسبانية

املوارد تواصل تطهري قناة العوجة يف املثنى
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 العدد )380( اخلميس 8 تشرين الثاني  2012

تعلن محافظة ميس�ان / قسم العقود العامة الحكومية عن اعالن املناقصة 
املدرج�ة تفاصيله�ا يف ادن�اه ضمن موازن�ة تنمي�ة االقاليم فع�ى الراغبني يف 
االش�راك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان 
لغ�رض الحصول عى نس�خة من ال�روط واملواصفات الفني�ة والتعليمات اىل 
مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل 
للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االثنني املصادف  2012/11/19 
الس�اعة الثانية عر ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود 
العام�ة الحكومي�ة يف الطابق الثان�ي, اذا صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات 

عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة :

• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
اجور نر االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق 
او خط�اب ضم�ان نافذ ع�ن املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم م�ن تاريخ غلق 
املناقص�ة وص�ادر من احد املص�ارف العراقي�ة املعتمدة واملعن�ون اىل محافظة 
ميس�ان / تنمية االقاليم عى ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من 

كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم
محافظ ميسان

إعالن مناقصة رقم )314( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية طرق وجسور ميسان / تنمية االقاليم

        المستقبل العراقي/ بغداد/ مها بدر

ق�ال عض�و اللجن�ة االقتصادي�ة يف مجل�س النواب 
عامر حسني ل�"املستقبل العراقي"  ان "الحكومة وبعد 
أن ق�ررت الغاء البطاق�ة التموينية عليه�ا أن تجد آلية 
لليس�طرة عى الس�وق كي ال تمتص ه�ذه "15" الفا، 

ويبقى املواطن يف حرية".
وتوق�ع حس�ني أن يعمد الكثري من التج�ار إىل رشاء 
هذه املواد من السوق واحتكارها وبيعها بسعر مرتفع، 

ما يشكل مشكلة كبرية عى مستوى غذاء الشعب.
وأكد الخبري االقتصادي ثامر الهيمص ل�"املس�تقبل 
العراقي" ان "ادارة البطاقة التموينية فاشلة منذ ان بدأ 

يف 2003".
وتاب�ع البياتي أن القرار لم يحس�ب القدرة الرائية 
للمواطن واملش�اكل املحتملة فاملبل�غ الخصص وقيمته 
15 الف�ا، اليغطي احتياج�ات املواطن.وأك�د البياتي ان 
القرار يحتاج اىل اعادة دراسة يف ضوء األزمة االقتصادية 
يف الع�راق وظروف املواطن، مؤكد ان هذا القرار س�وف 

يفتح بابا كبريا للتجار ولن تكن هناك رقابة".
 وأش�ار إىل أن موازنة العام املقبل تتضمن 6 مليارات 
التمويني�ة، داعي�ا الحكوم�ة اىل  مخصص�ة للبطاق�ة 
توظيفه�ا يف دع�م صن�دوق البطاق�ة التموينية.ولفت 
الهمي�ص اىل، ان ه�ذه املش�كلة س�تؤثر يف االنتخابات 

املقبلة بشكل كبري.
مستشار مركز بحوث السوق الدكتور سالم البياتي 
ق�ال، ان "منهجي�ة ادارة البطاق�ة التمويني�ة يف الفرة 
الس�ابقة تؤكد ان هذه البطاق�ة التموينية، تتجه نحو 

املوت.
وأض�اف البياتي ان "ضخ األموال التي س�توزع عى 
املواطن�ني للس�وق مع رف�ع الدعم من البطاقة س�وف 
يؤدي�ان اىل ارتفاع االس�عار واضافة هم جديد اىل  دزينة 
الهموم للمواطن العراق�ي، وزيادة عبء الحاجة يف ظل 
س�وق غري مس�يطر عليها ويف ظل تج�ارة غري منظمة 

وه�ذا ي�ؤدي إىل اإلحب�اط يف حال�ة غي�اب الدول�ة ع�ن 
الس�يطرة س�تكون هذه املبالغ عبئا جديدا عى املواطن 
وبرنامج قطع البطاقة مخطط له منذ سنتني".اىل ذلك، 
ع�دت وزارة التخطيط الق�رار خط�وة اوىل للوصول اىل 
نظ�ام ضمان اجتماع�ي فعال، يش�مل العوائل الفقرية 
باملعون�ة الحكومية والتي قد يصل ع�دد أفرادها اىل 10 

ماليني فقط.
وكش�ف مس�ؤول حكومي عن أن "الحكومة تهدف 
من وراء القرار إىل التدرج، لكي تنس�حب الحقا من هذا 

امللف وتتفرغ للنشاطات االقتصادية الكربى".
وأك�د مجلس الوزراء أن قراره، يف اس�تبدال البطاقة 
التمويني�ة بمبل�غ 15 ألف دين�ار ابتداء م�ن اذار العام 
املقبل يعترب تمهيدا لالنس�حاب ال�كيل منها، كي تتفرغ 

الحكومة اىل نشاطات اقتصادية "كربى".
فيما أكدت اللجنة االقتصادية الربملانية انها ستعقد 
اجتماع�ا طارئا، لبح�ث تداعيات القرار ال�ذي وصفته 

باملفاجئ.
ويف الوق�ت الذي وص�ف فيه خبري اقتص�ادي القرار 
بغري املدروس، ويعرب عن فش�ل سياسات التنمية، توقع 
أن يؤدي إىل تضخم، وزي�ادة يف الكتلة النقدية.وعرب عن 
أمل�ه بأن يت�م انجاز هذا املل�ف كما ينبغ�ي وبالرسعة 
املطلوب�ة من أج�ل تحقيق قدر من الخدم�ة للمواطنني 
والسيما من ذوي الدخل املحدود الذين تمثل لهم البطاقة 
التموينية رضورة ملحة وكانت تسد جزءاً غري قليل من 

احتياجاتهم .
كما دعا الحكومة العراقية لتقديم خطتها إىل مجلس 
النواب وذلك عن دور القطاع الخاص يف تجهيز املفردات 
للبطاق�ة التموينية بعد التلكؤ الحكومي املس�تمر ومنذ 

السنوات السابقة يف تجهيزها بالشكل املطلوب.
واكد املستشار االعالمي لرئيس الوزراء عيل املوسوي 
أن مجل�س الوزراء قرر الغاء توزي�ع البطاقة التموينية 

واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد توزع شهرياً.
وأضاف أن االس�تبدال جاء بعد دراس�ة مس�تفيضة 

اس�تمرت عام�ني س�ادت فيه�ا توجه�ات كث�رية وتم 
التوص�ل اىل ان افضله�ا هو اس�تبدال البطاق�ة بمبالغ 
نقدية، موضحاً أن قيمة املواد الغذائية التي توزع ضمن 
التمويني�ة 12 ال�ف دينار لكل فرد لك�ن مجلس الوزراء 
ق�رر زيادة املبلغ اىل 15 الف دينار، مؤكداً أن هذا االجراء 

س�يكون موافقا إلجراء آخر هو فرز االرس التي تستحق 
التمويني�ة ع�ن االرس التي ال تس�تحقها ولديه�ا موارد 
شهرية كبرية.وأشار املوسوي اىل أن املجلس قرر تأجيل 
الق�رار اىل ش�هر اذار بس�بب اس�تيعاب الق�رار وتهيئة 
التج�ار س�لعاً تس�توعب زي�ادة الطلب علم�ا ان وزارة 

التج�ارة س�تدخل ضمن عملية اس�ترياد الس�لع ودعم 
السوق المتصاص حاالت الغالء التي قد تحصل، وتوقع 
املوس�وي )حصول ارتفاع يف اسعار الس�لع(، مشرياً اىل 
أن توزيع هذه املبالغ ستوضع الحقا من لجنة مختصة 

وبالتعاون مع وزارة التجارة.

بحوث السوق: القرار غير مدروس

االقتصاد النيابية لـ"                           ": التجار سيعبثون بالسوق 
بعد إلغاء التموينية.. وخبير يؤكد: إدارة الملف فاشلة منذ 2003

      بغداد/ المستقبل العراقي

ق�وى  قب�ل  م�ن  دع�وات  انطلق�ت 
وشخصيات سياسية، ملراجعة قرار الغاء 
البطاقة التموينية، محذرين من ان القرار 

سيرض برائح شعبية واسعة.
وقال األمني العام لكتلة األحرار ضياء 
"التي�ار  أن  الن�واب  االس�دي يف مجل�س 
الص�دري يف مجل�س النواب ي�رى يف قرار 
مجل�س ال�وزراء الق�ايض بإلغ�اء حصة 
املواطن الغذائية، بش�كل قاط�ع، بأنه لن 
يطبق بالش�كل الصحيح، وستكون لدينا 
مشكلة جديدة تضاف إىل األموال املهدورة 
عى رشاء م�واد غذائية فاس�دة أو رديئة 
وسيخلص العراق من الحلقات الوسيطة 

للسمارسة واملفسدين".
الش�يوعي  الح�زب  رف�ض  ب�دوره 
العراق�ي الق�رار ال�ذي اتخ�ذه مجل�س 
ال�وزراء يف جلس�ة األم�س، بإلغ�اء نظام 
البطاق�ة التمويني�ة وتعوي�ض املواطنني 
بمبلغ مايل زهيد، وأكد أن رشائح واس�عة 
من أبناء الش�عب س�تترضر كثريا نتيجة 

لهذا القرار.
وق�ال س�كرتري الح�زب حمي�د مجيد 
م�وىس، ان مف�ردات البطاق�ة التموينية 
الت�ي ت�وزع ع�ى املواطن�ني ه�ي "ع�ى 

ضآلته�ا وش�حتها ورداءة نوعياته�ا، اال 
انها  تمثل مصدر عي�ش ملاليني املواطنني 

الذين يعانون الفقر والبؤس".
املعطي�ات  ان  الش�أن  ه�ذا  يف  وب�نينّ 
الرسمية، التي تفيد ان "حوايل ربع سكان 
البالد يقعون تحت خط الفقر، وان نسبة 
اخ�رى كبرية منه�م هي يف مس�توى هذا 
الخط ويف محيطه. ومن ضمن هؤالء نحو 
خمس�ة ماليني عاطل عن العمل، حس�ب 
اإلحصائيات الرسمية".واش�ار موىس اىل 
استطالعات رأي املستفيدين من البطاقة 
التمويني�ة، التي "بينّنت وتب�ني ان توزيع 
م�واد البطاق�ة عيني�ا، ولي�س تعويضها 
بمبال�غ مالي�ة، ه�ي الصيغ�ة الفضى".
وأكد م�وىس أن "التعوي�ض النقدي يرض 
كثريا بالعوائل املستفيدة "خاصة املعدمة 
منها التي هي يف حاجة ماس�ة اىل تس�لم 
املواد بالكم والجودة املطلوبتني".وقال ان 
"هذا التحول املفاجئ انما يعرب عن فش�ل 
الحكومة، وعجزه�ا واجهزتها عن تأمني 
حاجة اساس�ية م�ن حاج�ات املواطنني، 
وه�و يش�كل هزيمة فعلية امام الفس�اد 

واملفسدين".
وشدد عى ان "جماهري الشعب كانت 
تتطل�ع إىل تحس�ني م�واد البطاق�ة كم�ا 
ونوع�اً، و"ليس التهرب م�ن ذلك لصالح 

بعض التجار واملضاربني والفاسدين".
واض�اف ان�ه كان "االج�در واالج�دى 
التوجه ملحاربة الفس�اد الذي يلتهم قوت 
املواطنني الفقراء، ومحاس�بة الفاسدين، 
بدالً من معاقبة املواطنني بحجب مفردات 
التموينية عنهم".ودعا حميد مجيد موىس 
إىل "مراجعة هذا القرار املؤذي والتمحيص 
ان  مؤك�داً  وعواقب�ه"  نتائج�ه  يف  جي�داً 
كاه�ل املواطن "مثق�ل بالكثري معيش�يا 
تخب�ط  بفع�ل  واجتماعي�اً،  واقتصادي�اً 
سياسات القوى املتنفذة وتفاقم األزمات 
التي تعصف بالبالد، وانه لن يتحمل وطأة 
ق�رار اض�ايف مث�ل هذا".هذا واك�د عضو 
مجلس النواب عن ائتالف العراقية مظهر 
الجنابي أن مجل�س النواب ليس مع قرار 
الحكومة بإلغ�اء البطاقة التموينية.وقال 
الجنابي ان "مجلس النواب ليس مع قرار 
الحكومة بإلغ�اء البطاقة التموينية ألنها 
ستكون كارثة بالنسبة للمواطن" حسب 
قوله".وأوض�ح الجناب�ي ان "املواطن�ني 
يعولون عى البطاقة التموينية يف حياتهم 
وان اي اختالل يف موض�وع البطاقة فهو 
تقصري كب�ري ألداء الحكومة, ع�ادا إلغاء 
البطاقة بالكارثة ألنها ستؤدي اىل ارتفاع 
األسعار بشكل كبري يف السوق املحلية".إىل 
ذلك قال النائب عن تحالف الوسط محمد 
إقب�ال، أن البطء والتلك�ؤ اللذين يعانيانه 
مل�ف البطاق�ة التمويني�ة يع�ود يف جزء 
كبري من أس�بابه إىل اآللي�ات التي تتبعها 
وزارة التجارة وطريق�ة تعاقداتها، مبيناً 
إن مجلس النواب سعى لتحويل قسم من 
هذه التعاق�دات إىل املحافظات التي فيها 
الجاهزية مث�ل محافظة نينوى من حيث 
التخزين والقدرة عى االس�ترياد، ولكن لم 

يتحقق هذا بشكل كامل .
وق�ال إقب�ال أن "الربمل�ان واف�ق عى 

وزارة  طلب�ات 

ة  ر لتج�ا ا
للبطاق�ة  إضافي�ة  أم�وال  يف تخصي�ص 
التموينية من خالل املوازنة السابقة ولكن 
تجهيز بطاقة بهذا الحجم يحتاج إىل آليات 
مرن�ة ال ت�زال غ�ري موج�ودة إىل اليوم" ، 
داعياً إىل "دعم مخصصات وزارة التجارة 
يف موازن�ة 2013 بش�كل م�روط يؤدي 
إىل تحس�ني مف�ردات البطاق�ة التموينية 
ويحس�ن م�ن اختي�ار مناش�ئ مواده�ا 
وينهي التلك�ؤ الحاصل والردي املتواصل 
يف عملي�ة تجهي�ز املواطن�ني بها".فيم�ا 
وصف محافظ نينوى أثيل النجيفي "قرار 
مجلس ال�وزراء بإلغاء البطاقة التموينية 

ع  ملت�رس با
وغري املس�تند إىل دراس�ة حقيقية لوضع 

يف  املحاف�ظ  وق�ال  العراقي�ة،  الس�وق 
ترصيح ع�ى صفحته يف موقع التواصل 
االجتماع�ي "الفي�س ب�وك"، أنه س�بق 
وان أوض�ح ذل�ك خالل اح�د اجتماعات 
املحافظ�ني م�ع رئي�س ال�وزراء نوري 
املالكي".وأش�ار اىل ان�ه "أك�د لرئي�س 
الحكوم�ة العراقي�ة، بان تج�ار القطاع 
الخ�اص ال يمتلك�ون رؤوس األم�وال، 
وال املخازن وال الخ�ربة الكافية لتغطية 
حاجة بلد مثل العراق من املواد الغذائية، 
باإلضافة إىل الحاجة إىل س�وق مفتوحة 
االس�ترياد".وتابع  إج�راءات  وتس�هيل 
ع�ى  "كان  ان�ه  النجيف�ي 
الحكوم�ة ان تق�وم بهذا 
العمل بصورة تدريجية،  
س�نوات  م�دى  وعى 

يتهي�أ 
به�ا القط�اع الخ�اص ليك�ون بديال عن 

القط�اع العام".وتوق�ع املحاف�ظ، أن 
"يوق�ع ه�ذا الق�رار املترسع حس�ب 
رأي�ه، البلد يف مطب�ات وأزمات متعددة 
األوضاع".واتهم عضو  حت�ى تس�تقر 
مجلس النواب عدي عواد القائمني عى 
إدارة ملف البطاقة التموينية بالفس�اد 
امل�ايل واإلداري.وق�ال ع�واد "انه ورغم 
إمكاني�ة املوازن�ة التي تمتلكه�ا الدولة 
العراقي�ة، ال ت�زال البطاق�ة التموينية 
رديئة ولم تتحس�ن بالشكل الذي يكفي 
حاجة املواطنني، وذلك بس�بب الفس�اد 
امل�ايل واإلداري ال�ذي يرتكب�ه القائمون 
ع�ى إدارة مل�ف البطاق�ة التمويني�ة"، 
مؤك�دا أن "هناك مس�ؤولني كبارا كانوا 
متورطني بصفقات فس�اد استرياد مواد 
مش�كلة  "هن�اك  أن  غذائية".وأض�اف 
تعانيها البطاقة التموينية غري الفس�اد 
املايل، وهي خ�زن مواد غذائي�ة بكميات 
هائلة يف مخازن وزارة التجارة، والتي من 
املفرض ان يت�م توزيعها عى املواطنني، 
ولك�ن تبقى ه�ذه امل�واد مخزونة لفرة 
طويلة حتى تنتهي صالحيتها لالستهالك 
البري، وه�ذه القضي�ة تعكس صورة 
سلبية وغري واضحة لتعامل الحكومة مع 
ملف البطاقة التمويني�ة التي تعترب قوت 

العوائل الفقرية يف البالد".

دعوات لمراجعة قرار "إيقاف البطاقة التموينية" المضر بشرائح واسعة
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مديرية اجلن�سية العامة 
�سوؤون االحوال املدنية يف كربالء

العدد / 2155 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي )عادل حس�ن 

منص�ور( ال�ذي يطل�ب تبديل )لقب�ه( م�ن )الزكروطي( اىل 

)الجنابي( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 

مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 

يف الدع�وى وفق احكام املادة )14( من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .

مديرية اجلن�سية العامة 
�سوؤون االحوال املدنية يف كربالء

العدد / 2158   

بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي )احمد حس�ن 

منص�ور( ال�ذي يطل�ب تبديل )لقب�ه( م�ن )الزكروطي( اىل 

)الجنابي( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 

مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 

يف الدع�وى وفق احكام املادة )14( من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .

مديرية اجلن�سية العامة 
�سوؤون االحوال املدنية يف كربالء

العدد / 2267   

بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدعي )رائد محس�ن 

منص�ور( ال�ذي يطل�ب تبديل )لقب�ه( م�ن )الزكروطي( اىل 

)الجنابي( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 

مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 

يف الدع�وى وفق احكام املادة )14( من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .

اللواء
حت�سني عبد الرزاق فليح 

مدير اجلن�سية العام / وكالة

اللواء
حت�سني عبد الرزاق فليح 

مدير اجلن�سية العام / وكالة

اللواء
حت�سني عبد الرزاق فليح 

مدير اجلن�سية العام / وكالة

اعالن حكم غيابي
اعالن �سادر من دائرة امل�ست�سار القانوين العام ـ وزارة الدفاع

املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة 
1-حكمت املحكمة العسكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

ا � الحبس الشديد ملدة )ست سنوات( وفق احكام املادة 35 / ثانيا من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة 79 من 

قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007 .

ب � الحبس الش�ديد ملدة ) خمس س�نوات ( وفق احكام املادة 63 / اوال من ق ع ع رقم 19 لس�نة 2007 وبداللة 

امل�ادة 79 م�ن قانون اصول املحاكمات العس�كري رقم 30 لس�نة 2007 والزامه بدفع مبل�غ تعويض وذلك عن قيمة 

التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا / ا / ب  من املادة 63 من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 .

ج � الحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام املادة 315 من ق ع  رقم 111 لس�نة 1969 املعدل وبداللة 

املادة 79 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007  .

د �  الحب�س الش�ديد مل�دة ) ثالث س�نوات ( وفق احكام امل�ادة 35 / ثانيا من ق ع  رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 

وبداللة املادة 79 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007 .

ه�� � تخوي�ل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل 

اختف�اءه وحجز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة ) 82 ( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

العسكري رقم 30 لسنة 2007.

و � تنفذ بحقة عقوبة الحبس الواردة يف اعاله  بعد القاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه نادما واكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية .

2 . لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب جهة  عس�كرية رس�مية خالل ) 180 ( يوم 

من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكس�ه يصبح الحكم الغياب�ي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله 

واملنصوص عليها باملادة ) 243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

                                                                     العقيد احلقوقي 
                                                                  رئي�س املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة 

اعالن حكم غيابي
اعالن �سادر من دائرة امل�ست�سار القانوين العام ـ وزارة الدفاع

املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة 
1-حكمت املحكمة العسكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

ا � الحبس الشديد ملدة )ست سنوات( وفق احكام املادة 35 / ثانيا من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة 79 من 

قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007 .

ب � الحبس الش�ديد ملدة ) خمس س�نوات ( وفق احكام املادة 63 / اوال من ق ع ع رقم 19 لس�نة 2007 وبداللة 

امل�ادة 79 م�ن قانون اصول املحاكمات العس�كري رقم 30 لس�نة 2007 والزامه بدفع مبل�غ تعويض وذلك عن قيمة 

التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا / ا / ب  من املادة 63 من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 .

ج � الحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام املادة 315 من ق ع  رقم 111 لس�نة 1969 املعدل وبداللة 

املادة 79 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007  .

د �  الحب�س الش�ديد مل�دة ) ثالث س�نوات ( وفق احكام امل�ادة 35 / ثانيا من ق ع  رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 

وبداللة املادة 79 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007 .

ه�� � تخوي�ل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل 

اختف�اءه وحجز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة ) 82 ( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

العسكري رقم 30 لسنة 2007.

و � تنفذ بحقة عقوبة الحبس الواردة يف اعاله  بعد القاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه نادما واكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية .

2 . لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب جهة  عس�كرية رس�مية خالل ) 180 ( يوم 

من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكس�ه يصبح الحكم الغياب�ي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله 

واملنصوص عليها باملادة ) 243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

                                                                     العقيد احلقوقي 
                                                                  رئي�س املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة 

اعالن حكم غيابي
اعالن �سادر من دائرة امل�ست�سار القانوين العام ـ وزارة الدفاع

املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة 

حكمت املحكمة العس�كرية يف البرصة عىل املدانيني املدرجة اسماؤهم يف القوائم املرفقة طيا غيابيا بما   -1

ييل: 

الحبس الشديد ملدة سنة واحدة وفق احكام املادة 33 / اوال من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة 79  أ - 

من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007 . 

تخوي�ل املوظف�ني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظف�ني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن  ب - 

محل اختفائه استنادا الحكام املادة) 82 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

 ج-  تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه نادما واكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية. 

لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب جهة عس�كرية رس�مية خالل 90 يوم   -2

من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكس�ه يصبح الحكم الغياب�ي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله 

واملنصوص عليها باملادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل. 

                                                                     العقيد احلقوقي 
                                                                  رئي�س املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة 

وزارة الدفاع 
دائرة امل�ست�سار القانوين العام 
املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة

اعالن
اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم ادناه والساكنني يف العناوين 

املؤرشة ازائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء  كل منهم من 

قانون العقوبات العس�كري يف القضايا املؤرشة ازاء اسمائهم وبما 

ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل 

ان تح�روا امام املحكمة العس�كرية يف الب�رصة خالل مدة ثالثني 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف تجري 

محاكمتك�م غيابيا وحجز اموالكم املنقولة وغ�ري املنقولة واعطاء 

الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليكم والزام كل شخص 

يعلم بمحل اختفائكم عىل ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا 

للمادة 81 من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 

لسنة 2007. 
                                                                     العقيد احلقوقي 

                                                                  رئي�س املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة 

اعالن حكم غيابي
اعالن �سادر من دائرة امل�ست�سار القانوين العام ـ وزارة الدفاع

املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة 
1-حكمت املحكمة العسكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

ا � الحبس الشديد ملدة )ست سنوات( وفق احكام املادة 35 / ثانيا من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 وبداللة 79 من 

قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007 .

ب � الحبس الش�ديد ملدة ) خمس س�نوات ( وفق احكام املادة 63 / اوال من ق ع ع رقم 19 لس�نة 2007 وبداللة 

امل�ادة 79 م�ن قانون اصول املحاكمات العس�كري رقم 30 لس�نة 2007 والزامه بدفع مبل�غ تعويض وذلك عن قيمة 

التجهيزات العسكرية التي بذمته وفق الفقرة ثالثا / ا / ب  من املادة 63 من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 .

ج � الحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام املادة 315 من ق ع  رقم 111 لس�نة 1969 املعدل وبداللة 

املادة 79 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007  .

د �  الحب�س الش�ديد مل�دة ) ثالث س�نوات ( وفق احكام امل�ادة 35 / ثانيا من ق ع  رقم 111 لس�نة 1969 املعدل 

وبداللة املادة 79 من قانون اصول املحاكمات العسكرية رقم 30 لسنة 2007 .

ه�� � تخوي�ل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل 

اختف�اءه وحجز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام املادة ) 82 ( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

العسكري رقم 30 لسنة 2007.

و � تنفذ بحقة عقوبة الحبس الواردة يف اعاله  بعد القاء القبض عليه او تس�ليم نفس�ه نادما واكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية .

2 . لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب جهة  عس�كرية رس�مية خالل ) 180 ( يوم 

من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكس�ه يصبح الحكم الغياب�ي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله 

واملنصوص عليها باملادة ) 243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

                                                                     العقيد احلقوقي 
                                                                  رئي�س املحكمة الع�سكرية يف الب�سرة 

اعالن حكم غيابي
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ترجمة: �أماين �أبو رحمة 
تقدمي: ر�وؤول �ي�شلمان

يجب أن أع�رف أوال أنها كان�ت مفاجأة 
س�ارة وتكري�م عظيم يل, عندم�ا اتصلت بي 
الس�يدة / أماني أبو رحمة وأخربتني إنها قد 
قامت برجمة هذه امل�ادة إىل العربية, وإنها 
ترغ�ب يف نرشه�ا يف كت�اب. وألن تركي�زي � 
بوصف�ي دارس�ا يف األدب املق�ارن � منصب 
بش�كل كام�ل تقريبا ع�ى الثقاف�ة األنجلو 
أوروبية ، وأش�عر بصعوبة بالغ�ة يف الكتابة 
عن أي يشء خارج هذا املجال ، فإنني اش�عر 
بكثري من الفخر أن أكتشف أن نظريتي العامة 
املوس�ومة ب�) األدائية( قد وجدت اهتماما يف 
ذلك الجزء الناطق بالعربية من العالم . وآمل 
� بالرغ�م من ضي�ق قاعدته�ا الثقافية ، أن 

تكون النظرية مصدر إلهام للقراء. 
أن  أود   ، األدائي�ة مصطل�ح جدي�د  وألن 
أتح�دث قليال عن كيف تبلور هذا التعبري وما 

هي مقاصدي عندما فكرت باملفردة؟ 
 تع�ود القصة إىل منتصف التس�عينيات . 
عندها كنت س�الفيا مهتما بقضايا التحقيب 
يف األدب ال�رويس والتش�يكي , وع�ى وج�ه 
الخص�وص م�ا يتعل�ق بالحداثي�ة وم�ا بعد 
الحداثي�ة . ويف ع�ام 1996, وضع�ت كتاب�ا 
يح�اول رشح كيف ب�دأت ما بع�د الحداثة يف 
االتحاد السوفيتي. وكنت أعلم أنه إذا ما بدأت 
الحقب فإنها س�تنتهي ال محال�ة, ومن هنا 
ب�دأت ابحث ع�ن عالمات النهاي�ات يف األدب 

الرويس. 
الحظ�ت ع�ى الف�ور أن أعم�ال الكات�ب 
الرويس املعارص الش�هري , فيكت�ور بيلفني , 
تحي�د عن قواعد ما بعد الحداثة غري املكتوبة 
. وبيلف�ني ال�ذي يمكنن�ا أن نق�ول عن�ه أنه 
رويس ب�وذي , يقوم بأمري�ن : األول , هو أنه 
يكت�ب قصصا يصل فيه�ا األبطال إىل مرحلة 

التج�اوز والتعايل ع�ى العالم امل�ادي . وثانياً 
وربما األهم أنه يكت�ب قصصا تخدع القارئ 
بجعله يتخذ مواقف بوذية نحو العالم س�واء 
أراد ذل�ك أم لم يرد. وبس�بب هذه الحيل فإن 
القارئ يعتقد أن بيلفني يسخر منه عى غرار 
التهكم الساخر أو املفارقة ما بعد الحداثية . 
تبدو أعمال بيلفني غريبة وغري مكررة ولهذا 
فقد تبادر إىل ذهني أن هذا النوع من الكتابة 
مقترص عى ظروف خاصة يف روسيا ، ولكن 
ه�ذا االفراض تغ�ري جذريا عندما ش�اهدت 
فيلم )الجمال األمريك�ي ( , الذي عرض عام 
1999 . هنا وج�دت الحيلة ذاتها ولكن هذه 
املرة يف أمريكا. لقد مات البطل وتجاوز العالم 

الذي أصبح يعتربه جميالً؛ ويف النهاية, 
وبع�د وفاته, قال لنا أننا أيضا س�نراه 
جمي�ال عندم�ا نموت. فاإلس�راتيجية 
الرسدية ه�ي حيلة أو مصي�دة تقرح 
أنن�ا ال يمك�ن أن نص�ل إىل املعرف�ة أو 
الحقيق�ة إال من خالل التع�ايل، عكس 
الطريق�ة النقدي�ة املوظف�ة يف ما بعد 
الحداث�ة. وهكذا فقد أصب�ح لدي دليل 
ع�ى أنن�ي أتعامل م�ع ظاه�رة عربت 
الح�دود الوطنية ، ورسع�ان ما وجدت 
املزيد م�ن األمثلة يف اش�تغاالت رسدية 

أخرى وبلغات أوروبية مختلفة .
وق�د الحظت أيضا ش�يئا أخر، وهو 
أن كثريا م�ن األفالم والروايات قد بدأت 
بع�رض ش�خصيات بس�يطة أو لنق�ل 
غبي�ة. وأفض�ل مث�ال عى ذل�ك فيلم) 
 ، Forrest Gump(() فورس�ت جام�ب
ولكنن�ي وجدت أمثلة أخ�رى يف الرواية 
والس�ينما األوروبية . يف هذه األعمال، 
كانت الشخصيات الس�اذجة أو الغبية 
غري ق�ادرة ع�ى االنخراط يف س�خرية 
ما بع�د الحداثة بل وربم�ا أنها لم تكن 
يف أوض�اع مفارق�ة أص�ال وه�ذا ه�و األهم. 
وبعبارة أخرى، لقد بدأ الكتاب بالتعامل جديا 
مع البطل ال� "غب�ي" ، واجربوا قراءهم عى 
التماهي مع هؤالء األبطال عى حس�اب تلك 
الشخصيات الذكية والساخرة. وأخريا، كانت 
هناك مش�كلة فني�ة ال بد من حله�ا قبل أن 

أتمكن من صياغة نظرية عامة. 
ترتبط م�ا بعد الحداثة بش�كل وثيق جدا 
مع م�ا بعد البنيوي�ة، وهذا يعن�ي ارتباطها 
بكتابات املفكرين الفرنسيني الالمعني : الكان 
، ودريدا ، وفوكو، ودولوز، وليوتارد وأتباعهم 
الكثر. وتع�د نظريات ما بعد البنيوية معقدة 
للغاي�ة يف واق�ع األمر ، بل أنه�ا تتناقض مع 

بعضها البعض يف الحجج الفردية يف كثري من 
األحيان ، ولكنها جميعا تش�رك يف االفراض 
نفسه عن اإلش�ارات واألش�ياء. وللتبسيط، 
ف�إن ه�ذا االفراض ه�و أنه ال يوج�د عالقة 
طبيعية موحدة بني األشياء والعالمات. تعني 
العالمات لألش�ياء بطريق�ة مصطنعة وبعد 
وقوعه�ا يف الخط�اب، أي يف اللغة املوظفة يف 
الحاالت االجتماعي�ة املحددة لتحقيق أهداف 
معين�ة. وهك�ذا ف�إن العالق�ة ب�ني العالمة 
وال�يء يف التوظي�ف اللغ�وي ه�ي تعب�ري 
غ�ري مبارش ع�ن العالقات الس�لطوية داخل 
املجتم�ع. يرى م�ا بع�د الحداثيني وم�ا بعد 
البنيويني أن مهمتهم األساسية هي توضيح 
تلك العالقات السلطوية , والتي تظهر للقراء 
غري املمحصني بوصفها أم�را بديهياً طبيعياً 
. وعى عك�س الفنانني واملثقفني الحداثيني ، 
الذين أرصوا عى أهداف طوباوية أوصلتهم إىل 
كوارث ش�مولية ، انحاز ما بعد الحداثيني إىل 
السخرية بوصفها أداتهم الجدلية الرئيسية. 
وكانت إس�راتيجيتهم هي انتقاد وتقويض 
عالق�ات الس�لطة القائم�ة دون أخذ مواقف 

أيديولوجية واضحة تعارض تلك العالقات.
ب�دأت املواق�ف التهكمية يف الس�تينيات ، 
وبحل�ول التس�عينيات اعتمدت تل�ك املواقف 
بطريق�ة أو بأخ�رى وعى نطاق واس�ع من 
قب�ل األكاديمي�ني والكتاب وصناع الس�ينما 
والفنان�ني . ولك�ن م�ع نهاية التس�عينيات 
أصبح�ت تل�ك املواق�ف مبتذل�ة ومتوقع�ة . 
وتزايد االعتقاد بأن ما بعد الحداثة يف طريقها 
نحو األفول وكان السؤال املطروح بقوة هو: 
ما الذي يمكن أن يح�ل محلها؟ كان واضحا 
بالنس�بة يل أن�ه إذا ما كانت هن�اك ردة فعل 
تاريخية عى ما بعد الحداثة، فال بد أن تكون 
ض�د التهك�م أوال وثانيا أن توظ�ف نوعا من 
العالم�ة بحيث يتحقق نوع م�ن الوحدة بني 

العالمات واألشياء.
ولكن كيف يمكن وصف هذه الوحدة؟ 

أظهرت نظري�ة ما بعد البنيوية أن جميع 
املفاهي�م التقليدية ع�ن العالمة املوحدة هي 
مح�ض أوهام تعتم�د يف نهاي�ة املطاف عى 
عالقات القوة املدرجة يف اللغة. وكنت بحاجة 
إىل نظرية موح�دة )أو واحدية ( عن العالمة 
بطريق�ة م�ا ، والتي م�ن ش�أنها أن تعكس 
االتجاه�ات الثقافي�ة نح�و الوح�دة وض�د 
الس�خرية وتراوغ ع�ى نحو ما نق�د ما بعد 

البنيوية للعالمة.
لذلك فكرت يف أن أضع تلك النظرية بنفيس 
ولك�ن ذلك لم يتحقق , ب�ل أن الحقيقية هي 

أن كل محاوالت�ي البتكار نظري�ة واحدية لم 
تحق�ق الكث�ري . وب�دأت ابحث ع�ن بدائل يف 
أعمال نقاد آخرين ولكنني كنت س�يئ الحظ 
حت�ى ع�ام 1998، عندما دعي�ت ملؤتمر عن 
املفارقة يف األدب ال�رويس. ويف قائمة املؤتمر 
كان هن�اك كتاب بعن�وان عالم�ات املفارقة 
Signs of Paradox لكات�ب ل�م اس�مع ب�ه 
من قب�ل ، اس�مه إيريك غان�س ، والذي غري 
مجرى حياتي املهنية األكاديمية. واكتشفت 
برسع�ة، أن غانس قد طور مفه�وم واحديا 
ع�ن العالمة منذ ما يق�رب من عرشين عاما 
، وان ه�ذا املفه�وم يعارض ما بع�د البنيوية 

بصورة جذرية .

لعل�ه عام 1989 ، بل هو كذلك فعال، حني تهيأ 
يل اخراق حاجز املمنوع�ات الذي فرضته منظمة 
الطاق�ة الذري�ة العراقية حول منش�اة تعد األكثر 
رسية م�ن بني إرسار الدولة.. واعن�ي بها املفاعل 
النووي ، ولم يكن هذا االخراق رضبا من رضوب 
الش�جاعة الصحفية كما يمك�ن أن نتوهم ، بقدر 
م�ا كان موافقة خ�راء جاءت برغب�ة خالصة 
م�ن املنظمة، ذات خفايا سياس�ية ل�م افطن لها 
يف حينه�ا اله�دف منها إقن�اع النظام ال�دويل ، أن 
مايج�ري هن�ا اليهدد الس�الم العامل�ي، واليكرث 

بتصنيع قنابل للحرب الكونية الثالثة!! 
كان الوص�ول اىل دهاليز املكان، والتفرج الحر 
مع ما يصحبه من إجراءات وقائية متشددة ، يمثل 
عنرص متعة التضاه�ي ألي صحفي، كي يمارس 
أفض�ل العابه ويطل�ق العنان لخيال�ه وهكذا بعد 
ج�والت مكوكية بني مقار املنظم�ة غري املعروفة 
وث�الث زيارات اىل قل�ب املفاعل، أنج�زت تحقيقا 
تحت عن�وان ع�ام 2000 بغ�داد تض�اء بالطاقة 
النووي�ة، نرشته مجل�ة الف ب�اء واختارته مادة، 
وبعد أربعة أيام او خمس�ة نق�ل يل احد الزمالء يف 
املجل�ة- وهو يومه�ا طالب يف كلي�ة اإلعالم – ان 
األستاذ الدكتور وظف التحقيق موضوعا تطبيقيا 
ملحارضته وقال لطلبته بالحرف الواحد لقد قرأت 
قصة مشوقة أعجبتني كثريا ولكنني لم اعثر عى 
عمل صحف�ي!! ثم حذرهم م�ن الكارثة املنتظرة 
بسبب شيوع ظاهرة ما اسماها هجمة الطارئني 
من الش�عراء وكت�اب الرواية والقص�ة عى عالم 
الصحافة ألنهم استعانوا بلغة األدب وأساليبه بديال 
ع�ن لغة الصحافة وأس�اليبها واخطر ما يف األمر، 
أنهم كس�بوا الش�ارع اىل جانبهم عى حد تعبريه.
اختزنت ذاكرتي تلك الواقعة ، وكنت حيثما وقفت 
عى م�ادة صحفية تحمل إمضاء أديب اس�رجع 
رأي األستاذ اإلعالمي وغالبا ماامنحه الحق النابع 
عن حرصه الشديد عى عرش صاحبه الجاللة من 
زح�ف األدباء ومخاوفه املرشوعة حقا من حدوث 
إش�كال كبري بني الدرس األكاديمي يف كلية اإلعالم 
ال�ذي يتبنى منهج�ا خاصا به وبني اتس�اع رقعة 
اللغ�ة األدبية وأس�اليبها الت�ي تتبنى 

منهج�ا 

ي�رب بال�درس األكاديمي ع�رض الحائط من 
حي�ث اليقصد، انه لي�س ترفعا أو تك�ربا بل هو 
ع�ى وج�ه التحديد الجه�ل بالضوابط وفس�حة 

الحري�ة غ�ري املقي�دة التي هي احدى س�مات 
االدي�ب ...انهم�ا عامل�ا منفص�الن يصعب 

التوفيق بينهما عى الرغم من تجاورهما 
وتداخلهما ، وال بد انها ستكون اياما 
قاتمة عى كهنة الصحافة وسدنتها 
ع�ى  مرشع�ة  االب�واب  ظل�ت  اذا 
مصاريعه�ا امام مزيد م�ن األدباء 

الوافدين. 
قب�ل  املفي�د  م�ن  يك�ون  ق�د 
االقراب من جوه�ر القضية قيد 
البح�ث ، مع�ربا عنه�ا بالس�ؤال 
التايل م�ا هو الثمن ال�ذي يدفعه 
االدي�ب وم�ا الذي يجني�ه اقول؟ 
قد يكون من املفيد سلفا التذكري 
بحقيقة ليس�ت خفي�ة ، مفادها 
ان عالم الصحافة يف العراق يمتلك 
عنرصي ج�ذب يفتقر اليهما عالم 
االدب وهما بأكثر التعابري اختصارا 

ان هذا العالم باس�تنثاء التلفزيون 
يستحوذ عى اقرص الطرق اىل الشهرة 

الجماهريي�ة االني�ة، فهو س�يد اللحظة 
وابنه�ا املدلل ووجهها الوض�اء لكنه من 

دون ح�ظ يذك�ر يف دني�ا الغ�د وبين�ه 
وب�ني الخل�ود قطيع�ة، كم�ا ان 

هذا العال�م من طرف اخر 
يس�تحوذ ع�ى مفاتيح 
ضن�ك  م�ن  الخ�روج 
املادي  والضغ�ط  العيش 

، ول�و بص�ورة نس�بية او 
متواضع�ة وم�ع ذل�ك فان 

هذه النس�بة التخلو م�ن اغراء 
مقارن�ة بن�رش قص�ة او قصي�دة او 

كتاب او رواية – مع مايستغرقه من وقت 
– كانت طوال الخمس وثالثني سنة سبقت 

التغي�ري ، وما زالت كذلك بع�د 2003 التعني اكثر 
م�ن مردود مخجل قد اليوازي احيانا ثمن الورق.. 
ولهذا حني س�ألني احد الصحفيني يف حوار نرشته 
اح�دى الجرائ�د ، م�ن منهم�ا ان�ت 

الصحف�ي ام الق�اص اجبت�ه – وان�ا اعت�ذر عن 
االستش�هاد بمقولة يل – ذات�ي اإلبداعية اجدها يف 
القصة والبحث ع�ن لقمة عيي يف الصحافة ولم 

اهتد اىل اجابة بديلة حتى هذه اللحظة  ! 
وايا كان االمر فال بد من التمييز بني عدة انواع 
من االدباء مارسوا الكتابة الصحفية فهناك فريق 
نأى بنفس�ه يف االطار العام عن موضوعات 
الصحاف�ة م�ن حيث ه�ي مالحق�ة للحدث 
الحيات�ي اليوم�ي – مكتفيا بالفع�ل الثقايف 
االدبي، ولعل استاذي الراحل الدكتور عيل جواد 
الطاهر افضل انموذج يف هذا امليدان فقد كان 
عموده الصحفي يمثل رصدا للظواهر االدبية 
ويطرح افكارا تستفز شهية الحوار،وبذلك لم 
تكن الصحافة بالنس�بة له انش�غاال وانما هي 
مكان او منرب ومن هنا يقتيض اس�تبعاد هذه 
الرشيح�ة ع�ن دائ�رة الصحافة طاملا ل�م يأكل 
ه�ذا الغول الورقي من ج�رف املبدع ولم يفرض 
هيمنته عليه. وهناك فريق من االدباء عرب الخط 
االحمر وانغمس يف غوايات الصحافة واغراءاتها 
املادي�ة احيانا تلبية لظرف عراقي معايش ش�ديد 
الوطأة او تحت هاجس وطني باهمية املش�اركة 
يف الح�دث اليوم�ي او مواجه�ة الس�لبية وربم�ا 
اس�تجابة للحالتني معا، وه�ذا الرفيق يف تقديري 
لم يدفع الثمن باهظ�ا من إبداعه فقط، بل تعدى 
ذل�ك اىل التخ�يل عن لغت�ه األدبية وتقم�ص اللغة 
الصحفية ، ولعل اق�رب االمثلة حضورا اىل الذهن 
اصدقائ�ي حاتم حس�ن وعب�د الس�تار البيضاني 
وعبد االمري املج�ر والقائمة تطول .. وبخالف ذلك 
ف�ان فريقا ثالثا اق�رب من الصحاف�ة عى حذر 
ونق�ل اليه لغة االدب مف�درة وصياغة ولم تنتقل 

اليه لغة الصحافة ولذلك لم تكن خسائره فادحة 
ب�ل التكاد تذك�ر وه�ذا الفريق ه�و االخطر عى 
عال�م الصحافة وقوانينه�ا ويمكن من غري 
اجه�اد للذاكرة العودة اىل مقاالت كاظم 
الحج�اج وج�واد الحط�اب وكذل�ك 
احم�د عبد الحس�ني ال�ذي مارس 
ه�ذا النوع م�ن الكتابة اىل جانب 
املقال�ة االدبي�ة ، فق�د كان�ت ) 
اعمدتهم الصحفية ( نتاجا من 
النثر الفني املرشق، فيما اقرب 
عب�د عون الروض�ان اىل حد ما 
من ) التحقي�ق الصحفي ( ذي 
االنش�اء االدبي ، لكنه كان اشد 
حذرا من سابقيه، ولم تستوقفه 
الصحافة اال وقفة مس�افر عند 
محط�ة عى الطري�ق ، ومن هنا 
اجد نفيس مضط�را من جديد اىل 
االش�ارة املتس�ائلة بح�زن : كم ) 
عدد(  القصص التي انجزها مبدع 
مبت�ى بانش�غاالت الصحافة مثل 
حاتم حس�ن عرب الس�نوات العرش 
املاضي�ة ؟! وس�تاتي االجاب�ة اكثر 
حزنا : لقد غاب الرجل عن الس�احة 
!! وع�ى اية ح�ال ، ال اظ�ن باالمكان 
استبعاد اس�ماء ابداعية عى غرار حميد 
قاس�م ونجاة عبد الل�ه ، وعبد الزهرة زكي 
ومحمد مزيد وش�وقي كريم وحميد املختار 
وناظ�م العبيدي  وس�الم الع�زاوي وضياء 
الخال�دي ووارد ب�در وغريهم 
اخذته�م  مم�ن  الكث�ري 
املش�اغل االعالمية عامة 
والصحفية خاصة ، عن 
االنتم�اء اىل ه�ذا الفريق 
او ذاك ، ودفع�وا الريب�ة وان 

بدرجات متفاوتة !
ويبقى الس�ؤال الجوهري املؤجل : 
ما حجم الخس�ارة االبداعي�ة التي تكبدها 
االدباء نتيجة اقرابهم من الس�احة الصحفية ؟! 
بغض النظر عمن يرى يف العمل الصحفي املحض 

نوعا من االبداع ، 
وبالت�ايل فهو ) اضافة نوعية ( للمجد االبداعي 
الش�خيص ، ومثل هذه الرؤي�ة ابعد ما تكون عن 
املعطيات املوضوعية ، ومحاولة خفية للدفاع عن 
الصحاف�ة ، وكانها يف موض�ع التهمة ، وهذا كالم 
يفتق�ر اىل الدقة ، لكون الفعاليات الصحفية عاملا 
قائم�ا بقدراته وذات�ه ومواهبه ، وال س�بيل معه 
اىل الخ�وض يف مفاضالت مفتعل�ة مع عالم االدب 
، مثلم�ا ال تجوز املفاضلة ب�ني القصيدة واللوحة 
واملقطوعة املوس�يقية ... اقول : بغض النظر عن 
هذا التش�ويش ساسمح لنفيس باملجازفة � وهي 
مجازف�ة محس�وبة عن تجرب�ة ودراي�ة � واقرر 
من غري محاذير : ان اق�رب االديب من الصحفي 
ه�و اقراب من الن�ار ، ومن  تضحية ال تس�تحق 

املغامرة ،
يطم�ح  او  يطم�ع  ال�ذي  االدي�ب  ع�يل  وان   
بالوص�ول اىل ب�الط صاحبة الجاللة ، ان يس�تعد 
لدف�ع الريبة املطلوب�ة من ابداع�ه ، وال يمكن 
الح�د مهم�ا ادعى ، النج�اة من ه�ذه الريبة ، 
والف�رق الوحيد ب�ني ) االدباء الصحفي�ني ( � اذا 
جاز التعب�ري � هو يف مق�دار الريبة وحجمها ، 
قد تك�ون عالية احيانا وقد تكون متهاودة احيانا 
اخرى ، واعتقد ان مقولة ) لكل قاعدة اس�تثناء ( 
ال تصح هنا ، اذ ليس لهذه القاعدة اس�تثناءات ، 
وعى الجميع التنازل عن جزء من جرفهم لصالح 
صاحبة الجاللة التي ال تفتح ابوابها بسهولة كما 

يمكن ان نتوهم ! فكيف طرقت هذه االبواب ؟!
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لي�س معروف�ا عى وج�ه الدق�ة تاريخ�ا محددا 
لظه�ور اول حالة ك�ذب يف عمر البرشية ، غري ان ما 
تش�ري اليه وقائع التاريخ اذا س�لمنا بوقائعيتها ان 
الك�ذب ومن�ذ ان وجدت اول وح�دة اجتماعية ، ظل 
رديفا الفكاك ل�ه لظاهرة القرس بش�تى تصانيفها 
ومس�مياتها بدءا من قرس االعراف والتقاليد مرورا 
بق�رس املعتقدات امليثولوجية ومن ث�م الدينية حتى 

عهد سن القوانني والترشيعات .
ولم تك�ن ظاهرة الك�ذب نتاجا خيطي�ا لظاهرة 
القرس حرصا ، ب�ل تضافرت مولدات عدة يف صنعها 
، نفس�ية واجتماعية وبيولوجية ايض�ا ، غري ان ما 
يعنين�ا منها هن�ا تتب�ع اثارها السياس�ية وحرصا 
الس�لطوية من اجل حرص ارضاره�ا الفادحة التي 
باتت تهش�م يف الصميم توازن وس�المة الشخصية 
العراقية وبالتايل النسيج الطبيعي للمجتمع العراقي 

.
االم�ر الالف�ت ق�وة وفاعلية الخطاب الس�لطوي 
الس�يايس ع�رب التاري�خ يف التاث�ري الض�ار لتعضيد 
ظاه�رة الكذب، وقد حفل تاريخن�ا بنماذج عدة من 
الحكام الذين اختطوا سياقات وانماط لتلك الظاهرة 
بل ابدعوا يف خلقها ايما ابداع وظلت املفارقة الحادة 
ب�ني الق�ول عرب ان�واع الدعاي�ة السياس�ية لصالح 
الحكام والفعل عرب س�لوكهم اليوم�ي يف تضاد تام 
لفحوى تلك الدعاية .. كما ظلت تلك املفارقة مهيمنة 
تاريخية دائبة الفعل والتاثري وبنحو بالغ الس�وء يف 

مصائر الناس وحيواتهم .
يحك�ى ان رج�ل دين يدع�ي العفة وال�ورع امام 
الن�اس ويقيم عالقة خاطئة مع احداهن يف الخفاء، 
ذات ي�وم وبينما هو منهمك بفع�ل الخطيئة معها ، 
اخربته ان  الناس باتوا  يتهمونها بعالقتها الخاطئة 
مع�ه .. رد عليه�ا رج�ل الدي�ن وهو منش�غل بها : 
انتخ�ي بالله ان يقتص يل ولك منهم ... مع مالحظة 

الوظيفة التربيرية لدين السلطة عى مر التاريخ .
وبتاثري الية التشبه باملثل فقد قدم الحاكم نفسه 
ع�ى ال�دوام مثاال ينبغ�ي ان يحت�ذى بوصفه ايضا 
ق�د حذا ح�ذو االله ، من قب�ل ، يف س�ماته جميعها 
حت�ى اختاره خليفة ل�ه ع�ى االرض، بغض النظر 
ع�ن االعتبار لتمظهرات الفك�رة ذاتها وقد وجد من 
بعده كثرة كاثرة ممن راحت تحذوا حذوه، فانتجت 
فكرة الحاكم، وهو يف االغلب االعم مستبد وطاغية/  
مس�تبدين وطغاة صغ�ار. االمر الذي بتنا نعايش�ه 
يومي�ا ايام طاغية العراق املقبور ، واصبحنا نعايش 
الصورة ذاتها بعد زلزال 9 / 4 / 2003 حتى اللحظة. 
وعند البحث املريث عن الرس يف اس�تمرارية تناس�ل 
الطغ�اة ع�ى اخت�الف يافطاتهم وهيئاتهم س�نجد 
ان الظاه�رة ذاتها ، ظاهرة الك�ذب ما فتئت تتغذى 

وتغذي يف الوقت عينه ذلك التناسل املستمر .
ه�ل يمكن ان نقول ان له�ذا الحديث صلة ما بما 
نح�ن مقبل�ون  عليه ، م�ن اس�تعدادات وتحالفات 
مبك�رة نوعا ما بتش�كيلة حكومية يج�ري التناحر 
بش�أنها ويخرج من بني يديها مستقبل البالد الربع 
س�نوات قابل�ة ... يف االق�ل لنق�ل ه�ذا ، ولك�ن هل 
ستتوقف اوضاعنا عن التدحرج نحو الهاوية ومعها 
هل ستتوقف عن  التدحرج والتضخم املستمر ايضا 

كرة ثلج الكذب ؟
 س�ؤال تتوقف ع�ى االجاب�ة عنه اح�وال ثالثني 

مليون مصري من مصائر العراقيني .
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عقارات يف بريوت يا كاظم الساهر

علمت وس�ائل إعالم عربي�ة أن الفن�ان العراقي كاظم 

الس�اهر كان يجري مفاوضات مع جهات معينة لرشاء 

عقار كبري يف العاصمة اللبنانية بريوت.

ول�م ترش املعلومات اىل ه�دف كاظم من رشاء العقار ال 

سيما وأنه كان يملك عقارا كبريا ايضا يف احدى 

املناطق اللبنانية.

فه�ل يدخ�ل كاظم 

ل  مج�ا

ة  ر تج�ا

العقارات 

ب�ح  ملر ا

لبن�ان،  يف 

أن�ه  ام 

اقامة  ينوي 

ع  و م�رش

او  م�ا  تج�اري 

يرغ�ب  ربم�ا 

يف  باالس�تقرار 

خصوصا  بريوت 

يف  يش�ارك  وان�ه 

 The تحكي�م  لجن�ة 

Voice ال�ذي تص�ور 

حلقاته يف لبنان.

سمرية سعيد: املقارنة مع 
شريين ال تقلقني

رصح�ت الفنان�ة املغربية س�مرية س�عيد أنها ل�م تتمكن من 
متابعة برنامج "ذا فويس" لكنها سمعت الكثري من ردود الفعل 

االيجابية عىل التجربة التي تخوضها الفنانة املرصية شريين عبد 
الوه�اب، وقالت: "كنت أتمن�ى أن أجد الفرص�ة ملتابعتها، لكني 

متأكدة من أن ش�ريين اضافة كبرية اىل أي تجربة تش�ارك فيها"، 
وعن امكانية حصول مقارنة بينهما خاصة وأنها تش�ارك كعضو 

لجنة تحكيم يف برنامج "صوت الحياة"، قالت س�مرية: "أعتقد أنها 
ل�ن تحدث، ألن الربنامجني مختلفان كثرياً يف بعض التفاصيل، ولهذا 

لن يكون هناك مجال للمقارنة، وهذا ما أتمناه طبعاً، ألنني أتمنى أن 
تنجح كل واحدة منا بعيداً عن املقارنات".

وخالل حديثها ملجلة "لها" أكدت سمرية أنها تابعت كثرياً من حلقات برنامج 
"اراب�ز غوت تالن�ت"، "أعجبتن�ي الفنانة نج�وى كرم، وكان�ت متميزة يف 

حلق�ات الربنامج، وحققت نجاح�اً كبرياً يف هذه التجرب�ة، وأداؤها كان 
أكثر من رائ�ع اىل درجة جعلتني منجذبة ملش�اهدتها ومتابعة تعليقاتها 

وشكلها واختياراتها".

نوال الكويتية تصدر جديدها 
"2013"

بعد طول انتظار وانقطاع دام أكثر من عامني وتحديداً بعد ألبومها األخري 
"ن�وال 2009 "، تعود مجدداً الفنانة نوال الكويتي�ة بألبوم جديد بعنوان 

"نوال 2013". 
واس�تقبلت أس�واق الكاس�يت واليس دي واملكتبات الغنائي�ة يف الخامس 
من نوفمرب مفاجأة ن�وال الكويتية بألبوم جديد يتضمن 13عمالً غنائًيا، 
تعاون�ت في�ه مع نخب�ة من كّت�اب الكلم�ة الغنائية وأفض�ل امللحنني يف 

املنطقة الخليجية والوطن العربي.
كم�ا كّررت ن�وال الكويتية يف ه�ذا األلبوم نجاحاتها يف تعاونها الس�ابق 
مع الش�اعر تركي وامللحن طارق محمد من خ�الل ثالث أعمال وهي "يا 

فاهمني" و"يا شوق" و" ال تغلط" .
فيما تأتي تجربة التعاون مع الشاعر ساري جديدة الذي كتب لها يف هذا األلبوم 

ثالث أعمال هي "ذبحني الش�وق" ألحان أحمد الهرمي، و"يف غيابك" ألحان مش�عل 
العروج ، وأغنية "ليش" ألحان الفنان ماجد املهندس .

يف حني تأتي أغنية "خاطري" من كلمات عبد الله األسمري وألحان أألنني، "أبيك" )الجروح 
صغ�ار( كلمات عبد الله أب�و راس وألحان نارص الصالح، وأغنية "عىل الس�اعة" كلمات 

العاني ألحان ماجد املخيني، وأغنية "قصة حبي" كلمات س�اه��ر ألحان صالح يسلم، 
وأغنية "مس�تحيل أنساك" كلمات أحمد بن ظاهر وألحان مشعل العروج، "وحشتني" 
كلمات العاني وألحان مش�عل العروج، وأخرياً أغنية "حالة حنان" كلمات بدر بورسيل 

وألحان مشعل العروج.
يذكر أن نوال س�بق لها أن طرحت عملني من أعمال هذا األلبوم يف منتصف العام الحايل 

وهما "حالة حنان" كلمات الشاعر بدر بورسيل وألحان مشعل العروج ، وأغنية "ليش" 
كلمات ساري وألحان الفنان ماجد املهندس.

مرييام فارس ترقص قريبًا
موهب�ة الرق�ص التي تمتلكه�ا الفنانة مريي�ام فارس، دفعت مس�ؤويل قن�اة mtv ألن يختاروها يف 

برنامج "ارقص مع النجوم".
ستكون مرييام فيها ضمن لجنة تحكيم الربنامج، املقرر عرضه كل يوم سبت ابتداء من األسبوع 

األول من ش�هر كانون األول  املقبل، حس�ب ما ذكره موقع "نواعم".يذكر أن النجمة اللبنانية 
مريي�ام فارس كانت قد س�افرت مؤخرا إىل العاصمة الفرنس�ية باري�س، لقضاء فرتة من 

االستجمام بها، وحضور بعض العروض االستعراضية.
منها Lido Show "ليدو شو"، الذي يتم من خاللها تقديم عروض استعراضية ضخمة 

وجديدة.

عشاء جيمع احلالين بمواهب 
فريقه

قرر املدّرب عايص الحالني ان يجمع مواهب فريقه يف سهرة ومأدبة 
عش�اء أقامها عىل رشفه�م يف مطعمه الخاص ال�ذي افتتحه مؤخراً 

ويحمل اسم "عايص".
إىل جانب املواهب، شاركت زوجة عايص، كوليت بولس يف العشاء.

انض�ّم إىل العش�اء كّل من مارينا ش�بل، إيناس لطوف، م�راد بوريقي، 
موري حاتم، إييل أسمر وحّسان عمارة.

طغى عىل الجلسة جو من املرح والغناء والتآلف بني املواهب وقّدم املدّرب 
عايص لهم عدداً من النصائح املفيدة ملرحلة العروض املبارشة.

مهرجان بغداد ملرسح الشباب العريب ينطلق بحضور حاشد
مهرجان بغداد ملرسح الشباب العربي يف دورته األوىل بمشاركة تسع دول عربية انطلقت مساء أول من أمس فعاليات 

اىل  العراق.إضاف�ة 
وش�هد حفل االفتتاح الذي حرضه وزير 
الثقافة سعدون الدليمي ووكيل الوزارة 
فوزي االترويش اقباال جماهرييا واسعا 

حي�ث غص�ت قاع�ة امل�رسح الوطني 
بالحضور الذي امتد اىل اروقة القاعة. 

وش�دد الدليمي يف كلمة باملناس�بة عىل 
الثقاف�ة يف  اهمي�ة امل�رسح يف تثوي�ر 

املجتم�ع مؤك�دا عىل ان الش�باب يجب 
ان يعيش�وا ربيعا دائما، وان ال تحدهم 

قيود أو عقبات.
وقال ان ش�باب العراق يلتقي اليوم مع 

الشباب العربي عىل خشبات املرسح من 
اجل التأكيد عىل ان مسار الديمقراطية 

هو مسار الحق.
واض�اف ان من يدعو اىل تحريم املرسح 

والفن�ون والثقافات املختلف�ة عليه ان 
يقبع يف الزوايا املظلمة، اما نحن فقررنا 

ان نوق�د الش�موع يف كل الزواي�ا، مؤك�دا عىل اهمية 
األفكار املرسح يف تفعيل الثقافة العربية. وأكد الدليمي عىل عدم وجود اية رقابة او  حظر عىل 

واإلب�داع، مح�ذرا من الرك�ون اىل اليأس واإلحباط، داعي�ا اىل تفعيل النصوص من اجل إيقاظ الهم�ة وبث األمل يف املجتمع 
العربي.من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للمهرجان مدير عام دائرة السينما واملرسح شفيق املهدي ان افتتاح املهرجان اليوم هو نتاج عمل 

دؤوب ملدة 75 يوما بشكل مستمر..مؤكدا ان هذا املهرجان دليل عىل عودة العراق اىل احضان مجتمعه العربي.
وأكد املهدي عىل ان ال احد يمكنه ان يقتلع العراق من حاضنته العربية ولو عمل لعرشات السنني، منوها اىل ان هذا التواجد العربي اليوم يف 

بغداد هو دليل عىل ان العرب هو جزء من الوطن العربي وان ال يشء يمكنه ان يلغي هذه الحقيقة. 
وكان�ت كلم�ة مدير املهرجان الفنان حيدر معثر قصيدة حب يف بغداد واملرسح، وقال اليوم تبدأ فعاليات مهرجان بغداد ملرسح الش�باب 
العربي لتعلن مارثون الجمال والتحدي والتغيري.وش�هدت احتفالية االفتتاح فعاليات عدة حيث قدمت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية 
اوبريت بغداد والشعراء والصور ، كما عزفت الفرقة السيمفونية العراقية بقيادة عيل الخصاف مقطوعات تراثية اضافة اىل افتتاحية 
زواج فيغارو، وقدم ثالثي العود معزوفات موس�يقية. وكان عرض االفتتاح مرسحية فياغرا من العراق .مرسحية )فياغرا( تأليف 
واخراج صالح منيس وبطولة ياس خضري ,غس�ان اس�ماعيل ,امري ابو الهيل,عالء الرشقاوي,فكرت س�الم,عباس فاضل,احمد 
مونيكا..ضي�وف ال�رشف فالح ابراهيم ومهند هادي وس�ينوغرافيا العرض بش�ار عصام..وقد ح�ازت املرسحية عىل اهتمام 
جماهريي وتقدي كبري.وتش�ارك يف املهرجان فرق من املغرب ،والسودان،وسوريا،وتونس،وسلطنة  عمان،والجزائر،ومرص

،واالم�ارات،واالردن ،اضافة اىل العراق.وتس�تمر عروض املهرجان لغاية يوم 11/13 وتق�دم عىل املرسح الوطني ومنتدى 
املرسح،وقاعة سينما سمرياميس
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 
حينم�ا تراه�ا ألول وهلة يتب�ادر إىل ذهنك أنه�ا اقتحمت 
الوسط الفني اقتحاما من دون أي مؤهل فني او أكاديمي 
حتى ُتفاجأ بأنها تحمل أكثر من ش�هادة تؤهلها أن تكون 
مخرج�ة قبل أن تكون ممثل�ة، وبرغم كونها بدأت الولوج 
إىل عال�م الفن لتوف�ري لقمة العيش يف الظ�رف االقتصادي 

الصعب ألنها املعيلة الوحيدة لعائلتها. 
هي الفنانة ساهرة عويد التي كانت معنا يف هذا الحوار: 

كيف تعرفني نفسك؟  •
ان�ا س�اهرة عوي�د املمثل�ة يف دائرة الس�ينما   -
وامل�رسح وخريجة إعدادي�ة التجارة وأكملت دراس�تي يف 

معهد الفنون الجميلة قسم اإلخراج. 
متى ظهرت شهرتك يف الساحة الفنية ؟  •

كان�ت هناك ش�ذرات م�ن س�اهرة عويد من   -
خ�الل بعض األعمال التي قمت به�ا .. وبدءا من طفولتي 
حيث شاركت يف مسلس�ل الحقيبة للمخرجة رجاء كاظم 
وتواصل�ت بعده�ا يف اعم�ال اخرى حتى وج�دت نفيس يف 
حب وحرب وس�يدة الرج�ال والعمل ال�ذي رضب رضبته 
يف الش�ارع املحيل وحتى العربي وهو مسلس�ل بيت الطني 
حيث جسدت خالله شخصية عمه  صينية وهي ام عليوي 

الذي جسده الفنان حافظ لعيبي. 
رأيك يف مسلسل بيت الطني؟  •

أنا اعت�ربه وبدون تحيز هو مسلس�ل العائلة   -
العراقية ألنه تم تقديمه يف وقت كانت فيه العائلة العراقية 
بحاج�ة إىل مث�ل هكذا أج�واء نابع�ة من الري�ف العراقي 

األصيل والبعيدة عن القتل والدماء والحروب.
وما رأيك يف الجزأين األخريين؟  •

- لو كانا عند اس�تمرارية األجواء الريفية التي شاهدناها 
الخ�ط  اىل  التق�رب  ودون   ... والثان�ي  االول  الجزأي�ن  يف 
الس�يايس لك�ن افض�ل مما ظه�ر علي�ه... ولهذا ل�م ينل 
استحس�ان املش�اهد بالرغم م�ن ان ال�رأي األول واألخري 
لرؤي�ة الكاتب عم�ران التميمي والذي ه�و يف الوقت ذاته 

املخرج للمسلسل. 

برصاحة ملاذا تم إبع�اد )عليوي( عن التواصل   •
يف املسلسل؟

ك�ون الفن�ان لعيب�ي قد تع�ذر ع�ن التواصل   -
بس�بب دراس�ته يف اوكرانيا واملهم ان نذكر هنا بان غياب 

الفنان لعيبي قد اثر كثريا عىل العمل. 
مادمن�ا بص�دد الحديث عن املسلس�ل الريفي   •
بيت الطني رأيك بأولئك الفنانني الذين اساءوا ألبناء الريف 

من خالل اعمالهم الفنية؟
ال اعتق�د ان هن�اك اح�دا ييسء البن�اء الريف   -
بش�كل مقصود مئ�ة باملئة الن اكثري�ة الفنانني جذورهم 
نابعة من الريف العراقي سواء الغربي او الجنوبي .. وليس 
ممكنا ان ييسء الفنان الحقيقي اىل اهله واليقبل بهذا ابدا 
ولكن أحيان�ا يعتقد البعض م�ن الفنانني ب�ان الكوميديا 

ه�ي بظه�ور الش�خصية 
الس�اذجة ج�دا م�ن أبناء 

الري�ف وه�ذا خط�أ كب�ري 
يقعون فيه. 

لكننا رأينا الكثري   •
س�واء  اإلس�اءات  تل�ك  م�ن 

مقصودة ام غري مقصودة؟
نعم هناك كركرتات   -

تأدية رضوري�ة او يفرضه�ا العم�ل  يف 
مثل تلك الش�خصيات .. ولكن يجب ان تعالج بش�كل فني 
صحح وم�دروس وليس إقحاما يف العم�ل وبمجرد اظهار 

تلك الشخصية بلباس ريفي وبشكل مهرج. 
متى تكرهني نفسك؟• 

عندما اكون مضط�رة للعمل يف عمل فني غري   -
راغب�ة في�ه .. وعنده�ا اكره الس�اعة التي ول�دت فيها .. 

ولكن!! 
العمل الذي ندمت املشاركة فيه؟  •

اش�تغلت عم�ال يف قن�اة املس�ار يف منطق�ة   -
الحفرية وعنوان�ه الديرة بأهلها ورغ�م ان الفنانني الذين 
تعامل�ت معهم مجموع�ة تحبن�ي واحبه�ا .. ولكن الذي 
قصدت�ه التعامل الذي ق�ام به إداري قناة املس�ار تجاهنا 
وان�كاره ألجورن�ا ولجهودن�ا التي  بذلناها.. وه�ذا أبدا ال 
أنس�اه .. ولذلك قررت مقاطعة التعامل مع قناة املسار ال 

املسار األوىل. 
املعاناة التي مازالت تحملينها اىل اليوم؟  •

ه�ي معان�اة كل ف�رد عراق�ي مث�ل الوض�ع   -
االجتماعي ومس�ؤولية األهل ورعيانهم وخاصة يف 
الظ�رف االقتصادي الصعب لكوني الوحيدة املعيلة 
لهم وهذه املهمة بحد ذاتها مس�ؤولية كبرية عىل 
عاتق�ي ويمكن هي الس�بب يف تعث�ري يف طريق 
مس�تقبيل الفن�ي.. حي�ث كنت اب�ذل كل جهدي 
يف س�بيل توفري العيش�ة الالئقة له�م وعىل قدر 

اإلمكان. 
وماذا عن معاناتك اليوم يف الوسط   •

الفني؟
ه�ي معان�اة اي فن�ان او فنان�ة   -
يف بلدن�ا وبص�ورة عام�ة ومنه�ا الظ�رف 
االمن�ي الذي يحرمن�ا يف كثري م�ن االحيان 
من التواص�ل واالبداع يف الف�ن .. اىل جانب 
اس�تغالل املنتجني لجهدنا الفني وباسعار 
بخس�ة وكنا وال نزال مضطرين عىل املوافقة 
لسببني االول من اجل التواصل مع الجمهور الثبات وجودنا 
يف الس�احة الفنية وثانيا الظرف االقتصادي .. مما يجعلنا 
مضطري�ن للموافقة والعمل يف مرسحيات او مسلس�الت 
كي نس�تطيع توفري لقمة العيش حفاظا ملاء وجهنا ولكي 

ال نمد يدنا إىل احد!!     
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النجمــة األميركيــة كاتــي بيري 
أمام صنــدوق االنتخابات تصّوت 
وتعــد  المفّضــل،  لمرشــحها 
المغنيــة بيري من أبرز الداعمين 
للرئيس أوباما الذي أعيد انتخابه 

لوالية ثانية أول من أمس.

ساهرة عويد: مضطّرة للقبول بأجور بخسة
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بيونسي ألوباما: أنت قائدنا
"أن�ت قائدنا الذي س�ينقلنا من حيث نحن إىل حي�ث نحتاج أن نكون، 
وأن�ت الس�بب يف أن ابنت�ي وابن أختي سينش�آن وهما ي�دركان أنهما 

م�ا  يكون�ا  أن  يس�تطيعان 
يريدان"، هكذا بدأت النجمة 
بيونيس رسالتها إىل الرئيس 
باراك أوباما من أجل دعمه 
الرئاس�ية  االنتخاب�ات  يف 

األمريكية.
بيون�يس الت�ي ن�رت تلك 
الرس�الة قبل يوم واحد من 
النهائي�ة  النتيج�ة  إع�ان 
األمريكي�ة  لانتخاب�ات 
ع�ر صفحتها ع�ى موقع 
"Tumblr"، أرادت الترصيح 
رس�مياً عن دعمها ألوباما 
وع�ن امتنانه�ا وتقديره�ا 

لشخصه.
ومن جانبه، أكد الرئيس باراك 

أوبام�ا أنه صديق مقرَّب م�ن بيونيس وزوجها ج�اي زي، وقال خال 
ح�وار له م�ع إذاع�ة "Cleveland": "أع�رف بيونيس وج�اي زي منذ 
عدة س�نوات وهما ش�خصان طيبان، بيونيس ودودة جداً مع ميش�يل 
والفتيات، ونحن نمىض أوقاتا رائعة مًعا ونتحدث يف مواضيع مشرتكة 

تظهر مدى تقاربنا".
ما حفاً لجمع الترع�ات من أجل دعم  يذك�ر أن بيونيس وزوجه�ا نظَّ
أوبام�ا يف االنتخابات، يف النادي اللي�ي "40/40" الذي يملكه جاي زي 
وشهدت حضور أوباما، كما نجحت يف جمع 40 ألف 

دوالر لصالح حملته االنتخابية.

23 مليون للنوم في منزل 
ديكابريو

يعرض النجم الهوليودي ليوناردو 
ديكابري�و من�زالً ضخم�اً يملكه 
قبالة ش�اطئ ماليبو للبيع بسعر 

23 مليون دوالر.
وأف�ادت صحيفة "ل�وس أنجلس 
تايم�ز" األمريكي�ة ان ديكابري�و، 
الذي عرض املنزل لإليجار خال هذا 
الصيف مقابل 75 ألف دوالر ش�هرياً، 

قرر بيعه ب�23 مليون دوالر.
ولفت�ت إىل أن املنزل هو يف الحقيقة كناية 
ع�ن 3 من�ازل، أحده�ا ه�و املن�زل الرئييس 
واثن�ان للضيوف، ت�م تجديدها مؤخ�راً، وهي 
مؤلف�ة من 7 غرف نوم و6 حمامات وفيه مدفأة 

وحدائق كما انه يتميز بإطالته عى املحيط.

بينلوب كروز في روما 
تألقت هذا األس�بوع، النجم�ة العاملية بينلوب كروز 
 Venuto" 38 س�نة( يف الع�رض الخ�اص لفيل�م(
بروم�ا،  إيطالي�ا  يف  أقي�م  وال�ذي   ،"al Mondo
الس�جادة  ع�ى  األس�بانية  النجم�ة  تألق�ت 
الحمراء بفس�تان أني�ق من الل�ون األزرق، 
أبه�ر الحض�ور، حي�ث أظه�ر جماله�ا 
ورشاقتها، وس�ط تحية الحضور لها، 
والتقط�ت بينلوب ع�دداً من الصور 
التذكاري�ة م�ع املخ�رج واملؤل�ف 
رسجيو كاستيليتو ومارجارات 
مازنتين�ي، كم�ا قام�ت كروز 
بالتوقي�ع عى عدد من الصور 

ملعجبيها.
 "Venuto al Mondo" فيل�م 
وحي�دة  أم  قص�ة  يع�رض 
يأخ�ذ منه�ا ابنه�ا الوحيد بعد 
وف�اة وال�ده يف حرب البوس�نة، 
والفيلم من إخراج وتأليف رسجيو 

 ، س�تيليتو كا
بينل�وب  وش�ارك 
ك�روز بطول�ة الفيلم عدد 
م�ن النج�وم منه�م جان 
بريك�ن وإيمي�ل هريش 
وبيرتو  موفتيك  وإيمينا 

كاستيليتو.

إيمي واينهاوس تقف جمددًا عىل خشبة املرسح
تبدأ يوم كانون الثاني 2013 يف مدينة كوبنهاغن، أوىل عروض العمل املرسحي الذي يحمل عنوان "إيمي"، ويستند يف أحداثه عى حياة إيمي واينهاوس التي كانت توفيت يف 23 

يتموز 2011 عن عمر يناهز الثامنة والعرين، يف منزلها بلندن .
وتتخ�ذ املرسحي�ة أحداثها من اللقاءات، واألحاديث، والحفات، والصحف، والرس�ائل، واألغاني التي ظهرت يف األلبومن "فران�ك"، و"باك تو باك". ويف بيان صدرعن املرسح 
امللكي الدنماركي، الذي ستعرض املرسحية عى خشبته، أشار إىل "أن املرسحية تحاول إعادة إحياء الضغوط الهائلة التي مارسها الجمهور وصحف التابلويد عى النجمة، يف 

الوقت الذي بدأت مشاكلها ترتاكم وتنهال عليها".   
وتتناول مرسحية "إيمي" التي تس�تعن بممثلن وموس�يقي، مراحل إدمان املغنية الريطانية عى املخدرات والكحول أيضاً، إىل جانب عاقتها الزوجية املضطربة مع بليك 

فيدلر سيفر. وقد إضطلعت بمهمة كتابة املرسحية جماعة "الغرفة الحمراء"، وهي عبارة عن مجموعة من األشخاص الدنماركين تضمُّ أحد عر شخصاً.
وتجّسد املمثلة جوهان لويس شميدت، البالغة 29 عاماً، شخصية املغنية الراحلة، والتي تقول "لم أمثل يف حياتي أبداً شخصية حقيقية، لذا أن كل شئ يبدو جديداً عّي". 
وكانت شميدت إستعدت لهذا الدور "إنطاقاً من عدد من السري الذاتية التي ُكتبت عن إيمي، والوثائق، والكليبات التي ظهرت يف موقع اليوتيوب، باإلضافة إىل موسيقاها 

و"ب�اك تو باك"، بع�د الحصول عى موافق�ة إعادة إنتاجها. وتس�تطرد املمثلة وكلمات أغانيها". وس�تقوم املمثلة بأداء بعض أغاني كل من األلبومن "فرانك"، 
ح�د، وكحبيبة، وإبنة، ومعبودة. أن رواية قصة حياة إنس�ان بلغ حداً بعيداً واصفة املغنية الراحلة "إيمي كانت رائعة، ألنها عاشت حياتها كفنانة إىل أقىص 
من خالها. وإيمي تعتر واحدة من أبرز فنانات عرصنا، وأعتقد أن رسد من جوانب الحياة، سواء الجيدة منها أو السيئة، يمكن أن يرى الجميع أنفسهم 

نعي�ش قصتها تمنحنا أيض�اً الفرصة لرواية قصة هذا العالم  فيه".     ال�ذي 
عقب ومن املعروف أن شهرة إيمي واينهاوس كانت إنطلقت  النجومي�ة  حصولها عى خمس جوائز "غرامي" عن ألبومها "باك تو باك"، إىل 
ضع�ة وع�ن أغنيتها "ريهاب – إع�ادة تأهيل" عندما كانت  لعاج يحّد من إدمانها.خا

تن�اول الكح�ول لف�رتة ثم ع�ادت إىل ذل�ك، وعل�م الطبيب ع�ن ق�د توقفت وكان�ت املغنية الش�ابة 
ع�ي  لر أنها لم تتناول الكحول يف األس�ابيع الثاثة التي س�بقت ا

وفاتها.
بع�د  وف�اة إيم�ي واينه�اوس أصب�ح "باك ت�و باك" و

األكثر مبيع�ًا يف القرن الح�ادي والعرين يف األلبوم 
بريطانيا.   
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النجم��ة األميركي��ة كات��ي بيري 
أمام صن��دوق االنتخابات تصّوت 
وتع��د  المفّض��ل،  لمرش��حها 
المغني��ة بيري من أبرز الداعمين 
للرئيس أوباما الذي أعيد انتخابه 

لوالية ثانية أول من أمس.

فيلم ابيض واسود

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف / سمر قحطان وحاتم عودة

إخراج / حاتم عودة

تمثي�ل / ب�رى اس�ماعيل � اي�اد الطائ�ي � ط�ه 

املشهداني � حيدر سعد

تقديم / الفرقة الوطنية للتمثيل 

الزمان / ترين االول 2012 

املكان / املرسح الوطني

الفنيون / تصميم اإلضاءة )جبار جودي( � التنفيذ 

)عص�ام ج�واد � ناظ�م حس�ن � عباس قاس�م � 

تصميم الديكور )محم�د النقاش وعقيل عبد عي( 

تنفيذ الديكور )قس�م النجارة( � املوسيقى )محمد 

الربيعي( � ايقاعات )وسام الحي( � تقنيات )عماد 

صفوك وسيف مؤيد وعاوي مسلم( � ادارة املرسح 

)نور حميد(

"املرسحي�ة تتناول قصة حدثت ألكثر من مرة ومن 

يش�اهدها خصوصا من الرجال سيجد نفسه فيها 

وأيض�ا النس�اء.. لك�ون الرجال ش�اركوا يف حروب 

فرضت عليهم دون حتى استئذانهم حروب لم يكن 

لهم فيها ناقة وال جمل وهكذا اوجدوا انفسهم وقد 

استهلكت اعمارهم دون ان يدركوا ".

املخرج

 حاتم عودة 

جبار المشهداني يعتلي المسرح مع ذاكرة فنان
مرًة أخرى، َيعتي الفنان والكاتب جبار املش�هداني وأربعة فنانن ممن س�اهموا يف إغناء وتفعيل 
املش�هد املرسحي العراقي، خش�بة امل�رسح... ليصنع�وا مرايا اس�رتجاع للذكريات 
الجميل�ة والصعبة التي يراد به�ا من خال مرسحيته الجدي�دة )ذاكرة فنان( التي 
انتهى من كتابتها مؤخرا، لتكون من إنتاج دائرة الس�ينما واملرسح ويتم عرضها يف 

األيام القريبة القادمة.
وعن هذه املرسحية، ذكر املش�هداني أن منظومة العرض ستعتمد عى هؤالء الفنانن 
وخرتهم يف تجس�يد ش�خصياتهم... فضا عن تسليط الضوء عى املحطات السياسية 

التي مرت بها الباد.

محمد مجيد .. "سليم أفندي"
 للم�رة األوىل يتح�رر الفن�ان محمد مجيد من )ش�خصية رسمد( الت�ي اعتاد عليها 

الجمهور وأحّبها... وذلك من خال تجس�يده لشخصية )سليم أفندي( يف مسلسل 
)سليمة مراد( الذي كتبه فاح شاكر وإخراج باسم قهار وتم عرضه مؤخرا عى 

قناة الرقية.
وعن هذه الش�خصية الجدي�دة ذكر الفنان محمد مجيد انها ش�خصية مثقفة 

عالي�ة وتح�ّب الفن حّد الجنون فضا عن عش�قها الكبري لس�ليمة مراد وناظم وأخاقها 
الغزايل ونتيجة لهذا الحب يتعرض س�ليم افندي إلش�كاالت كثرية وانه ألول مرة يجس�د مثل هذه 
الش�خصية البعيدة كل البعد عن ش�خصية رسمد وذلك من خ�ال الكاريكاتري الجديد وهو يأمل 
ان يتخلص من رسمد لتنفتح أمامه األعمال التي حرم منها طوال تأديته لش�خصية رسمد عى 

املرسح لخمس سنوات واألجزاء األربعة من بيت الطن.

سوسن شكري: لم يشبع طموحي أي دور
جس�دت الفنانة سوس�ن ش�كري يف مرسحية )أيام الجنون والعس�ل( 
ش�خصية األم الت�ي تبح�ث ع�ن ابنه�ا املقت�ول اثن�اء 
القص�ف... كم�ا جس�دت يف مسلس�ل )قص�ة ح�ي 

بغ�دادي( ش�خصية ام�رأة مس�يحية مضطهدة... 
وجس�دت ش�خصية مدي�رة مدرس�ة يف مسلس�ل 

)القن�اص(... وكانت مؤخرا عند مسلس�ل )باب 
الش�يخ( الذي ابدل اس�مه اىل )اعم�اق االزقة( او 

)دهاليز االزقة(.
ورغم كل تلك املش�اركات اال ان الفنانة سوس�ن 
ش�كري قد ذك�رت بان جمي�ع تل�ك االدوار التي 
جس�دتها يف تلك االعمال لم تحق�ق طموحاتها... 
ومع ذلك عليها التواصل الن كل شخصية تجسدها 
تضيف لها وال تأخذ منه�ا... ولذلك فهي تتمنى ان 
تأتيه�ا الفرصة لتحقق م�ا يف داخلها من طموحات 

فنية.



مصدر: إلغاء البطاقة التموينية خضوع إلرادة "صندوق النقد الدويل"
حممود عثامن لـ"                       ": عىل الربملان أن يتدخل إللغاء القرار

          امل�ستقبل العراقي/ خا�ص

رأى مواطنون أن س�بب التلك�ؤ والتعثر 
ال�ذي ش�هده توزي�ع مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة عل�ى المواطنين، ف�ي الفترة 
الس�ابقة، تم عل�ى وفق تمهي�دي لقرار 
الحكوم�ة نح�و إلغائها، وه�ذا ما حدث 

بالفعل.
وتوقع اإلعالمي أحمد الربيعي أن "عملية 
إلغ�اء البطاقة التموينية في هذا التوقيت 
ستعمل على إثارة الشارع العراقي، حيث 
أن المواط�ن بات مس�تاء جدا من ضعف 

الخدمات المقدمة إليه".
وأضاف الربيعي ان "الش�عب مستاء من 
انش�غال نوابه بالمس�اجالت السياس�ية 
مصال�ح  وف�ق  الخاص�ة  وامتيازاته�م 
وأجندات، وترك المواطن البس�يط يعاني 
البطال�ة وعج�ز القدرة الش�رائية وأزمة 
الكهرب�اء والم�اء وتفاقم أزمة الس�كن، 
فضال ع�ن غالء أس�عار الم�واد الغذائية 

وغيرها داخل السوق المحلية.
وذك�ر ان قرار الحكوم�ة بإلغاء مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة، ق�رار غي�ر موفق، 
وربم�ا غي�ر م�دروس، ألن�ه يس�تهدف 
طبقة كبيرة ف�ي المجتمع العراقي وهي 
الطبق�ة الفقيرة والمحرومة، وس�اكني 
مدن الصفيح، ومن يعتاشون على أجور 

الرعاية االجتماعية.
م�ن جهتها، ذك�رت األس�تاذة الجامعية 
رفاه عباس أن الوضع المعيشي للمواطن 
في الوقت الحالي ال يتحمل إلغاء البطاقة 
التموينية بشكل كامل، بعد ان كان يتأمل 
أن تق�وم الحكوم�ة بدع�م تل�ك البطاقة 
بق�وة والت�ي تخفف عنه ول�و جزء قليل 
م�ن أعباء المعيش�ة الصعب�ة، فضال عن 
أن هذا القرار س�يؤدي إل�ى تضخم كبير 
داخ�ل س�وق الم�واد الغذائي�ة خصوصا 
مادة الدقيق والزيت والسكر والرز، لذلك 
على الحكومة مراجعة هذا القرار بشكل 
دقيق ووضع دراسات مستفيضة بشأنه، 
والتفكي�ر بوض�ع خطة محكم�ة تهدف 
الى دع�م المواطن وليس إثقال�ه بأعباء 

الحياة.
وقالت نهى ياسين وهي ربة بيت، أتمنى 
عل�ى الحكوم�ة التراجع عن ه�ذا القرار 
والعم�ل عل�ى زي�ادة مف�ردات البطاقة 
التموينية، وعلى مجل�س النواب التدخل 
وممارس�ة دوره الرقاب�ي ومن�ع إق�رار 
قرارات الحكومة التعسفية التي تستهدف 
مباش�ر.  وبش�كل  البس�يط  المواط�ن 
وأضاف�ت ياس�ين ان الع�راق بل�د نفطي 
زراعي، ويتمتع بميزانيات مالية س�نوية 
انفجارية، وليس م�ن البلدان التي تعيش 
على المس�اعدات الدولية والمنح كمصر 

والصوم�ال  والس�ودان 
وبعض الدول العربية 
وتوقع   اإلقليمية.  أو 
المواطن عمر محمد 
وه�و  عام�ا،   38

عاطل عن العمل، 
ق�رار  أن 

ء  لغ�ا إ

البطاق�ة التموينية في ه�ذه الفترة لعبة 
سياس�ية م�ن بع�ض الكت�ل م�ع ق�رب 
االنتخابات النيابية، لغرض الهاء الشعب 
عن حجم الفس�اد المستش�ري بالعراق، 
فمبل�غ 15 ألف دينار، مبل�غ بائس واالن 
بدأ ارتفاع االسعار تدريجيا بشكل مخيف 

جدا في األسواق العراقية، فأين منجزات 
الحكومة الحالية بما وعدت الشعب به؟.

م�ن ناحيت�ه، وص�ف المواط�ن حس�ين 
الموس�وي قرار إلغاء البطاق�ة التموينة 
بغير المس�ؤول في الوق�ت الحالي، النه 
لم يدرس بش�كل جيد حيث س�يؤدي إلى 

إح�داث خل�ل اجتماع�ي، وت�رك العوائل 
الفقي�رة تعاني األمرين في ظ�ل ارتفاع 
مع�دالت البطالة والتده�ور االقتصادي. 
ونّوه�ت المواطن�ة من�ى جب�ار ال�ى أن 
البطاقة التموينية جزء بسيط من حقوق 
الش�عب، الت�ي نهبت من قب�ل الحكومة، 

وان إصدار الحكومة لقرار التصويت على 
إلغاء البطاق�ة التموينية وإعطاء 15 الف 
دينار ل�كل مواطن، امر مجح�ف للغاية، 
حيث ان هذا المبلغ اليكفي مصرفا لطفل 
عند ذهابه الى الس�وق لش�راء متطلبات 

بسيطة".

وأش�ارت إل�ى أن "المس�ؤولين حرصوا 
على ضمان رواتبهم، وكل المليارات التي 
نسمع عن سرقتها ال تكفيهم، لذا أقدموا 
على إيقاف توزيع مواد البطاقة التموينية 
وتعويض المواطن ببدل نقدي، "حس�بي 

الله ونعم الوكيل".
ورأى اإلعالمي قصي القريشي، أن القرار 
يؤك�د عدم وج�ود رؤي�ة حقيقي�ة لدى 
الحكوم�ة بم�ا يتعلق بأم�ور المواطنين 
كونه�م بعيدي�ن كل البعد عن م�ا يعانوه 
وم�ا يفتق�دوا اليه م�ن حاجات رئيس�ة 

وضرورية.
وانتقد القريش�ي اس�تبدال رغيف الخبز 
العراق�ي الذي يعتم�د علي�ه المواطنين، 
ببدل مالي بخس ال يس�د حتى رمق طفل 
صغي�ر يتضور جوع�ا بين احض�ان امه 
المتداعي�ة من الس�قم والعل�ل، في بيت 
صفي�ح متهاٍو، 15 الف دين�ار ال غير هو 
مبل�غ مرف�وض بالطبع كون�ه ال يغطي 
ادنى الحاجيات الرئيسة تزامنا مع لهيب 
اسعار المواد لغياب المراقب والمحاسب، 
ان�ه قرار متس�رع ال يخدم اغلب ش�رائح 

هذا الوطن المتعب.
تنظ�ر  ان  الحكوم�ة  دع�ا  القريش�ي 
بعي�ن الرحم�ة والرأفة ووض�ع مصلحة 
المواطن نصب عينيه�ا، ولتذهب الرؤية 
االقتصادية المنقوص�ة او لنقل مصلحة 
الدول�ة االقتصادي�ة العلي�ا، اعتمادا على 
مكاسب مس�تقبلية يجنيها المواطن بعد 

مئة عام.
وق�ال المواطن محم�د عب�اس، ان قرار 
الغاء البطاقة تنصل واضح من الحكومة 
ع�ن الوع�ود التي قطعته�ا م�راراً بأنها 
س�تحرص عل�ى االبق�اء عل�ى البطاق�ة 
التمويني�ة وإغن�اء مفرداته�ا، واجمعوا 
المالك�ي متس�رعة،  أن إج�راءات  عل�ى 

وتوّسع من هوة الفقر في البالد.
فيم�ا ذك�رت المواطن�ة س�عاد منصور 
"كنا نخش�ى هكذا القرار المجحف، ألننا 
نفهم جيدا ان س�بب التلك�ؤ والتعثر في 
توزي�ع مفردات البطاق�ة التموينية على 
المواطنين، هو توجه الحكومة العراقية 

نحو إلغائها، وهذا ما حدث بالفعل".
وقال المواطن مالك حميد، أن قرار إلغاء 
البطاق�ة تنص�ل واض�ح م�ن الحكوم�ة 
ع�ن الوع�ود التي قطعته�ا م�راراً بأنها 
س�تحرص عل�ى االبق�اء عل�ى البطاق�ة 
التمويني�ة وإغن�اء مفرداته�ا، واجمعوا 
المالك�ي متس�رعة،  أن إج�راءات  عل�ى 
وتوس�ع م�ن ه�وة الفق�ر ف�ي الب�الد. 
وق�ال معاون مدير عام دائ�رة التخطيط 
والمتابعة في ال�وزارة حيدر نوري جبر، 
ف�ي تصري�ح صحافي أن آخ�ر إحصائية 
تش�ير إلى أن عدد المسجلين ضمن نظام 
البطاق�ة التموينية تج�اوز ال�34 مليون 

فرد في أنحاء العراق.
وم�ن المتوقع أن ي�ؤدي إلغ�اء البطاقة 
التموينية الى ارتفاع أس�عار سلة المواد 
الغذائي�ة التي تتضمنه�ا وبخاصة المواد 
التي تش�هد طلب�اً يومي�اً متزاي�داً كالرز 
والصحين وحليب األطفال وزيت الطعام 

والسكر.
وكانت الحكومة العراقية قد ألغت حصول 
الموظفين الذين يتقاض�ون رواتب تزيد 
على مليون دوالر على البطاقة التموينية 

منذ اكثر من عام.
وكان العراقيون يشكون من سوء نوعية 
ويلق�ون  التمويني�ة  الحص�ة  مف�ردات 
باللوم عل�ى الحكومة الت�ي ألغت الكثير 
من المفردات األساس�ية طوال السنوات 

الماضية.
وطالت ميزانية استيراد مفردات الحصة 
التمويني�ة عمليات فس�اد كبرى ش�ملت 
وزراء وموظفين كبارا في وزارة التجارة 

العراقية.

          

بغداد/ امل�ستقبل العراقي

القى قرار اس�تبدال البطاقة التموينية 
بمبال�غ نقدية ت�وزع على المش�مولين 

بالنظام المذك�ور بواقع )15( ألف دينار 

لكل فرد ش�هريا اس�تياء من قبل الشارع 
العراق�ي فضال عن رفضه من قبل العديد 

من الكتل السياسية .
إلى ذلك وصفت لقاء وردي النائبة عن 
القائمة العراقية قرار إلغاء البطاقة 
التمويني�ة بغير الموف�ق، وانه 
غير مس�تند على خطة دعم 
المواطنين ، وسيتسبب 
ف�ي ارتف�اع أس�عار 

المواد الغذائية.
أن  وردي  وقال�ت 
التموينية  "البطاق�ة 
غذائي�ة  س�لة  ه�ي 
قب�ل  م�ن  مدعوم�ة 
الحكوم�ة للمواطنين 
هن�اك  تك�ون  حت�ى 

مساندة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود".
وأضاف�ت " كان  األج�در بالحكومة تحس�ين 
البطاق�ة التمويني�ة ب�دال م�ن إلغائه�ا" مبينة 
ان "ه�ذا القرار سيتس�بب برفع أس�عار المواد 

الغذائية " .
من جهته وصف النائب المس�تقل ج�واد البزوني 
تخصي�ص مبل�غ 15 ألف دين�ار لكل ف�رد بدال عن 

البطاقة التموينية باألمر المخجل والتافه جدا.
وق�ال البزون�ي أن "المبل�غ ال يتناس�ب م�ع حجم 

المبالغ التي س�تربحها الدولة من إلغاء استيرادها 
لمفردات البطاقة التموينية التي كانت تصرف عليها 
مليارات الدوالرات "داعياً الحكومة إلى توزيع هذه 
األرباح على المواطنين وزيادة المبلغ إلى أكثر من 
ثالثين ألفا للفرد الواحد، الن المبلغ اليكفي لتغطية 
نصف ما يحتاجه المواطن من البطاقة التموينية". 
واض�اف البزوني ان "الدولة تص�رف مبالغ طائلة 
على مف�ردات البطاقة التموينية وتش�تري المواد 
بأغلى األس�عار مع ان المنتجات رديئة ويش�تريها 
التاج�ر بنح�و رب�ع س�عرها، وان إلغ�اء البطاق�ة 
التموينية س�تربح الدولة ماليي�ن الدوالرات". كما 
طالب البزوني ب�"زي�ادة رواتب الموظفين التي ال 
تتج�اوز رواتبهم المليون ونص�ف المليون، ودعم 
الس�وق في اس�تيراد المواد الغذائي�ة من اجل عدم 
زيادة أس�عارها". ويرى المواطن محمد فاضل أن 
إلغ�اء البطاق�ة التمويني�ة وإعطاء مبل�غ ال� )15( 
أل�ف دينار كبديل لها  "أمر مرفوض من قبل الكثير 
من العوائ�ل العراقية، كون أس�عار المواد الغذائية 
مرتفع�ة، وال يمك�ن ان يكف�ي هذا المبل�غ الزهيد 
لش�راء ما يحتاجه الفرد ويعوض ما كان يعطى له 

من مفردات البطاقة التموينية ".
وتاب�ع ان "العراق من أغنى البل�دان ويملك ثروات 
تكفي ليعيش الفرد العراق�ي حياة راقية وكريمة، 
لك�ن فس�اد الحكوم�ة والمس�ؤولين والس�رقات 
الكثي�رة الت�ي تحص�ل تح�ول دون ذل�ك، وتجع�ل 

المفس�دين يعيش�ون من قوت الش�عب والش�عب 
يعيش على الفتات وهذا ما ال يرضاه المواطن".

أم�ا المواطن�ة أم�ل كريم فتس�اءلت: كي�ف يمكن 
للعائلة ان "تعيش بهذا المبلغ البس�يط إذا كان عدد 

أفرادها قليال وال يصل إلى الستين ألفا في حال كان 
عدد العائلة أربعة أش�خاص وال مورد ماليا لديهم، 
وم�ن أي�ن يمكن ان ت�أكل وتعيش تل�ك العائلة مع 

الغالء الكبير باألسعار في األسواق ؟".

وطالبت المواطنة الحكومة ب�"مراجعة قرارها أو 
إعطاء مبالغ  مالية تكفي للعيش الكريم، متسائلة 
أين تذهب أموال وثروات العراق التي يمكن ان تجعل 
العراق يعيش مثل دول العالم أو دول المنطقة التي 
تعي�ش حالة اقتصادية مترف�ة؟" ويقول المواطن 
فالح حس�ون ان "إلغاء البطاقة التموينية سيؤدي 
إلى ارتفاع أس�عار الم�واد الغذائية والذي س�يؤثر 
ب�دورة في إمكاني�ة المواطن في ش�راء ما يحتاج 
كون الراتب الوظيفي ليس بالمبلغ الكبير جداً، الذي 
يكف�ي لدفع اإليجار وتوفير المواد الغذائية للعائلة 
خصوص�ا، إذا كان ال يوج�د إال ش�خص واح�د في 
العائلة يعمل ولديه عدد من األوالد". يذكر ان نظام 
البطاقة التموينية مطبق في العراق منذ تس�عينات 
الق�رن الماضي بع�د فرض العقوب�ات االقتصادية 
الدولي�ة عليه بس�بب غ�زو النظام الس�ابق لدولة 
الكوي�ت .وكان مجل�س ال�وزراء قد قرر اس�تبدال 
البطاق�ة التمويني�ة المطبقة حالي�ا بمبالغ نقدية 

توزع على المشمولين بالنظام المذكور.
وأعلن الناطق الرس�مي باسم الحكومة علي الدباغ 
أن مجل�س ال�وزراء قرر في جلس�ته ال�� 48 ليوم 
أمس الثالثاء اس�تبدال البطاقة التموينية المطبقة 
حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام 

المذكور بواقع )15( ألف دينار لكل فرد شهريا.
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الشائك التموينية  البطاقة  ملف  "                       " تفتح 

املواطنون يواجهون القرار احلكومي بـ"حسبي اهلل ونعم الوكيل"

رفض مجاهريي وبرملاين الستبدال مفردات التموينية بمبالغ نقدية

بغداد/ مها بدر
أكدت مص�ادر عليمة، أن إلغ�اء الحكومة للبطاقة 
التموينية التي ُتوزع بموجبها مواد غذائية أساسية 
عل�ى اأُلس�ر العراقي�ة، ابتداء م�ن األول م�ن آذار 
المقبل، خضوع إلرادة "صندوق النقد الدولي"، في 
هذا الس�ياق، لقاء مبالغ رمزية ش�هرية بناء على 
توصية صن�دوق النق�د الدولي الذي تعق�د اللجنة 
االقتصادية التابعة لرئاس�ة الحكوم�ة اجتماعات 

دورية منتظمة مع ممثلين عنه في عمان.
وانتق�د محم�ود عثم�ان عض�و مجل�س النواب، 
تخصي�ص مبلغ 15 ال�ف دينار كبدل ع�ن البطاقة 
التمويني�ة، لكل ف�رد، معتبرا أن المبل�غ  قليل جدا 

داعيا إلعادة النظر بالموضوع.
 وأضاف في تصريح خاص ل�"المستقبل العراقي" 
أنه "بعد الغاء البطاقة التمونية على مجلس النواب 
التدخ�ل لتخصي�ص مبل�غ كاف ليس�تطيع الف�رد 
ش�راء المواد الضرورية والبرلمان س�يناقش هذا 
الموض�وع ويحاول  بحث جوانب تضرر الش�رائح 

االخيرة بكل الجوانب بحيث المواطن ال يتضرر".
وجاء إلغاء البطاقة التموينية وتعويض مفرداتها 
للمس�تفيدين منه�ا بمبل�غ مالي صغي�ر في وقت 

تجاوزت فيه البطالة في العراق نس�باً تفوق 40% 
وفق تقارير دولية. فيما حذرت هيئات ومؤسسات 
اقتصادية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسة 
خاص�ة ال�رز والدقي�ق والس�كر بش�كل جنون�ي 
خالل أيام.وعاش أكثر م�ن 25 مليون عراقي على 
البطاق�ة التمويني�ة في اي�ام الحص�ار منذ 1990 
وحتى اليوم. وقالت مصادر في اللجنة االقتصادية 
-طلبت عدم ذكر اس�مها- ان "ق�رار الغاء البطاقة 
التمويني�ة ج�اء بناء عل�ى توصية صن�دوق النقد 
الدولي من اج�ل دمج االقتصاد العراقي باالقتصاد 
العالم�ي وتس�هيل حصول�ه على ق�روض بفوائد 
ان  المص�ادر  وقال�ت  الصن�دوق".  م�ن  ميس�رة 
"توصي�ات الصندوق تش�مل إعادة هيكل�ة البنوك 
العراقية وادخال تعدي�الت جوهرية على القوانين 
االقتصادي�ة خاصة قانون االس�تثمار لدفع رجال 

األعمال والشركات على االستثمار".
واضافت المصادر، لألس�ف ل�م تنفذ الحكومة من 
ه�ذه التوصي�ات س�وى الغ�اء الحص�ة التموينية 

واستبدالها بمبلغ مالي زهيد.
واش�ارت المصادر ان الحكوم�ة العراقية التزمت 
بسقف الصندوق الزمني إللغاء الحصة التموينية. 

وطمأنت الحكومة بأن قرار إلغاء البطاقة التموينية 
ال�ذي اتخذه مجلس ال�وزراء أمس، يحقق مصلحة 
المواطن بالدرجة األساس، كما أنه ينشط القطاع 

الخاص ويعود بالنفع على االقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في وقت أعربت لجنة االقتصاد واالستثمار 
الحكوم�ة،  ق�رار  اس�تغرابها م�ن  النيابي�ة ع�ن 
واعتبرته قراراً متس�رعاً “ف�ي ظل اضطراب أغلب 
دول المنطقة سياس�ياً واقتصادياً”. وكان مجلس 
ال�وزراء قد قرر في جلس�ته االعتيادية، اس�تبدال 
البطاق�ة التمويني�ة المطبقة حالي�ا بمبالغ نقدية 
توزع بين المشمولين بالنظام المذكور بواقع )15( 
الف دينار لكل فرد. وأعلن الناطق باس�م الحكومة 
علي الدباغ ان القرار الذي اتخذ أمس، سيدخل حيز 
التنفيذ ابتداء م�ن األول من آذار المقبل، “وتوضع 
ضوابط ملزمة لتس�عيرة الطحين بما يضمن عدم 

التالعب باألسعار”.
وأضاف في بيان نش�ر على موقع الناطق الرسمي 
باس�م الحكومة، أنه س�يتم تش�كيل لجنة برئاسة 
وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية 
ومحاف�ظ بغداد وممثل عن األمانة العامة لمجلس 

الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ القرار.

وفي رد فع�ل، أعربت لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
ف�ي مجل�س النواب ع�ن اس�تغرابها للق�رار الذي 
أصدرت�ه الحكوم�ة. وق�ال رئي�س اللجن�ة احم�د 
العلواني، أن توقيت القرار أتى متس�رعا خصوصا 
ونحن م�ا زلنا نتدارس مع اللجنة العليا المش�كلة 
لدراس�ة الموض�وع، ول�م تص�در عنا أي ق�رارات 
بشأنها، وال نعلم الس�ر في سرعة اتخاذ مثل قرار 
كه�ذا”. وأض�اف أن “الغاء البطاق�ة التموينية في 
مثل هذه الظروف متمثلة بعدم وجود قوانين تحد 
من اس�تغالل التجار للس�وق العراقي�ة واضطراب 
اغلب دول المنطقة سياس�يا واقتصاديا س�يجعل 
المواط�ن ضحية لجش�ع بع�ض التجار وس�يربك 
السوق العراقية”. وكشف العلواني عن أن “اللجنة 
االقتصادي�ة س�يكون له�ا موق�ف داخ�ل مجلس 
الن�واب للمطالب�ة بإع�ادة النظ�ر ف�ي الق�رار اما  
بإلغائ�ه او تأجيل�ه لفترة أبعد ألن مث�ل هكذا قرار 
يتطلب دراس�ة علمي�ة واقتصادية كبي�رة حتى ال 
تتس�بب بإرباك الس�وق العراقي�ة وبالتالي تضرر 
كبير س�يدفع ثمنه المواطن نتيجة ارتفاع اس�عار 
المواد التمويني�ة التي كان يحصل عليها من خالل 

البطاقة التموينية”.



        املستقبل العراقي/ الدكتور عيل التميمي 
 

كثر سيل الدماء في منطقتنا حتى أصبحت 
االستباحة واضحة جلية ال تحتاج إلى دليل. 
وكث�ر من ج�راء تلك االس�تباحة للدماء كل 

من:
 1- هتك األعراض 

2- تدمير المنازل والمحال. 
3- تدمير المستشفيات 

4- تدمير اماكن العبادة " مس�اجد، كنائس 
" 5- تخريب سكك الحديد

 6- تدمير مخازن البترول والغاز 
7- تدمير محطات الكهرباء والماء

 8- تدمير االمالك العامة 
9- تهجير الناس

المتب�ادل بي�ن   ح�دث كل ه�ذا واالته�ام 
المعارض�ة والدول�ة الي�زال مس�تمرا م�ع 
توزع وتشتت االراء الداعمة لهذا الطرف او 
ذاك مم�ا ادى الى ضي�اع الحقيقة وافتضح 
امرنا امام الدول والشعوب ومن هنا وجدت 
الدول الكبرى فرصتها مرة ثانية للتدخل في 
ش�ؤوننا الننا لس�نا اهال الدارة المعارضة 
الت�ي تح�رص عل�ى االوط�ان واالع�راض 
وحق�وق  العام�ة  والممتل�كات  والدم�اء 
االنسان بل تشبعنا ولعا بالمعارضة الدموية 
التي تنتهك االعراض وتنتهك سيادة الوطن 
وتبيع شرف االمة، غير ملتفتة الى محورية 
الص�راع الوج�ودي م�ع الع�دو الصهيوني 
ال�ذي وج�د ف�ي قل�ب المنطق�ة لتمزيقها 
واش�اعة الفت�ن فيه�ا ولذل�ك ت�رى الدعم 
االمريكي المطل�ق ومعه االوربي ثم جاءت 
انظمة التبعية لتنفذ م�ا اتفق عليه امريكيا 
م�ن اجل ام�ن اس�رائيل. ولقد اس�تطاعت 
سمس�رة العم�ل المخابرات�ي االجنبي في 

المنطقة عبر تشكيل االحزاب 
التنتم�ي  الت�ي  والمنظم�ات 
ل�روح وعقيدة ه�ذه االمة من 
ان تس�تفرد بش�باب المنطقة 
بثقاف�ة  وتغذي�ه  وانس�انها 
م�ن  مس�تفيدة  مس�توردة 
مصطلح�ات الحداثة والمدنية 
مثل "الحري�ة، والديمقراطية، 
وحق�وق  واالش�تراكية، 
االنس�ان، وه�ي مصطلح�ات 
عامة تهفو اليها نفوس الناس 
وتتقبلها دون تمحيص نتيجة 
م�ا حل بش�عوب المنطقة من 
س�لب للحقوق واهدار للثروة 
لوظيف�ة  وتعطي�ل  وتش�ويه 
الدولة باشراف الدول التي تدير 
لعبة االمم منذ س�ايكس بيكو 
االولى، وهي نفس الدول التي 
تدير بوصلة الفتنة والتقس�يم 
بقي�ادة  الم�رة  ه�ذه  ولك�ن 
امريكا وبحضور صهيوني هو 
المصلح�ة في تفتيت  صاحب 
المنطقة. وبعد مائة س�نة من 
المش�وه في  الحزبي  التفريخ 
منطقتن�ا انتج�ت اللعبة اعداء 

له�ذه االم�ة م�ن داخلها وهم مم�ن حملوا 
أف�كارا ال تنتم�ي لروح وعقي�دة هذه االمة 

فكان منهم كل من: 
الزمنية الظالم�ة واتباعها  1-الس�لطة 

من المتزلفين والمنافقين. 
2- األحزاب الوافدة التي ال تنتمي لروح 

هذه األمة وعقيدتها
 3- المجموع�ات الت�ي تراكمت عندها 

اخط�اء التفس�ير والتأوي�ل وتحول�ت الى 
عقيدة التكفير والقتل. هذه جميعها تتحمل 
اليوم مسؤولية اراقة الدماء وهتك االعراض 
وتدمي�ر الممتلكات، وتهجي�ر الناس. ومن 
المالحظات المعيبة والمخيفة ان ما يجري 
م�ن ح�وارات تتخلله�ا اث�ارة اس�ئلة حول 
مس�ؤولية م�ن تج�اه م�ا يجري من س�يل 
الدماء. نج�د ان االجوبة ال تخلو من تدليس 
وتبري�ر ومجاملة لهذا الط�رف او ذاك. ولم 
يفرق بين حق المعارضة في تحش�يد الرأي 

العام إعالميا وفي تسيير المظاهرات 
االحتجاجي�ة ضد الظل�م ومصادرات 

الحري�ات والحقوق وتعطي�ل الخدمات 
الذي تمارس�ه الدولة مثال. فالمعارضة اي 
معارض�ة م�ن حقه�ا ان تقوم بذل�ك ومن 
يعتدي عليها بسبب ذلك فنحن جميعا معها. 
ولك�ن عندم�ا تب�ادر المعارضة ال�ى حمل 
الس�الح اوال لتواج�ه الدول�ة بالعنف بدون 
مقدمات، ثم تستعين بقوى الخارج وتنادي 
علنا بالتدخل األجنبي، ثم نجد دوال يشك 
بمصداقيته�ا ف�ي أم�ور الحكم 
ت  ي�ا لحر ا و

والعدال�ة تقوم وبدون مقدم�ات إلى إعالن 
بالم�ال  المعارض�ة  لتل�ك  العلن�ي  دعمه�ا 
والس�الح مع اس�تعمال الش�حن الطائفي 
مم�ا يجعل تل�ك المعارض�ة ال تت�ورع عن 

عل�ى  الن�اس  الهوي�ة قت�ل 
النس�اء،  واغتصاب 

ذ  تخ�ا ا و
بي�وت 

المواطني�ن بالق�وة مراك�ز لض�رب قوات 
الجي�ش واألم�ن التابعة للدول�ة مما يؤدي 
الى فتح مش�روع س�فك الدماء بدون روية 
وتهجير الناس بالجملة مع استعمال مكثف 
والعمليات  والمتفج�رات  للمفخخات 
المعارض�ة وبهذا  االنتحاري�ة، فهذه 
الل�ون م�ن العم�ل ل�م تع�د معارضة 
لتحقيق مطالب الن�اس وانما اصبحت 
مجموعة تمتهن القتل والتخريب وتثير 
الع�داوات والطائفي�ة، ومعارضة من 
هذا النوع يجب ان ال تساند وال تشجع 
ويج�ب ان تس�مع من جمي�ع العقالء 
والمعتدلي�ن مم�ن يت�اح له�م اإلدالء 
بآرائه�م ان يبينوا الحقيق�ة ويلتزموا 
جان�ب الحق والمبادئ اإلنس�انية على 
حس�اب المصالح الفئوية والعنصرية 
والطائفي�ة وهذا مما لم نس�معه ولم 
نجده عند اغلب المتحاورين، وهذا مما 
يجعلنا نغوص في المشكلة أكثر ونكون 
جزءاً منها وليس حال لها والمتربصون 

به�ذه المنطقة واالم�ة يريدون 
ذل�ك وف�ي مقدمتهم إس�رائيل 
وبياناتها ومواقف قادتها واضحة. 
اما مايخص الدول�ة والنظام: فكل 

دول�ة تح�رم ش�عبها م�ن الحقوق 
وتم�ارس العن�ف، فمن حق الش�عب 

ان يعارض ذل�ك بمختلف 
ئل  س�ا لو ا
 ، لس�لمية ا

وعندم�ا يرف�ض اي نظام ح�ق المعارضة 
الس�لمي ويصادر عليها كل وس�يلة سلمية 
للتغيير ويمعن في قتلها واضطهادها فمن 
حق المعارضة بعد ذلك ان تلجأ الس�تعمال 

القوة ولكن بشروط منها: 
1-ان ال يك�ون عنفا من اجل العنف 
عبثي�ا كما يحدث الي�وم عند بعض 

المعارضات 
األم�الك  تهاج�م  ال  ان    -2

العامة
 3-  ان اليدخ�ل لبيوت الناس 
بالق�وة واإلك�راه واتخاذها مواقع 
لمواجه�ة أجهزة الدولة كما يحدث 

لدى بعض دول الجوار 
4-  ان اليعتدى على النس�اء 

واالطفال
عل�ى  اليعت�دى  ان    -5 

المستشقيات وقد حدث ذلك
عل�ى  يعت�دى  ال  ان    -6 
واماك�ن  والكنائ�س  المس�اجد 

العبادة وقد حدث ذلك 7- 
 ان ال يس�تعمل اس�لوب اغتي�االت العلم�اء 
والك�وادر العلمي�ة والعس�كرية وقد حدث 
ذل�ك. وقد ظه�رت لدين�ا حالة جدي�دة من 
حاالت المواجه�ة بين المعارض�ة والدولة 
لم يحسن اغلب المتحاورين أنصافها، وتلك 
الحالة هي ميل الدولة الظالمة الى التراجع 
عن الظل�م واعترافه�ا بالخط�أ ومبادرتها 
لالص�الح، وايقاف قان�ون الطوارئ، وفتح 
الح�وار والس�ماح بالتعددي�ة والدعوة الن 
تكون االنتخابات هي المفصل األساس في 
الحياة الديمقراطية حتى ينتخب الشعب من 
يريد، وام�ام هذه الظاهرة الت�ي ال ينكرها 
كل منصف عاق�ل وجدنا المعارضة ترفض 
خط�وة الدول�ة تج�اه االص�الح والح�وار 
متحججة بعدم الثقة وهو امر مرفوض في 
العمل السياسي والتغيير لمن يعرف اصول 
التغيير فاألمور ال تبنى على المزاج والنوايا 
والعداوات الشخصية والخلفيات 
الطائفي�ة، وإنم�ا تبن�ى عل�ى 
الخطوات العملية على االرض 
وعلى مبادئ العمل السياسي 

عي�ه  بنو

الديمقراطي والشوري، فمن يدعوك للحوار 
مفت�وح على المناخ االقليمي والدولي ليس 
من حقك ان ترفضه، وانما لك ان تجربه، فان 
تراجع ولم يك�ن صادقا فمن حقك ان تعلن 

ذلك للمال وان تس�تعين باألطراف الوسيطة 
للش�هادة على ذلك، وهذا هو الوجه العملي 
والمنطق�ي ف�ي كش�ف النواي�ا ومعرف�ة 
المس�تور من االمور، اما اللجوء الى رفض 
الحوار مع اي نظ�ام بحجة عدم الثقة فهو 
امر غير واقعي وال يعطي مصداقية لصاحبه 
ان يكون صاحب قضية مشروعة ينتظرها 
الن�اس بمزيد م�ن االنفراج والخ�روج من 
المأزق؟ والدولة والنظام الذي يبدأ بالدعوة 
للحوار والسماح بالتعددية ويكتب دستورا 
جديدا من اجل ذلك ويدعو لإلصالح ويسمح 
لألطراف االقليمية والدولية ان تكون مراقبا 
وش�اهدا بدون تدخل في شؤونه الداخلية، 
فليس من ح�ق المعارض�ة ان ترفض ذلك، 
وتتخذ من دعوة اسقاطه بالقوة وبالتدخل 

المواط�ن االجنبي، وتستبيح  ام�ن 
االمالك وحريت�ه وتق�وم  بمهاجم�ة 
وتش�يع  والدم�ار العام�ة  الخ�راب 

عل�ى  واغتصاب والقت�ل  الهوي�ة 
 ، ء لنس�ا واستعمال ا

ت  لمفخخ�ا ا
ت  ا لمتفج�ر ا و
عش�وائي،  بش�كل 
للمرتزقة  وتس�مح 
يكونوا  ان  فصي�ال االجانب 
يهاج�م  ب�ال رحمة عدواني�ا 
الن�اس  م�ر فيقت�ل  يد و

الممتل�كات ث�م تق�وم المعارض�ة بح�رق 
جث�ث القتل�ى االجانب حتى اليت�م التعرف 
المعارض�ة  ام�ر  افتض�اح  عليه�ا خش�ية 
بسبب ذلك ناس�ية مثل هذه المعارضة انها 
افتضح�ت باكثر م�ن دلي�ل. ومعارضة من 
هذا المس�توى يرفضها الدي�ن والعقل وكل 
انظم�ة البش�ر المدني�ة. والدول�ة والنظام 
ف�ي مثل هذه الحالة ضمن ش�رائع القانون 
الدول�ي وش�رعة حق�وق االنس�ان، وف�ي 
التش�ريع السماوي لها الحق في الدفاع عن 
رعيتها الس�يما عندما يكون القس�م االكبر 
معه�ا وهذا ما يبدو جليا في بعض الحاالت 
المعاصرة وقد اعترفت به كبريات الصحف 
العالمية ومراكز البحوث ولكن تخلف الكثير 
م�ن أحزاب المنطقة وتخلف الفهم الثقافي 
والسياسي كان هو السبب وراء عدم القدرة 
على الرؤية الس�ليمة لألم�ور. من هنا نجد 
ع�دم قدرة الكثير م�ن المتحاورين والكثير 
من الفضائيات من غير المتورطة في الفتنة 
علنا لم تس�تطع التقاط الخيط االبيض من 
الخي�ط األس�ود من الفجر ف�ي مثل مايحل 
بالمنطق�ة مما فس�ح المجال ام�ام القوى 
الخارجية ان تستغل هذا التدهور والضعف 
لصالح مواقفها وتدخلها فكانت المؤتمرات 
تدار ببوصلة غيرن�ا، وكانت اللعبة تدار في 
وضح النهار لصالح العدو االسرائيلي الذي 
اس�تبدل بعداء افتراض�ي وهمي لطرف من 
أط�راف المنطق�ة وذل�ك تعبير ع�ن العجز 
وفس�اد الرؤي�ة الثقافية والسياس�ية التي 
ران�ت على قل�وب البعض والت�ي ال تغير اال 
باحت�دام اجتماع�ي كبي�ر او بمتغير كوني 
مفاج�ئ وه�و م�ا قد يح�دث مثلم�ا حدث 
لدى األم�م الغابرة في التاريخ فالدولة التي 
تش�تبك مع المعارضة المس�رفة في القتل 
والتدمي�ر والمس�تعينة علن�ا بال�دول التي 
أعلن�ت الحرب علنا على تل�ك الدولة قاصدة 
تدميرها وتفتيتها وزرع الفتنة بين أبنائها. 
ودول�ة من هذا النوع ال تالم اال اذا اس�رفت 
في القتل، ولكنها في كل القوانين الشرعية 
والوضعي�ة ال ت�الم في الدفاع عن ش�عبها 
وسيادتها عندما تواجه باعتداء خارجي 
تمث�ل في كل م�ن: 1- قي�ام بعض دول 
الجوار بتهديد امن تلك الدولة علنا وفتح 
حدودها للمس�لحين من المعارضة ومن 

غيرهم من األجانب
 2- قيام جه�ات معروفة في بعض دول 
الجوار بدعم المس�لحين ال�ذي يقاتلون 
تل�ك الدول�ة وإيوائه�م وتقدي�م الغطاء 
السياسي لهم برغم عدم موافقة دولتهم 

بشكل رسمي.
 3- قي�ام بعض الدول التي اعلنت الحرب 
عل�ى تلك الدول�ة بتقديم اغ�راءات مالية 
لكل من ينشق على تلك الدولة من مدنيين 

وعسكريين. 
4- اشتراك مخابرات اغلب الدول األوربية 
بتدريب ودعم المعارضة المس�لحة التي 
تقات�ل تلك الدولة. دول�ة ونظام يتعرض 
لمثل ه�ذا الغ�زو واالعت�داء الخارجي غير 
المب�رر ال يمكن الطلب م�ن قادته بالتنحي 
بذريعة وقف سيل الدماء كما يحلو للبعض 
ان يص�رح بذل�ك، الن ه�ؤالء انفس�هم ل�و 
يتعرضوا لما تعرضت له تلك الدولة ونظامها 
لقاتل�وا حتى اخر رمق ولم�ا تنازلوا ابدا اال 
ان يكون�وا ممن ال يمتلكون فهما لس�يادة 
الوطن وكرامة االنس�ان واليمتلكون فهما 
للسياس�ة وارهاصاتها الدول�ة التي نطالب 
قادته�ا بالتنح�ي هي الت�ي يك�ون قادتها 
س�ببا لس�يل الدماء وهتك كرامة االنس�ان 
وتخري�ب البلد بدون اعتداء خارجي وبدون 
دع�م خارج�ي لمعارضة مش�تتة مخترقة 
بالمرتزق�ة والمخاب�رات االجنبية. والمثال 
ال�ذي بين ايدينا اليوم والذي تش�تبك حوله 
المواقف الدولية وتتفرق حوله االراء بدون 
ح�ق هو مث�ال غير صالح لدع�وات التنحي 
اليمك�ن  الت�ي  بالديمقراطي�ة  والتبج�ح 
تحقيقه�ا من خ�الل االجنبي وه�ذا العراق 

مثاال لمن يريد ان يبحث عن الحقيقة.

من يدعوك حلوار مفتوح عىل املناخ 
أالقليمي والدويل ليس من حقك أن ترفضه 

ولم يكن  تراجع  , فأن  جتربه  أن  لك  , وأنام 
صادقا فمن حقك أن تعلن ذلك للمآل وأن 

تستعني بأالطراف الوسيطة للشهادة عىل 
ذلك 
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  تشبعنا ولعًا باملعارضة الدموية 
التي تنتهك أإلعراض وتنتهك 

سيادة الوطن وتبيع رشف أألمة  
غري ملتفتة إىل حمورية الرصاع 

الوجودي مع العدو الصهيوين 

مسؤولية الدماء .. بين المعارضة والدولة 
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وع�ى الرغم م�ن ع�دم معرفتنا بمن ب�دأ تلك 
»األس�طورة« حول املجتمع الصوم�ايل، ومتى بدأ 
ذلك، فال ش�ّك أن امللكة أراويُل�ه، )ملكة الصومال 
الت�ي يرج�ح أنها عاش�ت يف الق�رن األول للميالد، 
بينما يقال باملقابل أنها عارصت ملكة سبأ وأنهما 

بتلك تبادلت�ا الهدايا(، لو س�معت 
الدعاي�ة، لكان�ت أمرت 

دون تردد أن يعاقب 
حبه�ا  صا

لخ�ي  با
ه�ي  و (
بة  لعقو ا
التي حلت 

قته�ا  و
قت�ل  مح�ل 

املجرمني(.
عن  وبعي�دا 

ة  أ مل�ر ا

»الحديدي�ة« األق�دم يف تاريخ بالدنا، فإن ش�عور 
الصومايل تجاه رشيكة حياته، ال يغادرها االمتنان 
واالحرتام والتقدير. فهي ل�م تخرس يوما موقعها 
بجوار الرجل تقاس�مه مهام الحياة، وتش�اركه يف 
أخذ الق�رار، وهي ترتك بصمتها واضحة دون مّنة 
ل يف كل صغ�رية وكبرية. فهي  من الرج�ل او َتفضُّ
رشيك�ة يف تربي�ة امل�وايش أو الفالح�ة أو حتى يف 
امللكية، كما خلّدت مدّونات زيارة امللكة الفرعونية 
»حتشبسوت« إىل بالد »بونت« بالقرن الخامس 
ع�ر قبل امليالد، »فملك الب�الد وملكتها أتي 

كانا يف استقبالها«.
وم�ن املذه�ل حقيق�ة أن املجتم�ع 

الصوم�ايل، ع�ى ط�ول تعايش�ه م�ع 
كاليهودي�ة  الس�ماوية  الديان�ات 
)س�قطت آخر ممالك اليه�ود يف القرن 
الثان�ي عر، بعد حملة قادها الش�يخ 
يوس�ف بن أحمد الهاش�مي 
الصوم�ال(،  ش�مال  يف 
واعتناق�ه الجماعي 
ل�م  لإلس�الم، 

من�ه  يت�الَش 
م�ح  مال

الحض�ور القوي لنظام األمومة. فمن خالل تتبعنا 
ملقولة تص�ف إحدى القبائل الصومالية بأن »ليس 
فيه�م أحمق«، ب�رر ذلك أح�د كباره�م بأنهم »ال 
يقطعون يف أمر مهم خاّص أو عام دون مش�اورة 

نسائهم«.
لك�ن ذلك ال يعن�ي يف أي حال خلو املجتمع من 
ظواه�ر وعادات متناقضة لش�عب تراث�ه غاية يف 
القدم والعراقة، كالش�عب الصومايل. فالزال هناك 
من يمارس »الختان الفرعوني« غري اإلنساني ضد 
الفتي�ات الصغ�ريات. إال أن 
التقليدية  االحتف�االت 
املرافقة قد اندثرت، 
كان�ت  والت�ي 
بمن�ح  تكتم�ل 
»نط�اق  الفت�اة 
لتصب�ح  املل�ك«، 
قها  س�تحقا با
حول  الحزام  ذلك 
خرصه�ا، عرب ما 
مرّت به من معاناة 
يف  مس�اوية  الخت�ان، 
الفرعون  ل�»إبنة  املكانة 

امللك«.
كم�ا 

أن�ه م�ا زال معم�وال يف األري�اف والبوادي، 
بممارس�ة وإن كان�ت يف تراج�ع مس�تمر 
نتيج�ة للدع�وات املناهض�ة له�ا، نظ�را ملا 
تجلبه من التعاسة للنساء األرامل، أو الالتي 
توّفَي�ت أخواتهن املتّزوج�ات عن أطفال، يف 
تقلي�د يس�مى ب�»دومال«، وه�و تصحيف 
لعب�ارة »دوغ-م�ال«، والت�ي تعن�ي »ح�ق 
الدفن«. أي أن األرمل�ة األم، من حق زوجها 
»املّيت« عليه�ا أن تكون »ملزم�ة« بالزواج 
من أخيه، تحت طائلة إعادتها إىل بيت أبيها 
دون مرياثه�ا الرع�ي أو أطفالها، كما أنه 

م�ن حق الزوج أن تكون ل�ه األولوية يف الزواج من 
أختها يف حال وفاتها وتركها أطفاال.

والش�ّك أن الت�رذم والتقاتل وم�ا صاحبهما 
م�ن أوض�اع مأس�اوية، عق�ب س�قوط النظ�ام 
العس�كري يف بداية التسعينيات، قد أدى إىل تدهور 
ع�ى كاف�ة املس�تويات. وكان�ت امل�رأة املت�رر 

األكرب، نظ�را لحدوث تج�اوزات وجرائم خطرية 
ع�ى نحو غ�ري مس�بوق، إضاف�ة النهيار 

املؤسس�ات الصحية. وإذ غدت البالد 
من أكثر املناطق كارثية يف العالم، 

الوفي�ات  مع�دالت  ارتفع�ت 
املرتافقة م�ع الحمل والوالدة 

ورغ�م  ومضاعفاتهم�ا. 
أهمية الكش�ف عن الوقائع 
األكث�ر س�لبية، إال أن�ه من 
الروري أيضا عدم إغفال 
للم�رأة  الطبيع�ي  الواق�ع 

املتمكنة يف املجتمع صومايل، 
إذ أن حقوقها كإنسان مستقل 

إىل  األهلي�ة محفوظ�ة  وكام�ل 
ح�ّد بعيد، بص�ورة تف�وق عموماً 

نظرياتها يف املحيط اإلفريقي والعربي. 
فهي مرّش�ح رئايس وقيادي حزبي، ووزير 

وضابط أمن وطيار حربي، ومندوب دائم لدى األمم 
املتحدة ممثلة لبلدها، وسيدة أعمال تجوب العالم، 
وع�داءة والعب�ة كرة س�لة، ومطرب�ة ومرسحية، 
وفقيهة يس�افر العلم�اء لتلقي العل�م منها. ذلك 
أن الظ�روف املأس�اوية تبق�ى اس�تثنائية رغ�م 
فظاعتها، وهي ال تغرّي من مكانة املرأة يف املجتمع 
الصوم�ايل. وهذا يحفظ لها حقه�ا يف الطموح، 
والس�عي لتحقيق ما ترى نفسها مؤّهلة للقيام 

به. ففي الوقت الذي ترتاوح فيها مجتمعات كثرية 
تج�اه املرأة، بني طمس بع�ض حقوقها الرعية 
الروري�ة لقيامه�ا بدورها يف املجتمع، اس�تنادا 
لدع�اوى التقالي�د، وب�ني منحها مظاه�ر تمكني 
غاية يف السطحية، محاكاة لحضارات أخرى، فإن 
للمرأة الصومالية اس�تقالليتها، فال فضل ألخيها 
الذكر عليها أمام س�لطة األبوين يف املنزل، بل يكاد 
يش�عر  األخ 
نه�ا  بأ

ملفّضل�ة  ا
لقدرته�ا  علي�ه، 
الفطري�ة الفائق�ة ع�ى إظه�ار الجان�ب الرؤوف 
للوالدين. ومن هناك تخرج إىل الحياة متمتعة بثقة 
عالية. املرأة الصومالية ش�قيقة الرجل ورشيكته، 
كان�ت ومازالت تس�هم يف جه�ود قي�ادة املجتمع 
الذي انهكت�ه الحروب والحزازات، نحو مس�تقبل 
أكثر س�لمية وازدهارا. وتس�تحر األذهان دائما 

تجرب�ة »أدنا آدن إس�ماعيل« املولودة عام 1937 ، 
الطبيبة والسياس�ية، والناشطة يف املجال الصحي 
واإلنساني، وصاحبة املشاريع يف تحسني الخدمات 
الطبي�ة لقط�اع األمومة والطفول�ة. وهي أرغمت 
العس�كر عى عدم االق�رتاب من بيته�ا، ومنعتهم 
بثباتها العجيب من مصادرته والعبث بمحتوياته، 
بينم�ا كان زوجها، رئيس ال�وزراء، يف املعتقل، إثر 
االنقالب العس�كري س�نة 1969. وبع�د ان دّمرت 
الح�رب األهلي�ُة مروعه�ا لبناء منش�أة صحية 
يف العاصمة مقديش�و، عادت إىل مس�قط رأسها، 
هرجيس�ا، لتبدأ من جديد، وتحقق ما كانت تصبو 
إليه، تاركة العمل السيايس، بعدما كانت أول وزيرة 
خارجية لجمهورية »أرض الصومال«، متفرغة 
لتدريب كادر نس�ائي مؤّهل إلدارة مستشفى 
لألمومة والطفولة أصبح يحمل اس�مها، بعد 
أن حّولت بجهوده�ا وعملها الدؤوب ما كان 
مكب�ا للنفاي�ات إىل رصح خدمي إنس�اني ال 
يمك�ن تجاهله يف الق�رن اإلفريق�ي. البد أن 
املرأة الصومالية اس�تحّقت بج�دارة أن تكون 
أيقون�ة ش�عبها بفض�ل طريقته�ا يف تربي�ة 
أطفاله�ا عى العمل مرددة دائما عبارة تقليدية: 
»أعدك أنني سأتباهى بك«، أو وهي تنظم القصائد 
بفّن شعري خاص بها )ال�»برامرب«(، ال يحق ألحد 
س�واها أن يقول الش�عر به، يف حني أنها تش�ارك 
الرج�ال يف كل فنون الش�عر األخرى متى ش�اءت، 
فتحم�ل الري�اح األربع روائع إبداعه�ا، كما تحمل 
امتنان قبائل وعش�ائر، ُيعد أبناؤها اليوم باملاليني 
)بنو إس�حاق بن أحمد، وعشائر أبجال وغريها (، 
لم يكن لينجو أول أفرادها لوال حكمة امرأة وحبها 
وتضحيته�ا. هذا ما يطغى عى املعتقد الجمعي يف 
الصوم�ال، وأم�ا ترهة عادة ال�رب ليلة الزفاف 

فتخص االنرتنت.

ه�ي لؤلؤة ضارب�ة يف ج�ذور التاريخ وف�ردوس يعّج 
بمراي�ا ومحط�ات الذاك�رة اإلنس�انية الس�يما يف الق�ارة 
الس�مراء، إّنها "تيبازة" املدينة األثرية العتيقة يف الجزائر، 
الت�ي تكتنز أرسارا مخبوءة من�ذ 20 قرنا، عى نحو جعلها 
بّوابة حقيقية للتاريخ األفريقي، وهي فوق ذلك من أجمل 
املواقع الس�ياحية الت�ي ُينصح بمراودتها، وتستكش�فها 

"إيالف" يف هذا التحقيق.
ع�ى مبع�دة 90 كلم غرب�ي العاصمة، ت�رتاءى مدينة 
تيبازة الس�احلية التي تس�توعب ضفافها ث�روة تاريخية 
هائلة، ويمثل املكان تحفة فنية يعجز اللس�ان عن وصف 
س�حرها والتغني بجمال أطالل تخت�زن الكثري عما انتاب 

اإلنس�ان  من�ذ مس�ار  األفريق�ي 
ن  لق�ر ل ا و أل ا

امليالدي.
يشري بو جمعة أصيل املنطقة، إىل امتزاج تالوين تيبازة 
بني هالة رملية سحرية وخرة األشجار، إىل جانب زرقة 
املي�اه التي تجع�ل الزوار يعايش�ون حلم�ا خارقا مجّمال 
بعذرية املكان يف لوحة آرسة متش�امخة كآللئ مفروش�ة 

ببساط نباتي ومتفجرة بموروث ثقايف غزير األرسار.
رواق فني مفتوح

تس�تقطب املدين�ة مئ�ات آالف الس�ياح، حي�ث تتألق 
تيب�ازة بمدرج األلع�اب الكائ�ن يف الحديق�ة األثرية، هذا 
املدّرج يّش�دك بوسطه وشساعة مس�احته املنبسطة التي 
لطامل�ا تموقعت كحلبة نزال رشس ب�ني املبارزين الرومان 
واألمازيغ وسائر األفارقة، كما أّن املدرج ذاته ظّل مرسحا 
للحيوان�ات ورواقا فنيا مفتوحا تقام فيه مختلف األلعاب 

الرتفيهية واألنشطة االستعراضية.
ُيربز دليلنا "عم�ار" إىل املعبدين العتيقني وإرصارهما 
عى البقاء رغم ثقل الس�نني، األول ُيعرف محليا ب�"املعبد 

املجه�ول" ال�ذي لم يحافظ س�وى عى بضع�ة أعمدة 
ش�امخة وقواعد منتصبة، أما الثاني فُيطلق عليه 

مس�مى "املعبد الجديد"، وال تزال باحته الكربى 
كم�ا بالط�ه يف وضع جّي�د، ولم يطل�ه التلف 

رغ�م انقض�اء آالف الس�نني. وثمة 
ح�ي معماري فاخر يف تيبازة، 

ُيش�تهر بكنية " بيت الجد رانيات"، هذا األخري يعّد عالمة 
ممّي�زة عى براع�ة مهنديس الرعي�ل األول، ونعثر هنا عى 
غرف جميلة متناسقة فسيفسائية، زادها رونقا إطاللتها 
ع�ى البح�ر، لكن ضي�ف "بيت الج�د راني�ات" يبقى عى 
تعطش وش�وق كب�ري لتفكيك الغ�از املايض وفت�ح نافذة 
عى م�ا كان يحدث داخل ه�ذه القلعة املصغ�رّة. تنجذب 
العي�ون والقل�وب إىل تحفة متفرّدة هي "بي�ت امللك" أكثر 
األماك�ن زي�ارة بحس�ب إبراهيم، صوري�ة، وأحمد جريان 
البيت، ويف�رّس هؤالء جماهريية املكان بكونه "س�فينة" 
تمنح من يمتطيها ش�عورا مرتعا بالس�عادة يسافر به إىل 
رحاب املايض، ويروي له فصوال من س�رية الرومان الذين 
اس�توطنوا الجزائ�ر قبل نح�و 1800 س�نة. وينتيش زوار 
تيب�ازة بسلس�لة الحمام�ات الرومانية التي تمث�ل أفاريز 
حضارية قائمة بذاتها، ش�أنها يف ذلك الكنائس الرومانية 
الت�ي ل�م تكن بحس�ب الباح�ث "فريد س�ماعييل" مجرد 
فضاءات عبادة، بل جرى اتخاذها مقار اجتماعات وغرفا 
تجاري�ة، فضال عن اس�تخدامها كمجال�س قضائية. 
وعى من�وال عديد امل�دن الجزائري�ة العتيقة، يحيط 
بتيبازة حزام من األسوار املحصنة وتتوفر عى أبراج 
مراقبة، ولطاملا كانت هذه "الرتسانة" وسيلة دفاع 
فّعال�ة ص�ّدت قوافل الغ�زاة واملرتبص�ني باملنطقة 
طوال قرون. غري بعيد، توجد املقربة الرومانية التي 
تتخلل أرضحتها املتعددة األشكال، تشكيلة متكاملة 
من النباتات واألشجار، ويحتوي املكان عى قرب ملكة 
موريتاني�ة قديم�ة، فض�ال ع�ن مقابر خاص�ة بملوك 
وحكماء املدينة وأخرى خاصة برجال الدين، يف وقت يشري 
دليلن�ا عمار إىل طائف�ة من قبور أخرى للخ�دم والفقراء. 
وألنه�ا مدينة االب�داع كدأبها دوما، ال ي�زال مرسح تيبازة 
متوهجا بمدرجاته النصف دائرية، ومنصة "األوركس�رتا" 
الت�ي تداولت عليها أجيال من الفنانني، وبمحاذاة املرسح، 
ترتاق�ص الينابيع بكل م�ا ترمز إليه م�ن موئل لالنتعاش 
والراحة، عى غرار "النافورة الرومانية" املفّضلة يف ُمجمل 

مدن البحرية املتوسطية.
برب�وة  الهام�س  الطبيع�ي  الديك�ور  ويكتم�ل ه�ذا 
"الفوروم" )املنتدى( ويتعلق األمر بس�احة واس�عة ظلت 
تس�تعمل كس�وق عمومية امت�دت إىل مس�توى توظيفها 
كبورصة مال وأعمال، قبل أن تتحّول الحقا إىل مقر ملجلس 
الش�يوخ، واحتضن ه�ذا الرصح التاريخ�ي أيضا املحكمة 
املدنية التي تبقى أطاللها ش�اهدة عى بناية كانت مكّونة 

من أجنحة منفصلة ال يزال نصفها أعمدتها منصوبا.
رو�ضة اأثرية

تزخر تيبازة بمتحفها الفس�يح املتأسس سنة 1955، 
ويوح�ي بناؤه ب�دار رومانية واس�عة ال�دور بغرف تطل 
مب�ارشة عى الفن�اء، ويض�ّم ه�ذا املتحف املج�اور ملرفأ 
املدينة، قاعة عروض ومكتبة وكوكبة 
من التح�ف والنباتات ك�دالء املاء 
وج�رّات حف�ظ الزي�ت والخمور، 
علما أّن هذه املواد كانت تصدر إىل 
أوروبا عرب مرفأ تيبازة منذ الزمن 

القديم.
املعلم األكثر تدفقا يف املتحف، 
هو مكتبة ثرية بصنوف من الكتب 
واملجلدات النادرة، مثلما تتواجد يف 
املتحف نصب جنائزية وجداريات 
باه�رة األل�وان، فضال ع�ن قطع 
رخامية عالية الجودة، وعند عبور 
أيقونة  ال�زوار  العتب�ة تس�تهوي 
مسماة "فسيفس�اء األرسى " أو 

"فسيفساء املكّبلني"، 
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الصومال.. يرضهبا يف ليلة الزفاف !
بو�ضع عبارة »عادات الزواج يف ال�ضومال« باللغة العربية، وب�ضغطة واحدة 

على الزر يف حمّرك البحث »غوغل«، يظهر اأمامك يف اأقل من ن�ضف ثانية �ضتة 
و�ضتون األفا و�ضتمئة نتيجة. واملده�ش اأن الباحث يف ذلك البند يكت�ضف اأن 

معظم تلك النتائج تقول التايل: جرت العادة يف ال�ضومال اأنه اأثناء االحتفال 
بالزواج، يقوم الرجل ال�ضومايل ب�ضرب زوجته!

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

تيبازة اجلزائرية 
بّوابة التاريخ األفريقي

صّيادو غزة.. شباك بال أسامك يف ظل احلصار 

يعترب صيد األسماك يف قطاع غزة مغامرة كبرية، 
لي�س فقط بس�بب اضط�رار الصيادي�ن إىل اإلبحار 
إىل مناط�ق عرض البح�ر بحثاً عن األس�ماك، ولكن 
أيضاً بس�بب املخاطر األمنية والعس�كرية، إذ غالباً 
ما تتعرّض إليهم البحرية اإلرسائيلية وتعيق عملهم 
بقوة الس�الح. وتشهد س�وق األسماك يف غزة حركة 
نش�يطة يف الصب�اح الباك�ر، حي�ث تنت�ر بضائع 
الصيَّادين عى الطريق الس�احيل املمتد عى ش�اطئ 
البح�ر األبيض املتوس�ط. كم�ا تع�رض يف صناديق 
بالس�تيكية زرقاء اللون، أس�ماك الرسدين الصغرية 
ذات الل�ون الف�ي املتألل�ئ. ويح�ر الصيَّ�ادون 
أس�ماكهم باس�تخدام عرب�ات الخي�ل والدرَّاج�ات 
�ار وأصح�اب املطاع�م عى  الناري�ة. ويس�اوم التجَّ
األس�عار، وم�ن ثم يقوم�ون بتحمي�ل الصناديق يف 

س�يَّاراتهم ويمضون يف طريقهم.
واصط�اد أحمد عدداً كبرياً من أس�ماك الرسدين 
الصغ�رية، بع�د اضط�راره إىل اإلبحار نح�و جنوب 
القط�اع بحث�اً ع�ن األس�ماك، حي�ث أرىس قاربه يف 
منطقة رفح املحاذية للحدود املرصية. ويقول أحمد 
»أس�تقل الس�يارة مس�اء إىل رفح لصيد األس�ماك، 

وأعود يف اليوم التايل إىل غزة«.

ولك�ن ال يس�مح ألحمد اإلبحار ملس�افات بعيدة 
ب�رصف النظ�ر ع�ن املوقع ال�ذي يذهب إلي�ه لصيد 
األس�ماك، يف شمال القطاع أو يف جنوبه، حيث تقوم 
قوات البحرية اإلرسائيلية بدوريات للتأّكد من أنَّ أحًدا 
ل�م يتجاوز منطقة الثالثة أمي�ال املمنوع تجاوزها، 
بعدما فرضت قوات االحتالل هذا الحظر عى ساحل 
غزة.  ويقول أحمد »كان يس�مح لنا سابقاً باإلبحار 
يف عرض البحر قبل أن تحدد قوات االحتالل مس�افة 
15 ميالً بحرًيا، وبعدها 9 أميال وثمانية أميال واآلن 

ثالثة أميال فقط«. 
يذكر أن�ه مع مرور الس�نوات، ضيَّق�ت القوات 
اإلرسائيلي�ة الحصار املفروض عى قطاع غزة. ومنذ 
العام 2009 لم يعد يس�مح للصيَّادين باإلبحار أكثر 
م�ن ثالث�ة أميال بحري�ة، أي م�ا يعادل نحو س�تة 
كيلوم�رتات. وأدَّى الحصار اإلرسائي�يل إىل انخفاض 
ش�ديد يف كميَّ�ات صيد األس�ماك، حي�ث بلغت 383 
طناً من أس�ماك الرسدين يف الع�ام 2011، يف مقابل 
ر من  963 طناً من األس�ماك يف العام 2008. ويترَّ
ه�ذه القيود حوايل ثالثة آالف و600 صيَّاد باإلضافة 
إىل أرسهم والعاملني يف مجال األس�ماك.  وأدَّى تقييد 
الصيَّادي�ن يف منطق�ة الثالث�ة أمي�ال إىل اإلفراط يف 

اس�تغالل املي�اه القريبة من الس�احل، األم�ر الذي 
يهدِّد الثروة الس�مكية. وتخ�ى الكثري من الصيَّادين 
يف قط�اع غزة عن مهنتهم وانتق�ل بعضهم إىل رشاء 
األسماك من املزارع املوجودة يف مرص لبيعها يف غزة. 
وعى ش�اطئ رفح، يس�حب محمد وخليل قاربهما 
الصغري إىل البحر ويديران املحرِّك، بعدما كانا سابقاً 
يبح�ران بقاربني للصيد، ولكن الي�وم لم يعد لديهما 
إال قارب واحد فق�ط، ألنَّ قوَّات البحرية اإلرسائيلية 
صنف�ت قبل بضعة أش�هر أح�د القارب�ني بأنَّه غري 
صال�ح لالس�تخدام. ويق�ول محمد »خرجن�ا نحو 
ثالثة أميال إىل حدود املنطقة املسموح فيها بالصيد. 
ورمينا شباكنا. ولكن أتى زورق تابع لقوات االحتالل 
ليطل�ب منا اإلبح�ار أكث�ر يف عرض البح�ر«. خاف 
الشابان من أن تكون هذه خدعة، وجمعا شباكهما 
ليعودا إىل الش�اطئ، لكن الزورق الحربي اإلرسائييل 
طارد الصيَّادين طالباً منهما التوّقف. ويقول محمد 
»ربما كنا س�نموت لو انصعن�ا ألمرهم، ولكن يف كل 
األح�وال أطلقوا النار علينا وحطم�وا محرك القارب 

الذي يعود لخليل وأطلقوا النار عى قاربي«.
وبالرغم من نج�اة الصيادي�ن، إال أن الصيادين 
عام�ة ال ينجحون يف الفرار من الجنود اإلرسائيليني. 
وتق�وم البحري�ة اإلرسائيلية باعتق�ال الصيَّادين يف 

ع�رض البحر وتس�حب قواربه�م إىل ميناء أش�دود 
غ�ري  »يورومي�د«  م�ة  منظَّ وتبنَّ�ت  اإلرسائي�يل.  
الحكومية مهم�ة توثيق انتهاكات حقوق اإلنس�ان 
ضّد الفلسطينيني، حيث أحصت يف الفرتة بني كانون 
الثاني من العام 2011 ونيس�ان املايض، 150 اعتداء 
عى الصيَّادي�ن. كما تم اعتقال 60 صيَّاًدا من بينهم 
تسعة أطفال قارصون، وأصيب 12 صياداً فلسطينياً 
بالرص�اص، وص�ودر أكث�ر م�ن 13 قارًب�ا للصيد. 
ويرافق الناش�طون األجانب أصح�اب قوارب الصيد 
الصغ�رية يف محاولة منهم ملن�ع البحرية اإلرسائيلية 
من الهجوم عى الصيَّادين. ومن بني هؤالء الناشطة 
اإليطالية روزا س�كيانو الت�ي تعمل ملصلحة »حركة 
التضام�ن الدولية« يف غزة. ترافق س�كيانو بش�كل 
منتظ�م الصيَّادي�ن، حيث توث�ق هجم�ات الزوارق 
الحربي�ة اإلرسائيلي�ة ع�ى مراكب الصي�د الصغرية 
يف غ�زة. وتق�ول س�كيانو »تأت�ي ال�زوارق الحربية 
اإلرسائيلية برسعة كبرية وتث�ري أمواًجا كبرية حول 
ق�وارب الصي�د. ويس�تخدم الجنود خراطي�م املياه 
ضّد القوارب أو يطلقون عليها النار من أس�لحتهم. 
كم�ا يطلقون الرصاص فوق املياه إلبعاد األس�ماك 
ويمزِّق�ون ش�باك الصي�د ويمنع�ون الصيَّادين من 

ممارسة عملهم«.

لطاملا قيل الكثري عن األعرس، بعضها اش�ياء ايجابية والبعض 
اآلخ�ر يفتقر اىل الدليل. واملعروف ان اغلب البر يس�تعملون اليد 
اليمن�ى و ب�ني 10 و12 % فقط يفضلون اس�تعمال اليد اليرسى، 
ولق�د جرت الكثري م�ن األبحاث لدراس�ة اوجه االخت�الف بينهم. 
واخر دراس�ة حديثة العهد توصلت اىل نتائ�ج علمية مثبتة، وهي 
م�ن النتائج املث�رية للدهش�ة، وقبل ان اع�رض عليك�م بالتتابع 
اخر ما وصل�ت اليه االبحاث، وبعيدا ع�ن علمية املوضوع أحببت 
ان اش�ري اىل ان اكثر من نصف الش�خصيات املشهورة يف املجتمع 
هم من مس�تخدمي اليد اليرسى ومنه�م املهاتما غاندي، وهوغو 
تش�افيز، وفيدال كاس�رتو، بيكاس�و وبيتهوفن هن�اك الكثري وال 

مجال لذكرهم.

اأكرث تاأثرا باخلوف

اثبتت الدراس�ة عى ان األعرس او االشول اكرت اضطرابا وتأثرا 
بالخ�وف والقلق، مقارنة بنظرائهم من مس�تخدمي اليد اليمنى، 

ومثبت علميا ان مس�تخدمي اليد اليرسى يكون النصف الدماغي 
األيم�ن متحك�م بأفعاله�م، وهذه الدراس�ة تحت�اج اىل مزيد من 

البحث والتدقيق كما رصح الدكتور كارولني شودري.

االأكرث غ�ضبا

األعرس اكثر عرضة للتأثر باملش�اعر السلبية، ان نصف الدماغ 
االيمن املتحكم بفعل ورد الفعل للش�خص االعرس تختلف نس�بيا 
عن الشخص املس�تخدم لليد اليمنى، فهي أكثر نشاطا يف النصف 

االيمن للدماغ.
األكثر ميالً وشغفاً بالسياسة

اثبت�ت الدراس�ة، وبع�د اجراء البح�وث تبني ان أصح�اب اليد 
اليرسى هم أكثر دبلوماسية وسياسة من مستخدمي اليد اليمنى، 
وعى رغم ان مس�تعميل اليد اليرسى يشكلون اقلية يف اي مجتمع 
اال انهم يش�كلون اكثر من 50% من عدد السياسيني و غالبا الفئة 

االكثر طالقة يف الحديث والخطابة.

االأكرث مياًل اإىل اختيار احلق

معظم اللغات والثقافات يعتربون ان مستخدمي اليد اليرسى، 
ه�م ليس�وا كفوءي�ن بالتمييز ب�ني الجيد والس�يئ، وب�ني الحق 
والباطل، فقد تبني علميا ومن دراس�ة من جامعة س�تانفورد ان 
العك�س غالبا هو الصحيح. وتفيد الدراس�ة ان مس�تخدمي اليد 

اليرسى يأخذون وقتهم كثريا قبل اخذ القرار.

االأكرث ترددًا

اثبتت الدراسة ان اليد اليرسى تميل إىل الرتدد، وان مستخدمي 
الي�د اليرسى هم اكث�ر تحفظا وقلقا من الوق�وع يف الخطأ، وهذا 

وفقا لعلم النفس السلوكي.
تق�ول التقارير ان 60% م�ن األطفال االعرسيني يربعون يف كل 
امل�واد التي تتطلب جه�دا ذهني�ا او جس�مانيا، وكان االهل فيما 
مىض يمنعون أطفالهم من اس�تخدام اليد اليرسى بعدة أساليب، 
ليجربونه عى اس�تخدام اليمنى، ه�ذه طبيعة وتركيبة بيولوجية 
خلقهم الله عليها، وال رضر ابدا عليهم منها بل عى العكس فأنهم 
قد يكونون مس�تقبال مدع�اة فخر، وقد تس�اعدهم يف نبوغهم يف 

متقدا وذكاًء عاليا.الدراس�ة الت�ي تحت�اج ذهن�ا 
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اخ�ذ يتطل�ع إىل ملوكية الع�راق لك�ن الربيطانيني اخت�اروا فيصل بن 
الرشيف حس�ني، وهكذا ريض بحدوده وخدم بريطاني�ا بتأييده املعاهدة 

وتنفيذ مايراد منه!! 
ول�د عبد الرحمن النقيب بن الس�يد عيل أفندي يف 1261 ه� 1945 م يف 
منطقة باب الشيخ ببغداد ويلقب بالقادري او الكيالني، او النقيب وتزوج 
مرتني وانجب من زوجتيه س�بع بنات وثالثة عرش ولدا، وهو محافظ جدا 
فلم يس�تحب الس�فور اىل الحد الذي يبغ فيه ارتداء النسوة الحجاب داخل 
منزله خش�ية ان تمر اح�دى الطائرات من فوق منزل�ه فيقه نظر الطيار 

عليهن. 

راأي النقيب بالعثمانيني 
ع�رف عن عب�د الرحمن النقيب بميول�ه العثماني�ة الواضحة، ويؤرش 
املؤرخ�ون ان مصدر ميوله هذه عواطف دينية رصفة بل مذهبية، اضافة 
اىل ماقدمته هذه الدولة ل�ه، فقبل الحرب العاملية االوىل تدخل العثمانيون 
يف تويل عبد الرحمن نقابة االرشاف بعد وفاة ش�قيقه سلمان افندي النقي 
وتكريما لجهود عبد الرحمن النقيب يف بغداد لخدمة الدولة العثمانية منحه 
الس�لطان عبد الحميد الثاني نيش�ان الدرجة الثالثة قب�ل ان يصبح نقيبا 
ل�أرشاف، كما منحه هذا الس�لطان رتبا عالية منها رتبة كبار املدرس�ني 
وموايل ومخرج وبالد الخمس والحصنني الرشيفني واسطنبول، كما منحه 
الس�لطان وحيد الدي�ن يف اواخر اي�ام الحب العاملية األوىل وس�ام املجيدي 
العثماني من الدرجة االوىل كما منح الوس�ام العثماني الدرجة الثانية كما 
منح النيشان املجيدي من الدرجة االوىل كما منح ميدالية الجدارة الذهبية 
لتربعه بالفي قرش الكمال التش�كيالت العسكرية كما منح وسام الجهاد 
ووس�ام الش�مندفري.. وبقي النقيب او الكيالني يحتفظ بميوله العثمانية 
بع�د االحتالل الربيطاني للعراق ملدة قصرية وكان يتمنى عودتهم، وهو ما 

اكده صديقه محمود صبحي الدفرتي. 

موقفه من االنكليز وثورة الع�شرين
ب�دا النقي�ب إعجاب�ه باالنكليز وانه�م أصحاب الحكم�ة واألموال كما 
يقول لكنه لم يكن راغبا يف منصب الحكم أوائل ش�هر ش�باط العام 1919 
وق�د أصبح عمره 78 س�نة فعندم�ا زارته املس بيل الس�كرترية الرشقية 
ل�دار االعتم�اد الربيطان�ي ببغداد يف ذلك الش�هر يف منزل�ه، ويومها كانت 
بريطاني�ا تفكر بجع�ل العراق إمارة وعرضت عليه امل�س بيل فكرة جعله 
أمريا ع�ى العراق فيما لو دع�ت الرضورة اىل ذلك فأجابه�ا إجابة قاطعة 
قائال: كيف يمكنك القاء مثل هذا السؤال عيل؟ انا درويش فهال تعصميني 
عادت�ي هذه؟ إن صريورتي رئيس�ا سياس�يا للدولة هي ضد أش�د مبادئ 

عقيدت�ي تأصال، ففي اي�ام جدي عبد الق�ادر اعتاد الخلفاء العباس�يون 
استش�ارته كما تطلب�ني أنت وزمالؤك مش�ورتي االن، لكنه لم يوافق عى 
االش�رتاك يف الش�ؤون العامة وس�وف ال اوفق انا وال اي اح�د من أحفاده 
عى أن نفعل ذلك.. هذا جوابي من الوجهة الدينية، لكني س�اعطيك جوابا 
يس�تند عى اس�باب ش�خصية فاني متقدم يف الس�ن، وارغب يف ان اقيض 
الخمس او الس�ت س�نوات التي بقيت من حياتي يف الدرس والتأمل حيث 
انها مشغوليتي املستديمة سوف ال اتراجع عما قلته االن حتى اذا كان ذلك 

انقاذ العراق من الدمار التام. 

رئا�شته للوزارة املوؤقتة
رغم هذا املوقف الصارم والقناعة التامة بعدم الرتاجع، لأس�باب التي 
ذكرها عبد الرحمن النقيب واملس�تندة اىل مربرات رشعية كما قال وأخرى 
ذاتية.. لكنه رسعان ما تح�ول للقبول بمنصب رئيس للحكومة العراقية، 

بعد لقاء   املندوب السامي الربيطاني يف العراق يف منزله.
 هناك رأي يفرس هذا التحول ذكره الدكتور عيل الوردي يف كتابه ملحات 

اجتماعية من تاريخ العراق الحديث )ج6، ص12( حيث يقول: 
إن عب�د الرحم�ن النقيب رجل ش�ديد االعتداء بنفس�ه وباألرشاف من 
ذوي األرس املعروف�ة وي�رى انهم وحده�م الذين يجب ان تك�ون بأيديهم 
مقاليد االم�ور.. اضافة إىل ذلك انه يمقت علماء الدين ومراجع املس�لمني 
من الش�يعة، الذين أصدروا فتاواهم بمقاوم�ة االحتالل الربيطاني وقادوا 
ث�ورة العرشي�ن 30 حزي�ران 1920 من ه�ذه الزاوية دخل الي�ه املندوب 
الس�امي واعلم�ه أن عدم قبوله رئاس�ة الوزارة س�يجعلها تصل اىل ايدي 
اوالئ�ك الذي�ن يكرهه�م، اما االنكلي�ز فكان�وا بحاجة اىل تهدئ�ة االوضاع 
السياس�ية يف العراق كواجهة اي بحاجة اىل رجل مرحلة قصرية محدودة 
يجتازون به صعوبات اليوم ويثبتون يف يومه مخططات الغد، رجل ينفذ 
ما يريدون�ه وهكذا اختاروا النقيب الن يكون رج�ل مرحلتهم.. وهكذا 
تش�كلت وزارة عب�د الرحمن النقيب يف 25 ترشي�ن االول العام 1920 
ضم�ت ثمانية وزراء أصليني و12 وزيرا بال وزارة وقد اختار كوكس 
جمي�ع ال�وزراء. ويف االجتم�اع األول له�ذه الوزارة ح�دد كوكس 
عالقة الوزراء باملستشارين الربيطانيني والتي بقيت نافذة حتى 
انته�اء االنت�داب الربيطاني للعراق يف 3 ترشي�ن األول 1932.. 
والتي أكدت عى أن مس�ؤولية إدارة ش�ؤون العراق تقع عى 
املندوب الس�امي الربيطان�ي، وان اإلدارة الفعلية هي بيد 
املستش�ارين الربيطانيني يف كل وزارة وإدارة، اما مهمة 
ال�وزراء فه�ي مراقبة أعم�ال الهيئة اإلدارية واس�تماع 

واألخذ بآراء املستشارين الربيطانيني!!
 وهكذا انرصفت الحكومة املؤقتة اىل اشغال املناصب 
الحكومية واىل تعيني املوظفني لها فأقامت إىل جانب كل 
وزير مستش�ارا بريطانيا واىل جانبه معاونا وس�كرتريا 
ومكتبا خاصة واىل جانب كل مترصف محافظ مشاورة 
وهكذا يف كل دوائر الدولة فنش�أت االدارة املزدوجة لكن 
اإلدارة الفعلية كانت بني االنكليز، إضافة اىل ان الحكومة 
النقي�ب قامت عى أس�اس منها، فقد س�حبت حكومة 
االحت�الل موج�ودات الخزائ�ن يف الع�راق وقيدت�ه ايرادا 
لحكوم�ة الهن�د الربيطاني�ة ولم تب�ق يف خزانة حكومة 

النقيب االوىل اي مبلغ!! 

النقيب يطمح بعر�ش العراق
كان�ت أهم قضية أمام حكوم�ة عبد الرحمن النقيب 
ه�ي من مجلس عى عرش الع�راق؟ ويومها كانت هذه 
القضية حديث األوس�اط السياس�ة والدينية والش�عبية 

وقد توزعت اآلراء إىل قسمني: 
االول: يرفع ش�عار ملوكية العراق للعراقيني، وعى رأسه طالب النقيب 

وعبد الرحمن النقيب وتوفيق الخالدي وحكمت سليمان: 
الثاني: يرفع ش�عار ملوكي�ة العراق ألحد ابناء الرشيف حس�ني وكان 
أقطابه جعفر العس�كري ونوري السعيد وبصورة عامة اصحاب االتجاه 
القوم�ي العروب�ي.. ونذكر هن�ا ان علماء الدي�ن كانوا أول م�ن رفع هذا 
الش�عار قبل ثورة العرشين لكنهم رفضوه بعد تش�كيل الحكومة املؤقتة 
ألنه�م وج�دوا ان الربيطانيني يري�دون االلتفاف ع�ى أرادة األمة ورسقة 

ثورتها. 
وق�د اوضح عبد الرحمن النقيب رأي�ه، انذاك برفضه ملوكية احد ابناء 
الرشيف حس�ني وراح يخطط م�ع اصحابه اع�اله للحيلولة دون جلوس 
فيصل بن الرشيف حس�ني عى عرش العراق ويف هذا الصدد يذكر الش�اعر 
مع�روف الرصايف.. "كانت قد تألفت حكومة وطنية برئاس�ة عبد الرحمن 
النقيب وكان طالب النقيب احد اعضائها )وزير الداخلية( وكان كل منهما 

يطمح ان يكون ملكا للعراق، واخريا اتفقا ان يكون عبد الرحمن النقيب 
امللك عى ان ال ينتقل امللك منه اىل أوالده". 

وكان طال�ب النقي�ب قد ب�ذل كل مابوس�عه من اج�ل الفوز 
بالعرش وريض ان يكون عبد الرحمن ملكا النه يف ايامه األخرية 

فالعرش قريب من ق�ربه وال يحتاج طالب االنتظار طويال.. 
ل�ذا اجمع عب�د الرحمن النقي�ب وطال�ب النقيب وحكمت 

س�ليمان وتوفيق الخالدي، وقرروا إص�دار جريدة تنطق 
باس�هم وتبرش بدعوة العراق للعراقي�ني ودعوا معروف 
الرصايف، ال�ذي كان آنذاك يف الق�دس للحضور إىل بغداد 
ورئاس�ة هذه الجريدة وقبل أن يس�تكملوا مرشوعهم 
عق�د مؤتمر القاهرة يف آذار 1921 واتخذ قرار ترش�يح 
فيصل بن الرشيف حسني ملكا عى العراق وهكذا قيض 
عى م�رشوع النقي�ب وجماعته وانقلب عب�د الرحمن 
النقيب ثانية وأمىض يف تنفيذ السياس�ة االنكليزية التي 
تآم�رت عى طالب النقيب وأرس�لته محتجزا اىل الخارج 

ول�م يقل عبد الرحمن النقيب كلمة يف حق صاحبه ووزير 
داخليت�ه واكتف�ى ب�ان ق�ال لل�وزراء الذين ناقش�وا معه 

الحادث: اوصيت ان يعاملوه باحرتام وأدب.
م�ن جانب آخر وح�ال توجه فيص�ل اىل الع�راق ابرق عبد 

الرحمن النقيب برقية اىل والده الرشيف حسني جاء فيها: ابتهجنا 
رسورا بقدوم جاللة امللك فيصل ودعونا له بالس�المة ورصنا ننتظر 

قدومه ساعة فس�اعة س�وقا للقياه، وأصبح النقيب متحمسا مللوكية 

فيص�ل أكث�ر م�ن االنكلي�ز 
أنفس�هم بع�د ان كان اش�د 
له.. وهكذا يكون  املعارضني 
س�جل موقفني منقلبني عى 

نفس�ه األول: مس�ألة الحك�م 
والثان�ي من ملوكي�ة أبناء الرشيف حس�ني واملوقفني الجيدي�ن اتخذهما 

لصالح السياسة الربيطانية يف العراق!!

عالقة النقيب بالعائلة ال�شعودية
تش�ري الدكتورة رجاء حس�ني الخطاب يف كتابها عبد الرحمن النقيب 
إىل الرس�ائل املتبادل�ة ب�ني النقيب وال س�عود فيها عبارات ت�دل عى الود 
والصداق�ة وان عبد العزيز بن س�عود يلقبه بنقيب األرشاف وال يش�ري اىل 
موقع�ه الس�يايس عى الرغم م�ن توتر العالقات السياس�ية ب�ني البلدين 
عندم�ا هاجم الوهابيون القبائ�ل العراقية يف الجنوب ليل�ة 11 اذار العام 
1922 وقتلوا )694( ش�خصا ونهبوا اع�دادا كبرية من املوايش واثارت تلك 
الهجمة الوحش�ية مشاعر الشعب العراقي لكن رئيس الوزراء لم يستنكر 

الهجوم فطلب امللك فيصل األول مناقش�ة تعزي�ز الدفاعات العراقية لكن 
مجلس الوزراء لم يناقش األمر.

 وتش�ري د. رجاء حس�ني الخطاب اىل انها وجدت رسائل بني آل سعود 
والنقي�ب تدل عى عالقة جيدة بني النقيب والعائلة الس�عودية يف العهدين 
العثماني وامللكي.. ويبدو ان النقيب حنبيل املذهب وكذلك آل س�عود يرجع 
أصله�م الفكري اىل الحنابلة لذا فان موقفه الودي لم يتأثر حس�ب اعتقاد 
ه�ذه الباحث�ة يف حني كان املفروض -كونه رئيس�ا لل�وزراء العراقي- أن 
يك�ون موقفه ض�د االعتداءات الوهابي�ة عى العراق واضحا باالس�تنكار 

والرفض وموقفه من العائلة السعودية اشد!! 

النقيب واملعاهدة

أنيطت بحكومة النقيب الثانية التي تش�كلت بع�د تتويج فيصل ملكا 
ع�ى العراق مهمة التوقيع عى املعاهدة الربيطانية العراقية لتأكيد انتداب 

ق  ا لع�ر اج�راء ا اىل  إضاف�ة 
انتخاب�ات 

املجلس التأس�ييس للربملان ال�ذي يتوىل التصديق عى ه�ذه املعاهدة وهذا 
يفرس ارصار كوكس عى إعادة تكليف النقيب ثانية لرئاس�ة الوزارة فيما 
ح�اول فيصل اس�تبداله لكنه لم يفل�ح، وبرغم هامش�ية دور يف املعاهدة 
ب�ل كان بروتوكولي�ا حيث كان�ت املفاوضات تجري ب�ني كوكس وفيصل 
االول اال ان النقي�ب ايد املعاه�دة وبدأ يهاجم الش�عب العراقي الذي وقف 
بوج�ه هذه املعاه�دة وابرز تلك املوق�ف نذكر منها: يف الراب�ع والعرشين 
م�ن حزيران العام 1922 ح�ددت املعاهدة العراقية امل�رشوع يف انتخابات 
املجلس التأس�ييس فرفض الش�عب إجراء االنتخابات وقد بلغت املعارضة 
الجماهريية اش�دها عندما اصدرت مراجع الدين الشيعة فتاواهم بتحريم 
االش�رتاك يف تلك االنتخابات وقد ألصقت صور فتاواهم عى أبواب املساجد 
ووزعت يف أنحاء العراق، مما احرج الوزارة وامللك فيصل األول واالنكليز إذ 
بات واضحا ان االنتخابات ال يمكن ان تجري يف ظل معارضة علماء الدين 

الذين استجاب لهم الشعب العراقي استجابة قوية حتى اللجان الحكومية 
يف املدن املقدس�ة الش�يعية اس�تقال منها أعضاءها وفش�لت الحكومة يف 
تأليفه�ا ألن املوظفني التزموا بفتاوى العلماء مما أدى إىل فش�ل الوزارة يف 
إج�راء االنتخابات.. ويذك�ر أمني الريحاني يف كتابه مل�وك العرب ج2 ص 
297 إن عب�د الرحم�ن النقيب قال له خالل زيارته له يف تلك األيام يف البالد: 
وطني�ون كث�ريون وكلهم رجال السياس�ة ولكن ليس يف رؤوس�هم عيون 
تريهم ماهم فيه.. هؤالء اليوم يبيعون البالد اىل الرتك بفلس لينتقموا ممن 
يظنون أعداءهم نحن اخذنا االمر عى عاتقنا وال نسأل التوفيق من غري الله 
وال نتوكل اال عليه سبحانه وتعاىل ويسأل النقيب امني الريحاني قائال: انا 
اجتمعت بالوطنيني ياافندي وسمعتهم يتبجحون..؟ غدا تجتمع بكبارهم 
يف كربالء والنجف.. نصف ه�ذا االجتهاد جهل ونصفه عناد.. عند االنكليز 
العل�م وعنده�م املال وعندهم الحكم�ة أما الوطنيون ف�أي يشء عندهم؟ 
هل ه�م يحبون البالد أكثر منا وهي بلدنا قب�ل أن تكون بالدهم وأكثرهم 
ال يزال�ون من األجان�ب. ويف ي�وم االنتخابات راح النقيب يهاجم الش�عب 
العراق�ي الذي عارض عقدها وقد نظم علماء الدين ويف مقدمتهم الش�يخ 
مهدي الخاليص تظاهرة كبرية سارت اىل منزل رئيس الوزراء واجتمع وفد 
من املتظاهرين به فسألهم باسم من تحتجون أجابوه باسم البالد فغاظه 
الج�واب ونهض من مقعده وهز عصاه يف وجوههم غاضبا منتهرا قائال: 
ومن انتم لتحتجون باسم البالد انا صاحب البالد وأنا أعلم منكم بحاجات 
الب�الد وإغراضه�ا عودوا اىل بيوتك�م وأش�غالكم. ويف 25 حزيران 1922 
واف�ق مجلس الوزراء عى املعاهدة ب�رشط تصديقها من قبل مجلس 
التأس�يس فق�ط عارضها هبة الدين الشهرس�تاني وزي�ر املعارف 
الذي استقال من الوزارة احتجاجا عى املوافقة عليها وإزاء نقمة 
الش�عب لم يجد النقيب سوى االس�تقالة وأراد امللك فيصل االول 
ترشيح غريه اىل الوزارة لكن االنكليز كانوا يريدونه وقد حاولوا 
دعمه فدعموا نجله محم�ود النقيب اكرب أنجال رئيس الوزراء 
لتأليف حزب بعد أن اغلقوا االحزاب الوطنية باسم الحزب الحر 
العراق�ي يف أول ايل�ول 1922 لكن هذا الحزب ل�م يحظ بتأييد 
ش�عبي وبق�ي مقصورا ع�ى اش�خاص ارتبط�ت مصالحهم 
بالوجود الربيطاني وقد دع�ا اىل وجوب التجميل لالنتخابات.. 
من جانب اخر استجاب امللك فيصل االول لرغبة االنكليز وكلف 
عبد الرحمن النقيب تشكيل وزارته الثالثة واالخرية يف 30 ايلول 
1922 من الوزراء انفس�هم باس�تثناء هبة الدين الشهرس�تاني 
الذي يعرفون انه س�ريفض املش�اركة يف وزارة تعمل عى تصديق 
املعاه�دة . املهم ان النقيب لم يكن بمس�توى املرحلة بل بدا واضحا 
اقل من املرحلة ولم يس�تطع مواجهة الش�عب وهك�ذا انهى االنكليز 
خدماته وقدم اس�تقالته بعد اقل من ش�هرين وس�ارع فيصل لقبولها. 
واختفى هو وابنه وحزبهم من عالم السياسة وأسدل الستار عليه واعتزل 

يف بيته تماما حتى وافاه األجل يف 13 حزيران العام 1927.
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عندم�ا التق�ى تش�ن هون�غ ه�وى 
)90عام( األرملة هوانغ جيانكاي يف 
دار للمس�نني وكان حب�ا من النظرة 
األوىل. تشن لم يظن أن الحب سيطرق 
باب�ه ولكن عندم�ا نظ�ر إىل عينيها 
وق�ع بالح�ب. واآلن بع�د عق�د من 
الزمان، حيث بلغ100عام من العمر 
يعيش حالة حب م�ع هوانغ البالغة 
106 أع�وام إنهما دائم�ا مع بعضها 
البع�ض ويقوم�ان ب�كل يشء معا. 
فق�دت هوان�غ كل أصدقائه�ا يف دار 

املسنني، ولكن ذلك لم يمنع الزوجني 
البق�اء مع�ا، ويدعمه�م املوظفون 

واملمرضون يف جنوب الصني.
تشن يقوم برعاية هوانغ ويهتم بها 
إلبقائه�ا س�عيدة، يف ح�ني أن مهام 
إطعامه�ا  اليومي�ة تش�مل  حيات�ه 
ومس�اعدتها عىل االس�تحمام. وهو 
عىل استعداد لفعل أي يشء لصديقته 
حت�ى انه يس�تفيق يف منتصف الليل 
إلع�داد عصي�دة الش�وفان املفضلة 

لديها.

أق�ام عرافون محليون يف البريو مراس�يم تقليدية تعود إىل 
ما قبل اكتش�اف القارة األمريكية مستخدمني آالت املاراكا 
اإليقاعي�ة وأوراق الك�وكا ورشاب باع�ث للهذيان الختيار 

الفائز يف االنتخابات الرئاسية األمريكية. 
وق�ال خوان اوس�كو املعروف تحت اس�م ع�راف االنديس 
وهو واقف عىل تلة س�ان كريستوبال املطلة عىل العاصمة 
ليم�ا ان ابوس الهة التالل يف امليثولوجي�ا املحلية تقول لنا 
انه سيعاد انتخاب اوباما. ووضع افراد من املجموعة بتول 
زهور عىل صور املرش�حني ونفخوا عليها دخان س�جائر. 

وقام العرافون بمضغ أوراق كوكا.

فاوت�ر  زاك  األمريك�ي  أصب�ح   
أول ش�خص لدي�ه س�اق آلي�ة 
ويتمك�ن م�ن تس�لق ناطح�ة 
سحاب شاهقة مؤلفة من 103 

طوابق.
إن'  إن  'يس  ش�بكة  وأف�ادت 
األمريكية ان فاوتر )31 س�نة( 
تس�لق س�اللم ناطحة السحاب 
يف  طواب�ق   103 م�ن  املؤلف�ة 
ش�يكاغو بس�اقه اآللي�ة الت�ي 
طورها 'معهد ش�يكاغو إلعادة 

التأهيل'.
الس�اق  ه�ذه  ان  إىل  وأش�ارت 

فريدة من نوعها وهي 'أول ساق 
آلية يف العالم يتم التحكم بها من 
انه  األعصاب'.وأوضحت  خ�الل 
عندما يفك�ر فاوتر بالذهاب إىل 
م�كان ما يتم توجيه إش�ارة إىل 

ساقه اآللية اليمنى فتتحرك.
وذكرت ان فاوتر ل�م يكن واثقاً 
من نجاحه، لكنه بالفعل تمكن 
من الوصول إىل أعىل 'برج سريز' 

خالل 53 دقيقة و9 ثوان.
يش�ار إىل ان س�اق فاوت�ر برتت 
قبل س�نوات إثر تعرضه لحادث 

عىل دراجة نارية.

ت�سايل 16
www.almustakbalpaper.net

�سورة من الذاكرة

بغداد حديقة 
امللك غازي 

كورتي�س  هرن�ان   -  1519
آزت�ك، والحاكم  يدخ�ل مدين�ة 

موكتيزوما يرحب به بحفاوة.
1620 - وقوع معركة الجبل 
األبيض ق�رب مدينة براغ، وهي 
ح�رب  يف  وقع�ت  معرك�ة  أول 
الثالثني ع�ام الت�ي جمعت بني 
والربوتس�تانت،  الكاثولي�ك 
الجي�ش  حلي�ف  الن�ر  وكان 
اإلمرباط�وري بقي�ادة فرديناند 

الثاني.
الث�ورة  حكوم�ة   -  1793
الفرنس�ية تفت�ح أب�واب قر 

اللوفر كمتحف للعموم.
تنض�م  مونتان�ا   -  1889
الوالية  لتصبح  املتحدة  للواليات 

رقم 41.
1901 - اش�تباكات دموي�ة 
يف أثينا بع�د ترجمة األناجيل إىل 

اللغة اليونانية الشعبية.
في�ي  حكوم�ة   -  1942
الفرنس�ية تقرر قطع العالقات 
الوالي�ات  م�ع  الدبلوماس�ية 
املتح�دة يف ذروة الحرب العاملية 

الثانية.
وزراء  رئي�س   -  1949
إرسائيل دافيد بن غوريون يعلن 
ع�ن حق إرسائي�ل بضم القدس 

إليه�ا، وكان ه�ذا أول تري�ح 
يكش�ف النية بضمها إىل الدولة 

اإلرسائيلية.
ج�ون  انتخ�اب   -  1960
كينيدي رئيًسا للواليات املتحدة.

1965 - إلغاء رسميا عقوبة 
اإلعدام يف اململكة املتحدة.

1981 - جامع�ة األرجنت�ني 
تمنح ش�هادة دكتوراه فخرية 
لرئيس اإلمارات العربية املتحدة 
آل  ب�ن س�لطان  زاي�د  الش�يخ 
نهي�ان برتبة بروفيس�ور وذلك 
نظ�رًا إلنجازات�ه عىل املس�توى 
املحيل لدولة اإلمارات واملستوى 

الدويل.
الياب�ان  منتخ�ب   -  1992
لك�رة القدم يفوز بكأس بطولة 
آس�يا بع�د تغلبه ع�ىل املنتخب 
السعودي بهدف مقابل ال يشء.

س�هى عرفات زوجة رئيس 
الس�لطة الوطنية الفلس�طينية 
يارس عرفات تته�م أحمد قريع 
ومحم�ود عباس ونبيل ش�عث 
بالتآمر عىل عرفات واس�ترياثه 

حًيا.
2005 - إعالن حالة الطوارئ 
اضطراب�ات  بع�د  فرنس�ا  يف 

ضواحي باريس.

اقيم في مقاطعة داربيش�ير 
االنجليزية حفال عاما بمناس�بة 
بل�وغ أقدم معمر بريطاني س�ن 
110 عام�ا وذلك رغم ان المعمر، 
ريغ دين، ل�م يتمكن من حضور 

الحفل.
ويق�ول دين ان الس�بب في 
كونه بلغ هذا السن يعود الى انه 
ذو طبيعة كس�ولة لكن اس�رته 
تؤكد انه ربما يكون الس�بب في 
مش�روب مجه�ول تناول�ه ف�ي 
الهن�د. وعم�ل دي�ن كرج�ل دين 
مس�يحي حتى بلغ سن الثمانين 

كما انه عمل بش�كل مؤقت لمدة 
10 س�نوات كم�درس وتزوج 3 
م�رات. واك�د ابن�ه كريس�توفر 
ان االس�رة لديه�ا نظرية خاصة 
لس�بب ديمومته حيث انه تناول 
مشروبا ما اثناء وجوده في الهند 

قبيل الحرب العالمية األولى.
"لق�د  كريس�توفر  وق�ال 
كان ف�ي الهن�د وق�دم معروف�ا 
ألح�د العجائز فقام ه�ذا بدوره 
بإعطائه مش�روبا مجهوال وقال 
ل�ه "اش�رب هذا وس�وف تعيش 

على األقل 100 عام".

أكدت الشرطة الباكستانية 
أن والدين قت�ال ابنتهما حرقا 
ش�اهداها  ان  بع�د  باالس�يد 
تتحدث الى شاب امام منزلهم 
تدي�ره  ال�ذي  الش�طر  ف�ي 

باكستان من كشمير.
وقال الضابط طاهر ايوب 
ان الوال�د محمد ظف�ار كانت 
تس�اوره الش�كوك حول ابنته 
غيظ�ا  واستش�اط  انفوش�ا 
عندما ش�اهدها برفقة ش�اب 
ام�ام منزله�م. وق�ال اي�وب 
ان "ظف�ار اوس�عها ضربا ثم 

صب عليها االس�يد بمس�اعدة 
بح�روق  اصيب�ت  زوجت�ه. 
بالغ�ة لكنهما ل�م ينقالها الى 
المستشفى حتى صباح اليوم 
التال�ي، وتوفي�ت. وقال ايوب 
انه  الوال�دان وق�اال  "اعت�رف 
كانت تساورهما الشكوك حول 
عالقة غي�ر ش�رعية البنتهما 
بش�اب والمجتمع الباكستاني 
محافظ وليس للنس�اء خاصة 
ف�ي المناطق النائي�ة الفقيرة 
الكثير من الحق�وق والحماية 

من قبل الشرطة".

اس�ترالية  س�يدة  خطف�ت 
األنظ�ار ح�الل وجوده�ا ف�ي 
س�باق ملبورن للخي�ول، وذلك 
بع�د أن ارت�دت قبع�ة طريف�ة 
وضعت فوقها مجس�ماً صغيراً 

لبرج ايفل الشهير في فرنسا. 
وأثارت هذه السيدة بقبعتها 
المصوري�ن  فض�ول  الفري�دة 
اللتق�اط  عدس�اتهم  فحول�وا 
لالبت�كار  األفض�ل  الص�ورة 

األجمل.

أمريكي بساق آلية
 يتسلق ناطحة سحاب

املعمران حني يتحابان !!

ابوس تتوقع فوز أوباما

رشاب يضمن احلياة 
ألكثر من 100 عام ! اختتم�ت نهاية األس�بوع املايض 

يف برل�ني االحتف�االت باملهرجان 
الس�نوي لإلضاءة والذي اس�تمر 
11 يوما، حيث اس�تمتع س�كان 
العاصم�ة األملاني�ة باإلث�ارة من 
الت�ي  الرائع�ة  اإلض�اءة  خ�الل 
زينت بها املعالم األثرية الشهرية 
لديه�م، مهرج�ان غري�ب بعض 

اليء لكنه ممتع.

مهرجان لألضواء يف برلني

متاهة
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والدان 
يقتالن ابنتهام حرقًا 

قبعة اسرتالية 
حتمل برج إيفل فال�سفــــــة

االف�كار  غ�زو  ملواجه�ة  دع�ا 
الوضعية واملادية إىل تجديد الفلسفة 
احي�اء  ع�ىل  وعم�ل  الكونفوش�ية 
العقالنية املوضوعية لتشو-هي بعد 
أن دمج بها املنه�ج الواقعي الجديد 
للتحلي�ل املنطقي ع�رض مذهبه يف 
كتاب�ه مذه�ب جديد يف فلس�فة ال 
يل س�نة 1939 واقام�ه ع�ىل اربعة 
أساس�ية:  ميتافيزيقي�ة  مفاهي�م 
الق�وة  اي  و)ك�ي(  املب�دا  اي  )يل( 
املادي�ة و)طاو-طي( اي الجوهر أو 
انبس�اط الطاو و)طا-تسيوان( اي 
الكل األك�رب ويعني املفهوم األول ان 
ل�كل يشء مب�دا )يل( يكون بموجبه 
ما هو كائن عليه والثاني ان تحقيق 
املبدا يتطلب قوة مادية )كي( تخرج 
ب�ه إىل الوجود والثال�ث ان الكون يف 
حرك�ة متصل�ة وذلك هو انبس�اط 

)الطاو( والرابع ان الكل أكرب من كل 
وجود واقعي و)طا-تسيوان( يقابل 
املطل�ق يف الفلس�فة الغربي�ة مثلما 
تطابق اف�كار )يل( و)كي( و)طاو-

طي(.
والالوج�ود  الوج�ود  اف�كار   
هيغ�ل.  فلس�فة  يف  والص�ريورة 
ه�ذه  م�ن  فون�غ  يس�تخلص  و 
امليتافيزيقا فلس�فة يف الحياة ترمي 
إىل تجاوز الدوائر الغريزية والنفعية 
واالخالقي�ة لتتادى إىل دائرة مفارقة 
ه�ي دائ�رة الحب الت�ي يحقق فيها 
املوجود اإلنس�اني طبيعته ويتحد يف 

اتساق مع الكل األكرب. 
هذا وقد ترجم كتابا فونع يو الن 
روح الفلس�فة الصينية والوجيز يف 
تاريخ الفلسفة الصينية إىل عدد من 

اللغات األوروبية

فونغ يو الن

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

عائلي أو إجتماعي

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

المتراكمة

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

في مواجهاتك مع اآلخرين.

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

احتجاج والقيام برقابة ذاتية

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

وتكون المرجعية لآلخرين،

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

موقعك في العمل.

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

على نحو هادىء تالفياً للخطأ.

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

مع اآلخرين بجدية.

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

حاسمة

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

ليومك األسود.

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

الثمن غالياً.

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

على عدة صعد

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 

عموديافقي
1 – مدينة في ش�مال ش�رقي الواليات المتح�دة – 2 – أغنية من 
إحدى مس�رحيات زياد الرحباني – 3 – عكس�ها خنزير بري – حرف 
ج�ر – مدين�ة س�ورية – 4 – لظى – جدها في ص�ادف – 5 – عاصمة 
عربي�ة – 6 – أس�م عل�م مؤنث – ماركة س�يارات – 7 – تفس�يرية – 
مرهف الش�عور ش�فاف – 8 – وهب – منس�قة – 9 – قائد مغولي – 

جواب .

1 – ممثل�ة مصري�ة – 2 – ممثلة مصرية – ماركة س�يارات – 3 – 
أداة ج�زم – وجه�ة نظر – فك – 4 – أش�مل – أبصر بطرف عينه – 5 
– عملة عربية – من األحياء المائية – 6 – للنهي – فيلسوف فرنسي 
أس�س األنس�يكلوبيديا – 7 – ممثلة أميركية – 8 – يش�رد ويتيه عن 

الطريق – نقيض – أحسان – 9 – عكسها شموخ – كافح .



الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

www.almustakbalpaper.net

التوافق والرشاكة بني الوطنية واإلقطاعية

موازنة مهولة ونتائج جمهولة

مآس عراقية تروهيا الطيور الصفر

 تس�يبي ليفني، زعيمة "تيار الوس�ط" في إس�رائيل، التي 
ُيَراه�ن عليه�ا كثيراً لتدارك م�ا يمكن تداركه م�ن بقايا وأطالل 
عملي�ة الس�الم، العميل�ة الس�ابقة للموس�اد والمس�ؤولة عن 
محطات�ه وعملياته ف�ي أوروبا، التي هدفت باألس�اس اصطياد 
النش�طاء الفلس�طينيين والعلم�اء العراقيين، تعت�رف بصريح 
أنها، أنها تس�لحت ب�"فتوى شرعية" من كبير حاخامات الدولة 
العبري�ة لممارس�ة الجن�س مع "األه�داف"، إن كان ذل�ك ممراً 

إلزامياً النتزاع المعلومات منهم أو جّرهم لحتفهم المحقق.
رئيس�ة الوزراء، وزيرة الخارجية، نس�جت صداقات عديدة 
م�ع الفلس�طينيين وم�ع بع�ض نظرائه�ا م�ن ال�وزراء وحتى 
الزعم�اء العرب، ولقد رأينا ص�وراً جمعتها معهم وهم في غاية 
"االنشكاح".. ال ندري َمْن ِمن هؤالء قد سقط في شباكها... من 
منه�م نجحت في اس�تدراجه إلى غرفة نومه�ا أو علبها الليلية، 
لتستخرج ، كل ما يمتلك من معلومات وأسرار...كما أننا ال ندري 
م�ن منهم قد نجح�ت في توظيفه لخدمة الموس�اد بعقد طويل 
األم�د أو للقيام بمهمة واحدة، وفقاً لنظام المياومة أو أس�لوب 

العمل بالقطعة.
صراحة المسؤولة اإلسرائيلية بلغت حد الوقاحة والفجور، 
فإذا كانت "الدعارة" واالبتزاز واإلسقاط، أموراً مألوفًة في عالم 
المخابرات والجاسوس�ية، وإذا كانت السيدة ليفني قد مارستها 
ب�كل قناعة وثقة واقتدار، وبغط�اء ديني "غير مخروم"، فكيف 
يمك�ن لها أن تواص�ل هذه المهم�ة، وهي عل�ى رأس الحكومة 
وفي قمة هرم السياس�ة الخارجية لدول�ة االغتصاب واالغتيال 
و"الدعارة الش�رعية"؟.. ذلك أن كثيرا من القصص التي تسربت 
نقالً عن ليفني، تؤكد اس�تمرارها في نهج “الدعارة الش�رعية” 
حتى بعد أن غادرت السلك األمني إلى السلك السياسي / الحزبي 

/ الحكومي.
م�ا ال�ذي كان يدور ف�ي خلدها وه�ي تتحضر للق�اء الوفد 
الفلس�طيني المفاوض أو المسؤولين العرب..هل سألت نفسها 
مثالًُ، ماذا س�أرتدي اليوم، وأي جزء من جس�دي س�أبرز أكثر، 
كيف يمكن أن أصدر من الحركات ما يس�يل اللعاب ، لكي يصبح 
اس�تدراج محدثيها أمراً ممكن�اً. َمْن ِمن هؤالء س�قط فعالً في 
شباك المرأة الحديدية، وكيف أمكن لهم إقامة عالقة “حميمية” 
معه�ا...أي صنف من البش�ر يرتضي أن يلقي بنفس�ه بين يدين 
احترفتا اس�تخدام "كوات�م الصوت" وثق�ب الجماجم وتقطيع 
العروق واألوصال وكتم األفواه واألنوف حتى الموت اختناقاً؟.

أس�ئلة وتس�اؤالت دهمتنا ونحن نقرأ االعترافات المذهلة 
لواحدة من أهم ثالث أو أربع ش�خصيات سياسية في إسرائيل.. 
وزاد في حيرتنا س�ؤال ظل يقرع مخيلتن�ا: ماذا لو كانت ليفني 
أكث�ر جماالً وجاذبية ورش�اقة، م�ا الذي كانت س�تحصل عليه 
جراء توظيف جسدها وبيع “بضاعتها” في علب الليل الحمراء؟ 
إن كانت وهي على هذا القدر من "الفحولة" نجحت في إسقاط 
الكثيري�ن وإيقاعه�م ف�ي ش�باكها، ك�م، ومن كانت ستس�قط 
ل�و أن الله م�ّن عليها، بمزيد م�ن الجمال واألنوث�ة و"الجاذبية 

الجنسية"؟.
وإن صح�ت التس�ريبات ع�ن “صلة م�ا” بين ليال�ي ليفني 
الحمراء، وليالي المقاطعة المحاصرة الس�وداء، وأن السم الذي 
قتل ياس�ر عرفات، قد أوصلته هي بيديها إلى من قام بدسه في 
طع�ام الرئي�س، فتلكم طامة كبرى.. إن صحت التس�ريبات بأن 
للسيدة “الجنس�ية” عالقة بانقالب في دولة عربية، فتلك طامة 
كبرى ثانية.. وإن صح أنها وزميلها الفاسد إيهود أولمرت، هما 

فرسا الرهان على "حل الدولتين" فتلكم ثالثة األثافي.
م�ا باحت ب�ه ليفني في مع�رض الفخر واالعت�زاز بدورها 
وتاريخها وس�جلها، والذي تزامن نش�ره مع أول تأكيد رس�مي 
إلس�رائيل لمس�ؤولية تل أبيب ع�ن اغتيال الزعيم الفلس�طيني 
خلي�ل الوزي�ر )أبو جه�اد(، يؤكد بم�ا ال يدع مجاالً للش�ك بأننا 
أمام عصاب�ة مافيوية تحكم الدولة العبري�ة، وليس أمام طبقة 
سياس�ية م�ن النوع ال�ذي نع�رف ونأل�ف، أدواتها ف�ي الحكم 
والتحكم والسيطرة هي أدوات مافيوية بامتياز كالقتل واالغتيال 
واالبتزاز واإلسقاط والدعارة والجنس والمال، وليست األدوات 
المعت�ادة للدبلوماس�ية والسياس�ة الخارجي�ة، لي�س القانون 
الدولي وأحكامه ومندرجاته، بل قانون "آل كابوني".. ومع ذلك 
فإن هن�اك من يريد لنا أن نصدق بأن الس�الم ممكن مع هؤالء، 

وأن المفاوضات معهم حياة أو مشروع حياة.

* عريب الرنتاوي

ليفن�ي مل تس�كت 
ع�ن ال�كالم املب�اح
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       كاظم فنجان الحمامي

كثي�رة هي المآس�ي الت�ي خلفته�ا الغارات 
الجوي�ة األمريكي�ة عل�ى الع�راق, وكثي�رة هي 
الفضائ�ح الت�ي ارتكبته�ا ق�وات التحال�ف ف�ي 
المدن العراقية, وكلها مس�احات للقلم ليعبر عن 
ويالته�ا ومصائبها وكوارثه�ا, لكنها ُكتبت هذه 
الم�رة برعاف قلم مرتعش يحمله جندي أمريكي 
مذع�ور, كان ي�ؤدي خدمته اإللزامي�ة في كتيبة 
مدفعي�ة المي�دان المتجحفلة ف�ي )تلعفر(, من 
ضواحي مدينة الموصل, عندما كان عمرة ثمانية 

عشر عاما, للمدة من 2004 إلى 2005. 
 تحت زئير الدبابات, وعصف القصف الجوي 
العنيف, وص�راخ الجرحى, وص�وت المجنزرات 
المتوحش�ة, واالنفج�ارات المدوي�ة ف�ي ظلمة 
الليل المخيف, أبدع الجندي األمريكي المس�تجد 

wKevin po ب�اورز  )كيف�ن 
ers( في س�رد روايته األولى, 
الت�ي حمل�ت عن�وان )الطيور 
الصفر Yellow Birds(, والتي 
عده�ا النقاد واح�دة من أروع 
قصص الحرب, فوضعوها إلى 
جوار رواية الروائي األمريكي 
)تيم أوبراي�ن O'Brien(, التي 
 Going after( حمل�ت عن�وان
Cacciato(, وكانت مستوحاة 
من تجربته الميدانية في حرب 
فيتن�ام, وصنفت قبل أكثر من 
ثالث�ة عق�ود كأحس�ن رواية 

لعام 1978. 
)الطي�ور  رواي�ة  أن  بي�د 
الصف�ر( تختل�ف ف�ي بنائه�ا 
التراجيدي عن رواية )أوبراين(, 
كونه�ا تجمع تركم�ات رهبة 
الم�وت ف�ي مش�اهد مروعة 
تفاصيلها في حقول قرى )تلعفر(, حيث يختبئ خاضها الكاتب بنفسه, وعاش 

الموت تحت القناطر الصغيرة, وخلف األش�جار 
الم�ؤازرة لجي�وب المقاوم�ة, وف�وق س�طوح 
المنازل الريفية العتيق�ة, وفي البيادر والنواعير 

المتناثرة هنا وهناك.   
 كان )كيفن( قلقا خائف�ا, تطارده عفاريت 
المقاب�ر, وتخنق�ه كوابيس الحروب الكاس�حة, 
فيرى جس�ده ممزقا بقنبل�ة مزروعة في طريق 
الع�ودة إلى المعس�كر, أو يفقد ذراعه أو س�اقه 
بلغم صغير تخبئه له األقدار في البستان القريب 
من برج المراقبة, أو يخسر بصره بانفجار حارق 
يش�وه مالمحه, أو تتهش�م أس�نانه ويفقد أنفه 

باصطدام مدبر وسط المدينة الرافضة للغزاة. 
يذكر ان�ه ظل وزمالءه الجنود مس�تيقظين 
خائفي�ن حت�ى نهار الي�وم التال�ي, كان�وا على 
موعد وش�يك مع ش�بح الموت الذي تربص بهم 

بباب ملجأهم الحصين, فقاوموا 
المنش�طات,  بأق�راص  النع�اس 
للم�وت  استس�لم  م�ن  ومنه�م 

بحبوب الهلوسة. 
 ل�م تمنحهم مع�دات الرصد 
والمراقب�ة االلكترونية الحصانة 
درج�ة  الكتس�اب  النفس�ية 
الش�جاعة والثق�ة ف�ي مواجهة 
األخط�ار المحدقة, ولم توفر لهم 
بالحدي�د  المصفح�ة  المدرع�ات 
والف�والذ الق�درة عل�ى الصم�ود 

لليلة واحدة. 
بارت�ل(  )ج�ون  الجن�دي  )كيف�ن(  اخت�ار 
بط�ال لروايت�ه, وجعل�ه ي�روي وقائ�ع األحداث 
المتس�ارعة بخط�وات مثقلة بالخ�وف المدمر, 

فيقول: كان العراقيون يختفون بعد كل غارة في 
القرى والبس�اتين المحيطة بنا, فنفتش�ها بحثا 
عنه�م, فلم نجدهم, ونعود م�رة أخرى للتفتيش 
فلم نعثر لهم على أثر, لكنهم كانوا يخرجون من 
تح�ت األرض فيمطرونن�ا بواب�ل رصاصهم, ثم 
يختفون في ج�وف الليل, بينما تواصل مدفعيتنا 
قصف القرى القريبة, قصفا عش�وائياً هستيرياً 
لس�اعات وس�اعات, في محاولة يائس�ة التقاء 

خطر األشباح المسلحة بمدافع المورتر. 
 في النه�ار يلوحون لنا بالتحي�ة, ويدعوننا 
لشرب الش�اي في مقاهيهم الشعبية, بابتسامة 
ودودة ال تف�ارق وجوهه�م, فنتنف�س الصعداء, 
األطف�ال ف�ي  الحل�وى عل�ى  لتوزي�ع  ونه�رع 
تقاطع�ات المدين�ة, لكننا نعود ف�ي اليوم التالي 
إل�ى التقاطع�ات نفس�ها لتنفج�ر علين�ا عب�وة 
ناس�فة, فنس�تأنف الرمي العشوائي من فوهات 
بنادقنا المرتعش�ة, وننسحب على الفور لنختبئ 
م�ن جديد مث�ل الجرذان ف�ي ثكناتن�ا المحصنة 

بالسواتر الخراسانية. 
الرواي�ة  بط�ل  فق�د 
مش�اعره  بارت�ل(  )ج�ون 
اإلنسانية كلها, وتحول في 
خض�م المع�ارك المتجددة 
إلى كائن مدمر, فاجتمع في 
وحدته العس�كرية بصديق 
م�ن  )مورف�ي(  طفولت�ه 
والية فرجينيا, لكنه ارتبط 
بصداقة عبثي�ة مع العريف 
)س�تيرلنغ(,  المجن�ون 
ال�ذي كان متماديا في قتل 
العراقيي�ن من دون س�بب, 
ومن دون تفريق بين صغير 
وكبير, أو بين رجل وامرأة, 
وبص�رف النظر ع�ن مقدار 
الخط�ورة التي يش�كلونها, 
فهو يرى في قتلهم وس�يلة 

دفاعية مشروعة للتخلص من مخاطرهم. 
ل�م يتفق الجن�دي )جون بارت�ل( مع زميله 

)س�تيرلنغ(, ول�م يك�ن مقتنعا بم�ا يقترفه من 
جرائ�م ال مبرر لها, لكنه وجد نفس�ه مرتبطا به 
ارتباط�ا حميم�ا ف�ي مواجهة الم�وت بمالمحه 
البش�عة, فقد كان )س�تيرلنغ( يؤمن له الحماية 
الت�ي فرضته�ا ظ�روف المواجهات المس�لحة, 
حت�ى صار قت�ل العراقيي�ن عندهم ع�ادة يومية 

يمارسونها من باب الهواية وهدر الوقت. 
ع�اد الجندي )بارت�ل( إلى ب�الده عن طريق 
القواعد األمريكية في ألمانيا, فخرج من القاعدة 
ف�ي زيارة خاطف�ة ألقرب كنيس�ة, دخل باحتها 
األمامي�ة ووق�ف متس�مرا أم�ام لوح�ة كبي�رة 
للقديس )سباس�تيان( بصدره العاري, ومالمحه 
البريئ�ة, وقد اخترقت جس�ده الس�هام المميتة, 
حت�ى س�الت الدماء م�ن صدره, وتجم�دت فوق 
جراحه النازفة مثل حبات الشمع المنسابة حول 

قناديل الشمع المتوهجة بالنور  
نادم�اً مذه�والً  وق�ف )بارت�ل( مصدوم�اً 
أمام لوح�ة القديس سباس�تيان, فتذكر األرواح 
العراقية البريئة التي حصدتها النيران األمريكية 
من غير ذنب, وتذكر حجم المأس�اة التي تسببت 
بها الفيالق األمريكية الزاحفة ش�رقاُ نحو المدن 

العراقية. 
 لقد س�جل الروائ�ي )كيفن ب�اورز( نجاحا 
كبيراً عندما نقل للقراء تلك المش�اهد المأساوية 
الصادق�ة ع�ن المصائ�ب والوي�الت الت�ي مرت 
بالع�راق, فأعي�د طباع�ة الرواي�ة مرتي�ن بع�د 
ظهوره�ا ألول مرة ببضعة أش�هر, ومن المؤمل 
اس�تثمارها س�ينمائيا ف�ي فيل�م حرب�ي تنتجه 

هوليوود قريباً.  
ل�م يكن )كيفن باورز( كاتب�ا محترفاً, لكنه 
اس�تطاع أن يكون ش�اهداً على القتل العشوائي, 
الذي اس�تهدف الناس ف�ي العراق عل�ى اختالف 
أعمارهم وأجناسهم, واستطاع أن يصور الوجه 
الحقيقي للمأس�اة من خالل المش�اهد الواقعية 
المتكررة التي حملتها الرواية, واستعرضت فيها 
جرائم الحروب الباطلة, وبينت كيف تورط الغرب 
الطائش في حرب مستهترة كان العراقيون فيها 

هم الحطب وهم الكبريت وهم الضحية. 

        مصطفى األدهم
يكثر الساس�ة في الع�راق الجديد من 
تك�رار ألزمة واح�دة موح�دة: "العراق ال 
يمك�ن ان يحكم إال بالتوافق بين مكوناته. 
فال يمك�ن لقومي�ة، او طائف�ة، او حزب، 
او ش�خص حك�م العراق بمف�رده. بل هي 

شراكة توافقية بين المكونات".
بداي�ة، ألش�ك ان الع�راق اليمك�ن ان 
يحكم من قبل شخص، او حزب، ناهيك عن 
طائفة او قومية. خصوصا العراق الجديد. 
واال نكون قد اجتررنا القالب الديكتاتوري 
الصنم�ي للمقب�ور ص�دام حس�ين. ال�ذي 
اختص�ر الع�راق بش�خصه، وحزب�ه، مع 

شوفينية قومية وتمييز طائفي.
اتحادي.  الجدي�د، ديمقراطي،  العراق 
نظام�ه جمه�وري برلمان�ي. علي�ه، فإنه 
م�ن بديهي�ات الديمقراطي�ة ان ال تحك�م 
بالفردانية. ومن أبجديات النظم االتحادية 
ان ال تحك�م بالش�مولية. ومن اساس�يات 
كالع�راق  البرلماني�ة  السياس�ية  النظ�م 
الجديد ان ال تحك�م بالصنمية. الن النظام 
الديمقراط�ي يق�ر المس�اواة بالمواطنة، 
وعلي�ه بالحق�وق والواجب�ات بي�ن افراد 

الشعب.
زاوي�ة  م�ن  المواط�ن  ال�ى  وينظ�ر 
المواطن�ة الصالحة او الطالح�ة. فيترتب 
 � والعق�اب  الث�واب  لذل�ك  وفق�ا  عليه�ا 

الدستوري / القانوني.
عل�ى  يس�مو  الديمقراط�ي  النظ�ام 
الهويات الفرعية )دينية. طائفية. قومية. 
جغرافي�ة. حزبي�ة. فكري�ة( م�ع اق�راره 
بإحترامه�ا.. بل والمحافظ�ة عليها ضمن 
منضوم�ة الحق�وق والحري�ات المكفولة 
والمحمية بنص الدس�تور وق�وة القانون 
وعدالة القضاء. عندما تكون صيغة الحكم 
في البل�د الديمقراط�ي برلمانية ممزوجة 
باالتحادي�ة فهذا يعن�ي انه اليمك�ن لفرد 

م�ا ان يختصر العراق بش�خصه او حزبه. 
ناهيك عن قوميته او دينه او طائفته.

لم�اذا ؟، الن النظام البرلماني، يحتاج 
دائماً الى مزاوجات عددية رياضية.. تسبق 
والدة الس�لطة التنفيذي�ة، وتظ�ل تحك�م 

وجودها. طبقا لنصوص الدستور.
من جهة ثانية، وواقعية فان البرلمان 
المنتخب يكون من�وع وتقريبا “متوازن” 
لجه�ة األحج�ام، م�ا يعق�د م�ن عملي�ة 
المزاوجة العددية الرياضية. حيث ال يوجد 
تكت�ل نيابي واح�د يملك اغلبي�ة الثلثين او 
األغلبي�ة المطلق�ة. وان وص�ل ال�ى عتبة 
االخيرة، ظل يفتقر الى االولى، ما يضطره 
للخض�وع لمنط�ق “الس�وق البرلمان�ي” 
� بصيغ�ة الع�رض والطل�ب “التوافق�ي” 
م�ن اج�ل تأمي�ن “األغلبي�ة البرلماني�ة” 
الت�ي تس�تطيع ان تؤمن بدورها الس�لطة 

التنفيذية.
من هنا، ال يمكن لش�خص مهما بلغت 

قوته وحجمه السياسي ان يقفز فوق هذه 
المعادالت.ربما يمكنه المناورة.. بالس�ير 

في حقل الغام الدستور.
لكن�ه س�ير محف�وف بالمخاطر. مع 
أي�ة غلط�ة ينفجر لغ�م دس�توري مطيحا 

بصاحبه.
ان هك�ذا نظ�ام برلمان�ي ال يس�مح 
النس�خة  وف�ق  الديكتات�وري  بالحك�م 
بالض�رورة  يعن�ي  ال  كم�ا  الصدامي�ة. 
استنس�اخ الصيغة اللبنانية المسخ لنظام 
الحك�م التوافق�ي المهجن�ة ف�ي “أتف�اق 

الطائف” السعودي.
ف�ي  تحقق�ت  المكون�ات  ش�راكة 
الدستور. من خالل المساواة في المواطنة 
تميي�ز  وع�دم  والواجب�ات(.  )الحق�وق 
هوي�ة فرعية على اخ�رى. وكفل وضمان 
حري�ة المعتق�د. الدي�ن. الفك�ر. والكلمة. 
والممارسة السياس�ية. مع وجود الكوتة 
البرلمانية لتمثي�ل األقليات والمرأة. المهم 

ه�و تنفي�ذ الن�ص الدس�توري وس�المة 
الع�ام  بمفهومه�ا  تطبيقه!والش�راكة 
تتحق�ق ف�ي كل دورة برلماني�ة، بانتخاب 
مجل�س النواب الذي يت�وزع أعضاؤه على 
الفسيفس�اء العراقي من أدي�ان. طوائف. 
مذاهب. قوميات. جغرافيات. احزاب. الخ. 

وهو مصداق لشراكة المكونات.
لكن، هذه الشراكة ال يجب ان تستنسخ 
في الس�لطة التنفيذية ف�ي حالة االختالف 
السياس�ي من حي�ث االس�لوب والمنهاج. 
اي عدم مش�اركة كتلة م�ا ال يجب ان يجر 
على مك�ون واليترجم على انه اقصاء لهذا 
المك�ون، واال نك�ون قد رس�خنا الصورة 
الخاطئة عن احتكار الكتل للمكونات وهذا 
عي�ن ما تله�ث وراءه هذه الكت�ل. التنويع 
“المكوني” ضروري ولكن ليس بالضرورة 

من داخل سين من الكتل.
ان الس�لطة التنفيذي�ة ه�ي ترجم�ة 
لواق�ع التحالف�ات الت�ي تؤم�ن األغلبي�ة 

البرلماني�ة التي تس�تطيع ان تحكم )تحت 
خيمة الدس�تور(.. وكلما صغر حجم هذه 
التحالفات كلما تقلصت نس�بة االختالف، 
وتوس�عت بالت�وازي نس�بة االتف�اق، م�ا 
يعزز من ف�رص عمل الس�لطة التنفيذية. 
التي س�تواجه بمعارضة برلمانية تراقبها 
وتحاس�بها وتعم�ل على إس�قاطها. هذه 
العملية تحدث نوعا من التفاهم والتوازن. 
تفاهم اكبر بين الحلفاء الش�ركاء بالحكم 
وفق�ا للبرنام�ج الحكومي.وت�وازن بي�ن 
الم�واالة والمعارض�ة الش�ركاء بالوطن. 
والواجب�ات.  والحق�وق.  والمواطن�ة. 
والحريات.فال الموالة تس�تطيع ان تطغى 

وال المعارضة.
عنده�ا يس�هل عل�ى الش�عب الناخب 
الحك�م عل�ى االح�زاب واألش�خاص م�ع 
كل عملي�ة انتخابية فيعز من يش�اء منهم 
ويذل من يش�اء وفقا ل�أداء. الن التحجج 
بالخالف�ات بي�ن ش�ركاء الم�واالة يكون 

منعدما بحكم الواقع.
لك�ن الساس�ة )اغلبه�م( ال يفضلون 
ه�ذه الصيغ�ة م�ن التوافق. ب�ل يفضلون 
ترس�يخ الصيغة اللبنانية المسخ المسماة 
ب�"الطائ�ف" النه�ا تنت�ج ام�راء طوائف 
ت�ورث تيجانه�م ضم�ن حص�ون الهوي�ة 
الفرعية. م�ا يعزز األخي�رة ويقويها على 

حساب الهوية الوطنية الجامعة.
إقطاعي�ات.  يريدونه�ا  "الجماع�ة" 
المترهل�ة  الوطني�ة  الش�راكة  بحج�ة 
والفاش�لة. ب�ل والمش�كلة. وال يري�دون 
ش�راكة وطنية حقيقة. النه�ا تنازعهم ما 
يعتقدون انه سلطانهم.ما لم يخرج العراق 
الجديد من شرنقة هكذا " شراكة وطنية" 
الحقيقي�ة  الش�راكة  فض�اء  ال�ى  مس�خ 
المتوازنة بين مواالة ومعارضة. س�يبقى 
الح�ال على ما ه�و عليه اليوم من س�وء. 

يدفع ثمنه المواطن والوطن.

       واثق الجابري 
ال تزال اهم المش�اكل مس�تديمة مزمنة لم توضع 
لها الحل�ول من خالل الموازنات منه�ا الفقر والبطالة 
والخدم�ات االساس�ية للمواط�ن كالكهرباء والس�كن 
الطفول�ة  ومش�اكل  والصح�ة  والتعلي�م  واالقتص�اد 
والصناعة والزراعة ورفع المستوى المعيشي لشبكات 
الحماية االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة ورفع 
الطبقي�ة ورصد المحرومية في كثي�ر من المحافظات 
لس�وء التخطي�ط وغياب المنهجية وتفش�ي الفس�اد  
ليتراجع المس�توى المعيشي شيئا فش�يئا، والمواطن 
يصاب باالحباط نهاية كل عام لما يرصد للميزانية وما 
نتائجه�ا على ارض الواقع مهما اختلفت المس�ميات ) 
انفجاري�ة, كونية, اكبر ميزانية ف�ي التاريخ( وحينما 
نس�مع ان ميزاني�ة ع�ام 2012 تس�اوي 100 ملي�ار 
واالردن  ومص�ر  س�وريا  لموازن�ة  ومس�اوية  دوالر 
ولبن�ان  مجتمع�ة يف�رح المواطن ويش�عر ان العراق 
س�وف يتفوق على كل الدول في شتى المجاالت ولكن 
عالمات االس�تفهام والحيرة في نهاية السنة وما تغير 
من واقع�ه واخفاق�ات وهدر وس�وء تخطيط وغياب 
المش�اريع الس�تراتيجية والرقي�ب, والموازنة توضع 

دون وض�ع المعالج�ات الحقيقية لمش�اكل المجتمع 
االساس�ية وال تعرف أين تحرك األم�وال وكأنها اموال 
تخ�رج من االرض لتعود اليها بص�رف كرواتب لبطالة 
مقنع�ة وابواب اخ�رى للمعامل المتوقف�ة دون توقف 
مش�ترياتها ونثرياته�ا او تخض�ع لرغب�ات ومزاجات 
ومصالح القوى السياسية والمواطن خارج الحسابات 
ال تغيير في حياته العامة وربما اصبحت مائدة دس�مة 
تجمع فرقاء السياسة متناسين واقع المجتمع لتتقاسم 
ال�ى حصص في ش�راهة قل نظيرها وغ�اب ضميرها 
, االقتص�اد العراق�ي ف�ي تراج�ع وضعف ف�ي القدرة 
الش�رائية والقائمين على التش�ريع والتنفيذ ال يهمهم 
كيفي�ة المحافظة على الش�أن االقتصادي والس�يطرة 
على سيولة العملة والنظريات االقتصادية في كل دول 
العالم تقوم على تقليل الموازنة عن سابقتها او االبقاء 
عليها قدر المستطاع للسيطرة على التضخم واستقرار 
العمل�ة  وموازنة 2013 تبلغ 138 ترليون دينار عراقي 
ما يس�اوي 118 مليار دوالر  بزيادة عن العام الماضي 
20 تريلون دينار وعجز 18.8 ترليون عراقي ما يساوي 
16.17 ملي�ار دوالر،  وال تزال نفس القراءات الخاطئة  
لتكون التشغيلية اكبر بكثير من االستثمارية وميزانية 

ه�ذا العام هي االكبر ف�ي التاري�خ  دون وجود خطط 
التنمية البش�رية ولم تقدم الحس�ابات الختامية حيث 
ال تعرف اموال العام الس�ابق اي�ن ذهبت وكيف انفقت 
وبقي�ت الموازنات ارقامها مهول�ة ونتائجها مجهولة 
س�وى وعود لم تتحقق من المحافظين والمس�ؤولين 
وال�وزراء وحاله�ا كح�ال بقي�ة القضايا في الس�احة 
العراقية تخضع للمزايدات والصفقات والهجمات  قبل 
دخولها للبرلم�ان ويراد منها ان تمر من تحت الطاولة 

للتغطية على المشاريع غير المنجزة وعلى خلل عدم 
اط�الق االموال في الوقت المح�دد لها, كذلك الفترة 
المتبقية  للفصل التشريعي بعد تمديد عمل مجلس 

الن�واب لش�هر ال�ى 14 تش�رين الثان�ي قصيرة 
وف�ي كل عام تأخ�ذ الموازنة وق�ت طويل من 
المناقش�ة والمقايضة وهذا االمر الذي يعطل 

للمس�ؤولين  ذريع�ة  ويك�ون  المش�اريع 
والش�ركاء والشركات والمقاولين ويدخل 
الب�الد ف�ي ازمة جدي�دة للحص�ول على 
مكاسبها فيس�عى هذه االيام السياسين 

بحرك�ة دؤوب ويتواف�د بعضه�م لبع�ض 
وتقام الوالئم وتقارب بين الفرقاء وتباعد في احيان 

اخرى حس�ب مقتضي�ات المصالح والكل يس�عى على 
حص�ة اكب�ر ويحاولون تمري�ر مش�اريعهم من خالل 
الموافقة على اق�رار الموازنة لتأمين حصص احزابهم 
وعوائله�م وتبقى مصلحة المواطن ف�ي أخر االوليات 

مجهولةعلى ارض الواقع  في تلك الموازنة المهولة .
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منتخب الشباب يرتقي الى الدور الثاني بثالثية نظيفة على نظيره التايلندي

أنتق�ل منتخبنا الش�بابي بك�رة الق�دم اىل الدور 
الثان�ي م�ن بطول�ة ش�باب آس�يا املتواصل�ة يف 
االمارات بعدم�ا حصل عىل أحدى بطاقتي التأهل 
م�ن املجموع�ة الثاني�ة بعدم�ا دك مرمى نظريه 

التايلندي بثالثية نظيفة.
وتعاق�ب عىل تس�جيل االه�داف احم�د عباس يف 
الدقيق�ة الحادية ع�رة ومحمد جبار ش�وكان 
يف الدقيق�ة التاس�عة واالربعني، فيم�ا ختم مهند 
عب�د الرحمن مهرج�ان االهداف بتس�جيله ثالث 
االه�داف يف الدقيقة الثانية والخمس�ني يف املباراة 

التي ضيفها ملعب نادي الفجرية.
وحص�د منتخبن�ا الش�بابي س�بعة نق�اط م�ن 
أنتصاري�ن عىل الصني وتايلن�د وتعادل غري عادل 
مع كوريا الجنوبية ويستقبل يف الدور ربع النهائي 
من النهائيات اول املجموعة ثاني املجموعة االوىل 
يف راس الخيم�ة. بينما يح�ل الوصيف ضيفاً عىل 

بطل املجموعة االوىل يف رأس الخيمة.
وكان العبو منتخب الش�باب الكروي اكدوا امس، 
أنه�م عازمون ع�ىل تحقي�ق الف�وز يف مباراتهم 
أم�ام تايالند والتأهل أوال ع�ن املجموعة، معربني 
عن تفاؤلهم بمش�وار املنتخب املقبل يف البطولة. 
وق�ال املتحدث االعالمي للمنتخب ثائر املوس�وي 

يف ترصي�ح صحف�ي إن "العبي منتخب الش�باب 
س�يدخلون مب�اراة الي�وم أم�ام تايالن�د بهم�ة 
عالي�ة ومعنويات مرتفع�ة"، مؤكدا أن "الالعبني 
عازمون عىل تحقيق الفوز يف املباراة والتأهل أوال 
عن املجموع�ة دون االعتماد عىل نتيجة املباريات 
األخرى او خي�ار التعادل".وأض�اف أن "الالعبني 

بذلوا جهدا واضحا ومميزا خالل الوحدة التدريبية 
وبما يؤكد اس�تعدادهم العايل ملباراة اليوم واللعب 
بما يملكون من مهارات فنية س�تظهر جلية عىل 
أرض امللع�ب"، مش�ريا إىل أن "التف�اؤل والتفاني 
بدا واضحني عىل العبي املنتخب يف اثناء اجراءهم 

املران األخري قبل املباراة".

المستقبل العراقي / متابعة

العراق يتراجع 17 مركزًا عالميًا 
في تصنيف "فيفا"

حقق فري�ق الكهرباء بكرة الس�لة 
فوزاً ثميناً عىل منافسه فريق الكرخ 
ب� "77 - 73 " نقطة يف املباراة التي 

ج�رت بينهما عرص أم�س يف قاعة 
ن�ادي االرمن�ي يف انط�الق بطول�ة 
الكأس الس�لوية  "بطول�ة املرحوم 

عيل الصفار" .
املب�اراة كانت قوية وحفلت باالثارة 

والندية طيلة االش�واط االربعة التي 
شهدت ثالثة منها تقدم نادي الكرخ  
35  " و "57- "22-14 " و "37- 

52 " نقط�ة اال ان الش�وط الراب�ع 
م�ن املب�اراة ش�هد افضلي�ة لفريق 

الكهرباء الذي انهى املباراة ملصلحته 
بف�ارق اربع نقاط "77-73" نقطة 
بعد ان تألق العبو الكهرباء ونجحوا 
يف اس�تغالل كل الفرص تحت س�لة 

الكرخ.

سلة الكهرباء تقصي الكرخ من بطولة الكأس
المستقبل العراقي / متابعة

قال عضو االتحاد العراقي املركزي للمالكمة اس�ماعيل 
خليل ان منافس�ات بطولة العراق لفئة الش�باب 
املقرر اقامتها األسبوع الحايل تأجلت. وأضاف 
خلي�ل: ان س�بب تأجيل البطول�ة التي كان 
الخمي�س  الي�وم  انطالقه�ا  املق�رر  م�ن 
الثام�ن من ترين الثان�ي الحايل يف نادي 
االتح�ادات  النش�غال  يع�ود  الكاظمي�ة 
الفرعية بالتهيئة إلقامة انتخاباتها، وإن 
موع�داً جديداً س�يحدد للبطولة بع�د انتهاء 
االنتخاب�ات. يذك�ر أن اللجنة األوملبي�ة العراقية 
حددت منتص�ف ترين الثان�ي الحايل موعدا 
القامة انتخاب�ات االتحادات الفرعية بعد ان 
تم التصويت عىل اللوائح املعدة لالتحادات 

الرياضية.

إرجاء منافسات 
بطولة العراق 

بالمالكمة 
للشباب

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

قدم نادي زاخو الريايض أمس االول اعتذارا لنادي الرطة 
ع�ىل خلفية اعتداء حصل يف اثناء مباراة الفريقني األس�بوع 
املايض والتي انتهت بالتعادل السلبي. وجاء اعتذار زاخو عرب 
وف�د من النادي قام بزي�ارة إىل بغداد، والتق�ى رئيس الهيئة 
اإلداري�ة لن�ادي الرطة إي�اد بنيان. وقال بنيان ل�"ش�فق 

نيوز" إن هدف الزيارة هو "لتقديم االعتذار بعد اعتداء جمهور 
زاخو عىل وفد ن�ادي الرطة بعد املباراة". لكن بنيان قال أن 
الح�ق العام س�يأخذ مجراه الس�يما ان اتحاد الكرة س�يتخذ 
قرارا انضباطيا يف اجتماعه املقبل ب�"حق املتجاوزين". وقال 
نعيم صدام املتحدث باس�م اتحاد الكرة إن "ما حدث يف دهوك 

خرق واضح لجمهور زاخو عىل وفد نادي الرطة".

زاخو يعتذر للشرطة.. وصدام يرد: ماحدث 
في دهوك خرق واضح

المستقبل العراقي /متابعة

ق�رر االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم تأجي�ل 
مباريات ال�دور الرابع لدوري النخبة الكروي 
الذي كان م�ن املؤمل انطالقه اليوم الخميس 
الج�اري  الش�هر  م�ن  ع�ر  الس�ادس  اىل 
لفس�ح املجال ام�ام االندية لخ�وض غمار 
املباري�ات بش�كل افضل. وق�ال مدير لجنة 
املس�ابقات يف االتح�اد ش�هاب احمد: ان 
االتح�اد يس�عى لف�رض مب�دأ التكافؤ 
بني االندية ومنحها فرصة االس�تعداد 
االمث�ل ملباريات الدوري. واش�ار اىل: 

ان الت�زام اكثر م�ن 52 العبا مع 
املنتخبني االول والش�باب سيجعل 

عرض�ة  الراب�ع  ال�دور  مباري�ات 
للتأجي�ل يف اكثر م�ن مباراة ما يضع 

ما املس�ابقة يف ح�رج ش�ديد خاص�ة يف 
يتعل�ق بالتوقيت�ات، وان التأجي�ل الكام�ل افضل 

م�ن التأجيل املتقط�ع لعدد من االندي�ة التي تم 
اس�تدعاء اكثر من خمس�ة العبني اىل صفوف 
املنتخب�ات الوطني�ة. يذك�ر ان ن�ادي ده�وك 

يتصدر ترتي�ب دوري النخبة الكروي برصيد 
9 نق�اط م�ن ثالث�ة انتص�ارات حققه�ا يف 

الجوالت الثالث املاضية.

تأجيل مباريات الدور الرابع 
لدوري النخبة الكروي

انطلق�ت أمس االربع�اء بمدينة 
رانغ�ون يف مينم�ار بطول�ة 
اس�يا للناش�ئني والشباب، 
بمش�اركة الع�راق. وق�ال 
لوف�د  الصحف�ي  املوف�د 
محم�د  الع�راق  منتخ�ب 
عجي�ل، يف حدي�ث ل�"ش�فق 
ني�وز"، "انطلق�ت بطول�ة اس�يا 
للناشئني والشباب، حيث اقيم املؤتمر 
الفني للمنتخبات املشاركة يف البطولة 
لتحديد اوزان البطولة ووضع الضوابط 
القانوني�ة لها، ومن ثم بدء املنافس�ات 

الت�ي تس�تمر لغاي�ة ي�وم االح�د من االس�بوع 
املقب�ل". وأضاف عجي�ل ان "العراق سيش�ارك 
برباعة واحدة لفئة النساء هي هدى سالم، وأحد 
عر رباعا هم، كرار محمد جواد وسجاد عباس 
ياسني ومحمد عيل وهاب وحسني محمود قاسم 
ومحمد رضا عيل وس�جاد حس�ني ومحمد جواد 
عالوي وس�يف جس�اس وس�يف ع�ادل جمعة 
وعيل عام�ر وعيل محمد". ويرأس الوفد العراقي 
للبطول�ة رئي�س االتح�اد صالح محم�د كاظم، 
ويضم يف عضويته أمني الرس محمد كاظم مزعل 
واالم�ني امل�ايل محمد حس�ني جاس�م كإداريني، 

اضافة اىل املدربني صباح زبون وعباس احمد.

تراج�ع منتخ�ب الع�راق لكرة الق�دم 17 
مرك�زاً، وفق�ا آلخ�ر تصني�ف لالتحاد 

ال�دويل للعب�ة "فيف�ا"، ال�ذي ص�در 
أم�س االربع�اء. وبحس�ب التصنيف 
الص�ادر ع�ن "فيفا"، ال�ذي اطلعت 
علي�ه "ش�فق ني�وز"، ف�إن العراق 
احت�ل املركز 97 من بني املنتخبات ال� 

206، برصي�د 390 نقط�ة، بعد ان كان 
يحتل املركز 80 بالتصنيف السابق برصيد 
439 نقط�ة. ووفقا للتصني�ف الجديد فان 
العراق احتل املركز العارش آس�يويا خلف 
الجنوبي�ة  وكوري�ا  الياب�ان  منتخب�ات 

واس�راليا وايران واوزبكستان وكوريا 
الش�مالية وعم�ان والص�ني واالردن. 
وحافظ املنتخب االسباني عىل مركزه 

االول برصي�د 1564 نقط�ة، ت�اله املنتخ�ب االملاني ثاني�ا برصيد 1421 
نقطة، ثم االرجنتني التي تقدمت مرتبة واحدة ب�1349 نقطة، فالربتغال 
رابع�ة ب�1178، وايطاليا املتقدمة ثالثة مراكز بالرتيب الخامس برصيد 

1169 نقطة.

11 رباعًا عراقيًا في بطولة آسيا لرفع 
االثقال في مينمار

32 حكمًا سابقًا بدورة لمقّيمي حكام الكرة

تحديد موعد انطالق نهائي 
دوري الناشئين للطائرة

المستقبل العراقي /متابعة
ق�رر االتحاد العراق�ي لك�رة الطائرة أمس 
اقام�ة نهائي�ات دوري الك�رة الطائرة 
للناش�ئني منتصف ش�هر ترين 
الثان�ي الج�اري يف ارب�ع مناطق، 
بمشاركة اثني عر ناديا عراقيا. 
وقال نائب رئيس االتحاد العراقي 
لك�رة الطائ�رة س�وادي حس�ني، 
ان  ني�وز"،  ل�"ش�فق  حدي�ث  يف 
اتحاده حدد املدة م�ن 15 ولغاية 20 
من ش�هر ترين الثان�ي الجاري موعدا 
النط�الق نهائيات دوري الك�رة الطائرة 
للناش�ئني يف اربع مناط�ق، بعد ان تأهل 
م�ن كل منطقة ثالثة اندي�ة بعد اجراء 
التصفيات االولية. وأضاف س�وادي ان 
"االتحاد قرر اقامة منافسات منطقة 
الفرات االوسط يف كربالء او النجف، بينما ستضّيف 

بغ�داد منافس�ات الوس�طى، وتحتض�ن العمارة 
منافس�ات املنطق�ة الجنوبي�ة، واربي�ل منطقة 

اقليم كردستان".

أعلنت دائرة الحكام يف اتحاد الكرة أمس 
املعتمدي�ن مقيم�ني  أن 32 حكم�اً م�ن 
للحكام يف دوري الكرة سيش�اركون بدورة 
تنظمه�ا الدائرة، مبين�ا ان ال�دورة تتضمن 
اختب�ارات يف كتاب�ة التقرير ودلي�ل الدرجات 
وعرض�ا ملباري�ات كتطبيق عميل، فيما أش�ار 
إىل أن رئي�س االتح�اد س�يرف ع�ىل ال�دورة 
ويلتق�ي ح�كام النخبة. وقال ام�ني رس الدائرة 
ع�ادل القصاب أن "دائرة الحكام س�تقيم اليوم 
األربعاء يف الساعة ال�12 و30 دقيقة يف مقر اتحاد 
الك�رة دورة ملقّيم�ي الحكام"، مبين�ا أن "32 حكما 
م�ن املتقاعدين الذي�ن تناط بهم مه�ام مقّيمي الحكام 
سيشاركون يف الدورة".وأضاف القصاب ان "الدورة تتضمن 
اختبارات يف كتابة تقري�ر املباريات من قبل املقيم وكذلك دليل 

الدرجات الذي يعتمد لتقييم الحكام فضال عىل عرض شوط من 
مباراة من الدوري األملاني كتطبيق عميل"، مشريا إىل أن "رئيس 
االتحاد ناجح حمود وريس الدائرة طارق احمد سيرفان عىل 
الدورة".ويف سياق متصل اكد القصاب ان "رئيس االتحاد ناجح 
حمود س�يلتقي بعد انتهاء الدورة بح�كام النخبة من الدوليني 
والدرجة األوىل عىل هامش اجتماع للدائرة"، الفتا إىل أن "رئيس 
االتحاد سيتحدث للحكام عن رضورة اخراج منافسات الدوري 
بالصورة التي يطمح إليها االتحاد والوسط الكروي عرب نجاح 

الحك�م يف قيادة مباريات الدوري الس�يما وان االتحاد 
يس�عى جاه�دا إلنجاح ه�ذه املس�ابقة من خالل 

نظ�ام ال�دوري الع�ام اعتم����اد 
تقليص  و
د  ع����د

الفرق".
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بات بورتو الربتغايل وملقة االس�باني اول املتأهلني 
لل�دور الثاني بتعادلهما م�ع مضيفيهما دينامو كييف 
االوكراني "صفر- صف�ر" وميالن االيطايل "1-1" عىل 
التوايل مساء أمس الثالثاء يف الجولة الرابعة للمجموعات 
1 و2 و3 و4 ضمن دور املجموعات ملسابقة دوري ابطال 
اوروب�ا لكرة القدم. وأنقذ االملاني مس�عود اوزيل ريال 
مدريد االس�باني من الخسارة الثانية عىل التوايل واالوىل 
عىل ارضه امام بوروسيا دورتموند االملاني عندما ادرك 
التع�ادل "2-2" ، وحذا حذوه الربازييل الكس�ندر باتو 
ليجنب فريقه ميالن الخس�ارة ام�ام ملقة، فيما ابقى 
مانشسرت سيتي االنكليزي عىل اماله بتفاديه الخسارة 
امام اياكس امس�رتدام الهولن�دي وتعادل معه "2-2" 
بعد تخلف بهدفني نظيفني. وفرط االرس�نال االنكليزي 
بالف�وز ع�ىل مضيف�ه ش�الكه بعدم�ا تق�دم بهدفني 
نظيفني وسقط يف فخ التعادل "2-2" وخرج مونبلييه 
بطل فرنس�ا خايل الوفاض بخسارته امام اوملبياكوس 
اليونان�ي "3-1" فيم�ا اق�رتب مواطنه باريس س�ان 

جرم�ان من ثمن النهائي بف�وزه عىل دينامو زغرب 
الكرواتي "4- صف�ر". ويف املباراة االوىل ضمن 

املجموع�ة االوىل، تاب�ع بورتو بطل 1987 
و2004، نتائجه الرائعة وعاد بتعادل 

ثم�ني من كيي�ف مكنه م�ن حجز 
بطاقته لل�دور الثاني مبكرا. وهو 
التعادل االول لبورتو يف املس�ابقة 
بع�د 3 انتص�ارات متتالي�ة فعزز 
موقع�ه بالص�دارة ب��10 نقاط، 

فيم�ا بقي دينام�و كييف يف املركز 
الثال�ث ب�4 نقاط بف�ارق 5 نقاط 
خل�ف س�ان جرم�ان ال�ذي ب�ات 
بحاجة اىل نقطة من مباراته املقبلة 
امام دينامو كييف بالذات عىل ارض 

االخري يف 21 الحايل للحاق ببورتو اىل 
ثم�ن النهائي.وبدوره تاب�ع الفريق 
الفرنيس صحوته بعد خس�ارته امام 
بورت�و يف الجولة الثانية وحقق فوزه 

الثال�ث والثاني تواليا بعدما كان تغلب 
الجول�ة  دينام�و زغ�رب 2-0 يف  ع�ىل 

الثالثة. ويدين فريق العاصمة الفرنس�ية 
بفوزه ملهاجمه السويدي زالتان ابراهيموتيش 

الذي صنع االهداف االربعة التي سجلها املدافع 
الربازي�يل اليك�س "15" وبالز ماتوي�دي "61" 

وجرييمي مينيز "64" وغي�وم هوارو "80".ويف 
املب�اراة الثاني�ة، تابع ملقة مغامرته يف املس�ابقة 

وحجز بطاقته اىل ثمن النهائي للمرة االوىل يف تاريخه 
يف اول مش�اركة ل�ه بتعادله مع مضيف�ه ميالن الثاني 
يف ع�دد االلق�اب يف املس�ابقة "7 الق�اب" 1-1. وكان 
ملق�ة البادىء بالتس�جيل عرب الربتغايل ايليس�و برييرا 
دوس س�انتوس "40". وانتظ�ر مي�الن الدقيق�ة 72 
الدراك التع�ادل ع�رب مهاجمه الربازييل الكس�ندر باتو 
برضبة رأس�ية.وعىل غرار بورتو ع�زز ملقة موقعه يف 
الص�دارة ب�10 نقاط من 3 انتص�ارات متتالية وتعادل 
بفارق 5 نقاط امام ميالن الذي فشل يف الثأر لخسارته 
0-1 ذهاب�ا يف ملقة قبل اس�بوعني، بيد انه حافظ عىل 
املرك�ز الثاني بفارق نقط�ة امام اندرلخ�ت البلجيكي 
ال�ذي ارتق�ى اىل املركز الثالث بفوزه عىل زينيت س�ان 

بطرس�بورغ ال�رويس بالف�وز علي�ه به�دف س�جله 
الكونغ�ويل ديودوني�ه مبوكان�ي يف الدقيق�ة 17. وكان 
اندرلخ�ت خرس 0-1 ايضا ام�ام زينيت الذي تراجع اىل 
املركز الرابع االخري ب�3 نقاط. وسيستضيف اندرلخت 

قمة ميالن يف الجولة  يف  الخامس�ة 
بانه حاس�مة  علم�ا 

كان اسقط 

الفريق اللومباردي يف فخ التعادل السلبي 
ويف  س�ريو.  س�ان  يف  االوىل  الجول�ة  يف 
املجموع�ة الرابعة، انته�ت املواجهتان 
بني ريال مدريد وبوروس�يا دورتموند، 
ومانشسرت سيتي واياكس امسرتدام 
بالتع�ادل بنتيج�ة واح�دة، فبق�ي 
االم�ور ع�ىل حاله�ا: دورتموند يف 
الصدارة برصيد 8 نقاط مقابل 
7 لري�ال مدري�د و4 الياكس 
ب�ات  ال�ذي  لس�يتي  و2 
ملعج�زة  بحاج�ة 
للتأهل إىل الدور 
 . ن�ي لثا ا
ن  وكا

الفريق�ان الضيف�ان دورتموند واياكس امس�رتدام يف 
طريقهم�ا اىل الفوز عىل املضيف�ني حيث تقدم االول يف 
مناس�بتني، وتقدم الثاني بهدفني نظيفني. وس�يحاول 
كل م�ن اياك�س ومانشس�رت س�يتي االس�تفادة م�ن 
عام�يل االرض والجمه�رو يف الجولة الخامس�ة عندما 
يس�تضيفان دورتمون�د والري�ال ع�ىل التوايل لكس�ب 
النق�اط الث�الث وتأجيل الحس�م يف التأه�ل اىل الجولة 
االخرية. ويف املباراة االوىل عىل ملعب سانتياغو برنابيو، 
انق�ذ اوزيل ريال مدريد من الخس�ارة بادراكه التعادل 

من ركلة حرة مبارشة قبل دقيقة من نهاية املباراة. 
وكان الن�ادي امللك�ي يمني النف�س بالفوز الثامن 
تواليا عىل ارضه يف املس�ابقة والثالث عرش يف مبارياته 
ال�14 االخرية يف املس�ابقة ايضا وبالتايل الثأر لخسارته 
1-2 يف دورتمون�د قب�ل اس�بوعني واس�تعادة ص�دارة 
املجموع�ة منه، بي�د ان بطل املانيا كان ن�دا قويا وكاد 
يخ�رج فائ�زا. ودف�ع م�درب ري�ال مدري�د الربتغ�ايل 
جوزي�ه موريني�و بالكرواتي لوكا مودريتش اساس�يا 

اىل جان�ب خابي الونس�و لس�د غي�اب االملاني س�امي 
خضرية املصاب، وعاد الفارو اربيلوا اىل التش�كيلة بعد 
تعافي�ه من االصابة فلعب مدافعا ايرس مكان الربازييل 
مارس�يلو، فيما لعب س�ريجيو رام�وس مدافعا ايمن. 
ونجح دورتموند يف افتتاح التس�جيل عرب ماريو ريوس 
"28". وادرك الربتغايل بيبي التعادل بعد 6 دقائق برأسه 
"34". ومن�ح الفارو اربيلوا التق�دم مجددا لدورتموند 
عندما حاول ابعاد كرة من امام ماريو غوتس�ه تلقاها 
م�ن كروكروت�س فتابعه�ا بالخط�أ اىل يس�ار حارس 

مرماه كاسياس "45". 
ونج�ح اوزي�ل يف ادراك التع�ادل م�ن رضب�ة حرة 

مبارشة من خارج املنطقة "89". 
ويف الثاني�ة، فاجأ اياك�س اصحاب االرض بهدفني 
مبكري�ن عرب قائده س�ييم دي يون�غ يف الدقيقتني 10 
و17، وقل�ص العاجي يحي�ى توريه الف�ارق "21" ثم 
ادرك االرجنتيني س�ريخيو اغوي�رو التعادل "74". ويف 
املجموعة الثانية، كان االرسنال يف طريقه اىل الفوز عىل 

ش�الكه والثأر لخس�اره امامه 0-2 يف الجولة املاضية 
عندما تقدم 0-2. 

ومن�ح ثيو والكوت التقدم للفري�ق اللندني "18"، 
وع�زز الفرن�يس اوليفييه جريو تق�دم الضيوف بهدف 
ثان "26"، لكن ش�الكه حرمه م�ن ذلك وقلص االملاني 
كالس ي�ان هونتي�الر الف�ارق يف الدقيق�ة الثاني�ة من 
الوق�ت بدل الضائع، قبل ان يدرك البريويف جيفرس�ون 

فارفان التعادل "67". 
وعزز ش�الكه موقعه بالصدارة ب��8 نقاط مقابل 
7 نقاط لالرس�نال. ودخ�ل اوملبياكوس طرف�ا قويا يف 
املنافس�ة عىل بطاقت�ي املجموعة عندما ع�زز موقعه 
يف املرك�ز الثالث ب�6 نقاط بف�وزه عىل مونبلييه 1-3. 
وسجل الربتغايل باولو ماش�ادو "3" وااليطايل لياندرو 
غريكو "79" وكوستاس ميرتوغلو "81" الوملبياكوس، 
واملغربي يونس بلهندة "67 من رضبة جزاء" ملونبلييه. 
وجدد اوملبياكوس فوزه عىل مونبلييه بعدما كان تغلب 

عليه يف عقر داره 2-1 يف الجولة الثالثة.

الريال والسيتي يتفاديان الخسارة.. وملقا وبورتو أول المتأهلين إلى الدور الثاني
ضمن تصفيات دوري ابطال أوروبا

ريا�ضة

استهل السويرسي روجيه فيدرر املصنف ثانياً بنجاح 
حمل�ة الدفاع عن لقب�ه بفوزه الس�هل عىل الرصبي 
يانك�و تيبس�اريفيتش الثام�ن 6-3 و6-1 يف الجولة 
األوىل من منافسات املجموعة الثانية يف بطولة املاسرتز 
لك�رة املرضب والتي تضم الالعب�ني الثمانية األوائل يف 
التصني�ف العاملي للمحرتفني واملقام�ة حالياً يف لندن. 
ولم يجد فيدرر أي صعوبة لتحقيق فوزه الس�ادس يف 
6 مباريات جمعته حتى اآلن بتيبس�اريفيتش واحتاج 
إىل 60 دقيقة فقط. وكرس فيدرر إرسال تيبساريفيتش 

ال�ذي يش�ارك يف الدورة بعد اس�تفادته من انس�حاب 
اإلس�باني رافاي�ل نادال الراب�ع بس�بب اإلصابة التي 
تبع�ده عن املالع�ب منذ أش�هر، يف الش�وطني الثاني 
والراب�ع ليتق�دم 4-صفر بي�د أن الرصب�ي رد التحية 
للمّرة األوىل يف الش�وط الخام�س ليقلص الفارق 4-1 
ثم 2-4 قبل أن يعود فيدرر لكس�ب إرساله يف الشوط 
الس�ابع ليتق�دم 5-2 و5-3 ث�م ينه�ي املجموع�ة يف 
مصلحته 6-3. وكرس فيدرر إرس�ال تيبساريفيتش يف 
الشوط الثالث والخامس من املجموعة الثانية ليتقدم 

4-1 ثم 5-1 قبل أن ينهيها يف مصلحته 1-6.

أملح الدويل املغربي مروان الش�ماخ عن نيته 
الرحيل عن نادي آرس�نال اإلنكليزي يف مدة 
االنتقاالت الش�توية املقبلة يف كانون الثاني 
2013 يف ح�ال ل�م يحص�ل عىل وق�ت كاٍف 

للعب مع كتيبة آرسني فينغر. 
يأت�ي تهديد الش�ماخ البالغ م�ن العمر 28 
عام�اً بع�د أن تجاهل�ه امل�درب الفرنيس يف 
الربيمريلي�غ ودوري أبط�ال أوروبا بش�كل 
تام، اذ لم يرشكه يف أية مباراة من البطولتني 

املحلي�ة والقاري�ة يف القائمة األساس�ية أو 
حتى االحتياطية. 

وقال الش�ماخ يف ترصيحات صحفية "بعد 
أن غ�ادر فان ب�رييس ظننت أنني س�ألعب 
أكثر من ذلك، ولكن التنافس سيكون دائماً 
صعباً يف ن�اٍد من هذا القبي�ل، وكنت أتوقع 

ذلك". 
وأضاف "عيل إثبات نفيس، ولكن يف غضون 
ثالثة أش�هر إذا ل�م يتغ�ري يشء، البد يل من 

اتخاذ قرار، وسأذهب بعيداً".

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د رجل أعمال ثري أن�ه وزوجته كانا يفك�ران بإنجاب طفلهما 
الثال�ث، عندم�ا اكتش�ف أنه�ا كانت "تلع�ب خ�ارج أرضها" مع 
نجم كرة القدم اإلس�باني سيس�ك فابريغاس. واكتشف امرباطور 
العقارات إييل تكتوك العالقة الحميمة لزوجته بعدما شاهد صوراً 
ملهاجم آرس�نال الس�ابق يف عطلت�ه مع "امرأة س�مراء مجهولة" 
وأدرك أنه�ا زوجت�ه دانييال س�معان "38 عام�اً". وطلق اييل "38 
عام�اً أيض�اً" زوجته، واضطر إىل مش�اهدة املايس�رتو اإلس�باني 
فابريغ�اس "25 عاماً" يصبح زوج األم لنجله يف الثامنة من العمر 
وابنته "11 عام�اً". ووفقاً لصحيفة "صن" الربيطانية فقد ادعى 

اييل أنه عندما رأى الصور ش�عر كأنه فقد اإلحساس وكان يف حال 
صدمة لشهور عدة. وقال اييل "كنت يف حال نكران الذات ولكنني ال 
أرغب أبداً يف عودتها إيلّ". وأضاف "يف اللحظة التي رأيت تلك الصور 
ش�عرت باالشمئزاز من س�لوكها وتوقفت كل عواطفي، كنا نفكر 
بإنجاب طف�ل ثالث عندما حدث هذا". أما ع�ن فابريغاس، فقال 
إييل "لست مندهشاً مما قام به، ولم أتوقع منه أقل من ذلك، لست 
مهتماً به، إنه أحمق يف ال�25 من عمره، لقد قررت دانييال الذهاب 
معه وس�ترتكه حال نفاد شهرته وماله، إنه ليس ديفيد بيكهام". 
وذكر اييل، الذي يعيش يف منطقة نايتس�ربيدج الراقية غرب لندن، 

كيف أنه ت�زوج م�ن دانيي�ال يف ع�ام 1998 يف وطن�ه األم لبن�ان.

رجل أعمال: فابريغاس سرق زوجتي !!

المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى
الموضوع/ إعادة إعالن المناقصة المحلية المرقمة )د / 23 / 1097(

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى
الموضوع/ اعالن المناقصة المحلية المرقمة )د / 29 / 2007(

الشماخ يهدد بالرحيل عن آرسنال في الشتاءفيدرر يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في لندن
المستقبل العراقي / وكاالتالمستقبل العراقي / وكاالت

ملحطة كهرباء سد حمرين
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية عن مناقصة )تجهيز 

ونصب محرك ديزل(
فعىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا" داخل العراق 
وخارج�ه تقديم عطاءاتهم ع�ىل املناقصة املذك�ورة/ اعاله التي 
يمك�ن الحصول ع�ىل كمياتها 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( .
لقاء مبلغ قدره )50000( )خمس�ون الف( دينار فقط غري قابل 
للرد يسلم اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمسكات 
املطلوبة املدرجة ادناه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش 
علي�ه رقم املناقص�ة وموعد الغلق يوضع يف صن�دوق املناقصات، 
علما" ان اخر موعد لغلق املناقصة س�يكون الساعة الثانية عرش 
لي�وم الثالثاء املواف�ق 11 / 12 / 2012 وس�يهمل كل عطاء غري 

مس�توفيا" للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق املناقصة.

ملحطة كهرباء القدس
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية عن مناقصة لتجهيز 

)مواد خاصة لوحدات F9E للوحدتني 9-10(
فعىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا" داخل العراق 
وخارج�ه تقديم عطاءاتهم ع�ىل املناقصة املذك�ورة/ اعاله التي 
يمك�ن الحصول ع�ىل كمياتها 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( .
لقاء مبلغ قدره )50000( )خمس�ون الف( دينار فقط غري قابل 
للرد يسلم اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم العطاء مع املستمسكات 
املطلوبة املدرجة ادناه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش 
علي�ه رقم املناقص�ة وموعد الغلق يوضع يف صن�دوق املناقصات، 
علما" ان اخر موعد لغلق املناقصة س�يكون الساعة الثانية عرش 
لي�وم االح�د املواف�ق 9 / 12 / 2012 وس�يهمل كل عط�اء غ�ري 

مس�توفيا" للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق املناقصة.
المدير العام المدير العام
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      بغداد/ لمياء نعمان

منذ زمن الخليقة اس�تخدمت املجتمعات 
والش�عوب أغطية للرأس اختلفت يف أشكالها 
وألوانه�ا وحجمه�ا كونه�ا تمث�ل إرث�ا دينياً 
واجتماعي�ا وعرقي�اً.. وارتبطت ه�ذه العادة 

بعادات الشعوب وتقاليدها.
ول�م ت�زل تل�ك األغطي�ة الت�ي ش�كلت 
اهتمام�ات األديان والطوائ�ف واألعراق تمثل 
قيم�ة إنس�انية جميل�ة تؤخ�ذ بالحس�بان، 
وربم�ا ج�اءت أغطية لل�رأس تل�ك يف البداية 
لتمثل أن�واع القبائل والش�عوب واملجتمعات 
لتختل�ف بعضها ع�ن بعض, وم�ع ذلك فهي 
جاءت أيضاً  للوقاية وحجب الشمس والرياح 
ع�ن الش�خص أن كان ذكراً أم أنث�ى أم ربما 
اس�تخدمت كلفاف�ات م�ن القم�اش لتدفئة 
ال�رأس من ع�وارض ال�رد وغ�ره إن كانت 
املناط�ق باردة جدا ومع مج�يء األديان تغررّ 

الحال لتكون رموز للطوائف واالديان. 
يف العراق ومنذ زمن طويل اعتاد العراقيون 
عىل لبس أنواع من أغطية الرأس والتي تمثلها 
الجراوية..  اليش�ماغ..  السدارة والكش�يدة.. 
الكاس�كيتة.. واخراً  العمامة..  العرقج�ن.. 
الش�فقة.. وهي جزء من منظومة اجتماعية 
عريقة مثل فيها الحس الديني الجانب الكبر 
وغلب ع�ىل أنواع تلك األش�كال م�ن األغطية 
س�مكها لتك�ون عازلة عن وصول الش�مس 
للدماغ خاصة يف أيام القيظ الحارة, ولم تكن 
يف عقود مضت حرارة الش�مس تصل اىل فوق 
معدالتها والتي وصلت مؤخراً مابن 51 – 53 

درجة مما يصيب الرأس او االنس�ان بش�كل 
حتمي برضبة ش�مس قد تؤدي اىل مضاعفة 
ح�االت قد تج�ره اىل الوفاة, وع�ىل الرغم من 
إن ه�ذه األغطي�ة لم تدخل يف س�باق املوضة 
الحقيقي�ة اال إن أهميته�ا تع�ود لألغ�راض 

اآلنفة الذكر عىل األرجح. 
ومع ذل�ك دخلت تلك األغطي�ة ويف بعض 
البل�دان األوروبية س�باقات للموضة العاملية 
خاصة للنس�اء, والن مش�كلة الن�اس ُترجح 
فكرة املظهر وأهميته فقد غابت تلك األغطية 
من الرأس ليبقى عارياً أمام تحديات وظروف 
حرارة عالية والتي تشكل أعباًء مرضاً للجسد 
وحيويته وإيقاف حتى نبضات القلب وصوالً 
إىل فقدان الجس�د س�وائله املهم�ة واإلصابة 

بالجفاف أو اإلصابة برسطان الجلد.
س�لمان قاس�م، بائع متج�ول، ال يخرج 
م�ن بيت�ه دون »ش�فقة« عرصي�ة وحس�ب 

املوض�ة فق�د تع�رض ع�ىل حد 
قوله اىل رضبة ش�مس ولعدة 
م�رات لكنها لم تص�ل إىل حد 
الخطورة...فهو يرشب الكثر 
من املاء البارد نهاراً ويتجنب 
التعرض املبارش للش�مس.. 
وحس�بما حدثنا فهو حذر 
ج�داً من الخ�روج من بيته 

دون كاسكيته جميلة.
ح����ديث  ويف 

ل�)امل�س�تقبل 
لعراق�ي(  ا
ح����ذرت 

الدكتورة باسمة خضر حسن / مدينة الطب 
/من التع�رض لظروف  قهري�ة وحرارة غر 
اعتيادي�ة غ�ر مالئم�ة  للب�رش .. وتعني بها 
التعرض وبشكل مستمر ألشعة الشمس دون 
حماية للرأس والجسم..  واملحاذير برأيها هي 
اإلصابة برضبة الش�مس ألنه�ا أكثر احتماالً 
م�ن أي يشء آخ�ر وال يجب االس�تهانة بهذا 
العارض الخطر كم�ا يتصور الناس الذين ال 
يبالون بحماية أنفس�هم.. فقد  يفقد الجسم 
كمي�ة كبرة من الس�وائل مصحوبة بارتفاع 
درجة حرارة الجس�م التي تص�ل اىل اكثر من 
42  درج�ة, فف�ي هذه الحال�ة كما أوضحت 
بأن الشمس تقتحم وبدون رحمة مراكز املخ 
مس�ببة حرارة  احتقاناً يف خاليا املخ وارتفاع 
درجة الس�ائل املحي�ط به ,,وينت�ج عند ذلك 
اضطراب�ات يف عم�ل التنفس والقل�ب وربما 
يؤدي اىل  فقدان الحياة وتصل الحالة للوفاة.

ل�ذا فالحاج�ة ام االخ�راع كم�ا 
يق�ال فالبعض وعىل حس�ب قول 
كري�م وليد ال�ذي يتفن�ن بأغطية 
الدم�اغ  ي�دور  ال  حت�ى  ال�رأس 
حينما يتعرض لرضبة شمس 
خ�ر  ..والوقاي�ة 

من العالج.

        ويلينغتون / وكاالت

اكتش�ف علم�اء األحي�اء يف نيوزيلن�دا 
حوتن م�ن فصيل�ة »بهامون�د املنقاري« 
األكثر ندرة يف العالم، وذلك بعد أن جرفتهما 
املي�اه إىل ش�واطئ نيوزيلندا قب�ل عامن.

العلماء أكدوا حسبما ذكرت مجلة »كارانت 
بايولوج�ي« األمريكي�ة أن هذي�ن الحوتن 
هم�ا فع�ال م�ن فصيل�ة »ميس�وبلودون 
ترافريس« لح�وت بهاموند املنقاري األندر 
من بن حيتان العالم حيث كش�فت نتيجة 

تحليل الحمض النووي عن ذلك.

       لندن/ وكاالت

كش�فت مجل�ة »تاي�م« ع�ن قائمته�ا ألفض�ل 
االبت�كارات الت�ي ظه�رت للعال�م يف 2012،  بينه�ا 
نظ�ارات جوجل التي تصدرت العدي�د من االبتكارات 
املميزة.ه�ذه النظارات تجعل من تقنية الواقع املعزز 

ج�زءاً حيوياً من الحياة اليومية للمس�تخدمن حول 
العال�م، من خالل وجود كمبيوت�ر فائق الصغر داخل 
عدسات النظارة.ويمكن من خالل العدسات التعرف 
ع�ىل حالة الطق�س وأه�م النتائج يف عال�م الرياضة 
وغره�ا من الخدمات واملعلوم�ات التي قد يتطلع أي 

مستخدم للحصول عليها بشكل فوري.

نظارات »غوغل« .. أفضل اخراعات 2012 العثور عىل أندر حوتني يف العالتم

UPI /لندن        

بمقاطع�ة  مست��ش�فى  ألغ�ى 
نوتنغهامش�اير الريطانية العمليات 
الجراحي�ة بع�د العث�ور ع�ىل جرذ يف 

غرف�ة العمليات.وقالت هيئة اإلذاعة 
الريطاني�ة )ب�ي ب�ي يس( أول م�ن 
أمس، إن مش�فى كنغز مي�ل، أكد أن 
غرفة العمليات لم تكن قيد االستعمال 
حن دخلها الحي�وان القارض، وقام 

اآلف�ات  مكافح�ة  ف�رق  باس�تدعاء 
نتيج�ة ذلك فيما تم إلغ�اء العديد من 
العمليات الجراحية.واشارت )بي بي 
يس( إىل أن إدارة املسش�فى اعت�ذرت 
للم�رىض ع�ن اإلزع�اج الذي س�ببه 
الج�رذ، وأك�دت أن غرف�ة العملي�ات 
تعمل بكامل طاقتها اآلن.ونس�بت إىل 
مدي�رة العمليات يف مستش�فى كنغز 
ميل، كارين توملينس�ون، قولها إنها 
»أُصيبت بصدمة بعد العثور عىل أدلة 

عىل وجود قوارض يف غرفة العمليات، 
وتم عىل إثر ذلك اتخاذ خطوات عاجلة 
لتنظي�ف املنطق�ة تماماً واس�تدعاء 
خراء يف مكافحة اآلفات للقضاء عىل 

املشكلة«.
واضاف�ت توملينس�ون »كان من 
ال�رضوري تأجيل عدد م�ن العمليات 
اثناء تطه�ر غرفة العمليات، وقدمنا 
اعت�ذاراً ألي مريض تأث�ر بهذا القرار 

عن اإلزعاج الذي سببته املشكلة«.

        نيويورك/ وكاالت

عرض رشيط كاسيت للبيع، صعد به أحد رواد الفضاء يف مهمة »أبولو 14« 
التي كانت متوجهة لس�طح القمر عام 1971، يف مزاد علني وس�ط عدة أشياء 
متعلقة بمهام الفضاء.يضم الرشيط مجموعًة من األغاني الخاصة بال�«بيتلز« 
و«مارفن جاي« و«س�يمون وغارفونكيل« وفرقة ال�روك »كريدينس كلرواتر 
ريفيفل« حس�ب م�ا ذكرت صحيف�ة »دييل مي�ل« الريطانية.ُيذك�ر أن مهمة 
»أبول�و 14« كانت الثامن�ة للوصول برواد برش إىل القم�ر وثالث عملية هبوط، 
حيث صعد رواد الفضاء »آالن ش�يبارد« و«س�تيوارت روسا« و«إدغار ميتشل« 

مع الرشيط الذي يحتوي عىل خليط من األغاني.

رشيتتط كاسيتتت صتتعد للقتتمرمستشفتتى يوقتتتف أعمتتاله بستتبب جتترذ

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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العراقـي

يتأك�د ذلك التش�اؤم القائ�ل ان افة او عل�ة خطرة تالزم 
الكثرين من العرب حاملا يشتهرون ويكرون ويغدون نجوما 
...ويف اي ميدان ...بال اس�تثناء ...انه الش�غف بالذات وطفح 
نرجس�يتها ...وقد تبلغ حدود االسفاف والتفاهات ...ويمكن 
ان تص�ل بالنج�م للحديث ع�ن تفاصيل وصغائر ش�خصية 
وعائلي�ة ...كم�ا لو يرم�ي اىل ان ي�رى الناس طريق�ة نومه 

ويقظته وترصفه يف املرافق الصحية ....
برام�ج تلفزيونية تنج�ح رسيعا ..ووجوه فنية تس�طع      
... ولكنه�ا ال تلبث  ان تخبو وتعتم الصابتها بلعنة النجومية 
العربية  ... ...يف ح�ن كانت درجات اخرى تنتظرهم يف االفق 
وبن النجوم ...وبذا التحقوا,عندنا بالش�حاذين الذين هبطت 
عليه�م الثروات وبالبقالن الذين كدس�وا النجوم والرتب عىل 
اكتافه�م ...وبالعاجزي�ن عن رعي االغنام وع�ن التوفيق بن 
اوالده�م املتعارضن ليكونوا ساس�ة ورج�ال حكم يوحدون 

شعبا ...
نظ�رة الخل�د يف ال�راب غ�ر نظ�رة الن�رس يف الفض�اء 
...والحي�اة ووقائعه�ا للمناض�ل قب�ل الس�لطة غره�ا بعد 
الس�لطة ...وكذاللفن�ان فالنظري�ة غر الواق�ع ...اال ان غر 
الجديرين بالنجومية مثل غ�ر الجديرين بالثروات والكرايس 
واملس�ؤوليات ..ال يعرف�ون متطلب�ات الواق�ع الجدي�د وم�ا 
تفرض�ه النجومية ...فالن�رس يرى االرض خريطة واش�كال 
عامة ...يف حن يراها االنس�ان عىل االرض بتفاصيلها ..ولكل 
مزاي�اه ورشوط�ه ومتطلباته ,,,وهذا م�ا ال يعرفه الكثرون 
مم�ن صاروا نجوم�ا ...ويصابون بالدوار ..وفق�دان التوازن 
والكث�ر من الثمل ....وقد تجىل هذا امل�رض املزمن يف املرحلة 
العراقية عىل اوضح ما تكون ...ورأى نجم االحتيال وقد انتقل 
اىل نجم يف السياسة  والتحليل ...انما االمتحان هو القدرة عىل 
االحتف�اظ بالنجومية وبالبقاء يف االع�ايل ويف فهم الواقع من 

تلك القمة...
ولكثرة من شغلوا  امكنة ليست لهم يف السياسة واملجتمع 
والف�ن والثقافة واالقتصاد  فقد تصدر العراق قوائم الفس�اد 
يف العالم وطالت ازماته وخالفات رجاله وفوضاه الهدامة ... 
ومن يرى حال العراق السياسية يعرف ابطال ونجوم الفوىض 
عىل افضل ما يكون ....وكما ال يعبأ بعض السياسين بحديث 
العال�م عما يجري به ..فان نج�وم الوقت ال ينتبهون اىل انهم 
عرض�ة للمش�اهد يف كل االرض  ...فخ�رسوا وخرسنا معهم 

نجوما ... 
ومع ذلك ,مع كل ذلك ...فاالمر مرهون باملجتمع ...فالناجح 
يف محتمع فاشل يف مجتمع اخر ...وما يقرفنا قد يمتع ويضحك 
غرن�ا  ..وكل مجتم�ع وثقافت�ه وذوق�ه   ...ولك�ن ...ادا كان 
بوس�ع املشاهد ان ينتقل اىل قناة اخرى تفيده وتسعده ..ماذا 
يفعل مع س�يايس يرى يف كوارث دائرته انج�ازات يتباهى بها 
كما يتباهى نجم املصادفة بمتاعبه مع معجبيه ؟؟ خسارة ان 

نفقد احدا ..ونتمنى اال نخرس نجوما ...   

علينا أن نتفق -س�لفا- بأن ثمة فرق�ا كبرا بن موت وموت، فثمة 
م�وت )رسيري( وآخر )افرايض(، فهنالك من الناس من يتمنى الرحيل 
ع�ن مطامع الدنيا ولذائذها الزائلة، تواقا مؤمنا يف الوصول إىل عتبة دار 
اآلخرة ملواجهة ربه بقلب خاش�ع ودود من ف�رط ما يحمل من نفحات 
األيم�ان ورحمة وعظمة الخال�ق الكريم، وغرهم م�ن يموت ملجرد أن 
ي�رك منصبه أو يغادره متخليا -ش�اء أم آبى- ع�ن كل منافع ومدافع 
وامتي�ازات مجد ذلك العرش وإغ�راءات املنصب، الذي جعل الكثر ممن 
يش�ملهم ه�ذا الداء الفت�اك أن )يتبس�مروا(- بامتياز وإقب�ال منقطع 
النظر- عىل كرايس السلطة ومناقب الرئاسة، حتى ولو دفعوا بشعوبهم 
-جميع�ا- نحو الجحيم والهاوية، من أجل أن يبقوا -مدى الحياة- فوق 
قم�ة اله�رم... ولنا يف تأريخ أمتن�ا العربية املعارص م�ا يؤكد ويزيد من 
ع�زم أمثال ه�ؤالء عىل االحتف�اظ برسايا ذلك )املجد اللع�ن( حتى بعد 
ترك كراس�يهم بفعل هبوب رياح الغضب الشعبي والجماهري ونتائج 
عواصف التغي�ر الحتمي التي اجتاحت عالم الي�وم، لتزحفت عىل عدد 
م�ن الدول العربية، من الت�ي ابتلت بقادة ووج�وه أرادت أن تعمر أبدا، 
وأن تورث الس�لطة وتس�لم  مقود الحكم ملن بعدهم م�ن القادة األبناء 

واألحفاد حتى )سابع ظهر(.
  وألن أموال العرب كانت وستبقى مرشوع نهب دائم وتفريط قائم 
عىل املخاتل�ة يف طبيعة االدخار وطريقة االس�تثمار وحجم تواجدها يف 
بنوك أوربية وعاملية، بموافقات وتوصيات قادة هذه األمة -بكل تأكيد-، 
فأن اللعنة ستستمر -عىل ما يبدو-  حتى بعد موت ورحيل بعضهم من 
الناحية )االفراضية( كذلك )الرسيرية( ممن شملتهم لوائح ما سميت 
ب�)ث�ورات الربي�ع العربي( ج�راء عمليات نهب وتهري�ب وتبذير للمال 
الع�ام، م�ن قبلهم ومن قبل م�ن تعاون ومن قبل الرساق الذين تس�نى 
لهم االستحواذ عليها بشتى الوسائل والطرق الالمرشوعة، بكل االعراف 
واالحوال... واال ما الذي دعا وزارة الخارجية السويرسية،أن تلعن -قبل 
فرة قريبة- وعىل لس�ان رئيس إدارة القانون الدويل بتلك الوزارة املدعو 
)فاالنتن تسيلفيغر( الذي تقدم بأحدث وأجدد البيانات عن مصر هذه 
األموال املجمدة منذ أوائل عام/2011موضحا:)أن سويرسا جمدت نحو 
مليار فرنك س�ويرسي،أي بما يعادل- مليار فارزة صفر س�بعة دوالر- 
من أم�وال منهوبة،مرتبطة بديكتاتوريات س�ابقة يف اربع دول يف قلب 
ث�ورات الربيع العربي،هي مرص/ليبيا/س�وريا/وتونس( حس�ب نص 
الخر الذي نرشته وتابعت تداعياته وكاالت أنباء عاملية،فيما نبقى نحن 
-من تتحرق قلوبنا حطبا وعقولنا استغرابا- يف حرة نوبات من التفكر 
املضني واملتعب يف فهم وتفسر عجائب وغرائب،ما يحصل لنا حتى بعد 
رحيل من أبتلينا بهم احياء وأمواتا يف نفوس شعوبهم ووقائع ما تركوا 
م�ن مصائب ونكبات وأمراض، وملن يقول:)وأذكروا محاس�ن موتاكم( 
سنقول: نعم وسنذكر ايضا )أموال( أولئك القادة والرؤساء،ممن تركوا 
ثروات ش�عوبهم الجائعة، لقيمات )من اللقمة( س�ائغة يف أفواه بنوك 

تلك الدول املرفة حد الرخاء والتخمة.!!

  *    حاتم حسن 

  * حسن عبد الحميد

 علة النجومية

واذكروا »أموال« 
موتاكم

انشغاالت

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

      لندن/ وكاالت

ملوق�ع  تقري�ر  أح�دث  أظه�ر 
أبح�اث  يف  املتخص�ص   Emarketer
ودراس�ات التس�ويق ع�ىل اإلنرن�ت 
استحواذ موقع الش�بكة االجتماعية 
»في�س ب�وك« ع�ىل نس�بة 52% من 
حيث عدد مس�تخدمي اإلنرنت حول 
العال�م حتى الربع الثال�ث من 2012 
بع�د أن كانت 43% ع�ن نفس الفرة 
ع�ام 2011.وبحس�ب التقرير جاءت 
»جوج�ل« يف املركز الثان�ي عن الربع 

الثالث من 2012 بنس�بة 21% بعد أن 
كانت 19% عن نف�س الفرة يف العام 
امل�ايض فيما ج�اء موق�ع »ياهو« يف 
املرك�ز الثال�ث بنس�بة 11% وكذل�ك 

»توير« بنفس النسبة.
وكان قد ذكر املوقع يف تقرير نرش 
مؤخرًا أن مش�اهدات اإلعالنات داخل 
االجتماعي�ة  الش�بكات  فيديوه�ات 
عىل مس�توى العالم بلغت 1.3 مليار 
مش�اهدة حتى الرب�ع األول من عام 
2012 بزيادة حوايل 77.6% عىل نفس 

املدة يف عام 2011.

      صنعاء/ وكاالت

لم يكمل عروس�ان يمنيان فرحتهما بعرسهما حيث توفيا اختناقاً. ووفقاً 
ملصدر يف الرشطة اليمنية فقد تويف الع�روسان يف غرفة نومهما يف مديرية الحد 
يافع )جنوب اليمن( خنقاً وعىل فراش الزوجية بعد ميض أسبوع من زواجهما. 
وق�ال مصدر يف الرشطة  انه تم فتح غرفة الزوجية فوجدوا العريس وعروس�ه 
قد فارقا الحياة بس�بب االختناق بغاز الطبخ حيث كانت أسطوانة غاز صغرة 

يف الغرفة تستخدم لإلضاءة والتدفئة.

»فيس بوك« تستحوذ عىل 52 % 
من مستخدمي الشبكات االجتامعية

عروسان يموتان عىل فراش الزوجية

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

ماذا يرتدي العراقيون فوق رؤوسهم؟!

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

اليشامغ والكشيدة.. ابتدأت للحامية من الشمس وانتهت تراثًا وتقاليد


