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           المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر 

فيم�ا تصاع�دت األص�وات الرافض�ة لق�رار 
البطاق�ة  القاض�ي باس�تبدال  ال�وزراء  مجل�س 
التمويني�ة بمبلغ م�ادي قدره 15 أل�ف دينار يتم 
توزيعه على كل فرد شهرياً، دعا نائب عن ائتالف 
دولة القانون إلى تطبيق هذا القرار على محافظة 
واحدة فقط وانتظار مدى نجاحه أو فش�له، ومن 

ثم التعامل معه.
 فيما توق�ع نائب عن االئتالف ذاته إن القرار 
ق�د يخض�ع لتعدي�الت ع�دة. وق�ال النائ�ب عن 
ائتالف دولة القانون محمد الصيهود في تصريح 
خ�ص ب�ه "المس�تقبل العراق�ي" إن "المصلحة 
العام�ة تقتض�ي أن يطب�ق مجلس ال�وزراء هذا 
االس�تبدال في إحدى محافظ�ات العراق، ومن ثم 
ننتظ�ر النتائ�ج، فإذا كانت ايجابي�ة نمضي بهذا 
المش�روع، وإذا كانت سلبية نتوقف عنه". وتابع 
"اعتق�د إن ه�ذا الوق�ت غير مناس�ب الس�تبدال 
البطاق�ة التمويني�ة باألم�وال العتب�ارات عديدة، 
أولها ليس�ت هن�اك آلية واضحة لتوزي�ع األموال 
وإنما س�يتم خل�ق أزمة جديدة ومش�كلة جديدة 
بطريقة توزي�ع األموال. كما إن لي�س هناك آلية 
للس�يطرة على الس�وق، عل�ى اعتبار انه س�وف 
تس�تغل هذه الحالة من قبل التجار وسوف تزداد 
أس�عار المواد المش�مولة بالبطاق�ة التموينية". 
وأشار الصيهود إلى إن "وزارة التجارة ليس لديها 
اإلمكانية وال حتى اآللية للس�يطرة على األسواق، 
وبالتال�ي فالتوقي�ت غير مناس�ب"، موضحاً إن 

"ه�ذا اإلجراء بحاجة إلى وق�ت ومقدرات وتهيئة 
الكثي�ر م�ن األم�ور". وكان�ت جهات سياس�ية 
ع�دة قد رفضت هذا الق�رار، فضالً عن المرجعية 
الدينية التي يتزعمها المرجع األعلى الس�يد علي 
السيستاني. وقال وكيل السيستاني في محافظة 
كربالء الشيخ مهدي الكربالئي في خطبة الجمعة 
الت�ي ألقاها من على منبر الصحن الحس�يني إن 
"المس�ؤولين أعطوا مبررات وحججا عن أسباب 
اإللغاء، بينها مبررات غير مقبولة وغير منطقية 
وه�ي تدخل في مقول�ة العذر أقبح م�ن الذنب"، 
داعي�ا الحكوم�ة العراقية إلى دراس�ة القرار من 
جدي�د والعم�ل "بما يخدم الش�عب". ومن جهته 
قال النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني 
ل�"المستقبل العراقي"، "أعتقد إن موضوع إلغاء 
البطاق�ة التموينية ي�راد به التغطية على فش�ل 
الحكوم�ة في ملف الخدمات والمل�ف األمني، لذا 
عملت على إثارة ه�ذا األمر من أجل جلب األنظار 

إليه. أعتقد إن الموضوع له أجندة سياسية". 
والتحال�ف  العراقي�ة  القائم�ة  وأص�درت 
الكردس�تاني وكتلة األح�رار بيانات عب�روا فيها 
ع�ن رفضهم التام لهذا الق�رار. وكذلك فعل زعيم 
التي�ار الص�دري الس�يد مقت�دى الص�در، والذي 
ق�دم اعت�ذاره للش�عب العراقي نيابة ع�ن وزراء 
التي�ار الصدري الذي�ن صوتوا لصال�ح القرار في 
مجل�س ال�وزراء. والحدي�ث ع�ن إلغ�اء البطاقة 
التمويني�ة أو اس�تبدالها بخيار آخر ل�م يأت بين 
ليلة وضحاها، فقد س�بق لوزير التجارة الس�ابق 
عبد الفالح السوداني، والمحكوم غيابياً بالسجن 

لمدة 7 س�نوات على خلفية إدانته بملفات فساد 
أثناء تس�نمه الوزارة، س�بق له أن شرح لمجلس 
النواب في 2008 خطة حكومية ترمي إلى اإللغاء 
التدريج�ي للبطاقة التمويني�ة، على أن تنخفض 
 المواد التمويني�ة الموزعة من وزارته اعتبارا من 
العام المقبل "2009" من عش�ر مواد إلى خمس، 
كما أن كمياتها ستكون بمقادير اقل. ولعل خطة 
السوداني أخذت طريقها للتنفيذ منذ ذلك الحين، 
فق�د جرى بالفعل خفض المواد إلى 4 مواد فقط 
وليس 5. وفي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن 
وجود ضغوطات م�ن صندوق النقد الدولي، الذي 
يع�د العراق بالمس�اعدة على إلغ�اء بعض ديونه 
بنسبة 80% بحس�ب قرارات مؤتمر باريس، فيما 
لو ألغى نظام البطاقة التموينية، أكد المستش�ار 
اإلعالمي لرئيس الوزراء علي الموسوي إن القرار 

ال عالقة له بشروط صندوق النقد الدولي. 
وفي اثر ه�ذه المجاذبات، توق�ع النائب عن 
ائتالف دولة القانون صالح الحسناوي إن تعديالت 
ستجرى على هذا الموضوع. وقال الحسناوي في 
حديث له مع "المس�تقبل العراقي" إن "أولى تلك 
التعديالت ما أشار إليه رئيس الوزراء عن إمكانية 
زيادة البدل النقدي، الفتا إلى إنه "قد نشهد تمديد 
موعد البدء بتطبيق القرار، فقد يكون الموعد في 
عام 2014 بدالً من شهر آذار المقبل". كما أوضح 
إن أحد ه�ذه التعديالت "قد تتضمن حجب جميع 
مفردات البطاقة التموينية ما عدا مادة الطحين، 
إذ تضطل�ع وزارة التجارة عندها بتوزيع الطحين 

فقط على المواطنين". 
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حزب الدعوة يريد انقاذ املالكي من ورطة قراره الكارثي
بعد أن رفضته المرجعية ومعظم الكتل السياسية

          بغداد / المستقبل العراقي

قبل الرئيس االميركي باراك أوباما استقالة رئيس المخابرات المركزية 
الجنرال ديفيد بترايوس التي تقدم بها بس�بب مغامرة عاطفية خارج إطار 
الزوجي�ة أنه�ت حياته المهني�ة العس�كرية الناجحة التي امتدت لس�نوات 
الس�يما في العراق وأفغانس�تان. أعلن المتحدث باس�م البيت األبيض جاي 
كارني أن أوباما تلقى رس�الة مدي�ر المخابرات المركزية االميركية "س�ي 
آي إي�ه" الجن�رال ديفيد بتراي�وس، التي أعل�ن فيها اس�تقالته من منصبه 
وأن أوبام�ا قبلها.وأصدر أوبام�ا بيانا قال فيه، أنه قبل اس�تقالة بترايوس 
وأش�اد بالخدمة االس�تثنائية التي أداها الجنرال المتقاع�د لصالح الواليات 
المتح�دة على مدى عق�ود. وقال أوبام�ا  "بكل المقايي�س، كان واحدا من 
القادة المتميزين في جيله، ساعد قواتنا على التكيف مع التحديات الجديدة 
وقاد جنودنا خالل فترة ال تنس�ى في العراق وأفغانستان". وأضاف الرئيس 
االميرك�ي "أن بترايوس، الذي تولى المهمة منذ 14 ش�هراً، س�اعد الواليات 
المتحدة في وضع نهاية مس�ؤولة للحروب طويلة األمد". وذكر بيان أوباما 
أن مايكل موريل نائب بترايوس في وكالة االس�تخبارات المركزية سيتولى 
منصب القائ�م بأعمال مدي�ر الوكالة.وتقدم بترايوس باس�تقالته الجمعة 
بس�بب عالقة جنس�ية خارج إطار الزواج خلقت "موقفا صعبا" بالنس�بة 
له كي يس�تمر ف�ي منصبه مدي�راً للمخاب�رات المركزية االميركي�ة. وأبلغ 
بترايوس، الذي تولى مس�ؤولية وكالة االستخبارات بعد تقاعده من الجيش 

الرئيس االميركي وهو برتبة جنرال، موظفي الوكالة في رس�الة أن 
االميرك�ي باراك أوبام�ا قبل اس�تقالته.وكتب بترايوس 

في الرس�الة: "بع�د زواج ألكثر م�ن 37 عاما.. أبديت 
سوء تقدير بالغا عبر االنخراط في عالقة خارج إطار 
الزواج". وتابع "مثل هذا الس�لوك غير مقبول، سواء 
كزوج أم كرئيس لمؤسس�ة مثل مؤسس�تنا..الرئيس 

تفضل بقبول اس�تقالتي". ولم يكش�ف النقاب عن 
أي تفاصي�ل رس�مية بش�أن العالق�ة أو متى 

حدثت أو مع من ؟.

العراق" ورئيس حرب  "بطل 
!! جنسية  بعالقة  إيه" يسقط  آي  "يس 

          بغداد / المستقبل العراقي

التحال�ف  النائ�ب ع�ن  ق�ال 
السعدون  محس�ن  الكردس�تاني 
الكت�ل  رؤس�اء  اجتم�اع  أم�س 
البرلماني�ة  واللج�ان  السياس�ية 
انته�ى باالتف�اق عل�ى التصويت 
على القوانين الخمس�ة المعطلة 
ومناقش�ة  المقب�ل  األس�بوع 
البطاق�ة التمويني�ة ف�ي جلس�ة 
االثنين، مؤك�داً ان رئيس مجلس 
الن�واب أس�امة النجيف�ي ح�ذر 
التعرض إلج�راءات  الن�واب م�ن 
قانوني�ة ف�ي ح�ال تأخير عرض 

ذممهم المالية. 
أن "اجتماع  الس�عدون  وقال 
رؤس�اء الكتل السياسية واللجان 
البرلمانية برئاسة رئيس البرلمان 
باالتفاق  انتهى  النجيفي  أس�امة 
على ع�رض قوانين العف�و العام 
واالتص�االت  التحتي�ة  والبن�ى 
المعلوماتية والمحكمة االتحادية 
ومجل�س القض�اء األعل�ى عل�ى 
مجل�س النواب األس�بوع المقبل 
أن   مبين�ا   ،" عليه�ا  للتصوي�ت 
"المجتمعين اتفق�وا على عرض 
موضوع إلغاء البطاقة التموينية 
في البرلمان خالل جلس�ة االثنين 

المقبل لمناقشته". 
االتف�اق  "ت�م  أن�ه  وأض�اف 
أيض�ا عل�ى تمديد عم�ل مجلس 
التش�ريعي  فصل�ه  ف�ي  الن�واب 
الموازن�ة  ورود  بس�بب  الحال�ي 
مش�يرا   ،"  2013 لع�ام  العام�ة 
إلى أن "المجتمعين ش�ددوا على 
ض�رورة إنج�از مش�روع موازنة 
2013 من قب�ل اللجان المختصة 
لمناقش�تها  مقترحاتهم  وتقديم 
في جلس�تين خاصتين تحدد بكل 
أسبوع فضال عن تضييف الوزراء 

بهذا الخصوص ".
وأكد السعدون أن "المجتمعين 
اتفقوا على أن يكون هناك تنسيق 
المحكمة االتحادية ومجلس  بين 
الن�واب بش�أن إلغ�اء المحكم�ة 
قواني�ن  مقترح�ات  االتحادي�ة 
المقدمة من قبل البرلمان، ليكون 

هناك عمل مشترك بينهما". 
وتاب�ع الس�عدون بالقول أن 
"رئيس البرلمان أسامة النجيفي 
طالب م�ن النواب بضرورة تقديم 
ذممهم المالي�ة إلى هيئة النزاهة 
ف�ي اق�رب وق�ت"، موضح�ا أن 
"النجيفي ح�ذر النواب بالتعرض 
إلجراءات قانونية في حال تأخير 

عرض ذممهم المالية".

          بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر مس�ؤول ف�ي قيادة ش�رطة محافظة المثنى 
أم�س باعتق�ال 12 ش�خصاً م�ن المتاجرين بالمخ�درات في 
قريب الحدود مع الس�عودية. وقال المص�در -الذي طلب عدم 
االش�ارة الى اس�مه- أن "قوة امنية خاصة من قيادة ش�رطة 

محافظ�ة المثن�ى اعتقلت 12 ش�خصاً يتاج�رون بالمخدرات 
ف�ي المحافظة"، مش�يرا ال�ى ان العملية "نفذت اس�تنادا الى 
معلوم�ات دقيقة عن مروجي المخ�درات والمتاجرين بها في 
المحافظة"، مضيفا "أن الق�وة االمنية اقتادت المعتقلين إلى 
مرك�ز أمن�ي للتحقيق معهم". وكان مصدر أمني مس�ؤول قد 
اعل�ن عن اعتقال "اكبر" تاجر للمخدرات في العراق ويعد أبرز 

ناق�ل ل�"الحشيش�ة" من ايران إلى الس�عودية عب�ر األراضي 
العراقية. وكش�ف مصدر ف�ي قوات حرس الح�دود، في تموز 
الماضي، عن اعتقال س�عوديين اثنين بحوزتهما ستة كغم من 
المخدرات حاوال التس�لل الى االراض�ي العراقية عبر منفذ عرر 
الحدودي، مش�يراً إلى أن الس�عوديين كان�ا يرومان بيع المواد 

المخدرة في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى.

رؤساء الكتل يتفقون عىل إقرار القوانني املعّطلة ومناقشة "التموينية"

اعتقال 12 تاجر خمدرات قرب احلدود العراقية - السعودية

          بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الس�فير البريطاني ف�ي العراق س�ايمون 
كولي�س، ع�ن افتت�اح ب�الده مرك�زاً للتأش�يرات في 
العاصم�ة بغ�داد لتس�هيل الزيارات بي�ن البلدين، من 
جهت�ه أكد محاف�ظ البصرة خل�ف عب�د الصمد على 
ضرورة افتتاح مكتب لمنح س�مات الدخول "الفيزا" 

للعراقيين. 
وقال محافظ البص�رة خلف عبد الصمد في بيان 
رس�مي، خالل لقائه الس�فير البريطاني ف�ي العراق 
س�ايمون كولي�س أن "البص�رة تحت�اج إل�ى جمي�ع 
الخب�رات األجنبي�ة وتطوي�ر الم�الكات العاملة فيها 
خاص�ة الصحية والتعليمية، وذل�ك من خالل الدورات 
والمعايشة واكتساب الخبرات من المالكات األجنبية، 

فضال عن تقديم اقتراح للسفير البريطاني لعمل توأمة 
م�ع مدينة أبردين البريطانية".واضاف عبد الصمد أن 
"الحكوم�ة البريطانية اتفقت م�ع الحكومة المحلية 
في البصرة على افتتاح مكتب إلدارة ش�ؤون التعاون 
بي�ن الجانبين بعد إغ�الق قنصليتها ف�ي المحافظة، 
مؤك�دا أن المرحل�ة المقبلة ستش�هد افتت�اح مكتب 

لمنح سمات الدخول "الفيزا" للعراقيين. 
م�ن جهت�ه، ق�ال الس�فير البريطاني س�ايمون 
كوليس أن "المرحلة المقبلة ستشهد حدوث تطورات 
كبي�رة ف�ي العالقات م�ع البص�رة، من خ�الل تنفيذ 
المش�اريع المش�تركة وفي جميع جوان�ب الحياة"، 
مؤك�دا أن "الش�هر الحال�ي سيش�هد افتت�اح مرك�ز 
للتأش�يرات في العاصمة بغداد لتسهيل الزيارات بين 

البلدين".

          بغداد / المستقبل العراقي

عّد النائب االيزيدي ش�ريف س�ليمان أن الدعوات 
الت�ي تطال�ب بتش�كيل ق�وات خاص�ة باألقلي�ات لن 
تخ�دم مصلحة مكوناتها، مش�يرا الى أن هذه القوات 
ستكون أهدافاً سهلة للجماعات المسلحة، فيما حمل 
"حاضنات اإلرهاب" في الموصل مسؤولية استهداف 

مناطق سهل نينوى. 
وقال في تصريح صحفي أمس أن "الدعوات التي 
تطالب بتش�كيل ق�وات خاصة باألقلي�ات في مناطق 
س�هل نينوى، ل�ن تخدم مصلح�ة مكوناته�ا"، مبينا 
أن "ه�ذه القوات س�تصبح مصدر قل�ق لزعزعة هذه 
المناطق في حال تش�كيلها، وس�تكون أهدافاً سهلة 
للجماعات المسلحة ". وأضاف سليمان وهو نائب عن 
التحالف الكردس�تاني أن "الهجمات التي اس�تهدفت 

االيزيديين والش�بك في مناطق س�هل نين�وى مؤخراً، 
هي عملي�ات نوعية وذات طابع خاص"، مش�يرا إلى 
ان�ه "ال يس�تبعد أن تكون وراء ه�ذه الهجمات دوافع 

طائفية ومذهبية". 
وحمل سليمان "حاضنات اإلرهاب المتواجدة في 
مناطق جنوبي وغربي الموصل مس�ؤولية اس�تهداف 
مناط�ق االيزيديين والش�بك"، داعياً الجه�ات األمنية 
إل�ى "بذل الجهد اإلس�تخباري الس�تتباب األمن وعدم 

الوقوف مكتوفة األيدي".
وأكد س�ليمان أن "هذا االس�تهداف ه�و محاولة 
لتفكيك نسيج الش�عب العراقي كون أن مناطق سهل 
نينوى تضم المكونات االيزيدية والمسيحية والشبك"، 
الفتا إلى أن "تلك المحاوالت تش�كل هاجس قلق لدى 
األهالي، مما يؤدي إلى اس�تمرار هجرة المس�يحيين 

واإليزيديين من سكان المنطقة".

بريطــانيـا تفتتـح الشهر احلـايل مركـزًا 
للتأشريات يف بغـداد

نائب إيزيدي: دعوة لتشكيل قوات خاصة 
باألقليات لن ختدمها
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           بغداد/ المستقبل العراقي

األط�راف  الكاثولي�ك  الع�راق  أس�اقفة  دع�ا 
السياس�يين إل�ى التف�اوض بعي�داً م�ن المصالح 
"الش�خصية والفئوية"، وعزل الدين عن التجاذبات 
السياس�ية، وتوفي�ر األمن، وحذروا م�ن أن الهجرة 

تهدد الوجود المسيحي. 
مس�يحيون  دي�ن  ورج�ال  مس�ؤولون  ويق�ر 
باس�تمرار هج�رة أبن�اء األديان، على رغ�م تراجع 
الهجمات التي كانت تس�تهدفهم، وتسببت بخفض 
أعداده�م إل�ى النص�ف، بعدم�ا كان�وا يتج�اوزون 

المليون شخص قبل عام 2003.
وجاء في بيان ختامي أصدره مجلس "أساقفة 
الكاثولي�ك" ف�ي ختام لقائه الدوري الس�نوي الذي 
عقد في ناحية عنكاوا في أربيل، أن المجلس "يدعو 
جميع األطراف السياس�يين إلى الجلوس معاً بعيداً 
من المآرب الشخصية والفئوية، للتفاوض والتوافق 
عب�ر حوار ش�جاع وص�ادق إليج�اد حل�ول تحترم 
حق�وق كل المكون�ات وترس�خ العيش المش�ترك 

وتحفظ التنوع والتعددية. 
ودعا إلى إبق�اء الدين "بمعزل ع�ن التجاذبات 
السياس�ية، فالتفجي�رات والقت�ل والتدمي�ر عندما 
تحصل تحت ذريعة الدين تهين الله وتشوه الدين". 
وأعرب المجلس عن أسفه ألن "الهجرة ال تزال تنخر 
بوجودنا المس�يحي وتهدده، وعليه يهيب المجلس 
بجميع المس�يحيين التمس�ك بالوطن والمش�اركة 

في بنائه على غرار من سبقوهم". 
وطالب "أبناء إبراهيم إلى جعل معرفة إله واحد 

للمؤم�ن الحقيق�ي دافعاً قوي�اً للس�الم بالمنطقة 
وللتعايش المشترك القائم على االحترام بين أبنائها 
وليس أداة تستغل في إش�عال الصراعات المتكررة 

وغير المبررة". 
وخت�م البي�ان بدع�وة "الحكومتي�ن العراقي�ة 
ف�ي  كامل�ة  المس�ؤولية  تحم�ل  إل�ى  والكردي�ة 
توفي�ر األم�ن واالس�تقرار والعيش الكري�م لجميع 

المكونات".
وق�ال رئي�س أس�اقفة كرك�وك والس�ليمانية 
المط�ران لوي�س س�اكو أن "هج�رة المس�يحيين 
ما زال�ت مس�تمرة، ولو بوتي�رة بطيئ�ة"، مضيفاً 
الثق�ة  وفق�دوا  كثي�راً،  عان�وا  "المس�يحيين  أن 

بالمستقبل". 
وزاد أن "المستقبل في المنطقة شبه غامض، 
وإذا نظرنا إلى العراق وسورية ولبنان ومصر، فذلك 
يرب�ك المس�يحيين بالتأكيد". وأوضح أن "أس�باب 
الهجرة ال تقتصر على الجانب األمني فقط، فالكثير 
يخش�ى المس�تقبل، خاصة أم�ام تصاعد التش�دد 
الديني".م�ن جانبه قال رئي�س "جمعية حمورابي 
"اس�تهداف  إن  وردة  ولي�م  اإلنس�ان"  لحق�وق 
المس�يحيين كان مقصوداً، كونهم لم يش�اركوا أو 
ينخرط�وا في الص�راع على الس�لطة، أو في أعمال 
عنف وقتل على الهوية وغيرها، واس�تهدافهم كان 
به�دف إثارة البلبل�ة وزعزعة االس�تقرار في البالد، 
والتأثي�ر في ال�رأي العام العالمي، وتوجيه رس�الة 
ب�أن السياس�يين الحاليين غير قادري�ن على إدارة 
البالد"، وأضاف: "بال شك هناك عجز حكومي وعدم 

اكتراث واضحين".

كاثوليك العراق: اهلجرة ال تزال تنخر بالوجود املسيحي وهتدده
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جردة حساب سياسية لـ »األخت الكبرى«

التعويضات النقدية سترفع األسعار.. والحل في الحد من البطالة

»العراقيـة« يف مهـب أجندات مكـوناهتا.. والصمـود 
ال يعنـي نيـل »احلكومـة«!!

مواطنون: احلكومة اعلنت احلرب عىل الشعب 
العراقي.. والتجار ينتظرون الغنائم

    بغداد/ المستقبل العراقي

ل�م تعد أكبر قائمة فائ�زة في االنتخابات 
كس�ابق عهدها بعدما أنهكتها االنش�قاقات، 
فالكتل�ة العراقية التي ف�ازت ب�91 مقعداً في 
البرلم�ان لم تتمكن من االحتف�اظ بهذا الرقم 
بع�د مرور أكثر من عامي�ن ونصف العام على 

االنتخابات النيابية.
وحتى الموق�ع االلكترون�ي التابع لها لم 
يت�م تحديثه منذ ش�باط الماض�ي, ما يعكس 
تباين وجهات النظر بين قادتها األربعة وتأثير 
االنش�قاقات التي طالت القائم�ة التي تتكون 
من أربعة مكونات اساسية دخلت االنتخابات 
التش�ريعية س�وية وه�ي حرك�ة “الوف�اق” 
وحركة “تجدي�د” وقائمة “عراقيون” وقائمة 
“الحل”. واب�رز قياداتها إلى جانب عالوي كل 
من رئي�س البرلمان اس�امة النجيفي, ونائب 
رئيس ال�وزراء صالح المطل�ك, ونائب رئيس 
الجمهورية المحكوم باالعدام طارق الهاشمي.
وعلى الرغم من فوزها ف�ي االنتخابات لكنها 
خسرت منصب رئاسة الوزراء بعد تشكل كتلة 
“التحالف الوطني” التي تضم 159 نائباً والتي 
تجم�ع بين “ائت�الف دولة القان�ون” بزعامة 
رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي, و”االئتالف 
الوطن�ي” لتصب�ح الكتلة األكبر ف�ي مجلس 
الن�واب وتت�رأس الحكوم�ة. لك�ن “القائم�ة 
العراقي�ة” ل�م تعترف بذلك واعتب�رت إن كتلة 
“التحال�ف الوطن�ي” س�رقت منه�ا منص�ب 
رئاسة الوزراء ودخلت في خالفات شديدة مع 
المالكي على رغم أنها مش�اركة في الحكومة 
بتسع حقائب وزارية، وانعكس استمرار هذه 
الخالفات سلباً على “العراقية” تدريجيا حيث 

أصابتها بانشقاقات متالحقة.

باع�الن  تمّث�ل  االنش�قاقات  ه�ذه  أول 
ثماني�ة نواب منه�ا في آذار 2011 االنش�قاق 
وتش�كيل كتلة جديدة بأس�م “الكتلة العراقية 
البيضاء” بزعامة النائب حس�ن العلوي, وبرر 
المنش�قون خطوته�م تلك برفضه�م طريقة 
ادارة “العراقي�ة” م�ن قب�ل قي�ادات مح�ددة 
من دون تس�ميتها.وفي التاس�ع من نيس�ان 
الماض�ي، أعل�ن خمس�ة ن�واب آخري�ن م�ن 
“العراقية البيضاء” انشقاقهم عنها وتشكيل 

كتلة جديدة بأسم “العراقية الحرة”.
ويقول عضو كتل�ة “العراقية” البيضاء” 
النائ�ب جم�ال البطي�خ أن “العراقي�ة تعاني 
من مش�اكل كثيرة فهي ُت�دار من قبل قيادات 
محددة فيما ُيترك عش�رات األعضاء مهمشين 
ال يؤخ�ذ برأيه�م ف�ي القضاي�ا السياس�ية”. 
ويضيف “ه�ي تعمل من دون منطلقات ثابتة 
وال تمتلك رؤية واضحة وهو ما أدى إلى تخبط 
ف�ي مواقفه�ا، فالعراقية تع�ارض الحكومة 
وهي في الوقت نفس�ه مشتركة في الحكومة 
وهذا غير منطقي”.حرك�ة “الوفاق الوطني” 
الت�ي يتزعمها ع�الوي وتعد العم�ود الفقري 
ل�”القائم�ة العراقي�ة” طالته�ا ه�ي األخرى 
انش�قاقات كثي�رة في عدد م�ن المحافظات, 
وهو م�ا أضعف دور عالوي كزعي�م للقائمة. 
سلسلة االنش�قاقات بدأت بإعالن أعضاء في 
الحركة في محافظات النجف وذي قار وديالى 
وواس�ط انش�قاقهم عن الحركة وانضمامهم 
إلى “العراقية البيضاء” وانتهت بإعالن عشرة 
أعضاء في مكتب حركة “الوفاق الوطني” في 

محافظة الديوانية باتخاذ الخطوة ذاتها.
هذه االنش�قاقات أضعفت الدور القيادي 
ال�ذي يلعب�ه عالوي ف�ي “القائم�ة العراقية” 
لكنها في الوقت ذاته القت ترحيباً من “ائتالف 

دول�ة القانون” الحاكم بزعامة المالكي غريم 
عالوي الس�يما بعدما ب�رزت قي�ادات جديدة 

داخلها ألخذ دور األخير.
يقول القيادي في “دولة القانون” النائب 
محمد صيهود أن “عالوي اليوم ال يمثل جميع 
أعضاء العراقية، فغالبية االنش�قاقات جاءت 
بسببه”. بعض المكوناتها السياسية للقائمة 
وقادته�ا اعتزل�ت االلت�زام بق�رارات ع�الوي 
وفضلّت اتخ�اذ مواقف خاصة بها ولكنها في 
الوقت نفسه يؤكدون بقاءهم في “العراقية” 

ولم ينشقوا عنها.
أبرز ه�ؤالء الق�ادة كان رئي�س البرلمان 

أسامة النجيفي الذي يتزعم تجمع “عراقيون” 
وال�ذي يطرح البعض اس�مه كممثل ش�رعي 
ل� “القائم�ة العراقية” ونائ�ب رئيس الوزراء 
لش�ؤون الخدم�ات صالح المطل�ك. النجيفي 
ال�ذي كان م�ن مؤيدي تحركات س�حب الثقة 
عن رئي�س الوزراء ن�وري المالكي التي جرت 
الصي�ف الماض�ي تراجع عن موقف�ه وأجرى 
فيم�ا بع�د ثالث�ة لق�اءات م�ع المالك�ي في 

األسابيع القليلة الماضية.
الش�يء نفسه ينطبق على صالح المطلك 
الذي س�بق واته�م المالك�ي بالدكتاتورية في 
التعامل عاد هو اآلخر للتعامل بش�كل متوازن 

م�ع األخير بعد انتهاء أزمة س�حب الثقة عنه 
وعودته إلى عمله نائباً لرئيس الوزراء.

المالكي طل�ب في الثاني من آب الماضي 
م�ن البرلم�ان الغ�اء طل�ب س�حب الثقة عن 
المطلك وق�رر اعادته إلى منصب�ه كنائب له, 
فيما رحب المطلك بذلك وش�ارك بعد اس�بوع 
واحد في جلس�ات مجلس ال�وزراء. ولم يعلن 
النجيفي أو المطلك انشقاقهما عن “العراقية” 
برغم علمهما بأن زعيمها أياد عالوي مس�تاء 
م�ن تقاربهما مع عدوه الل�دود المالكي, لكن 
ه�ذا األم�ر يعك�س تباي�ن ال�رؤى ف�ي اتخاذ 

المواقف السياسية.

السياس�ية  بخبرت�ه  المع�روف  ع�الوي 
الطويل�ة اعتب�ر أن ج�زءاً كبي�راً م�ن ه�ذه 
االنش�قاقات نتجت عن “ضغوطات حكومية 
اس�تخدمت العصا والجزرة مع المنش�قين”, 
ف�ي إش�ارة من�ه إل�ى المالك�ي. وف�ي حين 
تب�دو انش�قاقات كتلتي “العراقي�ة البيضاء” 
و”العراقية الحرة” ال تثير اس�تياء عالوي, إال 
أن تحركات كل من النجيفي والمطلك األخيرة 
وتقارب�ه م�ع المالكي ال تس�ره ب�كل تأكيد, 
خصوصا م�ع وجود انب�اء باحتمال تش�كيل 
تحالفات بين المالكي والمطلك والنجيفي في 

انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
س�امي  القان�ون”  “دول�ة  ع�ن  النائ�ب 
العس�كري وهو ش�خص مقرّب م�ن المالكي 
أعل�ن قبل اي�ام أن ائتالفه يج�ري مفاوضات 
مع كل من المطلك والنجيفي إلجراء تحالفات 
استعداداً لالنتخابات المحلية المقبلة التي من 

المقرر أن تجري في نيسان المقبل.
عل�ى رغم ذل�ك ف�إن تصريح�ات النواب 
الذين ما زالوا يدينون بالوالء لعالوي يعتبرون 
ه�ذه االنش�قاقات غي�ر مؤثرة ف�ي “القائمة 
العراقي�ة” ويؤك�دون أنها س�تدخل انتخابات 
المحافظ�ات المقبل�ة بقوة وحماس�ة. تقول 
عضو كتلة “العراقية” النائبة عتاب الدوري إن 
“محاوالت بعض الكتل في شق صف العراقية 

لن تنجح في تحقيق أهدافها”.
بعض المراقبين يختصرون أس�باب أزمة 
“القائم�ة العراقي�ة” بأنه�ا ارتكبت سلس�لة 
أخطاء على مس�توى إدارة األزمات السياسية 
منذ تش�كيل الحكوم�ة الحالية وحت�ى اليوم, 
لرئي�س  واقع�ي  سياس�ي  أداء  مقاب�ل  ف�ي 
ال�وزراء ن�وري المالكي مكنه من ش�ق صف 

“العراقية”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تتباي�ن آراء العراقيي�ن بخص�وص إلغاء 
البطاق�ة التموينية. فف�ي الوقت الذي يرفض 
فيه عراقيون القرار، يرى بعضهم في استبدال 
مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية مفيد 
ف�ي توفير س�يولة نقدي�ة للعائل�ة العراقية، 
مهم�ا كان�ت بس�يطة، ال س�يما أن البطاق�ة 
التمويني�ة ل�م تعد تمثل اهمي�ة كبيرة، بعدما 
ش�كا عراقي�ون، ومنه�م أب�و أيمن، م�ن قلة 
مفرداته�ا ورداءة نوعية الم�واد الغذائية التي 

يتسلمونها شهرياً.
رحي�م الطائ�ي “عام�ل بن�اء” يناق�ض 
أب�و أيمن، ويع�ّد البطاقة التمويني�ة “ضماًنا 
اجتماعي�اً ومعيش�ياً ال يمك�ن التخلي عنه أو 
العيش م�ن دونه”، مؤك�داً أن إلغ�اء البطاقة 
ي�ؤدي إلى انهيار االس�اس ال�ذي يعتمد عليه 
الفقير وصاح�ب الدخل المحدود ولن تعوضه 
المبال�غ التعويضي�ة التي لن تج�اري ارتفاع 

اسعار المواد الغذائية في السوق.
وبحس�ب الطائي، “البطاق�ة رمز لقيمة 
العراقي وكرامته”. وهو يقترح على الحكومة 
تحس�ين مفردات البطاق�ة التموينية بدالً من 
إلغائه�ا. يتاب�ع: “التج�ار سيس�تغلون البدل 
النقدي لزيادة األس�عار وسيكون الضحية في 

كل مرة اصحاب الدخل المحدود”.
الجدير بالذكر أن البطاقة شهدت تقليصاً 
ف�ي مفرداتها، من�ذ الع�ام 2010، إلى خمس 

مواد أساس�ية هي الطحين، واألرز، والس�كر، 
والزيت، وحليب األطفال.

من فساد إلى فساد
قاس�م الربيعي “معلم” يشير إلى أن قرار 
إلغ�اء البطاقة التموينية “لن يك�ون ذا تأثير، 
ألن البطاقة في األس�اس ال تحتوي على مواد 

غذائية جيدة من ناحية الكمية والنوعية”.
ويتوقع الباحث االجتماعي امين حسن أن 
يش�هد توزيع البدل النقدي بين االسر “فساداً 
مالي�اً وإدارياً تماًما مثلما ح�دث مع البطاقة 
التموينية، وهو كان س�بباً ف�ي قرار الغائها” 
، متوقعاً أن يش�هد الع�راق تظاهرات صاخبة 

احتجاجاً على قرار اإللغاء.
ويقت�رح امي�ن أن تب�دأ الحكوم�ة العمل 
بخط�ة جديدة، ف�ي حال توزي�ع التعويضات 
إل�ى  المبال�غ  وص�ول  تضم�ن  النقدي�ة، 
مس�تحقيها، “وأن تكون الخطة ق�ادرة على 
حج�ب المبال�غ عن اولئ�ك الذين يس�تلمونها 
بصورة غير ش�رعية، مم�ن يتمتعون بقدرات 
اقتصادية جيدة ويزجون بأنفس�هم عنوة في 
نظ�ام الرعاية االجتماعي�ة لالفادة من الدعم، 
م�ن دون وجه حق، مثلما ح�دث مع البطاقة 
التموينية طيلة عقود، وكان يتس�لمها الفقير 

والمترف على حد سواء”.
ويؤك�د الخبير المالي س�عد الماجدي، أن 
الفساد سيرافق توزيع البدل النقدي، إذا لم يتم 
وضع آليات تعتمد الط�رق العلمية والتقنيات 

الحديثة في توزيع المبالغ.
وقال غيث سعدون، وكيل توزيع مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة ف�ي كربالء، أن الفس�اد 
موج�ود، وال يق�اس بالفس�اد الكبي�ر ال�ذي 
يتخلل عقود صفقات ش�راء المواد التموينية 
تحت اش�راف المس�ؤولين والتجار الرئيسين 
المرتبطي�ن به�م، الذي�ن اثروا عب�ر صفقات 
تعاقد مع الشركات العراقية واألجنبية لتوفير 

ونقل مفردات البطاقة.

ليس حال
ي�رى الخبير االقتصادي جعفر حس�ن أن 
إلغ�اء البطاق�ة التموينية “جزء م�ن اندماج 
العراق مع االقتصاد العالمي”، موضًحا أن في 
ذلك خير للعراق في نهاية المطاف، اذ سيكون 
قادراً على االس�تفادة من الدعم والتس�هيالت 
المالي�ة واالقتصادية التي يوصي بها صندوق 
النقد الدول�ي.وكان صندوق النقد قد ابرم مع 
الع�راق في العام 2004 اتفاق�اً يقضي بإلغاء 
80 بالمئ�ة من الدي�ون المترتبة بذمة العراق، 
البالغ�ة 120 مليار دوالر، مقابل التزام العراق 
باإلصالحات االقتصادية. ويتابع حسن: “يجب 
أن يصاح�ب إلغاء البطاقة تش�غيل العاطلين 
ع�ن العمل، والتركيز على دعم أصحاب الدخل 
المحدود”.وينظر حس�ن إل�ى الجانب التقني 
في البطاقة، فيقول: “س�توفر ميزانية الدولة 
الكثي�ر من االم�وال بإلغ�اء اج�راءات توزيع 
البطاقة م�ن الناحيتين الفنية واللوجس�تية، 

اضاف�ة إلى التخل�ص من اعب�اء مالية كثيرة 
مم�ا يتيح توجي�ه هذه االم�وال إل�ى الفقراء 

المستفيدين”.
البطاق�ة  “ال  قائ�اًل:  حس�ن  ويس�تدرك 
التموينية وال البدائل النقدية هي الحل، فالحل 
الناجع يكمن في توفير فرص عمل للعاطلين 
عن العم�ل، ووضع الخط�ط الكفيلة بتحويل 
الم�رأة العراقي�ة إلى ام�رأة منتج�ة عبر دعم 

المشاريع الصغيرة وإشراكها بها”.

بين فرح وأسف
عبر سعد طارق “عامل مطعم” عن فرحه 
بخبر استبدال البطاقة التموينية بالتعويضات 
النقدي�ة، “ألن منح كل مواط�ن مبلغ 15 ألف 
دينار يوفر س�يولة نقدية للعائل�ة العراقية”، 
كما قال. لكن الباحث االجتماعي احمد العتبي 
يرى أن أي اس�تفتاء سُيظهر تأييد أغلب ذوي 
الدخ�ل المح�دود إلبق�اء البطاق�ة التموينية 
وتحسين مفرداتها، “ألن البدل النقدي لن يحل 
المعضل�ة، فالمواد الغذائية ستش�هد ارتفاعا 
في اس�عارها بكل تأكيد، فالتجار لن يضيعوا 
فرصة القبض على س�يولة نقدية مس�تجدة 

في جيب المواطن “.
وق�ال س�عدون م�ن كرب�الء أن المبال�غ 
النقدي�ة “لن تلبي طلبات األس�ر العراقية مع 
ارتف�اع األس�عار، واغلب المس�جلين لدي من 
مس�تحقي الدع�م يبدون أس�فاً لق�رار الغاء 

البطاقة”.

  الشيخ عبد المهدي الكربالئي

اجراءات الحكومة ستحمل العائالت الفقيرة ومحدودة 
الدخ�ل اعباء جديدة تضاف الى األعب�اء التي تتحملها في 
الظروف الحالية، وهم يقول�ون ان لديهم اجراءات تحقق 
عدم ارتفاع االس�عار، كيف ذلك والتجار يتحكمون بذلك؟ 
وهو ما نش�اهده في رمض�ان والزي�ارات الدينية، فكيف 

بكامل أشهر السنة؟. 

  السيد عمار الحكيم

من المس�بق اعطاء رأي جازم في الموضوع، ويجب 
أن ُتقدم اجوبة على االس�ئلة بش�أن الق�رار، ألن البطاقة 
التمويني�ة قوت الفقراء، ومن تلك االس�ئلة هل يس�تطيع 
الفقير أن يش�تري ما يكفي من المواد الغذائية ب�15 الف 
دينار؟، وكم اس�عار تلك الس�لع باالس�واق؟، وه�ل لدينا 
منظومة اقتصادية تجارية قادرة على شراء تلك الكميات 
الكبيرة من الغذاء وادخالها الى الس�وق؟، وكيف سيتسلم 

المواطن مبالغ البدل النقدي للبطاقة التموينية.

  السيد مقتدى الصدر

عل�ى كل م�ن صوت على الق�رار في مجل�س الوزراء 
االعتذار للش�عب فورا, وأدعو الى تش�كيل لجنة حوزوية 
برلماني�ة للتحقي�ق ف�ي القضي�ة، وعلى مجل�س النواب 
استضافة رئيس الوزراء إن أمكن وكل الجهات المسؤولة 
ع�ن ذلك. ه�ل يا ت�رى تلغى لقمة عيش الش�عب بس�بب 
الفس�اد ام يلغى الفساد من أجل لقمة العيش التي تعتمد 

عليها الكثير من العائالت الفقيرة والمتعففة.

  النائب صباح الساعدي

المالك�ي غير جاد في القضاء على الفس�اد، ولو كان 
كذل�ك لقدم وزير التجارة الس�ابق عبد الفالح الس�وادني 
للقضاء لنعرف االس�ماء التي س�رقت المال العام واموال 
مف�ردات البطاق�ة التموينية. ل�و كان المالكي محقا في 
القض�اء على الفس�اد لعمل عل�ى الغ�اء وزارات الصحة 
والتربي�ة والتعليم ألن فيها فس�اد، لكان الغ�ى الحكومة 

برمتها. 
المالكي يشن حرباً ضد ابناء الشعب من خالل الغاء البطاقة وهو ال يستطيع 

حكم السوق.

  القائمة العراقية

الفس�اد الذي طال مواد البطاقة 
التمويني�ة هو نفس�ه الذي س�يطال 
المبال�غ المخصص�ة للمواطنين في 
ظ�ل غياب المؤسس�ات القادرة على 
توزي�ع المال بالش�كل الصحيح على 

الن�اس. إن مجلس ال�وزراء بأكمله يتحمل المس�ؤولية في توفي�ر القوت اليومي 
للمواطنين ومحاربة الفس�اد والمفس�دين وتوفي�ر الحصة التموينية المناس�بة 

للناس، بدالً من االستقواء على المتعففين والضعفاء.

  التحالف الكردستاني

ن�رى أن ه�ذا الق�رار لن يخ�دم المواطني�ن من ذوي 
الدخ�ل المحدود والمتعففين، ألن�ه يؤدي إلى زيادة كبيرة 
في اس�عار الم�واد الغذائي����ة لعدم توف�ر خطة عملية 
مس�بقة لتوفي�ر الس�لع الغذائي�ة البديل�ة ع�ن مفردات 
البطاقة في السوق المحل����ية، بجانب حقيقة أن ضخ 
نقود بهذا الحجم بدون خطة استيراد محكمة بالتعاون مع 
القطاع الخاص ودعم الدولة الواس�ع له، يعني قفزة كبيرة في نسبة التضخم من 

حيث حجم الطلب وسلة النقود مقابل شحة المتوفر من المواد الغذائية.

قالوا عن إلغاء التموينية

ً
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

لق�ي 17 جندي�اً تركي�اً مصرعهم، أمس الس�بت، عندما تحطم�ت مروحيتهم في بل�دة بيرفاري 
بمحافظة س�يرت جنوب شرقي تركيا بسبب سوء األحوال الجوية حسبما أفاد محافظ سيرت أحمد 
أيدي�ن. وق�ال أيدين إن المروحية تحطمت بعد اصطدامها بجبل هيركول ببلدة بيرفاري، مما تس�بب 
بمقت�ل جمي�ع من كانوا عل�ى متنها، وهم 13 جندياً، والطاقم المكون من أربعة أش�خاص. ويش�ن 
الجيش التركي عمليات في تلك المنطقة الجبلية لمطارة المس�لحين من حزب العمال الكردس�تاني 
الذي�ن يطالب�ون باالنفصال، وقد ش�هدت األش�هر الماضية تصعي�دا من جانب الح�زب ضد القوات 
التركية. وكانت الطائرات التركية قد قتلت خالل األيام الثالثة الماضية نحو 42 من المقاتلين األكراد 

عندما قصفت معاقلهم على الحدود مع العراق وإيران.

17 جنديًا يلقون حتفهم يف حتطم طائرة جنويب تركيا

     المستقبل العراقي/ متابعة

دعت صحيفة واشنطن بوست األميركية 
الوالي�ات المتحدة إلى الضغ�ط على البحرين 
للوف�اء باإلصالح�ات الت�ي تعه�دت بها قبل 
عام، ووصفت اإلصالح�ات الديمقراطية في 
المملك�ة بأنها حيوية وليس�ت مج�رد ترف 

بالنسبة لواشنطن والمنامة.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها أمس أنه 
وقبل عام كامل اتخذت المملكة خطوة هامة 
باتج�اه إنهاء الص�راع المحتدم بين األس�رة 
الحاكم�ة والمعارضة. ووع�د الملك حمد بن 
عيس�ى آل خليفة بتنفيذ 26 توصية تضمنها 
تقرير اللجنة المس�تقلة للتحقيق في أحداث 
البحري�ن “لكن�ه ل�م ينف�ذ وع�ده”. وعلقت 
بأن�ه وبدال من العمل على اإلصالح والس�عي 
للمصالحة مع المعارضة، أصبحت السلطات 
أكثر قمعية، وقالت أن ذلك يتسبب في تطرف 
المعارض�ة. وأش�ارت إل�ى “تصعي�د مقلق” 
االثنين الماضي حيث تم تفجير خمس قنابل 
بالعاصمة المنامة ومقتل شخصين. ونسبت 
الصحيف�ة إلى تقرير منتظر صدوره من قبل 
“المش�روع ح�ول الديمقراطية في الش�رق 
األوس�ط” أن ثالثا فقط من التوصيات ال�26 

قد تم تنفيذها بالكامل.
وقالت أيضاً إن أهم التوصيات تم تجاهلها 
مث�ل تل�ك الخاصة باإلف�راج ع�ن المعتقلين 
السياس�يين وتخفي�ف الس�يطرة على حرية 
التعبي�ر. وأش�ارت إل�ى تأيي�د اإلدان�ات ضد 
المعارضين الرئيس�ين واألطب�اء الذين كانوا 
يعالجون المصابين من المتظاهرين وسجن 
الناش�ط ف�ي حق�وق اإلنس�ان نبي�ل رجب. 
وأضاف�ت أن الحكوم�ة ف�ي البحرين اتخذت 
خطوة قاسية يوم 30 تشرين األول المنصرم 
بحظرها االحتجاجات العام�ة. ويوم االثنين 
الماضي ألغت جنسية 31 شخصا بمن فيهم 
قادة معارضون بالمنفى وأعضاء س�ابقون 

بالبرلمان.وأش�ارت إل�ى أن س�جل المملكة 
الضعيف يقلق الواليات المتحدة بشكل خاص 
ألن البحري�ن حليف وثيق وتضّيف األس�طول 
الخام�س األميرك�ي. وأع�ادت الصحيفة إلى 
األذه�ان م�ا قالت�ه إدارة الرئي�س األميركي 
باراك أوباما بش�أن المصالح المتصارعة في 
البحرين وما قالته وزيرة الخارجية األميركية 
هيالري كلينتون عن ض�رورة العمل في عدة 
جبه�ات فيما يتصل بالعالق�ات مع المملكة 
للحف�اظ عل�ى العالقات األمني�ة وفي الوقت 

نفسه الضغط من أجل التغيير السياسي.
وعلق�ت بقوله�ا إن واش�نطن مثلها مثل 
الحكوم�ة البحرينية قد فش�لت في تنفيذ ما 
تعهدت به. وأوردت أن اإلدارة األميركية ظلت 
تصدر بيان�ات مكررة ومملة تعب�ر فيها عن 
“قلقه�ا” كلم�ا اتخذت البحري�ن خطوة ضد 
المعتقلي�ن السياس�يين أو خط�وة لتش�ديد 
السيطرة على حرية التعبير. وقالت إن أقوال 

واشنطن ال تتبعها بالعمل.
وذك�رت واش�نطن بوس�ت أن واش�نطن 
أفرجت قبل أش�هر عدة عن معدات عسكرية 
كانت ق�د حظرتها عل�ى المنامة بضغط من 
الكونغ�رس، كم�ا دعم�ت مرش�حاً بحرينياً 
لمنصب استش�اري بمجلس األم�م المتحدة 
لحق�وق اإلنس�ان. وقالت الصحيف�ة إن مثل 
الوالي�ات  بمصداقي�ة  تض�ر  األفع�ال  ه�ذه 
المتح�دة على نطاق الش�رق األوس�ط، حيث 
الحظ كثير من المراقبين أن واشنطن تساند 
ثورة س�نية في س�وريا وتحم�ي دكتاتورية 
س�نية في البحري�ن، وبالتالي تب�دو منحازة 
ف�ي الصراع الطائفي المتزاي�د في المنطقة. 
واختتم�ت بقوله�ا إن األس�وأ أن واش�نطن 
النهائ�ي  تق�وم بوض�ع األس�اس للفق�دان 
للتحالف والقاعدة البحرية في البحرين، وإن 
السلطة الدكتاتورية في المملكة، مثلها مثل 
الدكتاتوريات األخرى في الشرق األوسط، لن 

تدوم. 

ف�����وز أوب����ام����ا وص����ع����ود األق���ل���ي���ات

حثتها للضغط على المنامة

واشنطن بوست: الواليات املتحدة تغض النظر عن قمع
حكومة البحرين للناشطني

      وليام فاف

أثار فوز باراك أوباما بفترة رئاسية ثانية 
انتب�اه الجمي�ع، وكان الطاب�ع االجتماع�ي 
أنظ�ار  لف�ت  أم�راً  الف�وز  والطبق�ي له�ذا 
المراقبين خارج الواليات المتحدة. من انتخب 
أوبام�ا هم أغلبية األقلي�ات األميركية، حيث 
كس�ب 93 في المئة من أص�وات األميركيين 
األفارق�ة وهو ليس باألم�ر المفاجئ، ولكنه 
اس�تحوذ أيضاً على 71 في المئة من أصوات 
األميركيين الالتين، بينم�ا نقص نصيبه من 
األص�وات األميركيين البيض بنس�بة 10 في 

المئة عما حصل عليه منذ أربع سنوات.
تعتبر ه�ذه نتيجة حتمية للتنوع العرقي 
األميركيي�ن وللح�االت  للس�كان  المس�تمر 
المتزايدة م�ن التزاوج بي�ن مختلف األعراق 
واألص�ول اإلثني�ة، مع م�ا يترت�ب على ذلك 
من تناق�ص المكون القوق�ازي الذي طالما 
كان المهمين على تش�كيلة س�كان الواليات 
المتح�دة وعلى م�وروث ثقافة المؤسس�ين 

األوائل.
يعتب�ر األميرك�ي األبيض البروتس�تنتي 
األنجلو ساكس�وني الش�هير عرق�اً آخذاً في 

التض�اؤل في وقت اس�تطاع في�ه أوروبيون 
بيض غير بروتس�تنت وغير أنجلو أميركيين 
- من األيرلنديين والس�الف واالسكندنافيين 
طريقه�م  ش�ق  واإليطاليي�ن  والفرنس�يين 
نحو م�ا كان يفت�رض في الس�ابق الطبقة 
الحاكم�ة. وتحركت حش�ود مهمش�ة ترنو 
إل�ى نس�يم الحرية ومنهم م�ن التحق بكلية 
كني�دي بجامعة هارفارد ث�م توجه إلى وول 
ستريت )شارع المال واألعمال( ومن ثم إلى 

واشنطن العاصمة.
يري�د أولئك المنضمون إلى النخبة القيام 
بدوره�م، ول�م ال؟ ولكن ت�رى أي دور؟ هل 
هو ال�دور األخالق�ي أم التاريخي؟ ويبدو أن 
طموح�ات القادمي�ن الج�دد المنضمين إلى 
قطاع الشركات وقطاع المال واألعمال وحتى 
القطاع الحكومي، ربما تكون معبراً عنها في 
ص�ور تظهر في إعالنات رالف لورين لألزياء 
وأث�اث المنازل في مج�الت المعة على هيئة 
أناس راقين ذوي وجوه ناضرة في مس�اكن 
جميل�ة لديهم س�يارات فاره�ة يصطحبون 
كالبهم األصيلة.يميل الليبراليون األميركيون 
إل�ى تأكيد م�ا يب�دو أنه�ا ظاه�رة االرتقاء 
والتطور االجتماعي التدريجي في ظل عدالة 

موضوعية وسياسات منفتحة )وإن لم تكن 
حالي�اً مصحوبة بمس�اواة حقيقية أو عدل 
اجتماع�ي أو أخ�وة خالص�ة( وس�ط قطاع 
متنام ومتغاير من سكان أميركا يشكو كثير 
منهم من الفقر النس�بي واألحوال المعيشية 

الصعبة.
أما المحافظ�ون فإنهم في رأيي مائلون 
إل�ى التأس�ف عم�ا يحدث م�ن تغيي�ر دون 
أن يفصح�وا ع�ن ذلك، ولكن كان من ش�أن 

األنشطة الصناعية والتج���ارية والزراعي�ة 
الهائلة في أميركا تش�جيع الهجرة بال تمييز 
وأحياناً بال ش�رعية من أج�ل توفير العمالة 
الزراعي�ة والصناعي�ة الرخيص�ة، ومن أجل 
كس�ر النقابات المهني�ة والصناعية وتوفير 
الخ�دم وتقدي�م المس�اعدة ألس�ر الطبقات 
العليا والمتوس�طة )بالتأكيد لم يتوقع كبار 
القوم أن يصبح أناس من هذا القبيل ناخبين 
فيما بعد، ولم يدرك ميت رومني إال في أواخر 
أيام حملته االنتخابية أنه كان ينبغي عليه أن 
يكون أكثر تقرب�اً ولطفاً بالمهاجرين الجدد 
وأبنائهم، غير أنه تأخر على ما يبدو كثيراً(.

وعلى كل ح�ال، تغيرت الواليات المتحدة 
بس�رعة مذهلة، لقد نش�أت أن�ا في مجتمع 
أبيض ي�كاد يكون كله من أص�ول أوروبية، 
الث�ورة  فتي�ات  ف�ي  عض�واً  أم�ي  وكان�ت 
األميركي�ة، والتحق�ت أن�ا بمدرس�ة عام�ة 
منعزل�ة عنصرياً ف�ي حي منع�زل عنصرياً 
مع أصدقاء منعزلي�ن عنصرياً. وكنت طالباً 
بالجامع�ة حين ت�م قبول أول طالب أس�ود 
على مض�ض. وخضعت للتدريب لالش�تراك 
ف�ي الح�رب الكورية، في الجي�ش األميركي 
الذي اضطر آن�ذاك إلى العزوف ع�ن التمييز 

العنصري )وذلك بعد ثالث سنوات من إصدار 
الرئي�س ه�اري ترومات أم�راً بذل�ك وتحت 
ضغوط الخسائر الكبرى في القوى البشرية 
الت�ي لحقت بالجيش خالل األس�ابيع األولى 

من الحرب(.
اآلن، انتخبنا لفترة ثانية رئيس�ًا أميركياً 
أسود في دولة مؤلفة من العديد من األصول 
العرقية واأللوان والموروثات الثقافية، ليس 
من المس�تغرب أال يتقبل البع�ض ما حدث، 
ولكنه�ا دولته�م ونحن األميركيي�ن من قرر 
ذلك طوعاً أو كرهاً.ليس لدى قطاع كبير من 
الس�كان األميركيين أدن�ى فكرة عما وصلت 
إلي�ه الواليات المتحدة الي�وم )وربما ينطبق 
الش�يء ذاته عل�ى كب�ار الس�ن األميركيين 

أيضاً(. 
كت�ب أح�د الصحفيي�ن الفرنس�يين في 
عموده صبيحة االنتخابات )مدحاً في الروح 
المتحضرة األميركية( أن األطفال األميركيين 
يحفظ�ون الدس�تور ع�ن ظه�ر قل�ب ف�ي 
الم�دارس االبتدائية. أتصور أن�ه كان يقصد 
بيان االس�تقالل، لكن�ه كان مخطئاً في ذلك 
أيضاً. فال��تالميذ األم�يركيون )على عكس 
التالميذ الفرنس�يين( ال يحفظون ش�يئاً في 

الم�دارس إال أغان�ي األطف�ال )وعه�د الوالء 
للعلم حس�ب ق�رار الكونجرس، ال�ذي يتلى 

عادة كتقليد غير مفهوم(.
فه�ل يمكن فع�اًل حكم أمي�ركا الجديدة 
الشاس�عة هذه؟ لم تكن كذلك في الس�نوات 
األربع الفائتة. يق�ول الحكماء إن النظام قد 
تفكك. نعم إنه تف�كك. فهل هذا التفكك غير 
قاب�ل لإلصالح؟ يقول الرئي�س المنتخب إنه 

ليس كذلك.
يتح�دث أوبام�ا عق�ب حمل�ة رئاس�ية 
تشوبها المصالح المالية وتصفية الحسابات 
والكراهية، وهو أمر سبق حدوثه في التاريخ 
األميركي، غير أنه يجب أن تؤخذ كلماته على 
أنها طمأنة مش�روطة. لق�د قال في خطاب 
ف�وزه “إن هن�اك رواب�ط تجمع أكث�ر األمم 
تنوعاً على وج�ه األرض - وهناك عقيدة أننا 
نش�ترك في مصير واح�د، وأن هذه الدولة ال 
تنج�ح إال إذا قبلنا التزام�ات معينة متبادلة 
فيما بيننا والتزامات علين�ا لألجيال المقبلة 
من ضمنها الحب والعم�ل الخيري والواجب 
والوطنية”. ومن المنتظر أن يتم اختبار هذه 
الش�روط على نحو لم يس�بق له مثيل خالل 

السنوات األربع المقبلة.

بعد أن طلب صبره سالحًا

ثالث�ة انفج�ارات هت�ّز درع��ا
وتقت�ل 20 عسك�ريًا

     المستقبل العراقي/ وكاالت

قال المرصد السوري لحقوق االنسان المعارض ومقره بريطانيا أن تفجيرين 
اس�تهدفا نادياً للضباط في مدينة درعا جنوبي البالد، أمس الس�بت، اس�فرا عن 

مقتل 20 عسكرياً على االقل.
وقال المرصد أن الفرق الزمني بين التفجيرين لم يتجاوز بضع دقائق، وانهما 
وقع�ا ف�ي الحديقة الخلفي�ة للنادي. واض�اف المرصد ان تفجيرا ثالثا اس�تهدف 
موقعا عس�كريا في درعا، اال انه لم يس�فر عن سقوط اية ضحايا. وكانت وكالة 
االنباء الس�ورية الرسمية س�انا قد ذكرت ان تفجيرين وقعا في درعا، ولكنها لم 

تدل بأي تفاصيل اضافية.
سياس�يا ، انتخبت االمان�ة العامة للمجل�س الوطني الس�وري المعارض في 

الب�ارز العاصم�ة القطري�ة، ج�ورج صبرا  المس�يحي  المع�ارض 
)65 عام�ا( الش�يوعي الس�ابق رئيسا للمجل، وانتخب صبره 

مدرس�ا،  يعمل  رئيس�ا بع�د ان حص�ل عل�ى 28 الذي 
م�ن  االمان�ة صوت�ا  اعض�اء  اص�وات  اص�ل 

العام�ة البالغ عدده�م 41 عضوا 
وذلك في ختام عملية تجديد هيكلية 
المجلس ف�ي الدوحة. وق�ال صبرا 
ف�ي تصري�ح صحاف�ي ل�ه “لدينا 
مطل�ب واحد ايقاف حم�ام الدم في 
س�وريا ومساعدة الشعب السوري على طرد هذا النظام المجرم 
عن طريق تس�ليحه”، مضيفا “نريد س�الحا نريد سالحا نريد س�الحا”. ويتزامن 
انتخ�اب صب�را الرئيس الثالث للمجلس الوطني مع مناقش�ات تجري في الدوحة 
بين مختلف فصائل المعارضة لالتفاق على هيئة سياس�ية موحدة تنطق باس�م 

المعارضة السورية على ان تحظى بعد والدتها باعتراف دولي وعربي واسع.

لألخير مهلة ثالثين يومًا لالعتراض

البنت�اغ�ون يبلغ الك�ونغ�رس بيع�ه ط�ائ�رات بقيم�ة
6 ملي�ارات دوالر للسع�ودية

     المستقبل العراقي/ وكاالت

ابلغ�ت وزارة الدفاع االميركي�ة “البنتاغون” 
الكونغرس بمشروع بيع عشرين طائرة نقل من 
طراز سي-130 وخمس طائرات تموين من طراز 
“كي س�ي-130” للسعودية بقيمة 6.7 مليارات 
دوالر، كم�ا اعلن�ت الجمع�ة الوكال�ة االميركية 
للدفاع واألم�ن المكلفة عملي�ات التصدير هذه. 
ولدى الكونغرس الذي ابل�غ الخميس بالصفقة، 
مهل�ة ثالثي�ن يوم�ا للتعبي�ر ع�ن أي اعت�راض 

ممكن. ويعتب�ر العقد بعد هذه المهلة وفي حال 
عدم االعتراض عليه مبرما نهائيا.

واوضح�ت الوكالة ان الصفقة تش�مل ايضا 
120 محرك طائ�رة و25 وحدة من نظام اتصال 
لحلف ش�مال االطلسي يس�مى “لينك-16” مع 

قطع الغيار والتدريبات الالزمة.
واب�رز المس�تفيدين م�ن العق�د مجموع�ة 
صناعة الطائرات لوكهيد مارتن ومجموعة انتاج 
التجهي�زات جن�رال الكتريكس وش�ركة صناعة 

المحركات رولس رويس.

وقال�ت الوكال�ة االميركي�ة ان “الس�عودية 
بحاجة الى هذه الطائرات للمحافظة على قوتها 
التي تتقادم” مشيرة الى ان 25 طائرة “لن تغير 

التوازن العسكري في المنطقة”.
وعززت الرياض في الس�نوات االخيرة بشكل 
واضح مش�ترياتها من العتاد العسكري وابرمت 
نهاي�ة 2010 اكبر صفقة تس�لح مع واش�نطن 
ش�ملت ش�راء عش�رات الطائرات والمروحيات 
بقيمة نحو س�تين مليار دوالر. والس�تون مليار 
دوالر تش�كل القيمة االعلى لعقد شراء مقاتالت 

ومروحيات طلبها السعوديون.
وش�ملت تل�ك الصفق�ة خاص�ة 84 مقاتلة 
قاذف�ة اف-15 وتحديث س�بعين اخ�رى، و178 

مروحية هجومية )70 اباتشي و72 
بالك ه�وك و36 اي�ه اتش-6اي( 
و12 مروحية خفيفة للتدريب ام 
دي-530اف. وتمتد فترة التسليم 

وتس�هل  عام�ا.  وعش�رين   15 بي�ن 
واش�نطن بي�ع االس�لحة ال�ى حليفاته�ا في 

الخليج من اجل تطويق ايران المتهمة بالس�عي 
المت�الك اس�لحة نووية. وتش�كل ه�ذه الخطوة 
خبرا سارا لصناعة الدفاع االميركية بينما يستعد 
البنتاغون لخفض ميزانيته بعد عقد س�جل فيه 
نمو كبي�ر. وكانت مبيعات المعدات العس�كرية 
االميركية تبلغ نحو عشرة مليارات دوالر سنويا 

مطلع االلفية الجارية. لكنها ارتفعت الى ثالثين 
مليارا بع�د 2005، كما قال�ت الوكالة االميركية 
للدف�اع واالمن. وقالت دراس�ة ف�ي ادارة ابحاث 
الكونغرس ان الوالي�ات المتحدة لم تهيمن يوما 
على الس�وق وتبيع اس�لحة كما في 2011. فقد 
حققت 66.3 مليار دوالر في سوق بلغت حصتها 
فيه 80 بالمئة. وكانت تقارير إعالمية قد تحّدثت 
في األشهر القليلة الماضية عن رغبة السعودية 

ش�راء مئات الدبابات األلماني�ة من طراز 
ليوبارد، قّدرتها بنحو عشرة مليارات 

يورو.
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     بغداد / المستقبل العراقي

اس�تعدادها  ع�ن  الزراع�ة  وزارة  أعلن�ت 
لزراع�ة أكث�ر م�ن 630 س�تمئة وثالث�ون الف 
دونم لمحصول الحنطة ف�ي محافظات نينوى، 
كرك�وك، صالح الدي�ن، االنبار، باب�ل، الديوانية، 
واس�ط والمثنى ضمن البرنامج الوطني لتنمية 
زراع�ة الحنطة ف�ي العراق. ونقل بي�ان للوزارة 
تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس 
عن الدكت�ور عبد الكري�م حمد حس�ان، المدير 
التنفيذي لبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة، 
قوله إّن البرنامج س�يعمل ف�ي اتجاهين، األول 
يش�مل مس�احة 530 خمس�مائة وثالثون الف 
دون�م إلنت�اج حب�وب الحنط�ة ل�دى المزارعين 
اإلعتياديين، واالتجاه الثاني يشمل مساحة 100 
مئة الف دونم ب�ذور “تقاوي” الحنطة بمختلف 

رتبه�ا ويكون ل�دى المزارعي�ن المنتجين بذور 
الحنط�ة. وتاب�ع إّن البرنامج يه�دف الى زيادة 
إنتاجية وحدة المس�احة لمحصول الحنطة من 
خ�الل تطبيق ع�ّدة فعاليات زراعية كالتس�ميد 
والتسميد بالعناصر الصغرى واستخدام السماد 
البوتاسيوم المهم للحنطة والذي اهملت اضافته 
للترب العراقية لسنوات طويلة ومبيدات االدغال، 
وكذل�ك الترويج الس�تخدام الباذرات المس�مدة 
لتالف�ي الهدر في كمي�ة البذار الت�ي يميل اليها 
الفالح عند اس�تخدامه لطريقة النثر اليدوي في 
زراعة حقله، إضافة إلى عمل البرنامج األساس 
في تثقيف الفالحين وإرشادهم إلدخال المفاهيم 
والتقانات العلمية الحديثة التي تسهم في زيادة 
اإلنتاج وتطوير غلة الدونم. وأضاف أن البرنامج 
من خالل الدعم القوي لوزارة الزراعة لتوجهاته 
في إسناد الفالحين تولى توزيع أسمدة العناصر 

الصغرى مجاناً على كل الفالحين المشتركين في 
البرنامج في الموس�م الماضي وسيقوم بنفس 
العمل ف�ي هذا الموس�م رغم ازدياد المس�احة 
الكلية عن العام الماض�ي، حيث تكفلت الوزارة 
بدفع مبالغ األسمدة الصغرى ليتم توزيعها على 
الفالحين مجانا، كما س�يقوم البرنامج بتوزيع 

س�ماد كبريتات البوتاس�يوم ومبي�دات األدغال 
“عريض�ة ورفيع�ة األوراق” مجاناً ف�ي مواقع 
مختارة ضمن المحافظات “1000 دونم في كل 
محافظة” لخلق مش�اهدات وإقام�ة أيام حقل 
للتروي�ج وتثقيف الفالحين عليه�ا، وكذلك أقام 
البرنام�ج في هذا الموس�م بش�راء أربع باذرات 
مسمدة ونش�رها في مناطق الفالحين الذين لم 
يسبق لهم التعرف أو التعامل معها لغرض نشر 
ثقاف�ة الب�ذار الميكانيكي والتس�ميد الممكنن. 
يذكر إن البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة 
ف�ي الع�راق هو برنام�ج علمي بحثي إرش�ادي 
مدته عش�رة أعوام يعمل ميدانيا جنبا إلى جنب 
م�ع الفالحين ف�ي حقوله�م ويهدف إل�ى رفع 
غل�ة الدون�م وزيادة إنت�اج الحنطة ف�ي العراق 
وصوال إل�ى االكتفاء الذاتي من ه�ذا المحصول 

الستراتيجي.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العال�ي والبح�ث 
العلم�ي ع�ن قب�ول 677 طالب�اً وطالبة من 
ذوي الش�هداء قبل وبعد عام 2003 للدراسة 
المس�ائية ف�ي الجامع�ات للعام الدراس�ي 
2012-2013. ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلق�ت 
“المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس عن 
المدي�ر العام لدائ�رة الدراس�ات والتخطيط 
والمتابع�ة الدكت�ور س�هيل نج�م عب�د الله 
قول�ه أن “وزارة التعلي�م العال�ي قبلت 361 
طالب�اً وطالبة م�ن ذوي الش�هداء قبل عام 
مؤسس�ة  طري�ق  ع�ن  المرش�حين   2003

الشهداء في الدراس�ة المسائية بالجامعات 
للع�ام الدراس�ي 2012-2013”. واضاف أن 
“ال�وزارة اعلنت ايضا عن قب�ول 316 طالباً 
وطالبة في الدراس�ة المس�ائية بالجامعات 
من ذوي الشهداء بعد عام 2003”، مبينا ان 
“جمي�ع الطلبة الذين تم قبولهم مس�تثنين 
من أجور الدراس�ة والمعدل”. وتابع المدير 
الع�ام انه يمكن االطالع على اس�ماء الطلبة 
المقبولي�ن ف�ي الجامع�ات والكلي�ات على 
الموقع الرس�مي للوزارة، داعي�ا المقبولين 
الى مراجع�ة الجامع�ات والكلي�ات لغرض 
اكمال إجراءات التس�جيل بعد جلب الوثائق 

والمستمسكات المطلوبة.

استعدادات لزراعة أكثر من 630 ألف دونم من حمصول احلنطة قبول 677 طالبًا وطالبة من ذوي الشهداء
 يف الدراسات املسائية

      بغداد / المستقبل العراقي
 

أنجزت امانة بغداد 65% من اعمال 
مش�روع “انسام الجادرية” الذي يضم 
سلس�لة من المطاع�م الفخمة بكلفة 
ملي�ون وثالثمئة وخمس�ين الف دوالر 
عن طريق االس�تثمار. وذكرت مديرية 
العالق�ات واالع�الم في بي�ان صحفي 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه 
أمس ان “ش�ركة امواج الدولية تواصل 
تنفيذ هذا المشروع الذي يضم سلسلة 
م�ن المطاعم والمح�ال التجارية على 
مس�احة م�ن االرض تبل�غ 2500 م2 
واضاف�ت  الجادري�ة”.  منطق�ة  ف�ي 
ان “المش�روع يتأل�ف م�ن 3 طبقات 
إلقام�ة  االرضي�ة  الطبق�ة  خصص�ت 
مطاعم وكافتريات وخصصت الطبقة 
االولى إلقامة مطعم سياحي من الدرجة 
االولى وخصصت الطبقة الثانية القامة 
محال تجارية ومطاعم فيما خصصت 
الطبق�ة الثالثة لإلدارة والمس�تودعات 
الى جانب تخصيص السرداب كموقف 
للس�يارات بمس�احة 2500 م2 عل�ى 
كام�ل المش�روع”. وبين�ت ان “اموال 
تنفيذ هذا المش�روع االس�تثماري من 
القط�اع الخ�اص والجهة المس�تثمرة 
وان امانة بغداد والحكومة ال تنفق أية 
اموال عل�ى تنفيذه”. واش�ارت الى ان 
“هذا المش�روع يعد جزءاً من سلس�لة 
مشاريع نجحت امانة بغداد في توقيع 
عقودها مع عدد كبير من الشركات من 
خ�الل تفعي�ل قانون االس�تثمار ودعم 
المستثمرين وخلق شراكة حقيقية مع 
القطاع الخ�اص”. يذكر أن أمانة بغداد 
قد أعلن�ت في اوقات س�ابقة عن ثالث 
حزم من مش�اريع االس�تثمار تتضمن 
إنشاء مجمعات سكنية وموالت تجارية 
واماكن ترفيهي�ة وفنادق خمس نجوم 
وعمارات لوقوف السيارات وغيرها من 
المش�اريع الت�ي تحتاجه�ا العاصمة.

م�ن جهة أخرى، أعلن أمي�ن بغداد عبد 
الحسين المرش�دي عن احالة مشروع 
اكساء وتطوير احدى المحالت السكنية 

ضمن قاطع بلدي�ة الدورة على التنفيذ 
بكلف�ة اكثر من ملي�اري دينار. ونقلت 
مديرية العالقات واالعالم عن المرشدي 
قول�ه إن “امانة بغداد احالت مش�روع 
تطوي�ر محلة 858 ضم�ن قاطع بلدية 
ال�دورة للتنفي�ذ على احدى الش�ركات 
و818  ملياري�ن  بكلف�ة  المتخصص�ة 
مليون دينار بس�قف زمن�ي مدته 200 
يوم عمل بضمنه�ا ايام الجمع والعطل 
الرسمية تتخللها فترة اجراء الفحوص 
المختبري�ة”. واض�اف ان “احال�ة هذا 
المشروع يأتي في اطار الخطة المعدة 
م�ن قب�ل امان�ة بغ�داد إلكس�اء اكبر 
مساحة ممكنة من الش�وارع الرئيسة 
والمح�الت الس�كنية للعاصم�ة بغداد 

ضم�ن قواطع 14 دائ�رة بلدية باالفادة 
م�ن التخصيص�ات المالي�ة المتوافرة 
والممنوح�ة المانة بغداد ضمن موازنة 
الع�ام الحال�ي”. وبي�ن المرش�دي أن 
“العام الحالي شهد اكساء عدد كبير من 
الشوارع والمحالت السكنية واالفرازات 
الحديث�ة الت�ي اكتملت فيه�ا الخدمات 
والص�رف  الم�اء  كش�بكات  التحتي�ة 
الصح�ي لالرتقاء بواقع قط�اع الطرق 
وتأمين انسيابية حركة السير والمرور 
ورفع العبء عن كاه�ل اهالي بغداد”.

إل�ى ذلك، انجزت أمانة بغ�داد 86% من 
اعمال تطوير أربعة ش�وارع رئيسة في 
مدين�ة الصدر تق�وم بتنفيذها ش�ركة 
رام�ور التركية بكلف�ة 42 مليار دينار. 

وذكرت مديري�ة العالق�ات واالعالم ان 
“ش�ركة رام�ور التركية حققت نس�ب 
إنج�از متقدم�ة ف�ي تطوي�ر ش�وارع 
بورسعيد، الداخل، زين القوس، القدس، 
من خالل إكسائها ورصفها بالمقرنص 
باس�تخدام  البازل�ت  المطع�م بحج�ر 
اح�دث التقني�ات ف�ي عملي�ة اكس�اء 
المقرنص فضال عن مد القالب الجانبي 
بواسطة ماكنة صب القالب الحديثة”. 
وأضافت ان “العمل يش�مل ايضاً إنشاء 
ش�وارع خدمية ضمن شارعي الداخل، 
الق�دس وإنش�اء محط�ات اس�تراحة 
وتأثيث الش�وارع بالعالم�ات المرورية 
وااللكتروني�ة ونص�ب لوح�ات دالل�ة 
ولوح�ات إرش�ادية ولوح�ات مراقب�ة 

الكتروني�ة ونص�ب مص�دات الطري�ق 
وعمل كابات زراعية وتشجير الشوارع  
بالشتالت المس�توردة فضال عن نصب 
عدد كبير م�ن حاوي�ات النفايات على 
تلك الش�وارع ونصب شاشات عرض”. 
وتابع�ت ان “الش�ركة تق�وم بانش�اء 
ثالث ناف�ورات بمس�احة 10-12 متراً 
عن�د  العام�ة  الس�احات  وس�ط  ف�ي 
مداخل مدينة الصدر، إذ تش�مل ساحة 
وهران وس�احة الحمزة وس�احة 83”، 
مش�يرة الى ان “الش�ركة المنفذة تعد 
من الش�ركات الكبيرة المتخصصة في 
تخطي�ط واعمار المدن التي تس�تعمل 
آلي�ات ذات تقني�ة عالية لإلس�راع في 

تنفيذ فقرات المشروع”.

أمانة بغداد تنجز 65 % من مرشوع "أنسام اجلادرية"
      بغداد / المستقبل العراقي

اتفق�ت وزارة الصحة م�ع نقابة األطباء على تحدي�د أجور االطباء 
في العيادات الخاصة بواق�ع 15 ألف دينار للطبيب الممارس و25 ألف 
دينار للطبيب االختصاصي و40 ألف دينار للطبيب االستشاري، على أن 
يتم تنفيذ االتفاق قريباً. وقال المتحدث الرس�مي باس�م وزارة الصحة 
الدكتور زياد طارق لوكالة “أنباء المس�تقبل” أن “تحديد أجور األطباء 
م�ن اختصاص نقابة األطباء إال إن الوزارة قامت بالتنس�يق مع نقابة 
األطباء في س�بيل وضع س�قف معين ألجور األطب�اء بغرض التخفيف 
ع�ن المواطن”. واوضح ان اتفاق�اً تم بين ال�وزارة ونقابة األطباء بأن 
تكون أجور الطبيب الممارس 15 ألف دينار كحد اعلى، و25 ألف دينار 
للطبيب االختصاص، اما االستش�اري فس�تكون 40 ألف دينار، مشيرا 
الى ان الحد األعلى غير ملزم للطبيب ويمكن أن تكون األجور اقل ولكن 

ال تكون اعلى من ما حددته أسقف األجور.

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة الجنايات ف�ي الكرخ حكم�ا باإلع�دام على احد 
أعض�اء تنظيم القاع�دة اإلرهابي بعد ادانته بقتل ش�خص في منطقة 
السيدية غربي العاصمة بغداد. ونقل بيان صادر عن السلطة القضائية 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس عن مصدر قضائي قوله 
ان “المته�م ر. س. خ أدي�ن بحادثة قتل تعرض لها المجني عليه ح. ع. 
ح في منطقة الس�يدية والذي قض�ى بثالث رصاصات أطلقت عليه من 

مسدس داخل احد المحال في المنطقة”. 
وتاب�ع المص�در ان “المته�م اعترف ف�ي ادوار التحقي�ق جميعها 
بارتكابه تلك الجريمة وانه منتمي الى تنظيم القاعدة االرهابي”، مضيفا 
ان “ه�ذه االعتراف�ات جاءت معللة ومس�ببة وتتوفر معه�ا الضمانات 
القانونية كافة المتمثلة بحض�ور نائب المدعي العام ومحامي منتدب 
ع�ن المتهم ومع�ززة باف�ادات المدعي بالح�ق الش�خصي”. وأكد انه 
“بالرغم من انكار المدان التهمة المنسوبة اليه امام محكمة الجنايات 
وادعائه بأن االعترافات انتزعت منه بالقوة من القائمين على التحقيق، 
لكن المحكمة وجدت في االدلة المتحصلة من القضية كافية لتجريمه 
بحادثة القتل وإن االنكار ال قيمة له”. واشار المصدر الى ان “المحكمة 
اصدرت على المدان حكما باالعدام شنقا حتى الموت بعد تجريمه على 
وف�ق المادة الرابع�ة وبداللة الم�ادة الثانية 3/1 من قان�ون مكافحة 
االره�اب، وان القرار صدر باالتف�اق حضوريا قاب�ال للتمييز الوجوبي 

استنادا الحكام المادة 182/ أ االصولية”.

الصحة ونقابة األطباء تتفقان عىل حتديد 
أجور العيادات اخلاصة

اإلعـدام شنقـًا إلرهــايب قتــل مـواطنًا
 يف السيــديـة

تعل�ن المديرية العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائي�ة / المنطقة 
الوسطى عن مناقصة )انشاء مخزن األدوات االحتياطية( 

فعلى الراغبين من الش�ركات والمكاتب المس�جلة رسميا داخل 
العراق وخارجه تقدي�م عطاءاتهم على المناقصة المذكورة اعاله 
الت�ي يمكن الحصول عل�ى كمياتها ومواصفاتها وش�روطها من 
قسم الشؤون التجارية في مقر المديرية الكائن في الباب الشرقي 
س�احة غرناط�ة محل�ة )109( ش�ارع )19( بناي�ة )15( ص.ب 

.)1085(
لقاء مبلغ قدره)50000( خمسون الف دينار فقط غير قابل للرد 
يسلم الى امانة الصندوق على ان يقدم العطاء مع المستمسكات 
المطلوب�ة المدرج�ة ادن�اه وتوضع داخ�ل ظرف مغل�ق ومختوم 
ومؤش�ر عليه رق�م المناقص�ة وموعد الغلق يوض�ع في صندوق 
المناقصات علما ان أخر موعد لغلق المناقصة س�يكون الس�اعة 
الثانية عشر ليوم االحد الموافق 9/ 12/ 2012 وسيهمل كل عطاء 

غير مستوفي للشروط او يرد بعد تاريخ غلق المناقصة . 

تعل�ن المديرية العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة عن مناقصة 
لتجهيز ) مواد احتياطية  لمنظومة عزل الهيدروجينية( 

فعل�ى الراغبين من الش�ركات المس�جلة رس�ميا داخ�ل العراق 
وخارج�ه تقديم عطاءاته�م على المناقصة المذك�ورة اعاله التي 
يمكن الحصول على كمياتها ومواصفاتها وش�روطها من قس�م 
الش�ؤون التجاري�ة في مق�ر المديرية الكائن في الباب الش�رقي 

ساحة غرناطة محلة)109( شارع بناية )15( ص.ب )1085( .
لق�اء مبلغ )50000( دينار فقط غير قابل للرد يس�لم الى امانة 
الصن�دوق عل�ى ان يق�دم العطاء م�ع المستمس�كات المطلوبة 
المدرج�ة ادناه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤش�ر عليه 
رق�م المناقصة وموع�د الغلق يوض�ع في صن�دوق المناقصات، 
علما ان أخر موعد لغلق المناقصة س�يكون الس�اعة الثانية عشر 
لي�وم الثالثاء الموافق 11 / 12 /  2012 وس�يهمل كل عطاء غير 

مستوفي للشروط او يرد بعد تاريخ غلق المناقصة .

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى 

إعالن املناقصة املحلية اخلاصة باملقاوالت العامة )د / 22 غ/ 2018(
ملحطة كهرباء ديزالت سامراء 

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى 
 اعالن املناقصة اخلارجية املرقمة )5/ 2/        /  5899(  

حمطة كهرباء جنوب بغداد احلرارية 
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       بغداد/ المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة النف�ط أم�س أنها ل�م تتلق 
أي تبليغ من رشكة إكس�ون موبيل النفطية 
لبيع حصتها بحقل غرب القرنة1، مش�را إىل 
أن ال�وزارة لديها بدائل كث�رة لتطوير الحقل 
بالجهد الوطني. وقال مدير عام دائرة العقود 
والرتاخي�ص النفطية يف ال�وزارة عبد املهدي 
العمي�دي يف ترصي�ح صحف�ي أن "ال�وزارة 
ل�م تتس�لم حت�ى اآلن أية رس�الة من رشكة 
أكس�ون موبيل النفطي�ة االمركية، لتوضح 
نيته�ا االنس�حاب من حق�ل غ�رب القرنة"، 
معربا عن أمله بأن "تنس�حب هذه الرشكات 
م�ن عقودها املربم�ة مع ال�وزارة". وش�دد 
العمي�دي عىل "إل�زام ال�رشكات التي وقعت 
عقوداً م�ع وزارة امل�وارد الطبيعي�ة يف إقليم 
كردس�تان برضورة االنس�حاب من عقودها 
املوقعة معه�ا"، معتربا أن "ذل�ك قرار ملزم، 
تطلب�ه الوزارة من هذه الرشكات". ولفت إىل 
أن "انس�حاب أية رشكة من ه�ذه الرشكات 
من العقود املوقعة معها بشأن تطوير بعض 
الحقول النفطية ضمن جوالت الرتاخيص لن 
يوث�ر فيها، ولن تتوقف معه�ا عملية تطوير 
هذه الحقول"، مش�را إىل أن" الوزارة قادرة 
ولديها بدائل كثرة باالس�تمرار بتطوير هذه 
حقل غرب القرنة املرحلة األوىل سواء بالجهد 

الوطن�ي، ع�ن طريق رشك�ة نف�ط الجنوب 
أم ع�ن طري�ق ال�رشكات النفطي�ة املؤهل�ة 
م�ن قبل الوزارة التي تش�رتي أو تحصل عىل 
حصة إكس�ون موبيل". وكشفت رشكة لوك 
أويل الروس�ية أمس أنها ستدرس عرضا من 
إكس�ون موبيل بش�أن رشاء حصتها يف حقل 

غرب القرنة-1. 
وتعد رشك�ة لوك وي�ل ثان�ي اكرب رشكة 
نفطية روسية، وتسعى لوك أويل إىل تعويض 
الرتاج�ع يف إنت�اج حقوله�ا يف روس�يا حيث 
تواج�ه منافس�ة م�ن رشكات مدعوم�ة من 
الدولة من خالل االستحواذ عىل أصول أجنبية 
للتنقيب واإلنتاج. وقالت مصادر دبلوماسية 
يف 18 من ترشين األول املايض إن "اكس�ون" 
تري�د االنس�حاب م�ن عقده�ا لتطوير حقل 
غ�رب القرن�ة-1 العم�الق يف جن�وب العراق 
بسبب مخاوف تتعلق بربحية املرشوع، فيما 
قال مس�ؤوالن أمركيان إن "اكسون" أبلغت 
نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة حس�ن 
الشهرس�تاني ووزارة الخارجي�ة األمركي�ة 
بنواياها. وقالت "نفته كومباس" وهي نرشة 
أسبوعية للطاقة عن دول االتحاد السوفييتي 
السابق ورشق أوروبا إن العراق يدرس إدخال 
"لوك أوي�ل"، و"جازبروم نفت" الروس�يتن 
بدال م�ن "اكس�ون"، مضيف�ة ان الرشكتن 

الروسيتن لهما عمليات بالفعل يف البالد. 

وتدير "ل�وك اويل" ثاني أكرب منتج للخام 
يف روس�يا مرشوع غ�رب القرن�ة-2 املتاخم 
لغرب القرنة-1، وتسيطر الرشكة عىل حصة 
75 باملئ�ة يف امل�رشوع بعدما اش�رتت حصة 
رشيكها االصغر "ش�تات اوي�ل" يف حزيران. 
ويع�د حقل غ�رب القرنة واحد م�ن الحقول 
النفطية الكبرة يف العراق، وجرى اس�تخراج 
النفط منه أول مرة خالل العام 1973، وتفيد 
تقديرات خرباء بأنه يحتوي عىل خزين نفطي 

يبلغ 24 مليار برميل. 
يذكر أن العراق يس�عى م�ن خالل تطوير 
حقول�ه النفطي�ة وعرضه�ا ع�ىل الرشكات 
العاملي�ة، للتوصل إىل إنتاج م�ا ال يقل عن 11 
ملي�ون برمي�ل يومي�اً، يف غضون الس�نوات 
الست املقبلة، واىل 12 مليون برميل يومياً بعد 
إضافة الكمي�ات املنتجة من الحقول األخرى 
بالجه�د الوطن�ي، فيم�ا يبلغ حج�م اإلنتاج 

الحايل نحو مليونن و700 ألف برميل. 
ويص�در العراق نفطه الخ�ام من مينائي 
البرصة والعمي�ة الواقعن ضمن نطاق املياه 
اإلقليمي�ة العراقية، فضالً ع�ن ميناء جيهان 
الرتك�ي ع�ىل البح�ر املتوس�ط، وع�ن طريق 
الش�احنات الحوضية إىل األردن، وتبلغ نسبة 
الصادرات العراقية من نفط البرصة نحو 90 
%، يف حن تصدر النسبة املتبقية معظمها من 

نفط كركوك.

الوزارة قادرة 
ولديها بدائل كثيرة 

باالستمرار بتطوير 
هذه حقل غرب القرنة 

المرحلة األولى

العراق يسعى من 
خالل تطوير حقوله 

النفطية للتوصل إلى 
إنتاج 11 مليون برميل 

يوميًا

النفط تنفي تسلمها إخطارًا من إكسون موبيل 
بترك تطوير حقل غرب القرنة 1

        بغداد/ المستقبل العراقي

اتهم محاف�ظ البنك املركزي املقال س�نان الش�بيبي 
الحكومة بمحاولة الس�يطرة عىل احتياط النقد االجنبي 
العراق�ي، مؤك�دا ان الضغ�وط كانت مس�تمرة منذ عام 

.2009
وقال الشبيبي من خالل دائرة تلفزيونية عرب االنرتنت 
اقامتها مؤسسة املدى للثقافة واالعالم وحرضتها وكالة 
انباء املس�تقبل امس الس�بت ان: "قضي�ة االزمة بالبنك 
املرك�زي العراق�ي تتعلق بمحاول�ة الحكومة الس�يطرة 
ع�ىل احتياطي الدولة من العملة الصعب�ة "، مؤكدا ان " 
الحكوم�ة حاولت التدخل يف عمل البن�ك لثالث مرات وقد 
رفضنا ذلك الن قانون البنك يؤكد اس�تقالليته ".واضاف 
ان " الحكوم�ة أرادت وضع ضواب�ط لتحديد بيع العملة 

للح�د من سياس�ية االقتصاد الحر و دون دراس�ة نقدية 
وهذا خالف ملا كفله الدستور العراقي ".واضاف الشبيبي 
ان" الحكوم�ة لم تس�تفد او تس�تغل االس�تقرار النقدي 
ال�ذي حققت�ه سياس�ية البن�ك املركزي طوال الس�نوات 
الس�ابقة "،متهم�ا الحكوم�ة " بمحاولة اخض�اع البنك 
الدويل لسياس�ة الحكومة"، نافيا "تسهيل البنك املركزي 
تنفيذ عمليات غس�يل اموال". واضاف ان "مكتب غسيل 
االم�وال يف البن�ك املرك�زي لم ي�رش اىل اي قضي�ة تتعلق 
بغسيل االمور وكل ما اش�ار اليه وجود بعض املخالفات 

االدارية يف تحويل االموال".
وبخص�وص م�زاد بي�ع العمل�ة اك�د الش�بيبي ان " 
البن�ك املركزي م�ن حقه بي�ع العملة االجنبي�ة للحفاظ 
عىل اس�تقرار س�عر رصف العملية املحلي�ة "، مؤكدا ان 
" السياس�ية الت�ي يتبعها البن�ك هي سياس�ية نقديمة 

وليس�ت تجاري�ة او حكومي�ة ولك�ن مجل�س ال�وزراء 
وبع�ض املس�ؤولن اليفهم�ون االم�ر ويري�ردون وضع 
ضوابط م�ن الحكومة بخصوص مزاد بي�ع العملة وهذا 
امر يمنعه قانون البنك املركزي  "،مس�تطردا ان " هناك 
بع�ض املخالفات االدارية البس�يطة التي حصلت يف عمل 
البنك واملزاد لكنها التس�تدعي االجراءات الحكومية التي 
نفذت".وق�ررت الحكوم�ة نهاي�ة ترشي�ن األول تعي�ن 
رئيس دي�وان الرقابة املالية عبد الباس�ط تركي بدال من 
الش�بيبي، بعد انتقادات من قبل اللجن�ة املالية الربملانية 
تتعلق بسوء إدارة األموال وجهت إىل الشبيبي ومسؤولن 
مرصفي�ن آخرين. وذكر الش�بيبي أنه يعت�زم العودة إىل 
الع�راق ملواجه�ة التهم املوجه�ة إليه، بعد إلغ�اء مذكرة 
االعتقال بحقه، مشرا إىل أن الحكومة ال تستطيع إقالته 

ألن هذا األمر ما زال من صالحية الربملان.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تراجع أداء املؤرش العام لسوق العراق 
لألوراق املالية أمس االول بنسبة بلغت 
0.20% ليفقد من قيمته 0.24 نقطة، 

منهياً تعامالته عند 118.65 نقطة. 
وبحسب تقرير لبورصة العراق فقد 

بلغ اجمايل قيم التداوالت الخميس نحو 
1.742 مليار دينار وبحجم 1.179 مليار 
سهم من خالل 585 صفقة. وتم التداول 

عىل 37 رشكة ارتفع منها 14 سهما بينما 
تراجع 8 أسهم فيما استقر أداء 15 سهما 

كما هم عند املستويات نفسها.وتصدر 
سهم "أمان" بنسبة ارتفاع بلغت %6.67 

مغلقاً عند املستوى 0.80 دينار، تاله 
سهم "أمن" بنسبة 4.40% إىل املستوى 

0.95دينار. وارتفع سهم "براري" بنسبة 
3.32% مغلقاً عند مستوى 4.67 دينار. 
وعىل الجانب اآلخر تصدر سهم "سالم" 

الخارسين بنسبة 6.08% إىل املستوى 
3.40 دينار، وتاله سهم "كريدت" 

بنسبة 5.53% اىل املستوى 2.05دينار، ثم 
سهم"متحد"بنسبة 3.35% اىل املستوى 

1.73دينار.

الشبيبي: الحكومة تحاول السيطرة على احتياطي المركزي هيئة االستثمار: نحتاج إلى ألف مليار دوالر إلعادة 
اإلعمار وتحريك االقتصاد

تخيير جازبروم بين إلغاء االتفاق مع كردستان أو االنسحاب من حقل بدرة

األوراق المالية تتراجع 
بـ0.24 قبل ختام 

التعامالت األسبوعية

إعالن مناقصة انشائية رقم )111( تنمية / 2012 االضافية
تعل�ن محافظة كربالء املقدس�ة عن اجراء مناقصتن ادناه وف�ق املواصفات الفنية والكميات املبين�ة يف جداول الكميات 
والتي يمكن الحصول عليها من قس�م العقود العامة يف املحافظة مقابل املبلغ املبن ازاء كل منهم ادناه غر قابل للرد فعىل 
الراغبن من الرشكات العربية واالجنبية او مقاولن او رشكات عراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف املطلوبة تقديم 
اعطيتهم املستوفية للتعليمات والرشوط العامة اىل سكرتر لجنة فتح العطاءات املركزية يف املحافظة مرافق معها التأمينات 
االولي�ة املذكورة ضمن رشوط املناقصة ادناه مع وصل الرشاء )باس�م  مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع املستمس�كات 
االخرى املطلوبة واملبينة يف استمارة تقديم العطاء، وان اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية 

عرش ظهر يوم )الثالثاء( املصادف 20 / 11 / 2012 .

رشوط املناقصة /
1 � تق�دم التأمين�ات االولية بنس�بة ال تقل ع�ن ) 1%(  واحد من املائة من مبلغ العطاء عىل ش�كل صك مصدق او خطاب 
ضم�ان ناف�ذ املفع�ول ) ملدة 90 يوم ( من تاري�خ غلق املناقصة معن�ون اىل / محافظة كربالء / حس�ابات تنمية االقاليم ) 
وبالعملة املحلية وباسم مقدم العطاء ) بالنسبة للمقاولن( او املدير املفوض او احد املؤسسن ) بالنسبة للرشكات حرصا( 
وصادر من مرصف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة عىل ان ترفع النسبة اىل 5% من قيمة العقد 

عند االحالة .
2 � يتم تقديم العطاء من قبل املقاول نفسه او وكيله املخول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ، ومن قبل املخول 
رس�ميا بكتاب ص�ادر وموقع من املدير املفوض بالنس�بة للرشكات املقاولة وبعكس�ه لن يتم اس�تالم االعطية مهما كانت 

االعذار .
3 � مدة نفاذية العطاء املقدم )60( يوم بعد تاريخ غلق املناقصة .

4 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن 
امللحوظات /

1 � تحديد رقم صندوق الربيد ملقدم العطاء يف دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة
2 � موع�د انعق�اد املؤتمر ي�وم )الثالثاء( املصادف 13 / 11 / 2012 الس�اعة ) 11,00 صباحا (  يف قس�م العقود العامة 

ملناقشة اراء ومالحظات املقاولن بخصوص املرشوع اعاله .
3 � عىل الرشكات واملقاولن االلتزام بما جاء بالرشوط الخاصة املرافقة لوثائق املناقصة .

 ) www.Holykerbala.gov.iq ( : 4 � موقع املحافظة عىل االنرتنيت
لالجاب�ة ع�ىل   )  .Theholykerbala_gcd@yahoo.com(  E_mail    : العام�ة  العق�ود  لقس�م  االلكرتون�ي  الربي�د   �  5

استفساراتكم

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)احمد منصور محمد( الذي يطلب تبديل 
)لقبه( م�ن )الزكروط�ي( اىل )الجنابي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )21( م�ن قان�ون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء 
تحسين عبد الرزاق فليح 
مدير الجنسية العام / وكالة

اعــالن 
ق�دم املدع�ي ) جاس�م فليح�ي 
هزاع( طلبا يروم فيه تبديل )اضافة 
لق�ب( من )فراغ( اىل )العيس�اوي( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا )ع�رشة ايام ( وبعكس�ه 
س�وف ينظر بالدع�وى وفق احكام  
امل�ادة )21( م�ن قان�ون االح�وال 
 1972 لس�نة    )65( رق�م  املدني�ة 

املعدل .

اعالن تبليغ
الى المطلوب اطفاء حق التصرف بحقهم

مهن�د واية وزه�راء اوالد محم�د مهدي وضياء حس�ن القزويني ومحم�د وعالء وصالح اوالد محس�ن 
القزوين�ي وجعف�ر وفاقة وفاطمة اوالد محم�د عيل وفخرية ومنى بنتي عالء الدين ومحمد حس�ن ومهدي 
وجواد ومحسن وتقي وعيل وصادق وعباس وتقية وزهرة اوالد هادي القزويني ومرزة موىس ومرزة وسماح 
ع�الء الدين ولبيبة جواد هادي واحمد وعدنان ورياض وحمدية وس�لمى اوالد حميد احمد وزهوري وحضية 
اوالد محس�ن حس�ن واقبال عبد الحسن وحامد محس�ن احمد وكردي وداعة صايف وابراهيم ثامر حساني 
وعباس ثامر حساني وحسن عيل كاظم وعبد االمر حسن مهدي واحمد مهدي سلمان وحسن هاشم وامان 
وزمان وغس�ان اوالد عبود هادي وحس�ن محمد عيل كاظم وحسن ثابت عالوي وصالح مهند محمد وقاسم 
محم�د عيل جواد وبدرية ش�ارع عب�د الرضا ومحمد جواد وغس�ان عيل محمد وغفران عردت وعيل حس�ن 
يوسف واحمد ثامر وهادي محمد عيل ومهند عبد زيد وعادل حسن جاسم وحسن عبد اليمة وجسام محمد 
رايض ولؤي سليم عبد عمران وعبد الله محسن ضباب وحسن عريبي كاظم وكريم جاسم مراد ورعد ووحيد 
عجي�ل وابراهيم غازي حس�ن وحس�نوية كاظم نجم واحمد كريم محمد ورائد حس�ن عل�وان وخضر عيل 
شعالن وعالوي فضل ابو الدود وناجي حميد طحن وفراس نعمة خرض وجهاد صالح حميدي ومحمد نعمة 
جواد وخليل رحيم حربي ومهدي كاظم جرب وحميد فرحان ناجي ورشيف هاشم عبد الحسن وبسعاد عبود 
طباب واحمد عباس حس�ن واقتصاد موىس وفاضل حس�ن علوان وعيل لطيف مخيف وس�وادي حس�ن عيل 
وعيل خطار صكبان واسعد عزيز يحيى ومنتظر عباس هاشم ومحمد نعمة هوال وقبيلة محسن عبد وميثم 
عباس محمد وسجاد محمد كريم موىس وسالم عبد الزهرة عبد الحسن وآمال حبيب كاظم والنصف الثاني 

من املغروسات اىل فاضل حسن علوان وحسن عيل كاظم ووداعة وفاخر ولدي حساني صحو.
اقام املدير العام للهيأة’ العامة للطرق والجسور اضافة لوظيفته امام هذه املحكمة الدعوى االستمالكية 
املرقمة اعاله لغرض استمالك مساحة قدرها 1 دونم و 11 اولك و 58 م2 من القطعة املرقمة 13 م9 مليبيج 
الرشقية ملرشوع انش�اء جرس الهندية الثاني وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفة محلية يومية 
ع�ىل موع�د املرافعة املصادف 18 / 11 / 2012 وعند عدم حضوركم او من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا.

لوك اويل تؤكد أنها تعكف على دراسة العرض

اسم المشروعت
درجة التصنيف المطلوبة 

للمقاولين والشركات 
العراقية 

مبلغ مستندات 
المناقصة 

مدة المشروعتبويب
الدائرة 

المستفيدة
المالحظات 

.1
تبليط طريق الشهيد 
حمزة بطول 1900م 

في الجدول الغربي
)8  12 1  8  (150,000انشائية / ثامنة 

)270(
 يوم

مديرية 
طرق 

وجسور
كربالء

الكشف مرافق معه 
مخططات

.2
صيانة طريق

الفيادة الحيادر
تنافسية)8  12  1  8(225,000انشائية / خامسة

مديرية طرق 
وجسور 

كربالء

محافظة كربالء المقدسة
قسم العقود العامة

مديرية الجنسية العامة 
شؤون االحوال المدنية في كربالء

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الهندية

العدد/ 4 / س / 2012 
التاريخ/ 6 / 11 / 2012

العدد / 2158

اللواء تحسين عبد الرزاق فليح 
مدير الجنسية العام / وكالة

القاضي
راسم رحيم الياسري  E-Mail: hjc.keahnc2010@yahoo.com

المهندس
امال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة

العدد / 18137 
التاريخ / 8  /11 /2012

      بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس الهيئة الوطنية لالس�تثمار أن العراق بحاجة إىل ألف 
ملي�ار دوالر يف الس�نوات الع�رش املقبل�ة لتمويل إعادة إعم�ار بناه 
التحتية وتحريك اقتصاده.وقال سامي األعرجي يف ترصيح صحفي 
إن�ه "لتمويل إع�ادة إعمار العراق س�نكون بحاجة إىل م�ا بن 600 
إىل 700 ملي�ار دوالر ع�ىل األق�ل، لكن ه�ذا املبلغ قد يرتف�ع إىل نحو 
أل�ف مليار دوالر حت�ى 2022". وأتت ترصيح�ات األعرجي يف الوقت 
الذي يش�هد فيه املعرض الدويل يف بغداد، األهم يف الس�نوات العرشين 

املاضية والذي يهدف إىل تش�جيع االس�تثمار يف العراق، أوج نشاطه. 
واك�د االعرجي أن قس�ما كبرا م�ن هذا املبلغ قد يتأت�ى من عائدات 
نفطية، أول مصدر للعائدات يف البالد، وكذلك من اس�تثمارات أجنبية 
وعراقي�ة، قائال "إننا نتوق�ع زيادة مبيعات النفط وتحس�نا قويا يف 

مناخ األعمال املالئم لجذب االستثمارات".
وقال أن "يف النهاية، س�تكون االستثمارات األجنبية أكثر ارتفاعا 
بكثر س�واء يف الحجم أم يف النس�بة املئوية". ويعتمد العراق بش�كل 
كبر عىل صادراته من النف�ط لتمويل موازنته. ويمثل قطاع الطاقة 

ثلثي إجمايل الناتج الداخيل للبالد.

      بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن املتحدث باسم نائب رئيس الوزراء 
الشهرس�تاني  حس�ن  الطاق�ة  لش�ؤون 
ع�ن أن العراق خررّ رشك�ة جازبروم نفت 
الروس�ية بن إلغ�اء اتفاق�ات نفطية مع 
إقليم كردس�تان أو االنسحاب من عقدها 
لتطوير حقل بدرة النفطي. وقال املتحدث 
فيص�ل عب�د الل�ه يف ترصيح�ات صحفية 
إن "الع�راق بع�ث برس�الة إىل جازبروم يف 

نهاية ترشين األول يطلب فيها ردا رس�ميا 
ع�ىل تخيرها بن إلغ�اء االتفاقات املوقعة 
مع حكومة إقليم كردس�تان أو االنسحاب 
الكامل من حقل بدرة النفطي". واش�رتت 
جازب�روم نف�ت ال�ذراع النفطي�ة لرشكة 
جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الرويس 
يف  امتيازي�ن  يف  حصص�ًا  امل�ايض  آب  يف 
كردستان بعد خطوات مماثلة من رشكات 
أخرى مثل إكس�ون وتوت�ال أثارت غضب 

الحكومة االتحادية يف بغداد.
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امل�ستقبل العراقي: متابعة

صدرت عن املركز الثقايف العربي يف الدار البيضاء وبريوت 
رواية بعنوان "مرافئ الحب الس�بعة" للكاتب العراقي املقيم 
يف املغ�رب عيل القاس�مي. وتقع الرواي�ة يف 321 صفحة من 

الحجم املتوسط.
ويضعن�ا االقتباس ال�ذي يزّين الغ�اف الخلفي يف أجواء 
الرواي�ة: " جئ�ِت كالُحل�م وكالُحلم مضيِت. حل�ٌم لن ُينىس. 
وبقي�ُت أنا أغ�وص يف أعماق ذات�ي، أغرز رايات انكس�اري، 
، ألدركُت  . آه لو أنَّي أع�رف رسَّ الحبِّ وأبح�ث عن ُكن�ه الحبِّ
رسَّ وج�ودي، ورّس رحي�يل، وأرسار العي�ون الت�ي تحرّين�ي 

ألغازها. ولكن عقيل عاجٌز عن إدراك أّي يشء.
س�تميض حياتي موش�ومًة بثاث نس�وة: امرأة أرادتني 
وأردته�ا، ولكن القدر لم ُيرِدنا معاً؛ وامرأة أرادتني ولم أُِردها 
فك�رُت قلبه�ا، وظ�لَّ ضمريي مصلوب�اً عىل خيب�ة أملها؛ 
وامرأة أردُتها، ولكّنها لفظتني ولم أس�تِطع نس�يانها. وأنت 

املرأة األخرية، يا أثرية.
ه�ل أس�تطيع أن أحتف�ظ باملايض كم�ا ه�و يف ذاكرتي 
املزدحم�ة بالذكري�ات، دون أن أعيد تش�كيل أحداثه يف ضوء 

الحارض؟"
وإذا كان�ت ه�ذه الفقرات تلّخ�ص العاق�ات العاطفية 
للش�خصية الرئيس�ية يف الرواي�ة، س�ليم الهاش�مي، ف�إن 
رين والاجئني  الرواي�ة، يف جوهرها، هي رواية الغرباء واملهجَّ
واملنكوب�ني؛ تصّور معاناتهم النفس�ية، وتغ�وص يف أعماق 
وجدانه�م، لتكش�ف ع�ن خيباته�م وانكس�اراتهم وآالمهم. 
فس�ليم يضطر إىل الهرب م�ن العراق مع صديق�ه زكي، إثر 
انقاٍب عسكري يف بغداد، واللجوء إىل لبنان. وبعد اغتيال زكي 

يف بريوت بتدبري من س�لطات بلده، فّر س�ليم الهاش�مي إىل 
أمريكا ملواصلة دراسته العليا. بيَد أنه، بعد أن حاز الدكتوراه، 

أُصيب بمرض الحنني، والشوق بلهفة إىل الوطن: 
" ي�ا وطني املس�تحيل! إن�ي أفّتش عنك منذ س�نني، بني 
ركام الذكري�ات، وأبحث عنك يف فض�اءات األوجاع واألحزان 
والفجائع واملقابر الجماعية. أتسّقط أخبارك،... فا يصلنى 
إال صدى أنينك، وأنَت بني مخالب اللصوص، وتحت س�كاكني 
العت�اة والطغاة والغ�زاة... يا أيها الوطن املس�افر يف عروقي 
كالدم�اء، يا ايه�ا الوطن املازم جف�ن عيني كالب�كاء... ها 
إّني أُعيد بناءك كل يوم بحرويف، وأش�ّيد منائرك من كلماتي، 
وأحف�ر س�واقيك املندث�رة بعباراتي..." ولكي يخّفف س�ليم 
الهاش�مي من عذاب مرض الحنني إىل الوطن، جاء إىل املغرب 
أس�تاذاً زائراً يف كلية اآلداب بالرباط. وهناك التقى بالحسناء 
املغربي�ة أثرية، ووقع يف حّبها؛ بيَد أّنها لم تبادله املحبَّة، ألّنها 
كان�ت وفي�ًة لزوجها الطبيب ال�ذي ُقِتل يف انقاٍب عس�كري 
فاش�ل. وظّل طيف أثرية ياحق سليم الهاشمي ولم يستِطع 

نسيانها حتى بعد مغادرته املغرب: 
مُت حط�ام نفيس،   " ل�و كن�ِت أنِت طرق�ِت الب�اب، لرمَّ
ولَْملمُت روحي املبعثرة، ورسمُت عىل شفَتيَّ بسمة، وخلعُت 
املصاري�ع، وقلعُت العتبات، وأوس�عت لك املداخ�ل واملمرّات، 
وفرش�ُت ل�ك أه�داب الع�ني والجفن.  ل�و كنِت أن�ِت طرقِت 
الباب، لنثرُت تح�ت رجليِك الفلَّ والريحان، وغس�لُت قدميِك 
�فُتهما باآلهات  ة وعس�ل امللكات ودموعي، ونشَّ بحليب القبَّ
رُتهما بالعود واملسك  وزهر الياسمني وشقائق النعمان، وعطَّ
والزعفران.ل�و كنِت أن�ِت طرقِت الباب، ألوق�دُت لك األصابع 
شمعاً، وأنرُت دربِك إىل سويداء القلب ودّثرتِك فيه، وأشعلُت لِك 

مهجتي بخوراً، وانش�غلُت بك انشغاَل الصويف بعبور املسالك 
واخرتاق الُحُجب، إىل شواطئ أُفقِك الخفي البهي.

لك�ن، لك�نَّ طيفك، يا أث�رية، هو الذي أط�لَّ عيلَّ يف 
غري األوان، ليس�خر من محاوالتي البائس�ة للنس�يان، 

وُيريق رشايني الذكرى يف فضاء حجرتي، ويؤثِّث رسيري 
بالحّم�ى وأوج�اع الذكري�ات." والرواية مط�ّرزة بالِفكر 

واملعرفة والثقافة واملعلومات واآلراء السياس�ية، املنثورة 
بطريق�ة رسدية ماك�رة ماه�رة، بحيث يلتهمه�ا القارئ 
بش�غف وانجذاب دون أن يدري. وجري�اً عىل عادة األعمال 

األدبي�ة العربية الكبى التي تضّمن�ت مقارنات رسدية بني 
التق�ّدم يف أورب�ا والتخلّف يف البلدان العربية، بمثابة وس�يلة 
فني�ة للتوعية، فإن رواية " مرافئ الحب الس�بعة" تش�تمل 
عىل مقارنة ش�يقة بني الثقافة األمريكية والثقافة العربية، 
خصوصاً التقاليد الجامعية األمريكية والعاقات بني أعضاء 
الهيئ�ة األكاديمي�ة م�ن أس�اتذة وباحثني وطلبة. اس�تخدم 
الكاتب بمه�ارة تقنيات رسدية متع�ّددة مختلفة مثل: تعّدد 
األصوات، والحوار، والرسائل، واملذّكرات، والتناّص، والتكرار 
الباغي، وتيار الاوعي، وغريها، مما زاد من تش�ويق الرواية 
وجاذبيتها. وتراوح أس�لوبها بني الشعر، واملونولوج، والنثر 

الفني الجميل.
واملؤلّ�ف، الدكت�ور عيل القاس�مي، كاتب باح�ث متعّدد 
االهتمام�ات، له أكثر م�ن أربعني كتاب�اً يف القصة القصرية، 
والنقد األدب�ي، ونظرية الرتجمة، وعل�م املصطلح، وصناعة 
املعج�م، وحق�وق اإلنس�ان، والتنمي�ة البرشي�ة، والرتبي�ة 
والتعلي�م. وق�د نقل بعض روائ�ع الروايات العاملي�ة إىل اللغة 
العربي�ة. وه�و عضو يف عدد م�ن املجامع اللغوي�ة والعلمية 
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ش�عبوية لوحة دافنيش كانت تقف وراء نفوري منها 
وع�زويف ع�ن رؤيتها مب�ارشة أو الوقوف أمامه�ا متعبدا 
ومأخ�وذا مثلما تفعل املايني من البرش. لقد اجتزت املمر 
ال�ذي يصل إىل القاعة التي تضمها يف متحف اللوفر مرات 
عدي�دة من غري أن التفت اليها. لم أك�ن أكرهها، بل كنت 
اش�عر بعن�اد داخيل يدفعن�ي إيل النأي بنف�يس بعيدا عن 
موق�ع الضحية املصابة بهلع الش�ائعة. ال أري�د أن أراها 
وأنا مسلوب اإلرادة. هناك كذب كثري افقد اللوحة صدقها. 
فبع�د أن تحولت إىل أيقونة ص�ارت رؤيتها نوعا من يقني 
ص�ارم ال يجلب إال خي�اال مقيدا ب�رشوط واقعيته. صار 
الن�اس ينظرون إليها من جه�ة كونها حا لخيار برصي 
مس�تقل عن النظر. حني رسقت وأعيدت لم تهتز هيبتها. 
لم يتس�اءل أحد ما: هل عادت اللوحة األصلية إىل مكانها 
حقا أم احتلت لوحة مزيف�ة مكانها؟ الثقة باللوفر فوق 
ش�بهات من هذا النوع. ثم ال أحد م�ن املتيمني باملوناليزا 
يهمه مثل هذا السؤال. هناك قدر خفي هيأ لهذه اللوحة، 
دون س�واها من لوحات الرسام االيطايل مكانة هي أشبه 

بامل�زار املقدس. فكرة معتوهة تجع�ل امليزان كله مختا: 
اللوف�ر كله يف كف�ة واملوناليزا يف الكف�ة األخرى. يف هذه 
الحالة ال يشء يجعل الكذب بغيضا، بل يصبح الكذب حقا 
مرشوعا. هناك برش ال تكتمل بهجتهم بباريس إال بالنظر 
إيل املوناليزا. من أجل هذه الفكرة الساذجة يتخيل اللوفر 
عن رصامته فيس�تجيب لرغبة س�ياحية ملس�اء: يصنع 
خريطة للذهاب مب�ارشة إىل املوقع املقدس. منذ الخطوة 
األويل هناك إش�ارات تق�ود قدميك إليه�ا. صورها تنترش 
يف األروق�ة لتدل�ك اليها. لق�د رأيت برشا ل�م يكن يهمهم 
س�وي متابعة الس�هم الذي يش�ري إيل امل�كان الذي توجد 
فيه. فرحهم ال يوصف وهم يجدون اإلشارة التي تهديهم 
إليه�ا. عيونه�م ال ت�ري، أقدامهم وحده�ا تهذي. طقس 
الذه�اب إيل املونالي�زا صنعت�ه آلة إعامي�ة ماكرة تعرف 
جي�دا أن البرش يف حاجة مس�تمرة إىل حج، هو يف النهاية 

نوع من استعادة الرضا.
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ليليا كورنيل )مصورة أمريكية من مواليد عام 1978( 

تكتب يومياتها بالصور. مرتفة وس�عيدة تصف جسدها 
لكن بخياء متمرس يف معرفة ما يجود به الخيال البرشي 
من ارشاق�ات. يف واحدة من أروع صوره�ا تنطبق يداها 
عيل يدي املوناليزا. تحتل يداها املكان عينه الذي تحتله يدا 
املوناليزا. صورة تذكر بما تفعله )س�ندي شريمان( وهي 
تلتقط صورا معارصة تستخرجها من عرص النهضة. يدا 
كورنيل بكل ش�غفهما باملمكن الجمايل الذي أعيش فتنة 
عطره جعلتا املوناليزا خيارا برصيا ممكنا. لقد تساءلت 
يومه�ا وأنا أنظ�ر إىل صورة كورنيل: لقد اكتش�فت هذه 
املص�ورة رس حياة بديل�ة ليديها يف ي�دي املوناليزا فلم ال 
يكتش�ف اآلخ�رون أرسارا أخري؟ قد تك�ون كورنيل هي 
األخ�رى ضحي�ة ش�ائعة إعامي�ة. ولكن ما انته�ت إليه 
كان مدهش�ا. صورتها ت�وازي املوناليزا من حيث القيمة 

الجمالية.
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يف كل زيارات�ي الس�ابقة إيل باري�س لم يك�ن لدي أي 
اهتم�ام باملونالي�زا، بل أنن�ي ال أتذكرها أب�دا حني أكون 
هن�اك. هذه امل�رة كانت رؤيته�ا واحدة م�ن أهم أهداف 
سفري. ال ليشء إال ألنني اصطحبت ابنتي الصغرية معي 
إىل هن�اك وه�ي التي ص�ارت تحلم باس�تمرار برؤية تلك 
الس�يدة، س�جينة اللوفر. لم تكن باريس بالنس�بة إليها 
إال منفي ألس�طورة عائمة يف غموضها. وهكذا دخلت إىل 
اللوف�ر هذه املرة كم�ا يفعل املأخذون بس�حر املوناليزا، 
متبع�ا لهاث خطواتي، س�هما بعد س�هم، ألصل أخريا إيل 
القاعة التي تضم جس�د املعب�ودة. ولم انظر إال إيل يديها. 
تأث�ري كورنيل لم يفارقن�ي، كما لو أنني رصت أري يديها 
عالقتني بجس�د الس�يدة التي رس�مها ليوناردو. لم أفكر 
بقدس�ية األصل. ذهبت أفكاري مبارشة إيل الحياة: حياة 
لم نعشها حقا، هاهي امرأة تستأنفها يف كل لحظة نظر. 
من حق كل إنسان يقف قبالتها أن يقول: املوناليزا هي أنا 

مثلم�ا كان فلوبري يقول: مدام بوف�اري هي أنا. املوناليزا 
ه�ي كل أن�ا مقابلة ولم يك�ن ليوناردو إال منف�ذا لفكرة 
الهام خيالية، ص�ارت بمثابة نبوءة. هن�اك أوهام كثرية 
يف إمكانه�ا أن تجل�ب أس�ئلة صامتة تذه�ب مبارشة إىل 
عيني السيدة املبجلة. لقد تأملتها وأنا يف حالة امتناع عن 
الس�قوط يف س�حرها فأحببتها. وديعة جمال لم يستنفد 
بعد وخزانة لغز أبدي. بالنسبة البنتي كان اللوفر يف مكان 
واملونالي�زا يف مكان آخر. ما أن انتهت من زيارة س�يدتها 

الغامضة حتى شعرت أن املهمة قد انتهت. 
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حني تذكر املوناليزا فان الناس تتحدث عن أشياء غالبا 
م�ا تكون غري موجودة. حكايات تصل الغرائبي بالبديهي 

وتفع�ل العكس أيض�ا. أطنان من ال�ورق كتبت من 
أجله�ا من غري أن تذهب مبارشة إىل الس�ؤال الحائر: 

لم هذه اللوحة دون س�واها؟ سخرية الدادائيني منها 
وهبته�ا قوة رمزي�ة مضافة بدال م�ن أن تزيح الهالة 
عنه�ا. املعجزة الت�ي اجرتحتها املونالي�زا تكمن يف أنها 
وضع�ت طعاما نخبوي�ا عيل مائ�دة العامة. حراس�ها 
اليقظ�ون هم أش�به بكهنة املعبد الذي�ن يحرصون عيل 
أن ال تم�س األكف جس�د الصنم الذي ترع�اه أفكارهم. 
األسطورة يف حاجة مستمرة إيل من وما يغذيها. ال يواجه 
الجمهور لوحة تعيش عزلتها بقدر ما يش�عر أنه محاط 
بأش�باح ام�رأة مجهولة تتكاث�ر مثلما يح�دث يف املرايا. 
املونالي�زا بالنس�بة للكثريين هي كون من األس�ئلة التي 
تذه�ب بتفاصيل جس�دها إيل قناعات مج�ردة حتى من 
اإليهام البرصي. ذلك الن لوحة دافنيش ال تقول شيئا يشذ 
عن الوصف التقليدي. صورة امرأة نفذتها يدا عبقري وال 

يشء آخر. ولكن للعامة رأي آخر كما يبدو.
القادم�ون م�ن أصق�اع متباعدة م�ن األرض رغبة يف 
رؤيته�ا ال يهمهم ما ال�ذي فعله دافن�يش لتحقق رائعته 

تأث�ريا مثالي�ا، بق�در م�ا يحص�ون نظراته�م املش�فقة 
واملتحرة لفراق الس�يدة. ليس�ت املونالي�زا كائنا طاردا 
ولك�ن التلص�ص عليه�ا لوقت طوي�ل هو أم�ر مربك بل 
ومزعج. لذلك يريض املش�اهد وهو يبتعد عنها من غري أن 
يدير لها ظه�ره بجملة من نوع: لقد رأيتها، كانت أجمل 

من صورتها يف الخيال. 
كل مشاهد متقهقر سيضيف إيل رصيد املوناليزا جملة 
تزي�د من عزلتها عن املتاح لتس�مو أكثر يف فضاء املتخيل 

الرضوري لكل عمل فني. 
جم�ل ينعقد بعضها بالبعض اآلخر لتش�كل س�ياجا 
وهميا تقيم األسطورة وراءه. تستحق املوناليزا أن تري، 
كونه�ا عما فنيا طاعنا يف كرامت�ه ال أن تبجل يف صفتها 

صنما تسيل من حوله أكاذيب الكهنة.

فاروق يو�سف

يف الثناء على املوناليزا

كل نظرة تزيدها استفهاما وكل وداع يزيدها عزلة

�سعر

زاد املطابع

يف ظل احلياة

رواية "مرافئ احُلّب السبعة" لعيل القاسمي

املقهى التي يف الزقاق حيث جيلس األدباء

عبد الرحمن حم�سن جرب الالمي

-1- 
أع�رف نهرا أكثر أحمرارا من 

الدم 
تعرفت عىل قاذف أول حج�ٍر 
شاهدت شاعرا مات واقفا 
متحديا بعينيه املفتوحتني 

عبت بلداً ترابه اكثر اصفرارا 
من الحمى 

جئت م�ن جزيره س�ماؤها 
أكثر زرقة 

من عني طفل

-2- 

م�ن  املخ�رضه  الكلم�ات 
شفتيك 

حكاية ايامنا االتية 
النجوم املحمرة تحت الرماد 

هي الخيال 
صفق الجناح ألحامنا 

الليايل تارة هكذا مثمرة 
الوحدة هكذا رقيقة 

ورسيعة االنكسار 

-3-  

ربما ول�دت يف عرص وتاريخ 
خاطئني 

تعيشني يف بلد خاطيء 
بني دفاع قانوني 

ربما توكأت عىل الكلمات 
االشارات 

والعقائد الخاطئة 
قبل ان تلتحقي بالحرب 

رحل القطار 
ربما كان كل هذا وهما 

أو جهدا للتأكد بأنك محقة 
وربما كانت وثائقا مصفرة 

يف أرشيف االيام 
وجه ... عطره حرة ... 

أه أيها املوت 
املزهر يف ظل الحياة .

 طالب عبد العزيز
 يف مقهى عتيق كان باألصل دار سكن لعائلة برصية عريقة ، 
وس�ط ضاحية بالعشار القديم يجلس األدباء البرصيون،واملقهى 
ه�ذه تتداخل مع مقر الحزب الوطن�ي الديمقراطي،ومن الحزب 
ه�ذا يخرج تجمع ثقايف،لم تكن املقه�ى حكرا عىل أدباء ومثقفي 
املدينة بل هي تنقس�م قسمني ،يجلس يف الخارج منها العامة من 
الناس،عمال وكسبة ومارون عابرون ويف الداخل يجلس هؤالء،مع 
نخ�ب م�ن متقاعدين وسياس�يني وعاطلني عن الوع�ي تجذبهم 
سمعة املقهى هذه،مقهى األدباء كما صارت تعرف،دونما يافطة 
تدل،دونما إشعار من أحد،ألن البعرة تدل عىل البعري،كما يف أمثال 

العرب.
 السكة،الدربونة،الزقاق ،الفرع الضيق الذي يدخل رواد املقهى 
منه تتوس�طه س�اقيه تفض منه�ا املياه س�اعة تنغلق مجاري 
املحل�ة فتنبعث منها رائحة كريهة،ال تختلف عن رائحة مياه نهر 
العشار،مستودع مجاري املدينة ومكب نفاياتها،واملحال التجارية 
التي تاصق املقهى ال معنى لها ،فهي عشوائية،أنشأها أصحابها 
عىل انق�اض بي�وت تركت،هجره�ا اهله�ا ،وتناوبها املش�رتون 

والبائع�ون.يف املقهى ه�ذا يجلس أدباء ومثقف�و املدينة،وكان�ت الحكومة املحلية 
تفضل�ت فمنحت مجل�س إدارة إتحاد األدباء والكتاب أحد البي�وت الرتاثية الكائنة 
يف محل�ة نظران بالبرصة القديمة،وهو منزل قدي�م ،تم ترقيعه يف فرتة الثمانينات 
م�ن الق�رن املايض، وتداعى حال�ه اليوم،يجاهد األدباء يف الوص�ول اليه ضحى كل 
يوم س�بت،لحضور جلساته القهرية،ذلك ألن مروحة واحدة عىل حائطه الفقري،يف 

صيف البرصة املشتعل ال تكفي لتهويته،ال لتبيده.
 وعىل نهر العش�ار التال�ف ذاك،ليس بعيداً عن مبنى إتح�اد األدباء،وعىل قاعة 
نقابة الفنانني يقيم الش�اعر والفنان التش�كييل هاش�م تايه معرضه الجديد،الذي 

اه )حياة هش�ة(جمع فيه تايه كل ما تناثر من أش�يائنا،علب كارتون،قناني  س�مَّ
مرشوبات غازية فارغة،أغطية وس�دادات علب م�واد غذائية معلبة رسدين وجبن 
وباقاء...،أغلفة مصابيح كهربائية،حافظات ورقية بالية ألجهزة منزلية،أس�اك 
مختلفة،وأشياء أخرى مما ترميه سيدات البيوت يف القمامة ومن حطام مقتنياتنا 
اليومية .لم يرتك للبلدية ش�يئا ترفعه بحسب تعبري احد الزماء،يقول عن معرضه 
هذا،بأن�ه نزوع ش�خيص،رؤية مغايرة،وظل يكرر عبارة كن�ت أريد من املادة هذه 
أن تعمل معي،تش�اركني ُمش�تغيل،انا اجدها متحركة،فاعلة ،تنبض بحياة تشبه 

حياتنا .هل أراد هاشم تايه باألشياء هذه رسم جانب من حياتنا،كل حياتنا؟
 بني األماكن التي يتنقل منها وإليها مثقفو البرصة من املقهى الفقري إىل املبنى 

القديم حتى مقتنيات معرض هاشم تايه أكثر من وشيجة حياتية،يتخللها 
نهر العش�ار،مجرى املي�اه اآلس�نة،مكب النفاي�ات الكبري،ترى،هل يدرك 
القائمون عىل املؤسسة الثقافية،املؤسسة السياسية،أصحاب النفوذ املايل 
واإلداري الذي�ن نفقون املليارات من دنانرين�ا عىل مفاصل أتفه بكثري مما 
اس�تعمله الفنان يف لوحاته،معنى الحياة بجوار نهر العشار،أو الجلوس يف 
مقهى كمقهى األدباء والحديث يف الش�عر والرواية والتش�كيل واملوسيقى 
وقيم الجم�ال ،أم هم يرون يف الثقافة زادا يعافه الذوق العام،وتلفظه قيم 

الحياة )الجديدة(؟
 املؤس�ف يف القضي�ة أن البعض من النخب املثقفة ه�ذه ال زال يعتقد 
أن املؤسس�ات تلك س�تلتفت يوما إىل واقع حال الثقافة واملثقفني،وهذا ما 
ردده أكثر من مسؤول يف الحكومة املحلية ،بما فيهم محافظ املدينة،الذي 
دعا املثقفني ،وألكثر من مرة إىل اجتماع ملناقش�ة وضع الثقافة،أو لتفعيل 
الثقاف�ة يف الحياة العامة،والحكوم�ة تقول أنها ال تملك من الصاحيات ما 
يؤهلها لتجدي�د مقهى،وهي غري جادة يف ما يطرح من آراء ،بل هي غائبة 
تماما عن حاجة الناس للحديقة والش�ارع النظيف واملبنى الجميل ورؤية 
الناس سعداء ألن بينهم ،ومن أعضائها من يعتقد بأن تأسيس موكب عزاء 
،وتزويد أصحابه بالس�يوف والساس�ل والدفوف والصنوج أهم بكثري مما 

يكتبه هؤالء ،أهم بكثري مما يؤسس�ون له وتتداعى به أحاديثهم.
،هو ملح�ٌن معروٌف،غّنى له كب�ار الفنان�ني العراقيني،وهو   يق�وُل موس�يقيٌّ
واحد ممن أس�هموا بتأس�يس الحقبة الذهبية يف األغنية العراقية: بأنه يعاني من 
كونه موس�يقّي وملحن،بل هو يخجل من حمل عوده يف زقاق ضيق كالذي يفيض 
ملقه�ى األدب�اء ويقول بأننا معرش الفنان�ني أصبحنا عاَر أرسن�ا وأهلنا،فقد جلبنا 
ال�ذل والهوان له�م وكأنه يقول:"عّنس�ت بناتنا،ورفض الن�اُس تزويج أوالدنا من 
بناتهم،وهناك من أس�مع زوجاتنا الكام الوح�يش والغريب ،الغريب والوحيش حد 

الشتيمة.
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يفرتض غانس أن الس�لوك اإلنساني قبيل اللغة يستند 
ع�ى التقليد واملحاكاة . فاللغة، م�ع ذلك، هي التي تفصل 
اإلنسان عن الحيوان. وبمعنى آخر، فإن توظيف اللغة هو 
ما يسمح لنا بتجاوز الحالة الحيوانية وان نصبح برشا عى 
وج�ه التحديد. وإذا كان ذلك صحيحا، ف�إن اخرتاع اللغة، 
أو العالم�ة األوىل, يجب أن يكون حدثا متعاليا متجاوزا أو 
دينيا بالنس�بة ألولئ�ك الذين خربوه. وم�ن الواضح أنه ال 
توجد وسيلة إلعادة بناء هذا املشهد البدئي )إذ ال يوجد من 
يتذكره( . ولذلك وضع غانس مش�هدا افرتاضيا ، يفرتض 
فيه وجود إنسانيني بدئيني غري قادرين عى الكالم، ويرنو 
كالهم�ا إىل كائن رغبة )عظمة ، وقطعة من طعام وما إىل 
ذل�ك(. وعادة، إذا كان أحد هذين اإلنس�انيني يمتلك ش�يئا 
وكان األخر يريد أن يحاكي فعل االمتالك هذا، فإن النتيجة 
ه�ي رصاع عني�ف. ولك�ن، وكم�ا يفرتض غان�س، إذا ما 
بعث أحدهما إش�ارة من نوع ما ترم�ز إىل الكائن املطلوب 
وتقرتح أنهم ليس�وا بحاج�ة لالقتتال من أجل�ه ، وإذا ما 
تقب�ل الطرف اآلخر العالم�ة ، فإنه س�يتم تأجيل الرصاع 
يف الوقت الح�ايل. والنتيجة هي وح�دة مؤقتة بني العالمة 

واليشء والشخصيني البدئيني . 
حققت العالمة البدئيةsign originary أو العالمة األوىل 
والتي أطلق عليها غانس "االش�ارية " ثالثة أش�ياء دفعة 
واحدة : فقد هدأت � وان مؤقتا � وضعا خطريا، وأسس�ت 
لغة , وأسس�ت دين�ا, ألن هذه العالم�ة قادمة من مصدر 
متع�ال ومتجاوز خ�ارج نطاق الخربة اإلنس�انية . وهكذا 
فإن املش�هد البدئي يحمل يف طياته بعدا سياس�يا ولغويا 
واالهم بعدا مقدسا تفتقر إليه ما بعد الحداثة . وبذلك فإن 
أصل اللغة لم يحدد برصاع سلطوي نقي ، وإنما من خالل 

إب�راز متب�ادل لإليم�ان ب�ني الب�رش. 
وأدركت برسعة أن النظرية لن تكون مفيدة بالنسبة يل 
باملعنى الحريف � فلن يكتب احد قصص عن رصاع إنس�ان 

الكه�ف عى عظم�ة أو عن العالمة االش�ارية الت�ي نادرا 
م�ا تحدث يف اللغة اليومية . ولك�ن وبمعنى أكثر عمومية 
، أدرك�ت أن املش�هد البدئي لغانس عكس م�ا الذي يحدث 

يف الثقاف�ة املعارصة بطريق�ة تخطيطية . ومن هنا 
بدأت يف جمع مالحظات�ي املبدئية عن ثيمة 

التج�اوز ، وع�ن الحمقى والبس�طاء، 
والحي�ل والرشك ال�رسدي مع أفكار 

ل�دي  . وفج�أة , أصب�ح  غان�س 
القدرة عى رشح أش�ياء لم يكن 

باس�تطاعتي توضيحه�ا م�ن 
قب�ل . ف�أوال , وج�دت توازيا 
ب�ني الطريقة التي تركب بها 
رسديات أعمال فنية معارصة 
معين�ة وبني مش�هد غانس 
البدئ�ي وعالمت�ه االش�ارية 
الرسدي�ات  تل�ك  تتمرك�ز   .
أحيانا حول مش�هد بعالمات 
اشارية بسيطة تمارس فيها 

الشخصيات وحدة من نوع ما 
. وغالب�ا ما تظهر الش�خصيات 

بس�يطة أو غبية بسب تأثرها أو 
خضوعه�ا لذلك املش�هد ع�ى وجه 

التحدي�د أو، ب�دال من ذلك، ق�د تكون 
هي سبب املش�هد ) ذلك أنها تشكل وحدة 

مع�ه بطريقة أو بأخ�رى (. ويتضح فيما بعد أن 
ه�ذه الوحدة متناقضة: إنها تمنح الش�خصيات مش�هدا 
بس�يطا م�ن الكم�ال, ولكنه�ا تقيده�م وتضي�ق عليهم 
بط�رق معينة. وتبعا لذلك فإن هدف ه�ذه الرسديات هو 
تجاوز تلك التقيدات للس�مو بالشخصية إىل مستوى أعى 
. وأخ�ريا وربما األه�م هو أن تلك املش�اهد تظهر من قبل 
العم�ل بوصفه�ا كال متكامال يف مس�توى ال�رسد األعى. 
وتوصل�ت إىل أن أطلق عى النتيجة اإلطار املزدوج. ويتألف 
هذا اإلطار املزدوج من إطار داخيل ) مش�هد بسيط موحد 

أو عالم�ة ضمن القص�ة ( وإطار خارجي ) تركيب رسدي 
يؤك�د اإلطار الداخيل( . واإلط�ار الداخيل مغلق ودائري أما 
اإلط�ار الخارجي فإنه يؤك�د منطق اإلط�ار الداخيل الذي 
يؤكد بدوره منط�ق اإلطار الخارجي . والنتيجة هي رشك 
أو مصي�دة ال يمك�ن للقارئ أو املش�اهد أن يهرب 
منه�ا; وبل أنه يجرب عى قبوله�ا واإليمان بها 

شاء أم أبى .
وق�د وجدت يف ذلك جزءا حاس�ما من 
التط�ور الثق�ايف الجدي�د. فق�د أصبح 
العم�ل  املخت�رب يف  اإليم�ان واليق�ني 
الفن�ي، ولي�س التهكم النق�دي هو 
الس�مة املهيمنة عى الفن الرسدي، 
للق�راء  الفني�ة  األعم�ال  وتظه�ر 
بوصفه�ا وحدة مغلق�ة مضطرون 
لقبوله�ا ش�كلياً. وبع�د أن وضعت 
مفه�وم اإلط�ار امل�زدوج، ش�عرت 
اآلن أنن�ي امتل�ك نظري�ة عملي�ة، 
ولك�ن دون اس�م مح�دد. وهنا كان 
أمام�ي خي�اران . كان بإمكان�ي أن 
اخت�ار م�ن ب�ني كلم�ات جدي�دة مثل 
 ostensivism," "closurism," or"
scenism"" ، وذل�ك من اجل ربط نظريتي 
بأعمال غانس التي أدين لها بالكثري . ولكنني 
ش�عرت أن تلك املصطلحات قد تبدو غريبة وليس 
لها حظوظ يف الربوز واالنتشار . وكان خياري اآلخر هو أن 
أعثر عى مصطلح ش�ائع بالفعل ومن ثم تكيفه ألغراض 
نظريتي. وهذا املصطلح الذي س�يخمنه القارئ حتما هو 
األدائية performatism ، فاألداء "performance" موظف 
يف نظري�ات عدي�دة أش�هرها يف اللغ�ة، والنقد النس�وي، 
ودراس�ات امل�رسح . وعى الرغم م�ن أن األداء متضمن يف 
األدائي�ة ، بمعن�ى أنه م�ا زال هناك خل�ط يف التوظيفات ، 
إال أن املصطلح يحمل خصائصه املميزة.  يش�ري األداء كما 
أفهم�ه إىل فع�ل التجاوز ال�ذي هو يف لب جمي�ع الرتاكيب 

الرسدي�ة بعد م�ا بعد الحداثية . وفع�ل التجاوز هذا يؤخذ 
بالرضورة شكل الحدث أو الواقعة املدهشة. كما أنه يؤكد 
أيضا حقيقة أن هذه األفعال التجاوزية تتجى لنا من خالل 
أداء )بالالتيني�ة ) per formam, وهذا الجانب األدائي هو 

الذي نتذكره ونقلده الحقاً.  هذه قصة ظهور مصطلح 
األدائية بكل بس�اطة . واآلن استطيع أن أدعي بكل فخر 
أن األدائي�ة ق�د حقق�ت انتص�ارا يف اقتحام الدراس�ات 
األدبية والثقافي�ة منذ أن قدمتها ألول مرة عام 2000) 
س�يجد القارئ أول مقال يل عن األدائية يف هذا الكتاب(، 
ومنذ ذل�ك الحني أصبحت مصطلح�ا مقبوال عى وجه 
العموم .ولكن لألس�ف، ليس كما يجب . وأس�باب ذلك 
ال عالق�ة لها بنقاط القوة والضع�ف يف األدائية ذاتها. 
إذ أن املش�كلة الرئيسية هي اس�تمرار هيمنة نظرية 
م�ا بعد البنيوي�ة عى الدراس�ات األدبي�ة والثقافية. 
فمعظ�م العلم�اء املختص�ني ه�م يف األربعينيات من 
العم�ر وأكرب, لقد أفنوا س�نوات م�ن عمرهم ، إن لم 
يكن عقودا ، وهم يحاولون استيعاب نظرية ما بعد 
البنيوية وليس من املتوقع أن يتنازلوا عنها بسهولة 
، هذا إن فعل�و أصال.  وبالرغم من وجود وعي عام 
أن األم�ور تتغ�ري يف الثقاف�ة ، وأن تقان�ات ما بعد 
الحداثة أصبحت مستنفذة ومرهقة ومتوقعة ، إال 
أن االهتمام الرس�مي بمعالج�ة مواضيع الحقبة 
الجدي�دة التي س�تحل مح�ل ما بع�د الحداثة ، أو 
تحدي�د نظرية جديدة تحل مح�ل ما بعد البنيوية 
كان ضئي�ال للغاي�ة . وهكذا وحت�ى كتابة هذه 
الس�طور عام 2012 ، نجد باإلضافة إىل األدائية 
جمل�ة من املقرتح�ات تحاول توصي�ف املرحلة 
الجدي�دة م�ن قبي�ل )� الحداث�ة الرقمي�ة( ، و 
)الحداثة املتذبذبة( و)الحداثة املغايرة( و)عرص 
ما بعد األلفية( . ومن املؤس�ف أيضا أن أيا من 
ه�ذه املصطلحات ل�م يحقق توظيفا ش�ائعا 
أو حتى مناقش�ة ج�ادة يف الدوائر األكاديمية. 
ولكني واثق تماما أن هذه املناقشة ستحدث. 

ولك�ن من املرج�ح أن يحدث ذلك عى أيدي الش�باب الذين 
لم يخضعوا لتأثري م�ا بعد البنيوية ، واملنفتحني عى تقبل 
اآلراء واألفكار الجديدة. وأميل أن تس�اهم هذه املقاالت يف 

تعزيز تلك املناقشات املوعودة.                                          

أبتدىء القول : هي ليس�ت عقدتي او معاناتي 
الش�خصية ، بل تجربتي الواس�عة م�ع الصحافة 
الت�ي بدأت خجولة متواضعة مع النصف االول من 
س�تينيات الق�رن املايض,  ثم ما لبثت ان تش�ظت 
وتناس�لت حت�ى بلغ�ت ذروة جنونه�ا يف منتصف 
الثمانينيات ، وهي تتصاعد حتى هذه اللحظة من 
لحظات الخسائر املتواصلة، ان مشكلتي الحقيقية 
تمثل�ت يف كوني اعطيتها كل يشء، وس�محت لها 
باس�تباحتي بحي�ث تحول�ت اىل رافد م�ن نهرها 
العم�الق، وال اود اعالن ندم�ي االن فقد اعلنت ذلك 
قبل اليوم ، كنت اشعر وادرك مدى الورطة ، ولكن 
تعلقي واندماجي بهذا العالم ، وربما عشقي له يف 
وقفات معينة كل يتغلب عى ترددي ومقاومتي !!

عندما اتح�دث عن تجربتي � اس�تطيع الجزم 
ن ان هن�اك خصوصية معينة تميزني � وان كانت 
ال تفضلن�ي ت ع�ن اصدقائي واس�اتذتي االدباء ، 
وكانت له�ذه الخصوصية نتائجه�ا املبارشة عى 
نتاج�ي االدب�ي يف مي�دان ) القص�ة ( ، فمنذ وقت 
مبكر م�ن تعاميل مع فنون الصحافة ، وعى وجه 
الخص�وص ) العمود الصحف�ي ( تبينت منهجا ) 
نقدي�ا ( لعموم الحي�اة السياس�ية واالجتماعية ، 
والنن�ي اردت له�ذا النقد ان يتس�م باعى درجات 
املواجه�ة والعن�ف ، فقد لج�ات اىل ) الس�خرية ( 
الالذع�ة كونها االكثر ايذاء ، واالكثر توافقا واقباال 
م�ن ذائقة املتلق�ي ، ولم تكن طريقت�ي ) النقدية 
الساخرة ( تعتمد عى االسلوب املبارش املكشوف ، 
حي�ث يجري التالعب باملفردة او املفارقة الكالمية 
، كما هو الحال لدى اغلب الزمالء الذين تبنوا هذه 
الطريق�ة ، فقد عمدت اىل ) الرم�ز الحكائي ( او ) 
الحكاية املرمزة ( وهذه القضية تستوجب انتباهة 
، الن اس�لوب الحكاي�ة بالص�ورة الت�ي تبنيتها يف 
الغال�ب االعم من كتابات�ي الصحفية كان يقتيض 
وج�ود ثالثة عنارص هي ) الرمز �  الخيال املفتوح 
لبن�اء الح�دث � يشء م�ن املوازنة ب�ني لغة االدب 
ولغ�ة الصحافة ع�ى وفق مقتضي�ات املوضوع ( 
وال خالف عى ان الرمز والخيال والصياغة االدبية 
، هي م�ن متطلبات الق�ص الرم�زي ، ولهذا كان 
من النادر ان اق�دم عى كتابة مادة صحفية ، قبل 

ان اهيء الس�يناريو املالئ�م ، وكانت بعض 
الس�يناريوهات والرموز مجهدة يف 

االعداد والزمن ، وكلما كانت 
القضي�ة التي اتناولها 

حساس�ية  ذات 
اعني   ، عالية 

ذات طابع 

س�يايس ، وهن�ا ال مفر من االش�ارة املهمة ، وان 
كان�ت عاب�رة ، اىل ان ) النق�د الس�اخر ( يخضع 
اكثر من غريه لضوء الس�لطة االحمر ، وتمريره 

يس�تدعي حدوث معج�زة ، وكان االحتيال عى 
املعج�زة  او عى الس�لطة بتعب�ري ادق ، يتم 

عرب نفقني رسيني هم�ا ) الرمز والخيال 
الحكاني ( ، ومع كل هذه االحتزازات 
اال ان الس�لطة  عى م�ا يبدو لم تكن 
مغمض�ة العين�ني ، وان مياها غري 
مرغوب بها تجري من تحتها ، ولهذا 
) ب�ادر ( وزي�ر االع�الم يف منتصف 
، واص�در توجيه�ات  التس�عينات 
مش�ددة تقيض بمن�ع الكتابات ) 
النقدي�ة الس�اخرة ( و عى اثرها 
مب�ارشة اوقف�ت مجل�ة الف باء 
عمودي االسبوعي ) وما خفي ... 
( ، و عندم�ا قابلته لالس�تيضاح 
عن دوافع ه�ذا التوجيه ، والقيت 
ع�ى مس�امعه تنظ�ريات طويلة 
عريضة حول اهمية هذا النوع من 
الكتاب�ات عى مس�توى الصحافة 

العاملية ، انتظ�ر الرجل عى مضض 
اىل ان انتهي�ت م�ن تنظريات�ي اململ�ة 

ليقول يل بالحرف الواحد ) حس�ن العاني 
ال فائدة من النقاش الن هذا ليس توجيهي 

، بل هو امر الس�يد الرئيس حفظه الله 
ورع�اه ( وحني يتعل�ق املوضوع 

ف�ان  الرئي�س  بالس�يد 
اعظ�م املواقف الضامنة 
توجي�ه  ه�ي  للس�المة 
الشكر للسيد الوزير عى 

واالس�تئذان  صدره  س�عة 
باالنرصاف !!

ان ما اريد التوصل اليه من هذه 
التفاصيل ، هو ان العمل الصحفي ما 

كان بمقدوره ان يستنزف جهدي القصيص 
اىل حد القطيعة احيانا لوال اسلوب الحكاية 

البناء   ( ذات 
القص�يص ( ، او م�ا اصطلح عى تس�ميته بيشء 
م�ن الح�ذر ) القص�ة الصحفية ( ، ال�ذي لم يكن 
يرهقني فقط ، بل قبل ذلك كان يقتل روح التوهج 
و لحظات االنفعال وتوقد الرغبة النفس�ية 
، فق�د كان�ت الش�حنة القصصي�ة 
الق�ادرة ع�ى الظه�ور بهياة 
ابداعي�ة  اعم�ال 

، تتع�رض اىل عملي�ة س�طو س�لمي واف�راغ عرب 
مناف�ذ صحفية منوعة ، وزاد الطني بله كما يقال 
، ان تل�ك املناف�ذ كانت من الس�عة و الكثرة 
والتن�وع بحي�ث يصع�ب اللح�اق بها ،  
فمنذ ثمانين�ات القرن املايض وحتى 
ع�ام 1999 كن�ت اكت�ب يف ارب�ع 
مطبوع�ات مرة واح�دة ، وبعض 
الكتابات يومية ، غري تكليف هنا 
او هناك ، ومنذ عام 1999 حيث 
تم ايق�ايف عن الكتاب�ة والنرش 
من قبل النظام بصورة رسمية 
، يف اي مطبوع او وس�يلة اعالم 
، توجه�ت اىل الكتابة الصحفية 
يف  وكذل�ك   ، الع�راق  خ�ارج  يف 
داخل العراق مس�تعينا بعرشات 
ومدين�ا   ، املس�تعارة  االس�ماء 
ملواقف زمالئي الشجاعة والنبيلة 
الذي�ن تحمل�وا مخاط�ر املجازفة 
ونرش نتاجي الصحفي بامضاءات 
مس�تعارة ، واذكر منهم عى وجه 
الخص�وص ، االس�تاذ ام�ري الحلو 
والشاعر املبدع جواد الحطاب ، وقد 
وقع املحذور فعال ، وتعرض االس�تاذ 
الحلو رئيس تحري�ر مجلة الف باء اىل 
املس�اءلة ولكن�ه ت�رصف ب�ذكاء واخفى 
) الوثائ�ق ( الت�ي تدين�ه وتدينن�ي ، ومرت 
العاصف�ة بس�الم ، ولك�ن تواط�ؤ الخطاب 
مع�ي ، والوثائق الت�ي وضع ) نجل الرئيس 
( يده عليها بصورة مفاجئة ، 
دفع صديقي الحطاب ثمنها 
عقوب�ة اداري�ة قاس�ية 

فيما نجوت باعجوبة !!
ومنذ ع�ام 2003 واىل 
ه�ذه اللحظ�ة ، توزع�ت ب�ني 
عدد اكرب م�ن املطبوعات يصل يف 
ح�االت الذروة اىل ثمان�ي صحف ) من 
بينها مجالت ( ، هذا عرب الكتابات االعالمية 
لالذاع�ة ، فمتى وكي�ف يتهيا يل ان اتن�اول وجبة 
طع�ام باس�رتخاء او اكتب عم�ال قصصيا ، وعى 
وفق ه�ذا االعرتاف الذي ييسء ملس�ريتي اكثر مما 
يربىء ساحتي ، كان من الطبيعي ان انرش قرابة ) 
18 ( الف مادة صحفية يف حني لم اكتب اكثر من ) 
90 ( قص�ة منذ ظهرت اول قصة يل يف الصف االول 
م�ن العقد الس�تيني ، ولم تظهر يل س�وى خمس 
والسادس�ة   ، قصصي�ة  مجامي�ع 
جاه�زة للطب�ع ، والف�رق بني 
الرقم�ني ال يحت�اج اىل تعليق ، 
وكان من الطبيعي ان انجز ) 3 
( روايات فقط لم تر النور النني 
ال اج�د الوق�ت ال�كايف ملراجعتها 
ومتابعته�ا ، وال اظنه�ا س�رتى 
الن�ور ، فق�د تجاوزته�ا فنيا ، او 
ع�ى االقل هذا ه�و موقفي منها ، 
ثم كان من الطبيعي كذلك ان اكتب 
للمدة ما بني 2003 � 2011 ما يزيد 
عى 3 االف مادة صحفية منش�ورة ، 
يف حني لم انرش س�وى ) 3 ( قصص ، 
مع انه ال تنقصني الدراية وال املعرفة 
، ان ) العم�ود الصحف�ي ( مهما كانت 
مواصفات�ه وجماليات�ه ، ومهما حقق 
من النجاح و الشهرة ومرصوف الجيب ، 
يبقى بخالف ) القصة ( اين يومه واسري 
مرحلته ، و ال يؤس�س ملجد ابداعي ، فهل 
كري�م فيك�م ينقذن�ي من نف�يس االمارة 
بالس�وء الت�ي نهرتها م�رارا وتك�رارا فلم 

تنتهر ، وهل ساكون عربة لم ال يعترب ؟! 
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يدخل يف نطاق أوهامنا الكثرية تصورنا لعاملية 
األديب التي تطورت كمعضلة وش�اغل ثقايف من 
مش�كلة عاملية األدب نفس�ه التي كانت موضع 
ج�دل أجي�ال الكتابة العربية من�ذ النهضة حتى 
زم�ن قريب. وإذا كنا قد خلصنا إىل موازنة طيبة 
بني العاملية واملحلية، وانتعش�ت أحالمنا بوصول 
أدبن�ا الحديث إىل العالم، وخروج�ه من محليته؛ 
ف�إن الجدل الي�وم حول عاملية األدي�ب التي تثار 
من ح�ني آلخر، ملناس�بة ما يصدر غالب�ًا بلغات 
أخرى لكتاب وأدباء عرب يعيش بعضهم يف املنايف 
التي يفرتضون أنه�ا تقربهم من العالم ما داموا 
قد عايش�وه بأجسامهم عيل الرغم من أن أفكار 

أغلبهم تعيش خارجه.
 ولن�ا رأي يف لهاث بع�ض أدبائنا وراء العاملية 
وترجم�ة أعماله�م بطرق ش�تى ال تضيف كثرياً 
لتجاربه�م وال ترف�ع مس�تواها، فالله�اث ذاك 
واس�تعراضه إعالمي�ا ال يزي�د األدي�ب مكانة أو 
قرب�اً من الق�راءة واالنتش�ار ال بلغت�ه وال بتلك 
الت�ي ترجمت أعمال�ه إليها، فاآلخر ل�ه برامجه 
أيضا ومجس�اته واتجاهاته يف الرتجمة كوسيلة 
للتع�رف بل له أهدافه أيضاً. وه�ذا الذي يمأل به 
الكتاب صفحات س�ريهم الذاتي�ة بما ترجم من 
أعماله�م أو ما كتب عنهم م�ن أطروحات ليس 
كافياً ملنح العاملية لتجاربهم أو ألشخاصهم، وإذا 
كان الغرض من البح�ث عن عاملية متوهمة هو 
التعري�ف بأدبنا فما نراه عك�س ذلك، ألن اآلخر 
ل�ه قنواته الت�ي يرشف عى الرتجم�ة والتعريف 
فيها مس�ترشقون جدد، لهم دراية بما يس�تحق 
التعريف، وما يزي�د التعرف، فضالً عن أن بعض 
تلك الجهود تبذل ألغراض أكاديمية ودراس�ية ال 

تكاد تخرج عن أسوار مؤسساتها.
ذل�ك ال يعني أنن�ا نريد غلق نواف�ذ يطل منها 
علينا العالم، ونطل علي�ه، ولكن من دون دعاية 
واضح�ة التنف�ج واإلدعاء، وتوه�م العاملية التي 
ترفع من نظر الكاتب ملحلية كتابته فيتعاىل عى 
روابطه�ا، ومتعلقاتها، وتراثه�ا أيضاً: ذلك الذي 
اكتس�بت أجزاء منه العاملية من دون ش�فاعات 
أو مس�اومات؛ فهؤالء الذين تع�رف اآلخر إليهم 
من شعراء املعلقات والصوفية وأبي نواس حتى 
الجاح�ظ وابن خلدون وابن رش�د ل�م يكن لهم 
من العالقات ما يس�تدر اهتم�ام اآلخر، ويرتجم 
أعمالهم عى سبيل الفضول أو التشجيع؛ وألنهم 
ببس�اطة لم يضع�وا ذلك يف الئح�ة اهتماماتهم 

وأولوي�ات همومه�م.
يحتاج اآلخر أن يعرف مس�ار الكتابة العربية 
وحداثته�ا وأس�لوبياتها، لكن�ه ال يمن�ح تزكية 
أو تفوقاً أو ش�هادة مي�الد. يف الغرب من ال يرى 
أن ثمة أعم�االً يف الرشق تس�تحق الذكر - يذكر 
س�لفادور دايل يف مذكرات�ه أن�ه تح�دى أندري�ه 
مالرو املهتم بالف�ن واملختص بالرتاث واآلثار أن 
يس�مي ثالثة أعم�ال رشقية خال�دة - وإذا كان 
هذا التجاهل يجري يف إطار اإلبداع البرصي الذي 
للع�رب فيه والرشق عامة ش�واخص وش�واهد، 
فماذا س�يقال عن أدبنا الحدي�ث وحياته يف جزر 
متباعدة بعيدة؟ وهل يخفف من خطرها ترجمة 
عمل هنا أو هناك من دون برامج وخطط رسمية 

وأكاديمية ومتخصصة؟.

�شرفات

عاملية األديب

�شرفاتيف �لتجربة �لعر�قية 
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سالم داغر: الدراما تعاين أمراضًا مزمنة 

رأى الفنان س�ام داغر أن مش�اكل الدراما مزمنة وتصعب معالجتها، ألن القائمني عىل الفن 

يخشون االقرتاب من "الخطوط الحمر".

وقال داغر لوكالة أنباء محلية أمس السبت: كانت مشكلة الدراما يف السابق اإلنتاج، أما اآلن 

أصبحت مجموعة مش�اكل مزمنة ومرتاكم�ة ال تحل إال يف حال وجود قانون يعطي لكل ذي 

حق حقه.

وأضاف: 

م�ازال الخوف يس�يطر عىل اقتحامنا بعض املواضيع لك�ن هناك من تجرأ 

ومس بعضها بشكل س�طحي، عىل أمل أن نقيض عىل هذه املخاوف 

مستقباً.

داغ�ر  س�ام  الفن�ان  أن  يذك�ر 

م�ن  العدي�د  يف  ش�ارك 
املرسحي�ة  األعم�ال 

التلفزيونية  واملسلسات 

منها  العراقية  واألفام 

و  اللي�ل(  )طرق�ات 

)لي�ال  و  )الرحي�ل( 

الش�تاء( و )حلب�ة 

القانون( وغريها.

عمر الرشيف يفكر يف 
االعتزال

ت�رددت يف اآلونة األخرية أنباء عن اعت�زال الفنان املرصي عمر 
الرشي�ف، الف�ن نهائياً، خاص�ًة بعد وفاة صدي�ق عمره النجم 

أحمد رمزي.
املخرج�ة إيناس بكر، املتحدثة باس�م الفنان العاملي، أش�ارت إىل 

احتمالي�ة اعتزاله، وقال�ت: "اعتزال الرشيف أم�ر وارد جداً، فهو 
س�يعود الش�هر املقبل إىل مرص قادماً من فرنسا، وس�ُيحدد األمر 

بنفسه".
املتحدثة باس�م الفنان العاملي، أضافت »الرشيف عىل مشارف ال�82 

من عمره، وس�نه املتق�دم قد يدفعه التخاذ مثل ه�ذا القرار الخاص 
به وحده«.

وسائل إعام عربية كانت قد أكدت وفقاً ملصادر مقربة من الرشيف أنه سيعلن اعتزال الفن نهائياً 
ف�ور عودته ملرص، وس�يعتذر عن األعمال الفني�ة التي كان قد اتفق عليها وأبرزها فيلم »ش�ائعة 

واحدة ال تكفي« املأخوذ عن فيلمه »إشاعة حب«.
فهل يعتزل الرشيف الفن بعدما فقد أعز أصدقائه أم سيعود ويواصل مرشوعاته الفنية؟

هيفاء وهبي: حبِّي لطليقي ال يزال موجودًا
يب�دو أن الفنان�ة اللبنانية، هيفاء وهب�ي، قرَّرت أن تخرج م�ن العزلة التي فرضتها عىل نفس�ها 
من�ذ نرش بيان انفصالها عن زوجها رجال األعمال املرصي، أحمد أبو هش�يمة، يف مداخلة هاتفية 
قصرية مع قناة LBC الفضائية اللبنانية ضمن تقرير عن انفصالها وتداوله النشطاء عرب مواقع 
التواصل االجتماعي مس�اء أمس بكثافة.وقالت هيفاء أنه�ا وأحمد طليقها تزوَّجا عن حب كبري 

وم�رَّا يف حياتهم�ا مًعا بالكثري م�ن التحديات مثل أي زوجني، بعضها اس�تطاعا اجتيازها والبعض 
اآلخ�ر ل�م يتمكنا من التغلب علي�ه، ما دفعهما لاتفاق ع�ىل االنفصال، لكن الح�ب بينهما ال يزال 
موج�وداً، مش�رية إىل أنهم�ا أعلنا الخ�رب وال يوجد داٍع الخ�رتاع عنوانني غري صحيح�ة عنه.وقالت 
الفنان�ة اللبنانية األكثر إثارة للجدل، إنها انعزلت عن وس�ائل التواصل االجتماعي منذ إعان الخرب 
وأعلنت عن تقديرها لدور الصحافة واملعجبني الذين س�اندوها والدعم الذي قدموه لها يف محنتها.

تجدر اإلش�ارة إىل أن انفصال هيفاء أبو هش�يمة كان مفاجئاً وعرفت به الصحافة من خال بيان 
نرش عرب حس�ابها لينهي قصة حب حارصتها الش�ائعات منذ تكليلها بالزواج قبل أربع س�نوات يف 

حفل زفاف ضخم أقيم يف العاصمة اللبنانية.

سريين.. أفضل ممثلة 
عربية

حصل�ت الفنان�ة اللبنانية س�ريين عب�د النور عىل 
جائ�زة الجمهور كأفض�ل ممثلة عربي�ة ونال أمري 

ك�رارة جائ�زة الجمه�ور ألفضل ممث�ل عربي وفاز 
مسلس�ل روب�ي بجائ�زة الجمه�ور أيض�ا كأفض�ل 

مسلسل اجتماعي.
هذا النج�اح كلّه لم يتحّقق بفض�ل الصدف بل بفضل 

جمه�وٍر ويفّ ومحّب لس�ريين التي كان�ت قد طلبت من 
جمهوره�ا من�ذ أّي�ام عرب تغري�دة عىل موق�ع تويرت أن 

يصّوت�وا له�ا ولروب�ي وهك�ذا فعل�وا وقام�وا بأكثر من 
الواجب فاستطاعوا حصد جميع الجوائز الجماهريية.

أفضل ممثل�ة عربّية لع�ام 2012 استلمت سريين الجائزة الخاّصة بمسلسل "روبي" وجائزة 
ش�اكرًة كّل من س�اهم يف إنجاح هذا العمل موّجهًة تحّية لكاتبة العمل كلوديا مارش�يليان ومخرج 

العمل رامي حّنا كما املنتج أديب خري.
من جهة أخرى، لم تنىس س�ريين أن تش�كر جمهوره�ا وأن تقول له: "أنتم حبايب�ي وأنا أكثر من 

متفاجئة وفخورة بكم فرداً فرداً ونجاحي هذا من دعمكم وثقتكم املستمّرين يل".

سوزان نجم الدين مهددة بالقتل
أّكدت س�وزان نجم الدي�ن تلقيها اتصاالً هاتفياً من أحد املجهول�ني وتهديدها بالقتل، تزامناً مع 
توجهها إىل إذاعة “املدينة إف إم” يف قلب دمش�ق إلجراء لقاء مبارش مع باس�ل محرز يف برنامج 

“املختار”.
واضط�رت نج�م الدي�ن إىل االعتذار عن ع�دم إج�راء املقابلة والعودة ف�وراً إىل منزله�ا واالتصال 
بالجه�ات املختصة التخاذ اإلجراءات الازمة. وبع�د امتصاص الصدمة، قالت بطلة “نهاية رجل 
ش�جاع” يف اتصال هاتفي مع اإلذاعة ذاتها “إن جميع الفنانني الس�وريني مهّددون، وهناك من 

يمنعهم من ممارسة دورهم الطبيعي”.
وأضافت “لم يحرض الفنانون مراس�م تش�ييع الش�هيد أحم�د رافع خوفاً م�ن ارتكاب مجزرة 

جديدة”. وأش�ارت إىل أن “دور الفنانني األس�ايس يكمن يف لّم الش�مل وزرع املحبة وأن يكونوا 
سفراء لبلدهم ليوصلوا للعالم رسالة مفادها أن “سوريا تتعرض ملؤامرة”.

وختمت “الشعب السوري لم ولن يركع، وسوريا باقية رغم كل التآمر عليها”.
يذكر أّن س�وزان اكتفت بمش�اركة صغرية يف مسلس�ل “أيام الدراسة″2 

خال املوس�م املنرصم، واعتذرت عن أعم�ال عدة إلقامتها مع عائلتها يف 
الواليات املتحدة قبل أن تعود إىل دمشق.

The Voice احلامسة تطغى عىل أوىل احللقات املبارشة من
كان�ت الحلقة األوىل من مرحلة البث املب�ارش لربنامج The Voice عىل قدر التوقعات من ناحية اإلعداد والجرعات الرتفيهيَّة الذي قدِّمت 
�ابقة بمفرده، انضمت أروى  للمش�اهد وخصوًصا فيما يتعلَّق بغناء نجوم لجنة التَّحكيم مع أعضاء فرقهم.وبعد أن قدَّم الحلقات السَّ
جودة إىل محمد كريم يف مرحلة التَّصفيات، وكانت عامات االرتباك والخوف بادية عليها، كما شاركتهما نادين ويلسون نجيم من داخل 

الكواليس لنقل ردود الفعل عىل مواقع التواصل االجتماعي.
ي�ة  ا ت جميع املشرتكني املتأهلني، قدَّموا خالها مجموعة من األغاني بد الحلقة كانت مع وصلة غنائيَّة ضمَّ

الَّتي أثارت حماسة املشاهدين.
وبدأت املنافس�ة مع فريق الفنان صابر الرباعي بني املش�رتكة ملياء جمال، واملشرتك كريستيان أبو 
عني، واملشرتك سامرأبو طالب.فقدَّمت ملياء أغنية "شفتو من بعيد" للفنانة اللبنانية "يارا" ووصف 
الرباع�ي أداءه�ا بالرائع والرَّقيق، وم�ن ثمَّ قدَّم كريس�تيان أغني�ة "I Have You Now" ووصفه 
ا سامر فقدَّم أغنية  الرباعي "بوحش الشاش�ة" عىل الرغم من اإلرتباك الذي كان واضًحا عليه، أمَّ

"ملس�تك" فوجد الرباعي أنَّه وصل اىل إحس�اس الجمهور، ورأت شريين أنَّ عىل عمرو مصطفى 
صاحب األغنية أن يتوقف عن أدائها بعد أن غناها سامر بهذا اإلحساس واألداء املدهش.

وبعدها قدَّم املشرتكون الثاثة أغنية "سيدي منصور" إىل جانب مدرِّبهم صابر الرباعي.
لتأتي مرحلة إعان النتيجة، حيث صوَّت الجمهور لسامر أبو طالب لاستمرار يف الربنامج، 

يف حني اختار الرباعي من بعد تفكري طويل ملياء جمال لانتقال إىل الحلقات املقبلة.
املنافس�ة الثاني�ة كانت بني م�راد بوريقي وإيناس لط�وف وموري حاتم م�ن فريق الفنان 

ع�ايص الحاني.فقدَّمت إيناس لطوف أغنية "إرجع للش�وق" للفنانة اليس�ا ورأى الحاني 
أنَّه�ا كانت ملكة عىل املرسح من خال أدائها الرائع وإحساس�ها العايل، ومن ثمَّ دخل موري 
حاتم وقدم أغنية "without you" الَّتي أش�علت املرسح ما دع�ا الحاني لافتخار بخياراته، 
كما قدَّم مراد بوريقي أغنية "قدِّك املياس" للفنان صباح فخري فطغت أجواء الرومانس�ية عىل الحلقة 
وق�ف الحان�ي وصفق له قائاً: "س�بحان الذي خلقك، عىل الجمي�ع أن يقف لهكذا صوت جميل".ومن ث�مَّ قدَّموا أغنية 
"بحبك وبغار" مع مدرِّبهم عايص الحاني.وعند اإلعان عن النتيجة، أنقذ الجمهور املشرتك مراد بوريقي، يف حني اختار 

عايص موري حاتم لانتقال إىل الحلقات القادمة.ومن ثمَّ انتقلت املنافس�ة إىل فريق الفنان كاظم الس�اهر بني الثاثي 
ربى خوري، ونور عرقسويس، ورضوان قطيش.

بداية قدَّمت ربى أغنية "اعتزلت الغرام" للفنانة ماجدة الرومي، وقدَّمت نور أغنية "you lost me"، من ثمَّ قدَّم 
رضوان أغنية "ما قايل وقلتلوا".

ثمَّ قدَّم الثاثي أغنية "قويل احبك" مع الس�اهر التي أطربت الجمهور وأش�علت حماس�ته. وصوالً إىل النتائج 
حي�ث صوَّت الجمهور لنور فأنقذوها وانتقلت إىل املرحلة التالية، بينما أجمعت لجنة الحكم عىل بقاء ربى 
الَّتي اختارها الس�اهر يف النهاية للبقاء.ختاًما مع فريق الفنانة ش�ريين حيث بدأت املنافس�ة مع محمد 
ع�ديل، وي�رسا منصور، وآنج�ي أمني. فقدَّم محمد أغني�ة "عىل بايل"، وغنَّت آنج�ي "خليك هنا خليك"، 
أما يرسا منصور فقدَّمت أغنية "we found love"، وكان أداء الثاثي مميَّزًا.ومن ثمَّ ش�اركت ش�ريين 

املشرتكني يف تقديم أغنية "آه يا ليل".
وص�والً إىل النتيجة الَّتي أنقذ بها الجمهور آنجي أمني وكانت عامات الس�عادة بادية عىل ش�ريين نتيجة 

اختيار الجمهور آلنجي، ومن ثمَّ أنقذت محمد عديل ليتأهل إىل املرحلة التالية.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد 
طموح�ه ي�كاد أالّ يتوّقف عن�د حدِّ معنّي، وله�ذا نجده يف 
حركة دؤوبة للمشاركة يف األعمال  الفنية وكأنه ال يريد أن 
يفارق خش�بة املرسح أو االبتعاد عن عدسات التلفزيون.. 
لكن يحلم بأن يكون مشهورا عىل املستوى العربي.. ولهذا 
كان عن�د أكثر م�ن محاولة خليجية أو عن�د إنتاج عراقي 

مرصي مشرتك.
)املس�تقبل العراقي( حاورت الفنان رض�ا طارش يف لقاء 

اتسم بالرصاحة وخفة الظل:
•يق�ال انك لس�ت ممثا كوميدي�ا ولكن إعمالك 

تعتمد عىل بدانة جسدك؟
-فع�ا أنا لس�ت فنانا كوميدي�ا وإنما أن�ا فنان 

ش�امل تراجيدي وكوميدي.. وان الفنان الحقيقي 
الب�د أن يكون كذلك.. علما بان البدانية هي كارتكر 

غريب وال يش�بهني يف ذلك أي ممث�ل آخر.. ولكنني 
أكون عند إبداعي دائما دون االعتماد عىل جسدي 

•متى تكره نفسك؟
-عندما أجس�د ش�خصية بعيدة عن مس�تواي الفني 

ومج�ربا عليها من اجل التواصل الفني أوال .. ومن اجل 
لقمة العيش ثانيا. 

•لقمة العيش كيف تحصل عليها اليوم؟
-أوالً الل�ه تعاىل هو الرزاق.. وثاني�ا من خال عميل ومن 

اجل لقمة العيش لعائلتي. 
•ق�د يطلب منك املش�اركة يف عمل ييسء ل�ك مقابل لقمة 

العيش فهل ترىض بذلك العمل؟
-أكي�د كا.. ألنني أوالً م�ن عائلة فنية .. وع�ىل الفنان ان 
يخت�ار األعمال التي تليق بمس�تواه الذي وصل إليه وان ال 

تيسء لتاريخه الفني. 
•أين نجد معاناتك اليوم؟

-معانات�ي تكمن يف اإلس�فاف ال�ذي نجده عىل املس�ارح 
وذلك ألن البعض من املش�اركني يف األعمال الفنية، بعيدين 
ع�ن الف�ن ولقد جاءت مش�اركاتهم عن طري�ق العاقات 
الش�خصية، وله�ذا ج�اءت مش�اركاتهم إس�اءة للفن�ان 

وهذا  العراقي.. 
يؤملن�ي  م�ا 
ويؤلم كل فنان 

أصيل. 
•متى تكره الفن؟

-عندما اش�عر ب�ان الفن ب�ات ال يلبي طموحات�ي الفنية 
واالجتماعية. 

•)ابو ثرب( متى نلت هذا اللقب؟
-أثناء مش�اركتي يف برنامج راح�ة وتعب اىل جانب الفنان 
ناهي مهدي الذي أطلق ع�يل هذا اللقب.. حتى أصبح ذلك 
اللق�ب ماصق�ا ب�ي .. إىل جان�ب أن الجمهور ب�ات يحبه 

كثريا.
•أفضل شخصية جدتها خال مسريتك الفنية؟

-شخصية عيىس يف مسلسل باب الشيخ ولكونها شخصية 
مركبة وطيبة القلب وحققت نجاحا واس�عا عىل مستوى  
الكتاب�ات الصحفية واإلش�ادة التي تلقينه�ا من عمالقة 

الفن العراقي.
•ما الذي اضافه لك مسلسل "مايض يا مايض"؟ 

-أضاف لرصيدي الشهرة.. ولكنه لم يضف يل شيئا فنيا. 
رأيك بالذين يس�يئون البن�اء الريف من خال   •

أعمالهم الفنية؟
البد ان تكون هناك رقابة ملحاس�بة مثل أولئك   -
الفنانني الذي يسيئون البناء الريف .. الن ابناء الريف أهلنا 
ونحن منهم.. وال يمكن بأي ش�كل من األشكال االستهانة 
بهم لكونهم ينتم�ون لتاريخ عريف من األصالة والوطنية 
والبطول�ة يمت�د يف أعماق التاري�خ وثورة 

العرشين اكرب مثال عىل ذلك االنتماء للوطن. 
•آخر دور تلفزيوني كنت عنده؟

-مشاركتي يف مسلسل لم يعرض حتى اآلن لقناة السومرية 
وهو مسلس�ل "أملاز" والذي جسدت من خاله دورا جديدا 
او مغايرا ألدواري الس�ابقة حيث جس�دت ش�خصية احد 
رجال األمن االقتصادي الطي�ب القلب والذي يتعاطف مع 
احد املسجونني ويساعده عىل الهرب وعىل اثر ذلك يتحمل 
مسؤولية الهرب بعقاب صارم من مدير األمن االقتصادي 

الذي جيده الفنان جواد الشكرجي. 
•آخر عمل مرسحي كنت عنده؟

-مرسحي�ة حربب�ش م�ن تأليف وإخ�راج الفن�ان عمران 
التميمي وكان معي نخبة من النجوم ومنهم خليل ابراهيم 
وخضري ابو العباس وقاس�م الس�يد واسماء صفاء وثامر 

الشطري وهبة سامي. 
الجديد مرسحيا؟  •

مرسحية حمار الريس تأليف فالح حسن العبد   -
الل�ه واخراج عبد جعفر النجار وبطولة لؤي احمد وجعفر 

النجار وثامر الشطري ومياد رسي وصباح الهايل.  
•اىل اين يأخذك الطموح املرشوع؟

-الش�هرة عىل املستوى العربي بعد ان حققت الشهرة عىل 
املستوى املحيل العراقي. 

•هل هناك خطوة أوىل عىل طريق الشهرة عربيا؟
-هن�اك تجربت�ان االوىل م�ع الخلي�ج من خال املسلس�ل 
الكوميدي داووديات مع الفنان داود حسني ونارص درويش 
وحسن بام حيث جسدت شخصية صاحب مقهى عراقي 

صديق لداود حسني. 
•والتجربة الثانية؟

-كانت من خال مشاركتي يف مسلسل الباشق وهو انتاج 
عراقي مرصي وكان مع�ي نخبة من نجوم مرص والعراق 
وس�وريا ومنهم لي�ىل طاهر واحم�د راتب وفت�وح احمد 
ونرمني الفق�ي.. وعبد الخالق املختار وس�امي قفطان .. 

ومن السوريني محمد خري الجراح.
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ميكروفون

بيري: أسهمت بفوزه أوباما!!
يب�دو أن الفنانة األمريكي�ة، كاتي بريي، مقتنعة بأنها الس�بب يف فوز 

الرئيس، باراك أوباما، بفرتة رئاسية ثانية.
ورصح�ت ألحد أصدقائه�ا قائلة: "الرساوي�ل جلبت الح�ظ ألوباما"، 

وذلك يف إشارة منها إىل زوج 
املالبس الداخلية الذي أهدته 
له قب�ل أي�ام مع�دودة من 
االنتخابات،  نتيج�ة  إع�الن 
وهي الرساويل التي تميزت 

بوجود صورته عليها.
وأك�د صديق ب�ريي لجريدة 
الربيطاني�ة،   "The Sun"
أنه�ا كان�ت س�عيدة ج�داً 
لتمكنها من إهداء الرساويل 
إىل أوباما يف اجتماع سيايس 
بالرئاسة  حاشد قبل فوزه 

مبارشة.
وق�ال: "قال�ت كات�ي يل إن 
ه�ي  الداخلي�ة  الرساوي�ل 

السبب يف فوز أوباما".
واش�رتت كاتي بريي تل�ك الرساويل الت�ي تحمل ص�ورة أوباما بمبلغ 
قدره 200 جنيهاً إسرتلينيا من رشكة بريطانية خالل زيارتها األخرية 
إىل لندن، علماً بأن دعم كاتي بريي ألوباما خالل االنتخابات الرئاس�ية 
انعكس عىل مظهرها الخارج�ي، إذ حرصت خالل الكثري من إطاللتها 
الرس�مية وحفالتها عىل ارتداء مالبس تتميز بوج�ود صوره عليها أو 

بكونها تشبه ورقة اقرتاع مخصصة للتصويت له.

انفصال بيبر عن غوميز
بع�د عالقة محتدمة اس�تمرت نحو ع�ام، انفصل 
وس�يلينا  بي�رب  جاس�تن  املراهق�ان  النجم�ان 

غوميز.
ونقلت صحيفة )نيويورك بوست( األمريكية 
ع�ن مص�ادر مطلع�ة، أن بي�رب انفصل عن 
غوميز يف األس�بوع املايض، قب�ل تقربه من 
عارضة فيكتوريا سيكريت، بربرا بالفني يف 

العرض الذي أجري يف هذا األسبوع.
وأوض�ح املص�در أن غومي�ز وبي�رب كان�ا 
يتج�ادالن وع�ىل ش�فري االنفص�ال مل�دة 6 
أشهر"، مضيفا أن "النجمة كانت تتصل به 
باستمرار خالل غيابه، ما أدى إىل نشوء توتر 

بينهما".
وكان بي�رب ش�ارك إىل جان�ب النجمني ريهانا 
وبرون�و م�ارس يف حف�ل "ليسكس�ينغتون 
أرم�وري" بنيوي�ورك ال�ذي أج�ري األربع�اء 
املايض، حي�ث عمد، بعي�د انته�اء الحفل، إىل 
طل�ب أرق�ام الهوات�ف الخاص�ة بعارض�ات 

األزياء، كما شوهد وهو يتودد إىل بالفني.
يذك�ر ان غومي�ز )20 عاماً( الت�ي كانت عىل 
عالقة حب م�ع بيرب )18 عاماً( أعلنت مؤخراً 

انها ليست مستعدة بعد لالستقرار والزواج.

الملكة إليزابيث تتوسل 
لميدلتون.. لماذا؟

ترددت أنب�اء عن أن ملكة بريطانيا، إليزابيث 
الثاني�ة، تتوس�ل كي�ت ميديلت�ون، زوج�ة 
حفيدها األمري وليام، أن تنجب طفالً لتورث 
الع�رش لألمري وليام، مما يعترب خطوة غري 
مس�بوقة قامت بها امللك�ة، وتعترب بمثابة 
تعهد لكي�ت ميديلتون ب�أن ُيصبح زوجها 
األم�ري وليام ملكاً عىل ع�رش بريطانيا، إذا 

أنجبت وريثاً.
كثريي�ن م�ن املحيط�ني أعلن�وا ب�أن هذه 
الخط�وة أهمّي�ة تكتس�ب أهمي�ة كب�رية، 
خاصة أن امللكة إليزابيث ُتعاني من مشاكل 
صحية يف الفرتة األخرية، كما أّنها ال ُتريد أن 
ُيسيطر ابنها األمري تشارلز عىل العرش، ألّنه 
مصداقّيت�ه  فق�د 
عن�د زواج�ه من 
بارك�ر،  كامي�ال 
زوجته  وفاة  بعد 

الليدي ديانا.
ملك�ة بريطاني�ا 
قبل�ت أن يك�ون 
األول  الطف�ل 
وريثاً،  مليدلت�ون 
الّنظ�ر  بغ�ض 
يف  جنس�ه،  ع�ن 
ح�ني يتمّنى عدد 
الربيطانيني  م�ن 
ُتنج�ب كي�ت  أن 
لُتس�ميها  طفلة 
ديانا، تيمناً باسم 
ولي�ام،  وال�دة 
فيم�ا  ولتصب�ح 
بع�د امللكة ديانا، 
س�يجعل  مم�ا 
كب�رية،  ش�عبّيتها 
ولك�ن تبقى كل هذه التمّنيات قيد الّنقاش لحني 
إنج�اب الدوقة لطفله�ا املنتظ�ر، خاصة وأن 
هذا األم�ر لن يمر م�ن دون متاعب يف دوائر 
الق�ر امللك�ي، خاص�ة أن زوج�ة األمري 
تشارلز، والد وليام، ُتريد أن يرث زوجها 
العرش وتسعى لتش�ويه سمعة كيت 
ميديلت�ون لتمن�ع األم�ري وليام من 
تويّل العرش، وذلك بحسب مصادر 

قريبة.

ملحن: الفضائيات تنرش الفوضى بحجة 
يريد" "الشارع 

أرجع امللحن الغنائي محس�ن فرحان أسباب ابتعاد امللحنني األكاديميني عن الساحة الغنائية 
إىل ع�زوف الفضائي�ات عن اإلنتاج الغنائي وفس�ح رشكات اإلنتاج الغنائ�ي املجال للملحنني 

للطارئني بذريعة أنهم يقدمون ما يطلبه الشارع.وقال فرحان: إن رشكات اإلنتاج ترفض 
التعام�ل مع امللحن�ني األكاديميني بذريع�ة أن الطارئني يقدمون ما يريده الش�ارع 

العراق�ي، ورصن�ا نعمل وف�ق متطلبات الش�ارع يف وقت كان الش�ارع يرتقب ما 
يطرحه امللحن واملطرب من نتاج وينتظره ليستمع لثقافتنا وفننا.وأضاف: كل 

هذا حصل نتيجة تحكم  القائمني عىل رشكات اإلنتاج بالس�وق وتسريه وفق 
أهوائهم، كما أن الفضائيات صارت تستس�هل الحصول عىل األغاني الجاهزة 

للب�ث من غري أن تجهد نفس�ها بإنت�اج األغنية.ويرى: أن غي�اب التخصص 
الفن�ي هو من نرش تلك الفوىض يف الوس�ط الغنائي فظهر أش�خاص يدعون 

أنه�م ملحنون وه�م ال يجيدون العزف ع�ىل آلة موس�يقية وال يعرفون حتى 
املقام.لك�ن فرحان عاد ليعرب عن تفاؤله بوجود أصوات وأغان جميلة برغم ما 

يحصل، مؤكداً أنها موجات عابرة ستتجاوزها األغنية املحلية.

نانيس تطّل يف "صوت احلياة" وتنتظر 
أيدول" "آراب 

كش�ف املوس�يقار، حلمي بكر، عن أن الفنانة اللبنانية، نانيس عجرم، س�تحيي حفل 
خت�ام برنامج إكتش�اف املواهب "صوت الحياة" الذي يش�ارك مع�ه يف عضوية لجنة 

تحكيمه كل من الفنانيني هاني ش�اكر وس�مرية سعيد، مشريًا إىل أن نانيس ستغني مع 
الفائز يف نهاية الحلقات التي ستس�تمر عىل مدار 7 أس�ابيع متتالية.وأضاف يف تريحات 

خاصة ل�"إيالف" أن اإلعالن الدعائي الذي تعرضه قناة الحياة راهًنا حول نانيس يتعلق بظهورها 
يف حفل الختام فقط، وأنها لن تظهر بأي حلقات أخرى، ولن يكون لها دخل فيما يتعلق بإختيارات لجنة 
التحكيم وطريقة تقييمها للمواهب، علًما أن نانيس انضمت رسمًيا إىل لجنة تحكيم برنامج "آراب أيدول" 
الذي تعرضه قناة ال�MBC.وأش�ار إىل أن حلقات البث املب�ارش للربنامج والتصفيات النهائية التي تنطلق 
مس�اء األربعاء املقبل، ستشهد العديد من املفاجآت فيما يتعلق باالستعراضات املقدمة، وطريقة التعامل 
مع املواهب الشابة، وستشارك يف تقديمها الفنانة رزان مغربي.وأكد بكر أن فريق عمل الربنامج لن يعمل 
عىل تقديم موس�م جديد منه قبل حصول الفائز عىل حقه ووضعه عىل خريطة املكان الصحيح، مش�رًيا 
إىل أنهم عقدوا اجتماًعا مع مسؤويل القناة للحديث عن تفاصيل ما سيحدث مع الفائز بالربنامج، حيث 
سيقام حفل غنائي له، إضافة إىل رعايته فنًيا وتقديم أغاني خاصة به بخالف باقي الربامج التي ترتك 

املتسابقني فور تخرجهم وحصولهم عىل اللقب.
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 Hollywood" لموق��ع  وفًق��ا 
تتف��اوض   ،"Reporter
الفنان��ة بريتني س��بيرز م��ع دار 
من  للنش��ر   "HarperCollin"
أجل إصدار رواي��ة تكتبها راهنا 
وهي مستوحاة من حياتها، وهي 
الرواية المنتظر أن تكون شبيهة 
بتلك التي صدرت عن نفس الدار 
للممثلة واإلعالمية لورين كونراد 
ع��ام 2009 وحقق��ت مبيع��ات 

وصلت إلى نصف مليون نسخة.
وتعت��زم بريتن��ي س��بيرز كتابة 
الرواية بعد مش��وار فني طويل، 
ش��اركت خالله عض��وة في لجنة 

."X-Factor" تحكيم

مسرحية الثعلب الذي خدع نفسه 
من ذاكرة   المسرح العراقي 

إعداد وإخراج/ عيل الخطاط 

تمثيل/ نخبة من أعضاء فرقة ثيسبس 

الزمان / ترشين األول 2012 

املكان/ قاعة جمعية الثقافة للجميع 

تقدي�م/ فرق�ة ثيس�بس للفنون بالتع�اون مع 

جمعية الثقافة للجميع 

"املرسحي�ة مخصصة مل�رسح الطف�ل من أجل 

إش�اعة الف�رح والرسور بنف�وس األطفال وهي 

خط�وة ع�ىل تقديم مرسحي�ات أخ�رى إلضفاء 

البهج�ة ل�دى األطف�ال.. علم�ا ب�ان املرسحي�ة 

وأهدافها قريبة من مفاهيم الطفل ع�ىل لس�ان الحيوانات لك�ي تك�ون مفاهيمها 

العراقي".

 املخرج 

عيل الخطاط 

صبا إبراهيم: كدت أكون عفيفة اسكندر
بعد ان كانت تطمح يف تقديم ش�خصية عفيفة اس�كندر التي جس�دتها الفنانة إيناس 
طالب ولكون عفيفة كانت قريبة منها بحس�ب ما عربت.. وع�ادت الفنانة صبا إبراهيم 
م�ن الغرب�ة مؤخرا لتك�ون عند أكثر من عمل فن�ي ... ولكنها مازالت تتذك�ر تلك األعمال 
املتميزة التي كانت عندها مع الفنان محمود ابو العباس يف أنهم يرسقون األحالم وخارطة 

الطريق وطيور فوق الجحيم ووكر الذيب. 
وه�ي مازالت تتذك�ر ان الفنان محس�ن العيل هو ال�ذي أطلق مواهبها يف امل�رسح من خالل 
مرسحي�ة ابن البل�د ومرسحية عالم دخ�ان ويف التلفزيون منحها املخرج ج�الل كامل فرصة 

جيدة وكذلك املخرج نبيل يوسف يف مسلسل دكتور سني.

فتاة مسيحية تصطاد قلب علي نجم الدين
فجأة وبدون مقدمات وجد الفنان عيل نجم الدين وهو الش�اب املس�لم نفسه واقعا يف 

عشق فتاة مسيحية وكان عليه ان يفكر يف حل لعشقه هذا.. ولكي نعرف النتيجة 
لذلك العشق علينا بمتابعة مسلسل قصة حي بغدادي للمخرج فارس طعمة 

التميمي والكاتب حامد املالكي املنتظر عرضه قريبا.
علم�ا بان املسلس�ل كان من املؤمل عرضه خالل ش�هر رمضان للعام 

الحايل اال ان امورا ادارية حالت دون ذلك. 
والجدير باالش�ارة ان نجم الدين قد ف�از بجائزة افضل مخرج يف 

مهرج�ان معه�د الفنون الجميلة الس�نوي من خ�الل اخراجه 
ملرسحية الباب ليوسف الصائغ. 

قفطان يقود ثورة في النجف
أعل�ن الفن�ان س�امي قفط�ان ثورت�ه ع�ىل االحتالل 
االنكليزي يف محافظة النجف بمشاركة رفاقه... وكان 
ذلك من خالل تجس�يده لش�خصية الثائ�ر العراقي 
نجم البق�ال من خالل الفيل�م الروائي الجديد 
نجم البقال سيناريو وإخراج عامر 
علوان الذي يتناول تلك الثورة التي 

حدثت عام 1918. 
وس�يكون هذا الفيلم ضمن مرشوع 
فعاليات بغ�داد عاصمة للثقافة للعام 

2013.. علما بان م�دة عرض الفيلم 90 
دقيقة ويجس�د شخصياته اىل جانب الفنان 

سامي قفطان ، عزيز خيون ومقداد عبد الرضا 
وعواطف نعيم.

والجدير باالشارة ان املخرج عامر علوان سبق وان 
اخ�رج للفنان س�امي قفطان الفيل�م الروائي 

زمان رجل القصب والذي شارك يف عدد من 
املهرجانات الدولية.         
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تخبط حكومي جديد
يرى محمد الشجيري أن "إلغاء الحصة هي خطوة 
جدي�دة تضاف الى الخطوات المتخبطة الس�ابقة، 
فالحص�ة التموينية تعد المص�در الوحيد المتبقي 
لق�وت الفقراء والمحتاجين والذي يعيل ما يقارب 
5 ماليين عائلة عراقية تؤمن ما تستطيع ان تؤمن 
لهم من لقمة العيش وتوفر عليهم القليل من المال 

يستخدم في تغطية نفقات الحياة االخرى".
 وأض�اف الش�جيري "منذ ع�ام 2003 وحتى اآلن 
ل�م يتس�لم العراقيون اي�ة حصة كاملة والس�بب 
سوء اإلدارة والفساد المالي، عبر العقود الفاسدة 
و"الكوميش�ن" الذي يحص�ل عليه الموظفون من 
عمليات االس�تيراد والتصدير والش�حن والتفريغ 
وإيصال المواد إلى المواطن البسيط وكل ذلك كان 

مرتع خصب للنهب والفساد المنظم". 
وتابع حديثه "خمس�ة م�واد أساس�ية )الطحين، 
الرز، الس�كر، الزيوت، الصوابي�ن والمنظفات( لم 
تس�تطع الحكوم�ة وبدوره�ا وزارة التج�ارة من 
توفيره�ا وه�ي األهم واألس�اس ف�ي احتياجات 
كل عائلة عراقية بس�يطة فنحن هن�ا ال نتكلم عن 
المترفي�ن واألغني�اء بل ع�ن الفق�راء والمعدمين 
ونحن منه�م واليهم، وهم طالم�ا يملكون نظافة 
الي�د والضمير الحي والس�معة الش�ريفة والصبر 

على نوائب الدهر". 
 وخت�م حديثه متس�ائال بم�رارة "ه�ل تريدون ان 
تقتلوا الفقراء قهرا وجوعا وتبقون على عروشكم 
وكراس�يكم انتم و5 ماليين عراقي هم النخبة من 
االغني�اء والمترف�ون وأصح�اب الروات�ب العالية 
واالمتي�ازات الخرافية كما كان يخطط لذلك صدام 
وانتم االن تضعون ه�ذه الفكرة قيد التنفيذ وربما 
أصبحت واقعا اآلن ومنذ سنوات مضت ونحن نرى 
الترف في العيش والالمباالة في الحفاظ على قوت 
الفقراء ال لشيء سوى انهم عاجزين عن المطالبة 

بحقوقهم!!".

دولة عاجزة ومواجهة مطلوبة
أم�ا مه�دي جب�ر "كاس�ب" 45 س�نة 
فيقول "إن الدولة التي تعجز عن توفير 
الغ�ذاء لش�عبها غي�ر جدي�رة بالطاعة 
بااللت�زام  جدي�رة  وغي�ر  واالحت�رام 
بقانونها وغير جديرة أن تمثل ش�عبها 
قانونيا أمام المجتمع الدولي لذلك أدعو 
إخواني وأصحاب�ي أبناء العراق جميعا 
ال�ى العصي�ان المدن�ي وع�دم الذهاب 
إلى مق�ار وظائفه�م والت�زام بيوتهم 
تعبي�را ع�ن التضامن فيم�ا بينهم ضد 
من يري�د س�رقة غذائهم وه�ذه دعوة 
ال�ى العراقيين جميعا ال�ى التظاهر في 
ص�الة الجمع�ة كل من بيته ومس�جده 
وحسينيته وكل من يريد أن ينال شرف 
المساهمة في تلك الدعوة أن يتظاهروا 
ومس�ؤول  مس�الم  حض�اري  بش�كل 

تعبيرا عن رفضهم ضد هذا االجراء غير المس�ؤول 
م�ن الدولة والحكومة ام�ام مواطنيها فاليوم هي 
الحص�ة التموينية وغدا الدواء والى ما ال نهاية من 

اإلجراءات غير المسؤولة.

جتليات م�صالح طبقية
 ويعل�ق الكات�ب عل�ي عرم�ش ش�وكت بالق�ول 
"يتس�اءل المواطن�ون العراقيون في ه�ذه االيام 
عما اذا صار الس�وق العراقي ك� "البازار" اإليراني 
م�ن حيث قدرته على احتواء الحكومة وتوجهاتها 
وقراراتها، ب�ل ومصيرها!؟. وهذا التس�اؤل ليس 
بالغريب على متتبعي سير التاريخ السياسي حيث 
يشهد بأن "البازار"، والمعني هنا -التجار الكبار– 
قد اسقطوا حكومة "محمد مصدق" في إيران عام 
1952 بالتع�اون م�ع المخابرات الغربي�ة، وكذلك 
كان له الدور الفاعل بإسقاط حكومة الشاه أيضاً. 
واليوم إذا ما سبرنا غور خشية وتساءل مواطنينا 
عن دور الس�وق العراقية في دفع الحكومة إللغاء 
مف�ردات الحص�ة التموينية، فيمك�ن قراءته على 
أن التاري�خ يعيد نفس�ه ف�ي العراق، ال�ذي يراد له 
م�ن بعض الجهات الداخلي�ة والخارجية اإلقليمية 
تحدي�داً، أن يكون نس�خة م�ن الحال�ة اإليرانية". 
ويضيف ش�وكت "وم�ن المفيد التط�رق هنا، بأن 
ما بعد س�قوط النظام السابق في عام 2003 وفي 
خضم الفوض�ى الت�ي رعاها االحتالل، وس�ماها 
ب�"الفوض�ى الخالق�ة" تعرض االقتص�اد العراق 
المنهار أساساً الى تشويه هويته أكثر من السابق، 
حي�ث ترك�ت ابواب�ه مش�رعة دون اي�ة )فالت�ر 
قانونية( إذا جاز هذا التعبير. بمعنى، غياب الرقابة 
والمحاس�بة على تنفيذ المشاريع، ال بل حتى على 
حقيقة وجودها أصالً، وانعدام ضوابط االس�تيراد 
كالرقاب�ة النوعية والعمل وفق التعرفة الكمركية، 
وكذلك انعدام الموازنة التجارية، التي تحافظ على 
المنت�ج الوطني، الذي أهمل إلى حد النس�يان، مما 
أدى إلى نش�وء ونمو القوى االقتصادية الطفيلية 
التجاري�ة، التي وجدت لها حاضن�ة كانت رافعتها 
العقود الحكومية والمقاوالت المس�تندة الى كثرة 
المال الريعي الس�ائب، وبالمناس�بة قد زحف مبدأ 
المحاصص�ة ال�ى موض�وع العق�ود الحكومي�ة، 
وتجلى بأخطر صوره التي تتوجت بفضائح فساد 
مستش�ري يضرب أطنابه في كافة مفاصل الدولة 
العراقية. ومن دون ادنى شك ان تعشش األوساط 
الطفيلي�ة ف�ي كنف الكيان�ات التي بيده�ا القرار. 
وتتح�ول ال�ى قاع�دة طبقية له�ا، خلف�ت انعدام 
الخدم�ات واتس�اع الفق�ر وتردي األم�ن وتوقف 

عجلة التنمية االقتصادية والبشرية".
وف�ي خت�ام حديثه اك�د ش�وكت "أن ق�رار إلغاء 
مفردات الحصة التموينية ال يعدو عن كونه امعاناً 
في دعم سماس�رة السوق من كبار التجار بصورة 

مقننة قدر االم�كان، تعكس موقفاً طبقياً واضحاً 
ال يأب�ه بمصير الطبقات الفقي�رة، وذلك من خالل 
تحوي�ل مبال�غ الحص�ة التموينية من االس�تيراد 
الحكومي المباشر، الى الشراء من السوق الداخلي 
بواسطة المواطنين، أي بمعنى من المعاني تحويل 
هذه االموال الى جيوب بعض السماسرة المالعيب 
في قوت الش�عب العراقي، مما سيحّمل المستهلك 
فرق االس�عار التي يضيفه�ا التج�ار كارباح على 
بضائعهم، او ترتفع االس�عار بفعل قانون العرض 
والطلب، وبالفعل قد زاد على الفور س�عر الطحين 
بمقدار الضعف والحبل على الجرار، في حين ان ما 
توزع�ه الحكومة من مواد غذائي�ة هو بمنأى عن 
جش�ع المضاربين في السوق، مما يؤمن له البقاء 
ضمن سعر كلفة االستيراد، هذا وناهيك عن تحمل 
معاناة التعامل مع نهم بعض التجار، وعدم ضمان 

الجودة وصالحية المواد".

البطاقة ملغية اأ�صال!!
من جهته يقول المواطن يوس�ف نايف )48 عاماً( 
إن "ق�رار اإللغاء من عدمه ال يؤث�ر على المواطن 
العراق�ي"، الفت�ا إل�ى إن "البطاق�ة ملغي�ة أصالً 
وه�ي ال توزع بالش�كل الصحيح".ويوضح نايف، 
قائال "الع�راق بلد نفطي وبالتالي يجب أن يش�عر 
المواطن بقيمته وكرامت�ه كما هو الحال في دول 
العال�م النفطي�ة"، مؤك�داً أن "القرار س�يزيد من 
نس�ب الفقر، ولن يمأل إال بطون التجار، وقد يدفع 
المتضرري�ن الذي�ن يعتبرون التموينية ش�ريانهم 

األبهر إلى التظاهر"، حسب تعبيره. 
ويضي�ف مازحا "بالنس�بة لي، ال أعتب�ر أن حياتنا 
ستكون طبيعية، بدون وجود الحصة التموينية"، 
على حد قوله. وفي وقت يرجح خبراء اقتصاديون 
أن يكون ق�رار الحكومة العراقي�ة بإلغاء البطاقة 
التمويني�ة منس�جماً م�ع ش�روط صن�دوق النقد 
الدول�ي، فإن�ه ش�كل صدم�ًة كبي�رة للمواطنين، 
بخاص�ة للعاطلي�ن ع�ن العم�ل وأصح�اب الدخل 

المحدود. 
وبينما ت�رى الحكومة، من جانبه�ا أن القرار جاء 
للمصلحة العامة، والختصار الطريق والتخلص من 
مشاكل توزيع مفردات التموينية والفساد المرافق 
لها، إال إن هذا الرأي ال يبدو ُمقنعاً لش�رائح واسعة 
م�ن المواطنين، والذين هدد بعضهم بالتظاهر في 

حال لم تعدل الحكومة عن قرارها. 

حجب الأنظار عن الأزمات!!
وف�ي ذات الس�ياق يق�ول المحام�ي س�ليم نعيم 

"تأتي ه�ذه "الفرقع�ة" من قب�ل الحكومة ضمن 
سلسلة عمليات يراد بها حجب األنظار عما يعتمل 
في الوضع السياس�ي من ازمة ش�املة على وشك 
االنفج�ار الكارث�ي. وذلك ابتدأ م�ن محاولة تتفيه 

فك�رة المؤتمر الوطني واس�تحالة عقده، ومروراً 
بط�رح ما س�ميت بورقة اإلص�الح الوهمية، التي 
اردف معها المس�مى ب� "قانون البن�ى التحتية"، 
كم�ا ألحقت الدعوة الى تش�كيل حكوم�ة االغلبية 
البرلمانية غير المتوفرة اصالً، واخيراً وليس اخراً 
ج�اء قرار تبدي�ل الحصة التمويني�ة العينية بمبلغ 
خمسة عشر الف دينار عراقي. هذا الفعل الحكومي 
المثير للجدل واالعتراض والذي يعتبر خير ساحب 
لالهتمام عن تعقيدات الوضع السياس�ي، ويمكن 
ان نزي�د في تع�داد مثل ه�ذه الفرقع�ات ونضيف 
قضية البنك المركزي، وصفقة التسليح من روسيا 
االتحادية وغير ذلك، التي س�رعان كشفت عناصر 

الفساد فيها. 

اإلغاء التموينية والعوملة !!!
 فيما يرى رشيد السراي "ان النية في إلغائها ليست 
وليدة اليوم فقد ارتفع�ت أصوات البعض في اكثر 
من مناس�بة مطالبة بإلغائها، وأصدرت الحكومة 
العراقي�ة قبل م�دة تعميم بع�دم اعتم�اد البطاقة 
التمويني�ة كبطاق�ة رس�مية في المعام�الت قبل 
مدة، وإن لم يتم العمل بذلك كمقدمة لهذا اإللغاء"، 
ويضيف معلقا "حس�نا يقول مجلس الوزراء ومن 
يؤيده في ه�ذا القرار أن التعوي�ض المالي أفضل، 
وأن الق�درة الش�رائية للمواط�ن ق�د ارتفعت وأن 
المبالغ التي تص�رف على البطاقة ينبغي أن توجه 
لجوانب أكثر أهمية!!ويقول الرافضون لهذا القرار 

أن الوق�ت ل�م يح�ن بع�د 
وأن ذل�ك الق�رار س�يؤثر 
بش�كل  الس�وق  عل�ى 
س�لبياً  وس�يؤثر  كبي�ر 
على ش�ريحة كبي�رة من 

المجتمع العراقي.ولست بصدد 
آراء الطرفي�ن، ولكنني  تقيي�م 
أقول إن القضية المالية ليس�ت 
هي الدافع الحقيقي وراء الغاء 
البطاق�ة وإن الموضوع س�يقر 

عاجالً أم آجالً مهما صرخ 
البع�ض ومهم�ا علي�ت 

اصوات الرافضين!!!".
ويجزم الس�راي بان الس�بب يع�ود الن الموضوع 
خاض�ع لق�وة أكبر م�ن الحكوم�ة والبرلمان كما 
يب�دو! وه�ذه القوة أثبت�ت إمكانياته�ا القوية في 
رفع اس�عار الوقود مرة بعد مرة ولم يوقف صراخ 
المعترضين خطواتها ف�ي ذلك!!كما ان هذه القوة 

حطم�ت قط�اع االتص�االت ف�ي البل�د واخضعته 
لخصخص�ة مدم�رة وكان ذلك س�بباً في خس�ارة 
البل�د للملي�ارات من الدوالرات وضي�اع الكثير من 

الطاقات واالمكانيات!!!

ه�ذه الق�وة ذاته�ا م�ن حطم�ت قط�اع الصناعة 
الحكومي وتركته نهبة لإلهمال وضيعت على البلد 
ملي�ارات ال�دوالرات وفرص عمل هائل�ة وخبرات 
س�نين.وهي من حطمت قطاع الزراعة في العراق 
وصارت الس�لطة عل�ى المائدة العراقية تس�تورد 

م�ن اربع دول عل�ى حد تعبير 
أحدهم!!!" 

 ويمضي الس�راي ف�ي حديثه 
بقول�ه  األس�باب   موضح�ا 
"إنه�ا قوة العولم�ة بذراعيها 
العالمي�ة  التج�ارة  منظم�ة 
التي تش�ترط  الدولي  والبن�ك 
جمل�ة م�ن الش�روط على أي 
بلد ينضم له�ا تكون محطمة 
القتص�اده ف�ي الغال�ب اال اذا 
كان البل�د محكوم�اً من نخبة 
ش�روطه  ويف�رض  واعي�ة 
الخاصة أو ال ينضم لهما أصالً 
وال يخضع لهما وهذا الس�بب 
ه�و الذي قاد بلد مثل روس�يا 
التريث لس�نين والخوض  إلى 
في جوالت ح�وار طويلة قبل 

اتخاذ القرار بالدخول وه�ي البلد القوي اقتصادياً 
وسياس�ياً!!وهذا الس�بب ه�و ال�ذي يح�رك االف 
المتظاهري�ن ضد هاتين المؤسس�تين ف�ي انحاء 
مختلف�ة م�ن العالم.ول�و 
أمثل�ة  أن نض�رب  أردن�ا 
العولم�ة  لضحاي�ا 
ب�دءاً  المق�ام  بن�ا  لط�ال 
صاحب�ة  البرازي�ل  م�ن 
االزده�ار االقتص�ادي في 
ثمانيني�ات القرن الماضي 
واالرجنتي�ن الت�ي حدث�ت 
فيه�ا ث�ورة الجي�اع وغير 
ذل�ك م�ن االمثل�ة" .وفي 
ختام حديثه اكد الس�راي" 
ان إلغاء البطاقة التموينية 
وج�ود  بس�بب  ي�أت  ل�م 
فس�اد فيها-رغ�م وجوده فع�اًل- وال توفير مبالغ 
للحكوم�ة لتنفي�ذ المش�اريع وال الكف ع�ن تدليل 
الش�عب العراقي!!!وانما هو تنفيذ لش�روط البنك 
الدول�ي ومنظم�ة التج�ارة العالمية الت�ي تقضي 
برفع الدعم عن السلع االساسية أو بتعبير آخر هو 

خضوع للعولمة !! ".

95 باملئة من ال�صكان ترف�ض القرار
من جهته يقول الخبير االقتصادي ماجد الصوري 

إن "القرار لم يكن مدروس�اً ومعمقا، وال ينس�جم 
م�ع متطلب�ات الش�عب العراق�ي"، الفت�اً إل�ى إن 
"االس�تفتاء ال�ذي أُج�ري ف�ي عه�د نائ�ب رئيس 
ال�وزراء الس�ابق بره�م صال�ح بّين إن نس�بة 95 
بالمئة من السكان ترفض إلغاء البطاقة التموينية 

والتعويض ببدل نقدي". 
ويضيف الصوري أن "الحلول المطروحة هي نفس 
الخي�ارات الس�ابقة، وتتمث�ل بتخصيص خمس�ة 
مليارات دوالر س�نوياً"، مشيراً إلى "غياب اآلليات 
الواضحة لتوزيع مبالغ التعويض مما سيؤدي إلى 
حدوث فس�اد مالي"، مؤكدا أن" ش�روط صندوق 
النق�د الدولي تنص على أن المس�اعدة في تخفيف 
مس�تويات الفقر وتخفي�ض البطالة ل�ن تتم قبل 
أن ترف�ع الحكوم�ة الدعم عن البطاق�ة التموينية 

والمشتقات النفطية". 
وكان الع�راق ق�د أبرم اتفاق�اً مع صن�دوق النقد 
الدول�ي في ش�هر تش�رين الثاني من ع�ام 2004 
يقض�ي بموجبه إلغ�اء %80 من الدي�ون المترتبة 
بذم�ة العراق البالغة 120 مليار دوالر من قبل دول 
نادي باري�س مقابل الت�زام الع�راق باإلصالحات 
االقتصادي�ة ومنه�ا رف�ع الدعم على المش�تقات 
النفطي�ة والبطاق�ة التمويني�ة وتحس�ين نوعية 
إحصاءات�ه المالي�ة وتأمين الش�فافية ف�ي توفير 

الموارد للبنك المركزي. 

التموينية وا�صتمرار النهب

 واش�ار ش�اكر الناص�ري إل�ى أنه "بعد س�قوط 
نظام القمع الدكتاتوري، واصلت الس�لطاُت العمَل 
بالبطاق�ة التمويني�ة التي بدأت تش�هد تراجعا في 
مفرداته�ا ومحتوياته�ا ورداءة م�ا يت�م توزيع�ه 
فيه�ا باإلضاف�ة إلى التالع�ب بالمقادي�ر والتأخر 
في مواعي�د توزيع الحصة الغذائي�ة التي يفترض 
بأن تك�ون منتظمة ودقيقة الن أع�داداً كبيرة من 
العائ�الت العراقي�ة تنتظره�ا كل ش�هر". مضيفا 
"تحول�ت البطاق�ة التمويني�ة ومفرداته�ا بعد أن 
س�اد نظ�ام المحاصص�ة والتواف�ق الطائفي الى 
س�احة صراع بين القوى الطائفية والقومية ليس 
م�ن اجل تولي م�ن هو أقدر على تلبي�ة احتياجات 
الفق�راء م�ن العراقيي�ن وتحس�ين حياتهم ولكن 
ألن وزارة التجارة قد أصبحت اداة كبيرة للس�رقة 
واللصوصية وس�رقة قوت ش�عب بأكمله وان من 
يتولى هذه الوزارة سيتحول وفي غضون أيام الى 

احد الرؤوس الكبيرة ومن أصحاب المليارات.
وأوض�ح الناص�ري "أن مليارات ال�دوالرات نهبت 
تحت يافط�ة البطاق�ة التمويني�ة، وزارة التجارة 
التي تسلمها من كان يس�مى "قديس الدعوة"عبد 
الفالح السوداني، القيادي في حزب الدعوة تحولت 
ال�ى قلعة حصينة للفس�اد والس�رقة واس�تغالل 
السلطة واإلثراء الفاحش. فضائح كثيرة ورؤوس 
كبيرة يتم الكش�ف عن فس�ادها، س�رعان ما يتم 
توفير الحماية لها بذريعة االس�تهداف السياس�ي 
والطائف�ي فتهرب بم�ا حملت وهّرب�ت من أموال 
ولك�ن، ال مف�ردات الحص�ة التمويني�ة تحس�نت 
وال حياة الفق�راء من العراقيين والذين يش�كلون 
م�ا نس�بته 8 بالمئ�ة من مجم�وع الس�كان وفقا 
لإلحصاءات الرس�مية لوزارة التخطيط تحس�نت 
كذل�ك او ش�هدت تقدم�ا ف�ي مج�االت انخفاض 

معدالت الفقر والجوع واألمراض".
وكش�ف عن "ان ق�رار الحكوم�ة بإلغ�اء الحصة 
التموينية وتعويضها بمقابل مادي شهري لكل من 
يس�تحقها 15 الف دينار شهريا. يأتي ضمن مسار 
الفس�اد واللصوصية الذي أش�رنا إليه وإال 
كيف يتم تفس�ير اس�تعداد ه�ذه الحكومة 
لزي�ادة المقابل المادي للحص�ة التموينية 
ان ش�عرت  بمج�رد  دين�ار  أل�ف   25 ال�ى 
بحج�م الرفض الواس�ع ال�ذي تصاعد بعد 
س�ماع خبر قرار الحكوم�ة بإلغاء البطاقة 
التموينية. وكذلك فان هذا القرار س�يكون 
فاتح�ة لمجموع�ة ق�رارات تتطاب�ق م�ع 
ش�روط صندوق النقد الدول�ي الهادفة الى 
انهاء مس�ؤولية الدولة عن حياة ومعيشة 
المواط�ن ويأت�ي انهاء الدعم ع�ن األغذية 
والوقود وخصخصة القطاع العام وخفض 
الدع�م في مجاالت الصح�ة والخدمات من 
ضم�ن ابرز ش�روط صندوق النق�د والبنك 
الدوليي�ن الت�ي يت�م فرضه�ا عل�ى كل بلد 

يتعامل معهما او يحتاج مساعداتهما.
وف�ي خت�ام حديثه قال س�اخرا "ف�ي بلد 
غن�ي وبميزاني�ات ضخمة كالعراق، ف�إن الحديث 
عن حص�ص غذائي�ة توزع ش�هريا يصب�ح مثارا 
للس�خرية. العم�ل وفق نظ�ام الحص�ص الغذائية 
ه�و نظ�ام مهي�ن ج�دا وال إنس�اني، إذ أن الدولة 
يجب ان تتحمل مس�ؤولياتها تجاه حياة س�كانها 
ومواطنيه�ا خصوص�ا أولئ�ك الذين 
يعانون من البطال�ة والفقر وانعدام 
تحس�ين  عل�ى  تعم�ل  أن  و  الدخ�ل 
يلي�ق  وبم�ا  ومعيش�تهم  حياته�م 
به�م كبش�ر ولي�س كزوائ�د تعم�ل 
من أج�ل التخلص منه�ا. ولذلك فإن 
عل�ى الس�لطات العراقي�ة ان تعم�ل 
عل�ى ايجاد نظ�ام فاع�ل للضمانات 
االجتماعي�ة والصحية يك�ون قادرا 
المعيش�ية  على تحس�ين األوض�اع 
والحياتي�ة للفق�راء وللعاطلي�ن عن 
العمل وكل من ال يتمكن من الحصول 
على مرتب شهري جراء قيامه بعمل 

أو وظيفة ما". 

الدعوة للتظاهرات
  اما المواطن هادي الس�المي فيرى 
اهمي�ة التظاه�رات والوقوف بوجه 
الق�رار الجائر قائال"ق�رار  مجلس ال�وزراء  الذي 
تضمن اس�تبدال مبلغ مالي يبلغ 15 الف دينار )12 
دوالر( لكل فرد شهريا بالبطاقة التموينية اعتبارا 
م�ن االول آذار 2013 . ه�ذا  الق�رار ال يعتم�د على 
دراس�ة حقيقة  وهو يعبر عن جهل  وتخبط كبير  
والدلي�ل على ذل�ك ان إحصائي�ات وزارة التخطيط  
أعلنت ان %23 من الش�عب الع�راق هم تحت خط 
الفق�ر كم�ا ان الحكومة ل�م توفر االم�ن الغذائي 
بس�بب تخلف الواقع الزراع�ي والصناعي   و جاء 
هذا القرار وس�ط ارتف�اع في االس�عار وصعوبة 
العي�ش وارتف�اع نس�ب البطال�ة ... وم�ن  اج�ل 
االختص�ار نقول ان إلغ�اء البطاق�ة التموينية هو 
إط�الق رصاص�ة الرحمة لمعظم  فئ�ات المجتمع 
المهمش�ة وس�وف يؤدي فق�دان الثق�ة بالنظام 
الجدي�د ال�ذي ج�اء  بع�د 9/4/2003.. ومن اجل 
الضغ�ط على مجل�س ال�وزراء من اج�ل التراجع 
عن قراره ندعو كافة ش�رائح المجتمع الى تنظيم 
تظاهرات س�لمية يوم الجمعة الق�ادم . كما ندعو 
اعضاء مجلس النواب الش�رفاء منهم الى االلتحاق 
بالتظاه�رات الس�لمية الن الموض�وع يتعل�ق ب�� 

قوت الشعب".
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التموينية واإلجراء احلكومي..

إقرار بفشل املعاجلات أم خضوع لصندوق النقد الدويل؟!

إلغاء احلصة التموينية 
وتعويضها بمقابل مادي 

شهري لكل من يستحقها 15 
ألف دينار شهريا يأيت ضمن 

مسار الفساد واللصوصية

الدولة التي تعجز عن توفري 
الغذاء لشعبها غري جديرة 

بالطاعة واالحرتام وغري 
جديرة بااللتزام بقانوهنا 

إلغاء البطاقة التموينية مل يأت 
بسبب وجود فساد فيها -رغم 
وجوده فعاًل- وإنام هو تنفيذ 

لرشوط البنك الدويل ومنظمة 
التجارة العاملية التي تقيض برفع 

الدعم عن السلع األساسية!!

   رفُع الغطاء عن السّلة الغذائية للمواطن برغم قلتها ورداءة نوعيتها، توّجٌه حكومّي فّجر ويفّجر الكثري من التساؤالت عن مغزى التوقيت وأبعاده ودالالته، وأثار العديد من عالمات 
االستفهام عن هذا اإلجراء الذي جيعل الفقري وأصحاب الدخل املحدود بني مطرقة السوق وسندان التجار يف "بازار" املزايدة وهو ال يعدو عن كونه إمعانا يف دعم سامرسة السوق من كبار 

التجار عىل حساب الشعب.. وقرار إلغاء البطاقة التموينية يراه البعض إجراًء مّثل وُيمّثل خضوعا لرشوط واشرتاطات نادي باريس وصندوق النقد الدويل اللذان أكدا عىل رفع الدعم، فيام 
اعترب آخرون القرار، إقرارا بعجز احلكومة عن معاجلة امللف ... وللوقوف عىل أبعاد وتداعيات سحب البطاقة التموينية من التداول كانت لنا جولة.

شاكر الناصري علي عرمش ماجد الصوري

            امل�صتقبل العراقي/ التحقيقات
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         امل�ستقبل العراقي/ توفيق الدبو�س 

تحملت خزينة الدولة العراقية أمواال طائلة لتوفير 
البطاقة التموينية. ولكن كانت منفعتها للش�عب 
ضئيلًة ج�داً, فأغلب موادها ُحجبت ولم يبَق منها 
إال القلي�ل, ولم يك�ن بالج�ودة المطلوبة, إضافة 
إل�ى تأخر توزيعه�ا, وبقائها في المخ�ازن فترة 
طويلة بظروف خزن س�يئة, مع تقاعس الوكالء 
في التوزيع أو ربم�ا التالعب بها. وإن توفر النزر 
اليس�ير منه�ا فهو عرض�ة للتالعب وق�د يجري 
تبديله بنوعيات رديئة م�ن قبل موظفين عديمي 
الذمة, أو من بعض الوكالء الذين أخذ منهم هوس 
الطمع والجش�ع مأخذه. فأعمى بصيرتهم وألغى 
وجدانه�م وأم�ات ضميره�م. كما أن جيش�اً من 
ف�وا ألجل ديمومة ه�ذه البطاقة  الموظفي�ن ُوظِّ
المعطل�ة, لو ُنقلوا بعد تأهيله�م إلى دوائر أخرى 
تش�هد زخماً  في أعداد المراجعي�ن وقلة الكوادر 
الوظيفي�ة ل�كان أجدى وأكثر نفع�ا, حيث يعاني 
فيه�ا المواطن م�ن التداف�ع والتأخر ف�ي إنجاز 
معاملته, كدوائر الس�فر والجنس�ية والتس�جيل 
العق�اري واألحوال المدنية, رغم معاناة الوصول 
له�ذه الدوائر لطبيع�ة الوضع األمن�ي ولصعوبة 

التنقل لكثرة الموانع والس�يطرات, واالختناقات 
المروري�ة. كم�ا إن بنايات كبيرة تش�غلها وزارة 
التج�ارة للخ�زن والتوزي�ع برغ�م رداءة الخ�زن 
وس�وء التوزيع, والدولة أحوج له�ا في مجاالت 

أخرى. 
ل�ذا كان لزاما البحث عن بديل للبطاقة التموينية, 
بع�د أن عجزت الدولة بمؤسس�اتها عن تحس�ين 
مفعولها, وأداء وزارة التجارة لجعلها وسيلة من 
وس�ائل رفع المعاناة عن كاهل الطبقة الضعيفة 
من الشعب وخاصة العاطلين عن العمل واألرامل 
واأليتام ومحدودي الدخل. ومن المعروف وليس 
خافي�ا أن ش�ريحة كبي�رة م�ن الش�عب العراقي 
تحت مس�توى خ�ط الفقر.  والبطاق�ة التموينية 
كان�ت عوناً الس�تمرارية الحي�اة بالح�د األدنى, 
وداعماً لهذه الشريحة التي لم تجد حلوالً لواقعها 

المأس�اوي 
غ�م  بر
ت  ني�ا مكا إ
ق  ا لع�ر ا
لي�ة  لما ا
تهدر  الت�ي 
ت�ه  ا ر قد و
ية  لبش�ر ا
لمعطل�ة  ا

تقريباً. 
ومع األسف 
لم  الش�ديد 
تجِر دراس�ة 
جدي�ة إليجاد الحل�ول والبدائل بمش�اركة خبراء 
اجتماعيي�ن واقتصاديين بهذا األم�ر. فجاء الحل 
الحكوم�ي بإلغاء البطاق�ة التموينية ودفع مبلغ 
15أل�ف دينار لكل فرد تعويض�اً عن هذه البطاقة 
المعطل�ة ش�به المش�لولة. وهذا إج�راء فيه من 
االيجابيات الش�يء الكثير ومنها كف يد الفس�اد 
وانع�دام الذمة عن�د َمن يجري صفقات الش�راء, 
والعموالت والرشى التي كان يتقاضاها البعض. 
ويقل�ص الحاج�ة لع�دد الموظفي�ن والمخ�ازن 
واإله�دار والتلف جراء س�وء الش�حن والتخزين 
ويجن�ب المواطنين معاناة تعامله�م مع الوكالء 

وأمور أخرى المختصون أدرى بها مّنا. 
وم�ن حقنا أن نق�ول إن قرار مجل�س الوزراء له 
سلبياته أيضا ألن األسعار سترتفع بالتأكيد لعدم 

تمكن الدولة من السيطرة عليها وعدم قدرتها 
عل�ى إلزام التجار بأس�عار معقول�ة ال ترهق 
المواطن العراقي الُمرهق من تكاليف معيشٍة 
لم تك�ن س�ابقا موج�ودة كتوفي�ر الطاقة 
الكهربائي�ة ع�ن طري�ق المول�دات األهلية 
وش�راء الم�اء الصالح للش�رب بع�د عجز 
غالبية مشاريع ماء الشرب الحكومية عن 
توفير ماء صالح للش�رب بدرجة مقبولة 
عالمي�اً وتكالي�ف الع�الج ف�ي العيادات 
الخاصة لع�دم قناعة العراقي بالمنفعة 
والجدي�ة ف�ي مراجعة المستش�فيات 
الحكومي�ة. وإن ادع�ت الحكومة إنها 
ستحدد سعر الطحين فلن تتمكن من 
هذا أب�داً وهذا مس�تحيل التنفيذ ألن 
الطحي�ن أصناف ومختل�ف الجودة 
وس�يعاني الن�اس م�ن ذل�ك دون 
جدل وذات الش�يء سينسحب على 

بقية المواد.وأنا شخصيا عملت في هذا 
المجال قبل ثالثين سنة ولي خبرة فيه.والتجربة 
أثبتت عدم قدرة أية س�لطة ف�ي العراق تنفيذ هذا 

الوعد.
كم�ا إن طرق ووس�ائل توزي�ع المبال�غ النقدية 
س�يطولها الفس�اد المالي أيضا. وستذهب أموال 
طائل�ة لجيوب الس�راق والمحتالي�ن,  كما حدث 
ألموال الرعاية االجتماعية, وكما يحصل اآلن من 
ذهاب رواتب آالف المنتس�بين للقوات المس�لحة 
لجيوب البعض, لوجود أسماء وهمية أو أفراد ليس 

لهم  
أو  وجود 

حضور. كما إن نس�بة كبيرة 
من أفراد هذه القوات يس�تلمون نصف رواتبهم 

والباق�ي لجي�وب رؤس�اءهم لكي يس�محوا لهم 
بعدم التواجد في الواج�ب الفعلي, مما أرهق من 
يتواجد فعالً والتزم بالواجب الوطني واألخالقي. 
فجعل ه�ذه القوات ضعيفة ألن الفس�اد ش�ابها 

ودمر قدراتها.
وأطل�ت النزاع�ات الحزبي�ة الكيدية برأس�ها في 

هذه القضية وانبرت العديد من الكتل التي تسمي 
نفس�ها بالسياس�ية باالعتراض. كم�ا اعترضت 
عل�ى قانون البنى التحتي�ة وعطلته ألنها ال تجيد 
غير الرفض والتعطيل. ولم تطرح الحلول البديلة. 
ولم تكلف نفس�ها بإجراء الدراسات الموضوعية 
لتطرحه�ا كبدائل. وكما عودتنا الكتل السياس�ية 

فإنها تجرُّ البالد من أزمة إلى أخرى.
  ول�م َيع�د له�ا َه�ٌم إال ه�ذا. ونح�ن كمواطنين 
وبخبرتن�ا البس�يطة ندل�و بدلونا في ه�ذا األمر, 
علَّن�ا نجد أذن�اً صاغية لم�ا نقول ألنن�ا نرى فيه 
المصلحة, و في�ه غلق باب جدل ونزاع جديد هلل 
له دعاة المشاكل وبث الفرقة ألي سبب, واعتادوا 
الصراع�ات الكيدي�ة خدم�ًة لمصال�ح كتلوية أو 
طائفي�ة أو عرقي�ة عمياء بع�د أن ابتعدوا عن كل 
المفاهي�م واألخ�الق الوطني�ة والمصلح�ة 

العامة فنقول:
الحل هو في منح الخيار لرب العائلة 
إن كان يري�د تعويض�اً مالي�اً أو 
توزي�ع  بنظ�ام  االس�تمرار 
التموينية لمدة  البطاقة 
ه�ذا  وبع�د  س�نة. 
تقيي�م  يج�ري 
  . للح�ل
ا  ه�ذ و

س�يتقلص عدد 
المس�تمرين ف�ي نظ�ام البطاق�ة 

وسُيمكن الوزارة من استيراد مواد أقل وستكون 
أفض�ل, على أن يصحب هذا نظام تخزين وتوزيع 
أفضل وس�يكون هنا فائض في أعداد الموظفين 
و المباني التي يمكن استغاللها ألمور أخرى. مع 

اهتم�ام وزارة التجارة باس�تيراد م�واد البطاقة 
لتبيعه�ا على موظف�ي الدول�ة والمتقاعدين من 
خالل وزاراتهم بأس�عار معتدلة, كما كان يجري 
س�ابقا في األس�واق المركزية أو بشكل آخر بعد 
دراس�ة مس�تفيضة موضوعي�ة له�ذه المس�ألة 

الهامة.
ومن األفضل جعل مبل�غ التعويض 25 ألف دينار 
لكل فرد. وليكن جزءا من هذا المبلغ ضمن منهج 
توزيع فائض عائدات النف�ط على المواطنين, أو 
م�ن األموال المس�تردة أو التي تس�ترد من أموال 
الشعب التي نهبها المفسدون, لكي ال يذوب مبلغ 
التعويض البسيط ال� 15 ألف دينار الذي اقترحته 
الحكومة  بس�رعة في لجج ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية المرتقب.
كما نقت�رح أن يكون لرب األس�رة الحق بالعودة 
عن خياره إن شاء ذلك, ولكن بعد فترة ال تقل عن 
س�تة أش�هر, ليتس�نى للوزارة تهيئة حصته .ألن 
العودة بش�كل مباشر يس�بب إرباكاً .مع ضرورة 
إيجاد صي�غ  دقيقة  تمنع المتالعبين من التزوير 

ونهب أموال الدولة من هذا الباب.
المه�م إن ق�رار تعوي�ض المواط�ن بمبل�غ ع�ن 
مف�ردات الحص�ة التموينية فيه بع�ض الصواب.

ويستحق الثناء. ولكنه بال مخطط وال دراسة وال 
حلول معقولة وجرى ضمن أروقة رئاسة مجلس 
الوزراء, وباستش�ارة ذات المستشارين الذين لم 
نج�ِن منهم خيراً, لعدم خبرته�م وتأهيلهم, وهو 
بحاج�ة إلع�ادة الدراس�ة وط�رح القضية على 
الش�عب بوس�ائل األعالم واالس�تماع آلراء 
خب�راء من خ�ارج حلقة المستش�ارين 
التابعين لديوان مجلس الوزراء لكي 
ال يس�بب الحل تدهوراً معيشياً 
ف�ي  واضطراب�اً  خطي�راً, 
األس�واق. أم�ا إن بقيَّ 
الحل كم�ا طرحته 
م�ة  لحكو ا
غبن   ففيه 
للفق�راء 
قبة  معا و
عل�ى  له�م 

فقرهم.
األخي�ر  وس�ؤالنا 
للكت�ل المعترض�ة على 
وه�م  الحكوم�ي,  الح�ل 
بالتأكي�د يعلم�ون إن ف�ي كل 
للمعارض�ة  رأي�اُ  هن�اك  العال�م 
وحل�وال بديلة لما تطرح�ه الحكومة 
ول�كل معارضة ف�ي العال�م حكومة ظل 
ف�ي أدراجها حلوال ل�كل قضية ورأياً في كل 
مش�كلة .فأين حلولهم وما ه�يَّ طروحاتهم؟؟ 
فهل تعلَّموا ش�يئا من اآلخرين؟ أم إنهم ينتظرون 
اإلش�ارة من هذه الجهة اإلقليمي�ة أو تلك الدولية 
الت�ي ال تري�د لن�ا خي�را, وحينها يتفوه�ون بما 

يستنكره الناس لعدم معقوليته؟؟

        امل�ستقبل العراقي/تي�سري عبداجلبار الآلو�سي 

ه�ل يش�ارك الفقير ف�ي تقري�ر السياس�ة العامة 
ف�ي الع�راق؟ لإلجابة ع�ن األمر نقول المش�اركة 
تأتي من ش�خص غي�ر أمّي يع�ي دوره وال يكتفي 
بمعرفة حقوقه بل يدرك وسائل حمايتها التي تمر 
عب�ر العمل الجمع�ي وضمان احت�رام خياراته مع 
تلبية ما يرسمه عبر األنش�طة المجتمعية المدنية 
األنضج تناس�با وتعقيدات تركي�ب الدولة الحديثة 
وآلي�ات اش�تغال مؤسس�اتها.. فه�ل يتواف�ر هذا 

لفقراء العراق؟
اإلجاب�ة بقراءة نس�بة األمي�ة التي تش�كل نصف 
المجتم�ع العراقي وهي ترتفع بين النس�اء لتصل 
أكثر من ثلثيهّن وألن نس�بة الفق�ر في العراق كما 
تعلنها المؤسس�ات الدولية الرصينة قد وصلت إلى 
حوال�ي ثلث الس�كان فهذا يعن�ي أن الفقراء طبقة 
ف�وق كونه�ا معدم�ة اقتصاديا ه�ي أمي�ة أبجديا 

ل؟ وحضاريا.. فكيف للعامل الذاتي هذا أن ُيفعَّ
الطبقة السياس�ية الحاكمة ]وال أق�ول النخبة ألن 
النخب�ة تعني الفئة الممتلئ�ة الغنية فكريا معرفيا، 
بخ�الف الطبقة الت�ي كثرما تكون فارغة س�لبية[ 
تعرف لعبتها وتس�تغل لتمرير جرائم الفس�اد هذا 
العامل، أي الفقر المعرفي أو األمية. ولس�تُ أعرف 
ديمقراطية وعدالة بوجود الجهل واألمية وظواهر 
التخل�ف... ومث�ال تمري�ر األمور اس�تغالل الدجل 
وتقمص ال�ورع والتقوى والقدس�ية الدينية زيفا 
لكي يتم التحك�م بالوعي الجمعي وتس�يير الكتلة 
الكبيرة تلك كقطيع يرتعد من ذاك الذئب المفترس، 

خانع لسطوته ال رّد له يصد الجريمة واالفتراس!
م�ن جه�ة أبع�د تفصيال حتى ل�و وجدن�ا أن نخبة 
صارت توضح األمور وتفضحها وتكشف الطبيعة 
اإلجرامية وآليات التصدي فليس هناك من يقرأ وإن 
اكتش�ف من يقرأ و-أو حتى إن تع�رف وأدرك فهو 
مش�لول بهول رعبه أو استس�المه ]لق�َدره[ الذي 
ق له على  ل�م ينطق ب�ه دين وال قانون ولكنه يس�وَّ
أن�ه )َقَدر( ال مناص منه بإس�قاط القدس�ية عليه 
بالفتاوى السياس�ية المس�لفنة ببرقع ديني كاذب 
كما ُيفرض عليه بس�لطة العسكرة والتجييش كما 
باستغالل المادة 4 إرهاب والميليشيات التي تجسد 
البلطجة السياس�ية، ونحن نعيش يوميا تصفيات 
َم�ن يق�ول: ال للجريم�ة، بالكوات�م وبالمفخخات 
واللواصق المتفجرة وبالتس�ميم الذي لم ُينتبه إلى 
عودته بثاليوم األمس أو بالس�جن وتلفيق القضايا 
بحجوم مختلفة تستوعب حجم الضغط المطلوب 

على الشخص وما يطلب منه قسرا...
أم�ا ابت�زاز جمه�ور الفقراء فبق�رارات م�ن مثل 
أالعي�ب التحكم بالعمل�ة وبالميزاني�ات وضبطها 
على مقاس جرائم الفس�اد؛ وفضال عن ذلك نشهد 
ق�رارات تثير الج�دل والفوضى واالعتب�ارات التي 
تدي�ر رأس المواط�ن وتحي�ره؛ فيم�ا تضعه تحت 
مقصل�ة الضغ�ط حّد اإلمات�ة والتصفي�ة بطريقة 

اإلبادة الجماعية...
مثالن�ا قرار إلغاء البطاق�ة التموينية الذي ال ندري 
مس�توى دراس�ة تأثي�ره عل�ى العمل�ة م�ن جهة 
التضخ�م وقدرته�ا الش�رائية وم�ن جه�ة حج�م 
اس�تجابتها لمطلب الفقي�ر الحيات�ي اليومي أمام 

ال�ذي  الجنون�ي  األس�عار  ارتف�اع 
عادة م�ا يرافق زي�ادات الرواتب 
األدنى من متواضعة تجاه واقع 

السوق!
لش�خص،  كي�ف  ن�دري  ال 

رئاس�ة  بمس�ؤوليته 
حكومة دولة بعشرات 

المواطنين،  ماليي�ن 
كي�ف ل�ه أن يبرر 

بمكافحة  اإللغاء 
أي  الفس�اد!! 

ال�ذي  فس�اد 
فح�ه  يكا
ء  لغ�ا بإ
ق�ة  لبطا ا
التمويني�ة؟ 
ق�ة  لبطا ا
ى  م�أ

ت  ا لثغ�ر با
ولكنه�ا ظلت 
عالج�ا لي�س 
الفقير  لوضع 

ب�ل  حس�ب 
الدولة  لوض�ع 
المنهوب�ة قبله 
حي�ث ال حصة 
م�ن  للفق�راء 
ث�روات الوطن 
ه�ذا  س�وى 

الفت�ات! فكيف 
إلغ�اُء  س�يعالج 

ما تبقى من فتات، 

فس�اَد النهب والس�لب على أعلى 
مس�توى؟ نحن نتحدث عن سرقة 
مئات ملي�ارات ال�دوالرات وليس 
ع�ن دين�ار أو 15000 دين�ار بع�د 

ُطعم الثالثة آالف دينار زيادة!!
كيف نقب�ل لرئيس وزراء ووزرائه 
أن يحس�بوا األم�ور بدول�ة به�ذا 
الحج�م ))حس�اب ع�رب(( يعن�ي 
أموره�م  يع�دون  أميي�ن  حس�اب 
ويخرج�ون  الك�ف!!  أصاب�ع  عل�ى 
بق�رار بحاجة لدراس�ات االقتصاديين 

ومفكريه�م ومؤسس�ات ومنظم�ات متخصص�ة 
وإحصاءات ال يتوفر منها أي إحصاء وطني س�ليم 

منذ عقود!؟
القضية يا سادة، أّن من يطالب بالبطاقة التموينية 
وقواني�ن  بأرق�ام  دراس�اته  يع�رض  أن  ينبغ�ي 
معرفية دقيقة يفضح فيه�ا قرار إلغائها وخلفيته 
غي�ر المدروس�ة، غي�ر المنصف�ة، غي�ر الحكيمة. 
وم�ن يطالب بالبطاق�ة التموينية فإن�ه لن يحصل 
عليه�ا باكتفائ�ه بتصريح صحف�ي أو إعالمي وال 
بالسخرية من القرار المشؤوم بإلغائها بل البد من 
موقف حازم يتصدى للقرار ويجعل المسؤول عنه 

يتراجع.. التصريحات والح�وارات وما يصدر على 
مواقع التواص�ل االجتماعي هي بارومتر المواطن 
البسيط ولكنها ليست مهمة القادة والنخب فهؤالء 

عليهم واجبات أخرى أكبر وأدق.
فل�كل من أصدر بيانا يتب�رأ فيه من القرار ويكتفي 
باإلشارة إلى سلبياته التي تسيء لمن هم تحت خط 
الفقر ومن هم فوقه، نحن لسنا بحاجة لمواساتك 
)الس�كتاوية( ال حاج�ة للفق�راء المبتلين لصراخ 
الصمت األخرس فقد ولَّى طغيان الدكتاتورية وتم 
كسر حواجز الخوف؛ وكما ترون فقد نزل البسطاء 
في احتجاجات عفوية سبقت القيادات واألحزاب.. 

فهل مازالت تلك القوى ال ترى هذه الحقيقة؟
الفق�راء الي�وم في ظ�روف تكال�ب الهجمة وقوة 
تنظيمه�ا وتمت�رس األزم�ة خلف بلطجي�ة بحجم 
أجهزة دولة وميليش�يات مدربة ومافيات منظمة، 
بحاج�ة إل�ى قوى وطني�ة مقتدرة، ف�إذا كان لدى 
تل�ك الق�وى م�ن موق�ف عنده�ا فلحظته�ا نقول 
م�ع الفق�راء المغلوبي�ن عل�ى أمرهم: انزل�وا إلى 
الشارع، إلى ميدان التحدي؛ وقولوا كلمتكم بالفعل 
والعم�ل.. عندها س�نؤمن بأنكم م�ع الفقراء بحق 
ومع ح�ل همومهم المتراكمة وبمس�توى التحدي 
والمس�ؤولية.. وطبعا الفعل المشار إليه هنا يعني 
أن تتج�ه الق�وى الوطني�ة إل�ى التظاهر الس�لمي 
بشعار واحد سيهدر به ماليين الفقراء: كفى إمعانا 

في استغالل الفقراء.. كفى تجويعا لهم.. 
وللحكوم�ة نقول: لتنطل�ق قاطرة البن�اء والعمل 
وإزال�ة البطالة وليتم التحكم بالس�وق الش�ره في 
امتص�اص دمائنا ليل نه�ار. ولنبدأ حياة إنس�انية 
كريم�ة ح�رة منعتقة م�ن كل أش�كال االس�تبداد 
واالستغالل .. أعيدوا البطاقة التموينية وليس لكم 
حق إصدار قرار فيما أنتم ما عدتم أكثر من حكومة 
تس�يير أعمال حتى يصّوت الش�عب لخياره الجديد 
األكيد.. واشرعوا بقبول الدراسات العلمية للوضع 
االقتصادي العام بتفاصيله كيما نستطيع الوصول 
إل�ى التح�رر من ه�ذه البطاقة اللعنة ف�ي حياتنا.. 
أوقفوا الفس�اد الذي ينتقل الي�وم من العبث بمواد 
البطاق�ة إلى العب�ث بأموال البطاق�ة وبغيرها من 
ثروات بل بابتزاز الفقراء أكثر واستغاللهم بصورة 

أشّد.. 
إّن حكومتك�م الت�ي عجزت ع�ن معالج�ة قضية، 
الحكومة التي بات العراق فيها بوابات مشرعة لكل 
أشكال الفساد والنهب والسلب فإن الفقراء تحديدا 
يصرخ�ون الي�وم: لتس�قط تل�ك الحكوم�ة، ألنها 
ليست سوى طبقة مصطنعة اعتاشت طفيليا على 

تعكزها على الوهم لتبرير فسادها وظلمها ولتأِت 
حكوم�ة الفق�راء الت�ي يمكنها أن تلب�ي مطالبهم 

وتعالج مشكالتهم التي ما عاد يمكن تحملها.. 
فإلى ميادي�ن التظاهر ضد القرار، ليس حصرا فيه 
ب�ل فضحا لمجمل جرائم مثلث )الطائفية الفس�اد 
اإلرهاب( وما يمارسونه بحق ماليين الفقراء.. أما 
غير هذا القرار فلن يكون سوى ممارسة تدخل في 

ميدان التنفيس لمصلحة حكومة الفساد ال غير.. 
إذن القضية ليس�ت كدية لبطاق�ة التموين وللقمة 
رته�م طويال  الع�ار الت�ي اس�تهانت بالبش�ر وحقَّ
القضي�ة ه�ي ما يس�تتبع م�ن مش�كالت متنوعة 
اقتصادية اجتماعية وما سيكون من وضع مستجد 

ال يمكن العودة عنه إذا ما ُطّبق القرار...
وبانتظ�ار مواقف القوى السياس�ية المعبرة بحق 
ع�ن فئات المجتم�ع وطبقاته بتن�وع أطيافها بما 
يوق�ف الق�رار البد من وقفة ش�عبية م�ن الجميع 
إعالن�ا رس�ميا وش�عبيا في ق�رار تنحية رئاس�ة 
حكوم�ة بغ�داد ع�ن صه�وة ج�واد الس�لطة التي 
باتت تنف�رد بها بخطط ال تقدم س�وى الخطل تلو 
اآلخر وبما يوقعن�ا بمآزق متعاقبة تتراكم س�لبيا 

بمخاطرها وكوارثها ونوازلها...
وتحية لفقراء الشعب 

* إل�ى أولئ�ك المحرجي�ن م�ن النقد الموج�ه إلى 
الحكوم�ة ورئاس�تها تحديدا، نهمس ف�ي آذانهم: 
إن عش�رات الحكومات تسقط وتس�تبدل في دول 
العالم كافة وال مش�كلة في األم�ر.. ألن الثابت في 
الحياة البش�رية هي الش�عوب ولي�س الحكومات 
وال الش�خصيات.. ولم يفس�ر أحد سقوط حكومة 
بأن�ه انتقاص م�ن الحق�وق المدنية والسياس�ية 
لش�خص رئيس وزرائ�ه ولكنه ال يعرض الش�عب 
لمزيد م�ن آالم وك�وارث وأزم�ات لتغليب�ه محبة 
زعيم أو ش�خصية على حس�اب الناس..!! ثم لماذا 
نضحي بالش�عب العراقي وتحديدا فقراءه لس�واد 
عي�ون أية ش�خصية؟ فكفى إعادة إنت�اج لخطاب 
الزعام�ات البطولية والقادة الض�رورة المنزهين، 
دع عنك�م أن )دولت�ه( منذ دورتين وه�و ال يراوح 
في مكانه حس�ب بل ين�زل بالوطن والش�عب إلى 
حضي�ض الك�وارث وهاويتها.. فهل بع�د نهب كل 
الميزانيات السنوية بال مشروع وال رغيف خبز وال 
أم�ن وال أم�ان نعود نتباكى ونرتع�ب أو ُنحرج من 
انتقاد )دولته( والمطالبة ال؟؟ أرجوكم أما تتنحوا 
موا العق�ل ومنطقه في  عن اختيار الن�اس أو تحكِّ
واجب بات ه�و الضرورة حي�ث التغيير الجوهري 

المنتظر.

البطاقة التموينية والرصاعات الكيدية

جرائم بحق الفقراء.. ما الرّد املوضوعي املناسب؟

قرار إلغاء البطاقة التموينية أنموذجًا



 ه�و ع�رف اجتماعي قائم يف كثري م�ن املجتمعات 
البرشي�ة، وذل�ك لخصوصية املرآة الدال�ة عىل الصفاء 
والنق�اء، فما من م�كان عام أو خ�اص إال ويجد املرء 
أمام�ه م�رآة يطل م�ن خاللها ع�ىل هندامه وش�كله 
يحسن أو يعدل، فلم تعد املرآة حاجة كمالية نعود اليها 

وقت الحاجة، بل هي ممارسة يومية تبدأ من الصباح 
عندم�ا يه�م امل�رء بالخ�روج اىل محل عمل�ه وتنتهي 
بالليل عندما تتعرض املرأة لزوجها بأناقتها حتى وإن 
زحفت بها السنون إىل ما بعد سن اليأس، دورة يومية 
م�ن الجمال اإلنيس املأنوس، تمث�ل جزءاً من الجمالية 

الكونية الفطرية، والله جميل يجب الجمال.
والش�ك أنَّ امل�رآة صارت الزم�ة من ل�وازم الحياة 
اليومية للدور الكبري الذي تؤديه عىل مس�توى جمالية 
الفرد وسالمة العالقات العامة، ولكن ماذا عن املستوى 
العام؟ ما هي املرآة التي ينظر إليها املجتمع لريى فيها 
محاسنه وعيوبه، ومن الذي يدلّه عليها ويرشده إليها 

ليصلح ما فسد من صورته؟
ال نع�دم اإلجاب�ة يف مثل هذا الس�ؤال، وقد تعددت، 
فربم�ا أرجعها البع�ض اىل القانون ال�ذي يحتكم اليه 
الن�اس فيك�ون ه�و الفيصل وامل�رآة يف بي�ان العيوب 
وإصالحه�ا، وق�د تك�ون األع�راف اإلجتماعي�ة التي 
يتحاك�م عندها الن�اس فتكون هي املقوم�ة للعيوب، 
وقد يصح غ�ري القانون واألع�راف، ولكنها تبقى غري 
كافية، وإال مل�ا احتاجت البرشية إىل الكتب املنزلة وإىل 
124 ألف نبي ومرس�ل لتقويم مس�ار املجتمعات، وملا 
كان الحديث عن املرآة فيعني البحث عن طرف آخر يتم 
اللجوء إليه هو بمثابة املرآة الكتشاف النقاط السود يف 
صفحة حياة املجتمع، ولعّل واحدة من السبل الكفيلة 
يف هذا الس�بيل وأنجعها هو النظر إىل مس�ار وس�لوك 
املجتمعات األخرى القائمة والغابرة، فيتم عرب القائمة 
تحسني املحسنات وتكميلها ومن الغابرة رفع السيئات 
وتجنبه�ا، ولذلك فإن دعوة الق�رآن الكريم تتجه نحو 
األخذ بحس�نات اآلخرين والعمل بها وتجنب س�يئات 
املاضني حتى ال تقع األمة يف الهاوية التي سقطت بها 
األمم الس�الفة فتكون يف خ�رب كان وتصبح هي محل 
العربة لآلخرين، ويف ذلك يرشدنا تعاىل بقوله: )َقْد َخلَْت 
ِمْن َقْبلُِكْم ُسَنٌن َفِس�رُيوا يِف األَْرِض َفاْنُظروا َكْيَف َكاَن 
َعاِقَب�ُة الُْمَكذِِّبنَي( آل عمران: 137، وقوله تعاىل: )أََفلَْم 
َيِس�رُيوا يِف األَْرِض َفَتُكوَن لَُه�ْم ُقُلوٌب َيْعِقُل�وَن ِبَها أَْو 
آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها َفإِنََّها ال َتْعَمى األَْبَصاُر َولَِكْن َتْعَمى 
ُدوِر( الحج: 46، وقوله تعاىل: )َوَما  الُْقُلوُب الَِّتي يِف الصُّ
أَْرَس�لَْنا ِمْن َقْبلَِك إاِلَّ ِرَجاالً ُنوِحي إِلَْيِهْم ِمْن أَْهِل الُْقرَى 
أََفلَْم َيِس�رُيوا يِف األَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن 
ِم�ْن َقْبلِِهْم َولََداُر اآلِخرَِة َخرْيٌ لِلَِّذيَن اتََّقْوا أََفال َتْعِقُلوَن( 
يوس�ف: 109، ويف األثر، قي�ل للقمان الحكيم: من أين 

تعلمت األدب؟ قال: من قلييل األدب.
وبتعب�ري آخ�ر أنَّ األم�ة يخلد ذكره�ا عندما تكون 
ق�دوة لآلخرين، وال تكون كذل�ك إذا لم تعترب من األمم 
الس�الفة، وعندها تك�ون املثل األعىل وأس�وة لغريها، 

ولذل�ك قال الل�ه تعاىل يف األمة اإلس�المية إذا ما اتبعت 
س�بيل الرش�اد بأنها األمة الوس�ط: )َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم 
ًة َوَس�طاً لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل  أُمَّ

َعلَْيُكْم َشِهيداً( البقرة: 143.

َمن ُيخلِّد َمن!

س�قت هذه املقدم�ة، وأن�ا أتناول 
بالق�راءة األدبي�ة الج�زء الثال�ث م�ن 
كت�اب "معج�م الش�عراء الناظمني يف 
الحس�ني" للفقيه األديب الشيخ محمد 
ص�ادق الكرب�ايس الص�ادر يف طبعت�ه 
األوىل ع�ام 1432ه�� )2011م( ع�ن 
املرك�ز الحس�يني للدراس�ات بلندن يف 
529 صفحة من القط�ع الوزيري، ألنَّ 
يف القصيدة طرفني رئيسني هو الناظم 
والقصيدة نفس�ها، وقد َخُلدت قصائد 
وَخُلد ش�عراء، وملع شأن ش�عراء رغم 
ضياع ش�عرهم كل�ه أو جله أو بعضه، 
وقد طارت يف اآلفاق أبيات وقصائد دون 
أْن ُيخلَّد ناظمها أو أن ُيعرف فُينسب اىل 
األعراب�ي تارة وإىل الهات�ف تارة أخرى 
وإىل الجن ثالثة، وهكذا، ومن املسلَّم به 
أن الش�عر هو مرآة الش�اعر بها نعرف 
مكنونات�ه، فيب�در إىل الذه�ن الس�ؤال 
الس�الف الذكر: من هو مرآة اآلخر هل 
هو الش�اعر أم الشعر نفسه؟ وبتعبري 
آخر َم�ن ُيخلِّد َمن؟ هل ُيخلَُّد الش�اعُر 
بالش�عر أْم ُيخلَُّد الشعُر بالشاعر؟ إنها 

جدلية الخلود يف فردوس القوايف.
س�ؤال تع�ددت فيه اإلجاب�ة وربما 
تضاربت، لكن الش�عراء أنفس�هم لهم 
رأيه�م، وم�ن ذل�ك م�ا أورده األدي�ب 
الكرب�ايس من ش�عر يف س�ياق ترجمة 
سرية الش�اعر العراقي أحمد بن حميد 
السماوي املتوىف عام 1401ه� 1980م، 
فالس�ماوي وهو يرثي العالمة الشيخ 
جعفر حي�در آل وث�ال املنتفقي املتوىف 
س�نة 1372ه� )1952م(، يديل بدلوه 
فريى أن الش�اعر هو مرآة الش�عر وبه 
يخل�د تمام�ا مثلما ه�ي املكرمات بها 

يخلد العظماء، فينشد )من الكامل(:
التوأمان الدمُع واإليحاء ... ما شئت 

–أيهما- عليك رثاُء
وألنت أس�مى حني ُترثى بالُبكا ... ولو أن ما ُيبكي 

به األنواُء
والش�عُر دون ُع�الك ح�ني تقول�ه ... لك�ن لُتحرز 

مجَدها الشعراُء
فالش�عُر بالعظماء يخلُد مثلما ... باملكرمات ُيخلَُّد 

العظماُء
ولكن السماوي هنا يزيد يف بيان الصورة وصفائها 
معلنا أن الش�عر ال يخلد بذاته حتى وإن كان للش�اعر 
باع كبري يف مضمار اإلنشاء، وإنما العظيم الذي أُنشئ 
له الش�عر هو الذي يضخ يف الشعر ماء الحياة والبقاء 
وهو الذي ينفث يف الشاعر روح الخلود، وكأن الشاعر 
هن�ا يري�د أن يذكرنا بكعب ب�ن زهري بن أبي س�لمى 
)26ه�( والميته يف مدح النبي األكرم محمد )ص( من 

بحر البسيط:
بانت س�عاُد فقلبي اليوم متب�ول ... متيٌَّم إثرها لم 

ُيفد مكبوُل
 أو بدعب�ل ب�ن ع�يل الخزاع�ي )184- 246ه��( 
وقصيدت�ه التائي�ة يف رث�اء أه�ل البي�ت )ع( من بحر 

الطويل:
م�دارس آيات خلت من تالوة ... ومنزل وحي مقفر 

العرصات
فالقصيدت�ان وأمثالهما خلدت�ا ألن الذي وقع عليه 
امل�دح أو الرثاء ه�و عظيم بذاته، وبالتايل خُلد الش�عر 
والش�اعر، وهذه نزعة إنس�انية، فكل إنسان يحب أن 
يبق�ى ذك�ره، فإذا لم يجد يف نفس�ه م�ا يخلدها عمد 
اىل كب�ري أو عظي�م أو مش�هور يلتصق به، فالش�اعر 
بش�عر ينظمه، واألدي�ب بقطعة ينضده�ا، وبعضهم 
يعم�د إىل التقاط صورة أو أخ�ذ توقيع ليفتخر به كما 
هو الحاصل اليوم يف عالم الفن والرياضة والسياس�ة 

وغريها.

البحث يف املجهول

ربم�ا يستس�هل البعض فك�رة املعاج�م وبخاصة 
معاجم األشخاص وس�ريهم الذاتية، فريى أنها عبارة 
عن تجميع للمعلوم�ات الواضحة املعالم املنترشة هنا 
أو هناك، أو الطلب من املعني مبارشة س�ريته الذاتية، 
وبعضهم يعمد اىل استحصال أموال مقابل نرش السرية 
الذاتية معترباً كتابة الس�رية نوعاً من املهنة واملتاجرة 
بخاص�ة إذا كان املصن�ف ال يت�ورع ع�ن كي�ل املديح 
مقاب�ل املال وب�ال ميزان أو مكيال، وقد اكتش�فت من 
خالل العمل التحقيقي يف دائرة املعارف الحس�ينية أن 
البع�ض من املصنفني يعم�د يف الطبعة الثانية ملعجمه 
إىل حذف شخصيات وس�د الفراغ بشخصيات جديدة، 
إم�ا لكراهية اس�تجدت لدى املؤلف تجاه الش�خصية 

املرتجم�ة، أو أنه اس�تحصل أمواالً م�ن جهات معينة 
لطم�س معالم الش�خصية املرتجم�ة يف الطبعة األوىل 
ل�دواٍع مختلف�ة، فالقاس�م يف كل األحوال إم�ا العداء 
الشخيص أو املال، ومن يعمد اىل مثل هذه األساليب غري 
املرضي�ة يف عالم التحقيق، فه�و يف حقيقة األمر ليس 
بمحقق أو باحث، فاملحق�ق الواقعي وصاحب املعجم 
هو ال�ذي عند الكتاب�ة يتجرد عن األهواء الش�خصية 
واألغراض املادية فيرتجم للش�خص بحيادية وينقده 
يف مج�ال النق�د بش�فافية ويضع نفس�ه م�ع جميع 
املرتجم لهم عىل مسافة واحدة من قريب أو صديق أو 

غريب أو عدو.
ولع�لَّ أهم صف�ة يف املحقق الواقع�ي هو أن يذهب 
طها هنا وهناك دون  اىل املعلومة ال أن تأتي إليه، يتسقَّ
أن يعب�أ باملال أو الزم�ن، مادامت الحقيق�ة هي دأبه 
ومطلبه، وهذه الصفة وجدتها عند املحقق الكربايس 
لي�س يف معجم الش�عراء فحس�ب، ب�ل يف كل األبواب 
الس�تني من دائرة املعارف الحسينية، ومن يتابع هذه 
املعج�م وغريه م�ن املعاجم املتفرقة يلح�ظ هذا األمر 
ويكتشفه، ولكني وبحكم املعارشة اليومية واحتكاكي 
املبارش بس�ري التحقيق، أجد حجم املعاناة للبحث عن 
معلوم�ة، فبإمكان�ه تجاوزها ادخ�اراً للوقت والجهد 
واملال ورصفها يف كتابات أخرى، ولكن اإلرصار املعريف 
م بحب اإلكتش�اف والتواضع للعلم والعلماء هو  املطعَّ
ال�ذي يذلل عن�ده كل املصاعب، ويف الج�زء الثالث من 
معجم الشعراء عدد غري قليل من الناظمني ظل املؤلف 
يبح�ث عنهم وعن س�ريهم ونتاجاتهم بطرق ش�تى، 
ولعل الش�اعر أحم�د بن عبد الله رسح�ان النويدراتي 
املول�ود يف قرية املعامري البحريني�ة عام 1948م واحد 
من هذه الشواهد، فما عند املؤلف عن النويدراتي هي 
قصي�دة واحدة يف اإلمام الحس�ني)ع( نرشت يف مجلة 
املواق�ف البحرينية ع�ام 1974م، ث�م انقطعت أخبار 
الش�اعر، وراح املؤلف يبحث عن�ه يف املصادر املتوفرة 
لديه ومن ش�عراء البحرين ولكن ال أث�ر له، وملا كانت 
املعلوم�ة كالصيد الثم�ني ال يدخل مضمار البحث عنه 
إال املغامر الصبور، فإنَّ صرب املحقق الكربايس جعلته 
يبح�ث عن الش�اعر يف موارد أخرى غري الش�عر، حتى 
اهتدى إىل أحد العاملني يف الصحافة البحرينية يتشابه 
م�ع املطلوب يف االس�م، وكانت املفاجأة أن الش�خص 
املعن�ي من خالل االتصال الهاتفي اس�تغرب االتصال، 
وزاد اس�تغرابه عندم�ا ع�رف أن املؤل�ف يبح�ث عن 
السرية الذاتية لشاعر نظم يف اإلمام الحسني يظنه أنه 
هو، لم ينف األستاذ أحمد عبد الله رسحان النويدراتي 
معرفت�ه بالش�عر وباملجل�ة، ولك�ن املس�افة الزمنية 
الطويلة لم تس�عفه الذاكرة التعرف عىل القصيدة من 
خالل الهاتف إال بعد أن رأى نس�خة من مجلة املواقف 
البحرينية التي نرشت القصيدة وبها عاد القهقرى إىل 
أربعني عاماً مضت، ألن خمسة عرش عاماً من السجن 
ألمور سياسية، وتفرغه لفن الخط أنساه عالم الشعر، 
ولك�ن األديب الكرب�ايس لم ينس�ه وال يمكن أن ينىس 
من نظم يف اإلمام الحس�ني )ع( حتى ولو ببيت ش�عر 
واح�د، فكما يضم معجم الش�عراء أصحاب املطوالت، 
يض�م أصحاب القط�ع والبيت أو البيت�ني، وكما يضم 
املعروف�ني يض�م املنس�يني، فيكون املعج�م خري دليل 
لألمة للتعرف عىل أمثال الش�اعر املنيس أحمد عبد الله 
الرسحان النويدراتي الذي ذكره املؤلف بعد أن نس�يه 

الناس وعرفوا فيه فن الخط وغفلوا شاعريته.
ومن محاس�ن منهج الكربايس يف معجم الشعراء، 
أن القارئ يقف عىل نماذج مختلفة من ش�عر الشاعر 
املرتجم له، يف األغراض املختلفة، وباألنماط الش�عرية 
املتنوع�ة، من قري�ض أو دارج، من عم�ودي أو حر أو 
نثر مقفى، فتتكامل الصورة الش�عرية عن الش�اعر، 
فُيع�رف م�ا إذا كان ضليع�اً يف القري�ض أو يقف عىل 
ناصي�ة القري�ض وال�دارج، أو ناثراً وناظم�ا، وما إىل 
ذلك من أنماط املنظوم واملنث�ور، فيغوص يف الجوانب 
األدبي�ة وال يطرق األب�واب الش�خصية، يقتحم حريم 

األوىل ويحرتم خصوصيات الثانية.

الليل واأغرا�ضه

رغم أن معجم الشعراء ليس ممحضاً يف استعراض 
قصائد الشعراء، بقدر ما هو بيان لسريتهم الشعرية، 
إذ نجد مقتطفات شعرية لهذا أو ذاك يف أغراض شتى، 
لكن الجمالية يف هذا الكش�كول أن القارئ يقرتب من 
ضم�ري الش�اعر، ويقرتب أكث�ر من مكنون الش�عراء 
بخاص�ة عندم�ا يجتمعون ع�ىل اس�تخدام مفردة يف 
أبياته�م تعطي عند كل واح�د معنى يختلف عن اآلخر 

وإن بدت هي واضحة للعيان يف مدلولها.
ومن تلك املف�ردات كلمة "الليل" الت�ي طاملا تغنى 
بها الش�عراء ونام عىل وسادتها املنش�دون واملغنون، 
فعن�د بعضهم دال�ة عىل الغم واله�م واألرق واملصيبة، 
وعن�د بعضهم دالة عىل التفكري وطلب العلم والعبادة، 
وعند بعضهم تشري إىل الفرح والرسور وزيارة الصديق 

أو مقابلة الحبيب.
فالش�اعر العراق�ي أحم�د ب�ن 
حس�ني الحيل األس�دي املتوىف عام 
اللي�ل  يق�رن  )1472م(  877ه�� 
بمصائب الدهر وشدائده، فيشكو 
)من الوافر( خيانة الصديق ويرى 
أن املصيبة والليل س�يان، فينشد 
ناعي�ا نفس�ه م�ن غ�در الزمان 

وخيانة الخالن:
إذا خان الخليُل وما وىف يل ... 

شكوت الرضَّ من أمر الليايل
تحطُّ بي النوائب كلَّ يوٍم ... 

وقد حثَّ الزماَن عىل قتايل
الهمذان�ي  الش�اعر  وه�ذا 
أحمد بن الحس�ني الذي عاش 
يف أفغانس�تان واملت�وىف ع�ام 
398ه�� )1008م(، يش�كو 
الحبيب�ة وطول  م�ن وج�ع 
اللي�ل، فينش�د م�ن مجزوء 

الكامل:
ومليح�ة ترن�و بن�ر ... 

جسة وتبسم عن أقاح
قامت وقد برد الحيل ... 

تميس يف ثني الوشاح
يا لي�ل هل لك من صبا ... 

ح أم لنجمك من براح؟
ويس�عى الش�اعر الس�وري أحمد بن رش�يد مندو 
املتوىف عام 1388ه� )1968م(، إىل الهروب من اللحاظ 
القاتل�ة للحبيبة ولكنه غري ق�ادر ألن الحب متأصل يف 

الرجال وال مندوحة عنه، فينشد من الوافر:
ومنها كلما حاولت فرّاً ... رمتني بانهيار وانحالل

فأخضع للهوى طوعاً وقرساً ... ويحلو يل به س�هُر 
الليايل

وم�ن أرس الهوى مايل فراٌر ... وإنَّ الحب من ش�يم 
الرجال

وهذا الش�اعر العراقي السيد أحمد بن رضا الهندي 
املوس�وي املت�وىف ع�ام 1392ه�� )1972م(، يتوجع 
يف اللي�ل من أل�م الحب الواجد ويتأس�ف عىل النائمني، 

فينشد من الخفيف:
ي�ا س�مريي يف اللي�ِل واللي�ُل س�ائْد ... ال تنبه من 

العنادل راقْد
ودَِع الهاج�َد الذي َنيِسَ الُحبَّ ... فإنَّ الَكرَى نصيُب 

الهاجْد
أرسف النائم�ون إذ هج�روا اللي��� ... ���ل وفي�ه 

للعاشقني مشاهْد
إىل أن يقول بعد أن يذكر عذاباته مع الحبيبة:

ل�ك يا لي�ل من ف�ؤادي مح�ل ... أب�داً ال يحله منك 
واحد

وهذا الشاعر املرصي أحمد بن عيل بن أحمد شوقي 
املتوىف عام 1351ه� )1932م( يبكي دمش�ق وما حلَّ 
به�ا والدمع املنهمر ال�ذي ال يتوقف والليل الذي يحمل 

املوت الزؤام، فينشد من الوافر:
س�الم من صبا َب�رَدى أرقُّ ... ودم�ٌع ال ُيكفَكُف يا 

دمشُق
إذا ُرمت السالمة من طريٍق ... أتت من دونه للموت 

ُطْرُق
... وراء س�مائه خط�ٌف  بلي�ٍل للقذائ�ف واملناي�ا 

وَصْعُق
والشواهد كثرية يف هذا الديوان، ولكن النماذج تعطي 
صورة عن اس�تخدامات الليل يف أبيات الشعراء، بيد أن 
الغالب عىل هذه املفردة استعمالها يف الداللة الظالمية 
الذاهبة إىل السوداوية يف النفس أو الزمن، ومع كل هذا 
يبق�ى الليل عند قلة قليلة من الناس أحىل من الس�كر 
وألذ من الشهد، فهو محل املناجاة مع الحبيب وتفريغ 
النفس من هموم النهار واس�تقبال اليوم التايل بنفس 
مطمئن�ة تفتح ع�ىل ال�ذات نوافذ الرض�ا وعىل اآلخر 

أبواب املحبة والخري والقبول الحسن.

�ضاعر ووطن

أل�زم األديب الكربايس يف باب معجم الش�عراء عىل 
نفس�ه ترجمة الشاعر يف نحو عرش صفحات ليستويف 
املرتج�م له حقه من بيان الس�رية الذاتية والش�عرية، 
فيعم�د اىل بيان معنى اس�مه ولقب�ه ورشح تفاصيل 
املدينة التي ولد فيها أو نش�أ، الس�يما إذا كان ُينس�ب 
إليها، إليمان املؤلف أن للمدينة مدخلية كربى يف نشأة 

الشاعر أو بالعكس.
وضم الجزء الثالث من معجم الش�عراء 45 شاعراً 
أحي�اًء وأمواتا من القرن الراب�ع الهجري وحتى يومنا 
هذا جمعه�م حرف األلف فقط ممتداً إىل "األلف حاء" 
فجاءوا كلهم باس�م )أحم�د(، بعد أن اس�تنفذ الجزء 
األول والثاني حروف الباء والتاء والثاء والجيم يف إطار 

ح�رف األل�ف، مما 
يقط�ع بحج�م ه�ذا الباب 

وبالكثرة الكثرية من الشعراء يف أقطار متنوعة نظموا 
يف اإلمام الحسني)ع( بوصفه رائد اإلصالح.

وقد توزعت الرتاجم عىل الدول التالية:
الس�عودية وقد اس�تأثرت بالنصيب األك�رب لثالثة 
عرش شاعراً وهم: أحمد زين الدين األحسائي )1753- 
1826م(، أحمد سلمان الراشد )1917- ق21م(، أحمد 
صال�ح الب�الدي )000- 1712م(، أحم�د عب�د الباقي 
آل قم�رب )1982- ...م(، أحم�د عب�د الخالق الحفظي 
)1806- 1877م(، أحم�د عب�د الرحم�ان العنايات�ي 
)1526- 1605م(، أحمد عبد العظيم التاروتي )1986- 
...م(، أحمد عبد الله الشايب )1846- 1914م(، أحمد 
عبد الله العوي )1922- 2000م(، أحمد عبد الله قمرب 
)...- ...م( أحم�د عبد الله اللويم )1961- ...م(، أحمد 
عبد الوهاب العامر )1973- ...م(، وأحمد عيل النارص 

.)... -...(
ويليه�ا الع�راق اثنت�ا ع�رشة ترجم�ة، وه�م عىل 
الت�وايل: أحمد حس�ني الحيل )أواخ�ر ق14- 1472م(، 
أحم�د  1980م(،   -1922( الس�ماوي  حمي�د  أحم�د 
حمي�د القزوين�ي )1927- 1992م(، أحم�د دروي�ش 
ع�يل الحائ�ري )1845- 1911م(، أحم�د رضا الهندي 
املوس�وي )1902- 1972م(، أحم�د س�لمان الصائغ 
الكويف )1906- 1999م(، أحمد صادق الفحام )1774- 
1857م(، أحم�د صالح الس�المي )1946- 2005م(، 
أحمد عالوي املزعل املس�عودي )1931م- ...م(،  أحمد 
عيل النواب )1824- 1894م(، أحمد عيىس الهاش�مي 
)1119- 1199م(، وأحم�د كاظ�م الرش�تي الحائري 

)1813- 1878م(.
وبع�د الس�عودية والع�راق تأتي س�وريا يف املرتبة 
الثالثة من خمسة شعراء هم: أحمد رشيد مندو اإلدلبي 
)1898- 1968م(، أحم�د ش�اهني الق�ربيس )1586- 
1643م(، أحم�د صال�ح الس�نبيل )1218- 1293م(، 
أحم�د عبد الل�ه املع�ري )973- 1058م(، وأحمد عيل 

حسن الطرطويس )1916م - 2000م(.
فيما تأتي البحرين باملرتبة الرابعة من أربعة شعراء 
وهم: أحم�د صالح الطع�ان )1835- 1898م(، أحمد 
عبد الرؤوف الجدحفيص )1650- 1718م(، أحمد عبد 
الل�ه رسح�ان النويدرات�ي )1948- ...م(، وأحمد عبد 

الله املتوج البحراني )1344- 1417م(.
وتليها مرص يف املرتبة الخامس�ة من ثالثة ش�عراء 
هم: أحمد عبد الحفيظ ش�حاتة )1944- ...م(، أحمد 
ع�يل أحم�د ش�وقي )1868- 1932م(، وأحم�د ع�يل 

الغّساني )1087- 1167م(.
ومن إيران ش�اعران هما: أحمد حس�ني الهمذاني 
)969- 1008م(، وأحم�د علوي�ة اإلصفهان�ي )827- 
932م(. ومثلها من لبنان هما: أحمد سليمان الظاهر 
 -1552( العيناث�ي  ع�يل  وأحم�د  2000م(،   -1912(
1606م(. فيما توزع الشعراء الباقون عىل تركيا:  أحمد 
سليمان الريحاني )1914- 1968م(، والجزائر: أحمد 
الطي�ب معاش الباتني )1926- 2005م(، وفلس�طني 
أحمد خرض دحبور الحيفاوي )1946- ...م(، واملغرب 

أحمد عبد السالم الجراوي )1134- 1212م(.
وم�ن حيث اختتمن�ا باملغرب نظم�ا نختم باملغرب 
نث�راً واملقدم�ة األدبي�ة الت�ي كتبه�ا الداعي�ة املغربي 
الدكتور أحمد الحس�ني الحس�يني العلم�ي أمني عام 
س�ابق الفيدرالية الوطنية ملسلمي فرنسا، معلقا عىل 
الجزء الثالث من معجم الشعراء الناظمني يف الحسني، 
متوغالً يف عمق التاريخ ينطق واقعة كربالء عام 61ه� 
ويس�تنطقها، ورغم مرور القرون عىل الحدث الجلل: 
)ال يزال مرصع الحس�ني السبط بعد أربعة عرش قرناً 
تقريباً يهز العالم اإلسالمي هزّاً عنيفا، ولست أعرف يف 
تاريخ اإلنسانية حادثة مفردة تهز املشاعر والوجدان 
ه�زّاً عميق�اً كحادثة الطف(، وألّن الش�عر يتناغم مع 
املش�اعر وتش�دو قوافيه عىل أوتار الوجدان، كان هذا 
العدد الهائل من الشعراء من أقىص األرض إىل أقصاها 

رثوا اإلمام الحسني)ع(.
 لق�د انتهى املحقق الكربايس م�ن ثالثة أجزاء وملّا 
ي�زل يف بداية حرف األلف، ولذل�ك يرى الداعية املغربي 
املقيم يف مدينة تولوز )طلوشة( الفرنسية: )إننا يجب 
أن نأم�ل ونعم�ل بمواصف�اة القوي األم�ني، الحفيظ 
العليم الواردة يف القرآن الكريم إلكمال املعجم وإتمامه 
خدم�ة لألدب واملعرف�ة ووفاًء للرس�ول والبتول وعيل 
الليث الصؤول والحس�ني املقتول(، وهي دعوة كريمة 
اس�تفرغ م�ن أجله�ا الفقي�ه واألديب محم�د صادق 
الكرب�ايس كل جهده ال من أجل اتم�ام هذا الباب من 
دائرة املعارف الحس�ينية فحس�ب، بل األبواب الستني 
كله�ا، ولذلك خرج�ت من تحت عج�الت املطابع حتى 
النصف الثاني م�ن عام 2012م 77 جزءاً من مجموع 
ما يزيد عىل الس�بعمائة مجل�د، والعجلة الزالت تعمل 
م�ادام يف الصدر نفس يصعد وين�زل، وما زال يف األمة 

بقية رجال يقدرون العلم والعلماء.

الرأي اآلخر للدراسات- لندن
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يف غابر الأزمان وقبل اكت�ضاف املراآة اأو ت�ضنيعها، 
كانت �ضفحة املاء يف حو�ض اأو ط�ضت يف بقعة راكدة 
هي املراآة يرى فيها املرء وجهه و�ضورته، وقبل هذا 

وذاك فاإن املرء للمرء مراآة يطل اأحدهما على الآخر، 
وملا مت ت�ضنيع املراآة فاإنها دخلت كل بيت، بل اأ�ضبحت 
جزءًا من جهاز العر�ض وبها تقي�ض العرو�ض حظوظها، 
حتى اإذا اأ�ضابها اخلد�ض اأو ته�ضمت كتبت على نف�ضها 

�ضوء احلظ مدى احلياة

د. نضير الخزرجي

 العدد )381(  االحد 11  تشرين الثاني 2012

أرباب القريض يتقّصون جدلية اخللود يف فردوس القوايف
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بني قانون اص�ول املحاكمات الجزائية رقم 
23 لس�نة 1973 يف امل�ادة 123 ب�أن املحكم�ة 
عن�د ورود اضب�ارة الدع�وى اليه�ا ان تع�ني 
يوم�اً للمحاكم�ة وتخ�ر االدعاء الع�ام وتبلغ 
املته�م وذوي العالق�ة والش�هود بورقة تكليف 
بالحض�ور، واذا تب�ني نتيجة التبلي�غ ان املتهم 
هارب تعل�ق ورق�ة التكليف بالحض�ور اوامر 
القبض يف محل اقامت�ه ان كان معلوماً وتنرش 
يف صحيفتني محليتني وتذاع يف وس�ائل االعالم 
املرئي�ة يف الجناي�ات والجن�ح الهامة حس�بما 
تقرر املحكم�ة ويحدد موع�د ملحاكمته ال تقل 
مدته عن ش�هر يف الجنح واملخالفات وشهرين 
يف الجناي�ات م�ن تاريخ اخر ن�رش يف الصحف 
واذا تب�ني وفق هذه املادة ان املتهم الهارب عن 
جريمة عقوبتهات االعدام فيوضع امر القبض 
الصادر عليه ملدة ستة اشهر يف محل اقامته ان 
كان معلوماً ويف لوحة اعالنات املحكمة ومركز 
الرشطة الذي يتوىل التحقيق يف القضية، وتقرر 
املحكم�ة منع س�فره وحجز اموال�ه املنقولة 
وغري املنقولة وتدعوه اىل تقديم نفسه اليها او 
اىل اي مرك�ز للرشطة وتحديد موعد للمحاكمة 
ييل اكمال االج�راءات املتقدمة بمدة ال تقل عن 
ش�هرين وتش�غر الجه�ات ذات العالق�ة كافة 

بذلك. 

حماكمة املتهم الهارب والغائب

بينت املادة 147 ان محاكمة املتهم الحارض 
وجاهاً اما املتهم الهارب والذي تغيب بغري عذر 
م�رشوع رغم تبليغه فتجري محاكمته غيابياً، 

واذا لم يحرض املتهم ولم يكن مبلغاً بش�خصه 
فال تج�ري محاكمت�ه اال بع�د تبليغ�ه هذا ما 
اشار اليه االستاذ صالح العلوان وهو محامي، 
واضاف، ويف حالة تع�دد املتهمون وكان بينهم 
هارب او غائ�ب فتجري محاكم�ة الحارضين 
وجاه�اً ومحاكم�ة االخري�ن غياب�اً او تف�رق 
دع�وى الحارضي�ن ع�ن الغائبني كما اش�ارت 
املواد 148 و149 و150 و151 من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة، وان القواعد التي تجري 
فيها محاكمة املتهم الغائب والهارب هي ذاتها 
التي تج�ري فيها محاكمة املتهم الحارض، وان 
املحكم�ة تصدر ام�راً بالقبض ع�ى املحكومة 
علي�ه غيابي�اً بعقوب�ة غ�ري مقي�دة للحرية يف 
جناي�ة او جنحة واذا ترك املش�تكي الش�كوى 
ول�م يراجع عليها، فللمحكمة ان تس�تنتج انه 
متن�ازل عن دعواه خصوص�اً اذا لم يراجع عن 

الدعوى املدنية. 
ويعتر املته�م الذي تغيب بعد تقديم دفاعه 
ومقب�ل اصدار الق�رار دون ان يخ�ر املحكمة 
بمعذرة مرشوع�ة بحكم املته�م الحارض ولها 
قبل اصدار الق�رار ان تأمر بالقبض عى املتهم 

واحضاره امامها إلفهامه به.
واش�ارت املحامية وس�ن التميمي اىل حجز 
اموال املتهم قائلة، ان ذلك ما اشارت اليه املادة 
183 م�ن قانون االص�ول الجزائية واملادة 184 
والتي بينت ان املحكمة وبناًء عى طلب االدعاء 
العام او الجه�ة االدارية املختصة وضع الحجز 
االحتياط�ي ع�ى ام�وال املته�م ف�وراً اذا كان 
الفعل املس�ند اليه يش�كل جريمة امنية تتعلق 
بأم�ن الدولة الخارج�ي او الداخ�يل او جريمة 

واقع�ة عى ام�وال الدولة او االم�وال العامة او 
املخصصة ألغراض النفع العام وتخضع للحجز 
اموال املتهم املنقولة وغري املنقولة سواء كانت 
يف حيازت�ه ام تحت ترصفه ام انتقلت اىل حيازة 
ام ترصف الغري ويشمل الحجز األموال املذكورة 
كافة اذا كانت ناجم�ة عن جريمة غري محددة 
ام�ا اذات كان�ت مح�ددة فيوض�ع الحجز بما 

يضمن حقوق وارضار الدولة فقط . 

العرتا�ض على الأحكام الغيابية

أش�ارت امل�ادة 223 م�ن قان�ون االص�ول 

الجزائي�ة اىل تبلي�غ املحك�وم غيابي�اً بالحك�م 
الص�ادر يف املخالف�ة وثالث�ة اش�هر بتبليغ�ه 
بالحك�م الص�ادر يف الجنحة وس�تة اش�هر يف 
الجناي�ة دون ان يقدم نفس�ه إىل املحكمة، هذا 
ما قاله املحامي يوسف عيل مضيفاً، ويجوز له 
ان يعرتض ع�ى الحكم خالل املدد املذكورة ويف 
حال�ة عدم اعرتاضه فان ه�ذا الحكم الوجاهي 
يك�ون بمثاب�ة الحك�م الوجاهي حي�ث يجوز 
االع�رتاض بعريض�ة تق�دم اىل املحكم�ة او اىل 
مركز الرشط�ة حيث ان املحكوم علي�ه غيابياً 
اذا قدم نفس�ه خالل هذه امل�دة تقرر املحكمة 
توقيفه وتعني موعداً للنظ�ر يف االعرتاض يبلغ 

به كافة ذوي العالقة وللمحكمة ان تقرر اطالق 
رساحه بكفالة اىل نتيجة املحاكمة اال اذا كانت 
الجريمة املوقوف عليها ال يجوز اطالق الرساح 
فيه�ا بكفالة حيث تحتس�ب له م�دة التوقيف 
واذا كان الحكم بالغرامة ودفعها املحكوم عليه 
اىل املحكمة او اىل مركز الرشطة فيخى س�بيله 
وفق م�ا جاء بامل�ادة 244 من قان�ون االصول 

الجزائية . 
وتحدث�ت املحامي�ة ش�يماء عبداالمري عن 
االعرتاض الذي يقدم عى الحكم الغيابي ضمن 
املدة القانونية ولم يحرض املعرتض يف جلس�ات 
املحكمة دون مع�ذرة مرشوعة او اذا هرب من 
التوقي�ف تق�رر املحكمة رد االع�رتاض ويعتر 
الحكم الغيابي املع�رتض عليه بعد تبليغه قرار 
ال�رد وفق االص�ول بمنزلة الحك�م الوجاهي ال 
يقبل الطعن في�ه اال بالطرق القانونية االخرى 
وف�ق ما اش�ارت اليه امل�ادة 245 م�ن االصول 
الجزائي�ة واذا كان االعرتاض مقدماً بعد انتهاء 
مدت�ه فتق�رر املحكمة رده ش�كالً دون حاجة 
لتبليغ�ه بق�رار ال�رد ويعت�ر الحك�م الغيابي 
بمثابة الحك�م الوجاهي ال يقبل الطعن فيه اال 
بالط�رق القانونية االخ�رى واذا كان االعرتاض 
مقدم�ا بعد انته�اء مدته فتق�رر املحكمة رده 
ش�كالً دون حاجة اىل تبليغ املع�رتض. ويعتر 
الحك�م الغياب�ي بمنزلة الحك�م الوجاهي واذا 
كان االع�رتاض ضم�ن مدته ف�إن املحكمة أما 
تؤي�د الحكم الغياب�ي او تعدله او تلغيه عى ان 
ال تحكم بأشد مما قيض به الحكم الغيابي وان 

ذلك ال يشمل احكام االعدام او املؤبد. 

احلكم الغيابي والتمييز

إن م�ا يرتت�ب ع�ى تقديم االع�رتاض وقف 
النظ�ر يف الطع�ن تميزاً وفق امل�ادة )246( من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة ه�ذا ما 
قال�ه املحام�ي وليد الش�بيبي. وأض�اف حيث 
يق�دم االع�رتاض اىل محكم�ة الجناي�ات او اىل 
محكم�ة التمييز من االدعاء الع�ام او املتهمني 
او ذوي العالق�ة ومتى قبض عى محكوم عليه 
غيابياً باالعدام او الس�جن املؤب�د او املؤقت او 
س�لم نفس�ه اىل املحكمة او اي مركز للرشطة 
فتج�ري محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر 
علي�ه اي حكم يجيزه القان�ون ويكون قرارها 
تابعاً للطعن فيه بالطرق القانونية االخرى ويف 
حال�ة اذا هرب محكوم عليه غيابياً باالعدام او 
الس�جن املؤب�د او املؤقت فتطب�ق عليه احكام 

املادة 245 من هذا القانون. 
وع�ن االث�ار التي ترتتب ع�ى اعتبار الحكم 
الوجاه�ي تحدث�ت  الحك�م  الغياب�ي بمنزل�ة 
املحامية سندس املياحي قائلة، تنفذ العقوبات 
األصلي�ة والفرعي�ة ول�زوم اص�دار املحكم�ة 
الجزائي�ة ام�راً بالقب�ض ع�ى املحك�وم عليه 
وتنفي�ذ التعويضات وفق قانون التنفيذ عى ان 
يقدم املحكوم له كفي�اًل ضامناً ومنع املحكوم 
عليه باالعدام او السجن املؤبد او املؤقت ما دام 
هارب�اً من ادارة امواله املحجوزة اذا لم يس�بق 
وضع الحجز عليها ومنعه من اقامة اية دعوى 
باس�مه واي ت�رصف او الت�زام يتعه�د به يعد 
باطال بحكم القانون. وف�ق ما جاءت به املادة 

248 من قانون اصول املحاكمات الجزائية. 

املادة / 111 من الدستور العراقي
)النف�ط والغاز مل�ك كل الش�عب العراق�ي يف كل األقاليم 

واملحافظات( 
املادة /112 

اوالً: تق�وم الحكوم�ة االتحادي�ة ب�ادارة النف�ط والغ�از 
املس�تخرج م�ن الحق�ول الحالي�ة م�ع حكوم�ات االقالي�م 
واملحافظ�ات املنتج�ة عى ان ت�وزع وارداتها بش�كل منصف 
يتناسب مع التوزيع السكاني يف جميع انحاء البالد مع تحديد 
حص�ة محدودة لالقليم املترضرة والت�ي حرمت منها بصورة 
مجحف�ة من قبل النظام الس�ابق والتي ترضرت بعد ذلك بما 
يؤم�ن التنمية املتوازن�ة للمناطق املختلفة م�ن البالد وينظم 

ذلك بقانون .
ثاني�اً: تق�وم الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ات االقالي�م 
واملحافظ�ات املنتجة معاً برس�م السياس�ات االس�رتاتيجية 
الالزم�ة لتطوير ث�روة النفط والغاز مما يحق�ق اعى منفعة 
للشعب العراقي معتمداً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع 

االستثمار. 

س/ من االخ اب�ي احمد من مدينة 
اب�ي صيدا يف محافظة دي�اىل يقول: إن 
هناك رجال يّدعي الس�حر ويقوم بأخذ 
امل�ال م�ن الن�اس، ه�ل هن�اك عقوبة 

قانونية لذلك؟
ج/ ه�ذه الجريم�ة ه�ي االحتيال 
ال�ذي ينطب�ق عليه احكام امل�ادة 456 
من قان�ون العقوبات رقم 111 لس�نة 
مخالف�ة  الترصف�ات  وه�ذه   1969
للرشع والقانون حيث يس�تخدم هؤالء 
االساليب املضللة من اجل ابتزاز الناس 
واخ�ذ امواله�م باس�تخدام التعويذات 
وغريه�ا وقد انت�رشت ه�ذه الظاهرة 
بس�بب ضع�ف العالق�ات االجتماعية 
ووجود املشاكل النفسية وعدم الشعور 
بالطمأنينة بدأ الناس يلجأون اىل هؤالء 
املش�عوذين لحل مش�اكلهم ولكنهم يف 

النتيجة هم ضحية هؤالء النصابني. 
س/ من االخ أب�ي حيدر من مدينة 
الك�رادة داخ�ل يقول، هن�اك من يقوم 
بغسل الس�يارات يف الطرقات ما يؤدي 
اىل اعاقة املس�ري يف هذه الش�وارع فما 

هي عقوبة هؤالء؟
ج/ ه�ذه الظاه�رة يعاق�ب عليها 
بامل�ادة  العراق�ي  العقوب�ات  قان�ون 
)487( وعقوبته�ا الحبس ملدة تصل اىل 
15 يوماً كما ان قوانني امانة العاصمة 
والبلدي�ات تمن�ع مثل ه�ذه الظواهر، 
وهناك عقوب�ات وغرامات فورية تقع 
ع�ى ه�ؤالء ألن ترصفاته�م مخالف�ة 

للقوانني وللذوق العام .
س/ م�ن االخت ش�يماء عبد األمري 
م�ن مدين�ة الص�در تق�ول، م�ا ه�ي 
االجراءات املتبعة يف تأس�يس الرشكات 

؟
ج/ االج�راءات ه�ي عم�ل وكال�ة 
للمحام�ي يض�اف فيه�ا عب�ارة )وله 
حق مراجعة كافة الدوائر ومؤسس�ات 
الدولة ومنها مس�جل الرشكات لغرض 
تأس�يس الرشك�ة( وكذلك ب�راءة ذمة 
معنونة اىل مس�جل ال�رشكات من قبل 
دائرة رضيبة املكلف )املنطقة( بالنسبة 
لكل مؤس�س عى حده وم�ن ثم ايداع 
مبل�غ اربعة ماليني دينار يف أي مرصف 
اهيل )بتوقي�ع املدير املف�وض( وليس 
م�رصف الرش�يد او الرافدي�ن باعتبار 
ان املبل�غ املودع ه�و رأس مال الرشكة 
وكذلك هويات االحوال املدنية وشهادة 
الجنس�ية لكل مؤس�س م�ع بطاقات 
الس�كن والتمويني�ة.. وبعده�ا اخراج 

األسم التجاري بإجراءات الحقة.

س/ من االخ حس�ني ابراهيم وهو 
ماجس�تري يف العلوم السياس�ية يقول، 
هل يش�رتط أن يكون رئيس الرملان يف 
حكومة املعارضة يف الرملان لو ان كتلته 

اختارت ذلك وفق الدستور العراقي ؟
لذل�ك  ورشوط  قواع�د  هن�اك  ج/ 
محددة يف الدستور العراقي الذي بني ان 
نظ�ام الحكم هو برملان�ي ديمقراطي، 
وبالتايل ال بد وفق هذا النظام من وجود 
حكوم�ة )ظل او معارضة( ولكن ليس 
رشط ان يكون رئيس الرملان مع هذه 
الكتل�ة ألن املعارض�ة ه�ي ال تعارض 
الرملان بل تعارض الحكومة يف ترشيع 
القوان�ني ويف الرقاب�ة ع�ى الحكوم�ة 
وبالت�ايل فإن التغي�ري يش�مل املعادلة 
السياس�ية ولي�س تغي�ري املناس�ب او 

تبديله. 

يف الكثري من األحوال تعد مشكلة اللجان التحقيقية من املشاكل العائقة 
امام التقدم الذي ترومه الوزارات او املؤسسات كافة ملا يرافقها من اخطاء 

قد ال تكون متعمدة انما يكون ذلك لألسباب التالية:
1- إن الكثري من املوظفني خصوصاً يف الوزارات التي ال توجد فيها دائرة 
للمفتش العام، هم من يتوىل التحقيق ويكون بعضهم ليسوا من القانونيني، 
حيث ان قانون انضباط موظفي الدولة يشرتط ان يكون احد اعضاء اللجنة 
م�ن القانونيني، حيث ان قانون انضباط موظفي الدولة يش�رتط ان يكون 
اح�د اعضاء اللجنة م�ن القانونيني ويف بعض االحيان يك�ون هذا القانوني 

قليل الخرة ما يؤثر يف سري التحقيق والقرار الصادر يف هذه اللجنة.
2- بعض هذه اللجان يتم تش�كيلها عى امور بسيطة قد ال توجب ذلك 
فمن املؤكد ان هناك مشاكل طارئة تحصل بني املوظفني جراء العمل يمكن 
حلها بالرتايض وليس باللجان التحقيقية بوس�اطة املدير املبارش للموظف 
حيث يسود االعتقاد ان الدائرة التي بها لجان كثرية بها مشاكل ايضاً وهذا 

يؤدي اىل ارباك يف العمل وضياع الوقت .
3- بع�ض االج�راءات املتبعة يف عم�ل اللجان التحقيقي�ة غري صحيحة 
وبعي�دة عن االجراءات القانونية التي يكون منها س�ماع الش�هود وتدوين 

افادة املش�تكي او املش�كو منه او اجراء املحارض او سماع الخراء وتحرير 
املحارض الخاصة بهم.

اما الحلول التي نراها مناسبة يف هذا الجانب فهي:
1- إدخال املوظفني يف دورات خاصة خصوصاً القانونيني، الطالعهم عى 
اجراءات التحقيق خصوصاً ما يخص قانون االصول الجزائية او العقوبات 
او املرافع�ات او القان�ون املدني وبان االج�راءات التحقيقية املوجودة وفق 

قانون انضباط . 
2- إعطاء دور أكر للمدراء العامني او مدراء االقسام لحل املشاكل التي 

تحدث بني املوظفني والتي يمكن احتوائها بالوساطة البسيطة.
3- توزي�ع القوان�ني ذات الصل�ة بالعم�ل القانوني والت�ي منها قانون 
انضباط موظف�ي الدولة وقانون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة والعقوبات 

واملرافعات وغريها من القوانني املهمة ذات الصلة.
4- وض�ع االس�س والقواع�د الالزمة وه�ي بمثابة التعليم�ات الالزمة 
الت�ي يمك�ن االعتماد عليه�ا يف العمل املس�تقبيل الذي تس�ري وفقه اللجان 

التحقيقية.
كل ذلك يمكن ان يساعد يف ان تكون اللجان التحقيقية بالصورة املثالية 

او النموذجي�ة التي تحقق العدالة املنش�ودة التي يبتغيه�ا الجميع يف عمله 
القانوني او غري القانوني.

الكثري من الجرائم التي تحصل 
يكون س�ببها غياب العقل الواعي 
الذي يس�يطر عى العق�ل الباطن 
او الالواع�ي كما يس�مى يف )علم 
النف�س( وبالتايل فإن اإلنس�ان ال 
يس�مح س�وى اص�داء عقله هو 
دون ان يتع�ظ م�ن االخري�ن او 
يك�ون تح�ت تأثريهم، فتس�حبه 
هذه الهواجس سحباً نحو اآلفاق 
البعيدة فيسقط يف اإلخفاء، إن لم 
نقل الجرائم التي تأتي بسبب عدم 
حس�اب النتائ�ج او االحتماالت.. 
فق�د ع�اش )س�عد( وه�و يتي�م 
االبوين يف كنف عمته التي اعترته 
اح�د اوالده�ا فلم تق�رص معه يف 
اي يشء، وأعطت�ه م�ا يش�اء، إال 
أن ش�خصيته ق�د تبل�ورت ع�ى 
اس�اس ان�ه وحي�د وال يوجد من 
يك�ون له س�نداً وال حن�ان يركن 
الي�ه لغياب االبوي�ن واألخوان، ما 
جعله انطوائياً ال يحتك وال يختلط 
باآلخرين، يقيض جل وقته وحيداً 
ب�ال أصدق�اء، ال حديث ل�ه اال مع 

نفسه وعقله الباطن الذي يحدثه 
حتى عندما يكون يف الش�وارع او 
يف االماك�ن العامة الت�ي ال يجعل 
الن�اس ينتبه�ون له الن�ه يتحدث 
)بقلب�ه( دون ش�فتيه. كان ذل�ك 
دافع�ه اىل النج�اح والتف�وق النه 
ادرك ان )الس�مو والعل�و( يأتيان 
من التف�وق عى االخرين والريادة 
ال يمك�ن ان يناله�ا االنس�ان اال 
فتف�وق  والتضحي�ات  باملثاب�رة 
ع�ى االخري�ن يف الدراس�ة ودخل 
كلي�ة القان�ون التي كان�ت تمثل 
له )الحل�م( لوج�ود رشط املعدل 
العايل كأساس للقبول فيها ومرت 
ه�ذه  يف  والثاني�ة  االوىل  الس�نة 
الكلي�ة حت�ى تع�رف ع�ى احدى 
الفتي�ات يف مدينت�ه فاهت�ز قلبه 
له وج�ذل وس�يطرت ع�ى عقله 
الباط�ن كلياً، وألن�ه ال يتحدث اال 
م�ع هذا العقل، فق�د أصبحت كل 
يشء لديه، بل جزء وركن اس�ايس 
م�ن تكوينه وتأريخ�ه املقبل، وال 
يمكن ان يتصور ان تس�ري الحياة 

ب�دون وجهه�ا األخ�اذ، وقوامها 
الرشيق، أصبح أس�ري ذلك الهوى 
ووج�ده الذي دفع�ه اىل بحر لجي 
م�ن الهواج�س واالالم ال يمر يوم 
اال يك�ون  اال ويراه�ا وال موع�د 
موج�وداً حتى مع هطول االمطار 

التي تفرق الش�وارع وتحولها اىل 
اوح�ال وط�ني موعده�ا مق�دس 
ورؤيته�ا ثوابت الحياة بالنس�بة 
لقلبه العليل. هذا االمر كان دافعه 
نح�و التق�دم لخطبتها بواس�طة 
عمته التي اعرتضت يف بادئ االمر 

عى اس�اس انها من عائلة اخرى 
ال تم�ت لهم بصلة وال قرابة اال أن 
إرصاره كان دفاعها نحو الخطبة 
الت�ي رفضها اه�ل الفتاة واخروا 
)عمة س�عد( بان الفتاة مخطوبة 
اىل احد اصحاب املحال يف الس�وق 
وال يمكن ان تخطب املرأة ملرتني.. 
صدم�ة كرى اصيب بها )س�عد( 
وهام عى وجهه يف الشوارع باحثاً 
عن نفسيه الضائعة يف اتون نريان 
حبيبته التي س�وف تزف اىل شاب 

آخر.
وذهب تحت تأثري جنون عشقه 
اىل ذلك الشاب الذي خطب حبيبته 
وطل�ب من�ه بصورة مب�ارشة ان 
ي�رتك محبوبت�ه وان يفت�ش عن 
اخ�رى اال ان الش�اب رده بعن�ف 
وتشاجر معه وكاد االمر ان يتحول 
اىل شجار عائيل لوال تدخل االخرين 
يف النزاع.. ولم يستس�لم )س�عد( 
فب�دأ عقل�ه يناوش�ه يف التخلص 
من ه�ذا الغريم ال�ذي عصب منه 
اع�ز م�ا يملك س�لب من�ه روحه 

التي ب�ني جوانحه ومل�اذا ال يفكر 
يف استخدام اسلوب الجريمة التي 
تعلمها يف )دراس�ة القانون( وهو 
الذي قرأ جرائم )اجاثا كريس�تي( 
ودستوفسكي وتولستوي وغريهم 
وفعالً بدأ يفك�ر جدياً يف التخلص 
من ذلك الش�اب الذي س�يطر عى 
قل�ب محبوبت�ه فاش�رتى كل ما 
يحتاجه م�ن ادوات ومعدات وبدأ 
يصنع مواد متفج�رة تعلمها من 
قراءة بعض الكت�ب واالطالع عى 
ه�ذا  يف  الكيميائي�ة  الصناع�ات 
املجال.. وذهب بها اىل محل الشاب 
ال�ذي خطب حبيبت�ه ودخل عليه 
وهو يحمل م�واده املتفجرة التي 
وضعه�ا يف املحل بع�د نقاش مع 
الش�اب وعى حني غفلة انفجرت 
ه�ذه امل�واد.. ألنه�ا غ�ري متقنة 
الصنع فاودت بحي�اة االثنني معاً 
وسط موجة من الدوي الذي بعثر 
كل يشء يف االرجاء.. املواد والجثث 
واالح�الم واآلمال ولم يبق س�وى 

الذكريات . 

قانونية15
www.almustakbalpaper.net

حاوره/ حمرر ال�صفحة
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مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�صائية

ومن احلب ما قتل.. احلب يدفع شابًا لقتل غريمه !!

يهدف قانون تأسيس املستشفيات االهلية رقم 25 لسنة 
1984 اىل التوس�ع يف تقدي�م الخدمات الطبي�ة للمواطنني 
واالس�تفادة م�ن إمكاني�ة األطباء الذين ه�م يف الخدمة يف 
املؤسس�ات الصحية التابعة اىل الدولة، أو املتقاعدين منهم 
مم�ن له�م خدم�ة ال تق�ل عن خم�س عرشة س�نة فيها، 
وتش�جيعهم عى املبادرة يف تأسيس مستشفيات خاصة.. 
حيث بينت املادة الثانية من القانون اعاله بجواز تأس�يس 
رشكة محدودة إلنش�اء مستش�فى اهيل وان يكون هؤالء 
االطباء ممن مارس�وا مهنة الطب يف املؤسس�ات الصحية 
التابع�ة للدول�ة م�دة ال تقل عن خمس عرشة س�نة حيث 
يق�دم الطلب اىل وزارة الصحة للحصول عى املوافقة بذلك، 
وتقوم الدول�ة بإقراض الرشكة مبلغاً ال يزيد عى 40% من 
كلف�ة املرشوع عى ان ال يتجاوز القرض )500( الف دينار 
بفائدة او نصف يف املئة عى ان يس�رتد القرض خالل عرش 
س�نوات ووفق امل�ادة 4 من هذا القانون ف�إن الدولة تملك 
قطع�ة ارض مجانية حتى يتم فوقه�ا البناء ومنعت املادة 
5 م�ن القانون تحوي�ل او نقل ملكية االرض قبل مرور 15 

سنة عى تاريخ املبارشة بتقديم الخدمات الصحية.
وأما من حيث الرقابة عى هذه املستشفيات فإن وزارة 
الصحة تحدد الجهة الرقابي�ة وهي التي تصدر التوصيات 
والتعليمات بصدده وفق هذا القانون وتكون وزارة الصحية 
ه�ي الت�ي تزود ه�ذه املستش�فيات باالدوي�ة مثلما تزود 
الصيدليات االهلية ويف حالة عدم وجود اجهزة خاصة فإن 
اس�تريادها يكون بواس�طة هذه الوزارة ما ان املستشفى 
يعفى من الرضيبة الخاصة بالدخل ملدة 3 س�نوات اعتباراً 
م�ن تاري�خ مبارشته بتقدي�م الخدمات الصحي�ة ومنعت 
امل�ادة 9 م�ن القان�ون اعاله اعض�اء الرشك�ة الجمع بني 
العم�ل يف دوائ�ر الدول�ة والقطاعني االش�رتاكي واملختلط 
والعمل يف املستشفى املؤسس بموجب هذا القانون. وبينت 
املادة 10 من القان�ون أن إحالة األطباء عى التقاعد يكون 
م�ن تارثي�خ مبارشته�م العمل يف ه�ذا املستش�فى، وهم 
ملزمون بالعمل يف هذا املستش�فى م�ن تاريخ االحالة عى 
التقاعد ملدة عرش س�نوات، وإال أعيدوا إىل الخدمة يف وزارة 
الصحة بالراتب والدرجة التي يس�تحقونها قانوناً. ويجوز 
وف�ق املادة 11 من القانون اس�تخدام االجانب وذوي املهن 
الطبي�ة بنس�بة 20% وتتوىل وزارة الصح�ة تزويدهم بذلك 
وفق قانون الخدمة املدنية. وتصفى الرشكة وفق املادة 12 
م�ن القانون يف حالة اذا قل عدد االعضاء املؤسس�ني عن 4 
واذا غريت الرشكة الغرض الذي انش�أ من اجله املستشفى 
واذا توقف املستشفى مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات 
بصورة مس�تمرة وبدون عذر م�رشوع.. ويف حالة اذا تويف 
احد اعضاء الرشكة وكان من بني ورثته طبيب تتوافر فيه 
الرشوط الواردة يف هذا القانون فيصبح رشيكاً باسم الورثة 
يف حال�ة التفاه�م واال تعني بيع حصصه�م اىل من تنطبق 
علي�ه ه�ذه الرشوط. ويف حال�ة اذا تق�رر تصفية الرشكة 
وف�ق احكام ه�ذا القانون يج�وز لوزارة الصح�ة ان تملك 
املستشفى بالقيمة التي تقدرها املحكمة املختصة وحسب 
قانون االس�تمالك.. كم�ا ان املادة 18 من ه�ذا القانون ال 
تمنع من تأسيس املستشفيات االهلية وفق قانون الصحة 
رقم 89 لس�نة 1981.. وأخذت امل�ادة 19 من القانون عى 
عاتقه�ا ايضاً القان�ون الذي يطبق وه�و قانون الرشكات 
رقم 26 لس�نة 1983 كما ان القانون اع�اله اعطى لوزير 
الصح�ة اص�دار التعليمات لتس�هيل تنفيذ ه�ذا القانون..  
واملالحظ لعمل املستش�فيات االهلي�ة االن يف العراق هو ان 
بع�ض االطباء يمارس�ون العمل يف املستش�فى الحكومية 
باالضاف�ة اىل االهلي�ة وتك�ون هن�اك مس�اومات إلج�راء 
العمليات يف هذه املستش�فيات وباسعار مرتفعة مع غالء 
كبري الس�عار االدوية والتحالي�ل الطبية، كما أن الكثري من 
االطباء يركزون جل اهتمامهم بالعمل يف هذه املستشفيات 
االهلية وال يركزون عى عملهم يف املستش�فيات الحكومية 
وهذا يرهق كاهل املواطن من حيث تحديد ثمن او كلفة او 
اجور العمليات الجراحية التي ال يستطيع عليها الكثري من 

الناس الفقراء.

علي جابر

قانون تأسيس 
املستشفيات األهلية

قطوف قانونية 
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اكتشف عدد من علماء الفلك كوكبا جديدا 
يصل�ح للحياة يقع ضمن كوكبة الرس�ام 
)Pictor(، تبل�غ كتلت�ه س�بعة اضع�اف 
كتلة االرض، وتبلغ املس�افة اليه 44 سنة 
ضوئي�ة، ومن�ح الكوك�ب الجدي�د رم�زا 
ه�و 40307g HD. و لق�د لف�ت الكوكب 
اهتم�ام العلم�اء لكونه يق�ع يف منتصف 
املنطقة املأهولة. هذا املصطلح يستخدمه 
الفلكيون لالش�ارة اىل املناطق التي يمكن 
ان تك�ون فيه�ا ظ�روف مالئم�ة للحياة. 
ومن املهم ايضا م�دة دورانه حول االرض 
تبل�غ 200 يوم. ويقول هي�و جونس احد 

اعضاء املجموعة التي اكتش�فت الكوكب 
"ان بع�د م�دار الكوكب الجدي�د يعني ان 
مناخ�ه وجوه يمك�ن ان يكون�ا مالئمني 
للحياة". وحس�ب قول�ه "ان هذا الكوكب 
وكذل�ك اقماره تدور يف مدار ش�بيه بمدار 
االرض، مم�ا يزي�د م�ن احتم�ال كون�ه 
مأهوال". وبارش العلماء بدراس�ة الكوكب 
املكتش�ف، وعليهم ان يوضحوا هل يمكن 
لس�طح الكوك�ب ان يحافظ ع�ى املاء يف 
حالة الس�يولة. وحسب التقييمات االولية 
هذا محتمل جدا، اذا اخذنا باالعتبار بعده 

عن االرض.

قام�ت طائ�رة كان�ت متجه�ة إىل 
واش�نطن  األمريكي�ة  العاصم�ة 
بالهب�وط االضط�راري اث�ر اعالن 
حال�ة الطوارئ عى متنه�ا بعد أن 
ب�دأ رج�ل يف أداء الصالة يف املمىش. 
وأف�ادت وس�ائل إع�الم أمريكي�ة 
ب�أن طائ�رة الرحل�ة 662 التابعة 
لخطوط "يونايتد إيرالينز" املتجهة 
م�ن مدين�ة دينف�ر االمريكي�ة اىل 
العاصم�ة كان�ت تس�تعد للهبوط 
يف مط�ار "دولز واش�نطن الدويل" 
شمال والية فريجينيا، حني بدأ رجل 

يف أداء الص�الة باملم�ىش والترصف 
قائ�د  وأعل�ن  مضط�رب.  بش�كل 
الطائ�رة حالة الط�وارئ عى متنها 
وق�ام بالهبوط االضطراري قبل 13 
دقيق�ة م�ن موعد الهب�وط املحدد. 
ورافقت مقاتلة عس�كرية الطائرة 
إىل املطار. وأوقف�ت الرشطة الرجل 
املعن�ي بعد هب�وط الطائ�رة، فيما 
أفاد مغ�ردون عى موق�ع "تويرت" 
االجتماع�ي ب�أن الرج�ل عانى من 

انفعال شديد أو انهيار عصبي.

أظه�رت دراس�ات ع�ى آث�ار 
اكتش�فت يف بع�ض املغ�ارات 
املوجودة يف جنوب أفريقيا أن 
اإلنس�ان األول ط�ّور تقنيات 

معّقدة قبل 71 ألف عام.
»نات�ر«،  مجل�ة  وبحس�ب 
فإن األثري�ني وجدوا عددا من 
السكاكني الحجرية التي تبلغ 
ثالث�ة س�نتيمرتات يف إح�دى 

املغارات يف جنوب أفريقيا.
ماري�ان،  كيورتي�س  وق�ال 
م�ن جامع�ة والي�ة أريزون�ا، 
إن ه�ذه الس�كاكني ورؤوس 

الرم�اح التي صنع�ت بمهارة 
ودق�ة عاليت�ني، م�ن املحتمل 
أن تك�ون صنعت م�ن أجل أن 
حربي�ة.  أدوات  يف  تس�تخدم 
وأض�اف ماريان ان اإلنس�ان 
القدي�م ال�ذي اس�تطاع ب�كل 
جلد وعزيمة صناعة مثل تلك 
األدوات، من املؤّك�د أنه نقلها 
لألجي�ال الت�ي أعقبت�ه، ومن 
ه�ذا املنطل�ق، فإن�ه ال ب�د أن 
يك�ون قد امتلك وس�يلة لنقل 
العل�وم وامله�ارات، وتعّد  تلك 

اللغة أبرز تلك الوسائل.
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�سورة من الذاكرة

�سارع الر�سيد
 يف ال�سبعينات

1675 - غوتفريد اليبنتز يعرض 
أول عملية تكامل لحس�اب املساحة 

تحت منحنى الدالة ص = د)س(.
1909 - الوالي�ات املتح�دة تب�دأ 
ببن�اء القاعدة البحري�ة العمالقة يف 
ميناء بريل هارب�ر يف جزر هاواي يف 

املحي�ط اله�ادي.
1918 - انته�اء الح�رب العاملية 
األوىل بالهدنة التي وقعتها أملانيا مع 

قوات الحلفاء.
1936 - وص�ول لجن�ة بي�ل إىل 
فلس�طني للتحقي�ق يف االضطرابات 
الحاصل�ة ب�ني اليهود والع�رب بعد 

إندالع ثورة فلسطني.
1938 - عصم�ت إينون�و يت�وىل 
رئاس�ة الجمهوري�ة الرتكي�ة خلفاً 

ملصطفى كمال أتاتورك.
1962 - أمري دولة الكويت الشيخ 
عبد الله السالم الصباح يصادق عى 
الدس�تور، لتكون الكوي�ت بذلك أول 
دولة خليجية لديها دستور مكتوب.

1978 - مأمون عبد القيوم يتوىل 
الحك�م يف ج�زر املالدي�ف.

2004 - رئيس املجلس الترشيعي 
يت�وىل  الفلس�طيني روح�ي فت�وح 
رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية 
بالنياب�ة بعد اإلعالن عن وفاة رئيس 

السلطة يارس عرفات.

وح�زب  أم�ل  حرك�ة   -  2006
ممثليهم�ا  س�حب  يق�رران  الل�ه 
م�ن الحكوم�ة اللبناني�ة وذل�ك مل�ا 
رأوه بتف�رد رئي�س الحكوم�ة فؤاد 
الس�نيورة بوضع موضوع املحكمة 
الدولية الخاص�ة بمحاكمة املتهمني 
باغتيال الرئيس رفيق الحريري عى 
جدول أعمال الجلسة املقبله ملجلس 
ال�وزراء باإلضاف�ة إىل فش�ل طاولة 
التش�اور الت�ي دع�ي إليه�ا الرئيس 
نبيه بري لحل املسائل العالقة ومنها 

تشكيل حكومة وحده وطنية.
2010 - مجل�س النواب العراقي 
النجيف�ي  أس�امة  النائ�ب  ينتخ�ب 
رئيس�اً ل�ه وذلك بعد ثمانية ش�هور 
م�ن إج�راء االنتخاب�ات وم�ا تالها 
من خالف�ات بني الكتل السياس�ية، 
ث�م انتخ�ب الرئيس ج�الل طالباني 
رئيًس�ا لف�رتة رئاس�ية ثاني�ة ع�ى 
الرغم من انس�حاب أعضاء القائمة 
العراقية من الجلس�ة احتجاًجا عى 
عدم إلغاء قانون اجتثاث البعث قبل 
التصويت عى مرشح منصب رئيس 
الجمهورية، وق�ام الرئيس طالباني 
بعد انتخاب�ه وأدائه اليمني القانوني 
بتكليف رئيس الوزراء املنتهية واليته 
ن�وري املالك�ي لتش�كيل الحكوم�ة 

الجديدة.

أظهرت دراس�ة جديدة أن 
نس�اء بريطانيا صرن رس�مياً 
أفضل م�ن رجالها خلف عجلة 

القيادة.
الت�ي  الدراس�ة  ووج�دت 
ديل�ي  صحيف�ة  نش�رتها 
اكس�بريس الجمعة، أن النساء 
يتجاوزن السرعة المحددة أقل 
وال يستخدمن المكابح بصورة 
مفاجئ�ة إال م�ا ن�در ويق�دن 
س�ياراتهن أقل ليالً بالمقارنة 

مع السائقين الرجال.
الت�ي  الدراس�ة،  وقال�ت 
الرسمي  اس�تندت في حكمها 
عل�ى البيان�ات المس�جلة في 
الصناديق السوداء في سيارات 

19 ألف بريطان�ي وبريطانية، 
أكث�ر  ه�ن  البريطاني�ات  إن 
أمان�ة عند قي�ادة س�ياراتهن 
أن  واضاف�ت  الط�رق.  عل�ى 
يس�تخدمن  البريطاني�ات 
سياراتهن في الليل بنسبة تقل 
%28 عن الرج�ال، ويتجاوزن 
الس�رعة المحددة بنس�بة تقل 
ويس�تخدمن  عنه�م،   12%
مفاجئ�ة  بص�ورة  المكاب�ح 
بنس�بة تقل %11 عن الرجال. 
وتأتي نتائج الدراسة قبل شهر 
األوروبي  االتح�اد  تبن�ي  على 
تش�ريعاً يحظ�ر التميي�ز على 
الغ�راض  الجن�س  أس�اس 

التأمين على السيارات.

في مبادرة فريدة من نوعها، 
س�ويديون  مس�ؤولون  يفّك�ر 
بف�رض حظر تج�ّول على ديك، 
إلرض�اء  منه�م  محاول�ة  ف�ي 
الذين يش�تكون  س�كان الح�ي 
دائم�اً م�ن صياح�ه. وذك�رت 
صحيفة "لوكال" الس�ويدية أن 
مكتب البيئة في مدينة لوليا في 
شمال البالد، يفّكر بفرض حظر 
تج�ّول عل�ى دي�ك من الس�اعة 

السابعة مس�اء وحتى التاسعة 
صباحاً من 15 أيار/ مايو حتى 
15 أيلول/ سبتمبر من كل عام. 
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن بع�ض 
س�كان المدين�ة قوله�م إنه�م 
يعجزون عن القي�ام بمهامهم، 
أو النوم بش�كل جّيد بسبب هذا 
الديك ال�ذي يقف إلى جانب أحد 
السياجات وال يكف عن الصياح 

طوال اليوم.

بانكوك / )ا ب ا(
مراكب ذهبية على هيئة بجع 
ومخلوق�ات بحري�ة أس�طورية 
عل�ى مياه نهر تش�او برايا الذي 

التايالندي�ة  العاصم�ة  يقط�ع 
يرج�ع  احتف�ال  ف�ي  بانك�وك 
تاريخه إلى 700 عام ش�ارك فيه 

أكثر من 2000 مجدف. 

اإلنسان القديم
 طّور تقنيات معقدة

كوكب جديد مالئم للحياة

 حالة طوارئ بسبب صالة عىل متن طائرة 

نساء بريطانيا أفضل من رجاهلا

رشع علم�اء برازيلي�ون يف محاول�ة 
الحيوان�ات  م�ن  أن�واع  الستنس�اخ 
الربي�ة املهددة باالنق�راض مثل النمر 
والذئب، بالرغم من أن مدى نجاح هذا 
املس�عى يف الحفاظ عى الحياة الربية 
م�ا زال غ�ري واض�ح بع�د. وبالفعل، 
دخلت ه�ذه املب�ادرة الت�ي أطلقتها 
حديقة الحي�وان يف العاصمة برازيليا 
باالشرتاك مع هيئة البحوث الزراعية 
الربازيلي�ة - يف مرحلته�ا الثانية اآلن، 
حي�ث ته�دف الدراس�ات إىل التع�رف 
ع�ى ما إذا كان من املمكن اس�تخدام 
تقنيات االستنساخ كأداة للمس�اعدة 
يف الحفاظ عى البيئة. وكانت الخطوة 
األوىل ع�ى ه�ذا الطري�ق ه�ي جم�ع 
عينات من امل�واد الوراثية للحيوانات 
الربي�ة يف خالي�ا ال�دم، والحيوان�ات 

املنوي�ة، والخاليا الجس�دية، والحبل 
ال�ري. وأف�اد كارل�وس فريدريكو 
مارتين�ز، الباح�ث يف هيئ�ة البحوث 
»إن�رت  وكال�ة  الربازيلي�ة،  الزراعي�ة 
بريس س�ريفس«، أن »لدين�ا بالفعل 
420 عينة من املواد الوراثية املخزونة 
لدين�ا يف البن�ك املتخص�ص وس�وف 
نستمر يف جمع املزيد«. ووقع االختيار 
عى ثماني�ة حيوان�ات منه�ا الذئب، 
والجاغ�وار )النمر »أونكا«(، واألس�د 
األس�ود معظمها مدرج�ة يف »الكتاب 
األحم�ر لألنواع امله�ددة باالنقراض«، 
ال�ذي يع�ده »معه�د ش�يكو مينديز 
البيولوجي«،  التن�وع  للحف�اظ ع�ى 
و»االتح�اد ال�دويل لحف�ظ الطبيعة«، 
وتم الحصول عى ه�ذه العينات عى 

مدى عامني من البحث الدؤوب.

استنساخ احليوانات 
الربية.. حتى ال تنقرض !
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فرض حظر
 التجول عىل ديك ؟!

مراكــــب

فال�سفــــــة

الديان�ة  ه�و نب�ي ك�ردي ومؤس�س 
الزردش�تية، وقد عاش يف مناطق أذربيجان 
وظل�ت   ، الحالي�ة  وإي�ران  وكردس�تان 
تعاليم�ه وديانت�ه هي املنت�رشة يف مناطق 
واس�عة من وسط آس�يا إىل موطنه االصيل 
كردس�تان حت�ى ظه�ور اإلس�الم. اس�مه 
زرادش�ت يف العربية، وس�ماه ابن النديم يف 
الفهرست: زرادشت بن اسبتمان ]1[،، ويف 
اإلنجليزي�ة: Zoroaster، ويف لغت�ه األصلية 
ه�ي األفس�تائية وه�و الكت�اب املق�دس 
للديانة الزرادشتية واملكتوب باللغة امليدية 
وفيه�ا أدرج اف�كاره كلها. هو زاراوس�رتا 
]2[ ويف الفارس�ية: زراُتش�ت ]3[]4[ ويف 
 Ζωροάστρης اليوناني�ة زورواس�رتاس
]5[، وقد ذك�ره زانثوس يف كت�اب ليدياكا 
األوىل،  ألكيبي�ادس  كت�اب  يف  وأفالط�ون 
وتط�ور يف التهجئة اليوناني�ة حتى توصل 
وتوج�د   ،Zōroastris زورواس�رتيس  إىل 

تفسريات كثرية ومختلفة لالسم، إال أن من 
املتفق عليه أن مقطع "أوسرتا" يف االسم االً 
صيل يعن�ي: َجَمل، ويذهب بعض املؤرخني 
إىل أن اس�مه مرك�ب م�ن كلمت�ني معناها 
صب�اه  يف  كان  ألن�ه  الجم�ل"  "معاك�س 
يعبث بالجم�ال ]6[، ويذهب البعض إىل أن 
اس�مه يعني "ذهب الصحراء" ]7[، ويرى 
البعض أن االسم يعني: قيادة الجمل، وهذا 
عى أس�اس مقط�ع "زارس" يف األفس�تية 
والذي يعني: َسَحَب ]8[، أو معناه: الجمل 
األصفر، وهذا باملوازاة مع املقطع "زايري" 
الس�نكريتية  م�ع  باالرتب�اط  أو   ،]9[
الفيدي�ة يف مقط�ع "ه�ار" وال�ذي يعن�ي 
" فيكون املعنى: "ش�وق للِجَمال" أو  "َحبَّ
"رغبة يف الِجَمال" ]10[، والبعض يقول أن 
االسم أتى من القرية التي كان يعيش فيها 
زرادشت وهي قرية أتروباتن ومنها يمكننا 

العثور عى كلمة "أثار" والتي تعني النار.

زرادشت

عموديافقي
1 – عاصم�ة أوروبية – 2 – ممثل�ة ألمانية راحلة – 3 – كُبرت – 
عكسها مرتفع صغير – سقي – 4 – نصف سالم – مزيج – 5 – إنتماء 
إل�ى – نصف دالي – 6 – أح�د الوالدين – عملة أوروبية – 7 – حبلى – 

سروري – 8 – غير مطبوخ – متشابهة – 9 – سياسي لبناني .

1 – دول�ة أوروبي�ة – مدين�ة س�ورية – 2 – دول�ة أوروبية – 3 – 
سكوت – أسم علم مؤنث – 4 – لفظة تعجب – طرق ومناهج – 5 – 
إخفاق – والدة – 6 – يختار بالقرعة – طالع – 7 – تفسيرية – عكس 

بيع  - 8 – فنان سوري – 9 – دولة أوروبية .

احلمل
ال ترتاج�ع أم�ام الضغ�وط، فأنت 
تمتل�ك القدرة عى مواجهتها مهما بلغ 
حجمه�ا الغرية ح�ني تزيد ع�ن حّدها 
تصب�ح مؤذية، وتؤدي اىل عواقب كبرية 

الحفاظ عى رشاقتك

الثور 
تواص�ل م�ع محيط�ك ألّن نجم�ك 
س�يلمع ويس�طع ويس�اهم يف تلطيف 
األج�واء الت�ي كان�ت محتدم�ة أخريًا، 
وس�تقّدم نتائ�ج أفض�ل ع�ى الصعيد 

املهني

اجلوزاء
مزه�واً  وتب�دو  لتط�ورات  ترت�اح 
بنفس�ك. تتبدد الغيوم. ق�د تنجز عمالً 
يالقي االستحس�ان. تختف�ي الضغوط 
ويطم�ن بال�ك. إفتح ب�اب الحوار فقد 

يصلح لقاء بسيط

ال�سرطان 
ي�وم يخدم مصالح�ك. ال َتَخف من 
املبادرة، ق�د تفاجئك األحداث ويحالفك 
الح�ظ لدع�م م�رشوع كن�ت تحلم به 
تعاود االتصال بشخص قد وضعت حداً 

للعالقة به

الأ�سد 
صدي�ق قدي�م يق�دم لك عون�ا فال 
ترفض�ه. ان�ت قل�ق وتج�د صعوبة يف 
الرتكي�ز اال ان ه�ذه املرحلة س�تنتهي 
قريباً الحب ما زال يف دارك وانت تعيش 

سعادة كاملة.

العذراء 
ال تكن مرتدداً يف األمور الحاس�مة، 
ألّن ذلك سيضعف موقفك أمام اآلخرين 
وس�يجعلك ش�خصاً عادي�اً االهتم�ام 
عن�د  الش�ك  وت�رية  يزي�د  باآلخري�ن 

الرشيك،

امليزان
تط�وي مرحل�ة م�ن حيات�ك لتبدأ 
أخرى أكثر إرشاًقا ومنفعة عى الصعيد 
وحس�م  املفاوض�ات  ح�ذار  واملهن�ي. 
األم�ور لئال ُتصاب بالخيب�ة واإلحباط. 

تحتار يف امرك،

العقرب 
تحصد قريباً ثمار ما زرعته عى 
مدى س�نة تقريباً، وستكون الغالل 
لتحديد مس�تقبلك  وفرية وإيجابية 

املهني ش�كوك الرشيك فيك مربّرة

القو�س 
أحداث�اً  الي�وم  ه�ذا  الي�ك  يحم�ل 
مفاجئ�ة ومتس�ارعة. ق�د تضط�ر اىل 
اتخاذ ق�رارات رسيعة عى اثرها، يجب 
أن تحت�اط لذل�ك ُك�ن لّيناً وارس�م عى 

شفتيك بسمة عريضة.

الدلو 
العم�ل  يف  الزم�الء  بع�ض  ح�اول 
تحذيرك م�ن أي خط�وة ناقصة، لكنك 
لم تك�رتث، وهذا س�يكون ل�ه ثمنه يف 
األي�ام املقبل�ة ال تفس�ح يف املجال أمام 

املصطادين يف املياه العكرة.

اجلدي
طموحاتك مرشوع�ة ومربرة، لكن 
هن�اك صعوب�ات يجب تجاوزه�ا بأقل 
ف�إن  عني�داً،  الرشي�ك  كان  اذا  رضر 
الديبلوماس�ية وحدها كفيل�ة بحّل كل 

املشكالت.

حوت 
بع�ض اإلرب�اكات ع�ى الصعيد 
املادي واملعنوي. تجنب حسم األمور. 
تعان�ي التعب واالحباط، وس�رتاوح 
الف�وىض  االعم�ال مكانه�ا. ح�ذار 

والفشل.

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 
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فايدة" مفيش   .. صفية  يا  "غطيني 

حقيق�ة دامغة ل�م يعد اح�د يجهلها، هي أن سياس�ة 
بلدنا تفتقر إلى البوصلة التي تستعين بها لتحديد مسارها 
الصحيح، وابتداء من االنتخابات التي تجري والتي تتس�م 
بالعش�وائية س�واء كانت انتخاب�ات الحكوم�ة أم أعضاء 
البرلمان أم مجالس المحافظات أم غيرها ، ألن المرش�ح ، 
كتلة أو حزبا أو ف�ردا، ال يقدم منهاج عمل واضحا يرضي 
الناخبي�ن ، كما هو معمول به ف�ي كل دول العالم، ُيطالب 
بتنفي�ذه في حالة فوزه، والس�بب في ذلك ه�و تيقن هذه 
)الهلمة( السياسية من أن البلد وثرواته )كيكة( بين أيديهم 
، يتقاس�مونها بطريقتهم، وال يجرؤ احد على مشاركتهم 
فيه�ا، ل�ذا هم ال يبذل�ون جهدا في إعداد خطط مدروس�ة 
ومحكم�ة، تك�ون بمثابة ورق�ة للفوز وش�رط للتنافس 
الس�ليم. وعل�ى هذا األس�اس ، نجد إن الحكوم�ة ، تفتقر 
إل�ى رؤية واضحة ومنه�اج مثمر يحقق بن�اء البلد، وهذا 
ما حصل فعال فبعد عش�ر س�نوات من تعاقب الحكومات 
ل�م يتحق�ق أي تقدم في مج�ال الخدمات والبن�ي التحتية 
وبناء المجتم�ع ، مادام منهج ه�ذه الحكومات، االرتجال 
والتجري�ب والمزاجي�ة ف�ي إص�دار الق�رارات. والس�بب 
هو الجه�ل بالعمل السياس�ي وغياب خب�رة كيفية البناء 
واألعم�ار وإدارة العملية السياس�ية والتهافت الالمعقول 
عل�ى تحقيق المكاس�ب غير المش�روعة، بينم�ا الظروف 
الت�ي يعانيه�ا البل�د ال تتحمل منهج�ا اعتباطي�ا مثل هذا، 
يس�تهلك الوقت والجهد والمال وال يخ�رج بنتائج ايجابية 
. معظ�م خطوات حكومتن�ا، تدعو إلى الحيرة والتس�اؤل 
فبعضه�ا يفتقر إل�ى الموضوعية والبع�ض اآلخر يحقق 
مصلح�ة فئة دون أخ�رى وبعضها يتس�م بالغرابة وعلى 
س�بيل المث�ال ال الحصر ، إننا ال ندري ه�دف الحكومة من 
الحملة القائمة على قدم وس�اق منذ فترة طويلة الستيراد 
آالف السيارات وبيعها للمواطن بالتقسيط ، وال نعرف من 
يقف وراءها. والشك ان هناك  جهة مستفيدة ، في الوقت 
الذي يش�هد بلدنا أزمة مرورية آثمة ت�كاد تقضي على ما 
تبقى للمواطن من صبر، وه�و ينتظر منها حلوال الزمات 
متفاقمة . فبعد إحداث 2003 دخلت العراق أكثر من مليون 
س�يارة وبمستويات متدنية، يعد بعضها من نفايات الدول 
المصدرة إلينا ، تجوب ش�وارع كان�ت قبل دخولها، تعاني 
الزح�ام واالختناق�ات المرورية ثم أضيف�ت إليها الصبات 
الكونكريتية والسيطرات التي ال جدوى منها سوى تشديد 
الخناق على المواطن المغلوب على أمره واس�تنزاف وقته 
وجهده . بينما كان على الحكومة التوجه إلى حل مش�كلة 

المرور عن طريق :
س�حب الس�يارات ذات المودي�الت القديمة لما   1-
تس�ببه من تفاق�م الزحام واس�تهالك غير مب�رر للوقود 
وتل�وث للبيئة إضافة إلى أن وجودها يعزز صورة التخلف 

التي نعيشها 
تحوير الساحات والجزرات الوسطية وتقليصها   2-

بما يخدم حركة المرور وتسهيل انسيابيتها
-3  التخفي�ف م�ن الس�يطرات الت�ي أثبت�ت ع�دم 
فاعليتها وس�ببا ف�ي تفاقم أزمة المرور وتعطيل الس�ير، 
بينم�ا يتوج�ب تعزيز هذه الس�يطرات بما يكف�ل جدواها 
وذل�ك بتجهيزه�ا بأجهزة كش�ف المتفج�رات المتطورة 

ومدها بالسالح الفعال والتنظيم المحكم.
زي�ادة أس�اطيل حافالت نقل الركاب وتش�جيع   4-
المواطن على التخلي عن اس�تعمال س�يارته الخاصة في 
كثير من مش�اويره واس�تخدامها . حمل�ة الحكومة لبيع 
السيارات بالتقسيط للموطن واحدة من شطحاتها الكثيرة 
الت�ي ال تعد وال تحص�ى بينما هناك من المش�اكل الكثيرة 
التي تحاصرنا ،مثل مشكلة السكن، وحلها ببناء مجمعات 
سكنية متواضعة للفقراء وذوي الدخل المحدود، بالمبالغ 
الت�ي تص�رف على اس�تيراد الس�يارات او ح�ل غيرها من 

المشاكل . اذ عليها البدء باألهم أوال ثم المهم .  

*   عصام القدسي 

األه�م ث�م امله�م.. 
لبل�د ء ا يف بن�ا
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       كاظم فنجان الحمامي

قبل أن ترجموني بحجارتكم التي قتلتم 
به�ا األبرياء, وقبل أن تأخذك�م العزة باإلثم 
فتشتموني بلعناتكم التي ال ترحم, أقول لكم 
وبصريح العبارة, إننا من األقوام المشلولة 
المتخلف�ة المقهورة المدح�ورة المتخاذلة, 
وهذا ما أثبت�ه واقعنا المر المعاش باألرقام 

والدالئل والشواهد.
نح�ن ق�وم نص�دق ال�كاذب, ونك�ذِّب 
ن األمين,  الص�ادق, نأتم�ن الخائ�ن ونخ�وِّ
نش�جع الجبان حتى يتمرد, ونخذل الشجاع 
حتى ينه�ار, ونحارب الناجح حتى يفش�ل, 
ونس�تفز الحلي�م حت�ى يفقد عقل�ه, نكره 
المنك�ر  ن�رى  النظ�ام,  التنظي�م ونبغ�ض 
فنصفق له, ونؤازر الباطل فنسانده, ونقف 
م�ع الطغاة ضد الح�ق, وض�د الخير, وضد 

الصالح. 
فانقس�منا  خ�الف,  عندن�ا  االخت�الف 
إلى مجامي�ع متناحرة متش�اجرة متنازعة 
والتفرق�ة,  التفري�ق  إل�ى  تمي�ل  متقاتل�ة 
والتمزي�ق والبهدلة, التط�رف عندنا هواية, 
والتعصب غواية, والتنافر موهبة, والثرثرة 
منطق, والدين فتنة, هذا سني, وهذا شيعي, 
وذاك س�لفي, وهذا صفوي, وه�ذا وهابي, 
وهذا صوفي, وهذا زيدي, وهذا حوثي, وهذا 
أحمدي, وهذا علماني, وذاك شيوعي, وهذا 
قومي, وذل�ك إخواني, وعدناني وقحطاني, 

وشمالي وجنوبي, وأهالوي وزملكاوي. 
 تخن�دق بعضن�ا ف�ي خن�ادق معرك�ة 
)صفي�ن( ضد خليفة المس�لمين, وتجحفل 
بعضنا مع الحجاج, واختار بعضنا الوقوف 
م�ع أب�ي العب�اس الس�فاح, بينم�ا خ�رج 
المتمردون مع الخوارج, وس�ار البتروليون 
خلف س�راب الناتو, وركع المتآمرون تحت 
أق�دام البنتاغون في معابد ال�ذل والعبودية 
والخيانة, هذا يس�عى للتفريس, وذلك يحلم 
بالتتريك, وجماعة تواس�ي السفارديم عند 

حائط المبكى. 
نقل�ب الدنيا رأس�اً على عق�ب, إذا لعب 
الجزائري�ون ك�رة القدم ف�ي مالعب مصر, 
أو إذا لع�ب المصريون ف�ي مالعب الجزائر, 
فنتباهى باس�تهتارنا وتهورن�ا على بعضنا 
البع�ض, فنح�رق المدرج�ات, ونخ�رج إلى 
غاراتن�ا  لنواص�ل  والس�احات  الش�وارع 
الهمجي�ة عل�ى المح�ال التجاري�ة, بينم�ا 
نكون كالقطط الفلبينية البليدة أمام قوافل 
القوات الغازية أو الفيالق االستعمارية, نمر 
مرور الكرام على القواعد الحربية األجنبية 
المتمرك�زة على أرضنا وف�ي مياهنا لنلوح 
لها بالتحية والسالم, وشر البلية ما يضحك 

إن كبارنا تحالفوا مع القوات المتحالفة 
ضدنا. 

 ص�ار الش�يخ برميل أفض�ل قادتنا 
الراهن�ة, فه�و عبق�ري  المرحل�ة  ف�ي 

األمة, ومفكره�ا ونابغتها وملهمها وقائد 
مسيرتها الظافرة نحو حقول الغاز واأللغاز, 
وهو الذي بيده الح�ل والعقد, وهو النمرود 
الجب�ار, وس�وبرمان  الجدي�د, وشمش�وم 
ربيعها في كل المواس�م والمناسبات, وهو 

رامبو المثابر, وجيفارا الثائر.
عل�ى  بالتآم�ر  متخصص�ون  زعمائن�ا 
أشقائهم وأبناء جلدتهم, متطوعون للتعاون 
والتنسيق والتفاهم مع أعداء األمة, بارعون 

في 

لبطش  ا
م  ا ج�ر إل ا و

في  متفانون  والتعسف, 
المليون ح�ب الدني�ا, ال ف�رق عندهم بين 

والملي�ار عل�ى موائ�د الروليت, خب�راء في 
البذخ واإلسراف والتبذير. 

م�ا ال�ذي نرتجي�ه م�ن أقط�ار فق�دت 
نزاهتها وتنازلت عن عفتها فتبوأت المراكز 
األولى في الفساد العالمي في عموم كوكب 
األرض ؟, وما الذي نتأمله من أقطار جاهلة 
سارت نحو األمية بمحض إرادتها, فأحرزت 
المراك�ز المتدنية ف�ي التعلي�م الجامعي ؟, 
وما الذي نتوقعه من أقطار خاملة انش�غلت 
بتفس�ير األحالم وقراءة الطال�ع, فلم تفلح 
في الصناعة وال في التجارة وال في الزراعة 
وال في التعليم وال في الرياضة ؟, دول تبيع 
النفط وتصدره ثم تستورده على شكل زيوت 
ومشتقات بأضعاف أضعاف سعر البيع, دول 
عل�ى الرغم من ترس�انتها الحربي�ة الهائلة 
وجيوش�ها المليونية الجرارة لم تستعرض 
قطعاته�ا إال ف�ي المناس�بات الوطنية, ولم 
تسجل انتصارا واحداً تسترد به ماء وجهها, 
ول�م تنتص�ر ف�ي يوم م�ن األيام 
على دولة فتية صغيرة مذعورة 
مارق�ة مس�تهترة.    تاريخنا 

ي�ف  مز
للجلد,  الجلد  وصفحاته من 

ملطخ�ة بدماء األبري�اء والضحايا, راجعوه 
جيدا, واق�رءوا ما جرى للخلفاء الراش�دين 

من األول إل�ى الرابع, وما ج�رى للصحابة, 
اق�رءوا كي�ف احرق�وا  الصحاب�ة,  وأبن�اء 
جثم�ان محمد بن أبي بكر ونثروا رماده في 
الني�ل, وكيف ذبحوا الحس�ين ب�ن علي على 
ش�اطئ الفرات وطافوا برأس�ه في البلدان, 
وكي�ف قتلوا مس�لم ب�ن عوس�جة, وكيف 
رجموا الكعبة المش�رفة بالمنجنيق, وكيف 
ش�نقوا عبد الله بن الزبير ف�ي مكة, وكيف 
اضطهدوا أمه أس�ماء بنت أب�ي بكر, وكيف 
صلب�وا الصحاب�ي الجليل س�عيد ب�ن جبير, 
واق�رءوا كي�ف اس�تعمرونا باس�م الدي�ن, 
وصادروا حقوقنا باس�م الدين, واستباحوا 
بالدن�ا بالط�ول والع�رض باس�م الدين, ثم 
السياس�ية  النخاس�ة  س�وق  ف�ي  باعون�ا 
لإلنجليز والفرنسيين, واقرءوا كيف كّفروا 
والرياضي�ات  والكيمي�اء  الفيزي�اء  علم�اء 
والط�ب والفلك والفلس�فة, واق�رءوا كيف 
أنجب التاريخ أكثر من عش�رين نسخة ألبن 
العلقم�ي, اش�تركوا كلهم بتس�ليم مفاتيح 
بغداد للمغول والتتار والفرس واألتراك حتى 
حكمتنا دولة الخروف األسود, ثم جاءت من 
بعدها دولة الخروف األبيض, واقرءوا كيف 
قتل الشقيق شقيقه من اجل العرش, وكيف 
تآم�ر أبناء األم�راء عل�ى آبائه�م, واقرءوا 
كي�ف ذبح�وا فيصل الثاني ونس�اء أس�رته 
الهاش�ميات اللواتي كن يرفع�ن المصاحف 
فوق رؤوسهن, وأقرءوا كيف سحلوا فيصل 
في الشوارع, وهم يرددون هذه األهزوجة:

قبلك بحسين اشسوينه
جدنا أقرع كر جدك بيده

وأقرءوا كيف قتلوا العلماء والفالس�فة 
ابتداًء من ابن المقفع وانتهاًء بالسهروردي, 

وكيف خذلوا سعد زعلول. 
 لق�د م�ات )زغلول( من القه�ر, بعد أن 
أرهقته المح�اوالت الحثيثة إلصالح ش�أن 
ه�ذه األمة, حت�ى أصابه الي�أس واالنهيار, 
فهمس في إذن زوجته قبل أن يلفظ أنفاسه 
األخي�رة عل�ى ف�راش الم�وت: )غطيني يا 

صفية مفيش فايدة(. 

سياسة الباب املخلوع.. والبطاقة التمونية
         كامل العضاض 

ف�ي النظ�م اإلقتصادي�ة المس�تقرة والعاملة على 
وفق أس�س إقتصادية وإجتماعية عقالنية وس�ليمة، ال 
تق�وم الحاجة ال�ى توزيع الطعام المجان�ي أو المدعوم 
جزئيا لجعله رخيصا وبس�عر يناس�ب دخول الش�رائح 
الفقي�رة ف�ي المجتمع. قد يت�م اللجوء الى ه�ذه الحالة 
عند إن�زالق الحكومة والبالد الى حروب، او عند حصول 
كوارث جسيمة، عندها سيكون إتخاذ إجراء، مثل تزويد 
أصحاب الدخ�ول الواطئة ببطاقات تس�مى "تموينية"، 
لغ�رض تعويضهم ع�ن إرتفاع أس�عار الس�لع الغذائية 
األساس�ية، مث�ل اللح�وم وال�رز والطحي�ن والزي�وت، 
وغيرها، مبررا بس�بب حصول تضخم هائل يولد، عادَة، 
إرتفاع�ا حادا باألس�عار، وخصوص�ا للمواد أو الس�لع 
الغذائية األساس�ية. ولكن، تبن�ي مثل هذا اإلجراء يكون 
في األصل مؤقتا، أي لحين معالجة حالة التضخم الهائل، 
ولحين وضع سياس�ات كافية لجعل األس�عار متناسبة، 
نسبيا، مع دخول األفراد، حسب قدراتهم الشرائية. إال أن 
ما حصل ف�ي العراق من حروب وحصار طويل، قد طال 
كثيرا، إذ إمتد من ثمانينات القرن الماضي، عندما تورط 
النظام السابق في حرب دامية مع الجارة إيران، إستمرت 
لثماني س�نوات، تبعته�ا حربان مدمرت�ان، األولى أبان 
غزو الكوي�ت الطائش في ع�ام 1990، والثانية في عام 
2003، عندما غزت الواليات المتحدة وحلفاؤها العراق. 
هذه الحروب أدت الى تدمي�ر البنى اإلرتكازية لإلقتصاد 

العراق�ي، وهدم�ت النش�اطات اإلنتاجي�ة ف�ي الزراعة 
والصناعة، وحتى في الخدمات، مما أدى، بطبيعة الحال، 
الى زي�ادة الفقر والبطال�ة، فتم اإلعتماد عل�ى البطاقة 
التموينية، طوال هذه المدة. ولحس�ن الحظ، لعب قطاع 
النفط اإلستخراجي دورا أساسيا في تمويل هذه البطاقة 
التموينية التي ش�ملت أكثر من ربع السكان، على الرغم 
م�ن عدم كفاءة التوزي�ع ورداءة نوعية الس�لع الغذائية 

الموزعة على السكان.
ف�ي ظ�ل الظ�روف الت�ي س�ادت خ�الل اكث�ر من 
عقدين، قبل س�قوط النظام الس�ابق، ل�م يكن باإلمكان 
معالج�ة الفق�ر والبطالة، وإع�ادة إعمار الب�الد وزيادة 
اإلس�تثمار للنهوض في النشاطات اإلنتاجية والخدمية، 
غي�ر النفطي�ة، ولمعالج�ة البطالة الواس�عة، مما جعل 
اإلعتم�اد على البطاق�ة التموينية كبي�را، وكأنها بطاقة 
نجاة أو تح�وط ضد حصول مجاعات وثورات ش�عبية! 
ولكن األمر كان يبدو مختلفا بعد سقوط النظام السابق 
ف�ي ع�ام 2003، حيث ق�د مضى ما يقرب م�ن عقد من 
الزم�ن حتى اآلن، واصبحت العائ�دات النفطية تصل الى 
أكثر م�ن مئة مليار لع�ام 2011 وح�ده. وتعاقبت قوى 
سياسية تتداعى لبناء العراق الديمقراطي المزدهر، على 
الرغم من صراعاته�ا الفئوية والتحاصصية والطائفية، 
ولكن، في أضعف اإليمان، كان يمكن تنشيط النشاطات 
والقطاعات اإلنتاجية وخصوصا في الزراعة والصناعة 
التحويلية غير النفطية، وبما يؤدي الى زيادة المعروض 
الس�لعي من اإلنتاج المحلي، وإمتص�اص البطالة ورفع 

مس�تويات الدخ�ول. وكل ذل�ك، بم�ا يّمك�ن الس�كان، 
وخصوص�ا ذوي الدخ�ول الواطئ�ة م�ن اإلعتم�اد على 
قدراتهم الشرائية إلقتناء السلع والخدمات التي تتناسب 
معها، وب�دون اإلعتماد على بطاق�ة تموينية، تقدم لهم 
أصنافا بائسة من السلع القليلة او المتضاءلة، فضال عن 

هدر كراماتهم. 
ولك�ن ش�يئا من هذا ل�م يحصل، فسياس�ات الباب 
المخلوع تماما أمام تدفق اإلستيرادات من مناشئ عديدة، 
ب�دون أية حماي�ة أو في األقل، تمكي�ن إقتصادي ومالي 
ولوجس�تي لحماي�ة صناعات اإلنتاج الس�لعي المحلية، 
فق�د مورس�ت حتى سياس�ات إغ�راق ض�د الصناعات 
العراقي�ة المحلي�ة الت�ي كان�ت وال تزال تكاب�د من عدم 
وج�ود بن�ى إرتكازية كافية وال سياس�ات إئتمنانية وال 
دعم لوجس�تي ومالي وضريبي، كما كانت قد عانت من 
دمارات الحروب السابقة، ومن هجرة العقول الصناعية 
في القطاع الخاص. وحينما ال توضع سياس�ت تنموية، 
بدون فس�اد، لمعالجة تنمية صناع�ات اإلنتاج المحلي، 
كي�ف يمك�ن إتخ�اذ ق�رار إللغ�اء البطاق�ة التموينية؟ 
وتعويضه�ا بمبل�غ نق�دي ضئي�ل ال يتج�اوز الخمس�ة 
وعشرين ألف دينار؟ ماذا س�تفعل العوائل الفقيرة بهذا 
المبل�غ؟، ه�ل يكفي لش�راء س�لعهم األساس�ية والتي 
ستكون مستوردة بمعظمها، إلن اإلنتاج المحلي ال يزال 
ميتا؟ كما أن هذه السياس�ة س�تمعن في إبقاء اإلقتصاد 
العراق�ي ريعيا، أي يس�تخدم عوائد النف�ط المصدر من 
أجل اإلس�تهالك المباش�ر وغير الك�فء، وليس من أجل 

اإلس�تثمار اإلس�تراتيجي، بهدف بناء صناع�ات محلية 
دائمة، لمقابلة صناعة نفطية إستخراجية ناضبة! 

نخل�ص م�ن كل م�ا تق�دم الى جمل�ة م�ن النتائج 
الموجزة، كاآلتي:

1.نعم إن سياسة البطاقة التموينية يجب أن تنتهي، 
فهي باألص�ل إجراء طارئ ومؤق�ت، ولكن يجب أن يتم 
ذلك بش�روط مس�بقة، منها تحقيق نهوض ش�امل في 

القطاع اإلنتاجي المحلي.
2. في غياب السياس�ات الالزم�ة لزيادة المعروض 
المحلي من اإلنتاج الوطني، س�يوضع االقتصاد العراقي 
رهين�َة لمصال�ح التج�ارة الدولي�ة، وعرض�ة ألزماتها 

المالية واالقتصادية.
3. إن التعوي�ض بمبلغ نقدي ضئي�ل ألكثر من ربع 
السكان في العراق، ممن هم دون خط الفقر وبمحاذاته، 
سوف لن يسد رمقهم، السيما وإن تجار المفرد سيزيدون 

أسعار سلعهم الغذائية األساسية أضعاف مضاعفة.
4. األخطر من كل هذا، إن هذه السياسة، بدال من أن 
تتصدى لمش�اكل العراق التنموية، وف�ي مقدمتها حالة 
االقتصاد الريعي التاب�ع للتجارة الدولية، فإنها بالعكس 
تماما، تؤدي ال�ى زيادة تحّكم هيمن�ة االقتصاد الريعي 

على النشاطات االقتصادية الكلية في البالد.
5. نعتقد ان العقالني�ة تقتضي أن تراجع الحكومة 
العراقي�ة الحالي�ة قراره�ا ه�ذا، وتعيد دراس�ته ضمن 

منظور تنموي إستراتيجي وطني.

12 دوالرًا لكل عراقي شهريًا.. مبلغ خيايل !! 
          جبار الياسري 

إنجاز عظي�م وخطوة رائدة مباركة 
تل�ك الت�ي اتخذته�ا الحكوم�ة العراقية 
الرش�يدة , لذا نق�ول للعراقيي�ن كافة.. 
بالعافي�ة وبالرفاهي�ة والبنون ي�ا أبناء 
الرافدين, وال يس�عنا إال نتقدم لكم بأحر 
التهاني وأسمى آيات التبريكات في هذه 
المناس�بة الطيبة, وهذا االنجاز العظيم 
الذي حققتم�وه بعد جه�د جهيد وصبر 
ومعان�اة دامت أكثر من تس�ع س�نوات 
, وف�رج طال انتظ�اره , وإل�ى مزيد من 

اإلنجازات في شتى مجاالت الحياة .
15 أل�ف دينار ل�كل عراقي ش�هرياً 
مبل�غ خيالي ؟, فإذا أخذنا بنظر االعتبار 
ع�دد س�كان الع�راق الذي يق�در ب� )32 
مليون نس�مة( وضربنها بما يس�اويها 
حس�ب س�عر صرف ال�دوالر أي )12,5 
دوالر( فإنه يعطين�ا مبلغ  حوالي )400 
ملي�ون دوالر في الش�هر الواحد( تنفقه 
الحكوم�ة الرش�يدة ش�هرياً على عموم 
س�كان العراق , وفي ه�ذه الحالة  تكون 
الحكوم�ة ووزارة التج�ارة ف�ي ِحل من 
مس�ؤوليتها أمام المواطن الذي يشتكي 
ويبكي ويلهث وراء وكالء توفير مفردات 
الحص�ة التموينية, والوكيل بدوره يبكي 
ويشتكي ويلهث وراء مؤسسات ودوائر 
وزارة التج�ارة غير الق�ادرة على تأمين 

أغلب مفردات هذه الحصة المعجزة .
الحكوم�ة الرش�يدة )حكومة دولة 
النزاه�ة والقانون(, عندم�ا اتخذت هذه 
الخطوة الجب�ارة المباركة, والتي أرادت 
من خاللها قطع دابر الفساد المستشري 

في كافة مراف�ق وزارة التجارة خاصة, 
فب�دل أن تذهب هذه األم�وال إلى جيوب 
"القجقجية" واللصوص و"المس�لبجية 
"وعلى رأس�هم وزي�ر التجارة الس�ابق 
اله�ارب )فلي�ح الس�وداني( , س�تذهب 
مباشرة إلى المواطن العراقي , وهو حر 
يتنع�م بها كيف ومتى يش�اء , وبدورها 
أي هذه الفكرة س�تكون لها فوائد عدة.. 

منها :
ل�م ن�ر بع�د الي�وم مواطنين   1-
عراقيين ينبش�ون وسط أكداس المزابل 
والنفاي�ات حت�ى خ�الل أيام العيد لس�د 

رمقهم  
-2   ل�ن نرى بعد الي�وم عراقيين 

وعراقي�ات يتكففون الم�ارة في عموم 
العراق أي )مجادية( 

-3  كل مواط�ن عراقي س�يكون 
مس�ؤوال ع�ن نفس�ه ويس�تورد المادة 
الت�ي يحتاجه�ا م�ن أي بلد كان حس�ب 

المواصفات العالمية 
ذاته�ا  بح�د  الخط�وة  ه�ذه    4-
لمضاعف�ة  مش�جع  عام�ل  س�تكون 
تعداد س�كان العراق بوقت قياس�ي جداً 
بزي�ادة  يفك�ر  العراق�ي  س�تجعل  أي   ,
النس�ل والتناس�ل على الطريقة الهندية 
والبنغالديش�ية قبل س�ن قان�ون تحديد 
النس�ل لديهم , وسيش�جع هذا القانون 
على تعدد الزوج�ات مثنى وثالث ورباع 

.. ناهي�ك عن ما ملكت أيده�م من زواج 
متعة ومسيار !؟

ه�ذا القان�ون أي قان�ون رقم   5-
12 دوالرا ل�كل عراق�ي س�يكون عامال 
مهم�ا  دورا  وس�يلعب  وبن�اء  أساس�يا 
للغاية في تقلي�ل عدد األرامل والعوانس 
ف�ي العراق الجديد , لماذا ..؟ ألن كل فرد 
عراقي سيكون له دخل ثابت, وهو مبلغ 
15 ألف دينار شهرياً مضمون ومضبوط 
"ضب�ط العكال", فإذا أخذنا على س�بيل 
المث�ال متوس�ط ع�دد نف�وس العائل�ة 
العراقية ب� )5 أشخاص( ضرب )15 ألف 
دينار( فسيكون الراتب اإلجمالي للعائلة 
حوالي )75 ألف دينار(. فما بالك إذا كان 
عدد نفوس العائلة المش�مولة بالبطاقة 
التموينية ما بين )10 أفراد أو 20 فردا( , 
فبالتأكيد سيكون المبلغ خياليا بالنسبة 
ألغل�ب العراقيي�ن الذين لي�س لديهم  ال 
رات�ب و ال ضم�ان أو تأمي�ن اجتماعي, 
وال رعاي�ة أو حماية.حقيق�ة األمر هذا 
التج�ارة  وزارة  قان�ون  أي  القان�ون.. 
الرائ�د والفريد من نوعه , يجب أن يعمم 
ويطب�ق عل�ى وزارات الدول�ة العراقي�ة 
كاف�ة، وعل�ى رأس�ها  وزارة الكهرباء, 
بحي�ث تق�وم وزارة الكهرب�اء بتوزي�ع 
األموال المخصصة أو الممنوحة لغرض 
تأمين الكهرباء على المواطنين أنفسهم, 
وهم يقومون بتأمين الكهرباء ألنفسهم 
عن طريق المولدات وغيرها من وس�ائل 
اإلنارة كالفانوس أو الاللة أو غيرها من 
الوس�ائل البدائية من زمن ما قبل أدسن 
؟, فل�ك أن تتصور أخ�ي العراقي.. أختي 
العراقي�ة، ل�و أن الوزارة قام�ت بتوزيع 

المبال�غ التي رصدتها الحكومة العراقية 
لوزارة الكهرباء من�ذ بزوغ فجر وعصر 
الحري�ة والديمقراطية عل�ى العراق عام 
2003 وحتى اآلن , والذي يقدر بخمسين 
مليار دوالر, فلك أن تتصور كم س�يكون 
نصيب العائل�ة العراقية الواحدة من هذا 
المبلغ يا ترى ؟, وهكذا مع باقي الوزارات 
األخرى  يعني بدون وجع رأس قس�موا 
ترلي�ون دوالر.. أي ألف مليار دوالر على 
ع�دد نف�وس الع�راق  راح تعرف�ون كم 
سيكون دخل العراقي من ثروته الوطنية 
؟, وبهذا ستكون الحكومة غير مسؤولة 
أم�ام الل�ه والش�عب ع�ن أي تأخي�ر أو 
تقصير في الخدمات , أو تتهم بالسرقات 
والنه�ب والتهري�ب زوراً وبهتان�اً !!!؟, 
خاصة ما يتم  تداوله على مدار الس�اعة 
، ب�أن هنالك حوالي "800 مليون دوالر" 
يتم تهريبه باألس�بوع الواحد, أي ضعف 
ما س�يصرف على عموم أبناء العراق ال� 
)32 مليون نس�مة( بالش�هر الواحد ..؟, 
فهل يعق�ل هذا الكالم يا جماعة الخير؟! 
.أخي�راً .. ال يحق لكم أيها العراقيون بعد 
اليوم أن تسألوا أين تذهب واردات النفط  
العراق�ي؟, ال�ذي تع�دى الثالث�ة ماليين 
برمي�ل يومياً , وبس�عر يت�راوح ما بين 
95 دوالرا للبرمي�ل الواحد, و115 دوالرا 
للبرميل في األس�واق العالمية , أي على 
أق�ل تقدير 3 ماليي�ن برمي�ل ضرب 95 
دوالرا, فكم يس�اوي في اليوم ؟, ضرب 
30 يوما في الش�هر..  فكم سيساوي ؟, 
ض�رب 12 ش�هرا في الع�ام الواحد فكم 
سيس�اوي ي�ا ت�رى ؟, ضرب 7 س�نوات 

فقط وليس تسعاً . 
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الشباب تحذر االولمبية اليوم.. شبابنا أمام امتحان اليابان
من "فدرلة" الرياضة العراقية

سيكون منتخبنا الشبابي يف الساعة الثامنة من مساء اليوم 
االحلد بتوقيت العاصمة بغداد على موعد مع اللقاء املرتقب 
الذي سيجمعه بنظريه الياباني عى اديم ملعب نادي اإلمارات 
يف رأس الخيمة يف إطار الدور نصف النهائي  لبطولة شلباب 
آسليا رقم 37 املتواصلة يف  إمارتلي رأس الخيمة والفجرية، 
ويدخلل منتخبنلا املباراة رافعا شلعار الحصلول عى إحدى 
البطاقات القارية األربع املؤهللة اىل نهائيات مونديال تركيا 
للشلباب الذي سليقام يف ترشين األول  من العام املقبل رغم  
التسلليم بان املهمة ليسلت سلهلة أمام أحفاد السلاموراي 
الذيلن يسلاورهم  الطملوح ذاته.عى صعيلد متصل وصف 
عضو اتحاد الكرة رئيس الوفد العراقي لبطولة أسيا للشباب 
كامل زغري االتحاد اآلسيوي بأنه يكيل بمكيالني بعد إرصاره 
على مكوث الوفلد يف الفجرية رغلم أن مباراتله املهمة أمام 

اليابلان اليوم سلتقام يف رأس الخيمة.وأكد زغري يف ترصيح 
نقلله موفد االتحاد العراقي للصحافلة الرياضية صالح عبد 
املهلدي: انله اعرتض عى هلذا اإلجلراء و اجلرى مباحثات 
مطوللة ملع ممثلي اللجنلة املنظملة اآلسليوية  ملن دون 
التوصل اىل نتيجة مما اضطره اىل دفع أجور السكن يف فندق 
كونكورد برأس الخيمة رغم انه مخصص لسكن الوفود من 
قبلل اللجنة املنظمة.وحول الذريعة التي تمسلك بها االتحاد 
اآلسليوي والتي تشلري إىل علدم إجابلة الوفلد العراقي عى 
مخاطبلات جرت بهذا الشلأن قبل فرتة أفصلح رئيس الوفد 
العراقي عن وجود أكثر ملن بعثة مرت بنفس الحالة بيد أن 
االتحاد اآلسليوي سلمح لهم باالنتقال إىل املقلرات الجديدة 
بيد انه اظهر تعنتا غري مسلوغ تجاه وفد العراق وكأنه أراد 
منلح اليابانيلني األفضلية لكن خطوته هذه باءت بالفشلل 
إزاء إرصارنلا عى االنتقلال إىل رأس الخيمة عى نفقة اتحاد 
الكرة .وأعترب مدرب منتخبنا الشلبابي حكيم شلاكر املباراة 

ملع املنتخب الياباني بمثابة نهائلي مبكر للبطولة، وأضاف 
يف حديثه لكاتب السلطور انه سيواجه فريقاً متطوراً يمتلك 
سلرتاتيجية لعب جيدة ويكفي انله جاء بثقله من بالد تنعم 
بالبنى التحتيلة املتطورة وجميع مقومات النجاح املختلفة، 
وعلن حظلوظ  منتخبنلا الشلبابي يف املباراة أكد شلاكر انه 
يسلعى  إىل الحصول عى بطاقة التأهل إىل مونديال الشلباب 
ومن ثم امليض قدما نحو لقب البطولة.  وأشار إىل: أن رئاسة 
الوفلد وفرت كافلة املسلتلزمات التي يحتاجهلا الفريق بما 
فيهلا الحجلز يف الفندق بعلد العراقيل التلي وضعها االتحاد 
اآلسليوي،أما مدرب املنتخب الياباني ياسلويش يوشيدا فقد 
تحدث لوسلائل اإلعالم حلول حظوظ فريقه أملام منتخبنا 
الشلبابي مؤكدا بأنه سيواجه منتخبا قويا يلعب كرة حديثة 
ولديه العديد من الالعبني املوهوبني، مضيفاً بان تأهل اليابان 
اىل الدور ربع النهائي جاء من خالل مجموعة صعبة امتازت 
فرقها بقلوة العبي الدفاع لذلك عانينا من ضعف التسلجيل 
يف املباريات الثالث املاضية حيث سلجلنا هدفا واحدا بمرمى 
املنتخب الكويتي بيد أن الفريق سيسجل يف املباريات املقبلة، 
والحقيقلة بحثلت كثلرياً خالل اليوملني املاضيلني كي أجد 
أثلرا لترصيح امللدرب الياباني بخصلوص تفضيله مواجهة 
منتخبنا وان العبيه سليكونون يف نزهة فللم أجد مما يتبني 
ان الرجل لم يدل بذلك الترصيح أساسلا .يف استطالع ميداني 
شلمل نحو 150 شلخصية من مدربني وإداريلني ومتابعني 
ونرشت نتائجه تم اختيار أربعة من العبي منتخبنا الشبابي 
ضمن التشكيلة األبرز للبطولة بعد انتهاء دوري املجموعات 
حيلث جلاءت التشلكيلة املنتقاة على النحو اآلتلي : محمد 
حميد من العراق وماسلوتي كوشيبيكي من اليابان واسليك 
امانوف من اوزبكسلتان يف حراسلة املرمى وعي عدنان من 
العراق وسون زهاي من الصني وعبد الله مادو من السعودية 
وحسلني جويد من سلوريا للدفاع وهمام طارق ومهند عبد 
الرحيلم من العراق وفهد املولد من السلعودية واحمد برمان 
من اإلمارات ومحمود املواس من سوريا وغوري غامريو من 
اسلرتاليا واحمد علالء الدين من قطر وعي بلالل من األردن 
وحسلني فضي ملن إيلران واسلكندروف من اوزبكسلتان 
للوسلط والهجوم، وحسب االستطالع املذكور يدخل مهاجم 
منتخبنا الشلبابي مهند عبد الرحيم يف تنافس مع السلوري 
محمود مواس واالسرتايل غامريو الحراز لقب أفضل العب يف 

البطولة .

 
أكد وكيلل وزارة الشلباب والرياضة 
لشؤون الرياضة عصام الديوان عدم 
قانونيلة الترصيحلات التلي تصلدر 
باسم اللجنة العليا النتخابات اللجنة 
االوملبية بشأن االنتخابات. وذكر: أن 
هذه الترصيحات تتضمن الكثري من 
اإلشلكال ألسلباب عديلدة، أولها انه 
ليلس من حق اللجنلة العليا الرشوع 
بعملهلا ووضلع الضوابلط واللوائح 
والتوقيتات ما لم يتم البت باعرتاضات 
ممثي الوزارات بضمنها ممثل وزارة 
الشباب والرياضة واملقدمة جميعها 
إىل لجنة الشباب والرياضة يف مجلس 
النلواب ووزارة الشلباب والرياضة، 
مشلريا اىل ان املكتب التنفيذي للجنة 
االوملبية يحلاول تمييع هذا املوضوع 
وجعله أملرا واقعا وهلذا ما نرفضه 
ولن نسلمح به.وأضاف: انله لم يتم 
االتفلاق بشلكل نهائي عى تسلمية 
اللجنلة العليلا اذ جلرى التصويت يف 
أجواء غري موفقلة كما جرى اختيار 
بعض األسماء كفرض واقع وشابتها 
املحاباة واملجاملة لبعض املتواجدين 
،فيملا كان االجتماع يسلوده التوتر 
واالعرتاض وحصلت محاوالت لفرض 
بعض األجنلدات بالقوة كما تم األمر 
بعجاللة ونحن يف هذا الصلدد نوجه 
عتبنا الشديد لرئيس اللجنة االوملبية.

وبني: تلم اختيلار أسلماء يف اللجنة 
العليا لالنتخابات تربطها صلة قرابة 
اجتماعية ألعضلاء يف الهيئة العامة 

ينلوون الرتشليح لالنتخابات وهذه 
مخالفلة رصيحة وتؤثر يف شلفافية 

ونزاهة االنتخابات.
وأوضلح: سلتجمع تواقيلع الهيئلة 
على  بشلدة  لالعلرتاض  العاملة 
هلذه األسلماء ورفعهلا إىل اللجنلة 
االوملبيلة الدوليلة التلي تحرص عى 
إجلراء االنتخابلات يف أجواء سلليمة 
املنسلوبية  علن  بعيلدا  وصحيحلة 
واملحسلوبية ، داعيلا ان تتلوىل لجنة 
الشباب والرياضة الربملانية اإلرشاف 
على ملف انتخابلات اللجنة االوملبية 
لضملان نزاهتها ولنلا كل الثقة بها 
كونهلا أعى جهلة رقابية كملا انها 
حيادية.وشلدد الديوان انله ال توجد 
لجنة اوملبية تعمل خارج إرادة الدولة 
والحكوملة، وأن أي أصلوات تنلادي 
فقلط  االوملبيلة  اللجنلة  بمرجعيلة 

فنعدها دعوة لالنفصال عن الرياضة 
العراقيلة، مؤكلدا القلول بأنله " ال 
فدراليات وال كونفدراليات بالرياضة 
العراقيلة واملرجعيلة الوحيلدة هلي 
وان   ، وبغلداد"  والحكوملة  الدوللة 
ملن يحمل الجلواز العراقي ويحرض 
اجتماعلات دوليلة عليله أن يكلون 
والؤه السلم العراق فقط وال نسمح 
بتمريلر أجنلدات يف جسلد الرياضة 
وبشلدة  الديلوان  العراقية.وطاللب 
لجنلة الشلباب والرياضلة الربملانية 
وضلع األملور يف نصابهلا والرشوع 
بإجلراءات اللجنة الثالثية املشلرتكة 
)لجنلة الشلباب والرياضلة ووزارة 
الشلباب واللجنة االوملبية( لدراسلة 
االعرتاضلات وعرضهلا على خلرباء 
االوملبيلة  اللجنلة  وعلى  محايديلن 
الرتيث يف إطالق اللوائح والتوقيتات.
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دييغو: ال يوجد اتصال مع األتلتيكو

أربعة أندية تتأهل لنصف نهائي 
الكأس السلوية
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سجل الرباع العراقي البطل كرار محمد جواد 
رقملني عامليني جديدين  يف فئة الشلباب 
شلهدت  فقلد  أسليا،  لبطوللة 
الرياضيلة يف مدينة  القاعة 
مينمار  وسط  كوانجون 
قلل  عراقيلا  انجلازا 
مثيلله يف املنطقتلني 
العربية واآلسليوية 
بعلد نجلاح الرباع 
الشاب كرار محمد 
جواد من تحطيم 
العامللي  الرقلم 
النلرت  رفعلة  يف 

وزن 69 كغلم والذي كان قد سلجله يف بطولة 
العاللم التي جرت مؤخرا يف سللوفاكيا والبالغ 
143كغلم وتمكن ملن كرسه يف بطولة آسليا 

الجارية حاليا يف مينمار ورفع 144كغم .
للصحافلة  العراقلي  االتحلاد  موفلد  وقلال 
الرياضيلة محمد عجيلل: أن الرباع ذاته تمكن 
من تسلجيل رقم عاملي جديد يف مجموع الوزن 
ذاتله إذ بللغ ما جمعه 312 كغلم كارسا الرقم 
املسجل باسمه والبالغ 311 كغم .وبذلك يكون 
الربلاع كرار محملد قد أضاف ثلالث ميداليات 
ذهبية للعراق يف الوزن املذكور ليكون مجموع 
امليداليلات التلي نالها العلراق يف اليلوم الثالث 

للبطولة ست ميداليات مختلفة .
عى صعيد آخر، فقد اسلتهل منتخبنا الوطني 

مشلواره بإحرازه ثالثة أوسلمة فضياً واثنني 
برونزيني يف بطولة آسيا لرفع األثقال، وجاءت 
األوسلمة الثالثة عن طريق الربلاع محمد عي 
جلواد فيما فقد فرصة املنافسلة عى الوسلام 
الذهبلي يف وزن 56 كغم زميله سلجاد عباس 
اللذي حل باملركز الرابع يف الوزن ذاته يف الوقت 
الذي كان فيه مرشلحا الحتلالل الصدارة لكن  
الكلوري الجنوبلي )ون يونلك( ظفلر باملركز 
األول يف رفعة الخطف فيما حل العراقي محمد 
عي جواد باملركز الثاني حاصال عى الوسامني 
الربونزيلني من خلالل ترتيب النقلاط النهائية 
ويرتقب وفدنا للبطولة إىل مشاركة الرباع كرار 
محمد جلواد حاملل الرقم العاملي للشلباب يف 

وزن 68 كغم.

أعللن دييغلو ريبلاس العلب خلط وسلط 
السلابق  ناديله  أن  األملانلي  فولفسلبورج 
أتلتيكو مدريد لم يقرتب منه بشأن استعادة 

خدماته.
قائلاًل  األملانيلة  إىل كيكلر  تحلدث  دييجلو 
"نحن نسلمع الكثري عني يف إسبانيا، ولكن 
يمكنني أن أوكد أنه لم يكن يل أي اتصال مع 

أتلتيكو".
وأضاف "أنا العب يف فولفسبورج، وممتن 

جداً لوضعي. 
آمل فقط أن أحظى بموسم جيد".

تأهللت أنديلة الكهربلاء ودهوك والحللة والتضامن النجفلي اىل الدور نصلف نهائي بطولة الكأس بكرة السللة 
"املرحلوم علي الصفار". وجاء تأهلل األندية األربعة بعد ان فلاز كل من الكهرباء عى الكلرخ بنتيجة 77 – 73 
نقطة. وفاز دهوك عى الرشطة بنتيجة 73 – 67 نقطة يف املباراة التي جرت يف 
قاعة نادي الرشطة، وعاد الحلة من البرصة حامال نقاط مباراته من نفط 
الجنلوب بعد ان فاز عليه بفارق كبري 78 – 50 نقطة، وتأهل التضامن 
النجفلي إىل هلذا الدور بعد انسلحاب فريلق الحدود من املسلابقات 
االتحادية، ويلعب يف الدور نصف نهائي البطولة التي سيحدد االتحاد 
موعدها الحقلا دهوك مع التضامن النجفي فيملا يلتقي يف املباراة 
الثانيلة فريقي الكهربلاء والحلة. عى صعيد متصلل حدد االتحاد 
مواعيلد مبارياته الثالث املؤجلة من الدور األول، ويلعب اليوم األحد 
يف قاعلة نادي زاخو صاحب األرض مع جاره فريق دهوك، ويلتقي 
يوم االثنني املقبلل فريقا الكرخ ونفط الجنوب يف قاعة نادي الكرخ 
ببغداد، ويف املباراة الثالثلة يلعب الكهرباء مع الحلة يف مباراة مهمة 

تجري بينهما يف الحلة يوم الثالثاء املقبل.

كرار محمد يعلن عن والدة رقمين عالميين جديدين 
برفع األثقال
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نفلى اتحاد الكرة أنه أجلرى اتصاالت مع  
مدرب املنتخب الوطني زيكو من أجل إعادة 
الالعلب يونس محملود لصفلوف املنتخب، 
مؤكدا أن اللرأي األول واألخري يعود للمدرب  
لكونها مسلألة فنية ليس ملن اختصاص 

االتحاد.
وقال عضلو االتحاد يحي زغلري يف حديث 
لل"السلومرية نيلوز"، إن "األنبلاء التلي 
تحدثلت عن إجراء اتصاالت مع املدرب زيكو 
من أجل إقناعه إلعادة الالعب يونس محمود لصفوف 
املنتخب عارية عن الصحة"، مؤكدا أن "املدرب وحده 
املسؤول عن إبعاد واستقطاب الالعبني وهي مسألة 

فنية تخص املدرب وليس من اختصاص االتحاد".

وأضلاف زغلري "برغلم قناعتنلا الكبرية 
بإمكانيات وقدرات الالعب يونس محمود 
وما قدمه للمنتخب الوطني خالل مسريته 

معه إال أن األمر والقرار بيد املدرب".
وكانلت تقاريلر صحافيلة أشلارت إىل أن 
اتحلاد الكرة يجلري اتصلاالت مكثفة مع 
امللدرب زيكو من اجل إعلادة الالعب يونس 
محملود لصفوف املنتخلب. يذكر ان املدرب 
زيكو أبعلد الالعبني يونس محمود ونشلأت 
أكرم عن صفوف املنتخب قبل مباراته الودية 
أملام قطر وكان قد ابعد يف وقت سلابق كرار 
جاسم وقيص منري، فيما تم إبعاد سالم شاكر 
وباسلم عباس ومثنى خاللد ومصطفى كريم 

بداعي اإلصابة.

يعانلي املنتخلب الوطني من غيلاب العديد من 
أعمدته األساسلية قبل املواجهة املصريية أمام 
املنتخب األردني يف الجولة الخامسة من تصفيات 
كاس العالم والتي سلتقام يف الرابع عرش من الشلهر 
الحلايل على ملعلب النلادي العربلي يف الدوحة.وتأتلي هلذه 
الغيابات بسبب اإلصابة واإلبعاد والحرمان اذ تعرض الالعبان 
مثنلى خالد ووليد بحلر إىل اإلصابة يف مباراة قطر الودية والتي 

سلتمنعهما من املشاركة يف املباراة املقبلة أمام األردن مما جعل 
زيكلو يضطر إىل إبعادهملا من صفوف املنتخلب العراقيوانضم 

الالعبلان اىل قائملة املصابلني يف املنتخب اىل جانب باسلم عباس 
ومصطفلى كريلم اللذين لم يتواجلدا يف معسلكر الدوحةوأبدت 
األوسلاط الرياضية العراقية تخوفاً شلديداً من هلذه الغيابات 
بعد ان اسلتبعد املدرب الربازيي زيكو علدداً من الالعبني الكبار 
وهلم يونس محمود ونشلأت أكرم وقيص منري وكرار جاسلم 
فيما لن يشلارك الالعب سلالم شلاكر للحرمان.ويغيب سبعة 
العبلني أساسليني عن صفلوف املنتخب العراقي أملام األردن 
مما يعني افتقاده ألبرز عنارصه يف هذه املباراة التي يتوجب 
على املنتخب العراقي تحقيق الفوز فيها من اجل إحياء آماله 
مجدداً يف التصفيات.واستدعى الربازيي زيكو الالعب املحرتف 
مع نادي الخور القطري عي حسن كمال إىل التدريبات من اجل 

انضمامله إىل بقية الالعبني بعد أن وجله الدعوة إليه للتواجد يف 
املعسكر التدريبي املقام حاليا يف الدوحة.ويحتل منتخبنا الوطني 

املركز األخلري يف الئحة ترتيب فرق املجموعة برصيد نقطتني حيث 
يتصلدر املنتخلب الياباني يليه اسلرتاليا وسللطنة عملان واألردن. 

وتبدو حظوظ املنتخلب صعبة نوعا ما إذ يتوجب عليه تحقيق الفوز 
يف املباريلات املقبللة من التصفيلات وانتظلار تعثر باقلي منتخبات 

املجموعة لخطف إحدى بطاقتي التأهل إىل نهائيات كاس العالم .

اتحاد الكرة ينفي التوسط 
إلعادة السفاح

الغيابات 
تؤرق زيكو 

قبل مواجهة األردن
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 كشلف مدافع منتخبنا الوطنلي وفريق بغداد 
الكلروي باسلم عبلاس ،أن الفحوصلات التي 
أجراهلا يف مستشلفى أسلبيتار أثبتلت علدم 
حاجتله لتداخل جراحي، مشلرياً إىل أن عودته 

للمالعب ستكون نهاية األسبوع الحايل.
وقلال باسلم عبلاس يف اتصلال هاتفلي ملن 
العاصمة القطرية الدوحة :إن الفحوصات التي 
أجريتهلا يف مركز أسلبيتار أثبتت بأني محتاج 
للراحة السلبية ملدة خمسة أيام ولست بحاجة 
لتداخلل جراحي كما قيل وسلأعاود تدريباتي 
تحضرياً ملشاركتي مع فريقي بغداد يف مباريات 
اللدوري النخبوي. وأكلد: أن الجهاز الطبي الذي 

بلرضورة عايلن إصابتلي نصحنلي 
لتنظيلف  ناظلور  ن عملل  مكا

اإلصابلة أذا ملا عاودتنلي إال 
أني سلأعمل جاهلداً عى أن 
اىل غلري  اإلصابلة  تغادرنلي 

رجعة.
وأضلاف: أتمنلى جاهلداً أن 
أسلابق الزمن من اجل العودة 

الرسيعلة ملسلاعدة فريقي يف مباريات اللدوري النخبوي كونه 
ملس  الحاجلة لالعبيه يف هذه املرحلة بأ

الحرجة بعدملا جنى نقطة 
وحيدة من مبارياته الثالث 
يف ختلام  متمنيلًا  األوىل، 
االنتصار  تحقيق  حديثه 
الوطني وهو  للمنتخلب 
برسلم  األردن  يالقلي 
املوندياليلة   التصفيلات 

يوم األربعاء املقبل.

باسم عباس : ال أحتاج لتداخل جراحي
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تش�هد الجول�ة الحادي�ة ع�رة م�ن 
منافسات الدوري االنجليزي املمتاز مباريات 
ناري�ة ق�د تؤث�ر عىل ترتي�ب ف�رق املقدمة 
س�واء بتعزيز الفارق بني مانشسرت يونايتد 
ومطارديه "تشيليس ومانشسرت سيتي" او 
بتغي�ر هوية صاحب املركز األول.وقد تبدو 
فرص مان يونايتد "األكرب" نظريا يف توسيع 
الفارق بينه وبني "البلوز" و "الس�يتيزنز" 
مع احتماالت تعثر تش�يليس أمام ليفربول، 
ومان س�يتي أم�ام توتنهام.ورغ�م أهمية 

متابعة مباريات الفريق املتصدر، سترتكز 
األنظار ع�ىل قمتني يف الجولة 11 عندما 

يح�ل تش�يليس "وصي�ف الص�دارة" 
ضيفا ع�ىل ليفربول صاح�ب املركز 

الثاني عر عىل ملعب أنفيلد رود، 
فيما يستضيف مانشسرت سيتي 

فري�ق توتنه�ام هوتس�رب ع�ىل 
فريق  اإلتحاد.وس�يبذل  ملعب 

"البل�وز" كل م�ا يف وس�عه 
لعبور عقبة الليفر مس�تغال 

للعم�الق  الهزي�ل  األداء 
الح�ايل.  املوس�م  األحم�ر 
تش�يليس  وسيس�تعيد 
جه�ود قائده جون تري 
يف الدف�اع بعدم�ا أكم�ل 
اإليق�اف ملدة 4  عقوب�ة 
مباري�ات بس�بب إدانته 
جانبه،  بالعنرصية.م�ن 
يأم�ل ليفربول يف تحقيق 

حس�اب  ع�ىل  انتفاض�ة 
تش�يليس تعطي�ه دفعة إىل 

األم�ام خاص�ة بع�د التعادل 
يف  نيوكاس�ل  أم�ام  املحب�ط 

الجول�ة املاضية. ويعتمد "الليفر" 
بصورة أساس�ية عىل تأل�ق مهاجمه 

األورجوايان�ي لويس س�واريز الذي 
يواص�ل إح�رازه أهدافا حاس�مة.
ويخطط مانشسرت سيتي الستعادة 
نغم�ة االنتص�ارات مج�ددا بعدما 
فقده�ا يف مباراتي�ه األخرت�ني يف 
"الربيمرليج" ودوري أبطال أوروبا 
بعدما تعادل مع وس�تهام واياكس 

الهولن�دي ع�ىل التوايل.ويعاني بطل 

االنجلي�زي  ال�دوري 
مباريات�ه  يف  كث�را 
الح�ايل  املوس�م 
الف�وز  لتحقي�ق 
بالرغ�م م�ن وجود 

هجومي�ة  ترس�انة 
م�ن  مكون�ة  مرعب�ة 

س�رجيو اجوي�رو 

تيفي�ز  وكارل�وس 
بالوتي�ي  وماري�و 
دجيك�و  وادي�ن 
فضال ع�ن العبي 
الوس�ط  خ�ط 
الهجوميني سمر 
وديفي�د  ن�رصي 

س�ندرالند،  ايفرت�ون  سيلفا.ويس�تضيف 
وس�اوثهمبتون س�وانزي س�يتي، وستوك 
س�يتي كوين�ز ب�ارك رينج�رز، وريدين�ج 
وس�ت  يح�ل  بينم�ا  س�يتي،  نورويت�ش 
بروميت�ش ضيف�ا عىل ويجان، ونيوكاس�ل 
ضيفا عىل وس�تهام.من جه�ة اخرى أعرب 
م�درب توتنهام "فيالش ب�واش" عن قلقه 

قب�ل االصط�دام بمانشس�رت س�يتي ع�ىل 
ملعب�ه ووس�ط جماه�ره الي�وم األح�د ، 
وذلك لتخوفه من أن يتأث�ر املحزون البدني 
لالعبي�ه بع�د املجه�ود الكبر ال�ذي بذلوه 
يف مب�اراة ضد ماريب�ور يف بطول�ة الدوري 
األوروبي. وحق�ق الفريق اللندن�ي انتصاراً 
عريض�اً عىل منافس�ه الس�لوفيني وصلت 

نتيجته ل�1/3، إال أن الفرتة الزمنية القليلة 
التي س�تفصل اللقاء األوروب�ي عن موقعة 
طران االتحاد، جعلت املدرب الربتغايل يشك 
يف إمكاني�ة رضب حام�ل اللق�ب الذي لديه 
أفضلية "بدنية" كونه لم يلعب منذ األربعاء 
املنقيض.وقال بواش يف ترصيحات صحفية 
" األحد سنكون عىل موعد مع بطل الدوري 

اإلنجليزي، ونحن نع�رف أن املنافس يبحث 
عن ردة فع�ل قوية بعد نتائجه الس�لبية يف 
األس�ابيع املاضية، الواقع يقول أن السيتي 
حص�ل عىل راحة منذ مب�اراة أياكس، وهذا 
يعني أنهم يف الوقت الراهن أفضل منا فقط 
عىل املستوى البدني".وأتم "إننا لن ننظر إىل 

هذا األمر.

تشيلسي يصارع ليفربول في قمة المواجهات .. والسيتيزن يصطدم بتوتنهام
ضمن منافسات األسبوع الحادي عشر للبريميرليغ

ريا�ضة

لن�ادي  الس�ابقة  الرئيس�ة  أش�ادت 
روم�ا وابن�ة الراحل فرانكو س�ينيس 
"روزي�ال" بالعمل الذي يقوم به فريق 
روما يف الوقت الح�ايل وأبدت ثقتها يف 
فري�ق زيدني�ك زيم�ان قب�ل مواجهة 
الديرب�ي املرتقب�ة يوم األح�د القادم. 
وكانت س�يدة األعمال صاحبة ال�40 

عاًم�ا ق�د باع�ت الن�ادي 
بينديتو  دي  لتوماس 

األص�ول  صاح�ب 
األمريكي�ة يف عام 
ورغ�م   ،2011

ش�كها يف بعض األحيان عرب 
ترصيحاتها يف مروع روما 
م�ع األمري�كان لكنها تؤمن 
بق�درة روم�ا ع�ىل هزيم�ة 
التس�يو يف الس�ري آ.قالت 
 " ترصيحه�ا:  يف  روزي�ال 
هذا الفري�ق لديه إمكانيات 
كبرة، روم�ا يملك اآلن كل 
م�ا يل�زم لتقدي�م مب�اراة 
ديرب�ي كب�رة، أن�ا واثقة 
امل�درب  ويف  الفري�ق  يف 

زيدنيك زيمان".

يبحث ن�ادي إمارة موناكو الفرن�يس عن تعيم صفوفه 
يف املوسم القادم اس�تعداًدا للعودة إىل الليج وان " دوري 
الدرجة األوىل الفرنس�ية"، ولذلك ف�إن كالوديو رانيري 
م�درب الفري�ق يحلم بمهاجم ذو اس�م. وأحد األس�ماء 
التي يس�تهدفها راني�ري مدرب إنرت وروما الس�ابق هو 
بويان كريكيتش املهاجم اإلس�باني الذي يلعب عىل سبيل 
اإلع�ارة مع املي�الن يف املوس�م الحايل.هن�اك كذلك رومان 
بافليوتش�ينكو مهاجم فريق لوكومتيف موسكو الرويس، 
لك�ن ميزة املهاج�م اإلس�باني أن قيمته ال تتع�دى ال�15 

مليون يورو بينما تقدر قيمة بافليوتش�ينكو مهاجم 
منتخب الدب الرويس ب�20 مليون يورو.

المستقبل العراقي / وكاالت

رايكارد يعلن قائمة السعودية 
لمواجهة التانغو

إمارة موناكو روزيال: الديربي سيكون لروما
ترحب ببويان المستقبل العراقي / وكاالت
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ريكاردأعلن الهولندي رايكارد املدير الفني للمنتخب الس�عودي األول لكرة القدم  قائمة 

أس�ماء العبي املنتخب الذين سيش�اركون يف املباراة الودية مع املنتخب األرجنتيني 
، املق�ررة  عىل إس�تاد امللك فهد الدويل بالرياض ي�وم األربعاء املقب ، ضمن أيام 

الفيفا الدولية.وتضم القائمة كل من :وليد عبدالله , يارس املس�يليم , عبدالله 
العويش�ر , عقيل بلغيث , منصور الحربي , أس�امه هوس�اوي , س�لطان 

البييش , بدر النخي ,أسامه املولد , يارس الشهراني , سعود كريري , معتز 
املوىس , أحمد عطيف , تيس�ر الجاسم , عبدالعزيز الدورسي , يحيى 

الش�هري , نواف العاب�د , مصطفى بصاص , س�لمان الفرج, 
ربيع سفياني , نارص الشمراني , محمد السهالوي , فهد 

املولد.الجدي�ر بالذكر بأن العبي املنتخب س�ينضمون 
للمعس�كر يف فندق راديسون ساس بالرياض اليوم 

األحد.

ناني يغيب عشرة أيام
أعلن الس�ر أليكس فرجس�ون املدير الفني لفريق مانشس�رت 

يونايتد االنجليزي لكرة القدم أن العب خط الوس�ط ناني سيغيب 
عن الفريق لنحو عرة أيام بسبب إصابة يف أوتار الساق.

وشعر الربتغايل ناني بأالم اإلصابة أثناء املباراة التي فاز فيها مانشسرت 
يونايتد عىل مضيفه سبورتينج براغا الربتغايل 1/3 يف دوري أبطال أوروبا.
وقال فرجس�ون: "يغيب ناني بس�بب شد يف أوتار الساق ، وسيستمر غيابه 

حوايل عرة أيام.. بعدها يصبح عىل ما يرام."

ميالن: سنحتفظ بالشعراوي

الصغير" "الكوخ  في  بالبقاء  "يول" سعيد 

بنزيما: أشعر باإلحباط

المستقبل العراقي / وكاالت
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وع�د نائب رئيس نادي ميالن اإليطايل أدريانو جالياني جماهره باإلبقاء 
ع�ىل املهاجم س�تيفان الش�عراوي وع�دم اإلرساع يف بيع�ه مثلما فعل 

الفريق من قبل مع الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش.وقال جالياني 
يف ترصيحات نرتها صحيفة "الجازيتا ديللو سبورت" اإليطالية 
"س�نجدد عق�د الش�عراوي قريبا ج�دا بإضافة عام آخ�ر.. بذلك 
سيبقى معنا حتى 2018".وتألق الشعراوي، ذو األصول املرصية، 
بش�كل ملفت بعد رحيل إبراهيموفيتش وس�جل ثمانية أهداف يف 
الدوري اإليط�ايل يتصدر بها قائمة هدايف املس�ابقة بعد مرور 11 
جولة.وم�ن جهة أخ�رى، اع�رتف جالياني برغبته الش�خصية يف 

التعاقد مع ماريو بالوتيي مهاجم املنتخب اإليطايل وفريق مانشسرت 
س�يتي اإلنجليزي، ولكنه اس�تبعد التوصل التف�اق قريبا.وقال "أنا 
أحب بالوتيي بجنون ولكن ليس�ت كل قصص الحب تس�ر 
يف الطريق الصحيح دوما".واستعاد ميالن شيئا من توازنه 
بع�د البداية املخيبة للموس�م وجمع س�بع نق�اط من آخر 

ثالث مباريات ليصعد إىل املركز العارش يف الكالتشو.

 ع�رب املدير الفن�ي لفوله�ام مارتن يول 
عن س�عادته بوجوده يف الن�ادي، مؤكًدا 
أنه بدء املحادثات مع إدارة النادي حول 
تجديد عق�ده وذلك بعد النتائج الرائعة 
التي ُيحققها الفريق هذا املوس�م يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز. 
أن  الهولندي  امل�درب  وكش�ف 
إدارة الن�ادي اللندني أنه إدارة 

الن�ادي اقرتب�ت من من تفعيل بن�ٍد يف عقده من 
ش�أنه أن ُيمدد اقامته يف كرافن كوتاج حتى عام 

2014، حي�ث رصح للصحفي�ني قائ�اًل "أن�ا 
سعيد جًدا بالبقاء هنا".

املرك�ز  فوله�ام  ويحت�ل 
الثامن عىل الئحة ترتيب 

اإلنجلي�زي  ال�دوري 
املمت�از برصيد 15 

نقطة.

اع�رتف املهاجم الفرن�يس كريم بنزيما أنه يش�عر باإلحب�اط إىل حٍد ما 
بس�بب عدم مش�اركته بش�كل منتظم مع ريال مدريد لكنه شدد عىل 
الدع�م الكبر الذي يحصل عليه من امل�درب الربتغايل جوزيه مورينيو 
يف كل األوقات.وق�ال املهاجم الش�اب : “بالتأكي�د .. أريد أن ألعب من 
ذلك أكثر ألنني منذ بداية املوسم أقيض الكثر من الوقت عىل مقاعد 
الب�دالء أكثر من وج�ودي عىل أرض امللعب ولكني س�أواصل القتال 
للحصول عىل املزيد من الدقائق”.وأكد بنزيما أن الدعم الذي يحصل 

عليه من املدرب مورينيو يعمل عىل تحفيزه لتحس�ني أدائه واضاف 
: “إن�ه دائماً ورائي وال يرتكني أستس�لم لليأس وعندما تس�ر األمور 
بشكل جيد أو يسء فإن يدعمني للحفاظ دائماً عىل أفضل مستوى”.

المستقبل العراقي / وكاالت

اعترب الربازيي ألكس�ندر باتو مهاجم فريق ميالن اإليطايل 
هدفه أم�ام مالقا اإلس�باني يف دوري األبطال األوروبي 
بمثاب�ة تأكي�د لتعافي�ه تماما من سلس�لة اإلصابات 
التي الحقته مؤخرا.وقال بات�و عقب املباراة املنتهية 
بالتع�ادل )1-1( "ال أحتاج ل�يشء إال اللعب وتقديم 
أفضل م�ا لدي.. القرارات الخاصة ب�ي حاليا تتوقف 
عىل املدرب ألنني لم أعد مصابا بعد".وأعرب باتو عن 

تفاؤله بش�أن نتائ�ج ميالن يف املباري�ات املقبلة، قائال 
"تطورنا كثرا ولعبنا بشكل هجومي.. أهدي أدائي اليوم 
ملن كانوا عىل مقربة مني يف األيام املاضية".ورفع التعادل 
رصي�د ميالن إىل خمس نقاط يف املرك�ز الثاني باملجموعة 

الثالثة خلف ماالجا صاحب الصدارة بعر نقاط.

نف�ى ادينس�ون كافاني مهاج�م نابويل تقارير يف وس�ائل 
اعالم ان�ه قد ينتقل مقابل مبلغ مايل ضخ�م اىل ناد اوروبي 
كب�ر بعدما تعهد بتحقيق رق�م قيايس جديد يتفوق به عىل 
االرجنتين�ي دييجو مارادونا هداف ناب�ويل عىل مر العصور.

وسجل كافاني اهداف نابويل االربعة يف مباراة شهدت تحويل 
تأخ�ره بهدف�ني اىل فوز 4-2 ع�ىل دني�ربو االوكراني بكأس 

االندي�ة االوروبية.وقال كافان�ي للصحفيني "ال يتوقف نابويل 
عي وحدي فالجميع يقدمون مساهماتهم.

باتو: طويت صفحة 
اإلصابات

كافاني: ارغب بتحطيم 
رقم مارادونا 

المستقبل العراقي / وكاالت
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مع وفرة منافذ البث التلفزيوني الفضائي 
واحتش�اد الس�احة بالكث�ر م�ن اليافط�ات 
الفضائية، برزت للس�احة قناة ش�ابة أكملت 
أمس سنتني من عمرها كإحدى القنوات التي 
اس�تقطبت عددا كبرا من املش�اهدين ونالت 

إعجابهم.. تلك هي قناة MCP  موسيقى.
وبهذه املناسبة التقت )املستقبل العراقي( 
بالزمي�ل اإلعالم�ي ع�ي العتاب�ي مدي�ر عام 
مؤسس�ة الحياة للفن واإلعالم واس�توضحت 
منه عددا من املوضوعات التي تجول يف أذهان 
متابعي القناة، وردا عىل سؤال بشأن الظروف 
التي رافقت تأس�يس القن�اة .. أجاب العتابي 
»قب�ل ثالث س�نني ويف ظل ظروف متش�ابكة 
من الناحية األمنية والسياس�ية واالجتماعية 
تولدت فكرة تأس�يس قناة تحمل عىل كاهلها 
مهم�ة إش�اعة روح األم�ن واألم�ان يف ربوع 
وطنن�ا العزي�ز من خ�الل الربام�ج الرتفيهية 
م�ن أعم�ال موس�يقية ومسلس�الت وبرامج 
ترفيهية منوعة، فضال عن احتضان العرشات 
من املواهب الش�ابة يف مختل�ف ميادين الفن 
واإلع�الم، وأجرين�ا الكث�ر وب�دأب متواص�ل 

م�ن الدراس�ات والتحض�رات وبزم�ن طويل 
قبل ال�رشوع بالبث الفضائ�ي فكانت الثمرة 

الناضجة قناةMCP موسيقى«.
وع�ن ابرز ما قدمته القن�اة خالل عمرها 
الغض أوض�ح العتاب�ي »كان�ت قناتكم قناة 
MCP موس�يقى مدرس�ة ومصنع�ا يف الوقت 
نفس�ه منها تخرجت أصوات غنائية موهوبة 
أمس�ت اليوم نجوم�ا المعة يف س�ماء األغنية 
واملوس�يقى العراقي�ة والعربي�ة، كما صنعت 

تقنني مهرة يف شتى االختصاصات التلفزيونية 
من اخراج ومونتاج وتصوير وغر ذلك، فضال 
ع�ن احتضانها لع�دد غر قليل من الش�عراء 
ومعدي الربامج واملقدمني واملقدمات وغرهم، 
وق�د أنتجت، كثم�رة لذلك،  ع�ددا ضخما من 
األغاني الحرصية عاطفية ووطنية ورياضية 
وكذل�ك عددا مماثال من الربامج واملسلس�الت 
الرتفيهي�ة وجلس�ات الس�هرة االحتفالي�ة..

ح�ازت عىل مرات�ب متقدمة يف االس�تفتاءات 
املحلية والعربية«.

أم�ا بش�أن مش�اريعها املس�تقبلية اك�د 
العتابي »ان يف جعب�ة القناة الكثر، مما يرس 
متابعيها األعزاء ويغي�ظ أعداءها األلداء، من 
أغ�ان حرصية ومسلس�الت ترفيهية وبرامج 
توزعت بني الفن والثقافة والسياسة، وبهذه 
املناس�بة أود أن اعل�ن عن مش�اريع إعالمية 
طموحة س�تتحقق يف القريب العاجل إن شاء 
الله بالتعاون مع عدد من املؤسسات والجهات 

مؤسس�تكم  ومنه�ا  الرصين�ة  اإلعالمي�ة 
الغ�راء التي ال يس�عني س�وى االط�راء عىل 
أدائه�ا املهن�ي والوطن�ي كما أوج�ه التحية 
لزميي وأخي االعالمي االس�تاذ عي الدراجي 

والتوفيق من عند الله«.        

       أمستردام/ وكاالت

ع�ادة ما تك�ون عروض األف�الم ثالثية 
األبعاد مدهش�ة ورائعة عند مش�اهدتها يف 
الس�ينما، حيث يشعر املتفرج بأنها واقعية 
بش�كل كبر لدرجة أنه 
يف الك��ث�ر م�ن 
ال  قد  األح��ي�ان 
الحكم  يستط�يع 
عىل بعض املقاطع 
حقيقة  كان�ت  إن 
حقيق�ة.  غ�ر  أم 
ولكن  عند الحديث 
الرس�ومات  ع�ن 

ثالثي�ة األبع�اد نج�د أن الفن�ان الهولن�دي 
رامون بروين والذي يقوم بأعمال مدهش�ة 
ينقلن�ا بعيداً عن الع�روض أو األفالم ثالثية 
األبع�اد، من خالل م�ا يقوم به م�ن أعمال 
فني�ة قد تم رس�مها بقلم رص�اص و ورق 
فقط. حيث يس�تخدم العدي�د من التقنيات 
الرس�ومات  أو  اللوح�ات  به�ذه  ليبهرن�ا 
ثالثي�ة األبعاد، و من ه�ذه التقنيات تقنية 
anamorphosis أو الوه�م الب�رصي و التي 

تستخدم منذ سنوات عديدة. 
حيث ق�ام رام�ون بأخذ ه�ذه التقنية 
وأضاف إليها ملس�اته الس�حرية لُيخرج لنا 
أعم�اال ورس�ومات تب�دو بأنها رس�ومات 

ثالثية األبعاد تكاد أن تكون حقيقية. 

CNN /دبي       

ثم�ة دراس�ة حديث�ة تفي�د ب�أن 
ممارس�ة الرياضة تساعد عىل زيادة 
معدل عمر املرء، حتى وأن كان بدينا.
وبحسب تحليل باحثني لدراسات 
أجريت عىل أكثر من 632 ألف شخص 
م�ن البالغ�ني، و40 من كبار الس�ن، 
حيث تمت متابعتهم لنحو 10 أعوام، 
فقد ت�م التوص�ل إىل أن امليش بخطى 
رسيع�ة مل�دة 75 دقيقة يف األس�بوع 
يزيد من معدل عمر اإلنسان 1.8 سنة 

مقارن�ة مع أولئك الذين لم يمارس�وا 
هذه الرياضة.

أما عن�د البالغ�ني، فقد ت�م رفع 
س�اعات التدريب ل��150 دقيقة عىل 
األقل باألسبوع، وعندها لوحظ زيادة 
العمر املتوقع لهم بنسبة 3.4 سنوات، 
وذلك دون األخذ بعني االعتبار إن كان 
املرء يتمتع بوزن  صحي أو يعاني من 

السمنة .
امل�يش  رياض�ة  أن  لوح�ظ  كم�ا 
ليس�ت وحده�ا املس�اعد ع�ىل زيادة 
عمر املرء بل تشمل جميع النشاطات 

األخرى كالسباحة ملسافات 
طويلة، والرقص وكذلك 
التن�س يمكن أن يطيل 

من عمر اإلنسان.
ال�ذي  الوق�ت  ويف 

يقول فيه األطباء أن الس�منة يمكن 
عم�ر  مع�دل  خف�ض  إىل  ت�ؤدي  أن 
اإلنس�ان، يبدو من الجي�د العلم بأنه 
مهما كان وزن الشخص فإن االنتقال 
م�ن ع�دم الحرك�ة إىل الب�دء ب�أداء 
نش�اطات وااللتزام بها، من شانه أن 

يساعد عىل إطالة العمر.

UPI /إنديانا       

قال تلميذ يف والية إنديانا األمركية، إن مجهوالً استخدم هاتفه 
املفقود إلرس�ال رس�ائل نصية قص�رة من جه�ازه إىل أصدقائه 
ومعلمي�ه ينبئهم فيها بأنه تويف.وذكرت صحيف�ة »إنديانابوليس 
ستار« األمركية، أن مايكل سينكفيلد )14 عاماً(، فقد هاتفه يوم 
الجمعة، وقد تلّقى كثر من رفاقه ومعلميه رس�ائل نصّية قصرة 

م�ن جهازه ليل األحد األس�بوع املايض تزعم بأنها من 
والده وتق�ول إن ابنه قد تويف بحادث س�ر.وانترشت 
األخب�ار برسعة عرب ش�بكات التواصل االجتماعي، ما 
أحدث صدمة عند صعود سينكفيلد إىل الحافلة االثنني 

ليتوّج�ه إىل املدرس�ة.وقال الش�اب »عندم�ا صع�دت إىل 
الحافلة صباحاً كان ينظر يل الناس بفرح، وبعضهم رشع 

بالبكاء.. سألتهم ما الخطب، فأخربوني ما حصل«.

رسومات ثالثية األبعاد !

تلميذ مّيت يعود إىل املدرسة !

        سيدني/ رويترز

اس�رتايل  ملياردي�ر  أعل�ن   
يعتزم بن�اء نس�خة جديدة من 
سفينة الركاب الشهرة تايتانيك 
انه أرجأ حفال كان يعتزم إقامته 
يف نيويورك للكش�ف عن تفاصيل 
مرشوع�ه احرتاما مل�ن ترضروا من 
العاصفة ساندي.وكان رجل األعمال 
كلي�ف بامل�ر يعتزم إقامة حفل عش�اء 
ع�ىل ظهر حامل�ة الطائ�رات األمريكية 
الس�ابقة )انرتبيد( يف الراب�ع من كانون 
االول وان يق�دم لضيوف�ه قائم�ة طع�ام 
ش�بيهة بقائمة ضمت 11 نوعا من أطباق 
الطع�ام قدم�ت ل�ركاب الدرج�ة االوىل يف 
السفينة تايتانيك يف ليلة غرقها عام 1912. 
وق�ال بامل�ر يف بي�ان بالربي�د االلكرتون�ي 
»ألغ�ى ماي�كل بلوم�ربج رئي�س البلدي�ة 
)يف نيوي�ورك( س�باق ماراث�ون نيويورك 
العاملي الش�هر يف مطلع االس�بوع املايض 
النه لم يود ان تخيم س�حابة عىل املناس�بة 
يف أعقاب اإلعص�ار وما خلفه من أرضار«.

وأض�اف »ترتب�ط مدين�ة نيويورك بعالق�ة خاصة 
بتايتاني�ك )ار.ام.اس( األصلي�ة ورشك�ة الش�حن 
)وايت س�تار الي�ن( ونعتقد انه من الس�ابق الوانه 
ان نطل�ق مرشوعنا بينما تواص�ل املدينة واملنطقة 
التعايف«.وأعلن�ت رشكة باملر )بلو س�تار الين( التي 
أنش�ئت لتمويل مرشوع تايتانيك أن حفل العش�اء 
واحتفاالت أخرى يف بوس�طن ولندن وساوثامبتون 
وهاليفاك�س وكن�دا س�تتأخر حتى أواخر ش�باط 
املقبل.واذا مىض املرشوع قدما س�تقوم تايتانيك 2 
بأول رحلة لها من ساوثامبتون بانجلرتا اىل مانهاتن 
يف نيويورك عام 2016.ووعد باملر ان تكون تايتانيك 
2 -التي ستبنيها الرشكة الصينية سينو ترانز- عىل 
نفس القدر م�ن الفخامة الذي كانت عليه تايتانيك 
املشؤومة باالضافة اىل تمتعها بتكنولوجيا متطورة 

بما يف ذلك احدث نظم املالحة والسالمة.

ملياردير يرجئ مروع »تيتانيك 
2« بسبب »ساندي«

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

 )ربما( 3 س�اعات هو الذي اس�تغرقته حكوم�ة الرشاكة الوطنية 
إللغ�اء البطاقة التموينية، بينما عجزت حكومة القرارات املفاجئة عىل 
مدى 3 س�نوات عن إصدار قانون التقاع�د املوحد، الذي ينصف رشيحة 
اجتماعية مس�تضعفة، وأقولها ابتداًء، وقبل الدخول بأية تفاصيل، ان 
)الرشكاء( كانوا أرسع من الصقر يف جرح املواطن، وأبطأ من السلحفاة 

يف تضميد جراحه! 
ل�م تنج�ح عل�ب املاكي�اج املس�تورد يف تجمي�ل ص�ورة )اإللغ�اء( 
وتس�ويغها، والقول بان عقود استراد مفردات التموينية شابها الكثر 
من شبهات الفساد، هو عذر »أسوأ« من الذنب، ليس فقط الن املطلوب 
كما تقيض لغة املنطق والحكمة ان يتم عالج الفس�اد واجتثاثه بخطط 
علمية  واقعية مدروس�ة، واعتماد االجراءات القانونية الصارمة، وانما 
كذلك  �  وهو من املضحكات املبكيات � ان شبهات الفساد باتت العالمة 
الفارق�ة لس�لوك الدولة وعقودها، ليس ابتداء بتعام�الت البنك املركزي 
وعقود التس�ليح، وال انتهاء بعقود النف�ط والكهرباء، ومن يدري، فقد 
تكون ش�بهة الفساد قد طالت حتى )عقود الزواج(، ومع ذلك لم يصدر 
ق�رار بالغ�اء اي عقد، ما عدا العق�د الذي يتعلق بخب�ز الناس وقوتهم، 
وان�ا عىل يقني م�ن ان الذي�ن صوتوا عىل ق�رار االلغ�اء، ال يأكلون من 
الحص�ة التمويني�ة التي ي�أكل منه�ا املواطنون، وال يرشب�ون من املاء 
ال�ذي يرشبون�ه، وال يعرفون ان كان طحني الحص�ة يصمد يف التنور ام 
انه )س�يال(، والبد ان أحدا منهم لم يذق تمن التموينية لكي يس�تغرب 
كيف يستس�يغ العراقيون طعمه، ويقين�ي أكثر ثباتا، إنهم يجهلون ان 
الحصة م�ا عادت توزع بانتظام، وآالف العوائل لم تتس�لم نصيبها من 
السكر مثال الش�هر عدة مضت وفات أوانها وضاعت عىل الفقراء، فهل 

احد سأل او تابع أو انتخى؟!
ع�ىل أن القضية األهم من ذلك كله: هل تس�تحق البطاقة التموينية 
األس�ف او اهتم�ام املواط�ن وحزنه، إن بقي�ت أو اختف�ت -عىل الرغم 
م�ن ان حزنه�م عظيم ع�ىل اصابعهم البنفس�جية � فال�ذي صمد من 
مفرداتها ه�و )الرز والطحني والزيت والس�كر( وخزينة الدولة تفيض 
بال�دوالرات بحي�ث أصبح�ت ت�وزع  خراته�ا، جزاه�ا الله خ�را، عىل 
الش�عوب املحتاجة، بينما كان�ت التموينية يف ظل النظ�ام املقبور، ويف 
ظل خزين�ة خاوية أنفقها الدكتاتور عىل حروب�ه تضم )الرز والطحني 
والزيت  والس�كر والش�اي والصابون وملح الطعام ومساحيق الغسيل 
والفاصولي�ا والعدس والبقوليات( واحيانا الش�خاط وأمواس الحالقة، 
والغري�ب ان تل�ك التموينية الدس�مة، لم تتل�كأ، وليس املقص�ود هنا، 
املقارن�ة، وانما التذكر، وان كان التذكر األش�د مرارة، هو ان االس�عار 
التجارية ملفردات البطاقة بعد إلغائها س�رتتفع اىل عنان الس�ماء، ولن 
تس�تطيع األجهزة التنفيذية والرقابية الس�يطرة عىل أالعيب الس�وق، 
طاملا الرش�وة والضمائ�ر الغائبة ه�ي املهيمنة، وبالت�ايل فان تعويض 
املواط�ن بمبلغ الصدقة البالغ )15( الف دين�ار، ليس مخجال فقط، بل 
ه�و اقرب إىل )النكتة( التي تش�به نكتة والدتي العفوي�ة، التي صدرت 
عنها ليلة اإلعالن عن اجتثاث التموينية، فقد كانت شديدة الفرح بمبلغ 
التعوي�ض، حتى انه�ا فكرت بتوزيع )خبز العب�اس(، ودعت للحكومة 
بطول العمر والعافية، ظنا منها، أن هذا املبلغ يتس�لمه املواطن بصورة 

يومية وليس شهرية !! يا الهي كم ضحكنا تلك الليلة !!

ثمة معلومة ال أظنها عادية،بل وجدتها مدهش�ة-حقا- بالنس�بة 
يل، تفي�د بأنه )ال يمك�ن طي أية ورقة مهما بل�غ حجمها...ألكثر من 
س�بع طيات(،س�بع طيات فقط، كما ملح�ت تعريف�ا طريفا يلخص 
معن�ى كلمة )ال�خ( والتي عادة ما نس�تعملها يف الحدي�ث أو الكتابة، 
تعب�را ع�ن تفادي كلم�ات متالحق�ة ومتوقع�ة الخ...ال�خ .ينحرص 
ذل�ك التعريف الطري�ف بان )الخ( تعني )عالمة توح�ي لآلخرين،بأنك 
تع�رف أكثر مما قلت( ولعي م�ن الذي ال يحبذون اس�تعمالها، لكني 
أش�عر بالحاجة اىل اس�تعمالها اآلن س�أحتاجها، كما أحتاج معلومة 
)طي الورقة بس�بع طيات( مستذكرا أغنية )الثعلب فات فات وبذيله 
س�بع لفات( حني كن�ا نردده�ا صغارا،أيام لم نكن نع�رف أو نتعرف 
بع�د عىل )مجد البطاق�ة التموينية( قب�ل وبعد ق�رار الغائها املباغت 
من قبل حكومتنا الرش�يدة،بعد أن تدارس�ت أوضاع الشعب وناقشت 
املش�اكل املتتالي�ة واملتفاقمة جراء ما لحق بم�واد البطاقة من نقص 
وغش بطبيعة ونوع املواد املس�توردة،ثم توايل حوادث رسقة وتخريب 
وتزايد)تفن�ن( الوصول اىل الفس�اد الذي تس�بب ب�)طران( وزير من 
منصبه واتهام آخرين وتورط مس�ؤولني الخ...الخ من عوامل وكوامل 
)من كمال( أدت اىل ش�حوب ونضوب الكثر من مفرداتها املواد والتي 
هي باألساس، قوت الشعب الذي ضحى وضحى وسيضحي الخ.. الخ 
م�ن أجل ان ترىض علي�ه الحكومة،التي قطعت دابر كل تلك املش�اكل 
والش�كوك ووضعت حدا قاطعا للظنون والعيون املتلصصة واملرتبصة 
لرسقة قوت أفواه ش�عب تأت�ي بالده اليوم يف املرتب�ة الثالثة من بني 
أع�ىل دول تملك احتياط نف�ط يف العالم، ولتطوي حكومتنا الرش�يدة 
ورق البطاقة التموينية س�بع طيات،وترمي وراءها)س�بع حجارات( 
لك�ي تصبح  البطاقة- برمته�ا- التي رافقت حياتنا يف كفاف الحصار 
وس�نوات الحاجة والح�روب والندوب وتوايل س�نوات الخ�وف واملوت 
واالرهاب، لتمدد مرافقتها لنا الكثر من عرشين عاما كانت فيها هذه 
البطاق�ة وثيق�ة مهمة من وثائق اثب�ات عراقيتنا الحق�ة، لكنها اآلن 
يف خ�رب كان، بفض�ل جرأة ذلك القرار الجرار ال�ذي وافق عليه مجلس 
الوزراء بغالبية أصوات ساحقة، لم يمتنع أو يعرتض فيها سوى وزير 

واحد فقط .!!
     وألنكم -حتما- يا جماعة الخر...عرفتم بقيمة املبلغ املخصص 
للف�رد الواحد م�ن واردات النفط، مقابل ذلك اإللغ�اء املربر من وجهة 
نظ�ر الحكومة )هو أنا اعرف أكثر من الحكومة،ما يرددها عادل امام 
يف مرسحية،ش�اهد ما ش�افش حاجة( بما يوفر لكل ف�رد ثمن )لفة 

فالفل( عادية، وليست ) لفة دبل أم السمسم( يف اليوم الواحد!!
  س�أطوي -بع�د م�ا ورد- ورق�ة عمودي هذا س�بع طي�ات هذا، 
ألحدثك�م ع�ن محاول�ة تدبر واح�دة مدهش�ة أقدم�ت عليها رشكة 
خط�وط جوي�ة امريكية )امركان اي�ر الينز( لتوف�ر )400(اربعمائة 
ألف دوالر يف عام/1987 مقابل االس�تغناء عن حبة زيتونة واحدة من 
كل صحن س�لطة كان تقدم للمسافرين من ركابها يف عموم رحالتها، 
باملناس�بة احتجت -هن�ا- أن أذكر مثل )عرب وي�ن.. الخ ..( من باب 

االضطرار، ليس إال.

* حسن العاني

  * حسن عبد الحميد

ليلة الضحك!!

بطاقة التموين
مع حبة زيتون

دغدغات

نقار الخشب

مديــر التحريــر 

      نيروبي/ وكاالت

بالتزام�ن م�ع انته�اء االنتخاب�ات الرئاس�ية األمركية، باإلع�الن عن فوز 
الرئيس باراك أوباما عىل منافسه الجمهوري ميت رومني، وضعت امرأة كينية 
مولودين توأمني أطلقت عىل أحدهما اسم »أوباما« وعىل اآلخر اسم »رومني«.

ويف ص�ورة خاص�ة له�ا ب�دت األم الش�ابة »ميليس�نت آوور« )20 عام�ا( 
محتضن�ة توأميها »أوباما« و»رومني« يف جناح الوالدة بمستش�فى يف ضاحية 
»سيايا« الكينية القريبة من قرية »ناينغوما كوغيلو« التي تعترب موطن أسالف 

الرئيس األمركي املعاد انتخابه باراك أوباما.

كينية تلد »أوباما« و»رومني«!

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

يف احتفال القناة بإيقادها الشمعة الثالثة

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

يتق�دم األس�تاذ عىل الدراجي أصالة عن نفس�ه ونيابة عن كوادر مؤسس�ة 
املس�تقبل العراقية »جريدة املس�تقبل العراقي ووكالة أنباء 
املس�تقبل« بأرق التهاني وأبهى التربيكات إىل مؤسس�ة 
الحي�اة للف�ن واالع�الم والزمي�ل اإلعالم�ي الالم�ع 
األس�تاذ عي العتابي مديرها العام ملناس�بة إيقاد 
»قناة MCP موسيقى« ش�معتها الثالثة متمنني 
لها ولتش�كيالت »الحي�اة« االخ�رى دوام التقدم 
والنج�اح عىل طري�ق اإلب�داع يف ش�تى ميادين 

اإلعالم الوطني الهادف. 

أج�رى الكات�ب املبدع الزميل حاتم حس�ن عملية جراحي�ة للعيون يف 
إقليم كردس�تان وبهذه املناسبة تدعو وتبارك بحرارة مؤسسة املستقبل 
العراقي�ة للصحاف�ة والن�رش »جريدة ووكال�ة« ل�)أبو 
أنيس( بتمام الصحة والعافية بالش�فاء العاجل 
مع خال�ص الدع�اء بالعمر املدي�د والعودة 

الرسيعة لقرائه. 

عيل الدراجي 
رئيس مؤسسة املستقبل العراقية 

للصحافة والنر

هتنئة ملؤسسة احلياة للفن واإلعالم

سالمات..  حاتم حسن

عيل العتايب: »MCP موسيقى« حتوز مراتب
 متقتدمتة يف االستفتتاءات املحليتة والعربيتة

امتتش 150 دقتيقتتة وزد عتتتمترك 3 سنتتوات


