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جبهـة اربيـل تستعـد لعقـد حتالـف انتخابـي برعايـة تركيـة !
       المستقبل العراقي/خاص

كش�ف مصدر دبلوماس�ي بارز عن قرب 
انطالق اجتماع تش�اوري في تركيا يضمُّ كل 
من القائمة العراقية والتحالف الكردس�تاني 
وبعض الق�وى السياس�ية العراقية األخرى 

من بينها كتلة االحرار.
وق�ال المص�در إن الغاية م�ن االجتماع 
ه�و تقدي�م خارط�ة طري�ق لعمل مش�ترك 
يت�وج بإع�الن تحال�ف ق�د يك�ون االق�وى 
واالكب�ر بي�ن الكت�ل السياس�ية، مضيفاً أن 

مرحلة االنتخابات المحلية المقبلة س�تكون 
محط�ة اختب�ار للتحالف الذي ترم�ي تركيا 
لرعايته في الع�راق، مبيناً أن تركيا تريد من 
التحالف الجديد فرض هيمنتها على العملية 

السياسية.
يأتي هذا ف�ي وقت يرى في�ه المراقبون 
ان ائتالف دول�ة القانون اصب�ح عصياً على 
السياسة التركية على الرغم من أن أردوغان 
يدف�ع بإقلي�م كردس�تان نحو التص�ادم مع 

رئيس الوزراء نوري المالكي. 

احلكومة ختري املواطن بني »التموينية« 
أو»املبالغ التعويضية«

        المستقبل العراقي / خاص
يوسف  محمد  الليبي  العام  الوطني  المؤتمر  رئيس  أن  مغربية  صحيفة  أكدت 
بإطالق  فيها  مطالباً  العراقية  الحكومة  إلى  سرية  برسالة  بعث  المقريفي 
سراح »جهاديين ليبيين«، حاربوا القّوات األميركية، وهاجموا القوات االمنية 
العراقية  ضمن صفوف »القاعدة«.ونقلت الصحيفة عن مصدر ليبي بارز قوله 

إن المقريفي »هّدد بغداد في حال إنها لم تطلق سراح المعتقلين الليبيين، فإن ليبيا لن تطلق سراح 
االيرانيين األربعة العاملين في الهالل االحمر«.وأثار هذا األمر حفيظة السياسيين والمراقبين في 
بغداد، السيما إنه أمر ال يتعلَّق بالعراق، ويخّص الحكومة اإليرانية وحدها، ولم يتواَن أحد السياسيين 

من السخرية من هذا التهديد ألنه  -بحسب قوله- »ال يعني العراق ال من بعيد وال من قريب«.

املقريفي يطالب العراق بتسليم إرهابيني ليبيني 
لالفراج عن  4 ايرانيني!!
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 »زلـزال أسعـار« 
قـد يطيـح بامللـك 

االردين 

رشكة حوراء 
الوادي للتجارة 

العامة.. فخر القطاع 
اخلاص
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ترانيــم موجعــة حــول البطاقــة التموينيــة املوّزعـــة

االستياء الشعبي واعرتاضات املرجعية تطيح بقرار احلكومة

البرصة.. األضعف يف رصف األموال واألقدر عىل النهوض باالقتصاد الوطني !!!
البيشمركة:  25 ألف عنرص من اجليش والرشطة االحتاديني يف  كردستان !!!

أسباب 
وتداعيات 

اخلوف من 
املدرسة

اوباما بني املثلية 
والزواج

 غري الرشعي

20 ألف عنرص امني 
ينفذون اخلطة 

اخلاصة بشهر حمرم 
يف دياىل

السجن 13 عامًا ملدير 
املخابرات األردين 

السابق
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شباب العراق اىل كأس العالـم 
بفوز رائع عىل اليابان 

طائرات موسكو تقض مضاجع الفاسدين.. وكتل سياسية تطالب بفضحهم

        المستقبل العراقي/ خاص
اكد مصدر مقرَّب من وزارة الخارجية أن “مجموعة 

م�ن التجار اليه�ود يمس�كون بزم�ام التجارة 
والتج�ارة  العراقي�ة  االس�واق  ف�ي 

البيني�ة بطريق غير مباش�رة”، 
الفت�ًا إل�ى أن ه�ؤالء التجار 
تج�ار  بأمواله�م  يش�تغل 
عراقي�ون صغ�ار، فض�اًل 
التركي�ة  المصان�ع  ع�ن 
والماليزي�ة”.  والصيني�ة 

وق�ال المص�در ال�ذي رفض االفص�اح عن اس�مه، في 
تصريح ل�”المستقبل العراقي” أن هؤالء التجار الصغار 
والش�ركات يحصلون على قروض تمويل كبيرة، 
مبيناً ان “هذا اللوبي االقتصادي اليهودي 
يمس�ك بزم�ام السياس�ة التجارية في 
الب�الد”، موضحاً أنه “م�ن يدفع بها 
إل�ى التخب�ط محققاً مكاس�ب على 
البعيد”. وأض�اف “هذه  المس�توى 
الشركات أدخلت منتجات رديئة إلى 

السوق العراقية”، على حد قوله.

المحافظ حول أموال فقراء بغداد لترميم  معرضها الدولي !!

بارزاين حيلم أن يرث  »كردستان« قبل رحيل طالباين !!

رشكات تركية تستغيث: لسنا اردوغان لتعاقبونا !!

جتار هيود بواجهات أجنبية يتحكمون بحركة املال واألسواق
         المستقبل العراقي/ خاص

إقلي�م  رئي�س  أن  مّطلع�ة  سياس�ية  مص�ادر  قال�ت 
كردس�تان العراق مس�عود بارزاني يق�ود عملية تفاوض 
س�رية مع قادة ف�ي حزب االتح�اد الوطني الكردس�تاني 
تمهي�داً للمرحلة الت�ي تلي موت رئي�س الجمهورية جالل 
طالبان�ي، الفتة إلى أن بارزاني يهيئ مجموعة من انصاره 
لعملية تس�لم س�لطات ش�مالي العراق.وأك�دت المصادر 
الت�ي -ارتأت عدم الكش�ف ع�ن هويتها- ف�ي تصريحات 
ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن هناك عملية تف�اوض ال يعلم 
بأمره�ا رئي�س الجمهورية االمي�ن العام لح�زب االتحاد 

الوطني الكردس�تاني جالل طالباني تتم مع مقربين منه، 
مبينة ان بارزاني ينوي الهيمنة على ش�مال العراق بشكل 
كل�ي واقصاء طالباني وحزبه منه.وأش�ارت المصادر إلى 
أن حرك�ة التغيير »كوران« تمكنت من أن تنافس بقوة في 
الس�ليمانية، موضحاً أن االحزاب االس�المية الصاعدة في 
ع لها ان تكتس�ح الحزبين الكرديين البارزين،  اإلقليم يتوقَّ
هاً بأن هذا األمر يرعب بارزاني الذي يخشى من »ربيع  منوِّ
كردي« ف�ي منطقته الس�يما ان الكرد يعانون مش�كالت 
اقتصادي�ة، واغلب الطبق�ات االجتماعي�ة الكردية تعاني 

الفقر وصعوبة الحياة، بحسب وصفه.

خطوة أثارت سخرية السياسيين العراقيين
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       بغداد / المستقبل العراقي  
أعلن�ت الحكوم�ة أمس أنها س�توزع 
استمارات استبيان بين المواطنين بشأن 
بقاء التموينية أو تخصيص بدل النقدي، 
مؤكدا أن الحكومة ستش�كل لجنة تتولى 
وضع ضوابط وآليات ه�ذا القرار وتقدم 

توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وقال الناطق باسم الحكومة في مؤتمر 
صحفي مش�ترك مع وزي�ر التجارة بابكر 
حس�ن خير الله أم�س إن »مجلس الوزراء 
قرر بجلسته االستثنائية التي عقدت اليوم 
»أمس« أن توزع اس�تمارات اس�تبيان على 
المواطني�ن بش�أن بق�اء البطاق�ة التمويني�ة أو 

تخصيص بدل النقدي«. 
وأكد أن »المجلس قرر استمرار وزارة التجارة 
بإيصال مفردات البطاقة التموينية لمس�تحقيها 
اس�تكمال  لحي�ن  المح�ددة  مواعيده�ا  ف�ي 
االس�تبيان«، مش�يرا إل�ى أن »مجل�س ال�وزراء 
ق�رر كذل�ك تش�كيل لجنة برئاس�ة نائ�ب رئيس 
الوزراء لش�ؤون االقتصادية روز نوري شاويس 
وعضوي�ة وزارات التجارة والمالي�ة والتخطيط 
ووزارة الدول�ة للش�ؤون المحافظ�ات واألمانة 
العام�ة للمجلس ال�وزراء تتولى وض�ع ضوابط 
وآلي�ات هذا القرار وتق�دم توصياتها إلى مجلس 

الوزراء«.
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

هاهي الحكوم�ة العراقية تخرج عن 
صمتها السياس�ي المري�ب، وتخيب ظن 
ش�عبها ب�دل العافي�ة بالفاق�ة والصحة 
والنعم�ة  بالفق�ر  والغن�ى  بالم�رض 
بالمس�كنة وتحّولت البطاقة االجتماعية 
او التمويني�ة من مطل�ب رغيف الى ثورة 
صامت�ة س�يردد كل العراقيي�ن نش�يدها 
الجب�ار في صناديق االقت�راع حين يحين 
موع�د االنتخابات المحلي�ة او االنتخابات 

التشريعية بداية عام 2014!.
ف�اول م�رة ف�ي تاري�خ االنس�ان، 
وف�ي تاري�خ الدول�ة والش�عب والنظ�ام 
الديموقراط�ي، تغتن�م الحكوم�ة فرصة 
الشهور التي تس�بق االنتخابات المحلية، 
لتق�ول للن�اس: ايه�ا الناس ال ام�ان لكم 
ف�ي ظ�ل الدول�ة، وال رج�اء يمس�ح عن 
وذل  الس�نوات  غب�ار  المتعب�ة  عيونك�م 
المس�كنة وقبح الحاجة، وانكم في ظلنا 
ال يس�اوي جوعكم الذي اس�تنزفنا كثيرا 
بس�بب الفس�اد وغي�اب الملي�ارات ف�ي 
جي�وب المتخمي�ن م�ن "حرامي�ة العهد 
الديموقراط�ي" ش�يئاً، وانكم س�تعيدون 
انتخابن�ا للم�رة االل�ف النك�م ل�ن تجدوا 
غيرن�ا ف�ي الس�احة العراقي�ة المرهقة 
اساس�ا بالوعود واالنجازات المسرطنة!. 
كيف يمكن لحكومة ان ال تغطي نفس�ها 
انتخابيا برفعها آلخر اغطية س�د الحاجة 
االجتماعي�ة الت�ي درج عليه�ا العراقيون 
من�ذ 30 عام�ا، واستس�لموا له�ا وبات�وا 
يعّدونه�ا اخته�م االول�ى او امه�م االولى 
"ح�واء"، وقد تك�ون البطاق�ة التموينية 
في نظر قطاعات كبيرة من ابناء الشعب 
العراقي اكثر من "حواء" واعز منها، النها 

تقي من الجوع في حين ان "حواء" اكلت 
التفاحة وهبطت الى االرض وعاشت على 
اديمه�ا وهو نوع من البطاق�ة التموينية 

لمرحلة مابعد الخطيئة!.
كي�ف يمك�ن لحكوم�ة ان تقدم على 
ق�رار كهذا لو لم تكن المس�ألة لها عاقة 
بالعج�ز ع�ن ادارة الدول�ة، وس�وء ادارة 
المؤسس�ة المس�ؤولة عن توفير حاجات 
الناس، واخش�ى ان يكون القرار له عاقة 
بالخ�اف بي�ن االتحادية واالقلي�م، كون 
الوزير الذي عصبت المسألة براسه كردي 

وصاحب القرار من القانون؟!.
ان رف�ع الدع�م الغذائي ع�ن مايين 
المس�تفيدين من البطاقة التموينية رفع 
لغطاء انتخابي لقوائ�م احتمت بالغالبية 
الش�عبية من الناس في ظل اجواء العمل 
الطائفي فظنها الناس انها قوائم رحومة 
م�ن  المحرومي�ن  عل�ى  قلبه�ا  ينكس�ر 
ابن�اء الطبق�ات الرثة لكنها ب�دت وكانها 
اقطاعيات سياس�ية ال تفقه غير استاب 
اللقم�ة، او هكذا تبدو المس�ألة للكثيرين 
مع اننا م�ع الراي الذي يق�ول ان االجراء 
دليل صارخ عل�ى العجز في ادارة الموارد 
المالية وس�وء اكبر الدارة سياس�ية ليس 

لديها القدرة على حماية الناس.
ستأتي االنتخابات المحلية، وستنفق 
مايي�ن  الكبي�رة  السياس�ية  القوائ�م 
ال�دوالرات في الدعاي�ة السياس�ية، لكن 
الكثي�ر م�ن الزعماء س�يردد بين�ه وبين 
نفس�ه: لو انفقت هذا المال على الناس- 
ان كان صادق�ا في دع�واه – اما كان ذلك 
افض�ل لي واش�رف من ان انف�ق كل هذه 
المايي�ن على البرنامج االنتخابي، وصور 
المرش�حين، وال ج�دوى س�وى الخيب�ة 
والخس�ران والهبوط من مقاع�د الدرجة 

االولى الى المقاعد االنتخابية الخلفية؟!.
 لقد خس�ر مشرع اس�تبدال مفردات 
البطاق�ة التموينية من كيس�ه االنتخابي 
تموين نفس�ه الى العام 2014، ولو انفق 
المش�رع مايين الدنيا، فلن يسترد رغيف 
عافيته االنتخابية، ولو افاض على الناس 
مافي االرض جميعا، السبب ان الحكومة 
تحرشت برغيف الخبز والخبز "ابو الثوار" 
و"س�يف المناضلي�ن" ومادة المنش�ور 
الس�ري االول للش�يوعيين واالس�اميين 
المتنوري�ن واصحاب الغايات البراغماتية 

والمصلحيين واالنتهازيين.
اذا كان�ت البطاق�ة التمويني�ة ولدت 
كل ه�ذا الغض�ب في الص�دور، واخرجت 
تظاه�رات منعته�ا الحكومة بق�رار عدم 
الس�ماح الي تجمع ش�عبي غير مرخص 
فان ربيع "البطاقة التموينية" س�يتفجر 
كب�رى  االقت�راع هزيم�ة  ف�ي صنادي�ق 
سيصحو المساهمون بحجبها من نومهم 
الطويل وس�يجدون انفس�هم في طوابير 
انتظ�ار حصته�م م�ن مكرم�ة الحكومة 
القادمة!.اضم صوتي الصوات المايين من 
ابناء الش�عب العراقي واقف مع محنتهم 
كما تقف "المستقبل العراقي" مع محنة 
المايي�ن، واق�ول إلهلن�ا الذي�ن يتألمون 
ان الحكوم�ة قد يك�ون معها بعض الحق 
حين تس�تبدل البطاقة التموينية بالدينار 
العراقي منعا للفس�اد مع ضمان التدخل 
في س�عر الس�وق الغذائية النه�ا رأت ان 
الفساد اليمكن حجبه او القضاء عليه إال 
ان الحكومة فاتها شيء مهم للغاية وهو 
انه�ا اعلنت هزيمتها حين قبلت  فلس�فة 
االس�تبدال الت�ي ل�م يق�دم عليه�ا صدام 
حس�ين في زم�ن الدكتاتورية الس�ابقة 
نفس�ه مع ان النظام المباد كان محاصرا 

من قبل المجتمع الدولي وكان 
عليه ان يدبر نفسه على مستوى البطاقة 
التمويني�ة!.كان صدام يتفانى في البحث 
عن مفردات البطاقة التموينية، وان بقي 
س�عدي مه�دي صالح يج�وب الدنيا 100 
عام من اجل ايجاد المنافذ التي يس�تطيع 

م�ن خاله�ا توفي�ر البطاق�ة التموينية، 
يتذك�رون  العراقي�ون  بق�ي  ان  وج�رى 
محاس�ن ميته�م االكب�ر صدام ال�ذي لم 
يتأخ�ر – الس�بابه السياس�ية واالمني�ة 
طبعا- ع�ن حماية البطاق�ة التموينية � 
وكيف اس�تطاع توفير اس�باب القوة التي 

تحمي لهم البطاقة من الس�قوط وبقيت 
بيوته�م عامرة "بالزيت والتمن والش�كر 
والج�اي" في وق�ت كان النظام اليصرف 
اال بالقيراط بس�بب الرقابة على صادرات 
النفط العراقي... اما نحن فسقطنا في لج 
البطاقة باسقاطها من الحساب وسيقول 

الش�يعة رايه�م بقيادتهم السياس�ية في 
االنتخاب�ات التش�ريعية مثلم�ا س�يقول 
س�نة العراق رايهم بسنتهم في الحكومة 
بس�بب  الن�واب  مجل�س  ف�ي  وقادته�م 
التقاع�س والغفلة والتصويت في مجلس 

الوزراء على االستبدال.
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البطاقة التموينية.. بطاقة انتخابية فال تستعجلوا اهلزيمة !!

          بغداد / المستقبل العراقي

 ادعى تقرير نش�رته صحيفة 'وول س�تريت جورنال' األميركية سماح 
األردن بتهريب شحنات أسلحة ممولة من السعودية وقطر عبر الحدود بين 
األردن وس�وريا إلى المجموعات المسلحة في سوريا. ونقلت الصحيفة عن 
عناصر في هذه المجموعات إن العديد من شحنات األسلحة التي تضم بنادق 
هجومي�ة وصواريخ مضادة للدبابات وذخائ�ر تم نقلها إلى الحدود األردنية 
مع سوريا في شاحنات عس�كرية أردنية، ومن ثم نقلت إلى داخل األراضي 
السورية من قبل مجموعات مس�لحة. وأضافوا أنه تم تهريب العشرات من 
الش�حنات األخرى من األسلحة إلى سوريا بدعم سري من مسؤولي الحدود 
األردنيين.وأش�ار مس�لحون منتش�رون على الحدود بين البلدين، وشخص 
يعمل في مجال شراء األسلحة لمصلحة المسلحين إلى أن السعودية وقطر 
تس�ددان ثمن هذه األس�لحة وتكاليف نقلها إلى األردن.وأوضحت الصحيفة 
أن مث�ل هذه الطرق النش�طة في توريد الس�اح عب�ر األردن تثبت كيف انه 
وحتى الدول اإلقليمية التي ترزح تحت خطر وقوع انعكاسات سلبية عليها 
ف�ي حال تدهور األوضاع في س�وريا تعمد إلى تصعي�د دعمها للمجموعات 
المس�لحة في س�وريا.كما تأت�ي برغم إعراب الش�ركاء الدوليي�ن في هذه 
المس�ألة عن قلقه�م المتزايد من وجود "إرهابيي�ن جهاديين" في صفوف 
هذه المجموعات بما يهدد االستقرار في المنطقة بأسرها.ولفتت الصحيفة 
إل�ى أن الدائ�رة المقربة حول الملك والمكلفة بوضع السياس�ة العس�كرية 
واألمنية للباد لم ترد على األس�ئلة المكتوبة الت�ي وجهتها الصحيفة حول 
تصعيد األردن للمساعدة العسكرية أو السياسية للمجموعات المسلحة كما 
رفض�ت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء األردني الرد أيضا. وقالت إن 
مسؤولين في المخابرات األردنية يستضيفون بشكل روتيني اجتماعات مع 
قادة مس�لحي ما يس�مى "الجيش الحر" ما يس�اعد على تسهيل حركتهم 
ذهابا وإيابا في س�وريا ومناقش�ة الس�تراتيجية العس�كرية وذلك بحسب 
أش�خاص عل�ى دراية به�ذه االجتماع�ات. وأضافوا أن األردن يس�مح أيضا 
لمس�ؤولي المخابرات األميركية باستجواب وإجراء اتصاالت مع مسؤولين 
عس�كريين فروا من سوريا إلى األردن. وكشف مصدر مطلع أن المسؤولين 
األردنيي�ن تلقوا ضمانات بالحصول على مس�اعدات اقتصادية وأمنية لقاء 

دعمهم للمجموعات المسلحة.

وول سرتيت: األردن هيرب األسلحة السعودية 
إىل مقاتيل "اجليش احلر"

          بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجلس النواب أس�امة النجيفي 
أمس أن التحدي�ات المقبلة كبي�رة وتحتم على 

مسيحيي العراق توحيد جهودهم لمواجهتها، 
مبينا أن مناطقه�م ال يمكن التجاوز عليها 
ألنه�ا تق�ع ضم�ن مس�ؤولية الحكوم�ة 

حص�را، فيم�ا دعا وف�د قي�ادات تجمع 
الكلدان والس�ريان واآلشوريين إلى فتح 
مراكز أقضية ونواحي جديدة بمناطقهم 

لحد مشكلة السكن. 
وق�ال رئيس مجلس الن�واب في بيان 

صدر عنه على هامش استقباله 
وفدا من قيادات تجمع 

الكل�دان والس�ريان 

واآلش�وريين بحض�ور النائ�ب يون�ادم كنا، إن 
"المس�يحيين مك�ون أصي�ل وج�زء مه�م من 
التنوع الثقافي العراقي ولهم الحق في التمسك 
بوطنيته�م واالعت�زاز بها، كم�ا أن لهم 
حقوق�ا كاملة ف�ي البل�د مثلما 

عليهم واجبات". 
أن  النجيف�ي  وأض�اف 
"التحدي�ات المقبل�ة كبيرة، 
وتحتم على مسيحيي العراق 
توحيد جهوده�م ومواقفهم 
لمواجهتها"، مش�ددا على أن 
"مناطقهم ال يمك�ن التجاوز 
عليه�ا كونه�ا تق�ع ضم�ن 
مسؤولية الدولة 
والحكومة 

حص�را". م�ن جانب�ه، أع�رب أعض�اء الوف�د 
ع�ن "ش�كرهم للنجيف�ي الهتمام�ه بقضاي�ا 
المسيحيين ودفاعه عنهم"، داعين إلى "إمكانية 
فت�ح مراكز أقضية ونواح�ي جديدة بمناطقهم 
لوضع حد لمشكلة الس�كن، فضا عن معالجة 

الخدمات". 
الع�راق  ف�ي  المس�يحيين  أن  إل�ى  يش�ار 
يتعرض�ون من�ذ الع�ام 2003 إلى أعم�ال عنف 
م�ن  ع�دد  وف�ي  العاصم�ة  ف�ي  واس�تهداف 
المحافظ�ات العراقي�ة مثل الموص�ل وكركوك 
آذار ع�ام 2008 ت�م خط�ف  والبص�رة، وف�ي 
المط�ران الكلداني الكاثوليكي بولص فرج رحو 
وعثر عليه مقتوالً في وقت الحق، كما استهدفت 
جماعات مس�لحة بي�وت مواطنين مس�يحيين 

بالتفجير في 30 كانون األول الماضي. 

النجيفي: عىل املسيحيني توحيد جهودهم ملواجهة 
التحـديـات املقبلـة

          بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة هوش�يار زيب�اري 
أم�س أن الوقت مبكر الس�تعمال العراق للطاقة 
النووي�ة، فيم�ا لف�ت إل�ى أن الوكال�ة الدولي�ة 
للطاقة الذرية ستس�اعد العراق على اس�تعمال 

الطاقة لمعالجة األمراض السرطانية 
وفي األغراض الزراعية، ومكافحة 
التل�وث الن�ووي. وق�ال زيباري 
ف�ي مؤتمر جمع�ه م�ع المدير 
الع�ام للوكال�ة الدولي�ة للطاقة 
الذرية يوكي�و امانوإن "للعراق 

حق في اس�تعمال الطاقة 
النووية لألغراض السليمة 
لك�ن بضوابط وبإش�راف 

الوكال�ة الدولي�ة". وأض�اف أن "الوكالة وعدتنا 
بتحقي�ق الرغب�ة العراقي�ة ومعالج�ة الح�االت 
الس�رطانية والتلوث النووي"، مبينا أن "العراق 
أول دولة في الشرق األوسط تتخلص من أسلحة 
الدمار الش�امل وهو يدعو إلى أن تكون منطقة 
الخليج والشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار 
الش�امل". وأضاف "نأمل م�ن منظمة الطاقة 
الدولية أن تأخذ ذلك باالعتبار في ما يتعلق 
بمؤتمر هلسنكي الذي يعقد في كانون 
أول المقبل"، منوها بأن العراق "يتطلع 
إلى أن يعق�د المؤتمر في موعده لجعل 
منطقة الشرق األوسط خالية من أسلحة 
الدمار الش�امل". وأردف "العراق 
يعم�ل عل�ى التخل�ص مم�ا 
تبقى من برامجه الس�ابق 

النووي والكيمياوي والصاروخي بالتنس�يق مع 
المنظمات الدولية"، مردف�ا "نتطلع إلى تعاون 
تقن�ي وعلمي وتنفيذ برامج االس�تعمال العلمي 

للطاقة النووية".
من جهته، عبر المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة النووية يوكيو امانو عن س�روره لزيارة 
الع�راق ولقائه بالمس�ؤولين م�ن بينهم رئيس 
ال�وزراء نوري المالك�ي، مبين�ا أن "المحادثات 
كانت بن�اءة، وبحثنا فيها رغبة العراق وحرصه 
لألغ�راض  النووي�ة  الطاق�ة  اس�تخدام  عل�ى 
الوكال�ة  بي�ن  "التع�اون  وأض�اف  الس�لمية". 
والع�راق يش�مل مكافح�ة الس�رطان والزراعة 
والمي�اه والمجمعات النووية الس�ابقة"، مردفا 
"وكذلك ما يخ�ص برنامج اي�ران النووي ودور 

العراق في ذلك". 

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العام�ة لمجلس ال�وزراء 
أم�س عن موافقتها عل�ى تخصيص 15 قطعة 
ارض إلنشاء مش�اريع تنموية واستثمارية في 
محافظة االنبار، مشيرة إلى أن المشاريع شملت 
إنش�اء منطقة صناعي�ة ومحطتي اس�تراحة 
لتوزي�ع  ومع�رض دول�ي وخم�س محط�ات 
الكهرب�اء فض�ا عن مش�اريع للماء وس�ايلو 

للحب�وب ومعملي�ن للم�واد اإلنش�ائية وكلي�ة 
للعلوم التطبيقية.وقالت األمانة في بيان صدر 
أمس إنه�ا "وافقت على تخصي�ص 15 قطعة 
ارض إلنش�اء مش�اريع تنموي�ة واس�تثمارية 
في أقضية ونواحي محافظة االنبار"، مش�يرة 
إل�ى أن "المحافظة تحظى باهتمام متزايد من 
خط�ط التنمي�ة كما تحص�ل عل�ى الموافقات 
األصولية لتس�هيل تنفيذ المشاريع". وأضافت 
أمان�ة مجلس الوزراء أن "المش�اريع ش�ملت 

إنش�اء منطقة صناعي�ة ومحطتي اس�تراحة 
في الحصوة والش�امية ومع�رض دولي، فضا 
عن خمس محط�ات لتوزيع الكهرباء ومخازن 
للطاق�ة في قاط�ع الفرات األعل�ى"، مبينة أن 
"التخصيص شمل أيضا مشاريع للماء وسايلو 
للحب�وب ومعملي�ن للم�واد اإلنش�ائية وكلي�ة 
للعل�وم التطبيقية".وص�وت مجل�س الن�واب 
في تش�رين األول 2009، على مش�روع قانون 
التعديل األول لقانون االس�تثمار رقم 13 لسنة 

2006، وهو التعديل ال�ذي أتاح تمليك األراضي 
في المشاريع العقارية للمستثمرين، والتعامل 
بس�ندات العقار، والتي كان�ت تعد عقبات أمام 
المستثمرين.وتأسس�ت هيئ�ة االس�تثمار في 
محافظ�ة االنبار متأخرة عن بقية المحافظات 
خ�ال العام 2008، بس�بب الوضع األمني التي 
كانت تعاني منه، وتمكنت برغم ذلك من تجاوز 
القطوع�ات األمنية وتحقيق انج�ازات إنمائية 

مهمة وأخرى قيد اإلنجاز.

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الع�دل أمس عن 
تنفي�ذ أح�كام بإع�دام 10 مداني�ن 
بقضاي�ا إرهابي�ة بينه�م مص�ري 

الجنسية. 
وقال المتحدث اإلعامي باس�م 

وزارة الع�دل حي�در الس�عدي ف�ي 
تصريح صحفي إن "الوزارة نفذت، 
صب�اح أم�س أح�كام إع�دام ب�10 
مداني�ن بينهم مصري الجنس�ية"، 
مضيف�ا أن "األح�كام ت�م تنفيذها 
وفق�اً الم�ادة الثاني�ة، والرابعة من 

قانون مكافحة اإلرهاب". 
حس�ن  الع�دل  وزي�ر  وكان 
الشمري أكد في السادس من أيلول 
2012، أن إيق�اف عقوب�ة اإلع�دام 
م�ن  لي�س  بتنفيذه�ا  التري�ث  أو 

اختص�اص وزارته، مش�يرا إلى أن 
إيقافها يدخل ضم�ن عمل الجهات 
التش�ريعية، فيما تعهد بالتريث في 
تنفي�ذ العقوب�ة إذا أوص�ى مجلس 
ال�وزراء بذل�ك حتى إصدار تش�ريع 

من مجلس النواب. 
كما قال الش�مري ف�ي الثامن 
م�ن أيلول 2012، أن بغداد لن تتردد 
في تنفي�ذ أحكام اإلع�دام الصادرة 
المداني�ن  الس�عوديين  بالس�جناء 

بجرائم اإلرهاب. 

زيبـاري: الوقـت مبكـر أمـام العـراق الستعمـال
 الطــاقـة النــوويـة

بينهم مصري الجنسيةختصيص 15 قطعة أرض إلنشاء مشاريع استثامرية يف األنبار

تنفيـذ أحكـام اإلعـدام بـ10 مدانيـن باإلرهاب
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           بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت وزارة البيش�مركة ف�ي إقلي�م كردس�تان 
الع�راق أم�س وج�ود 25 أل�ف عنص�ر م�ن الق�وات 
المسلحة العراقية في اإلقليم، وفيما أشارت إلى عدم 
ممانع�ة حكومة اإلقليم من دخول أي قوة عس�كرية 
عراقية ألراضيها، أكدت أن هناك اتفاقيات مع الجانب 

التركي تسمح بوجود قواد تركية في اإلقليم. 
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة جبار ي�اور في 
مؤتم�ر صحف�ي أمس إن "م�ا يقال ع�ن منع دخول 
القوات العراقية إلى اإلقليم غير صحيح"، مش�يراً إلى 
أن "هن�اك نح�و 25 ألفا من القوات المس�لحة ضمن 
الش�رطة وح�رس الح�دود والمخاب�رات العس�كرية 
تابعين للحكومة االتحادي�ة العراقية موجودون على 
أراضي كردس�تان". وأضاف ي�اور أن "حكومة إقليم 
كردستان ليس لديها موانع لمجيء أي قوة عسكرية 
عراقية لإلقليم إذا كانت نيتها الدفاع عن أراضيه". في 
الوقت ذاته، أشار ياور إلى إن "هناك اتفاقيات سابقة 
وقعت بين الحكومة العراقية ونظيرتها التركية تسمح 
للجانبين بتجاوز حدود البلدين عند الضرورة"، مبينا 
أن "بقاء القوات التركية على أراضي إقليم كردس�تان 
رهن بتلك االتفاقيات". وتاب�ع أن "بإمكان الحكومة 
العراقي�ة نقض تلك االتفاقي�ات وإنهائها، أو التوقيع 
عل�ى أخرى جدي�دة"، داعي�ا إياها إل�ى "التعامل مع 
محت�وى تلك االتفاقيات، طالما ألزمت نفس�ها بها". 
إلى ذلك، كشفت ياور إن " الحكومة العراقية خصصت 
19 ترليون�ا و862 مليار دينار كموازنة لألمن والدفاع 
للعام المقب�ل"، عادا إياها "نس�بة كبيرة من موازنة 

الباد". 
وأوض�ح أن "الحكوم�ة لم تؤمن أي�ة موازنة من 
تلك المبالغ للبيش�مركة، كما أنها ال تس�مح لحكومة 

إقليم كردس�تان بتس�ليح البيش�مركة"، مش�يرا إلى 
أن "الحكوم�ة تقوم بتس�ليح قوات الش�رطة واألمن 
الداخل�ي والجيش ومن واجبها تس�ليح البيش�مركة 
وتامين الموازنة لها"، عل�ى حد قوله. وأكد المتحدث 
باس�م البيش�مركة أن "ق�وات البيش�مركة جزء من 
المنظوم�ة الدفاعية العراقية"، داعي�اً األطراف كافة 
إل�ى "مائدة التف�اوض والح�وار لمعالجة المش�اكل 
واحتواء التوتر".كما اس�تدرك ياور "مطلبنا يتضمن 
إجراء التش�اور والتنسيق بين الجيش العراقي وقوات 
البيشمركة بشأن كافة القضايا والتحركات العسكرية 

في المناطق المتنازع عليها". 
وأضاف أن "قادة العمليات العس�كرية في الباد 
لم يجر اختيارهم من قبل مجلس النواب"، مشيرا إلى 
أن األخي�ر "لم يتدخل أبداً في قرار تعيينهم". وأوضح 
ياور أن "الكرد يخشون من أن يسلك الجيش العراقي 
الحال�ي طريق الجيش الس�ابق"، الفتاً إل�ى أن "نحو 
425 من كبار القادة في الجيش ممن رتبهم العسكرية 
بين فريق ولواء وردت أس�ماؤهم في قوائم المساءلة 
والعدال�ة واتهم�وا بالقي�ام بجرائم ض�د العراقيين". 
وكانت وزارة البيش�مركة في إقليم كردس�تان أكدت 
ف�ي 1 تش�رين الثان�ي الج�اري، اس�تعدادها قواتها 
لإلس�هام ف�ي مهام حف�ظ األم�ن بأنحاء الب�اد إلى 
جانب القوات األمنية العراقية بعد انسحاب األميركي، 
فيما أش�ارت إل�ى أن القوات األميركية انس�حبت من 
المناطق المتنازع عليها ول�م يعد لها أي وجود فيها. 
وكان رئي�س الوزراء نوري المالك�ي عّد في الخامس 
من تش�رين الثاني 2012، االعتراض�ات على عمليات 
دجلة مخالفة صريحة للدس�تور، فيما أكد أن الجيش 
العراق�ي أولى من القوات التركي�ة بالوجود في إقليم 
كردس�تان، مش�يرا إل�ى وج�ود دباب�ات ومدرع�ات 

وطائرات تركية في اإلقليم ال يتكلم عنها أحد.

البيشمركة:  25 ألف عنرص من اجليش والرشطة االحتاديني يف  كردستان !!!
أكدت وجود اتفاقيات تسمح للقوات التركية بالوجود في اإلقليم

           بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د رئي�س برلمان اقليم كردس�تان ارس�ان بايز انه ال يرغب ببق�اء القواعد العس�كرية التركية 
الموجودة في االقليم منذ سنين، مشيرا الى ان اية جهة رسمية لم تطلب من تركيا سحب هذه القوات. 
وقال بايز في تصريح -إلذاعة صوت اميركا- أمس ان "اية جهة لم تطلب بشكل رسمي رحيل القواعد 
العس�كرية التركية المنتش�رة في اقليم كردس�تان"، مش�يرا الى ان "هذه القوات قدمت اثناء االقتتال 
الداخل�ي في كردس�تان لف�ض النزاع وهي ال تزال مقيمة ف�ي االقليم منذ ذلك الحي�ن". وعبر بايز عن 
"رغبت�ه بع�دم بقاء ه�ذه القوات في االقليم"، مس�تدركا ان "اية جه�ة لم تطالبها بالمغادرة بش�كل 

رسمي".

برملان كردستان يرفض بقاء قواعد تركية يف اإلقليم
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�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

قال المتحدث باسم اللجنة المركزية لتعويض ضحايا اإلرهاب في األمانة العامة لمجلس الوزراء جاسم العريبي، 
في بيان صحفي ان “الدفعة الرابعة توزع خاللها مبالغ التعويضات البالغة 1,443,750,000 مليار دينار وتشمل 564 

متضررا من ذوي الشهداء والجرحى وأصحاب الممتلكات المتضررة في محافظة بغداد”.
وأشار العريبي إلى أن “مجموع مبلغ تعويض الدفعة الخامسة هي 1,200,000,000 مليار دينار”. من جانب اخر 
أرس�لت اللجنة الفرعية في بغداد  3,250 معاملة تقاعدية للمتضررين من ضحايا اإلرهاب إلى هيئة التقاعد الوطنية 
وذلك لصرف رواتب التقاعد الذي نص عليها قانون 20 لسنة 2009 والبالغ 340 ألف دينار للشهر الواحد ويصرف بأثر 

رجعي من تاريخ تنفيذ القانون .
وأعلن�ت اللجنة الفرعية لتعوي�ض المتضررين في محافظة بغداد أمس عن توزيعه�ا خالل أيام دفعتين جديدتين 
هما الدفعتان الرابعة والخامسة على المتضررين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية.

يش�ار إلى أن اللجن�ة الفرعية في محافظة بغداد كانت قد وزعت مبل�غ 21,500,000,000  مليار دينار خالل عام 
2012 ش�ملت  8,900  متضرر من ذوي الش�هداء والجرحى وأصحاب الممتلكات المتضررة, وخالل عام 2011 جرى 

تعويض  3284  متضررا بمبالغ مجموعها  3,250,000,000  مليار دينار .

املحافظ حّول أموال فقراء بغداد لرتميم  معرضها الدويل!!
الخدمات النيابية اتهمته بتنفيذ »مشاريع ارتجالية«.. وتسعى الستجوابه

قريبًا.. توزيع دفعتين من تعويضات المتضررين في بغداد
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طالباين يؤكد إسناده عمل مفوضية 
االنتخابات ضد الضغوط

     بغداد / المستقبل العراقي
انتق�د عض�و مجل�س الن�واب حاكم 
الزامل�ي تحويل محافظ بغداد 90 مليون 
وأط�راف  لألقضي�ة  مخصص�ة  دوالر 
العاصم�ة لترمي�م بع�ض األجنح�ة في 
مع�رض بغ�داد الدول�ي التاب�ع ل�وزارة 
التج�ارة. وق�ال الزامل�ي ف�ي تصري�ح 
صحف�ي أن�ه “كان األج�دى بالمحافظة 
أن تخص�ص هذه األم�وال إل�ى المرافق 
الصحية والخدمية لمناطق أطراف بغداد 
ومنها مدينة الصدر والمعامل والنهروان 
والش�علة والدورة”، مس�تغربا “تش�ييد 
المحافظة كرفانات وقاعات كبيرة داخل 
المع�رض”، مطالب�ا “الجه�ات الرقابية 
بفت�ح تحقي�ق بخص�وص ه�ذا األمر”. 
وأضاف أن” عمليات الفس�اد استش�رت 
بشكل كبير في جميع مؤسسات الدولة، 
ومنها محافظة بغ�داد”، داعيا “الجهات 
الرقابية إلى بذل المزيد من الجهود للحد 
من ه�ذه الظاه�رة التي ذه�ب ضحيتها 
المواطن البس�يط”. وأضاف أن “مجلس 
الن�واب لديه ملفات فس�اد كبيرة تخص 
محافظ�ة بغ�داد س�يتم التحقي�ق فيها، 
ومن ثم إحالته�ا إلى هيئة النزاهة لتأخذ 
دوره�ا الحقيق�ي ف�ي عملي�ة مكافحة 
“أعض�اء  أن  الزامل�ي  وأك�د  الفس�اد” 
مجلس النواب س�يتابعون قضية تحويل 
األم�وال المخصصة لالقضية الس�ت إلى 
معرض بغداد الدولي، وس�تتم مس�اءلة 
المحافظ�ة بش�أن ه�ذه األم�وال الت�ي 
أنفق�ت ب�دال م�ن تخصيصه�ا لمناط�ق 
محرومة من الخدمات”. وغير بعيد عما 
ذهب إليه الزامل�ي، اتهمت لجنة االعمار 
والخدمات النيابية محافظ بغداد بإهدار 
األموال المخصصة لستة اقضية وصرف 
أمواله�ا عل�ى ترمي�م أجنح�ة مع�رض 
بغ�داد الدول�ي التاب�ع ل�وزارة التجارة. 
وقالت عضو اللجنة وح�دة الجميلي في 
تصري�ح صحف�ي أن: “محافظ�ة بغداد 

خصصت أم�واالً طائل�ة لترميم معرض 
بغ�داد الدولي من موازن�ة تنمية األقاليم 
التي خصصت س�تة أقضي�ة”، الفتة إلى 
أن “لجنة االعمار والخدمات ستستضيف 
محافظ بغداد لمس�اءلته ع�ن هذا الهدر 
المال�ي”. وأضاف�ت أن “هن�اك أولوي�ة 
ف�ي اإلعم�ار والخدمات م�ن المفروض 
إتباعه�ا م�ن قب�ل المحافظ�ة م�ن اجل 
خدمة المواطني�ن”، منوهة بأن “جميع 
المناط�ق واألحياء والنواحي المش�رفة 
عليه�ا محافظة بغ�داد تنقصه�ا الطرق 
الصالحة، وش�بكات  المعب�دة، والمي�اه 
الصرف الصحية، فضال عن قلة المدارس 
“. وأضافت أن “المحافظة أثبتت فش�لها 
في بناء المشاريع وعدم تقديم الخدمات 
لمواطن�ي بغداد”، مؤك�دة أن “المحافظ 
صالح عبد الرزاق ينفذ مشاريع ارتجالية 

باجته�اده، ال المش�اريع التي يرس�مها 
ل�ه مجل�س المحافظ�ة”. وأوضحت أن 
“وزارة التج�ارة هي المعنية بأمر ترميم 

المعرض وبناء قاعاته ال محافظة بغداد 
التي م�ن األولى أن تق�وم بأعمالها على 

   بغداد/ المستقبل العراقيأتم وجه”.
اك�دت لجنة الخدم�ات في مجلس 
الن�واب أن البالد تعاني من س�وء في 
توزي�ع األم�وال وادارته�ا م�ن قب�ل 
الحكوم�ة. وقال عض�و اللجنة محمد 
رضا الخفاجي أن »العديد من الوزارات 
ومجالس المحافظات لم تحقق خالل 
الس�نوات الماضي�ة ادنى ح�د لها من 
الصرف المالي للموازنات المخصصة 
لها، إذ وصلت نس�ب صرفه�ا الى اقل 
من 40% من األموال المخصصة لها«. 

وأك�د ان »العراق ال يعان�ي من فقدان الس�يولة المالية الكافية 
لتطوير البالد، لكنه يفتقد لس�وء في استعمال وتوزيع موارده 
المالي�ة م�ن قبل الجهات المس�ؤولة، ما يثب�ت ان العديد منهم 

ليسوا اهالً لمناصبهم وخدمة المواطنين«.

       بغداد/ المستقبل العراقي
ج�الل  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
الكامل�ة  مس�اندته  أم�س  طالبان�ي 
لحماي�ة اس�تقاللية عم�ل مفوضي�ة 
االنتخابات ومهنيته�ا، داعيا إياها إلى 
ع�دم الرض�وخ للضغوط�ات أي�اً كان 
مصدرها، فيما أشارت المفوضية إلى 
أهمية دع�م طالباني لمن�ع التدخالت 

والعمل على حماية استقالليتها.
وق�ال طالبان�ي في بي�ان صحفي 

ص�در أمس على هامش اس�تقباله الهيئة الجدي�دة للمفوضية 
العليا المس�تقلة لالنتخابات برئاسة سربست مصطفى رئيس 
مجل�س المفوضين وأعضاء المجل�س أن »الدور الذي تضطلع 
به مفوضي�ة االنتخابات ه�و مهمة وطنية كبيرة، تس�هم في 
الحف�اظ عل�ى المس�يرة الديمقراطية وتطويرها ف�ي البالد«. 
وأض�اف أن »عم�ل الهيئ�ات المس�تقلة وبضمنه�ا مفوضي�ة 
االنتخابات مصيري وحس�اس«، مش�يرا إلى أن »هذه الهيئات 
إذا حافظت على استقالليتها ونزاهتها فإنها ستكون الضمانة 
المهمة لبناء وتأس�يس الديمقراطية وتعزيز مسارها وجعلها 
ثقافة مشرقة في المجتمع«. وأكد طالباني »مساندته الكاملة 
لحماية اس�تقاللية عمل المفوضية ومهنيتها«، داعيا إياها إلى 
»ع�دم الرض�وخ للضغوطات اي�اً كان مصدرها، حت�ى ال تفقد  

الديمقراطية شرعيتها وطابعها الحضاري النزيه«. 

        المستقبل العراقي / ضياء رسن وأمجد صالح 
دعا عدد م�ن القضاة العراقيين عب�ر وكالة “انباء 
المس�تقبل”، هيئة االدعاء العام ال�ى التحرك الفوري 
لمتابعة قضية الفس�اد في صفقة األس�لحة الروسية 
وفتح تحقيق موس�ع فيها لكشف مالبس�اتها، بينما 
طالب�ت كت�ل سياس�ية ع�دة رئي�س ال�وزراء ن�وري 
المالكي الى كشف المفسدين أمام الشعب وتحويلهم 

الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
 واعلن الناطق باس�م القائمة العراقية حيدر المال 
ان�ه ق�دم طلبا الى رئي�س مجلس الن�واب يطالب فيه 
بع�رض وتوضي�ح والتحقي�ق في مالبس�ات صفقة 
االس�لحة بين العراق وروس�يا. وقال المال في مؤتمر 
صحفي عقده أمس في مبن�ى البرلمان ان “ما يجري 
اليوم في صفقات العقود فساد كبير، ومن حق الشعب 
ان يطلع عل�ى تلك الصفقات المريبة، ل�ذا قدمنا طلبا 
الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي للتحقيق في 
تلك الصفقات”. واش�ار المال ال�ى ان “اجراء التحقيق 
في هذه القضية عملي�ة تمهد لتضييف رئيس الوزراء 
لتوضي�ح قضية ه�ذه الصفقة لتك�ون رادعا حقيقيا 
يوق�ف مثل ه�ذه الصفقات”، بحس�ب قوله. واوضح 
ان “جريم�ة المتالعبي�ن بالمال العام والفاس�دين ال 
تق�ل خطورة عم�ن يفجر نفس�ه بين ابناء الش�عب، 
لذا نحذر من اس�تمرار هذه الصفق�ات غير القانونية 
والتي ستس�بب للعراق خس�ارة كبيرة س�تظهر على 
اقتص�اده ف�ي المس�تقبل القري�ب”. وش�دد على انه 

“ف�ي الوقت الذي تلغ�ى البطاق�ة التموينية ويحارب 
الش�عب في رزقه، تهدر ماليين الدوالرات في عمليات 
وصفق�ات فس�اد لها اول ولي�س لها اخ�ر”. يذكر ان 
ع�ددا م�ن القضاة العراقيي�ن دعوا عبر وكال�ة “انباء 
المس�تقبل” هيئة االدع�اء العام ال�ى التحرك الفوري 
لمتابع�ة القضية وفتح تحقيق موس�ع فيها لكش�ف 
مالبساتها. حيث اكد الخبير القضائي والنائب السابق 
وائل عب�د اللطي�ف ان “االدع�اء الع�ام العراقي يمثل 
الهيئ�ة االجتماعية وم�ن ضمن صالحيات�ه ان يتابع 

ويدقق جميع القضايا التي ترد فيها شبهات 
ومخالف�ة للقانون”. واضاف القاضي عبد 
اللطي�ف أن “االدع�اء الع�ام يس�تطيع ان 

يتح�رى ويتح�رك ف�ي جميع االتجاه�ات وفتح 
الملف�ات المثي�رة للش�بهات كونه يمل�ك الصالحيات 
الكافي�ة”، داعيا الى ان “يأخ�ذ االدعاء العام دوره في 
متابعة كل واردة وش�اردة وعلي�ه ان يلعب دورا اكبر 
م�ن دوره الروتين�ي الحالي”. كما ج�اء رأي القاضي 
التميي�ز ف�ي  رزكار محم�د امي�ن، عض�و محكم�ة 
اقلي�م كردس�تان، موافقا لرأي القاض�ي عبد اللطيف 
بخصوص صالحي�ات االدع�اء العام العراق�ي، داعيا 
“مجل�س الوزراء الى تش�كيل لجنة تحقيق يترأس�ها 
قانوني لكش�ف مالبسات الش�بهة ونوعها في قضية 
الفس�اد بصفقة األسلحة الروسية”. واضاف امين ان 
“األصوب ان يش�كل مجلس ال�وزراء لجنة تحقيق ما 
دامت الشبهات تطال وزارة الدفاع إلجراء تحقيق أولي 

يترأس�ه قانوني للخروج بتوصي�ات معينة، إما إحالة 
المتهمي�ن إلى القض�اء أو غلق التحقي�ق لعدم وقوع 

الجرم”. وحذر أمين من ان “عدم تعاون 
وزارة الدف�اع مع االدعاء العام س�وف 

لن يمكنه من الوصول الى النتائج 
الكاملة في التحقيق”. وبين امين 

ان�ه ال بد م�ن معرفة نوع 
الشبهة التي تمت في 

صفقة 

الروسية  األسلحة 
بحسب ما صرح 
به المس�ؤولون 

قائال  الحكوميون، 
تحوي�ل  م�ن  ب�د  “ال 

بجميع  الصفق�ة  ملف 
أوليات�ه إلى االدع�اء العام 

لمعرفة أس�باب إلغاء الصفقة، 
خصوص�ا ان مكتب المالكي أش�ار 

ال�ى وجود ش�بهات”، مضيفا “ال بد م�ن معرفة نوع 
الش�بهة، هل هي فس�اد – خطأ – تقصير، ومحاسبة 

المتورطين وسحب أيديهم عن العمل في حال اتهامهم 
رسميا حرصا على عدم تغييب األدلة والتالعب بها من 
المتهمي�ن”. وأض�اف ان “تصريح مستش�ار المالكي 
دلي�ل على وجود ش�بهة في الصفقة  يش�ير الى 
وجود جريمة ربما غير مكتملة ومحاولة لسرقة 
الم�ال العام، وهذا يس�تدعي تدخل االدعاء العام 
للوقوف على حقيقة األم�ر ومعرفة المتروطين 
ف�ي حال ت�م ثب�وت ذل�ك وتحويلهم ال�ى الجهاز 

ئ�ي  لقضا العمل”، ا وس�حب يدهم عن 
موضحا ان “أية مخالفة 
ف�ي العقود ه�ي جريمة 
بالتحقي�ق  ونطال�ب 
ان  ال�ى  مش�يرا  فيه�ا”، 
“على االدعاء العام تحريك 
شكوى عندما يعلم بوقوع 
مص�در  وكان  الج�رم”. 
مس�ؤول في مكتب رئيس 

ن�وري المالك�ي قد كش�ف ال�وزراء 
االخير  امر بفتح تحقيق بخصوص ب�أن 

ش�بهات  بالفس�اد في صفقة الس�الح وجود 
الروس�ي. وقال المصدر أم�س إن “رئيس الوزراء امر 
بفتح تحقيق موس�ع في قضية وجود ش�بهات فساد 
مالي واخذ عموالت من الجانب الروس�ي القناع بغداد 
بإبرام صفقة الس�الح الروس�ي ومعرفة المتورطين 
بالقضي�ة واحالتهم للقضاء في ح�ال ثبوت الجرم”. 

واض�اف المص�در ان “المالك�ي قرر بع�د عودته من 
السفر )من موس�كو( نظر الى بعض شبهات الفساد 
التي ش�ابت الصفق�ة، وق�رر الغاءها واع�ادة النظر 
بصورة كاملة ابتداء من التعاقد واالس�لحة ونوعيتها 

الى اللجنة المشرفة على العقود”.
إل�ى ذل�ك، دعا النائ�ب عن كتل�ة المواط�ن محمد 
الل�كاش رئي�س ال�وزراء ن�وري المالكي الى كش�ف 
المفسدين بصفقات السالح امام الشعب ليعلم ابناؤه 
م�ن ال�ذي يقوم بس�رقتهم. وق�ال اللكاش ف�ي بيان 
صحفي نقل�ه مكتبه االعالمي أم�س ان “على رئيس 
الوزراء نوري المالكي ان يتحمل المس�ؤولية الكبرى 
في تش�خيص حالة الفس�اد في صفقات السالح ألن 
صبر الش�عب العراقي له حدود وربما س�ينفد في اية 
لحظة ليثور على جميع المفس�دين”. كما دعا ائتالف 
دولة القانون المالكي الى كشف المفسدين على المأل 
وتش�كيل لجان تحقيقية ف�ي القضية. وق�ال النائب 
عن االئتالف محمد س�عدون الصيه�ود لوكالة “انباء 
المستقبل” أمس أن “موضوع صفقة السالح الروسي 
يشوبها الفس�اد وال بد لرئيس الوزراء نوري المالكي 
م�ن تش�كيل لج�ان تحقيقي�ة لمعرف�ة المتورطي�ن 
وتحويلهم للقضاء لمعاقبتهم”. واضاف الصيهود انه 
“ليس مثلبة لرئيس الوزراء ان يش�كل لجانا تحقيقية 
لمحارب�ة الفس�اد بل يعد هذا االمر ف�ي غاية االهمية 
وعلى مجلس النواب ان يس�انده في كشف المفسدين 

وتقديمهم للقضاء”.

قضاة يدعون ملتابعة قضية الصفقة الروسية.. وكتل سياسية تطالب بفضح املتورطني

رشكات تركية تستغيث: لسنا اردوغان لتعاقبونا !!

طائرات موسكو تقض مضاجع الفاسدين

اخلدمات النيابية: العراق يعاين 
سوء توزيع وإدارة األموال

   المستقبل العراقي/ خاص
ق�ال مصدر سياس�ي بارز أن وف�داً يمثل 
تحالف�ا من الش�ركات التركية يس�عى للقاء 
لت�دارس  المالك�ي  ن�وري  ال�وزراء  رئي�س 
السياس�ة الت�ي تتبعه�ا بغداد مع الش�ركات 

التركية.
وكان وزي�ر التج�ارة ق�د ه�دد، ف�ي آب 
الماضي، بقطع التعامالت التجارية مع تركيا 
إذا استمرت في منع العراق من الحصول على 
حصته المائية كاملة من نهري دجلة والفرات، 
مؤكداً أن وزارته ستضغط على كل من إيران 
وتركيا لمنح العراق حصت�ه المائية وإيقاف 

كارث�ة الجف�اف التي س�تحصل، فيم�ا أبدى 
اس�تغرابه من الصمت التشريعي والحكومي 
على م�ا يحصل في أنهار الع�راق، والتي اتت 
ك�رد فع�ل لسياس�ة اردوغ�ان ازاء الوض�ع 
العراق�ي والطائفية المقيت�ة التي تعامل بها 
في سياس�ته الخارجية اتجاه العراق. وتقول 
مص�ادر أن الع�راق أوقف تجارت�ه مع تركيا 
بس�بب المواقف التي اتخذه�ا رئيس الوزراء 
الترك�ي رجب طي�ب أردوغان تج�اه العراق، 

والتي تدعم اإلرهاب، وتسعى إلى تقسيمه.
وأوضح المصدر -الذي طلب عدم االفصاح 
ل�”المس�تقبل  ف�ي تصري�ح  اس�مه-،  ع�ن 

العراقي” ان “تحالف الش�ركات لديه عروض 
معينة يسعى لتقديمها وتبرير موقف الشعب 
إل�ى أن ه�ذه  التركي�ة”، الفت�اً  والش�ركات 
الش�ركات “ال تدعم الحكومة التركية، وانها 
ليس�ت على توافق م�ع توجه�ات اردوغان، 
وانها المتضرر الوحيد من السياسة الخارجية 
التركية تجاه العراق”. وأشار المصدر إلى أن 
“الحكومة تنوي ممارسة ضغط مباشر على 
االتراك م�ن خالل العم�ل السياس�ي والعمل 
االقتصادي”، قائالً، أن هذه “طرق مش�روعة 
لمكافحة الوس�ائل المستعملة من قبل تركيا 

ضد العراق”.

  ديالى / المستقبل العراقي
أعلن�ت قيادة ش�رطة محافظة ديالى، 
األح�د، ع�ن وض�ع خط�ة أمني�ة خاصة 
بشهر محرم يش�ارك فيها 20 ألف عنصر 
أمني، مؤك�دة أن الخطة تعتمد على البعد 
مش�اركة  دائ�رة  وتعزي�ز  االس�تخباري 

المواطن بها.
وقال المتحدث اإلعالمي باسم القيادة 
المقدم غالب عطي�ة في تصريح صحفي 
إن »قيادة ش�رطة محافظة ديالى عقدت 
أمس مؤتمرا امنيا موسعا في مقر القيادة 
وس�ط بعقوبة بحضور قيادات تشكيالت 

الش�رطة في عموم الوح�دات اإلدارية«، 
مبين�ا أن »القي�ادة وضع�ت خطة خاصة 
بش�هر محرم بمش�اركة 20 أل�ف عنصر 
امني باالستفادة من توصيات المؤتمر«. 
س�تنطلق  »الخط�ة  أن  عطي�ة  وأض�اف 
خالل األيام القليلة المقبلة«، مش�يرا إلى 
أن »التوصي�ات ركزت عل�ى اعتماد البعد 
مش�اركة  دائ�رة  وتعزي�ز  االس�تخباري 
المواطن بالخطة األمني�ة عبر تخصيص 
هواتف س�اخنة لالتصال المباشر، فضال 
عن التنس�يق مع األوقاف الدينية لتنظيم 

سير المواكب في عموم المناطق«. 

   بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت السفارة اإليرانية في العراق أمس أن مساعد الرئيس اإليراني للشؤون الدولية علي سعيد لو 
س�يزور بغداد اليوم، إلجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين، مبينة أن سعيد لو سيتوجه أيضا إلى 

محافظة النجف وإقليم كردستان. 
وقال الس�فير اإليراني في العراق حس�ن دانائي فر ف�ي حديث لوكالة مهر اإليرانية، إن »مس�اعد 
رئي�س الجمهورية اإليرانية للش�ؤون الدولية علي س�عيد لو س�يزور العاصمة العراقي�ة بغداد اليوم 
االثنين«، مبينا أنه »سيجري محادثات مع المسؤولين العراقيين بشأن القضايا االقتصادية«.  وأضاف 

أن »لو سيتوجه أيضا إلى محافظة النجف وإلى محافظة أربيل بإقليم كردستان«. 

مساعد الرئيس اإليراين للشؤون الدولية يف بغداد اليوم

20 ألف عنرص امني ينفذون اخلطة اخلاصة بشهر حمرم يف دياىل

بوابة بغداد الجنوبية منفذ للفساد
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مجلس الوزراء سارع إلى إيقاف القرار في جلسة استثنائية

مفتاح كل شيء في العراق تتجه نحو االكتفاء ذاتيًا من الطاقة

قبل أش�هر هن�أ الرئيس االمريك�ي باراك 
حس�ين اوباما زواج رجلين مثليين، والس�بب 
ايمانا بالحرية الش�خصية، والمثلية التسمى 
زواج�اً، وانما هي لواطة حذرت منها ش�رائع 
الس�ماء ووضع�ت لها قانون�ا صارما لضمان 
حماي�ة المنظوم�ة االجتماعية في تناس�لها 
عل�ى  يط�ل  والي�وم  ورحمته�ا.  وتوادده�ا 
العالم ب�اراك اوباما الفائ�ز انتخابيا ليخاطب 
االمريكيين باألمة العظيمة، وعلى قاعدة “وال 
تبخسوا الناس اشياءهم” فإن االمة االمريكية 
فيه�ا بع�ض الصف�ات الت�ي تخوله�ا امتياز 

االعمال الكبيرة ومنها: 
1- المثابرة على العمل 

2- االخالص للدولة 
3- االنتاج العلمي 
4-  حب التنظيم 

5-  الغاء العنصرية والطائفية 
وم�ع بواكي�ر اطاللت�ه بع�د االنتخاب�ات 
االمريكية وقبل الحديث عن موقفه من الزواج 
غير الش�رعي, احب ان اثني على تخلي الرجل 
خ�الل فت�رة الحمل�ة االنتخابية ع�ن االقامة 
ف�ي البيت االبي�ض، وهو مقر اقام�ة الرئيس 
االمريك�ي – وانتقاله للس�كن ف�ي بيت آخر، 
وعندما اعيد انتخابه رجع هو وعائلته يحملون 
حقائبه�م عائدي�ن ال�ى االقام�ة ف�ي البي�ت 
االبي�ض، وق�د صورتهم عدس�ات الفضائيات 

لحظة رجوعهم الى البيت االبيض.
وه�ذه اللقطة الت�ي ربما لم يت�ح للبعض 
تأمله�ا،  للبع�ض  يت�ح  ل�م  أو  مش�اهدتها 
ومقارنته�ا بم�ا يح�دث عندن�ا، حي�ث يقوم 
المس�ؤولون باالس�تيالء عل�ى المن�ازل التي 
تخص�ص للس�كن له�م طيل�ة وجوده�م في 
المس�ؤولية، كم�ا تخص�ص له�م س�يارات، 
وزادوا على ذلك بتخصيص حمايات. والمشهد 
الملف�ت والمعيب في المش�هد العراقي والذي 
التس�لط عليه وسائل االعالم كثيرا، هو اصرار 
المس�ؤولين عندن�ا عل�ى التمس�ك بالمن�ازل 
والس�يارات والحماي�ات، حتى بع�د خروجهم 

من المسؤولية !!
ومن هنا اصبح عندنا جيش من الحمايات 
المعّطل�ة ومجامي�ع كبي�رة من المس�ؤولين 
الس�ابقين الذي�ن اذا اس�تمر التعام�ل معهم 
به�ذه الطريقة الغربي�ة ان يتحولوا الى جيش 
من العاطلين الذين يس�تحوذون على ميزانية 
الدول�ة، وهذا امر ليس بالمس�تبعد، فميزانية 
الرئاس�ات الثالث تبلغ اليوم اكثر من مليارين 
من الدوالرات سنويا ! بينما كل نفقات البطاقة 
التموينية للش�عب العراقي وعلى مدى سنة ال 

تتجاوز األربعة مليارات دوالر . 
واألمة التي يترك رئيسها المنزل الحكومي 
عند اعالن الحملة االنتخابية هي أمة تس�تحق 
تب�وأ من�ازل العظمة بي�ن األمم مع اش�تراط 

وج�ود الصفات االخرى .واألمة التي يحاس�ب 
رئيس�ها مس�ؤول “الس�ي آي اي” ويطل�ب 
منه تقديم االس�تقالة لقيام�ه بعالقة غرامية 
خ�ارج اط�ار الزواج الش�رعي هي ام�ة كذلك 
تس�تحق الثناء، واألمة التي اليكرس رئيس�ها 
والمس�ؤولون فيها مفه�وم “االقطاعية” في 
التعامل م�ع ام�الك الدولة والم�ال العام هي 
امة تس�تحق ان تتقدم.بينما عندنا في العراق 
يكرس المسؤولون من كبيرهم الى صغيرهم 
“البيروقراطي�ة”  و   “ “االقطاعي�ة  مفه�وم 
ومعها “الدكتاتورية” ولذلك خسرنا كل معاني 
الحكم الصالح وعلى مس�توى كل المسميات.
وم�ا دمن�ا في ط�ور الحدي�ث ع�ن مقومات 
نجاح األم�م, والمثال هنا هو األمة األمريكية, 
وبمقدار ما اثنينا على المواقف االيجابية على 
قاع�دة  “والتبخس�وا الناس اش�ياءهم” فمن 
حقن�ا إبداء ال�رأي بموقف الرئي�س االمريكي 
ب�اراك اوباما م�ن الزواج المثلي، وقد س�معنا 

انه يبعث بتهنئة لرجلين مثليين !.
ونح�ن نعتقد ب�أن المجتمع واألم�ة التي 
تم�ارس عندها المثلي�ة هي أم�ة ذاهبة نحو 
االنح�دار – ومن المناس�ب التذكير بما يحدث 
في المجتمع العراقي من ظهور بعض حاالت 
المثلية وهي مظهر من مظاهر االنحدار ليس 
من باب الجانب االخالق�ي وهو في المقدمة, 
ولكن من باب التنمية البشرية التي التقوم إال 

على سياقات صحيحة في توجه الفرد واألسرة 
والمجتمع والدول�ة – ومن المؤلم التذكير بما 
نسمعه من حاالت مماثلة تحدث في السجون 
العراقية، والتت�م مواجهتها بخطط اصالحية 
تعرف كيف تنقذ الس�جين وكي�ف تعمل على 
اعادت�ه ال�ى المجتم�ع س�الماً م�ن األمراض 

النفسية واالخالقية والفكرية.
وس�أفصل هذه الحاالت الثالث بشيء من 

االختصار، فأقول هي على النحو التالي : 
1- أما األمراض النفس�ية فمثالها “الكابة 

 “
فمثاله�ا  االخالقي�ة  األم�راض  وأم�ا   -2

“اللواطة” 
فمثاله�ا  الفكري�ة  األم�راض  وأم�ا   -3

“اإلرهاب التكفيري” 
وهذه األمراض يتعرض لها اغلب السجناء 
في السجون العراقية , فمن لم يصب بالكآبة, 
يتعلم اللواطة, ومن يسلم من االثنين يقع في 
ف�خ التكفير فيخ�رج ارهابيا حاق�دا يحترف 
قت�ل الناس.وعلى هذا وبن�اء على ماصدر من 
الرئي�س االمريك�ي باراك اوبام�ا من موقفين 
هم�ا في م�دركات العق�ل الس�ليم يقعان في 
خان�ة التناق�ض، فكيف يس�مح لنفس�ه من 
يحاس�ب عل�ى العالق�ة خ�ارج اط�ار الزواج 
الش�رعي ويطيح برجل عسكري خدم الشعب 
االمريكي، كما اعترف اوباما بذلك في معرض 

قبول�ه الس�تقالة “بيت�راوس”، بينم�ا ن�رى 
نفس الرجل المس�ؤول الرئي�س اوباما يبعث 
بتهنئ�ة لرجلي�ن مثليين س�لوكهما يتعارض 
مع مؤسس�ة الزواج الشرعي حتى بالمفهوم 

العلماني للزواج.
ف�ي  معرفي�ا  طابع�ا  يتخ�ذ  واعتراضن�ا 
مفهوم “األمة العظيمة” وش�روط استحقاق 
األم�م لالمتي�از ودخوله�ا ن�ادي العظم�ة إن 
ص�ح التعبي�ر. فاألمة االمريكية التي تش�جع 
“المثلي�ة”  تقض�ي عل�ى مفه�وم “التنمي�ة 
البش�رية”، واالمة التي ترف�ض العالقة خارج 
اط�ار ال�زواج الش�رعي تقترب م�ن تصحيح 
منه�ج يلتح�ق بمفه�وم كون�ي اذا اس�توفى 
ش�روطه. وهذا األخير غير متحق�ق بمنظور 
واقع�ي ف�ي المجتمع االمريك�ي إال من خالل 
مقاربات س�طحية دعائية مثل ما يكتب على 
الورقة النقدي�ة للدوالر األمريك�ي ومفاده ان 
الق�وم يؤمنون بالل�ه ، بينما تج�د “المثلية” 
مناخا مالئما عبر الصراع الكنسي الذي تقوده 
الكنيس�ة الصهيوني�ة المتطرفة الت�ي تتمرد 
على الفاتيكان , هذا في الغرب .وفي المشرق 
العربي واإلس�المي يف�رز النش�اط التكفيري 
االحت�راب  م�ن  مزي�دا  الوهابي�ة  والثقاف�ة 
الطائف�ي ال�ذي ينعكس س�لباً عل�ى مفاهيم 
الفرد والمجتمع , فيسود القنوط والتذمر من 
االدعاءات باس�م الدين, والتي تحول الدين الى 

قات�ل ومكفر وصان�ع للكراهي�ة, مما يجعل 
فئات من الشباب تنصرف عن الكلفة الباهظة 
للدي�ن فتتح�ول ال�ى كلف اس�هل ف�ي ظنها 
فتق�ع ف�ي وح�ول ومس�تنقعات “البريكية” 
و”التخنث” الذي يطلقون عليه اسماء جديدة 
للتغطي�ة والتموي�ه وم�ن ث�م تكتم�ل صورة 
الهب�وط واالنح�دار “المثلي�ة” التي يس�بقها 
“الل�واط” .وهكذا يفت�ح اوباما باب�ا النحدار 
األم�ة االمريكي�ة من خ�الل تش�جيعه الزواج 
المثل�ي، ونح�ن نريد االم�ة االمريكية ان تظل 
مج�دة مجتهدة ف�ي العلم والعم�ل والتنظيم، 
فهذه مظاهر انس�انية تنعكس على الجميع, 
والنريدها تحتكر الديمقراطية لنفس�ها وتمن 
بها على بقية الش�عوب فتقّدمها مش�وهة او 
منقوص�ة. ونريده�ا حريصة على مؤسس�ة 
ال�زواج الش�رعي, والنريدها مش�جعة للزواج 
المثل�ي، عل�ى قاع�دة: “حب للن�اس ماتحب 

لنفسك”.

اوباما بني املثلية والزواج غري الرشعي

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية

alitamimi5@yahoo.com

إضـاءات

االستياء الشعبي واعرتاضات املرجعية تطيح بقرار احلكومة إلغاء التموينية

البرصة.. األضعف يف رصف األموال واألقدر عىل النهوض باالقتصاد الوطني
    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت األرق�ام الت�ي أظهرته�ا وزارة التخطي�ط 
والتعاون االنمائي، عن المبالغ المصروفة من الموازنات 
المخصص�ة للحكوم�ات المحلية؛ عن ضع�ف كبير في 
صرف األموال لمحافظة البصرة، في الوقت الذي تش�كو 
في�ه معظ�م القطاع�ات م�ن تراجع ف�ي مس�توى اداء 
الخدمات المقدمة للمواطنين.وبرغم ذلك فإن المحافظة 
تش�هد انجاز الكثير من المش�اريع وفي شتى المجاالت 
ف�ي عالقة ال تب�دو متوازنة بي�ن ما تقوله ارق�ام وزارة 
التخطيط، وما يجري فعالً في المحافظة التي تعد واحدة 
م�ن اهم المدن االقتصادية ليس فقط على صعيد العراق 
وانما على عموم منطقة الش�رق االوسط، وذلك ما اكده، 
رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني في 
لق�اء خاص، اجرته معه “ش�فق نيوز”.وتطرق البزوني 
في مس�تهل حديث�ه إلى اح�دث المش�اريع التي صادق 
عليها مجل�س محافظة البصرة “يعم�ل المجلس بروح 
الفري�ق الواح�د من اج�ل اق�رار القوانين والتش�ريعات 
التي تخ�دم المواطن البصري حي�ث تمكن المجلس من 
احالة اكثر من 800 مش�روع م�ن موازنة العام الماضي 
واكثر من 500 مش�روع من موازنة العام الحالي شملت 
جميع القطاعات وحس�ب االس�بقيات وتم فيها مراعاة 
انج�از مش�اريع س�تراتيجية، فعلى س�بيل المثال تمت 
إحالة مش�روع مجاري القبلة بقيمة 300 مليار دينار”، 
مشيرا الى ان “هذا الرقم يعادل الميزانية الكاملة لبعض 
المحافظ�ات ويتضمن المش�روع تنفيذ ش�بكة مجاري 
متكاملة وتعبيد الش�وارع واكساء االرصفة حيث الزمنا 
الشركة المنفذة بإنجاز تفاصيل المشروع لكي ال تتذرع 
الش�ركة بتلكؤ الش�ركات االخ�رى في حالة الش�راكات 
كم�ا حصل س�ابقاً معنا في بع�ض المش�اريع التي تم 
تنفيذه�ا”. واضاف “من هنا تب�دو صورة عمل المجلس 
ف�ي محافظة مترامي�ة األطراف ويتجاوز عدد س�كانها 

ثالثة ماليي�ن ونصف المليون مواط�ن وصعوبة متابعة 
ومراقبة كل هذه المش�اريع؛ لذلك حرصنا على ان يكون 
للمواطن الدور الكبير في عملية متابعة المشاريع كونه 
يمثل الجهة المس�تفيدة، اضافة ال�ى الدوائر الحكومية 
المعني�ة واالجهزة الرقابية األخ�رى، كذلك فإن المجلس 
يح�رص على بن�اء االنس�ان بق�در حرصه عل�ى تنفيذ 
المش�اريع فقد ص�ادق المجلس مؤخ�راً على تخصيص 
5% من الموازن�ة العامة للمحافظة لدعم الثقافة واألدب 
واإلعالم وقطاع الرياضة والشباب ودعم الجهود العلمية 
والبحوث والدراس�ات وبراءات االختراع والمنظمات غير 
الحكومية الفاعلة ودعم النش�اطات الديني�ة والزيارات 
واالقلي�ات الدينية”. وتابع البزوني “بهذا يؤش�ر مجلس 
محافظ�ة البصرة اهمي�ة النهوض باالنس�ان واعتماده 
كأس�اس لعملية التنمية، ومن ه�ذا المنبر نوجه الدعوة 

ف�ي الى النقاب�ات واالتحادات والناش�طين 
ش�تى المجاالت لتقديم مش�اريعهم 
ونشاطاتهم وبش�كل منظم ودائمي 
ليتس�نى للمجل�س المصادق�ة عليه 

واقرار برامج عمل تضع االنسان 
في مقدمة اهتماماتها؛ كما اننا 
قررن�ا ومنذ ال�دورة الماضية 
المربد الشعري ان  لمهرجان 

نجعله مهرجاناً بصرياً خالصاً تتحمل الحكومة المحلية 
جمي�ع نفقاته ويدار من قبل اهال�ي البصرة ومثقفيها.

وبش�أن الكهرب�اء وتوفيرها لمحافظ�ة البصرة، اضاف 
البزون�ي “ركزن�ا في عم��ل المجلس على وض�ع آليات 
تضم�ن اكتف�اء البصرة م�ن الطاقة، وخصصن�ا مبالغ 
ك���بيرة لهذا المجال الحيوي، وعند اكتمال مش�اريعنا 
ف�ي النقل والتوزي�ع واالنت�اج فإن مجم�وع ما تحصل 
عليه البصرة من الطاقة س�وف يزيد على الخمس�ة االف 
ميغ�اواط، وه�ذا الرقم يزيد على معدل االس�تهالك الذي 
يبل�غ اآلن في وق�ت الذروة نحو الفي ميغ�اواط؛ مع اننا 
نأخذ بعين االعتبار الزيادات التي تحصل في كل عام على 
الطاقة في المحافظ�ة، وزيادة االحمال وارتفاع درجات 
الحرارة ومعدالت الرطوبة”. وبّين “لذلك وضعنا الخطط 
التي تتناسب مع معدالت الزيادة واالسباب االخرى، وهذه 
المش�اريع س�وف يدخل قس�م منها بداية العام المقبل 
وتستمر مراحل دخولها وتجهيز االهالي بها نهاية العام 
2013 وقد واجهنا صعوبات كبيرة خالل الصيف الماضي 

كب�ر واس�تطعنا ان نتغل�ب على المش�كلة  ال ا
الكهربائي�ة  الطاق�ة  توفي�ر  ف�ي وه�ي 

ظ�ل منظومة كهربائي�ة متهالكة 
مركزي�ة  وسيط���رة 

وتشريعات ال 

تسمح للحكومات المحلية بالتدخل اال في إطار محدود، 
كم�ا أننا نعول عل�ى تفعيل الجانب االس�تثماري لتوفير 
الطاقة ودعم تلك المش�اريع بتوفير االرضية المناس�بة 
لألستثمار في هذا القطاع وفي بقية القطاعات األخرى”.
وعن المشاريع الستراتيجية المنفذة في البصرة، وكيف 
س�تنعكس آثارها على حي�اة المواطن البس�يط، واصل 
البزون�ي حديثه “هن�اك مجموعة مهمة من المش�اريع 
الت�ي تم تنفيذه�ا في البصرة ومش�اريع أخ�رى يجري 
العم�ل على تنفيذها وفي مقدمة تلك المش�اريع، مدينة 
البصرة الرياضية وإنشاء ميناء الفاو الكبير وبناء مدينة 
متكامل�ة تضم مئة ألف وحدة س�كنية مجه�زة بجميع 

الخدمات”. 
واضاف “فمش�روع مدينة البصرة الرياضية شارف 
عل�ى االنته�اء وهو مش�روع كبي�ر ويؤهل لي�س فقط 
البص�رة وانم�ا عموم الع�راق عل�ى تضيي�ف البطوالت 
اإلقليمية والقاري�ة وحتى العالمية وهي صرح حضاري 
توجه رس�الة ال�ى العالم عل�ى ان الش�عب العراقي هو 
ش�عب مسالم ومحب للحياة ويسعى الى ان يكون فاعالً 
في ش�تى الميادي�ن ومنه�ا الرياضة، اضاف�ة الى كون 
النش�اطات الرياضية تبعد الشباب عن االنزالق في طرق 
الجريم�ة وامكانية اس�تغالل المس�لحين للتأثير على 
الش�باب ودفعهم نحو منحدرات خطيرة تس�بب 
األذى له�م ولذويهم ولعم�وم المجتمع”.وتابع، 
“كما اننا نأمل من الحكومة االتحادية ان تمنحنا 
الفرصة ف�ي التحرك إلنجاز مين�اء الفاو الكبير 
وق�د توصلنا ال�ى اتفاقات مع ش�ركات عمالقة 
متخصص�ة ف�ي هذا المج�ال ابدت اس�تعدادها 
لتنفي�ذ ه�ذا المش�روع ضم�ن اوقات قياس�ية 
وبتس�هيالت مالي�ة كبي�رة؛ ألن انج�از مثل هذا 
المشروع س�وف يقضي تماما على البطالة في 
محافظة البصرة ومدن الجنوب عموماً، ويسهم 
في ربط العالم الغربي بالشرق عبر البصرة وبذلك 

تكون الفائدة للجميع من خالل تنفيذ هذا المشروع كما 
انني اري�د ان الفت االنتباه الى ض�رورة االهتمام بمطار 
البصرة الدولي، اذ ان الدراسات الفنية تشير الى ان افضل 
موقع ترانزيت في العالم هو من خالل مطار البصرة وقد 
ت�م التحايل على هذا المنفذ الجوي باالعتماد على منافذ 
اخرى من دول الجوار خاصة في ظل ما تش�هده البصرة 
من اس�تقرار امني ودخول متزايد للشركات العالمية في 
ش�تى المجاالت وقد بذلنا في سبيل تحقيق امن حقيقي 
في البصرة الكثير من الجهد والمتابعة والوقوف ميدانياً 
عل�ى ما تحتاجه المحافظة من اج�ل المرور الى مرحلة 

البناء واالزدهار”.
واختت�م رئي�س مجل�س محافظ�ة البص�رة ج�واد 
البزوني حديثه بالقول “كنا نقول دائماً ان البصرة مفتاح 
كل شيء في العراق وهي سلة الغذاء العراقي ليس فقط 
بإنتاجها النفطي وصادرات المش�تقات النفطية والغاز؛ 
وانما تشكل مصانعها المعطلة نقطة تحول في االقتصاد 
الوطن�ي في حال عودتها ال�ى العمل وهي المصدر االول 
للتمور واراضيها االخصب في الزراعة ووفرة المياه وهي 
عاصمة س�ياحية ش�توية العتدال درجات الحرارة فيها 
وفوق كل ه�ذا وذاك فإن طيبة اهلها الرصيد االكبر الذي 
تفتخر ب�ه هذه المدينة وه�ي مدينة الش�عراء والعلماء 
واالس�اتذة ومدرس�ة النحو الكب�رى ومدين�ة المبدعين 
والش�هداء الذين وقف�وا بوجه الظلم والطغي�ان وقدموا 
انهاراً من الدماء من اجل الوصول الى الحرية وتم تدمير 
هذه المدين�ة من خالل الح�روب والحماقات وحصارات 

النظام المباد لذلك”. 
واك�د البزوني “فه�ي تس�تحق االهتم�ام والرعاية 
االس�تثنائية جزاًء لمواقفها وعطائها وصبرها وتحملها 
لعق�ود م�ن الظلم واالس�تبداد، وه�ي إلى االن ل�م تأخذ 
نصيبها فليس لها تمثيل وزاري وال حصة لها في رئاسة 
اللج�ان البرلمانية وال نصيب في الس�فارات، وقد آن لها 

أن تنصف من قبل اصحاب القرار”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الحكومة أمس عن أن تعديل قرار 
إلغ�اء التموينية يخدم مصلح�ة المواطنين. 
وقال المتحدث باس�م الحكوم�ة علي الدباغ 
في تصريح صحفي أن “مجلس الوزراء قرر 
خالل جلسته االس�تثنائية التي عقدها أمس 
تعدي�ل ق�رار إلغ�اء البطاق�ة التموينية، بما 

يدعم ويخدم مصلحة المواطنين”.
جلس�ته  ف�ي  ال�وزراء  مجل�س  وق�رر 
الثامنة واألربعين التي عقدت، في 6 تش�رين 
الثان�ي 2012، اس�تبدال البطاق�ة التموينية 
المطبق�ة حالي�اً بمبال�غ نقدية ت�وزع بين 
المش�مولين بالنظام المذكور بواقع 15 ألف 
دين�ار لكل فرد. والقى ه�ذا القرار ردود فعل 
رافضة له، حيث ح�ذر رئيس مجلس النواب 
أس�امة النجيف�ي، م�ن خطورته، واش�ترط 
حصول تواف�ق وطني التخاذه، كما أكد قرب 
تضيي�ف البرلمان لوزيري التج�ارة والمالية 

ومناقشتهما علنيا بشأنه. 
وأب�دى زعي�م التي�ار الص�دري مقتدى 
للق�رار،  واس�تهجانه  اس�تغرابه  الص�در، 
معتذرا للش�عب عن تصويت م�ن ينتمي له، 
ودع�ا البرلمان إل�ى تضييف رئي�س الوزراء 
والمسؤولين عن إصداره “إن أمكن ذلك”، كما 
قدم المرجع الديني محمد اليعقوبي، خمسة 
مقترحات للحكومة العراقية إلنجاح قرارها 
، وشكك بإمكانية نجاح توزيع البدل النقدي 
على المواطني�ن. فيما طالب المرجع الديني 
عل�ي السيس�تاني، بإع�ادة النظ�ر بالقرار، 
كاشفا عن “استغاثة” الكثير من المواطنين 
بها بسببه، فيما حذر من تداعياته الخطيرة 

معيشيا واقتصاديا. 
كم�ا اتهم التي�ار الصدري ائت�الف دولة 
البطاق�ة  إلغ�اء  ق�رار  ب�”دع�م”  القان�ون 
التموينية، مبينا أن جمي�ع األطراف األخرى 

رافض�ة لهذا الق�رار، فيم�ا ع�ّد أن تهميش 
هيئة النزاهة وعدم الس�ماح لها بمحاس�بة 
المس�ؤولين المفس�دين هو الذي يورث مثل 
ه�ذه الق�رارات. وأعلن�ت القائم�ة العراقية 
بزعامة إياد عالوي رفضه�ا للقرار، وحذرت 
من استش�راء الفس�اد بآلي�ات توزيع مبالغ 
التعوي�ض المخصص�ة للمواطني�ن. وكانت 
الحكوم�ة قد اصدرت الثالث�اء الماضي قرارا 
بالغاء البطاقة التموينية واس�تبدالها بمبلغ 
15 الف دينار لكل فرد شهريا، االمر الذي اثار 
امتعاض وس�خط الش�ارع ورفض الشعب، 
لتعود بعدها الحكومة وعلى لس�ان رئيسها 
ن�وري المالكي وترجح امكاني�ة زيادة مبلغ 
التعويض الى 25 الفا للف�رد الواحد. وكانت 
اللجن�ة االقتصادية البرلمانية قد أكدت أمس 
تضييف وزراء المالي�ة والتجارة والتخطيط 
اليوم األثنين بخص�وص البطاقة التموينية، 
متوقع�ة ارتفاع اس�عار الم�واد الغذائية في 
حال إلغ�اء التموينية إلى نس�بة 40%. وقال 
مقرر اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني 
محما خليل: إن”البرلمان يضّيف غداً “اليوم” 
كالً من رافع العيس�اوي وزير المالية، وخير 
الله حسن بابكر وزير التجارة، وعلي الشكري 
وزير التخطيط، إلس�تبيان موقف اللجنة من 
قراره�م بإلغاء البطاقة التموينية”، مش�يراً 
إلى أن األس�عار س�ترتفع إلى أكثر من %40 
أو 50 %.واكد خليل أن االقتصادية البرلمانية 
راغبة بإس�تمرار توزي�ع مف�ردات البطاقة 
أن  تس�تطيع  ال  الحكوم�ة  ألن  التمويني�ة، 

تسيطر على أسعار المواد الغذائية والسلع.
فيم�ا أش�ار عض�و اللجن�ة االقتصادية 
البرلماني�ة النائ�ب القائم�ة العراقية قصي 
عبادي ف�ي تصريح اوردته وكال�ة “دنانير” 
إلى: أن مجلس ال�وزراء قرر تخيير المواطن 
أما تس�لم مفردات التمويني�ة أو مبلغ ال�15 
ش�هرياً لكل فرد، ولذوي الدخ�ل المحدود”. 

وتابع أن مجلس الوزراء أجرى جلسة خاصة 
بش�أن التوصل لقرار بش�أن التموينية التي 
إلغيت م�ن قبل المجلس األس�بوع الماضي، 
والتي أثارت غضب الش�ارع. في الوقت الذي 
يعق�د في�ه مجل�س ال�وزراء جلس�ة طارئة 
لمناقشة تداعيات قرار إلغاء البطاقة تتوقع 

لجن�ة االقتصاد البرلمانية إيجاد حل وس�ط 
ربما يكون إعطاء الخيار للمواطن في كيفية 
تس�لم البطاقة التمويني�ة إذا كان يرغب بها 
كبدل نقدي أو كمواد غذائية. وقال النائب عن 
لجنة االقتصاد واالستثمار البرلمانية محمد 
سلمان إن “االعتراضات الكثيرة التي حصلت 

ليست جميعها كانت لصالح المواطن بل كان 
البعض منها لحصول هيجان سياس�ي، على 
ح�د قوله”. وأضاف أن “اللجن�ة االقتصادية 
البرلمانية لديه�ا إحصائي�ات وبيانات تبين 
أن الكثي�ر م�ن المواطني�ن يرغبون بتس�لم 
المبالغ المالية ب�دل مواد الحصة التموينية، 

لك�ن يبقى الخي�ار األول واألخير للمواطن”. 
وتوق�ع أن “يتوصل مجلس ال�وزراء إلى حل 
ربما يكون وسطا وليس بالضرورة أن يكون 
إلغ�اء القرار لك�ن لربما يتوص�ل إلى إعطاء 
الخيار للمواطن في أن يستلمها مبالغ مالية 
أو مواد تمويني�ة”. وأعلنت الحكومة عن أن 
مجلس الوزراء يعقد جلسة طارئة لمناقشة 

موضوع البطاقة التموينية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد 
وعد بزي�ادة بدل الحصة إل�ى 25 ألف دينار، 
مشيرا إلى أن نظام البطاقة التموينية بحاجة 
إلى اإلصالح، فيما أكد أن مجلس الوزراء قرر 
توفير الم�واد الغذائية في األس�واق، إضافة 
إل�ى المبل�غ المق�رر. وقلص�ت ال�وزارة في 
2010، مف�ردات البطاق�ة إلى خم�س مواد 
أساس�ية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، 
والزي�ت، وحلي�ب األطفال، وأك�دت أن باقي 
مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة الت�ي يمك�ن 
ش�راؤها من األس�واق المحلي�ة كالبقوليات 
والش�اي ومس�حوق الغس�يل وحليب الكبار 

سيتم إلغاؤها.
يذك�ر أن غالبي�ة العراقيي�ن يعتم�دون 
على م�ا تزوده به�م البطاق�ة التموينية في 
حياته�م اليومي�ة منذ ب�دء الحص�ار الدولي 
عل�ى الع�راق ف�ي الع�ام 1991 بع�د ح�رب 
الكويت، وتش�مل مفردات الحصة التموينية 
للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، 
الغس�يل،  ومس�حوق  والش�اي،  والس�كر، 
والصاب�ون، والحلي�ب المجف�ف “للكب�ار”، 
والحليب المجف�ف “للصغ�ار”، والبقوليات 
كالع�دس والفاصولي�اء والحم�ص، وتق�در 
قيم�ة هذه المواد بالنس�بة للفرد الواحد في 
الس�وق المحلي�ة بنحو عش�رة دوالرات من 
دون احتس�اب حليب األطفال، في حين يتم 
الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية 

بمبلغ 500 دينار فقط.
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     المستقبل العراقي/ وكاالت

حكم�ت محكم�ة جناي�ات عم�ان أم�س عل�ى مدي�ر 
المخابرات االس�بق محمد الذهبي بالسجن 13 عاما وغرامة 
مالي�ة مقداره�ا 21 ملي�ون دين�ار اردني “نح�و 30 مليون 
دوالر” بعد ادانته بتهم غس�يل اموال واالختالس واس�تثمار 
الوظيفة. وحكمت المحكمة على الذهبي “بالسجن 13 عاما 
وثالثة اش�هر وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار اردني 
“نحو 29.6 مليون دوالر” ومصادرة قيمة االموال المختلسة 
ومقداره�ا 24 مليون دينار “نحو 33.8 مليون دوالر”. وقال 

مصدر في هيئة الدفاع انه سيتم الطعن بقرار المحكمة لدى 
محكمة التمييز.وكانت اولى جلسات محاكمة الذهبي بدأت 

في 14 حزيران الماضي.
وانكر الذهبي الموقوف في مركز إصالح وتأهيل سواقة، 
في الجلس�ة األولى لمحاكمته التهم المسندة إليه، قائال أنه 
“غير مذنب”. وكان مدعي عام عمان قد وجه الى الذهبي في 
9 ش�باط الماضي ثالث تهم هي “غس�ل االموال واالستثمار 
الوظيف�ي واالخت�الس”، واوقفه عل�ى ذمة القضي�ة. وقرر 
المدع�ي الع�ام ف�ي 25 كانون ثان�ي الماضي من�ع الذهبي 
من الس�فر والحجز التحفظ�ي على اموال�ه المنقولة وغير 
المنقولة اثر ش�كوى قدمها ضده البنك 

المركزي االردني.
وطوال فت�رة التحقيق ل�دى النيابة 
العام�ة وجلس�ات المحاكم�ة، رفضت 
محكم�ة بداي�ة عمان 21 م�رة اإلفراج 
عن الذهبي بكفالة. وكان المدعي العام 
قد أصدر ق�راراً بالحجز التحفظي على 
األموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي 
على خلفية القضية التي حركتها ضده 
وحدة مكافحة غس�ل األم�وال وتمويل 

اإلرهاب في البنك المركزي.
مدي�ر  منص�ب  الذهب�ي  وش�غل 
المخاب�رات العام�ة م�ن اواخ�ر ع�ام 
2005 حت�ى كانون اول من عام 2008. 
ويشهد االردن منذ كانون الثاني 2011 
تظاهرات واحتجاجات س�لمية تطالب 
واقتصادي�ة  سياس�ية  بإصالح�ات 

ومكافحة جدية للفساد.

       المستقبل العراقي/ وكاالت

يترقب األردنيون رفعاً وش�يكاً لألسعار, 
وس�ط أج�واء متوت�رة ته�دِّد بم�ا يصف�ه 
محلل�ون ومراقب�ون بزل�زال, تتحس�ب له 
الس�لطات حالياً وتدرس موعد اإلعالن عنه, 
اذ يتوقع أن تؤثر القرارات المقبلة على %83 
م�ن األردنيين ممن تقل دخولهم الش�هرية 

عن 300 دينار شهريا “422 دوالرا”.
وقال�ت مص�ادر مطلع�ة إن الحكوم�ة 
اتخذت بالفعل قرارات تتعلق برفع األس�عار 
عل�ى المحروق�ات وإنها تنتظ�ر توافقاً مع 
الجه�ات األمني�ة لتوقي�ت إعالن�ه المتوقع 
خ�الل أي�ام، وذل�ك تنفي�ذاً التف�اق وقعته 
الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي. 
وحس�ب المص�ادر ف�إن الق�رارات متخذة 
بالتفصيل حتى قبل بدء الحكومة مشاورات 
واتص�االت مع أحزاب ومؤسس�ات مجتمع 
مدني وفعاليات ع�دة. وباتت قرارات الرفع 
المرتقبة الش�غل األول للرس�ميين, إضافة 
للش�عب بكل فئاته، لدرجة دفعت بمسؤول 
حكومي لتشبيهها ب�”الزلزال” نظرا لقوتها 
وم�دى تأثيرها على الفئ�ات المختلفة، كما 
قال. وستشمل قرارات الرفع المرتقبة الخبز 
والمحروق�ات والغ�از المنزل�ي، وق�د تصل 
نس�بها لما يقرب م�ن 100% كحال�ة الغاز 
المنزل�ي، عوضا ع�ن الرفع الذي سيش�مل 
الديزل الذي تس�تخدمه وسائل النقل العام، 
والكاز الذي يس�تخدمه الفقراء في التدفئة، 
ف�ي حين س�يكون الرفع عل�ى البنزين أقل 

نسبيا كون أسعاره مرتفعة أصال.
كم�ا سيش�مل رف�ع األس�عار الكهرباء 
الت�ي اتفقت الحكوم�ة مع صن�دوق النقد 
الدولي على تحرير أس�عارها خالل عامين. 
وس�يحصل األردن مقاب�ل التزامه بش�روط 
صن�دوق النق�د الدول�ي عل�ى ملي�ار دوالر 
كتسهيالت من الصندوق الذي لم يخف ملك 
األردن نفس�ه وج�ود “ضغ�وط” من�ه على 

األردن في حديث له قبل أيام.
ومنذ تس�لمه رئاس�ة الحكومة الش�هر 
الماضي بذل رئيس الوزراء عبد الله النسور 
جهوداً الفتة في إقناع األحزاب ومؤسس�ات 

المجتم�ع المدني والش�خصيات المختلفة 
الرسمية والشعبية برفع األسعار باعتبارها 
“ض�رورة ال مناص منها”. وذهب النس�ور 
في بع�ض تصريحاته للحديث عن خطر قد 
يته�دد اس�تقرار الدينار األردن�ي إذا لم تقم 
الحكومة بتحرير األسعار من الدعم. وخالل 
لقاءات�ه, ب�رر النس�ور الق�رارات المرتقبة 
بما س�ماها الفج�وة بين اإلي�رادات العامة 

والنفق�ات والتي تقترب م�ن ملياري دينار. 
وأش�ار إلى أن ضغ�وط الدعم ال�ذي تقدمه 
الحكوم�ة لع�دد من الس�لع والخدمات أدت 
إلى ارتفاع الدين العام بالقيمة المطلقة إلى 
أكثر من 15 مليار دينار، وقال إن الدين العام 
ارتفع كنس�بة من الناتج المحلي االجمالي 
إل�ى 75% مقارن�ة مع  الس�قف المحدد في 

قانون الدين العام والبالغ %60..

وتحدث النس�ور عن “ضربات موجعة” 
تلقاها األردن منذ بدء الربيع العربي أبرزها 
توقف تدفق الغاز المصري مما حمل شركة 
الكهرب�اء خس�ائر نتيجة اس�تخدام الوقود 
الثقي�ل. وق�ال إن ع�دم وصول مس�اعدات 
عربي�ة ل�ألردن س�يفاقم األوضاع، كاش�فا 
ع�ن أن الكوي�ت أودعت 250 ملي�ون دوالر 
في البنك المركزي األردني. وأكد النس�ور أن 

الرفع لن يش�مل 70% م�ن المواطنين الذين 
قال إنهم س�يحصلون عل�ى تعويض نقدي 
مباش�ر عن تطبيق قرارات رفع الدعم. وقد 
أكد سياس�يون أن ما سيحدد توقيت اإلعالن 
عن رفع األس�عار هو التش�اور مع الجهات 
األمني�ة التي حذرت من اضطرابات قد تصل 
للصدام�ات ف�ي بع�ض المناطق عن�د بدء 
تطبيق القرار، وتخش�ى الجهات األمنية من 

أن تؤثر ه�ذه القرارات في المزاج الش�عبي 
من االنتخاب�ات البرلمانية المق�ررة مطلع 

العام المقبل وتقاطعها قوى رئيسة.
وكان مل�ك األردن  ق�د أوع�ز للحكوم�ة 
بتجميد ق�رارات رفع األس�عار مطلع أيلول 
غي�ر  احتجاج�ات  موج�ة  بع�د  الماض�ي 
مس�بوقة. ب�دوره، قال المحل�ل االقتصادي 
س�المة الدرعاوي إن الحكوم�ة تراهن على 
تقدي�م دع�م نق�دي لألس�ر األردني�ة، وإن 
النق�اش حاليا هو لقيمة ه�ذا الدعم. وقال 
“مش�كلة تحري�ر أس�عار المحروق�ات أنه 
س�يتخذ دون وجود حزمة أم�ان اجتماعي 
وهو ما س�يضغط أكثر عل�ى الفئات األكثر 
فق�را التي تعاني أصال”.واعتب�ر أن قرارات 
الحكومة المقبلة لن تحل المشكلة المركبة 
والتي قال إن س�ببها ه�و النهج االقتصادي 
ال الدع�م المقدم للمحروق�ات والخبز. وعن 
المساعدات التي تلقاها األردن هذا العام قال 
الدرع�اوي إنها بلغ�ت 2.9 مليار دوالر منها 
600 ملي�ون فقط وصل�ت للخزينة والباقي 
تموي�ل لمش�روعات. وانتقد رئي�س حركة 
اليس�ار االجتماعي الدكتور خال�د الكاللدة 
بش�دة تبري�رات الحكوم�ة لرف�ع األس�عار 
وتحميل الدعم المقدم للمحروقات الس�بب، 
وقال إن الس�بب هو السياسات االقتصادية 
المتخبط�ة واالس�تدانة المتواصل�ة والهدر 
الكبي�ر في النفقات الرس�مية. وقال “نحن 
ندفع ثمن تحالف المركز األمني السياس�ي 
مع رأس المال والذي أنتج ثلة من الفاسدين 
الذي�ن ال ينظ�رون لحقيقة م�ا وصلنا إليه 
م�ن كارث�ة اقتصادي�ة”. ووج�ه الكالل�دة 
نقدا مباش�را للنظام األردن�ي عندما طالب 
“قيادات عليا بالس�فر إل�ى مصر لحل أزمة 
الغ�از وعدم االكتف�اء بإرس�ال موظفين”. 
وقال أن القرارات المقبلة ستشمل 83% من 
األردنيي�ن ممن تقل دخولهم الش�هرية عن 

300 دينار شهريا “422 دوالرا”. 
وع�ّد أن رهان الحكوم�ة على أن من هم 
في الش�ارع هم من اإلسالميين والحراكات 
الش�عبية غي�ر صحي�ح. كم�ا ق�ال “عل�ى 
الحكوم�ة أن تتذك�ر أن الخب�ز ه�و ما ولد 

احتجاجات عامي 1989 و1996”.

الحكومة تنتظر اللحظة المناسبة إلقراره

األردنيـون يتـرقبـون »زلـزال أسعـار« قـد يطيـح بامللـك

     المستقبل العراقي/ وكاالت

ه�دَّدت اس�رائيل، أمس األحد، بال�رد في حالة 
وص�ول قذائ�ف س�ورية مرة أخ�رى إل�ى هضبة 
الجوالن التي تحتلها اس�رائيل مما يبرز المخاوف 
الدولية من احتمال أن يؤدي الصراع الذي تش�هده 
سوريا إلى إش�عال صراع في المنطقة على نطاق 

وزي�ر  تصريح�ات  أوس�ع.وجاءت 
الدفاع إيهود باراك بعد أيام من إبالغ 
الس�وري بش�ار  للرئيس  اس�رائيل 
األس�د بأن يحد م�ن الهجمات التي 
تس�تهدف مقاتل�ي المعارضة قرب 
الجوالن وهي الهضبة التي احتلتها 
اسرائيل في حرب عام 1967 والتي 
ظلت هادئة أغلب األوقات لعش�رات 
الس�نين. وقال باراك لراديو الجيش 
االسرائيلي دون إسهاب “تم توصيل 
الرس�الة ب�ال ش�ك. ه�ل يمك�ن أن 
أقول بثق�ة أنه لن تس�قط قذائف؟ 
ال يمكنني ذلك. إذا س�قطت قذيفة 
سوف نرد”.وضربت قذيفة مورتر، 
والتي كانت ضمن وابل من القذائف 

مستوطنة اسرائيلية في هضبة الجوالن الخميس 
لكنه�ا ل�م تنفج�ر. وفي وقت س�ابق من الش�هر 
الجاري قدمت اس�رائيل شكوى إلى األمم المتحدة 
بعد أن دخلت ثالث دبابات منطقة منزوعة السالح 
في الجوالن. وقالت اس�رائيل إن رصاصة س�ورية 
طائش�ة ضربت إحدى سيارات الجيش االسرائيلي 
كانت تق�وم بدوري�ة. وحاولت اس�رائيل أن تنأى 

بنفسها عن الصراع السوري وكانت عازفة عن أن 
يت�م اس�تدراجها في حرب أخرى وال ت�دري ما إذا 

كانت سوريا ما بعد األسد ستكون أكثر عداء.
لك�ن باراك ق�ال الخميس إنه يأم�ل أن ينتصر 
مقاتل�و المعارض�ة وأن يس�قط األس�د وأن “تبدأ 

أخيرا مرحلة جديدة من الحياة في سوريا”.
وحذر اللفتنانت جنرال بني غانتس قائد الجيش 
االس�رائيلي الق�وات الموجودة في 
هضبة الجوالن قبل أس�بوع قائال 
“ه�ذا ش�أن س�وري ربم�ا يصبح 

شأننا نحن”.
اس�رائيل  احتل�ت  ان  وبع�د 
الج�والن ف�ي ح�رب ع�ام 1967 
ضمتها عام 1981 في خطوة غير 
معترف بها دولي�ا. وفي محادثات 
اس�رائيل  م�ع  الس�ابقة  الس�الم 
اس�تعادة  عل�ى  س�وريا  اص�رت 
هضب�ة الج�والن. ووق�ع البل�دان 
اتفاقا لفض االش�تباك عام 1974 
بع�د عام من ح�رب 1973 لكنهما 
ما زاال في حالة حرب من الناحية 

الرسمية.

ته بـ 6.8 درجة
َّ

قدرت قو

زلزال بورما يقتل 13 شخصًا ويصيب 40 آخرين
     المستقبل العراقي/ وكاالت

قالت منظمة “انق�ذوا األطفال” العالمية، أمس االحد، 
ان “الزل�زال العني�ف ال�ذي ضرب وس�ط بورم�ا ادى الى 
مقتل 13 ش�خصاً واصابة 40 آخرين”. واضافت المنظمة 
ف�ي تقري�ر له�ا ان “الزلزال ال�ذي بلغت قوت�ه 6.8 درجة 
اس�فر عن مقتل 4 عمال وش�خصين في منطقة ش�مال 
مان�داالي ثاني اكبر المدن التجاري�ة في بورما”، مضيفة 
ان “نح�و 5 اش�خاص قتل�وا في س�نت كوفي وش�خص 
آخر ف�ي مانداالي”. وبحس�ب هيئة المس�ح الجيولوجي 
االمريكي�ة، فإن “قوة الزالزل بلغ�ت 6.6 درجة”، مضيفة 
ان “مرك�زه يقع عل�ى بعد نحو 60 كيلومترا إلى الش�مال 
الغربي م�ن مدينة مانداالي في وس�ط البالد، وعلى عمق 
نح�و 10 كيلومترات تحت س�طح األرض”. وانهار جس�ر 
تح�ت االنش�اء على نه�ر اراوادي ولم ترد انب�اء عن حجم 

الخسائر.
وكان�ت ق�وة الزلزال ق�درت مبدئيا ب�� 7 درجات على 
مقياس ريختر، وضربت هزات ارتدادية قوية عدة المنطقة 
فيما بعد. وقال سكان في مدينة مانداالي ثاني أكبر المدن 
التجارية في بورما، إنهم ش�عروا بزلزال ش�ديد للغاية في 
حوالي الساعة 7.30 صباح األحد بالتوقيت المحلي. وقال 
أحد الس�كان المحليين “لم أش�عر بزلزال به�ذه القوة من 
قبل كما سمعنا كثيرا من الضوضاء. النعرف ماذا سيكون 

حج�م الخس�ائر”. وش�عر س�كان العاصم�ة التايالندية 
بانكوك المجاورة أيضا بالزل�زال. وتتعرض بورما للزالزل 
واألعاصير المدم�رة، والفيضان�ات واالنجرافات األرضية 
الت�ي تعد مألوف�ة في موس�م األمطار )بي�ن حزيران إلى 
ايلول(.وكانت الحكومة البورمية قد قالت أن نحو 85 ألف 
ش�خص اضطروا إلى النزوح عن منازلهم بس�بب األمطار 

الغزيرة التي هطلت في آب الماضي.
وتع�د دلتا نه�ر إراوادي حي�ث قتل 130 ألف ش�خص 
عام 2008 بس�بب إعصار ضرب المنطق�ة آنذاك من أكثر 

المناطق تضررا بسبب غزارة األمطار.

القضاء اللبناني: لن نتهاون

سوريا في مرمى إسرائيل ادانته بتهم غسيل أموال واختالس واستثمار الوظيفة

قضّية أدوية فاسدة هتّدد حكومة ميقايت بالبقاء

باراك: إذا سقطت قذيفة عىل هضبة اجلوالن.. 
ســوف نـــرد

السجن 13 عامًا ملدير املخابرات األردين السابق

     المستقبل العراقي/ وكاالت

توع�د وزير الع�دل اللبنان�ي، ش�كيب قرطباوي، 
بمعاقب�ة جمي�ع المتورطي�ن ف�ي قضي�ة األدوي�ة 
الفاس�دة، التي تش�ير أنباء إلى أنها ربما تطال اثنين 
م�ن الوزراء في حكوم�ة نجيب ميقات�ي، في الوقت 
الذي بدأت النيابة العامة التمييزية تحقيقات واسعة 
في ش�كوى جديدة، تلقتها من وزارة الصحة العامة. 
ونقلت الوكال�ة الوطنية لإلعالم عن الوزير قرطباوي 
قوله أن “التحقيق س�يذهب إل�ى النهاية، ولن يكون 
هن�اك أي ته�اون ف�ي ه�ذه القضي�ة”، فيم�ا ق�رر 
النائ�ب العام التمييزي، القاض�ي حاتم ماضي، إلغاء 
المؤتم�ر الصحفي، ال�ذي كان مقرراً عق�ده االثنين، 
بس�بب “إقدام إح�دى المرئيات، بب�ث تصريح كاذب 
منس�وب إليه”.وق�ال ماضي، في تصريحات مس�اء 
الس�بت، أن “ما ذكر ف�ي بعض وس�ائل اإلعالم، عن 
أن ش�كوى ملف تزوير معام�الت بعض األصناف من 
األدوي�ة، أحيلت إلى القضاء حديث�اً، هو أمر ملتبس، 
سببه الخلط بين الش�كوى الجديدة، التي أحيلت من 

وزارة الصح�ة، وملف التزوي�ر الموجود في عهدة 
المباح�ث الجنائي�ة منذ ش�هر”.وأكد مدعي عام 
التميي�ز اللبناني أن ملف القضية موجود في قلم 

هيئ�ة القضايا منذ 12  تش�رين األول الماضي، حيث 
يق�وم القضاة بالتحقي�ق فيه، الفتاً إل�ى أنه “يتعلق 
بجرم الغش باألدوية، والتزوير، واالحتيال، ومخالفة 

قانون مهنة الصيدلة”.
وأضاف ماضي، أنه تس�لم ص�ورة القرار الصادر 
ع�ن وزي�ر الصح�ة العامة، علي حس�ن خلي�ل، في 
الس�ادس من تش�رين الثاني الجاري، أي قبل كشف 
القضي�ة بيوم، ويتعلق ب�”صح�ة أصناف أدوية غير 
مرخصة”، مش�يراً إلى أنه قام بتحويل صورة القرار 
إلى المباحث الجنائية لضمه إلى ملف القضية. ورفض 

“اس�تباق  اللبناني  القاض�ي 
التحقي�ق”، مش�دداً على 

أن “اإلجراءات ستتوزع 
فإما  الجرم،  بحس�ب 
التوقيف، وإما إقفال 
األحم�ر،  بالش�مع 
أو مص�ادرة أدوي�ة 
كم�ا  وغيره�ا”، 

لفت إلى أنه “وبص�رف النظر عن تضخيم الموضوع 
ف�ي اإلع�الم، فإنه س�يتصدى لكل م�ا يتعلق بصحة 

المواطن وسالمته، دون تهاون”.
وأش�ارت الوكال�ة الوطنية إل�ى أن النيابة العامة 
التمييزية كانت قد تلقت شكوى من “جامعة بيروت 
العربي�ة”، ف�ي 12 تش�رين األول الماضي، بموضوع 
تزوي�ر مس�تندات متعلقة ببع�ض األدوي�ة، أحالتها 
النيابة في اليوم نفس�ه، إلى قسم المباحث الجنائية 
المركزي�ة للتحقي�ق فيه�ا، وتق�وم بمتابعته�ا. كما 
أفادت ب�أن القاضي ماضي تس�لم، خالل الس�اعات 
القليل�ة الماضية، من هيئة القضايا في وزارة العدل، 
شكوى على مجهول في جرم الغش باألدوية والتزوير 
واالحتي�ال ومخالف�ة قان�ون مهن�ة الصيدل�ة، وأمر 
بإحالة الش�كوى إل�ى المباحث الجنائي�ة المركزية، 

إلجراء التحقيقات المطلوبة.
وأش�ارت تقاري�ر لبنانية إلى تورط ش�قيق وزير 
الدولة لش�ؤون التنمي�ة اإلدارية، محم�د فنيش، في 
فضيحة األدوية الفاس�دة، الت�ي دخلت إلى البالد بعد 
حصوله�ا على موافق�ة الجهات الرس�مية، وبتوقيع 
وزي�ر الصح�ة، عل�ي حس�ن خلي�ل، إال أن 
األخير دفع ب�أن توقيعاته على تلك 

المستندات، تم تزويرها.
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      بغداد / المستقبل العراقي

وضع وزير التعليم العالي والبحث 
العلم�ي عل�ي األدي�ب حجر األس�اس 
لمستشفى جامعة الموصل الذي تبلغ 
مس�احته 600 س�رير، مفتتح�ا عددا 
من المبان�ي الجديدة لكليات الجامعة 
ومش�اريع عمراني�ة وخدمي�ة أخرى. 
ونقل بيان لوزارة التعليم العالي تلقت 

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية زيادة 3000 
أس�رة على حصة محافظة ذي قار من األس�ر المشمولة 
بشبكة الحماية االجتماعية. ونقل بيان لوزارة العمل تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس ع�ن وزير العمل 

والش�ؤون االجتماعي�ة نص�ار 
الربيعي قول�ه “لكون محافظة 
ذي قار، وبع�د االحصاءات التي 
المتخصصة  الجهة  صدرت عن 
بقياس نس�ب الفقر في العراق 
ارتفاعا ملحوظا  والتي اظهرت 
في نس�بة البطالة تحت�اج الى 
مس�اعدة عاجل�ة، فق�د تق�رر 
زي�ادة 3000 أس�رة على حصة 
المحافظة من األسر المشمولة 
االجتماعية”.  الحماية  بش�بكة 
وق�ال الربيع�ي، خ�ال لقائ�ه 
النائبة زينب السهاني ومعاون 
رئي�س مجل�س محافظ�ة ذي 

قار، ان “الوزارة تتابع باس�تمرار احتياجات المحافظات 
ف�ي كل م�ا يتعل�ق باختصاص�ات ال�وزارة وتعم�ل على 
توفيره�ا ق�در امكاناته�ا المادية المخصص�ة لها وحتى 
تجع�ل المحافظ�ات ف�ي خط ش�روع واحد وعندئ�ذ تبدأ 
مراح�ل جديدة في عمليات البن�اء وتبعا للجهود المبذولة 

من االطراف ذات العاقة”.

“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
ع�ن األدي�ب قول�ه خال حف�ل وضع 
حج�ر األس�اس، إن “ال�وزارة ماضية 
في تطوي�ر البنى التحتي�ة للجامعات 
وتحويله�ا ال�ى مش�اريع له�ا عاقة 
بخدمة المجتم�ع”، مبينا أن “الوزارة 
وضعت خ�ال الفترة الس�ابقة حجر 
األس�اس لمستش�فيين جامعيين في 
بغ�داد وكرب�اء”. وأض�اف األديب أن 

“المشروع يقام على ارض مساحتها 
116 الف متر مرب�ع وبكلفة تقديرية 
بلغ�ت 195 مليار دينار”، مش�يرا إلى 
ان “المستش�فى الت�ي ح�ددت م�دة 
انجازه�ا ب��900 يوم س�يضم جميع 
أن  وأض�اف  الطبي�ة”.  التخصص�ات 
“الوزارة وضمن خطتها اإلستراتيجية 
استحدثت جامعات تخصصية في عدد 
من المحافظات به�دف تطوير قطاع 
التعليم العالي وس�د الفج�وة العلمية 
م�ع دول العالم المتقدم وتحويلها إلى 
جامعات منتجة”. على صعيد متصل، 
افتتح األديب مطبعة ابن األثير التابعة 
للجامع�ة الت�ي أقيمت على مس�احة 
3400 مت�ر مربع وتحت�وي على ثاثة 
ابني�ة إنتاجي�ة وخدمي�ة وبكلفة 10 
مليارات دينار مع أجهزتها. كما افتتح 
مصلى دار السام في جامعة الموصل 
المك�ون م�ن طابقين والذي انش�ىء 
على ارض مس�احتها 600 متر مربع، 

ويس�ع 500 مصل�ي للرج�ال، و200 
للنس�اء م�ع خدم�ات صحي�ة تح�ت 
األرض. وافتت�ح األدي�ب مبن�ى كلي�ة 
العلوم البيئية وتقاناتها التي انش�ئت 
على ارض مساحتها 9 االف متر مربع 
والمكون م�ن اربع  طبقات بكلفة 10 
مليارات دينار، فيما افتتح مبنى كلية 
التمري�ض المكون م�ن 3 بنايات على 
مس�احة 12 ال�ف متر مرب�ع وبكلفة 
8 ملي�ارات دينار. كما افتت�ح المبنى 
الجديد لكلية االداب الذي انش�ىء على 
مس�احة 6 االف مت�ر مرب�ع وبث�اث 
طبقات بكلفة 8 مليارات دينار. وتفقد 
األديب سير العمل في مشروع المكتبة 
اآلشورية في جامعة الموصل المكون 
من 3 إلى 5  طبقات على مس�احة 30 
الف متر مرب�ع وبكلفة تقديرية بلغت 
39 ملي�ار دين�ار، وس�تعرض فيها 5 
االف عنوان كمرحل�ة اولى مع نماذج 

لرقم طينية من المتاحف العالمية.

إضافة 3 آالف أرسة إىل شبكة احلامية يف ذي قارالتعليم تضع حجر األساس ملستشفى جامعة املوصل

     واسط / المستقبل العراقي

أعلنت جامعة واس�ط عن المباشرة بتهيئة األجواء المكانية المناسبة الفتتاح 
قسم هندسة الكهرباء في كلية الهندسة. وقال بيان بثه المكتب اإلعامي لجامعة 
واس�ط وتلقت “المستقبل العراقي” نس�خة منه أمس انه “برعاية رئيس جامعة 
واس�ط االستاذ الدكتور تقي الموسوي واشراف عميد كلية الهندسة الدكتور علي 
ناصر حلو تمت المباشرة بتهيئة االجواء المكانية المناسبة الفتتاح قسم هندسة 
الكهرب�اء في كلية الهندس�ة، الفت�ا الى إن الكلية باش�رت بتحضي�رات مكثفة 

لفت�ح هذا القس�م في بناي�ة الكلية بعد اكم�ال الموافق�ات االصولية 
والقانونية واس�تحصال الموافقات كاف�ة. ونقل البيان عن 

عمي�د الكلية علي ناصر حلو قول�ه ان “هذه الخطوة 
المتضمنة فتح قس�م هندس�ة كهرباء لن تكون 

محط�ة الوق�وف لطم�وح عم�ادة الكلية، بل 
ستليها خطوات متاحقة خططنا لها سلفاً 
وستثمر وترى النور قريباً بسواعد الخيرين 

من تدريس�يي ومنتس�بي الكلي�ة وعلى 
رأسهم رئاسة الجامعة الداعمة 
بفائ�دة  ي�در  م�ا  ل�كل  دوم�اً 
للجامع�ة والمحافظة اجمع”. 
يذك�ر ان كلي�ة الهندس�ة كلية 
فتية في جامعة واس�ط قياساً 
بالكلي�ات االخ�رى، وافتتح�ت 
الهندس�ة  قس�م  بقس�مين، 
وهي  والميكانيكي�ة،  المدني�ة 
رغ�م حداثته�ا اال انه�ا واكبت 
وبجدارة وتائر التقدم والتطور 
العلمي لباقي كليات الهندس�ة 

في جامعات الباد.

جامعة واسط تبارش بتحضريات 
افتتاح قسم هندسة الكهرباء

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مدي�ر مكتب الش�ركة العام�ة العامة 
لنقل المس�افرين في الرصافة مهدي عزيز زامل 
عن وج�ود خطة لتخفي�ض اس�عار الركوب في 
الحاف�ات ذات الطابقين خال المرحلة المقبلة. 
وق�ال زامل “هن�اك 60 حافلة حديث�ة تعمل في 
مناطق بغداد، فضا عن وجود شعبة التشغيل في 
قس�م النقل الداخلي بالش�ركة تقوم بجوالت في 
جمي�ع مناطق بغداد لتولي توزيع هذه الحافات 
وف�ق الزخ�م الموجود في كل منطقة س�واء من 
قبل الموظفين ام الطلبة، ودراس�ة الطريق الذي 
يمكن ان تس�ير فيها تل�ك الحافات ومدى وجود 
صيان�ة أو حفريات فيها”. وأضاف أن “تش�غيل 
هذه الحافات يس�تمر لغاية الس�اعة الرابعة أو 
الخامس�ة عصراً،عل�ى اعتبار ان حرك�ة الركاب 
تقل في هذه االوقات بعد نهاية الدوام الرسمي”، 
موضح�اً أن “االج�رة في تلك الحاف�ات والبالغة 
500 دين�ار قابل�ة للتخفي�ض خ�ال المرحل�ة 

المقبلة، ألن أس�عار الركوب في تل�ك الحافات وضعت على 
أس�اس أن الشركة تمول نفسها ذاتياً، لكن بعد اعداد خطط 
اس�تراتيجية من قبل المدير العام الحالي، تم االس�تغناء في 
المرحل�ة االولى عن منحة وزارة المالية التي كانت الش�ركة 
تحص�ل عليها كروات�ب للموظفين، وبمجرد تس�ديد الديون 
للوزارة س�تتحول الشركة الى دائرة خدمية وتكون أسعارها 
مخّفضة”. وأوضح أن “عملية تشغيل تلك الحافات تتم عن 
طريق التش�غيل المشترك بين الشركة وأحد المقاولين حيث 
يق�وم باس�تثمار مجموعة من الباصات وس�ائقيها ويكون 
المسؤول عن ادامتها وصرفياتها مقابل نسبة ارباح”، مؤكداً 
“نجاح هذا النظام االس�تثماري على اعتبار أن قس�م النقل 
الداخلي في الش�ركة كان خاس�راً وتحول بفضل االستثمار 
الى قس�م راب�ح”. وذكر ان “هنالك صعوب�ات تواجه عملية 
تش�غيل تلك الحافات منذ البداية وت�م التغلب عليها كوجود 
مظات في الس�يطرات االمنية والتي ال يمكن لتلك الحافات 
المرور من خالها، حيث تم الس�ماح لها بالمرور من الخط 
العس�كري بعد تفتيشها بشكل دقيق من قبل القوات االمنية 
الموجودة في تلك السيطرات، واساك المولدات التي تحاول 

عرقلة سيرها”.

خطة خلفض أجور "أم الطابقني" خالل املرحلة املقبلة

      بغداد / المستقبل العراقي
 

ق�ررت امان�ة بغ�داد اغ�اق متنزه 
الزوراء لمدة يومي�ن ألغراض الصيانة 
واالدام�ة. وذك�رت مديري�ة العاق�ات 
تلق�ت  صحف�ي  بي�ان  ف�ي  واإلع�ام 
“المس�تقبل العراقي نسخة منه أمس 
والتش�جير  المتنزه�ات  “دائ�رة  ان 
س�تغلق متنزه ال�زوراء يوم�ي الثاثاء 
واالربعاء من هذا االسبوع إلجراء اعمال 
الصيان�ة وادام�ة المس�احات الخضر 
ومنظوم�ات الري واماكن االس�تراحة 
والقيام بأعمال التنظي�ف وغيرها من 
االعمال”. واضافت ان “الدائرة س�تعيد 
افتت�اح متنزه ال�زوراء ي�وم الخميس 
م�ن االس�بوع نفس�ه ويك�ون جاهزاً 

الستقبال العائات البغدادية”.
من جهة أخرى، أكد امين بغداد عبد 
الحسين المرشدي اعداد خطة لتنظيف 
وتطوي�ر وتجميل مدينة بغ�داد وازالة 
جمي�ع التج�اوزات “الصارخ�ة” م�ن 
االرصفة والش�وارع الرئيسة. جاء ذلك 
خال لقائه نخبة م�ن االدباء والكتاب 
والمهندس�ين والصحافيي�ن بحض�ور 
مدي�ر ع�ام العاق�ات واالع�ام حكيم 
عب�د الزهرة في قاع�ة مصطفى جواد 
ف�ي المركز الثقافي البغدادي بش�ارع 
المتنبي. ونقل بي�ان مديرية العاقات 
واالعام عن المرش�دي قوله ان “امانة 

واق�ع  لتطوي�ر  خط�ة  اع�دت  بغ�داد 
العاصم�ة م�ن خ�ال حم�ات مركزة 
وزي�ادة  واالنق�اض  النفاي�ات  لرف�ع 
المس�احات الخضر وانشاء النافورات 
وتنظيف خطوط المجاري ومش�بكات 
االمطار اس�تعداداً لموس�م الش�تاء”. 
واضاف ان “امانة بغداد تبدي اهتماماً 
كبي�راً بالمناطق التراثية والش�واخص 
التاريخية والمثقفين والمبدعين ورواد 
المجال�س االدبي�ة ورواد الفن العراقي 
واالس�تماع ال�ى آرائه�م ومقترحاتهم 
واق�ع  تطوي�ر  ف�ي  منه�ا  لاف�ادة 

العاصمة”. 
وتاب�ع ان “اللقاء تضمن مناقش�ة 
ع�دد م�ن المقترح�ات الت�ي قدمه�ا 
المش�اركون، منه�ا معالج�ة ظاه�رة 
تغليف ابنية مدينة بغداد بمادة الكابوند 
المعماري�ة  س�متها  يفقده�ا  ال�ذي 
وطابعه�ا البغ�دادي الممي�ز، واقتراح 
تش�جيع المواطنين على اقامة حدائق 
صغي�رة ام�ام دوره�م ف�ي المناط�ق 
السكنية على ان تنظم مسابقة فصلية 
او نصف سنوية الختيار اجمل حديقة 
او انظف محلة س�كنية تش�رف امانة 
بغداد على تنفيذه�ا واعان نتائجها”. 
وبي�ن ان “اللقاء تضم�ن ايضاً مقترح 
اعادة الحياة لمجلس إعمار بغداد الذي 
يق�وم بالتخطيط لمس�تقبل العاصمة 
ومقترح�اً اخ�ر يتعلق بإطاق اس�ماء 

المبدعين من األعام والرموز الثقافية 
على شوارع وساحات العاصمة وإقامة 
مفتوح�ة  تك�ون  للمش�اهير  مقب�رة 
لزي�ارة الجمه�ور كم�ا ه�و الحال في 
بع�ض الم�دن والعواص�م واس�تماك 
بيوت االدباء والشعراء والفنانين الرواد 
لتتح�ول الى متاحف تض�م مقتنياتهم 
ورثته�م  م�ع  باالتف�اق  وارش�يفهم 
وض�رورة مواصلة مثل هك�ذا حوارات 
مفتوحة وصريحة بين النخب الثقافية 
القي�ادي”.  وماكه�ا  بغ�داد  وامان�ة 
واوضح ان “جميع الماحظات التي تم 
طرحها في الحوار المباش�ر س�تدرس 
وس�تتخذ االجراءات المطلوبة بشأنها 
م�ع الترحي�ب بعق�د ن�دوات حواري�ة 
اخرى م�ع المثقفين والفنانين لإلفادة 
من خبراتهم وبلورتها وتجسيد العاقة 
م�ا بينه�م وبي�ن االمانة بم�ا ينعكس 
ايجابيا على مس�توى العاصمة”. كما 
اوعز المرش�دي بإكساء ارضية سوقي 
الس�راي والس�راجين م�ن قب�ل دائرة 
بلدية الرصافة وتوفير جميع الخدمات 
المذكورين بعد  الضروري�ة للس�وقين 
جولة ميدانية له.إل�ى ذلك، اعلن وكيل 
امانة بغداد للش�ؤون البلدية المهندس 
نعي�م الكعب�ي اكتم�ال االس�تعدادات 
الخاص�ة بإقام�ة احتف�ال ي�وم بغداد 
السنوي منتصف ش�هر تشرين الثاني 
العاق�ات  مديري�ة  ونقل�ت  الج�اري. 

واالع�ام ع�ن الكعب�ي تأكي�ده اهمية 
بذل الجهود وتوفير االمكانيات وزجها 
إلخ�راج فعالي�ة االحتف�اء بالعاصمة 
بغداد بمظهر يليق بمكانتها في سجل 
الحضارة العربية واالسامية وما يمثله 
تاريخه�ا من ثراء حضاري مرموق في 
سفر االنس�انية. وش�دد خال ترؤسه 
اجتماع اللجن�ة التحضيرية الحتفالية 
ي�وم بغ�داد عل�ى توفير المس�تلزمات 
المادية والمعنوية لنجاح هذه الفعالية 
التي تعبر عن حب البغداديين لمدينتهم 
تك�ون  وأن  الحبيب�ة  وعاصمته�م 
االحتفالي�ة مس�تمدة من ت�راث بغداد 
وتعبر عن تطلعها في بناء مس�تقبلها 

الواعد”. 
وت�م في االجتماع الذي ش�ارك فيه 
المدي�ران العام�ان لدائرت�ي العاقات 
واالعام حكي�م عبد الزهرة والمهندس 
الزراعي ليث قاس�م الكعبي مدير عام 
دائ�رة المتنزهات والتش�جير واعضاء 
فق�رات  بح�ث  التحضيري�ة  اللجن�ة 
المنه�اج التفصيل�ي لاحتفالي�ة التي 
من بينها عملي�ة تهيئة اجنحة الزهور 
التابعة لدائ�رة المتنزهات والتش�جير 
والدوائر البلدية البالغة 14 دائرة بلدية 
التي ستدخل في مسابقة الختيار ابرز 
3 اجنحة منها واقامة مهرجان خاص 
بعرض االطعمة واالش�ربة والحلويات 
البغدادية التراثية وعمل س�وق خاصة 

بباعته�ا الذي�ن س�يعرضونها طازجة 
امام الجمهور. كم�ا يتضمن االحتفال 
اقام�ة العدي�د م�ن المع�ارض الفنية 
والزخرف�ة  والخ�ط  والفوتوغرافي�ة 
وفعالي�ة االفتت�اح وم�ا تتضمن�ه من 
كلم�ات وفق�رات فني�ة يج�ري العمل 
حالي�اً على اعداده�ا وتهيئتها لتعرض 
ف�ي ي�وم االفتتاح ال�ذي يص�ادف في 
يوم الخمي�س المقبل الخامس عش�ر 
من تش�رين الثاني الج�اري في متنزه 
ال�زوراء. واطل�ع وكيل االمان�ة البلدي 
واعض�اء اللجن�ة خال جول�ة ميدانية 
عل�ى عملية وض�ع اللمس�ات االخيرة 
الت�ي  الواس�عة  الخض�ر  للمس�احات 
المتنزه�ات  دائ�رة  اجه�زة  تنفذه�ا 
الس�وق  اقام�ة  وموق�ع  والتش�جير 
الرئيس  المس�رح  الفولكلوري وموقع 
وما يحي�ط به الى جانب اعمال قس�م 
الكهرباء والتزيينات التي تخص تهيئة 
االنارة ونصب الشاشة العماقة وغيرها 
من االعمال المكملة. من جهته، اوضح 
مدير عام دائرة المتنزهات والتش�جير 
ان هن�اك فعالي�ات وتصامي�م جديدة 
تم انش�اؤها في موقع دمشق “موقع 
المهرج�ان” تش�مل مم�رات ونافورة 
كبي�رة وتصامي�م ممي�زة ألن�واع من 
الش�تات والزه�ور الى جان�ب اجنحة 
الدوائر البلدية المشاركة التي تم اعداد 

تصاميم مميزة لفعالياتها الزراعية.

إغالق الزوراء يومي الثالثاء واألربعاء املقبلني ألغراض اإلدامة

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الصحة اس�تنفار مؤسس�اتها وماكاتها كافة استعدادا 
لش�هر مح�رم الحرام ضمن خطة اس�ناد طبي ط�ارئ وضعتها الحتواء 
اي�ة ضحايا او جرحى ف�ي حالة حدوث أي طارئ يم�س الزائرين. وقال 
المتحدث الرس�مي لوزارة الصحة الدكت�ور زياد طارق في بيان صحفي 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس ان “هناك خطة اسناد طبي 
طارئ وضعتها الوزارة الغاية منها هو التنسيق وتنظيم الجهود والموارد 
الطبي�ة لتقديم افض�ل الخدمات الوقائي�ة والعاجي�ة للزائرين وضمان 
االس�تعدادات القصوى لمواجهة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية 
االخرى”. ونق�ل البيان عن مدير عام دائرة العملي�ات الطبية والخدمات 
المتخصصة الدكتور محمد ش�عيب عبد الغف�ور قوله ان “الدائرة اخذت 
على عاتقها وضع الخطة وااللتزام بال����دوام الرس�مي وعلى مدى 24 

س�اعة خال اي�ام زيارة 
مركز  بضمنها  عاشوراء 
المس�ؤول  العملي���ات 
عن التنس�يق م�ع غرف 
عملي�ات وزارت�ي الدفاع 
والداخلية وتسهيل حركة 
سيارات االس�عاف داخل 
وخارجها,  المحافظ�ات 
قس�م  يق���وم  وايض�ا 
ط�ب الط�وارئ بمتابعة 

وتجهيز ردهات الطوارئ باالدوية المنقذة للحياة والمس�تلزمات الطبية 
وتهيئة فرق تقوم بجوالت ميدانية تفتيش�ية للمفارز الطبية المنتش�رة 
عل�ى طرق الزائرين في بغداد والمحافظات”. وأش�ار ش�عيب الى وجود 
اس�تعدادات خاصة باالسعاف الفوري وانتش�ار العجات وايضا المركز 
الوطني لنقل الدم الذي سينفذ حمات مكثفة للتبرع بالدم وتهيئة رصيد 
كاٍف من قناني الدم باصنافه كافة”. واوضح إن “الشركة العامة لتسويق 
االدوية قامت بتجهيز صحة كرباء باالدوية والمس�تلزمات الطبية كافة 
وايضا هناك خطة لمركز الس�موم بارس�ال ف�رق طبية لمواجهة حاالت 
التس�مم فضا عن جهود واستعدادات مكثفة من دائرة الصحة العامة/ 
قسم الرقابة الصحية باصدار اوامر وزارية بتشكيل فرق صحية لمتابعة 
االج�راءات الوقائي�ة المتخ�ذة للحد من انتش�ار االم�راض المنقولة عن 

طريق الماء واالغذية ورصد حاالت التسمم الغذائي”.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت وزارة البيئ�ة على ض�رورة الزام المستش�فيات الحكومية 
واالهلية في بغداد والمحافظات على انش�اء ونص�ب وتأهيل محطات 
لمعالجة المخلفات الس�ائلة الناتجة من هذه المؤسس�ات ومعالجتها 
قب�ل تصريفها ال�ى المصادر المائية. وقالت ال�وزارة في بيان صحفي 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس إن “الفرق الرقابية التابعة 
لل�وزارة رص�دت بعض مستش�فيات بغ�داد والمحافظ�ات التي تقوم 
بتصريف مخلفاتها الس�ائلة مباشرة الى ش�بكة مياه الصرف الصحي 
ب�دون عملي�ات معالجة مما يؤثر ف�ي صحة المواطن وبيئته الس�يما 
وان دوائر الوزارة تقوم بإعام دوائر الصحة بأي تجاوز بش�كل مفصل 
ودوري”. وأوضحت ان “الوزارة س�تضطر العان اسماء المستشفيات 
الحكومي�ة واالهلي�ة المخالفة لتل�ك التعليمات في حال ع�دم التزامها 
بالضوابط البيئية واتخاذ االجراءات القانونية بحقها”. واشارت الوزارة 
الى ان “المخلفات الس�ائلة الناتجة من المؤسس�ات الصحية لها تأثير 
سلبي على صحة المواطن والبيئة لما تحويه من مسببات مرضية تؤثر 
ف�ي الموارد المائية في حالة عدم معالجتها”، مبينة ان “هناك ضرورة 
النشاء وتأهيل وحدات معالجة متكاملة للمخلفات السائلة الناتجة من 

المؤسسات الصحية قبل رميها في النهر”.

الصحة تستنفر مؤسساهتا استعدادًا 
لشهر حمرم

البيئة تلزم املستشفيات بمعاجلة 
خملفاهتا السائلة



اقت�صادية 7
www. almustaqbal .com

 العدد )382( االثنني 12 تشرين الثاني  2012

        بغداد/ المستقبل العراقي

اختتم�ت وزارة التجارة معرض بغداد 
ال�دويل بدورته ال�39 بمش�اركة 20 دولة 
وأكث�ر م�ن ألف رشك�ة عربي�ة وأجنبية، 
عادة أن الزيادة يف عدد الرشكات املشاركة 
تعكس رغب�ة جميع ال�دول بزيادة حجم 

التبادل التجاري واالقتصادي مع العراق.
العام�ة  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
للمعارض العراقية صادق حسني سلطان 
يف ترصي�ح صحف�ي أن "مع�رض بغ�داد 
ال�دويل بدورته ال��39 اختتم أم�س األول 
بمش�اركة 20 دولة وأكث�ر من ألف رشكة 
أن  مبين�اً  وأجنبي�ة"،  وعربي�ة  عراقي�ة 
"املعرض ش�هد إقباالً كبرياً سواء من قبل 
الدول والرشكات أم من قبل الحضور سواء 

عىل الصعيدين الرسمي أم املواطنني".
وعّد س�لطان أن "الزيادة الكبرية التي 
حصلت يف املش�اركة تعك�س رغبة جميع 

دول العالم بزي�ادة حجم التبادل التجاري 
واالقتصادي مع الع�راق وحاجتها لتنمية 
العالقات االقتصادية مع العراق"، مرجحاً 
"توقيع اتفاقيات وعقود كثرية مع الدول 
وال�رشكات املش�اركة وب�ني مؤسس�ات 

الدولة العراقية".
ولفت إىل أن "دوالً كبرية أكدت س�عيها 
املقبل�ة  املع�رض  دورات  يف  للمش�اركة 
وبرشكات كبرية". وكان�ت وزارة التجارة 
العراقية قد افتتح�ت، يف األول من ترشين 
الثان�ي 2012، الدورة ال�39 ملعرض بغداد 
الدويل بمشاركة ألف رشكة عربية وأجنبية 
و20 دول�ة، مؤكدة أن املعرض سيس�تمر 

ملدة عرشة أيام.
وكان مدير معرض بغداد الدويل صادق 
حسني سلطان قد أكد، يف تموز 2012، أن 
مجلس ال�وزراء وافق عىل تخصيص 500 
دونم من األرايض إلنش�اء مع�رض بغداد 
ال�دويل الجدي�د يف مجم�ع قص�ور الفاو، 

مش�رياً إىل أن كث�رة االختناق�ات املرورية 
الت�ي تح�دث إثن�اء إقام�ة دورة املعرض 
الدولي�ة  املع�ارض  وضخام�ة  الس�نوية 
دفع�ت وزارة التجارة بالبح�ث عن مكان 

بديل للمعرض.
يذك�ر أن الرشك�ة العام�ة للمعارض 
العراقي�ة تأسس�ت ع�ام 1959، وكان�ت 
تس�مى آن�ذاك مديرية مصلح�ة املعارض 
العراقي�ة، حي�ث انضم�ت الرشكة خالل 
س�نة 1971 إىل عضوي�ة اتح�اد املعارض 
الدولية الذي يقع مقرها يف باريس، وأقيم 
أول مع�رض عراق�ي ع�ام 1964 يف بغداد 
بمش�اركة أرب�ع دول عربية، واس�تمرت 
ال�دورات حتى دخ�ول الق�وات األمريكية 
إىل الب�الد س�نة 2003، ث�م توقف�ت لعدم 
اس�تقرار الوضع األمن�ي يف بغداد ويعاني 
مع�رض بغداد ال�دويل من إهم�ال كبري يف 
معظم قاعاته التي أصابها الدمار بس�بب 

عمليات السلب والنهب بعد العام 2003.

اختتام معرض بغداد الدولي بمشاركة أكثر من ألف شركة عراقية 
وعربية وأجنبية

البنك الدولي يقدم ثالثة تقارير تحليلية تتعلق بالسياسة االقتصادية في العراق

      بغداد/ المستقبل العراقي

أكد عضو اللجنة املالية النيابية عبد 
الحسني اليارسي وجود مصاعب كثرية 

تواج�ه موازنة الع�ام 2013، معرباً عن 
أمل�ه أن تمرر خالل املدة القريبة املقبلة 
وبتواف�ق جميع الكتل عليه�ا واالنتهاء 

منها نهاية العام الحايل. 
اليارسي  وقال 
يف ترصيح صحفي 
أن "الربملان سيمدد 
متعه�دا  عمل�ه 
ع�ىل  بالتصوي�ت 
ه�ذه املوازنة قبل 
بالعطل�ة  التمت�ع 
الترشيعي�ة، ولكن 
ذات�ه  الوق�ت  يف 
وج�ود  ننك�ر  ال 
كث�رية  مش�كالت 
عملي�ة  س�تواجه 

التصويت عليها".
ع�ن"  وع�رب   
أمل�ه ب�أن تتواف�ق 
جميع الكتل عىل إقرار 
املوازن�ة بأق�رب وقت 
أن  متوقع�اً  ممك�ن" 
"يت�م التصويت عليها قبل 

نهاية العام الحايل". 
النائ�ب  اش�ار  فيم�ا 
العراقي�ة  القائم�ة  ع�ن 
أن  اىل  الس�وداني  مط�رش 
كل االعرتاض�ات واملناقش�ات 
والتقاطع�ات  والتحفظ�ات 
التي س�تواجه التصويت عىل 

موازنة العام 2013 س�تنتهي باملوافقة 
عليه�ا يف نهاية األمر، مثلم�ا يحصل يف 
كل مرة عند إقرار وترشيع عىل القوانني 
املهمة بالتوافق الس�يايس وحصول كل 
طرف أو جهة عىل ما يريد من مكاسب. 
وأض�اف الس�وداني أن "إق�رار املوازنة 
يتوقف عليه بقاء الحكومة، وس�يواجه 
إقراره�ا الكث�ري م�ن الج�داالت لكن يف 
نهاية املطاف س�تمرر بتوافق س�يايس 
لك�ي يحص�ل كل ط�رف مع�ني عىل ما 
يري�د وك�ي يظه�ر يف الص�ورة العام�ة 
وكأن املوافقة عليها تمت لخدمة الدولة 

والشعب، عىل حد تعبريه". 
وأشار إىل أن "هذا األمر مرفوض وان 
التوافق عىل املوازنة يجب أن يكون نابعا 
من حرص الكتل السياس�ية عىل توفري 
األم�وال املطلوب�ة ل�كل وزارة وقط�اع 
ومحافظة وبنس�بها الحقيقية الكافية 

لعملها". 
ولفت إىل ان "ما موجود من خالفات 
سيكون له األثر الواضح عىل مناقشات 

وإقرار موازنة العام املقبل".
من جهتها، قالت عضو اللجنة املالية 
ماج�دة التميم�ي ان "قان�ون املوازن�ة 
العام�ة للع�ام املقب�ل والت�ي تس�لمها 
 138 اجم�ايل  بمبل�غ  الن�واب  مجل�س 
ترليونا، تؤرش زي�ادة طفيفة يف املوازنة 
االس�تثمارية مقارنة بالعام املايض وقد 
بلغ�ت 55 ام�ا املوازنة التش�غيلية فقد 
بلغ�ت 83 ترلي�ون دينار تم احتس�ابها 

عىل وفق سعر برميل النفط ب�90 دوالرا 
وعىل حجم ص�ادرات 2,9 مليون برميل 
لليوم الواحد، منها اقليم كردستان 250 

الف برميل". 
واضاف�ت ان "املوازن�ة ع�ىل وف�ق 
هذه التخمينات لس�عر النفط وكميات 
التصدير تعد ذات معيار تفاؤيل جدا، كون 
االيرادات التي يبنى عليها املوازنة تعتمد 
عىل متغيريين هما س�عر برميل النفط 
وكمي�ة التصدي�ر"، منوه�ة ب�"اهمية 
اعدادها عىل وفق مؤرش تشاؤمي وليس 
تفاؤليا كونه قرارا ستبنى موازنة الدولة 
عىل وفق فرضياته الذي قد تحدث ازمة 
وارب�اكا يف حال حدوث انتكاس�ة تؤدي 
لهب�وط اس�عار النفط او قل�ة الكميات 
"ان  التميم�ي  املصدرة".واوضح�ت 
ص�ادرات النفط حت�ى اللحظة لم تصل 
اىل 2,6 ملي�ون برمي�ل يوميا الذي بنيت 
عليه املوازنة الس�ابقة، وان جعلها عىل 
2,9 ملي�ون برمي�ل وبس�عر 90 دوالرا 

متفائلة جدا". 
ودعت عضو اللجنة املالية اىل"االخذ 
بمبدأ الحيطة والح�ذر التي تبنى عليها 
التوقع�ات يمكن ان ت�زداد املوازنة كلما 
ازداد الس�عر وهذا يشء جي�د ال يضعنا 
يف ازمة عكس املعيار التفاؤيل"، مش�رية 
ان "دول الخلي�ج تض�ع موازناتها عىل 
وف�ق اس�عار ال تتج�اوز ال��65 دوالرا 
للربميل الواحد وهذا يعد من السياس�ة 

االقتصادية الناجحة".

نيابي: الخالفات السياسية ستنعكس على التصويت لصالحها
المالية النيابية: مصاعب كبيرة تواجه إقرار موازنة 2013

      بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االس�كان ع�ن افتتاح مجم�ع الحلة 2 
السكني، بكلفة اجمالية بلغت 58 مليار دينار. وقال بيان 
صادر عن الوزارة: افتتح وزير االعمار واالسكان محمد 
صاحب الدراجي املجمع السكني الثاني يف محافظة بابل 
ال�ذي نفذته الوزارة م�ن خالل الهيئة العامة لالس�كان 
بكلف�ة اجمالية بلغت 58 ملي�ار دينار، اضافة اىل وضع 
حجر االس�اس ملجمع القاسم السكني يف محافظة بابل 
ضمن سلسلة زيارات معاليه ملتابعة مشاريع الوزارة يف 
املحافظ�ات. وقال الوزير خالل حفل االفتتاح ان مجمع 
الحلة 2 الس�كني يف محافظة باب�ل يأتي ضمن عدد من 
املش�اريع االس�كانية الت�ي تنفذه�ا الوزارة لح�ل ازمة 

الس�كن يف البالد حيث تنف�ذ الوزارة اكثر من 65 مجمعا 
س�كنيا موزع�ة يف عم�وم املحافظات. وأوض�ح الوزير 
بأن امل�رشوع يق�ع يف محافظة بابل ع�ىل طريق املرور 
"الحلة – النجف االرشف"، حيث تم تش�ييده عىل أرض 
مساحتها 57 دونما مكوناً من عمارات سكنية بعدد 66 
عمارة موزعة بني 528 شقة سكنية بواقع أربع طبقات 
للعمارة الواحدة، تحتوي كل عمارة عىل 8 ش�قق بحيث 
تكون مس�احة الش�قة الواحدة  155 م2 تتألف الشقة 
م�ن "ثالث غرف نوم - صالة - مطبخ - حمام - مخزن 
- املراف�ق الصحية".  وأضاف الوزير بان املجمع يحتوي 
اضافة اىل العمارات الس�كنية ع�دداً من األبنية الخدمية 
الت�ي يحتاجها املجم�ع املتكونة من "مدرس�ة أبتدائية 
س�عة 18 صفا - روضة - أسواق - مبنى أداري - غرفة 

حرس عدد /2 اضافة إىل الشبكات الخدمية املاء الصايف 
، محط�ة رفع مي�اه ثقيلة، غرف�ة كهرباء، الش�بكات 
الكهربائية الخارجي�ة والداخلية، الهاتف، اعمال املوقع 
الخارجية من شوارع وأرصفة وممايش ومواقف سيارات 
واعمال ""Landscape الس�احات وفضاءات األسرتاحة 
وتنظيم الحدائق والتش�جري واألثاث. وعىل هامش زيارة 
الدراج�ي ملحافظ�ة بابل وض�ع حجر االس�اس ملجمع 
القاس�م السكني يف ناحية القاسم وهو املجمع السكني 
الثالث يف املحافظة بكلفة اجمالية بلغت 70 مليار دينار 
والذي ت�رشف عىل تنفيذه الهيئة العامة لإلس�كان احد 
تش�كيالت الوزارة بواقع 528 وحدة س�كنية اضافة اىل 
االبنية الخدمي�ة للمرشوع حيث يتواصل العمل وبوتائر 

متصاعدة يف اعمال املسح وحفر االساسات للعمارات.

افتتاح مجمع الحلة السكني 2 ووضع الحجر األساس لمجمع القاسم

الدايني: مقترح السلة الغذائية بدياًل 
عن التموينية فاشل

إطالق تنفيذ مشروع بناء 850 فيال سكنية 
في محافظة ذي قار

      بغداد/ المستقبل العراقي

وصف�ت عض�و اللجن�ة االقتصادي�ة النيابية النائ�ب ناهدة 
الداين�ي، مق�رتح اعتم�اد الس�لة الغذائي�ة بدي�اًل ع�ن البطاقة 
التموينية واملبالغ النقدية باملقرتح غري الناجح وس�يفتح أبوابا 
للفساد. وقالت الدايني يف ترصيح صحفي أمس أن املقرتح الذي 
تقدم به بعض أعضاء اللجنة االقتصادية بديالً عن املبالغ النقدية 
مرشوع الس�لة الغذائية مقرتح فاش�ل، وس�يكلف الدولة مبالغ 
خيالي�ة ويفتح باب�ا أمام الفس�اد امل�ايل واإلداري. وأضافت: أن 
مرشوع السلة الغذائية سيكون غري واضح املعالم، وال يعرف ما 

يف داخلة من مواد جيدة او فاسدة، ما يتيح للرشكات وضع مواد 
فاس�دة ومنتهية الصالحية مقابل مبالغ كب�رية يدفعها العراق.
وأوضحت الدايني: أن مرشوع السلة الغذائية يحتاج ملدة طويلة 
تمت�د ل�5 اىل 6 س�نوات من التجربة لنجاح�ه، وال ينفع العراق، 

مبينة: ان املواطن اعتاد عىل تسلم مفردات البطاقة 
التمويني�ة من�ذ مدة طويل�ة وأي تغ�ري يف أحوالها 
سريبك الشارع.وتابعت عضو اللجنة االقتصادية: 
أن الح�ل الوحيد ه�و بقاء البطاق�ة التموينية مع 
إدارة جي�دة ومتابع�ة وصول امل�واد الغذائية اىل يد 

املواطن يف أوقاتها املطلوبة.

      بغداد/ المستقبل العراقي

افتتحت الحكومة املحلية يف محافظة 
ذي ق�ار املرحل�ة االوىل لتنفي�ذ مرشوع 
لي�وان الس�كني االس�تثماري بحضور 
الس�فري االماراتي لدى الع�راق عبد الله 

ابراهيم ومسؤولني محليني يف ذي قار.
 وق�ال رئي�س هيئ�ة االس�تثمار يف 
محافظ�ة ذي ق�ار ل�ؤي خ�ري الل�ه يف 
ترصي�ح صحف�ي ان "رشك�ة الصدارة 
االمارتي�ة هي الرشك�ة املنفذة ملرشوع 

بن�اء 850  في�ال س�كنية بالق�رب م�ن 
قاعدة االمام عيل الجوية".

واضاف خ�ري الله ان "اس�عار هذه 
الفلل تب�دأ من 250 ال�ف دوالر اىل 600 
ال�ف دوالر وتدف�ع ه�ذه املبال�غ ع�ىل 
ع�رش دفعات". ومن الجدي�ر بالذكر ان 
هيئة اس�تثمار ذي قار اعلن�ت يف ايلول 
املايض ع�ن منحها رخصة اس�تثمارية 
ألحدى الرشكات إلنش�اء مجمع سكني 
يف قضاء الشطرة يش�ّيد بطريقة البناء 
االفق�ي بواق�ع 532 وح�دة س�كنية يف 

القض�اء بكلف�ة تج�اوزت ال� 
76 مليار دينار وعىل مس�احة 
160 دونما وبمدة انجاز ثالث 

سنوات. ويعّد مسؤولون محليون 
ان قطاع اإلسكان من القطاعات 
املالئم�ة لالس�تثمار يف محافظة 
ذي قار بس�بب النمو الس�كاني 
وتفاق�م أزم�ة الس�كن حيث ان 

اإلحصاءات الرس�مية قدرت حاجة 
محافظة ذي ق�ار اىل اكثر من 200 

الف وحدة سكنية.

      بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ام البنك ال�دويل بالتعاون مع هيئة 
املستش�ارين يف رئاس�ة الوزراء بإطالق 
ثالث�ة تقاري�ر تحليلي�ة م�ع الحكوم�ة 
العراقي�ة تتعلق ب�إدارة عائ�دات النفط 
والتنوع األقتص�ادي، وكف�اءة اإلنفاق، 

تقدي�م  وتحس�ني 
وإص�الح  الخدم�ات، 
القانوني�ة  البيئ�ة 
لج�ذب  والتنظيمي�ة 

استثمارات القطاع 
الخاص.

الخبريان  وقام 
يف  االقتصادي�ان 

لبن�ك  ا

ال�دويل كيفن كاري وس�يبيل كوالكس�ز 
بتقديم هذه التقارير يف فعالية حرضها 
عدد كبري من املس�ؤولني الحكوميني من 
ش�تى الوزارات والربملاني�ني واملنظمات 
الدولي�ة واملجتم�ع املدن�ي املش�اركني، 
فضال عن وس�ائل اإلعالم وممثيل قطاع 

األعمال.
وق�ال رئيس هيئ�ة املستش�ارين يف 
رئاس�ة ال�وزراء ثام�ر الغضب�ان: توفر 
ه�ذه التقاري�ر العدي�د م�ن التوصيات 
يف  الجاري�ة  اإلص�الح  لعملي�ة  املفي�دة 
العراق، مضيف�ا: إننا نرحب 

بدع�م البنك ال�دويل إلصالحاتنا، ونتطلع 
إىل تحديد الس�بل التي ستس�هم يف تنفيذ 

التوصيات التي تقدمها هذه التقارير.
والتقاري�ر ه�ي املذك�رة االقتصادية 
للبل�د "CEM" إدارة اإلي�رادات النفطية 
للتنويع االقتصادي، يس�لط هذا التقرير 
الضوء ع�ىل التحدي�ات االقتصادية التي 
الع�راق  التنمي�ة يف  تواجهه�ا سياس�ة 
مث�ال ل�إلدارة الس�ليمة للعائ�دات للحد 
م�ن نم�و النفق�ات والتقلب، وتس�هيل 
تنمي�ة القطاع الخ�اص. تقرير مراجعة 
النفق�ات العام�ة "PER" نح�و إنف�اق 
أكثر كفاءة لتحسني تقديم الخدمات 
يف العراقي حدد التحديات الرئيس�ة 
يف  الع�ام  اإلنف�اق  يواجهه�ا  الت�ي 
بش�أن  توصي�ات  ويق�دم  الع�راق 
السياسات املتعلقة بكيفية معالجة 
ه�ذه القضايا. وش�ملت التوصيات 
املالي�ة  السياس�ة  توجي�ه  إع�ادة 
للتخفيف م�ن االعتماد ع�ىل النفط 
والتذبذب الحاصل يف اس�عار النفط، 
وكذل�ك تعزيز التنوي�ع االقتصادي، 
وتحس�ني إدارة اإلي�رادات النفطي�ة 
وكف�اءة التخصي�ص م�ن النفقات 

العامة لتص�ل إىل االنضباط املايل لتقديم 
الخدم�ات الفعال�ة، إنش�اء إط�ار إدارة 
االس�تثمارات العامة لتعزيز القدرة عىل 
التنفيذ ملشاريع البنى التحتية. كما وأكد 
تقرير تقييم مناخ االستثمار )ICA( عىل 
رضورة تعزي�ز وإصالح البيئة القانونية 
والتنظيمية يف العراق لجذب استثمارات 
القط�اع الخ�اص لتس�هيل التوس�ع يف 
التأهي�ل.  وإع�ادة  األساس�ية  البني�ة 
ICA إنش�اء هيئ�ة  تتضم�ن توصي�ات 
اإلص�الح ل�إلرشاف عىل تنظي�م القطاع 
الخ�اص، وزيادة إم�دادات الكهرباء عن 
طري�ق االس�تثمار العام يف مج�ال توليد 
الطاقة الكهربائية م�ع تعزيز نظم نقل 
وتوزيع ه�ذه الطاقة، إضافة إىل إصالح 
املرافق العامة التي تعنى باملياه والطاقة 
لتصبح مكتفية ذاتيا وكذلك االس�تثمار 
يف بن�ى تحتية جديدة ومحس�نة للمياه 
والنقل.واك�دت املمث�ل الخ�اص للبن�ك 
الدويل يف العراق، ماري هيلني بريكنل، ان 
تمرير قانون املش�رتيات الجديد هو أمر 
حاسم لعملية اإلصالح. وان هذا القانون 
يعدٍّ أحد النقاط الرئيس�ة إلطار تنظيمي 

يف العراق.

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى
إعادة اعالن المناقصة الخارجية المرقمة )5 / 2 / 5777(

محطة كهرباء جنوب بغداد الحرارية

تعل�ن املديري�ة العامة النت�اج الطاق�ة الكهربائية عن 
مناقصة لتجهيز )نصب مضخة حريق(

فعىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا" 
داخل الع�راق وخارجه تقديم عطاءاته�م عىل املناقصة 
املذك�ورة/ اع�اله الت�ي يمك�ن الحص�ول ع�ىل كمياتها 
ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الش�ؤون التجارية يف 
مق�ر املديرية الكائ�ن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة 

محلة )109( شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085( .
لقاء مبلغ ق�دره )50000( دينار فق�ط غري قابل للرد 
يس�لم اىل امان�ة الصن�دوق ع�ىل ان يق�دم العط�اء مع 
املستمسكات املطلوبة املدرجة ادناه وتوضع داخل ظرف 
مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وموعد الغلق 
يوض�ع يف صندوق املناقصات، علما" ان اخر موعد لغلق 
املناقصة سيكون الساعة الثانية عرش ليوم االحد املوافق 
16 / 12 / 2012 وس�يهمل كل عط�اء غ�ري مس�تويف" 

للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق املناقصة.
المدير العام



 ترجمة: حممد خلف كبا�شي
عن: �شحيفة نيويورك تاميز

رحل�ه  الفردوس ,مدخ�ل لرواية )جورج فرانكو( الجدي�دة ,يتناول املؤلف من 
خالله�ا  مش�اهد الفرح واأللم  لجوانب عديدة من حي�اة املهاجرين غري الرشعيني 
يف أمريكا الالتينية وانش�غال العالم  بهذا املوضوع ألبعاده السياسية واالقتصادية 
واالنس�انية. ولد املؤلف ج�ورج فرانكو  يف مدينة مدليت وحص�ل عىل جوائز أدبية 
عديدة بمشاركة زمالئه مالديتو امور وماالنويش و روساريو تيجراس واغلب هؤالء 
الكتاب ينحدرون من طبقات اجتماعية فقرية ومس�حوقة يف أمريكا الالتينية. يعد 
فرانكو عضواً أساسياً يف حركة األدب الواقعي الجديد واملعروف ب) مكاندو( والذي 
ج�اء عىل النقي�ض من أدب الواقعية الس�حرية املنترش يف أمري�كا الالتينية . يعود 
مصطلح “الواقعية السحرية” إىل الكاتب الكوبي اليجو كاربينتيري الذي استخدمه 
للم�رة األوىل عام 1949 واصفاً األس�لوبية التي تعرب ع�ن الواقع العجيب واملدهش 
يف ال�دول النامي�ة, فأعمال الواقعية الس�حرية مزجت التصوي�ر الواقعي لألحداث 
والش�خصيات بالفانتازي�ا والخرافة منتجة عاملاً غنياً غالباً م�ا يكون قلقاً مألوفاً 
وغ�ري مأل�وف يف نفس الوقت. وهناك كت�اب من خارج أمري�كا الالتينية وظفوا يف 
رواياته�م جمالي�ات الواقعي�ة الس�حرية مث�ل أيتال�و كالفينو. منذ خمس�ينيات 
الق�رن امل�ايض كان هناك تط�ورات اقتصادية وسياس�ية رسيع�ة يف جميع أنحاء 
أمريكا الالتينية. لكن هذه القارة كانت عىل ش�فا التدمري الذاتي من خالل التدخل 
العس�كري، الحرب األهلية وحرب العصابات باإلضافة إىل محاوالت الس�يطرة من 
قبل الواليات املتحدة أو االتحاد السوفييتي. ومع حلول عقد التسعينيات بدأت حالة 
من الثقة  بثقافية الذات شملت القارة كلها لتستبدل تلك املؤثرات الخارجية بإيمان 
بحقيقة أن أمريكا الالتينية كيان مس�تقل عن كل م�ن أوربا والواليات املتحدة. إن 
املنتج الثقايف الرئيس يف أمريكا الالتينية وهو الواقعية الس�حرية قد اس�تبدل اليوم 
ب�أدب يقارب حياة الش�ارع معرباً عن حقيق�ة واقعية هي أن معظ�م األمريكيني 

الالتينيني لم يعودوا يعيشون يف عالم ريفي كسول بل يف مدن كبرية مزدحمة. 
ويعترب فرانكو واحد اًمن ابرز كتاب كولومبيا وترتكز اعماله عىل املشاكل التي 

تعاني منها بالده مثل املخدرات والفساد والعنف .
ينتق�ل فرانك�و من خالل رواية )رحل�ة  الفردوس( من بلده  الصغري ليس�لط 
الض�وء عىل حياة مهاجر غ�ري رشعي من كولومبيا إىل مدين�ة نيويورك ,جاء رسد 
احداث القصة من خالل بعدين زمنيني متعاقبني وبعد رابع بني الطبقات الوسطى 
والفق�رية يف كولومبيا ومهاجرين مدينة نيويورك,ليمس�ك فرانكو بخيوط الرواية 

بطريقة مالئمة وبأسلوب فني رائع يف رسد القصة.

تبدأ الرواية مع بطلها )مارلون كروز(الش�اب املراهق الذي يس�كن مع والديه 
يف مدين�ة مدلني والذي يح�اول إن يلتحق بجامعة محلية لكن�ه يهوى لحد الهوس 
صديقت�ه ريتا التي تقنعه بالهجرة إىل أمري�كا برفقتها ويتطلب ذلك الحصول عىل 
فيزا مزورة لكي يناال مبتغاهما تقوم ريتا برسقة )10,000( عرشة أالف دوالر من 
اح�د أقربائها و تدفع هذا املبلغ إىل وكالة س�ياحية تدعى وكالة الفردوس للس�فر  
لرتت�ب  له�م ممر غري رشعي عرب املكس�يك .يتعرض�ون يف كل مرحلة من رحلتهم 
الش�اقة  إىل االبتزاز وسوء املعاملة  وهم  يف طريقهم إىل وسط أمريكا عرب املكسيك 
وأخريا يلتق�ي االثنان يف مدينة نيويورك بدون وثائق وال نقود وينجحون يف التغلب 
عىل املش�اكل التي تواجهه�م يف ليلتهم األوىل يف مدينة كوين�ز بعدها يضل مارلون 
ع�ن ريت�ا إذ يبقى وحيدا يف حالة ارتب�اك وقلق وبأرض غري مألوفة او متس�امحة 

مع�ه. وبع�د ان يعان�ي لفرتة من الت�رشد ، يتعل�م مارلون أخ�ريا  كيف ينجو 
ويتأقلم  عىل العيش مع األقلية من املجتمع الكولومبي الذين يقيمون يف مدينة 
كوينز. ان اكتش�اف فرانكو للتناقضات بني أمريكا وأمريكا الجنوبية  بصورة 
عام�ة وكولومبيا بش�كل خاص وبأس�لوب حيوي من خ�الل تصوير ووصف 
دقيق وس�احر لحياة مغرتبي كولومبيا وخصوصا يف املش�اهد التي تتعلق     ب   
)بروجربيت�ا(  الش�اب األنيق املظه�ر و املحرتف يف رسقة الحواني�ت وغالبا ما 
يخت�ار رسقة محالت املالبس, ويعطي بعض هذه املالبس املرسوقة إىل مارلون 
ع�ىل ش�كل هدايا  ثم ينتقل بالحديث عن) باتريش�يا(  صاح�ب اإلرادة القوية 
والعط�وف وصاحب املطعم الذي يس�اعد مارلون يف كيفية النجاة  من ش�باك 
نيويورك) وكاليتا( فتاة االستعراض يف املالهي الليلية حيث التقى بها ألول مرة 

يف مدينة مدلني من خالل وكالة الفردوس للسف
 ر ومن ثم  يف مدينة  نيويورك والتي تعد بمس�اعدته  بالعثور عىل ريتا. اما 
البع�د الزمني الثاني تناول فرانكو في�ه  قصة مارلون من خالل رحلة الحافلة 
م�ن مدين�ة نيويورك إىل ميام�ي لريى ريتا وال�ذي يجدها بعد م�ي أكثر من 
خمس�ة عرش ش�هرا عن طريق بحث ش�اق ومضن وعرب رحل�ة الحافلة هذه 
يتذك�ر مارل�ون  الذكريات املاضي�ة يف مدينة مدلني وحب�ه األول واألخري لريتا 
ومعانات�ه الالحقة يف مدينة كوينز. اما رحلة مارل�ون اىل مدينة مدلني وتنقله 
ليكشف  من خالل معرفته الضئيلة ومعاناة الغربة مع ريتا بأسلوب مأساوي. 
ان واقعي�ة فرانكو هي نموذج قايس للموازنة ب�ني مواضع الجد والهزل ولكن 
برؤي�ا حساس�ة و التغ�ري املس�تمر والتبدي�ل لبانو رام�ا الحي�اة يف أمريكا و 

كولومبيا.
 س�ينمائيا لم يكن فرانكو مجرب لتحويل روايتيه إىل فلم س�ينمائي ,  كان 

فرانك�و  مقتنعا من خالل أس�لوبه املده�ش والرائع  خصوصا م�ع انجاز ترجمة 
روايت�ه م�ن قبل كأثرين س�لفر حيث حرص�ت املرتجمة عىل االحتفاظ  بأس�لوب 
فرانك�و األدب�ي .  رحلة إىل الف�ردوس رواية تتحدث عن مغام�رات املدن املعارصة 
بأسلوب رائع حيث نجحت الرواية لتطلع القارئ  عىل مواضيع شتى منها الدخول 
غري الرشعي ألمريكا وسلوك األغنياء و أسلوب املراوغة والنصب عىل املهاجرين وا

  خ�ذ أموالهم و س�لب أحالمهم , ولكن وصف فرانكو الرائع والس�احر لعالقة 
الحب بني مارلون وريتا جعلة يبدع  يف مشاهد الرحيل والفراق وكما تكشف الرواية 
تجربة الحب و الضياع و املبادئ الس�امية التي يتبناها اإلنس�ان الس�وي وكفاحه 

لكي ينال من أفنى حياته من اجلها , هكذا هو اإلنسان
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تاأليف / الأ�شتاذ اأحمد ر�شا املوؤمن 
النا�شر / مركز الهدى للدرا�شات احلوزوية ـ النجف ال�شرف 

عدد ال�شفحات / 296 حجم وزيري 
  عر�ض / ر�شول عبد الزهرة الكعبي 

  
كت�اب فريد م�ن نوعه م�ن حي�ث املعلوم�ات املثرية 
والجدي�دة الت�ي يطرحه�ا ويربزه�ا اإلعالم�ي والباحث 
اإلس�المي األس�تاذ أحمد رضا املؤمن والذي كان حريصاً 
ُكل الح�رص ع�ىل توثي�ق العالق�ة الروحي�ة والتأريخية 
والسياس�ية واإلجتماعي�ة ب�ُكل تفاصيله�ا ب�ني املرجع 
الراح�ل آي�ة الل�ه الُعظم�ى الس�يد روح الل�ه املوس�وي 
الخمين�ي "رض" ومدين�ة ج�ده اإلم�ام أم�ري املؤمن�ني 
ع�ي بن أبي طال�ب "ع" يف النج�ف األرشف خالل إقامته 
فيه�ا ملدة ) 14 ( أربعة عرش عام�ًا ) 1965م � 1978م ( 
إضطرت�ُه الظروف السياس�ية ألن يقي فرتة نفيه فيها 
بع�د ُمواجهات وُمصادمات دامية لُه مع الش�اه اإليراني 

املقبور ُمحّمد رضا بهلوي . 
وتنبع خصوصّية دراسة وقائع وأحداث وتأريخ نهضة 
السّيد الخميني أثناء وجوده يف النجف األرشف كما يقول 
املؤلف يف ُمقدمته من ُبعدين أساسيني رّكز عليهما ُهما : 

  أ / الُبعد املناطقي : 
حيث أن م�ن املفارقات التأريخية ه�ي أن بزوغ فجر 
الدولة اإلسالمية املعارصة يف إيران من خالل نظرية "والية 
الفقيه" كانت إرشاقتها م�ن مدينة النجف األرشف ، من 

محلة الحويش ، من َمسِجد الشيخ األنصاري "قده" . 
وهو أمٌر لَُه ُبعدُه املناطقي الخاص ِبِه كون أن النجف 
األرشف ومؤّسس�تها الديني�ة يف الفرتة التي َطَرَح الس�ّيد 

الخمين�ي فيه�ا نظري�ة "والية الفقي�ه" لم تُك�ن َتَتقبل 
بس�هولة مثل هذا الط�رح الجريء والطم�وح ، بل كانت 
لها ردود أفعالها املختلفة أوضح املؤلف بعضها يف فصول 

الكتاب. 
  ب / الُبعد ) الفكري ( اآليدولوجي : 

الخمين�ي  الس�ّيد  حل�ول  وح�ني  األرشف  فالنج�ف 
وإس�تقراره فيها يف وق�ت كانت مدين�ة النجف األرشف 
َتَتناَزَعها َمدَرَس�تني آيدولوجيتني رئيسيتني ُهما املدَرَسة 
القومي�ة واملدرَس�ة اليس�ارية الش�يوعية ، أما املدرس�ة 
اإلس�المية فكانت يف بدايات تش�كيلها باملعنى التنظيمي 
، ولم تُكن َتتحرّك عىل أس�اس نظري�ة ُمتكاملة يف الحكم 
وقيادة الحياة بل كان ُمعظم تحركها ينطلق من أس�اس 
الدفاع العقائدي َوَصد املد الش�يوعي األحمر الذي إكَتَسح 
العراق يف الّنصف األول م�ن القرن امليالدي املنرصم بفعل 
الفراغ اإلسالمي يف الس�احة السياسية العراقية وأسباب 
أُخرى طائفية َسَعت إىل تقييد وُمحارَصة َحرََكة املرجعية 

الدينية يف العراق . 
وبمجيء الس�ّيد الخميني يف الع�راق وطرِحِه لنظرية 
"والية الفقيه" يف النجف األرشف يف قلب املؤّسسة الدينية 
فيها بزغ فجٌر جديد من الواقع الس�يايس اإلسالمي ليس 
يف إي�ران فقط ، بل وحتى يف العراق ودول كثرية من أنحاء 
العال�م العربي واإلس�المي ك�ون هذه النظرية تؤّس�س 
إلس�تقالل آيدولوجي إس�المي ال يرىض باإلتكاء عىل أّية 

آيدولوجيا أخرى رشقية كانت أو غربية أو غري ذلك. 
وطبعاً فإنُه وخالل فرتة وجود السّيد الخميني يف مدينة 
النج�ف األرشف َجرَت أح�داث كثرية وُمهّم�ة بل خطرية 
غري بعضه�ا مجرى التأري�خ فيما بعد ، وه�ذه األحداث 

له�ا خصوصية ومكانة من حي�ث حيثياتها وتأثرياتها يف 
املجتمع�ني اإليران�ي والعراقي وتفاُع�ل املجتَمع الّنجفي 
بحوزته وجماهريه ومؤّسساته َمَعها َسلباً وإيجاباً والتي 
أثمرت يف النهاية عن تأسيس دولة إسالمية حقيقية غري 
تابعة ألي قوى عاملية أو إقليمية ولتصبح بعد ذلك الظهري 

اإلسترتاتيجي لحماية املستضعفني يف العالم . 
كم�ا أن املؤلف َب�َذل ُجه�داً توثيقياً وتحليلي�اً واضحاً 
َس�عى فيه بما توفر لدي�ه من مص�ادر تأريخية وعلمية 
موثوقة ورصينة أن َيسَتنطق ذاكرة مدينة النجف األرشف 
وحوزته�ا وأعالمها وأحداثها وُكل م�ا تختزنه من ذاكرة 
الوفاء لذكرى هذا الثائر الهاشمي العلوي وذلك من خالل 
س�تة فصول تسبقها شذرات من الس�رية العطرة للسيد 

الخميني وهي : 
الفصل األول : وَيَتَضّمن َربطاً بني املرحلة التي َسَبقت 
الق�دوم املب�ارك للس�ّيد الخميني إىل النج�ف وما حصل ) 
إجم�االً ( من أحداث ثورة ُخ�رداد / حزيران عام 1963م 
وما حصل بعدها من نفي له من قبل الش�اه ُمحّمد رضا 
بهل�وي إىل ُتركيا ومن ُثم إىل النج�ف األرشف لتبدأ َمرَحلَة 
م�ن أهم مراح�ل الثورة والتأس�يس للنهضة اإلس�المية 
باإلضافة إستعراض ألش�كال التفاعل مع القدوم املبارك 
م�ن قب�ل املراج�ع والُعلماء املربزي�ن يف الح�وزة العلمية 

الرشيفة يف النجف األرشف . 
  الفص�ل الثان�ي : َوَيَتناَول الحدي�ث عن تفاصيل أهم 
نظرية فكرية إس�المية قام بطرحها الس�ّيد الخميني يف 
فرتة وجوده يف النجف األرشف وهي نظرية ) والية الفقيه 
( وم�ا ترت�ب عىل ه�ذا الطرح م�ن ردود أفع�ال ومواقف 
مؤي�دة أو ُمعارض�ة وال س�يما املواقف املمي�زة كموقف 
الش�هيد السّيد ُمحّمد باقر الصدر ، ُثم الحديث عن محور 
إرصار الس�يد الخميني عىل ُمواصل�ة الجهاد والثورة ضد 
الش�اه حتى إس�قاطه وبإمكانات بس�يطة ُمعتمداً عىل 
إيمانه بالله تعاىل رغ�م نفيه واملوانع العديدة والتهديدات 
، وكذلك الحديث عن محور الوعي املبّكر للس�ّيد الخميني 
يف إرصاره وإهتمامه بدعم وُنرصة القضية الفلس�طينية 

وإعتباره�ا القضية األُم التي يجب أن تلتقي فيها طاقات 
األمة يف سبيل إصالح أحوالها . 

  الفصل الثال�ث : ويف هذا الفصل تناول املؤلف محوراً 
ُمهم�اً ج�داً يتعلق بش�كل العالقة ب�ني الس�يد الخميني 
والح�وزة العلمية يف النج�ف األرشف والحدي�ث عن أبرز 
العالئ�ق بين�ُه وب�ني مراجع تل�ك املرحل�ة كالحديث عن 
طبيعة عالقته بالس�يد ُمحس�ن الحكيم والس�يد الخوئي 

والسيد البغدادي والشهيد السيد الّصدر . 
 الفص�ل الراب�ع : فتح في�ه املؤلف ِملَ�ف العالقة بني 
الس�ّيد الخمين�ي والحكوم�ات العراقي�ة املتعاقبة والتي 
أخ�ذت بالع�داء املتصاعد بس�بب املواقف املبدئية للس�يد 
الخميني والتي لم تس�تطيع الحكوم�ة البعثية يف العراق 
من خاللها املتاجرة بها وتحويل وجود السّيد الخميني إىل 

ورقة ضغط عىل نظام الشاه ، وهو ما زاد من َحَنق 
البعثيني عىل الس�يد الخمين�ي ومواقفه غري القابلة 
للُمس�اوَمة ، وكذل�ك تطّرق املؤلف إىل موقف الس�يد 
الخمين�ي من أح�داث التس�فريات املؤمل�ة والتي قام 

بها البعثيني بهدف َضب الكيان الش�يعي باملجمل يف 
العراق خاصة وأن املسّفرين كانوا ُيشكلّون ُثقالً ُمهماً 
ومؤّث�ر يف الحوزة العلمية يف النج�ف األرشف . ومن ُثم 
الحديث عن موقف الحركات اإلس�المية واإلسالميني يف 
العراق منه . كما تناول موضوع إغتيال الش�هيد العالّمة 
الحجة السّيد ُمصطفى الخميني من قبل ُعمالء السافاك 
اإليراني وبتنس�يق مع البعثيني يف الع�راق . وأخرياً تطّرق 
إىل م�ا قامت به الق�وى اإلس�تكبارية وُعمالءها البعثيني 
والس�افاك م�ن ُمضايق�ات وإحراجات للس�يد الخميني 
للضغ�ط عليه وإجباره عىل الرحيل ع�ن العراق أو الكف 

عن الثورة واملقاومة ضد ُطغيانهم . 
  الفص�ل الخام�س : تناول فيه ُكل م�ا َيَتَعلّق بحياته 
الش�خصية يف النج�ف األرشف مل�ا لها م�ن خصوصيات 
زمكانية كالس�كن وامللب�س واملأكل والعالق�ة مع الناس 
وعبادته .. إلخ . وذلك باإلس�تفادة من شهادات وذكريات 
شهود عيان من إيران والعراق ممن عاشوا معه أو شهدوا 

ح�وادث وقضايا جرت للس�يد الخميني ف�رتة وجوده يف 
النجف األرشف أمامهم أو حتى سمعوا بها من الثقاة . 

  فيما حرص املؤلف األستاذ أحمد رضا املؤمن بإختتام 
كتاب�ه بالدعوة إىل ) ُكل من َيعرف معنى الوفاء والطهارة 
الفكري�ة والُبعد عن الحساس�يات القومية والسياس�ية 
واملناطقية املريضة ( بأن ُيس�اهم وبمناسبة ُقرب حلول 
ُمناس�بة إختيار مدينة النج�ف األرشف عاصمة للثقافة 
اإلسالمية عام 2012م بأن يتم إطالق إسم السّيد الخميني 
عىل ش�وارع وم�دارس وأحياء النج�ف األرشف خصوصاً 
والع�راق عموماً وفاًء وعرفاناً بحق ه�ذا املجاهد العارف 

وما لُه من ذكريات طيبة مع النجف .

قراءة يف كتاب 
 " األرشف  النجف  ذاكرة  يف  اخلميني  " اإلمام 

�شعر

يا نجمه 

فردوس" فرانكو" بني  الترشد والضياع

"ما أحببت " لسرياي هستفيدت
علي عبد النبي الزيدي

 
) من وحي هذي املدينة خرج الفنان 

حسني نعمه (
 

جئتكم من بيت يف النارصية
 املدينة التي تجهلون .

من ) األحا يا ديرة هي (
األمهات فيها يجلسن عىل األرصفة 

منذ ثالثني عاما
 يسألن الذاهبني واآلتني عن أوالدهن 

الذين ذهبوا اىل الحرب وما عادوا !
زرعن أرواحهن عىل الدرب

                              أحالمهن
                                     أوجاعهن

                                           دموعهن 
...

                                                     وماعادوا 
.

......................
كان ياما كان

كان هن�اك راثي�ا .. يغن�ي من أجل 
أحالمنا

يدعى ) حس�ني نعم�ه ( أقصد  يا ) 
حريمه (

كان يحك�ي ألل�ف ليل�ة وليل�ة عن 
لوعة العشاق يف ) عكد الهوا (

عاش�ق  كل  ب�ني  يجل�س  كان 
وعاشقة

يط�رب القل�ب خوف�ا م�ن جف�اء 
الروح   

يردد منذ س�نوات طويل�ة .. كان يا 
مان كان

عنوانه .. ال� )غريب�ه الروح ( التي 
تحولت اىل عنوان.

 انه يرثينا باغنياته
يردد :

 جئتكم من رصائفنا العتيقة
يجمعنا الربد والجوع ودخان املوقد

دخانه امللتصق بدخان أبي
أبي الذي يحكي لنا عنا ..

يحكي عن ما سيحدث لنا يف حروب 
ال يرحل فيها سوى العاشقني

نحن ..
أوالده ) املكاريد (

م�ن مدين�ة من�ذ صديق�ه املاليه ) 
التعطش وارشبك ماي باثنني إديه (

 اىل .. وقد ) بني عّي الكرب (
مدين�ة تلتح�ف باالغان�ي واالماني 

واالحالم الصغرية
وتغفو عىل الدللول

انها ترفة كالياسمني
تشرتط للعناق .. ان يكون

) بهي�ده م�ن تش�بكني روح�ك .. 
بهيده هيده (

 
جرف الفرات تفرتشه شموع زكريا 

منذ مائة عام ...
الفاقدات فيه زرع�ن أرواحهن عىل 

الشط

وقد كتبنا بدموعهن مع كل ش�معة 
:

) وك ي�ا كل�ب .. ناوين ع�ىل الغربة 
يرتكون غرب (

 
 جئتكم من بيت يف النارصية ..

 العاشقات فيه ينتظرن عىل عتبات 
البيوت

 ينظرن يف كل ليلة اىل القمر
 ويبكني طويال خوفا من الحوت

يلطمن ارواحهن منذ ألف عام
عىس ان يرجعوا ساملني

آمني .
.. ال تأخ�ذ س�وى  لكنه�ا الح�رب 

اليستحون .
أنا حسني نعمه

أرثيكم بأغنياتي ..
تعلمت أن اكون حزينا .. منذ صوت 

أمي الذي عمدني بحكايا الفراق
والعراق ...

منذ صوت أول حبيب�ة أحببتها من 
طرف واحد

من�ذ أول بي�ت أبوذي�ه كتب�ه اب�و 
معييش

ولحنه نخيل سوق الشيوخ
من�ذ أوىل االمني�ات الت�ي دفنت مع 

سنوات إحرتاقاتنا
أمنيات�ي الت�ي صارت بع�د ذلك : ) 

ك�ون ( ) ب�س ك�ون (
 ) كون الس�لف ينش�ال ش�لته عله 

رايس (
 
 

 جئتكم من الجنوب
أحمل طاسة  املاء التي كانت ترشها 

أمي ورائي
عندما أخرج للحرب

غارق�ا  طاس�تها  بربك�ة  فأع�ود 
بالبارود ورسائل الجنود

الجنود الذين شطبتهم الرصاصات
وقد كانوا يحلمون بآخر الحبيبات

لكن صوتك لم يفارق احالمهم
فليلهم كله يا  ) حريمه (

وصبحه�م ) ردي�ت واجدامي تخط 
حريه وندم ( 

 
يارب�ي .. ك�م طاس�ة م�اء رم�ت 

اإلمهات يف النارصية
           ع�ىل طري�ق أوالده�ن ول�م 

يعودوا ؟
أنا ال�  كان يا ما كان

أرثيكم ..
وعىل خدي دمعة

 ويف يدي اليمنى أحمل ألف شمعة
 شموع من أجل ليل العراق األرادوه 

طويال .
شموع من أجل قلبي الذي :

     ) شينيمه .. كلبي شينمه .. كلبي 
شينيمه ... نامت كلوب الناس ..    

         يابابا  .. كلبي شينيمه  ( ؟

اماين ابو رحمة

يف رواي�ة) ما أحببت ( والتي يمكن أن يطلق عليها رواية بعد ما بعد حداثية 
للروائية س�رياي هس�تفيدت )زوجة الروائي بول اوسرت ( والصادرة عام 2003 
تحوم الهس�ترييا يف كل مكان يف الرواية . إنها حاضة يف كل مس�تويات الرسد 
لتمث�ل ما يمك�ن أن يطلق علي�ه ) االقتصاد الش�هواني ( للرواي�ة . ومصطلح 

االقتص�اد الش�هواني هنا يش�ري إىل املعنى ال�ذي وظفه س�الفو زيزك لهذا 
املصطلح يف مقالة بعنوان ) األش�ياء من الفضاء الداخي : تيتانيك والتأثري 
العمي�ق ( . كت�ب زيزك عن تيتانيك " وكأن كتلة الثلج قد ضبت الس�فينة 
وأحدثت الكارثة من أجل منع الكوارث الش�هوانية األقوى بكثري لعاشقني 
يعيش�ان س�عادة وجودهما مع�ا ثم يري�ان اتحادهما يتحل�ل " هذه هي 
هولي�وود "يف أنق�ى ص�وره" . و يف التأث�ري العميق ، يرمز املذن�ب لخيانة 
األب ،وللكارثة الش�هوانية البنت�ه التي تواجه حقيق�ة أن والدها قد فضل 
ام�رأة أخرى عليه�ا . ويقول زيزك أن "عجز البطلة وضعفها " ال ينبغي أن 
يخدعن�ا. هي روح الرش التي تش�د الخيوط يف اآللة الش�هوانية الكامنة يف 
رسد الفيلم وقد كان مشهد املوت يف حضن األب الحامي هو تحقيق رغبتها 
يف نهاية املطاف ". يعمل االقتصاد شهواني مثل آلية داخلية أو نظام يدعم 
البناء الرسدي للرواية، إنه األداة التي تربط شخصيات مختلفة وحلقات مع 
بعضه�ا البعض. وتوحي كلمة "اقتصاد"ب�أن هناك بعض املنافع ، للقصة 

نفس�ها، وللش�خصيات، وربما -- للكاتب. وس�نركز هنا عىل أربع جوانب من 
الهس�ترييا : التماهي املحاكاتي مع ش�خص آخر , والجانب املرسحي , وإغواء 
ش�خص مرغوب ، والحياة الجنسية اإلشكالية وغري املؤكدة . كل هذه العنارص 
تجعل من الهسترييا سائدة جدا يف املجتمع الغربي , حيث العالقات مع اآلخرين 
تتمي�ز باالنعكاس�ية ، والتناس�خ و التماه�ي وحي�ث التلفزيون يعل�م الناس 

كي�ف يحول�ون حياتهم إىل تلفزي�ون الواقع وحيث الف�راغ العاطفي واملخاوف 
االجتماعية تقود إىل ما يطلق عليه اليوم اضطرابات الشخصية الحدية أو البينية 
يتميز األش�خاص املصابون بهذا االضطراب بش�خصية درامية هائلة يمكن أن 
توصف بأنها الش�كل املعارص لالضطراب الهستريي . تمتلك كل الشخصيات يف 
)ما أحببت ( بعضاً من السمات الهستريية . وتكون هذه السمات اشد وضوحا 
يف ش�خصية بيل ابن مارك الذي يعد شخصية حدية بحق , بل ويمكننا ان نقول 
ان الرواي�ة هي بطريقة أو بأخرى دراس�ة حالة لش�خصية مارك وتطوره من 
ش�اب لطيف اىل س�ايكوباثي . ويمكن النظر اىل الهس�ترييا يف الرواية بوصفها 
ش�كالً من االقتصاد الش�هواني واملحرك الرئييس لألحداث التي تحدث يف الرواية 
. الوق�ود الذي يغذي الرغبة الرسدية للمؤلفة. وس�رياي هس�تفيدت هي زوجة 
بول اوس�رت . وقد كت�ب عنها روايته )فن الج�وع ، 1997( : "ثم، يف وقت مبكر 
من عام 1981، التقيت س�رياي هس�تفيدت ، املرأة الت�ي أصبحت زوجتي حتى 
اآلن . لق�د أخذتنا العاصف�ة ، ولم يتغري يشء منذ ذلك الح�ني". عندما يكتبان، 
يكونان طوال اليوم " يف فضاء الرواية الغريب" ، كما تقول س�رياي . وبالنسبة 
لبول أوس�رت فان الكتابة ليس�ت فعال إراديا حراً ولكنها مس�ألة حياة أو موت : 
"الكتابة، بمعنى ما، هي النش�اط الذي يس�اعدني عىل تخفيف بعض الضغوط 

الناجمة عن أرسار مدفونة"".
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اله�شترييا ورواية بعد ما بعد احلداثة : 



)الكهف( ه�و الكتاب األول الذي ظهر بعد ان حاز 
الكاتب الربتغايل خوسيه ساراماجو عىل جائزة نوبل 
ع�ام 1998. ومن خالل حياة عائلة م�ن الفخارين, 
تولد مرة أخرى وصمة الفقر والتهميش يف عمل تام 

بطريقة ال تصدق. 
* عندما تس�لم جائزة نوبل, قال انه يحتاج إىل وقت 

من اجل التعود عىل الفكرة. ترى هل تعودت فعال؟ 
� تقريب�ا. فأحيان�ا ينبغ�ي ان أخاطب 

نف�ي قائال: )ال تن�س أنهم أعطوك 
وضعي�ة  ه�ي  وه�ذه  جائ�زة(. 

شخص مضطهد جدا, وأنا لست 
مضطه�دا له�ذه لدرج�ة كما 
يعتقد أحيانا, لكني قطعا لست 
مغرورا مثلما يق�ول آخرون. 
لك�ن الوصول إىل ه�ذا العمر 
دون ان يك�ون ل�دي يف أي�ة 
لحظة من حياتي, الطموح 
يف التوص�ل إىل هذا.. إذ أني 
عش�ت أيامي, يوما بيوم, 
وس�اعتها  لحظته�ا  يف 
ومس�ؤوليتها,  وعمله�ا 
كم�ا ه�ي ح�ال العالم 
الذي يولد  كله تقريب�ا, 
ويعي�ش وينمو ويعمل 
اللحظ�ة  تص�ل  ان  إىل 
الت�ي يرحل فيه�ا دون 

ان يرتك شيئا. وكان من 
املمك�ن ان يح�دث ه�ذا, 

وخاصة ألني ولدت يف كنف 
عائلة لم تملك شيئا وأمي لم 

تكن تعرف القراءة عىل عكس 
وال�دي, لكن�ه ل�م يك�ن يقرأ. 
واشرتيت أول كتبي وعمري 18 
عام�ا, مع أني كن�ت قد قرأت 

كث�را جدا يف املكتب�ات العامة, 
وبالت�ايل كان يمك�ن ان يصوب كل 

يشء يف حيات�ي إىل أي يشء, لكن ليس 
إىل جائزة نوبل. 

* إذن من هناك جاءت جملة )لم أولد من اجل هذا(؟ 
� م�ن املؤكد ان املرء ال يولد م�ن اجل جائزة نوبل, مثلما ال 
يولد لهذا أو لذاك, مع ان هناك ماليني من الناس يولدون وهم 
يعرف�ون من اجل م�اذا يولدون: من اجل الب�ؤس.. وكان من 
املمك�ن ان يكون هذا حايل, ألن�ي ولدت يف قرية مضطهدة ويف 
عائل�ة من الرعاة وال اذكر ان أحدا آخر من عائلتي كان يعرف 

القراءة. 
وم�ا أتذكره ه�و أني قلت وأنا يف ال�� 17 من عمري: )كان 
يعجبن�ي ان أكون كاتبا(. لكن ل�م يعطني أحد يف تلك اللحظة 
أي ضم�ان ب�أن ه�ذا كان م�ن املمك�ن ان يح�دث وح�دث. 
وج�رى بعكس ما هي خراف�ة عرصية, أي ان املرء يدخل يف 
الش�يخوخة بدءا من ال� 35 عاما. وربما من الجدير ذكره 
ان ف�ردي لح�ن ال� )الس�عيد( ع�ن عمر يناهز التس�عني 
عام�ا وأنا حصلت عىل جائزة نوب�ل وعمري 76 إذن اعمل 
معروفا وال ت�زدري الكبار ألن لديهم خ�ربة كبرة وعملوا 
كثرا وعانوا وأحسوا وتأملوا كثرا ويف األثناء التي ال يصل 

فيها )الزهايمر( إلينا سنواصل العمل.
* لك�ن تلك العب�ارة )أريد ان أصبح كاتب�ا, كانت ال تزال 

إعالنا طفوليا. متى قررت يف الواقع انك كنت مياال إىل األدب؟ 
� يف الحقيق�ة كان ذلك طفوليا بعض اليشء. اذ اني رغبت 
ب�أن أصبح ميكانيكي قطارات, ألن فك�رة ان أقود قطارا وأنا 
احمل يف الخلف 400 او 500 ش�خص تحت مسؤوليتي كانت 
ق�د أثلجت صدري كثرا. لكن, حس�نا, بعم�ر 23 او 24 عاما 
كتبت رواية نرشت يف عام 1974 ولم تكن ال س�يئة وال جيدة. 
وأدركت بسعادة بالغة انه ما كان عندي الكثر ألقوله وأقلعت 
ع�ن الكتابة طوال عرشي�ن عاما. أما الج�زء األهم من عميل 

األدب�ي فانه يب�دأ يف الع�ام 1977 م�ع )منوال 
الرس�م وفن الخط( ويف 1982 )مذكرة الدير(, 
الرواية التي فتح�ت يل بوابات املعرفة العاملية. 
وهك�ذا وصل�ت إىل الس�تني عام�ا, أي عندم�ا 
أصب�ح لدي معظم الكت�اب أعمالهم املنتهية او 

املتقدمة. فأنا كاتب عجوز من الجيل الجديد. 
* ه�ل يتضم�ن ه�ذا عربة م�ن اجل 

الكتاب الشباب؟ 
� نعم, بشكل خاص ألولئك 
الذي�ن  يص�ربون,  ال  الذي�ن 
يعتق�دون انه بعم�ر الثالثني 
ونيف يك�ون كل يشء انتهى 
وانه بدءا م�ن ذلك الحني لن 
باالهتمام.  يبق يشء جدير 
وبذلك هم يخطئون بشكل 
يعم�ل  فطامل�ا  رهي�ب. 
ال�رأس, ال ف�رق بني ال� 
80 عام�ا م�ن العم�ر 

وال� 14. 
يول�د  كي�ف   *
أدب�ك, من أية نقطة 
يصع�ب  ينطل�ق؟ 
تخي�ل كي�ف تنش�أ 
عواملك, هذه األساطر 

الباطنية؟ 
تنتابن�ي  أحيان�ا  الحقيق�ة   �
بعض الش�كوك حول إذا ما كنت يف 
واقع األمر روائي�ا. وربما أنا اكتب 
الرواي�ات ألني ال أس�تطيع كتابة 
األبح�اث.. ويف ح�ال ال املك فكرة 
قوية فاني ال اكتب. وعندما انهي 
كتابة رواية ما, ال يكون قد تبقى 
عندي يشء ألكتبه. وبعدها أظل 
منتظرا. عىل عكس بالزاك الذي 
كان لديه أسلوب روائي واضح. 
وأظل منتظرا حتى تظهر فكرة 
أخ�رى. كم�ا يمك�ن ان تظهر 

بأش�كال ال تخط�ر بب�ال حيث ظهرت 
)طوف الحجر( يف حديث مع 

يتكلم  كان  صحف�ي 
الربتغاليني  عن 

ي�ن  لذ ا

يهاجرون وفيما بعد يرغبون بالعودة إىل أرضهم. 
هذا ما ش�كل ن�واة فكرة حال�ة من االنكس�ار واالنفصال 
تذهب من خاللها ذكرى املهاجر وتبقى يف الوقت ذاته. وتحول 
ذل�ك ال�يشء الصغر, ال�ذي ال يحمل بني طيات�ه أي يشء من 
التس�امي, إىل انفصال ما دي عن ش�به الجزيرة االيبرية مثل 
ط�وف من حجر متح�ول يف جزيرة بني أفريقي�ا وأمريكا. أما 
رواية )اإلنجيل حس�ب يس�وع(, مهما بدا الحدث فيها غريبا 
جدا, فقد ولد من خداع برصي, وهو أمر ال يصدق ألنه ال يمكن 
عندي أي دافع ألضع نفي يف كتابة حياة أخرى عن يس�وع. 
لكن الذي حدث اني شاهدت يف اشبيلية يف كشك للمجالت ذلك 
العنوان بالربتغالية. واصلت التقدم يف املسر وبعدها توقفت: 

)حينا, هذا ال يوجد, انه هذيان(. 
فع�دت لك�ن العنوان ل�م يكن موج�ودا عىل اإلط�الق ال يف 
الالتيني�ة وال اليوناني�ة وال الربتغالية وال األس�بانية وال يف أية 
لغ�ة أخرى وال يشء. م�ا أحاول قوله ان�ي ال ابحث عن أفكار 
للرواي�ات. وإنم�ا انتظ�ر ان تف�رض عيّل كيشء استش�عره 
ويهجس بداخ�يل ان هذا هو املوضوع ال�ذي احتاجه. وتبقى 
الرواي�ة األخرة )الكه�ف( التي ولدت من لوح�ة هائلة كانت 

تعلن عن مركز تجاري جديد. 
* وتنتهي مشرة إىل أفالطون.. 

� ان�ه ألمر حتمي, ألني اعتقد إننا لم نعش أبدا إىل هذا الحد 
يف كه�ف أفالطون مثلما نفع�ل اآلن, اذ ان أفالطون كتب هذه 
األسطورة من اجلنا نحن, مع انه لم يعرف ذلك, ونحن نعيش 

اآلن يف مغارته نخلط بني الخياالت والواقع. 
* وبمج�رد ان تفرض الفكرة نفس�ها, هل تفرض الرواية 
ذاته�ا ايض�ا؟ الن الكثر منها مبني كمتاه�ة باتجاه الباطن 

بشخصيات تحقق مع ذاتها بذاتها؟ 
� اكت�ب مثل ش�جرة, تول�د وتنمو وال تق�ول: أخطأت عيّل 
الرجوع إىل الوراء( وهذا ال يعني اني ال اخطىء, وإنما ما عيّل 

تصحيحه, أصححه هناك. 
* ذل�ك مث�ر للفض�ول, ان تنتج م�ع هذا األس�لوب تأثر 
النف�ق الذي يبدو فيه الكاتب والقارىء عىل الس�واء يمضيان 
يف احتجاز نفس�يهما حني يأخ�ذ )النف�ق( بالتعقيد تدريجيا 

ويصبح حالكا مع كل خطوة يتقدمان بها إىل األمام. 
� هناك روايات يكون فيها هذا واضحا, مثل )تاريخ سرك 
ليس�باو( وأنا اعتق�دت بوجود ثالثة مس�تويات أدبية عندي, 

كما وجد بروفيسور أرجنتيني سبعة منها وهو عىل حق.
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د. غالب امل�شعودي

إن س�بل التصدي للخط�اب اإلبداعي يف ض�وء جدلية األصالة 
واملع�ارصة من ناحي�ة تنظرية البد إن يتوافر متس�ع من الوقت 
و صفحات واس�عة للنرش، لك�ن يف هذه العجالة س�تكون هناك 
عملي�ة احتواء مخت�رصة من ناحية منظومية، ك�ون الرجوع إىل 
)الكوزمولوجي�ا( � زمن البدايات � لهو عس�ر رغ�م انه متاح لو 
تصورنا انه حلم أو وهم. إن املايض لحظة، واملستقبل دهر.. ونحن 
نعيش بني وهمني، لق�د تكونت وتطورت حركة التاريخ والتنظر 
بفعل إس�هام كبر قدم�ه مجموعة من املفكري�ن، والذي يحتوي 
وضع�ا معق�دا قائما عىل وج�ود منظومة متع�ددة اإلطراف، وان 
كانت طروحات األصالة واملع�ارصة والحداثة.. والحداثة الجديدة 
قم�ة انزياحات ورأس اله�رم الخطي لهذا التصاع�د الدراماتيكي 
للحدث املؤجل يف تضاعيف األطر الحضارية، وكرس بذلك الهيمنة 
الش�املة ملجموع�ة م�ن الخطاب�ات، أفرزته�ا )إيديولوجي�ات( 
متعارضة س�حبت معها كل إش�كال الرصاع وان ل�م تكن بمنأى 
عن قانون التغرات االجناس�ية وقانون تثبيت اللحظة القدسية.. 
إذ أن ثمة قانوناً يس�ر كل عملية تكري�س، وهو بحد ذاته عملية 
انتق�ال من حال إىل ح�ال أو من مرحلة إىل أخ�رى. فعندما يكون 
الظ�رف املوضوعي وهو خ�ارج فعالية الذات غر مناس�ب لهذه 
املعادلة، س�يكون هناك ن�وع من الح�وار )املونوكرامي( الذي قد 
يجه�ز ع�ىل املنجز اإلبداعي ، ل�ذا عىل املبدع الفن�ان إن يعمل عىل 
كش�ف الواقع التاريخي مميزاً إياه بدقة عن تفسر وتقييم التيار 
االرثودوكي، بالرغم من اإلش�كاالت والصعوبات التي تنش�أ عن 
ذلك، فحينما نس�تعيد يف أذهانن�ا بداية متماس�كة لكتابة تاريخ 
التحوالت الكربى بمداد الفن والفن التشكييل بشكل خاص، والذي 
يج�ب أن يقرتن بتوطيد أركان الخط�اب الجديد وتخصيب الهوية 
بالحراك املعريف الذي يمنح العمل الفني عنرص نماء دون تضبيب.. 
فجواد س�ليم م�ن ناحية س�يميائية تمثل ه�ذه املعادلة الصعبة 
وأنجز نصبه يف س�احة التحرير، وكان عم�ال تفتخر به الحضارة 
ول�م يكن إال ش�هيدا يف محراب الفن العام. وه�و بالتايل نموذج يف 
االنفت�اح عىل األصالة املتمثلة بركام تاريخي عظيم وهي حضارة 
بالد الرافدين وما تمثله من تقنيات العرص، عىل الفنان أن ينش�ط 
كل الحواس كي يصل إىل انس�جام ما.. كانس�جام البن واليانع يف 
الرؤي�ة الطاوية، وه�و بذلك يخوض تجربة كلي�ة.. وهنا البد من 
اإلش�ارة بأن الوقائع التي يكتب عنها يف الحارض هي نتاج أحداث 
وممارسات خطط لها يف حقبة سابقة، وتعمل يف ضوء عرصها.. 
وهذا ما يجعل الوصول إىل النتيجة التالية امرأ رضوريا ومرشوعا 
يمث�ل الحصيلة الحضارية العامة، وهو بحد ذاته قد يبدو إش�ارة 
لوجود مفارقة بني الواقع العيني واالستخدام الطوبولوجي للرمز، 
فهن�اك من يس�عى إىل رف�ع التعمية ع�ن الكالم وتجري�د املرموز 
إلظه�ار املعنى.. والذي يؤدي بالتايل إىل عقلنه املطروح والتي قد ال 
تخلو من تس�طيح.. وعىل النقيض من ذل�ك هنا ما اصطلح عليه 
)ايتالوجيا( املعرفة التي تؤدي بالتايل إىل تناقض ظاهري، ويكون 
تجاوزه وارداً حاملا تتمث�ل أمام الفنان طبيعة العالقة بني الواقع 
والفكر عموما، فهذه العالقة ليس�ت بس�يطة ومبارشة، وبالتايل 
فه�ي ال تتم عىل نمط الصورة املر آتية، بل تتطلب من الفنان، كي 
يحيط بأبعادها يقظة جدلية.. أي أنها ستجس�د الحصيلة األكثر 
تماس�كا وعمق�ا يف التعبر عن الوعي التاريخي، والتي يس�تطيع 

الباحث فض أقنعتها وإعادتها إىل مصدرها اإلنساني..
يف العال�م ال يوجد تقدم يس�ر بخط مس�تقيم، ل�ذا ويف نطاق 
املط�روح املتقدم يمنحن�ا الرشعية بأن نقول وع�رب النتائج التي 
يصل إليها )الفنان �� املفكر( يف تخمني واستقصاء املالمح البعيدة 
غر املب�ارشة لطروح�ات األصالة واملعارصة والخ�روج بحصيلة 
مس�تقلة عن االحتياجات وبوصف هذه االستقاللية نسبية نوعا 
ما.. يمكن أن نقول إن اس�تلهام األصالة وصهرها يف إناء الحارض 
ه�ي كلية تمثل انج�ازاً بأوعية غاية يف التق�دم ذات كفاءة عالية 
محورها الفنان األصيل.. )اذ ليس الجمال عذباً إال لشدة مرارته.. 

كما إن النعيم ال نحس به إال يف أعىل درجات الوهم....!

�شرفات

خطاب األصالة 
بني املوروث واملعارصة 

�شرفاتخو�شيه �شاراماجو: 

ترجمة: با�شل حمودة
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        طه الزرباطي

فقط أنت يا صغري

اس�تطعت أن تبن�ي وطنا 
لهواك

عىل رمال اآلخرين

كرب الوطن بني يديك

نشيده زقزقة...

غضبه موج...

وبياض�ه ن�وارس جوعى 
...

وطن سترشبه البحار

وطن يذوب

أوط�ان  البح�ار   : أب�ي 
ذائبة..؟

أوطان يف املوج...

أوطان يف القاع...

أوط�ان تنح�ت يف الصخر 
آماال..

أوطان ...أوطان...أوطان

هذا يفرس غضب البحر

أبي سأرشب البحر

ألسرتيح من الحنني

  ميثم �شلمانوطــن

ال تنف�ع "مهفة" عبد الحس�ني املصنوعة من 
الس�عف برتطيب الهواء الحار فوق جس�د زوجته 
املنش�غلة برج�اء الرب ك�ي ينفخ تي�ار الحياة يف 
عصب املروح�ة املعلقة فوقهما. دأب�ا عىل إيصاد 
كل فتحة يف البيت تحس�باً من تسلل املوت إليهم، 

يف زمن شاع فيه الرصاص كاألثر. 
دقائق تهدر مشحونة بالوجع والخوف وسعر 
الطق�س الخان�ق، تتصاع�د كبخ�ار يتكاثف عىل 
ش�كل أرق يتقاطر من س�قف الغرفة. هي تغرق 
يف عرق جسدها الواهن يائسة من توسالتها التي 
قلبتها إىل س�ؤال: "كيف ال يستطيع بعث الروح يف 

آلة بسيطة وهو القادر عىل كل يشء؟" 
- الخنوع فراش وثر آمن والسؤال سجادة من 

شوك، أجابها. 
 لي�س لديهم�ا س�وى ال�كالم لرتوي�ض األرق 
املضاعف وس�ط هواء يغيل ب�ني جدران بدت أكثر 

قرباً. فاقرتحت عليه االشرتاك بنسج حكاية. 
أعجبته الفكرة فبدأ القص: 

- هن�اك راعي غنم يعمل ل�دى صاحب مزرعة 
جشع. يهيم باملاش�ية منذ تبخر آخر قطرة ظالم 
لغاي�ة نزول أول قط�رة. وال يتقاىض إال ما يكفيه 

لدفع آفة الجوع ليوم جديد.  
-  يعش�ق بنت صاح�ب املزرعة فيحوك حولها 
أحالمه يف اليقظة واملنام. وهي مش�غولة بسائس 

الخيول الوسيم الذي ال ينتبه لها. 
-  ال يحلم الراعي ببنت رب عمله فقط بل بكل 
بنات القري�ة، فحرمانه هائ�ل وقدرته عىل الحلم 
تكثف ش�بقه. كل ي�وم يتغ�زل بإحداهن بصوت 
مفخ�خ باإلث�ارة. يجذبها ملخدعه تحت الش�جرة 

حاضنا وحدته.  
- ال تط�ل الحكاية بماضي�َك املفلس من املرأة. 
أري�د قص�ة تمنحني الس�كينة وتنش�ط أحالمي 

اللذيذة. 
- إن�ِك تقودي�ن مس�ار الحكاية ع�ىل طريقة 

التمثيليات التلفزيونية بشكل مضجر. 
- ال ترف�ع صوتك أرجوك. س�أمنح هذا الراعي 

فرصة تحقيق أحالمه. 
- كيف؟ 

-  يف رحل�ة بحثه عن ال�كأل يف الربية يعثر عىل 
قطعة قم�اش تربز م�ن األرض كان�ت الرياح قد 
أكلت جس�د الحفرة التي تكس�وها. سحبها بقوة 
فتمزقت أطرافها. حفر قليالً وأخرج كيساً مملوءاً 
بمئات القطع الفضي�ة. رقص فرحاً لعثوره عىل 

هذا الكنز. 
-   ت�رك القطي�ع متناثراً يف الربي�ة وذهب من 
هن�اك إىل البل�دة كي يبي�ع هذه القط�ع الفضية 
ويت�زوج بن�ت صاح�ب املزرعة غر آب�ه لقطيعه 

الضائع. 
-  أخ�ذت أحالمه تتناس�ل وه�و يف طريقه إىل 
البل�دة: يش�رتي املزرع�ة ويقدمه�ا هدي�ة لفتاة 
أحالمه، يغرف العس�ل يف جزر الس�عادة، ويسيح 

مع حبيبته يف كل بقاع املعمورة. 
-  وبينم�ا هو غاط يف أح�الم اليقظة يصل إىل 
صائغ البلدة. يتفحص الصائغ قطع النقود كاتما 
قهقهاته. يرتع�ب الراعي لحقيق�ة كونها دراهم 
س�بكت يف زمن الخالفة من فضة رخيصة ومليئة 

بالشوائب. 
-  فك�ر ببيعه�ا إىل تاج�ر آث�ار. أمل�ه الوحيد 
بالث�راء من هذا الكنز. طلب م�ن الصائغ أن يدله 

عىل واحد. 
-  قال له الصائغ: ال تتعب نفسك فسيقول لك 
إنها ثروة قومية وال أستطيع املتاجرة بها. أو ربما 
س�يخرب عنك رجال األمن متهما إياك برسقة آثار 
البلد. وأضاف حابسا قهقهاته: لكن إن عثرت عىل 
مهرب سيش�رتيها منك أو إذا رج�ع زمن الخالفة 

فستكون أمرا تحيطك الجواري. 

-  ذه�ب إىل صديق له يقطن نفس البلدة. اكرب 
من يسنه بعدة سنني، وله عالقات كثرة. عىس أن 

يعينه يف العثور عىل مهرب آثار. 
-  أس�تقبله صديق�ه بحف�اوة، وأنبه�ر لرؤية 

دراهم الخالفة. وعده بالبحث عن مهرب. 
-   بع�د يوم�ني عثر صديقه ع�ىل مهرب وعاد 

األمل للراعي. 
-  أخ�ذ املهرب يتفحص الدراه�م ويدقق فيها 

قائالً: إنها أصيل�ة وحتما صاحبها كان 
تاج�را ثريا أو أمرا يس�بح وس�ط أرق 
الج�واري، لكن ه�ذا النوع م�ن الدراهم 
متوفر يف س�وق اآلثار بكث�رة وأنت ليس 
الوحيد الذي عثر عىل مثل هذا الكيس. لقد 
جاءن�ي العديد من الرجال يعرضون نفس 

البضاعة للبيع. دفع للراعي ثمناً بخس�اً ال 
يساوي ثمن ربع القطيع الذي أضاعه. 

مسحت الزوجة العرق املالح من جبينها 
وأحست بلهيب الغرفة يزداد قائلة: 

- أنت تدفع بالحكاية إىل مخرج مأساوي... 
سأجعله يراسل بنت صاحب املزرعة، ويصف 
لها عظمة هيامه وولعه بها، وهو فعل كل ذلك 
من أجلها. حتما ستساعده وتقبل الزواج منه، 

وربما تهرب معه إن رفض أباها. 
-  ت�زداد ل�ذة النهاي�ة كلم�ا عظم�ت الحرة 
حت�ى لو كانت محزنة. س�أتفق معك يا زوجتي. 
نعم. س�يعود الراعي إىل القرية متخفياً للقاء فتاة 
أحالم�ه، لكنه يفاجأ بموتها عىل ي�د أبيها حينما 

شاهدها يف حضن السائس. 
قطعت الزوجة تدف�ق الحكاية بصيحة معبأة 
بالنف�ور والضج�ر قائل�ة: "أن�ت تعق�د الحكاية 
وتؤرقني أكث�ر. أعرُف جيدا ما تريد الوصول إليه: 
س�تقول إن الراعي س�يحاول إقامة دولة الخالفة 
ك�ي يس�تثمر الدراهم. وتغ�رق القص�ة بالدماء. 
يكفيني ما أراه يوميا. سأترك الحكاية لك لتنهيها 

وحدك". 
أوقف ال�زوج حركة )املهفة( قائ�اًل بصوت ال 

يخلو من تهكم: "طز". 
أش�عل س�يجارة ليغط يف دخان من الحرسات. 
أما هي فتقلبت ثم اس�تقرت ع�ىل جانب الفراش 

وشخصت عيونها املبللة عىل الجدار.  

دراهم اخلليفـــــة



ميكروفون

طالل هادي: نحتاج إىل مسابقات لكشف املواهب

يرى الفنان طالل هادي أن الوسط الفني والثقايف بحاجة إىل مسابقات تكتشف مواهب جديدة يف 

مختلف املجاالت الفنية.

ل  ق�ا و

ه�ادي نق�ال عن وس�ائل إعالم محلي�ة أمس إن "اكتش�اف املواه�ب دائما يف 

مصلحة الثقافة والفن وخصوصا يف ما يتعلق بالكتاب، نحن بحاجة دائما 

إىل مثل هذه األنش�طة وهذه املمارس�ات ليس للكشف عن املواهب فقط 

بل حتى عن الطاقات األخرى يف التصوير واإلضاءة وغريها".

وأض�اف أن "عىل الكتاب والفنانني الرتويج إلبداعهم من خالل الوس�ائل 

الحديث�ة كالفيس�بوك ال�ذي يلغي الحواج�ز الجغرافية ك�ون عملية 

الرتويج رضورة ملحة". 

آخ�ر  وع�ن 

أعمال�ه، يع�اود ه�ادي 

مرسحي�ة  ع�رض 

األح�زان  )كوميدي�ا 

بمشاركة  الس�بعة( 

الوطني�ة  الفرق�ة 

ع�ىل  للتمثي�ل 

خش�بة امل�رسح 

خالل  الوطن�ي 

ترشين  ش�هر 

الثاني.

The Voice دنيا سمري غانم: رفضت تقديم
  رصحت النجمة دنيا سمري غانم أنها رفضت املشاركة يف تقديم الكثري من برامج املسابقات الغنائية يف الوطن العربي.

وقالت دنيا يف ترصيحات صحفية إنه من بني الربامج التي رفضت خوض تجربة تقديمها "TheVoice" وكذلك "ديو املشاهري" املرتقب 
عرضه.

وعزت بطلة "حلم عزيز" هذا الرفض إىل رغبتها يف الرتكيز يف التمثيل والغناء أيضا، وعدم الرغبة يف تش�تيت تركيزها خالل هذه 
الفرتة.

وتجهز دنيا حاليا أللبومها األول، والذي بدأت يف ترشين األول املايض تسجيل بعض أغانيه.
يف الوقت نفسه، تستعد النجمة الشابة ملسلسل جديد مع هاني رمزي وحسن حسني، يبدأ تصويره قريبا.

يذكر ان آخر مسلسالت دنيا سمري غانم كان "الكبري الجزء الثاني" والذي عرض يف رمضان 2011.

كيف تفاعل النجوم مع انفصال هيفا 
وأبوهشيمة؟

أعرب�ت الفنان�ة فيفي عبده ع�ن حزنها الش�ديد أثن�اء تلقيها خرب 
انفصال الفنانة هيفا وهبي عن زوجها أحمد أبوهش�يمة، وأكدت أن 

"هيفاء عىل املس�توى الش�خيص لديها رقة وبساطة ال توصف، بينما 
ع�ىل املس�توى الفني فهي فنان�ة مخلصة لعملها"، وقال�ت: "هو اليل 

هيخرس وردة عمرها ما هتتعوض".
أم�ا الفنانة غادة عبد الرازق فقد طالبت هيفاء ب�أن تتجاوز تلك األزمة 

رسيع�ا وأن تع�ود إىل فنها دون أي تش�ويش، مؤكدة ب�أن هناك عالقات 
زوجية استمرت أكثر من 30 عاما وانتهت باالنفصال فهذا ليس دليال عىل 

الفشل بل البد أن نتجاوز تلك املحنة دون خسارة.
أم�ا املمثلة اللبنانية الميت�ا فرنجية، قالت إن الزواج قس�مة ونصيب وأهم 

يشء يف إنه�اء العالقة الزوجية هو احرتام الطرف�ني لبعضهما البعض حتى 
بعد االنفصال.

سمرية سعيد: ال أفكر يف التمثيل
نف�ت املطربة املغربية س�مرية س�عيد الش�ائعات التي ترددت ح�ول دخولها مجال التمثي�ل، وقراءتها 

لسيناريو مسلسل لتقدمه يف رمضان املقبل.
سمرية قالت : »ال أفكر يف خوض تجربة التمثيل، ومن املمكن أن أقدم برنامجا، أما التمثيل فال أحب 

أن أخوض التجربة، واتخذت القرار بشكل نهائي«.
وأوضح�ت املطربة املغربية أنه�ا تحرض أللبومها الغنائي املقرر أن تطرح�ه يف الصيف القادم بعد 

غياب خمس سنوات.
وتش�ارك النجمة املغربية حاليا يف لجنة تحكيم صوت الحياة مع الفنانني هاني ش�اكر وحلمي 
بكر.ونفت س�مرية ما تردد حول ندمها عىل مش�اركتها يف صوت الحي�اة، خاصة مع إمكاناته 

الضعيفة.
وأش�ارت إىل أنه�ا "وافقت عىل املش�اركة دون تردد فهذه النوعية من الربامج كش�فت الجانب 

اإلنساني للفنانني من حيث خفة دمهم وتعاطفهم مع املتسابقني".
وكانت صاحبة "عىل البال" أعلنت يف وقت س�ابق تأجيل ألبومها الجديد إىل نيس�ان املقبل 
ب�دال من كانون االول، بس�بب انش�غالها بتصوي�ر الحلقات املبارشة م�ن برنامج صوت 

الحياة والذي تضطر للسفر بسببه إىل لبنان كل أسبوع.

ماذا كتبت يرسا حمنوش لكاظم الساهر؟
قدمت املتسابقة التونسية يرسا محنوش يف برنامج "أحىل صوت" رسالة بخط يدها للقيرص 
كاظم الس�اهر مدربها قالت فيها:"أستاذي كالمك يف مرحلة "الصوت و بس" جعلني أحس 

بالس�عادة وبقيم�ة فني وإحس�ايس وحملني املس�ؤولية أكث�ر فأكثر 
واختي�ارك يل يف مرحلة "املواجه�ة" زاد من هيبة 

هذه املسؤولية".
وتابع�ت: "أع�دك أن أك�ون جدي�رة به�ذه 

الثق�ة الت�ي منحتن�ي وأن أق�دم أحس�ن ما 
عن�دي تقديراً ل�ك وللجمهور الذي يش�هدني 

و يش�جعني ،أنا معك أحس باألم�ان و العدل 
ول�دي ثقة كب�رية يف ذوق�ك و اختي�ارك مهما 

كانت النتيجة".
وتتمت�ع يرسا بصوت جمي�ل إضافة إىل عالقات 

تربطه�ا بفنانني ما يجعلها من املرش�حني بقوة 
لنيل اللقب. وكانت قد أعلنت الفنانة ونجمة ستار 

أكاديم�ي1 به�اء كايف دعمه�ا الكام�ل لصديقتها 
ي�رسا محن�وش إذ كتبت ع�ىل حس�ابها يف التويرت 

"أن يرسا رشفتها وأنه�ا فخورة بها" ويف صفحتها 
عىل الفايس�بوك " ولقبت املواجهة التي جمعت يرسا 

بمحم�د خل�ف األق�وى يف الربنام�ج وأن ي�رسا كانت 
أفض�ل أداء وصوت، كما دع�ت كل محبيها لدعم يرسا 

ع�رب صفحتها الرس�مية ب�"ال تنس�وا متابعة برنامج 
ا أحىل صوت لالستمتاع بأحىل صوت وأقوى أداء لنجمتنا  ي�رس

محنوش نحن بحاجة لتش�جيعكم ودعمكم" فهي رس�الة مبارشة تدعو من خاللها 
معجبيها لدعم صديقتها.

كم�ا كانت النجمة التونس�ية فريال يوس�ف داعمة ملوهبة ي�رسا عرب صفحتها 
الرس�مية ع الفيس�بوك والتويرت إذ عربت أن يرسا كانت رائعة يف الس�هرة، وأن 
يرسا س�حرتها بصوتها وأنها فخ�ورة جدا بها وتتمنى له�ا حظا موفقا بباقي 

مراحل الربنامج.
كذلك نجم ستار أكاديمي 4 نادر قرياط أعلن بدوره عىل دعمه لبنت بلده يرسا من 

خالل صفحاته الرسمية يف مواقع التواصل االجتماعي.

بغداد/ عبد الجبار العتابي* 

منذ عام مىض رحل الناقد املوس�يقي عادل الهاشمي، 
وه�و رج�ل لدي�ه ذاك�رة ال كمبيوت�ر، تخت�زن أجمل 
األغني�ات الت�ي قدمه�ا العرب، م�ن األغني�ة األوىل إىل 
األخرية، ولديه م�ن املعلومات ما ال يمكن أن يكون له 
مثي�ل، وبإمكانه أن يغني أية أغنية أو يقرأ كلماتها أو 

يحكي عن تفاصيلها.
إذ يس�كب  اللحظ�ة األوىل تعتق�ده يم�زح مع�ك،  يف 
املعلوم�ات دفعة واحدة وه�ي النائم�ة يف أعماقه، وال 
يقولها بمحاوالت اس�رتجاع أو تلكؤ أو استحضار أبًدا، 

كما أنه يفهم يف األلحان واملقامات.
تش�عره أن�ه يجامل يف بع�ض األحيان مثلم�ا تجده ال 
يجام�ل أبًدا، لذلك كان�ت معاركه كثرية وأع�داؤه كثر، 
ولكن الغريب أنه لم يأبه بكل الهجمات وبكل السيوف، 
وكان ال يفعل س�وى أن يش�هر قلمه، فيه�رب الجميع 
وتته�اوى الس�يوف ع�ىل األرض، ويضط�ر أصحابه�ا 

للرضوخ ألمره الواقع.
العدي�د من املغنني كانوا يتمن�ون كلمة منه، يتمنون أن 
يذمه�م ال�ذم العنيف ويقس�و عليهم يف نق�ده، وألنني 
كنت قريباً منه لسنوات طويلة كان البعض يتوسطني 
لكي أجعله يذمه أو حتى يش�تمه، ولكنه كان يبتس�م 

ويقول: "معاذ الله".
ع�ادل الهاش�مي الذي أكم�ل دراس�ته يف القاهرة عام 
1964، ع�اش مفارقات حت�ى يف رحيل�ه، فقد مات يف 
يوم الجمعة الذي كان يحبه، ويف فندق أم كلثوم املطربة 
الت�ي يعش�ق صوته�ا، ويف طابق يعلو ع�ن األرض كثرياً 
توقف قلب عادل الهاشمي، القلب الذي عانى من أزمة قبل 
أيام من هذا الرحيل، واستلقى عىل رسير العناية يف مستشفى 
"ابن البيطار"، لكنه حني استيقظ فوجد القاهرة التي فارقها 
قب�ل نحو 40 عام�اً تلتفت اليه كأنها تغازله وهو الذي عش�ق 
موس�يقاها ومطربيها، فوجد نفس�ه مدفوًع�ا ومنجذًبا إليها، 

وحني فكر يف االس�رتاحة من عناءاته، اس�تلقى عىل رسير الراحة لكن 
قلب�ه لم يمهله فانكمش وم�ن ثم توقف، ولكنه قب�ل هذا كله صىل يف 
مس�جد جمال عبد النارص وزار مرقده، وزار شقة محمد عبد الوهاب 

وعمارة فريد األطرش.
يف فندق أم كلثوم ويف غرفة حملت اس�م أغنية يحبها "حاقابله بكرا"، 
كان هناك صمت، كل ما يف املكان وحوله توقف للحظة، حتى املوسيقى 

صمت�ت، بينم�ا األنغام أحنت رؤوس�ها، واملمرات املؤدي�ة اىل غرفته 
تحوَّل�ت إىل أجنحة س�ود، الصمت كان ينس�ج 

خيوطه إعالنا عن رحيل الرجل الغارق 
يف املوسيقى والوامق لها.

ثمة مفارقات يف رحيل عادل الهاشمي، 
وه�ي أنه مات يف يوم 11 / 11 / 2011، 

هذا الرقم املمي�ز يف الحياة، ومن الغريب 
أنه تويف والقمر بدر، أي أنه مات منتصف 

ش�هر ذي الحج�ة بع�د أي�ام م�ن العي�د، 
واملفارقة األخرى أن اسمه عادل الهاشمي 

يتك�وَّن من أح�د ع�رش حرًف�ا، وأن تاريخ 
والدت�ه )1946( ل�و جمعن�ا أرقام�ه لكانت 

)20(، وحني نضع جمع حروف اسمه يتكوَّن 
لنا الرقم )2011( وهي سنة وفاته، واملفارقة 

األخ�رى أن الفن�دق الذي مات في�ه هو )فندق 
أم كلث�وم( الذي يتكّون م�ن )11( حرًفا، وعدد 

حروف اسم الغرفة )حاقابله بكرا( 11 حرفا.
أصدر الهاش�مي ع�دة كت�ب، الكتاب األول ص�در ع�ام 1985 بعنوان 
"الغن�اء واملوس�يقى  من عرص ما قبل اإلس�الم إىل ح�د تحرير العراق 
بعد 2003"، والكتاب الثاني "مس�رية اللحنية العراقية"، والثالث "عن 
الع�ود العربي"، وكتاب "التالوة القرآنية- م�دارس وفنون". وكان من 
ق�د انتهى من تألي�ف كتاب عن الفن�ان فاروق هالل إس�مه "الصوت 
والص�دى"، وكتاب عن الفنان طالب القرة غويل اس�مه "وعد اخرض يف  
األغنية  العراقية"، وكتاب آخر طبع يف دولة االمارات العربية من ثالثة 

أجزاء عنوانه "األغنية العربية يف مائة عام" لم يره لألسف.
ووفاء لذكراه جمعت باقة من أقواله يف األغنية العراقية:

- إن الركيزتني األساس�يتان التي أستندت عليهما األغنية العراقية هما 
األطوار الريفية واملقام العراقي. ويعترب س�مري بغدادي رائًدا يف تطوير 
األغني�ة البغدادي�ة بعد التحاق�ه باإلذاعة العراقية ع�ام 1941، إذ كان 

األخوان داود وصالح الكويتي يف ذلك الوقت سيدا األغنية العراقية
الفرق�ة املوس�يقية الت�ي - إن أول م�ن اس�تخدم األغان�ي يف 

ع�ن  هو نش�أت  البغ�دادي  الجالغ�ي 
الفن�ان الراح�ل محم�د 

القبانجي،
- إن االغني�ة العراقية، 
كانت قبل الش�قيقني 
ش�يئاً  وداود  صال�ح 
تعلق بنظام البس�تة 
وص�ارت  الفق�ري، 
وم�ن  بعدهم�ا 
ش�يئاً  خاللهم�ا 

تعلق 
بنظام األغنية املركبة نسبياً 

مث�ال )قلبك صخ�ر جلمود، عىل ش�واطئ 
دجلة م�ر، هذا م�و انصاف من�ك، تأذيني، 

يامل�ايش الله وياك، مرابط، وي�ن رايح وين، 
من�ك ياالس�مر قلبي تمرم�ر، قلب�ي خلص، 

شكول عىل حظي(، وكثري غريها.
- الفن�ان الكب�ري محم�د عبد الوه�اب وخالل 

مق�ام  س�مع   1931 ع�ام  بغ�داد  اىل  زيارت�ه 
البس�تنكار من صالح الكويتي من خالل أغنية 

)قلب�ك صخر جلمود( التي لحنها لس�ليمة مراد، 
اغني�ة )اجري يا وتاث�ر عبد الوه�اب بهذا املقام ولحن عىل أساس�ه 

نيل( عام 1939.
- املوسيقى لدينا تعاني من ثقل الضغط الغرائزي الن االتجاه العام يف 
الثقافة املوس�يقية يعاني من الفقر املع�ريف والثقايف، فالثقل الغرائزي 
الذي اثر عىل املوس�يقى ولّد حص�اراً عاطفياً وكان هذا نتيجة افتقادنا 
ألس�اتذة جيدي�ن وفيثاغوريني مم�ا افقدنا الوعي النخب�وي يف مجال 
املوس�يقى والغناء ، مش�رياً اىل أن عدم وجود واقع تعليمي حقيقي اثر 

عىل هذا املجال ايضاً.
- هنالك محاولة لطمس املعالم الجمالية والحس الجمايل لدى الش�عب 
العراق�ي وذل�ك الن املوجودي�ن يف الس�لطة مجردين م�ن اي نوع من 

الثقافة.
- األغني�ة الجميل�ة هي نغم وتعب�ري راقيان عن البيئة، م�اذا يعني ان 
تكون االغنية ابنة بيئتها؟ ببس�اطة انها تعلن برصاحة انها مع احالم 

ال�ذي تول�د فيه وم�ع ذلك االنسان البس�يطة ومع موروث املجتمع 
الطاب�ع الحش�د من العوامل  ذات  املحلي�ة 

فيم�ا  الخ�اص  الفن�ي 
يتعلق بالنسيج اللحني 
وباالنغام املس�تخدمة 
الت�ي  وااليقاع�ات 
االغني�ة  تحتويه�ا 
وباللون الذي تطغى 
في�ه او يطغى فيه 
بالذاتية  االحساس 
الثقافية الوطنية.

- يف الع�راق كان 
املغن�ني،  كب�ار 
مرحل�ة  فبع�د 
املتعدد  الفن�ان 
عثمان  املواهب 
املوص�يل، ومحم�د القبانجي 
بوزنه املتمي�ز الواضح، كان هن�اك )حضريي ابو 
عزي�ز( بأنتش�اره الجغرايف الواس�ع، )ناظم الغ�زايل( بفرادته االدائية 
املس�تمدة من أصول التجويد العربي االصيل، )س�ليمة مراد( بفطرتها 

القوي�ة يف التلقي الغنائي، 
بابتكاره  )داخ�ل حس�ن( 

التطريبي يف فن االداء، )حس�ن 
حركت�ه  انتظ�ام  يف  خيوك�ه( 

الغنائية، )يوس�ف عمر( يف نهجه البغدادي يف غناء املقام 
العراقي ، )زكية جورج( بنرباتها الش�جية )صديقة املالية( بوقع 

صوتها القوي املشوب بغلظته.
- طال�ب الق�ره غ�ويل اخط�ر ملحن أنجب�ه الع�راق يف العرص 

الحديث.
- م�ا يتعل�ق بالقصيدة الي�وم ف�ان الذين يركب�ون موجتها 

ونخص بالذكر منهم كاظم الس�اهر فان تلحينها يعاني من 
نقائص عديدة اولها: العجمة يف اللفظ وس�بب ذلك عائد اىل 

غي�اب عنرص التدري�ب العلمي عىل ق�راءة وتجويد القران 
الكريم وثانيها: ان الساهر يبتلع نهايات الحروف العائدة 
للكلم�ة الش�عرية اىل جان�ب ذل�ك ان�ه اليعرف مس�الة 

اختالس االنفاس يف القصيدة خاصة يف حروف االمتداد 
كم�ا ان�ه ل�م يتع�ود معرفة تلح�ني املعنى الش�عري 
والقصي�دة الناجحة هي تلحني املعن�ى وليس املبنى 
ثم ه�و اخريا اليضبط اواخر ش�كل الكلمات فيحيل 

الشعر بذلك اىل زجل. انه يحيل "قالب القصيدة" اىل 
"قالب الطقطوقة" فلحنه فيها يذهب اىل املداعبة 

الخفيفة التي تفقد القصيدة رصانتها.
س�الًما لروحه، س�الًما لقلب�ه، س�الًما لوجهه، 
س�الًما ألس�تاذنا ومعلمن�ا الذي م�ات يف مرص 
التي عاش مشغوًفا بكبار فنانيها، سالًما يا أبا 
محمد فيل مع�ك ذكريات تحولت اىل دمع، ولم 

أستطع أن اكتب خرب رحيلك إال وكان الوجع 
يرضب قلبي ويهزم الضوء يف عيني، س�الًما 

ولست أنس�اك أيها الكبري، لقد رحلت نعم 
ه�ذا مؤكد لكن حض�ورك مهيب وكأنك لم 

ترحل.
•عن إيالف
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المسقبل العراقي/ لمياء نعمان 

تأث�ر بوالدت�ه حينم�ا كان صغ�رياً, ول�م يكن ذلك 
بقصدية بل كان يس�تمع إليها وهي تنشد األبيات 
والكلمات التي مس�ت ش�غاف قلبه الصغري، هكذا 
يتح�دث الش�اعر الغنائ�ي ع�ادل محس�ن يف لقاء 
ل�)املس�تقبل العراق�ي( ع�ن ارهاص�ات الش�عر 
وبداياته ويقول ايضا إنه بكى حينما سمعها تنعي 

والده املرحوم وترثيه:
محس�ن يامن ُفدوه لرس�ومك.. آش�تاك آُنا لشمة 

هدومك.. وتمنيت يومي كبل يومك 
ولوالها كما يقول الش�اعر عادل محس�ن )مواليد 
1960 – بغ�داد / خريج كلي�ة الرتبية( ملا تفجرت 
لديه موهبة الشعر فهو يستمع لها دوماً وأحّب لغة 
الجنوب الجميلة الت�ي تمتاز بالدفء والحب، وهو 
من الش�عراء الذي يتميزون بارتجال الشعر ودون 
تحضريات مس�بقة وعندما يدع�وه اىل مهرجانات 
شعرية ال يعد عدته بل وهو عىل املنصة تنساب منه 
الكلم�ات واألبيات والقصائد وكأنما تم تحضريها، 
وهذه القضية نادرة لدى ش�عرائنا. يقول محسن 
"بدأت بالشعر الفصيح ولكوني من منطقة شعبية 
ومن�ذ طفولتي انجذبت للش�عر الش�عبي ووجدت 
نف�ي فيه"، ويش�ري إىل أنه ومنذ ع�ام 1999 قدم 
برنامج ش�عري أس�مه "تجوال" وعىل قناة العراق 
الدويل آنذاك ومن ثم قدم عام 2005 برنامج "حوار 

النهرين" من عىل قناة النهرين بعدها قدم برنامج 
يف عام 2006 "نس�مات ريفية" عىل قناة البغدادية 
وعام 2007 قدم برنامج "حجيك ذهب" من إذاعة 
دجل�ة، عام 2009 ق�دم من قناة الحري�ة برنامج 
"مراسيل" وما زال يقوم بتقديمه وهو يجد نفسه 
في�ه كون القناة معتدلة ومحاي�دة وال تجربه عىل 
سياس�ة معين�ة كحال القن�وات التي لم يس�تطع 
التواصل معها ويوض�ح أن "القناة أعطتني حرية 
يف قراءات�ي للربنام�ج ومنهج�ه كم�ا أن�ي أش�عر 
وكأنني مع عائلتي وهذا ما يجعلني أنس�جم كثرياً 

مع املشاهدين".
* هال حدثتنا عن )مراسيل(؟

- "مراس�يل" برنام�ج أقدم�ه ع�ىل قن�اة الحرية 
يعني بمش�اكل الش�باب وطموحاتهم وتطلعاتهم 
وبالتأكيد هم يفصحون عن مش�اعرهم ويرغبون 
بقصائ�د غ�زل وح�ب وكلم�ات جميلة وع�ادة ما 
يطلبون مني قصيدة او أبياتا من الش�عر الشعبي 
وأق�وم بتلبية م�ا يودونه، وعادة م�ا يطلبون مني 
أبي�ات األبوذية وه�ي صعبة للغاية وم�ع ذلك عيّل 
ارتجاله�ا وإكمالها لهم وه�ذا ما يرسهم، كما يود 
البعض م�ن املش�اهدين بعض املعلوم�ات التي ال 
تحرضن�ي يف تذكره�ا ومع ذلك أج�د نفي أجيب 

عىل أسئلتهم.
* يبدو ان أكثر مشاهديك من النساء, ملاذا؟

- يأتي ذلك من احرتامي لكينونة املرأة وربما لكون 

الش�عر ُيكتب للمرأة دوم�اً..  فاملرأة ترافقني منذ 
صغ�ري وأن�ارص مظلوميته�ا ربما ذلك بس�بب 
محبتي لوالدتي ..وذك�ر ان كثرياً من املوضوعات 
املطروح�ة  يف الربنام�ج هي ع�ن األم واالبن الذي 
يجب أن يك�ون ما تريده األم م�ن طيبة وحنان، 
والنس�اء كم�ا حَدثن�ا يًري�ن يفَّ صورة االب�ن, لذا 
يصلني الس�الم والتحي�ة من أمهاتن�ا العزيزات, 
ل�ذا عالقتي باملرأة كما قال وطيدة وبش�كل كبري 
وأعتق�د أن�ا أكثر مقدمي الربامج ال�ذي تتصل به 

النساء ومن كل املراحل العمرية.  
* ألنك شاعر تنارص املرأة وتكتب الغزل وتتحدث 

بصوت رخيم بربنامجك؟
- بل أتعامل معهن باحرتام فائق ومودة وطيبة.. 
وحتى املشاهدين من الذكور اتعامل معهم بنفس 
الطريق�ة ل�ذا يتوض�ح ذلك م�ن خالل اس�تمرار 
الربنامج ومن العديد من االتصاالت الهاتفية التي 
تت�وارد للربنامج أثناء البث وم�ن خالل إبقائه  يف 
دورات�ه الربامجية ويف كل ع�ام وبقي يقدم عرص 

كل يوم جمعة.
* م�اذا تحب أن تطرح نفس�ك كش�اعر ام مقدم 

برامج؟
-أنا ال أطرح نفي كش�اعر بل ان الش�عر روحي 
وخلقت ش�اعراَ وتقدي�م الربامج مكمل يل وبدون 

الشعر ال أكون.

 العدد )382(  االثنني 12  تشرين الثاني  2012

األمريكيــة  الممثلــة  تحــاول 
ســتيوارت،  كريســتن  الجميلــة 
محو خيانتهــا لصديقها الممثل 
البريطانــي روبــرت باتينســون، 
بالتأكيد على رغبتها في أن ترزق 

منه بطفل.
ونقلت مجلة "فواسي" الفرنسية، 
عــن ســتيوارت، قولهــا أول من 
أمس إنها ترغب في أن تكون أما 
لطفل من باتينســون في أســرع 

وقت ممكن.

عادل حمسن: لوال والديت ملا عرفت الشعر

ما عالقة الرقم 11 بوفاة الناقد املوسيقي الكبري؟!

عادل اهلاشمي.. عام عىل الرحيل وكأنَّه لـم يرحل



ميكروفون

عامان من االرتباط العاطفي
أسرار عالقة بيبر وغوميز بعد انفصالهما

ن�ر موق�ع "Eonline" الربيطاني تحلي�اًل مفصالً لعالق�ة النجمني 
جاس�تن بيرب وس�يلينا غوميز منذ بدايتها، وتابع املوق�ع املراحل التي 
م�ر بها الثنائي منذ الس�ابع والعرين من كان�ون الثاني 2011 حتى 

التاسع من ترين الثاني الحايل موعد إعالن انفصالهما.
ففي التاس�ع من هذا الش�هر أكد موقع "E! News" انفصال النجمني 
الشابني جاستن بيرب وسيلينا غوميز بعد عامني من االرتباط العاطفي، 
ولكث�رة معجبي النجمني وهوس الفتيات بجاس�تن بي�رب، قام موقع 
"Eonline" باستعراض املراحل التي مرت بها عالقة بيرب وغوميز عىل 

مدار عامني وحتى انفصالهما. 
 Never" 8  شباط 2011: رصح جاستن بيرب خالل العرض األول لفيلم

Say Never" بأن سيلينا غوميز واحدة من أقرب أصدقائه.
27 ش�باط 2011: بعد انتشار األقاويل حول عالقتهما الغرامية، ظهر 
جاستن بيرب وسيلينا غوميز رسمياً كثنائي خالل الحفل السنوي ملجلة 

"Vanity Fair" لجوائز األوسكار. 
23 أيار 2011: س�افر الثنائي غوميز وبيرب لتمضية عطلة رومانس�ية 
 Billboard" بعد يوم واحد من تبادلهما القبالت علناً خالل حفل جوائز

."Music Awards
1 حزي�ران 2011: التقت س�يلينا غوميز ألول مرة بعائلة جاس�تن بري 

وأمضت وقتاً مميزاً مع والدة والد وأشقاء جاستن يف تورونتو.
5 حزي�ران 2011: ح�ر بي�رب وس�يلينا س�وياً حف�ل توزي�ع جوائز 
"MTV" لألف�الم، كما أعربت عن س�عادتها الرتباطها بجاس�تن، رغم 

تأكيدها عىل انزعاجها من املالحقة اإلعالمية لهما.
10 حزي�ران 2011: أثبت جاس�تن بي�رب أنه يعطي األولوي�ة يف حياته 
لس�يلينا غوميز، عندما تخىل ع�ن حضور نهائي كأس العالم للهوكي 
يف "فانكوف�ر" عن�د معرفت�ه أن غوميز محتجزة يف املستش�فى 

إلصابتها بالصداع والغثيان.
28 حزي�ران 2011: تبادل الثنائ�ي عبارات الغرام أثناء 

قيامهما بالتسوق يف متاجر نيويورك.
آب 2011: واجه جاستن وسيلينا الشائعات التي 
تناولت إمكانية انفصالهما بكل ش�جاعة، 
ق�د  الش�ائعات  وكان�ت 
س�يلينا  لرغبة  روجت 
بع�د  االنفص�ال  يف 
معرفتها أن جاس�تن 
ع�اد ليتح�دث م�ع 
الس�ابقة،  صديقته 
الش�هر  ب�أن  علم�ا 
نفس�ه ش�هد تصمي�م 
إدوارد لتمثال  الفنان داني�ال 
من الربون�ز لس�يلينا غوميز 
وجاس�تن بي�رب وه�م عراي�ا 
 Justin & Selena" وأس�ماه

."Forever
23 أيل�ول 2011:  بع�د حض�ور 
ديم�ي  لحف�ل  غومي�ز  س�يلينا 
لوفاتو، اس�تأجر جاس�تن قاعة 
س�ينما بلوس أنجلوس كي يس�تمتعا 

سوياً بمشاهدة فيلم "تيتانك".
ترين الثاني 2011: ظهر بيرب وغوميز 
 MTV " متشابكي األيدي يف حفل عشاء
Voices" كما حرا س�وياً حفل توزيع 

جوائز "MTV" املوسيقية األوروبية.
16 تري�ن الثان�ي 2011: اهتزت عالقة 
جاس�تن وس�يلينا قليالً، بعد اته�ام امرأة 
تبل�غ من العمر عرين عام�ا بيرب بأنه والد 

طفلها البالغ من العمر ثالثة أشهر.
7 كان�ون األول 2011: نف�ى املتح�دث باس�م 
جاستن بيرب الش�ائعات التي أشارت اىل خطوبته 
وسيلينا، وهي الشائعات التي انترت نتيجة ارتداء 

سيلينا لخاتم من املاس يشبه خاتم الخطوبة.
31 كانون األول 2011: احتفل الثنائي س�وياً بالعام 

الجديد يف نيويورك.
أي�ار2012: انترت ش�ائعات عن انفصال س�يلينا 
وجاستن عرب موقع تويرت بعد كتابة سيلينا لعبارة 
"ش�كرا للوقت ال�ذي أمضيت�ه معك" علم�اً بأنها 
قامت بمس�ح تلك العبارة بع�د فرتة وجيزة من 

كتابتها.
27 أي�ار 2012: اختل�ف جاس�تن بيرب 
مع مص�ور حاول التق�اط صور 
لسيلينا غوميز وهي تتسوق 
دون  أنجل�وس  بل�وس 

علمها.
5 تم�وز 2012:  تن�اول 
الثنائ�ي طع�ام يف مطعم 
تايالندي بعد انتشار شائعة 
علم�اً  مج�دداً،  انفصالهم�ا 
بأنهما س�افرا سوياً إىل طوكيو 
بع�د 6 أيام من انتش�ار الش�ائعة 

وبعد 8 ايام انتقال إىل نيوزيالندا.
8 أيل�ول 2012: اصطحبت س�يلينا 
أشقاء جاس�تن الصغار إىل العرض 
 "Hotel Transylvania " األول لفيلم

يف  مهرجان "تورونتو" السينمائي.
18 أيلول2012: رصحت والدة جاستن بيرب، باتي 
ماليل، يف حوار تليفزيوني، قائلة:" سيلينا مناسبة 

لجاستن وهما رائعان سوياً".
1 ترين الثاني 2012: رصحت سيلينا لصالح مجلة "غالمور"، 
قائلة إنها تعش�ق معجبني جاس�تن وتحرتمهم وتقدر والءهم 

له.
8 تري�ن الثاني 2012: أعلن�ت عارضة فيكتوريا س�يكرت، 
 "he Lion King" باربرا بالفني )19 عاما(، أنها شاهدت فيلم

برفقة جاستن بيرب يف برودواي.
9  ترين الثاني 2012: أكد موقع "E! News" بشكل حرصي 
خرب انفصال جاس�تن وسيلينا غوميز، ونقل عن مصدر بأن 
الثنائ�ي ق�د وجد صعوبة كب�رية يف الحفاظ ع�ىل عالقتهما 
العاطفي�ة يف ظل ازدح�ام جدولهما الفن�ي والصخب الذي 

تتميز به حياتهما.

بغداد/ عبد الجبار العتابي* 

منذ عام مىض رحل الناقد املوس�يقي عادل الهاشمي، 
وه�و رج�ل لدي�ه ذاك�رة ال كمبيوت�ر، تخت�زن أجمل 
األغني�ات الت�ي قدمه�ا العرب، م�ن األغني�ة األوىل إىل 
األخرية، ولديه م�ن املعلومات ما ال يمكن أن يكون له 
مثي�ل، وبإمكانه أن يغني أية أغنية أو يقرأ كلماتها أو 

يحكي عن تفاصيلها.
إذ يس�كب  اللحظ�ة األوىل تعتق�ده يم�زح مع�ك،  يف 
املعلوم�ات دفعة واحدة وه�ي النائم�ة يف أعماقه، وال 
يقولها بمحاوالت اس�رتجاع أو تلكؤ أو استحضار أبًدا، 

كما أنه يفهم يف األلحان واملقامات.
تش�عره أن�ه يجامل يف بع�ض األحيان مثلم�ا تجده ال 
يجام�ل أبًدا، لذلك كان�ت معاركه كثرية وأع�داؤه كثر، 
ولكن الغريب أنه لم يأبه بكل الهجمات وبكل السيوف، 
وكان ال يفعل س�وى أن يش�هر قلمه، فيه�رب الجميع 
وتته�اوى الس�يوف ع�ىل األرض، ويضط�ر أصحابه�ا 

للرضوخ ألمره الواقع.
العدي�د من املغنني كانوا يتمن�ون كلمة منه، يتمنون أن 
يذمه�م ال�ذم العنيف ويقس�و عليهم يف نق�ده، وألنني 
كنت قريباً منه لسنوات طويلة كان البعض يتوسطني 
لكي أجعله يذمه أو حتى يش�تمه، ولكنه كان يبتس�م 

ويقول: "معاذ الله".
ع�ادل الهاش�مي الذي أكم�ل دراس�ته يف القاهرة عام 
1964، ع�اش مفارقات حت�ى يف رحيل�ه، فقد مات يف 
يوم الجمعة الذي كان يحبه، ويف فندق أم كلثوم املطربة 
الت�ي يعش�ق صوته�ا، ويف طابق يعلو ع�ن األرض كثرياً 
توقف قلب عادل الهاشمي، القلب الذي عانى من أزمة قبل 
أيام من هذا الرحيل، واستلقى عىل رسير العناية يف مستشفى 
"ابن البيطار"، لكنه حني استيقظ فوجد القاهرة التي فارقها 
قب�ل نحو 40 عام�اً تلتفت اليه كأنها تغازله وهو الذي عش�ق 
موس�يقاها ومطربيها، فوجد نفس�ه مدفوًع�ا ومنجذًبا إليها، 

وحني فكر يف االس�رتاحة من عناءاته، اس�تلقى عىل رسير الراحة لكن 
قلب�ه لم يمهله فانكمش وم�ن ثم توقف، ولكنه قب�ل هذا كله صىل يف 
مس�جد جمال عبد النارص وزار مرقده، وزار شقة محمد عبد الوهاب 

وعمارة فريد األطرش.
يف فندق أم كلثوم ويف غرفة حملت اس�م أغنية يحبها "حاقابله بكرا"، 
كان هناك صمت، كل ما يف املكان وحوله توقف للحظة، حتى املوسيقى 

صمت�ت، بينم�ا األنغام أحنت رؤوس�ها، واملمرات املؤدي�ة اىل غرفته 
تحوَّل�ت إىل أجنحة س�ود، الصمت كان ينس�ج 

خيوطه إعالنا عن رحيل الرجل الغارق 
يف املوسيقى والوامق لها.

ثمة مفارقات يف رحيل عادل الهاشمي، 
وه�ي أنه مات يف يوم 11 / 11 / 2011، 

هذا الرقم املمي�ز يف الحياة، ومن الغريب 
أنه تويف والقمر بدر، أي أنه مات منتصف 

ش�هر ذي الحج�ة بع�د أي�ام م�ن العي�د، 
واملفارقة األخرى أن اسمه عادل الهاشمي 

يتك�وَّن من أح�د ع�ر حرًف�ا، وأن تاريخ 
والدت�ه )1946( ل�و جمعن�ا أرقام�ه لكانت 

)20(، وحني نضع جمع حروف اسمه يتكوَّن 
لنا الرقم )2011( وهي سنة وفاته، واملفارقة 

األخ�رى أن الفن�دق الذي مات في�ه هو )فندق 
أم كلث�وم( الذي يتكّون م�ن )11( حرًفا، وعدد 

حروف اسم الغرفة )حاقابله بكرا( 11 حرفا.
أصدر الهاش�مي ع�دة كت�ب، الكتاب األول ص�در ع�ام 1985 بعنوان 
"الغن�اء واملوس�يقى  من عرص ما قبل اإلس�الم إىل ح�د تحرير العراق 
بعد 2003"، والكتاب الثاني "مس�رية اللحنية العراقية"، والثالث "عن 
الع�ود العربي"، وكتاب "التالوة القرآنية- م�دارس وفنون". وكان من 
ق�د انتهى من تألي�ف كتاب عن الفن�ان فاروق هالل إس�مه "الصوت 
والص�دى"، وكتاب عن الفنان طالب القرة غويل اس�مه "وعد اخر يف  
األغنية  العراقية"، وكتاب آخر طبع يف دولة االمارات العربية من ثالثة 

أجزاء عنوانه "األغنية العربية يف مائة عام" لم يره لألسف.
ووفاء لذكراه جمعت باقة من أقواله يف األغنية العراقية:

- إن الركيزتني األساس�يتان التي أستندت عليهما األغنية العراقية هما 
األطوار الريفية واملقام العراقي. ويعترب س�مري بغدادي رائًدا يف تطوير 
األغني�ة البغدادي�ة بعد التحاق�ه باإلذاعة العراقية ع�ام 1941، إذ كان 

األخوان داود وصالح الكويتي يف ذلك الوقت سيدا األغنية العراقية
الفرق�ة املوس�يقية الت�ي - إن أول م�ن اس�تخدم األغان�ي يف 

ع�ن  هو نش�أت  البغ�دادي  الجالغ�ي 
الفن�ان الراح�ل محم�د 

القبانجي،
- إن االغني�ة العراقية، 
كانت قبل الش�قيقني 
ش�يئاً  وداود  صال�ح 
تعلق بنظام البس�تة 
وص�ارت  الفق�ري، 
وم�ن  بعدهم�ا 
ش�يئاً  خاللهم�ا 

تعلق 
بنظام األغنية املركبة نسبياً 

مث�ال )قلبك صخ�ر جلمود، عىل ش�واطئ 
دجلة م�ر، هذا م�و انصاف من�ك، تأذيني، 

يامل�ايش الله وياك، مرابط، وي�ن رايح وين، 
من�ك ياالس�مر قلبي تمرم�ر، قلب�ي خلص، 

شكول عىل حظي(، وكثري غريها.
- الفن�ان الكب�ري محم�د عبد الوه�اب وخالل 

مق�ام  س�مع   1931 ع�ام  بغ�داد  اىل  زيارت�ه 
البس�تنكار من صالح الكويتي من خالل أغنية 

)قلب�ك صخر جلمود( التي لحنها لس�ليمة مراد، 
اغني�ة )اجري يا وتاث�ر عبد الوه�اب بهذا املقام ولحن عىل أساس�ه 

نيل( عام 1939.
- املوسيقى لدينا تعاني من ثقل الضغط الغرائزي الن االتجاه العام يف 
الثقافة املوس�يقية يعاني من الفقر املع�ريف والثقايف، فالثقل الغرائزي 
الذي اثر عىل املوس�يقى ولّد حص�اراً عاطفياً وكان هذا نتيجة افتقادنا 
ألس�اتذة جيدي�ن وفيثاغوريني مم�ا افقدنا الوعي النخب�وي يف مجال 
املوس�يقى والغناء ، مش�رياً اىل أن عدم وجود واقع تعليمي حقيقي اثر 

عىل هذا املجال ايضاً.
- هنالك محاولة لطمس املعالم الجمالية والحس الجمايل لدى الش�عب 
العراق�ي وذل�ك الن املوجودي�ن يف الس�لطة مجردين م�ن اي نوع من 

الثقافة.
- األغني�ة الجميل�ة هي نغم وتعب�ري راقيان عن البيئة، م�اذا يعني ان 
تكون االغنية ابنة بيئتها؟ ببس�اطة انها تعلن برصاحة انها مع احالم 

ال�ذي تول�د فيه وم�ع ذلك االنسان البس�يطة ومع موروث املجتمع 
الطاب�ع الحش�د من العوامل  ذات  املحلي�ة 

فيم�ا  الخ�اص  الفن�ي 
يتعلق بالنسيج اللحني 
وباالنغام املس�تخدمة 
الت�ي  وااليقاع�ات 
االغني�ة  تحتويه�ا 
وباللون الذي تطغى 
في�ه او يطغى فيه 
بالذاتية  االحساس 
الثقافية الوطنية.

- يف الع�راق كان 
املغن�ني،  كب�ار 
مرحل�ة  فبع�د 
املتعدد  الفن�ان 
عثمان  املواهب 
املوص�يل، ومحم�د القبانجي 
بوزنه املتمي�ز الواضح، كان هن�اك )حضريي ابو 
عزي�ز( بأنتش�اره الجغرايف الواس�ع، )ناظم الغ�زايل( بفرادته االدائية 
املس�تمدة من أصول التجويد العربي االصيل، )س�ليمة مراد( بفطرتها 

القوي�ة يف التلقي الغنائي، 
بابتكاره  )داخ�ل حس�ن( 

التطريبي يف فن االداء، )حس�ن 
حركت�ه  انتظ�ام  يف  خيوك�ه( 

الغنائية، )يوس�ف عمر( يف نهجه البغدادي يف غناء املقام 
العراقي ، )زكية جورج( بنرباتها الش�جية )صديقة املالية( بوقع 

صوتها القوي املشوب بغلظته.
- طال�ب الق�ره غ�ويل اخط�ر ملحن أنجب�ه الع�راق يف العرص 

الحديث.
- م�ا يتعل�ق بالقصيدة الي�وم ف�ان الذين يركب�ون موجتها 

ونخص بالذكر منهم كاظم الس�اهر فان تلحينها يعاني من 
نقائص عديدة اولها: العجمة يف اللفظ وس�بب ذلك عائد اىل 

غي�اب عنرص التدري�ب العلمي عىل ق�راءة وتجويد القران 
الكريم وثانيها: ان الساهر يبتلع نهايات الحروف العائدة 
للكلم�ة الش�عرية اىل جان�ب ذل�ك ان�ه اليعرف مس�الة 

اختالس االنفاس يف القصيدة خاصة يف حروف االمتداد 
كم�ا ان�ه ل�م يتع�ود معرفة تلح�ني املعنى الش�عري 
والقصي�دة الناجحة هي تلحني املعن�ى وليس املبنى 
ثم ه�و اخريا اليضبط اواخر ش�كل الكلمات فيحيل 

الشعر بذلك اىل زجل. انه يحيل "قالب القصيدة" اىل 
"قالب الطقطوقة" فلحنه فيها يذهب اىل املداعبة 

الخفيفة التي تفقد القصيدة رصانتها.
س�الًما لروحه، س�الًما لقلب�ه، س�الًما لوجهه، 
س�الًما ألس�تاذنا ومعلمن�ا الذي م�ات يف مرص 
التي عاش مشغوًفا بكبار فنانيها، سالًما يا أبا 
محمد فيل مع�ك ذكريات تحولت اىل دمع، ولم 

أستطع أن اكتب خرب رحيلك إال وكان الوجع 
يرب قلبي ويهزم الضوء يف عيني، س�الًما 

ولست أنس�اك أيها الكبري، لقد رحلت نعم 
ه�ذا مؤكد لكن حض�ورك مهيب وكأنك لم 

ترحل.
•عن إيالف
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مسرحية  الخيزران 

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف / فارعة السقاف 

إخراج / رسول الصغري 

الرقصات االستعراضية / ابراهيم مزنر 

تمثي�ل / مجموع�ة م�ن الش�باب اله�واة التابعني 

ملؤسسة لوياك 

تقديم / فرقة لوياك املرسحية يف الكويت 

الزمان/ 2012 يف 25 أيلول 

املكان / الكويت – مرسح املتحف الوطني 

املناسبة/ افتتاح مهرجان الشباب يف الكويت 

تدور قصة املرسحية حول شخصية الخيزران زوجة 

والخليفة موىس الهادي وتناقش الخليفة العبايس املهدي وأم الخليفة هارون الرشيد 

فك�رة الحكم والس�لطة والرصاع الدائ�م والذي من 

املمكن أن يحول اقرب األصدقاء إىل أعداء. 

املخرج رسول الصغري 

بتول عزيز.. ألول مرة 
كوميديا 

بع�د أن ظهرت لن�ا ألول مرة يف ش�خصية فاطمة من 
خالل مسلس�ل النرس وعي�ون املدينة كزوج�ة إلبراهيم 
ال�ذي جس�د ش�خصيته الفن�ان محس�ن الع�يل .. تعود 
الفنانة بتول عزيز لتجس�د ش�خصية زوج�ة احد األطباء 
التي تكش�ف خيانته لها يف أول أي�ام زواجه منها وذلك من  
خالل املسلس�ل التلفزيوني قصة حي بغدادي للكاتب حامد 

املالكي واملخرج فارس طعمة التميمي. 
وجديده�ا ان هن�اك مروع�ا مع املخ�رج محس�ن العزاوي 

ي�م  عمل كوميدي جاد يخاطب العائلة العراقية ويناقش همومها. لتقد

عواطف السلمان خنساء خزاعة هي 
تع�ود الفنان�ة عواط�ف الس�لمان إىل الشاش�ة م�ن خالل املسلس�ل 
التلفزيون�ي "فدع�ة" وال�ذي يتحدث عن ش�اعرة تدع�ى فدعة عيل 
صويح الزريجاوية واملعروفة ب� خنس�اء خزاعة وكانت قد عاش�ت 
يف القرن الثامن عر امليالدي واش�تهرت كونها ش�اعرة وحكيمة يف 

حتى  ذاته،  انه�ا اش�تهرت يف حينه�ا برثائه�ا الوقت 
كما اشتهرت الخنساء برثائها ألخيها حسني 

خيه�ا  صخر. أل
يج�در  ذكره ان املسلس�ل من م�ا 
لي�ف  سهد هدابي وإخراج تأ
الله  غس�ان .. وق�د ت�م عب�د 
عدد من محافظات تصوير يف 

ت  لفرا االوسط .ا

ما عالقة الرقم 11 بوفاة الناقد املوسيقي الكبري؟!

عادل اهلاشمي.. عام عىل الرحيل وكأنَّه لـم يرحل



         امل�شتقبل العراقي/ �شراب �شهاب البدري
المدرس�ة هي الصرح التعليم�ي الذي يتلقى فيه 
الطالب تعليمه طوال س�نوات المدرس�ة.. وهي 
التي تش�كل مس�تقبل حيات�ه المقبل�ة، خاصة 
ف�ي مرحل�ة م�ا قب�ل االبتدائي�ة والت�ي تعرف 
ب�)الروض�ة(.. والت�ي تمث�ل الصدم�ة األول�ى 
للطف�ل.. ل�ذا فه�ي م�ن أخط�ر مراح�ل التعليم 
ولذل�ك ينصح الخبراء بأن تحظ�ى هذه المرحلة 
باالهتم�ام األكبر وأفضل المعلمي�ن والمؤهلين 
لها.. ولكن لألس�ف الش�ديد ما يحدث في الواقع 
عك�س ذل�ك تماما.. فه�ذه المرحلة ت�كاد تكون 
مهمل�ة وتضم أق�ل المعلمين كف�اءة.. فيوضع 
به�ا أي مدرس غير مؤهل وال يس�تطيع التعامل 
مع الطفل بطريقة تربوية س�ليمة.. وقد يعكس 
ذلك عقدا نفس�ية تؤثر فيه بع�د ذلك.. بل وتربي 
عن�ده فوبيا المدرس�ة وتصبح مش�كلة ضخمة 
تواج�ه أولياء األمور.. ليس األم�ر في المدارس 
الحكومية فقط.. ولكن نفس الشيء ينطبق على 
المدارس الخاصة أيضا.. بل قد يتعدى األمر أيضا 

للمرحلة االبتدائية.
هن�اك مش�اكل أخ�رى قد تواج�ه التلمي�ذ وهي 

ع�دم التكي�ف م�ع المناه�ج 
المراح�ل  ف�ي  وصعوبته�ا 
ل�دور  باإلضاف�ة  التالي�ة.. 
المدرس في عدم قدرته علي 
توصي�ل المعلوم�ة بش�كل 
جي�د للطال�ب فيجد نفس�ه 
باإلضاف�ة  متكي�ف..  غي�ر 
له بالضرب  المدرس  لتهديد 
حال ع�دم فهم�ه.. كل هذه 
المش�كالت تواجه مستقبل 
أطفالنا التعليمي.. ولألسف 
قد تواجه باإلهمال الذي قد 

يتفاقم بعد ذلك.. 
وللوق�وف عل�ى ابع�اد هذه 
ه�ذه  وضعن�ا  القضي�ة 
مائ�دة  عل�ى  المش�كالت 

آرائهم  لمعرف�ة  المختصي�ن 
حولها.

اأ�شباب عديدة لرف�ض املدر�شة
الحياتي�ة  ح�االت كثي�رة م�ن واق�ع تجاربن�ا 
تعكس أس�باب رفض الطفل للمدرس�ة في أكثر 
م�ن مرحل�ة ولألس�ف يك�ون س�ببها األول هم 
المدرس�ون.. فالمعلمة التي م�ن المفترض أنها 
بمثابة أم له في المدرس�ة تنقل�ب لجالد للطفل 
وقد تقوم بتفريغ غضبها ومشاكلها الشخصية 
عل�ي ذلك الطفل البريء الذي ال ذنب له وال تدري 
بم�دى الكارث�ة التي تس�ببها له بعد ذل�ك.. وقد 
يه�رب أولي�اء األمور م�ن الم�دارس الحكومية 
ويلج�أون للخاص�ة اعتق�ادا منه�م بأنه�ا أكثر 
ج�ودة ألبنائهم ويتحاملون على أنفس�هم بدفع 

مصروف�ات عالية بخ�الف المتطلب�ات األخرى 
الت�ي تطلبه�ا المدرس�ة أيضا ولكن لألس�ف قد 
يصدمون بمعرفة الواقع الذي يجدونه عكس ما 
كانوا يتصورون.. فالمدارس الخاصة اآلن تضم 
مدرسين غير متخصصين وغير تربويين أصال.. 
مجرد أنه يحمل ش�هادة جامعية فقط.. وال يهم 
المدرس�ة س�وى جمع المصروفات م�ن أولياء 
األم�ور فقط.. هذا في ح�ال المدارس الخاصة.. 
وأم�ا الم�دارس الحكومي�ة ليس من حق�ك أبدا 
أن تطال�ب بالمعامل�ة الحس�نة البن�ك أو تبحث 
ع�ن الجودة ألنه�ا م�دارس مجاني�ة.. المدرس 
فيه�ا دائما عل�ى حق والتلميذ لي�س له أي حق.. 
والنتيجة لهذه وتلك إما أطفال ضعفاء دراسيا أو 

ذوو عقد نفسية مما يحدث لهم في المدارس.

التعامل والتفهم الرتبوي
يق�ول الدكتورعب�د النع�م صبي�ح أس�تاذ عل�م 
االجتم�اع: الفت�رة األول�ى في دخ�ول المدارس 
تمث�ل  الروض�ة  مرحل�ة  وخاص�ة  لألطف�ال 
صدم�ة اجتماعي�ة كبي�رة ألنه�ا تنتزع�ه م�ن 
أحض�ان الوالدي�ن لعال�م مجه�ول ربما يفش�ل 
في�ه أو ينجح.. ويتمثل رف�ض األطفال في عدة 
ص�ور إما بالب�كاء أو الصراخ أو الن�وم أو إدعاء 
الم�رض.. وهنا يأتي دور المدرس�ة ف�إذا كانت 
تقوم بواجبها الترب�وي على الدور األكمل فإنها 
تحببهم فيها سواء باألنشطة أم األلعاب النتزاع 
ش�عور الغربة بداخلهم في هذه المرحلة.. وهنا 
يأتي دور المعلمين ولكن لألسف المعلم في هذه 
المرحلة ليس متخصصا وغير مؤهل بشكل جيد 
له�ذه المرحلة.. إذ يجب إخضاع المعلمين لدورة 
تدريبية ال تقل عن 3 أش�هر علي يد متخصصين 
ف�ي الطفول�ة وعل�م النف�س واالجتم�اع حتى 
يس�تطيعوا التواصل مع األطفال بشكل علمي.. 
ولك�ن من المعروف أن ليس كل األطفال س�واء 
فسوف يالقون صعوبات ومعوقات ولذلك يجب 
التواصل بين المنزل والمدرس�ة في تلك المرحلة 
أولي�اء األم�ور  المدرس�ة باس�تضافة  فتق�وم 
ويحدث مايس�مى باليوم  المفتوح.. ولذلك يجب 
ضرورة تفعيل ما يع�رف بمجالس اآلباء وكذلك 

مفه�وم الث�واب  بعيدا عن العق�اب مثل الجوائز 
والرح�الت.. ويج�ب أن يكون المعل�م علي قدر 
م�ن الذكاء للتواصل مع الطفل ألن هذه المرحلة 
تمثل نقلة نوعية للطفل، والمش�كلة ليس�ت في 
الطرف الصغي�ر ولكنها على الطرف األكبر وهو 

المعلم.
ولذل�ك أقول لي�س كل م�ن يحمل ش�هادة كلية 
التربي�ة نفس�ها يصل�ح أن يكون معلم�ا، ولكن 
م�ن الض�روري التأهي�ل النفس�ي واالجتماعي 
التظه�ر  حت�ى  له�ؤالء  والترب�وي  والثقاف�ي 
مش�اكلهم الش�خصية وعقده�م النفس�ية على 
األطف�ال مثل المعلمة التي تعاني مش�كالت مع 
زوجها ف�ي المنزل ومش�اكل في بيته�ا فتقوم 
بتفريغها في المدرسة فتأتي على الطفل.. فهي 
إذن فكرة تحويل غضبي على طرف ليس له ذنب 
ربم�ا تترك عنده عقدة.. وهناك أيضا مدرس�ون 
وع�دم  األطف�ال  جه�ل  يس�تغلون  منحرف�ون 
تفرقته�م ف�ي التصرفات بين بعضه�ا البعض.. 
ولكن هذه األش�ياء منصوص عليها في الميثاق 
العالم�ي لحقوق األطف�ال وهي عدم اس�تغالل 

األطفال جنسيا.

املطلوب تنمية رغبة التعرف
ويضيف أس�تاذ علم االجتماع ثمة أطفال عندهم 
رغب�ة التعرف واالس�تطالع وهو م�ا يظهر في 
األسئلة غير المباش�رة والبد أن يكون لها إجابة 

عن�د الوالدين ف�ال تق�ول األم أو األب أنت صغير 
أو ال أع�رف اإلجاب�ة ألنه س�يبحث بع�د ذلك عن 
اإلجابات في مكان آخر، فيذهب إلى األستاذة أو 
المدرس�ة فإذا كان عندها عقد نفسية ستصبها 
عل�ى الطف�ل، ولذل�ك يج�ب أن يتأه�ل المدرس 
لمواجهته�ا والتعام�ل معه�ا، ألن العل�م يق�ول 
إن الطف�ل يب�دأ اإلدراك من ٦ أش�هر وهي ذاكرة 
تب�دو عكس ما يعتقد اآلخ�رون أنه اليفهم وفي 
مرحلة الروض�ة يكون عالج الطف�ل عن طريق 
المعاملة الحس�نة والهدايا وع�دم الضغط عليه 
بمعلومات الس�عها مخه فيج�ب أال يكون هناك 

تعليم في هذه المرحلة 
وتك�ون  الصغي�رة 
ف�كاً..  ألعاب�اً..  كله�ا 
ش�خبطة..  تركيب�اً.. 
رسماً.. مشاهدة شيء 
كان  وإن  وتقلي�ده 
والب�د م�ن معلوم�ات 
ففي  بس�يطة  دراسية 
فقبل  الح�دود..  أضيق 
الطف�ل  س�نوات   ٤
يك�ون غير ق�ادر على 

االستيعاب الكامل.

مراحل رف�ض املدر�شة 
والدرا�شة !!

وأم�ا الدكت�ور س�عيد 
عمر استش�اري الطب 
لألطف�ال  النفس�ي 
فيق�ول  والمراهقي�ن 
مراح�ل  ع�دة  "هن�اك 
لرفض الطفل للمدرسة 
ف�ي  تظه�ر  وأوله�ا 
مرحلة الروضة وكذلك 

في س�ن ١١ سنة وأيضا عند االنتقال من مرحلة 
إل�ى مرحلة جديدة من االبتدائية للمتوس�طة أي 
سن 14، 15 سنة وكذلك االنتقال من المتوسطة 
للثانوي�ة.. ويح�دث رفض الطفل للمدرس�ة في 
عدة حاالت أوال: الطف�ل الذي لم يذهب لحضانة 
مبكرا ودخل المدرسة مباشرة فهو قد تعود على 
البيت وارتبط باألم فعندما ذهب للمدرس�ة وجد 
نظام�ا مختلف�ا فهو يجلس عل�ى مكتب ويطيع 
األوامر فيبدأ الطفل يقلق ويتحرك كثيرا ويحدث 
له قلق نفسي وبعض المعلمات في هذه الحاالت 
اليعرفن كيفية التعامل مع الطفل فتتعامل معه 
بعصبي�ة وعن�ف فيرفض الطفل أكث�ر ويبدأ في 
كراهية المدرسة.. الثاني: أن هناك طفالً منعزال 
ألن األسرة بطبيعتها منعزلة أو األب كذلك وهذا 
يك�ون وراث�ة في بع�ض األحيان.. س�بب ثالث: 
وه�و أن يكون الطف�ل متعلقا بأم�ه تعلقا زائدا 
وال يريد الذهاب للمدرس�ة مع أنه غاية الذكاء.. 

السبب الرابع: وهو المشاكل األسرية في المنزل 
فيفض�ل الطف�ل البقاء ف�ي المن�زل ليحمي أمه 
ويطمئ�ن عليها.. خامس�ا: في حال�ة وفاة أحد 
األقرباء لألس�رة أو من المعارف فيخاف الطفل 
على م�ن يح�ب فيجلس بج�واره بالمن�زل ألنه 
يخ�اف على أبي�ه وأمه ويري�د االطمئن�ان على 
وجودهما.. أما السبب السادس: وهو أكثر أهمية 
وش�يوعا وهو م�ن خالل تعامله م�ع أقرانه في 
المدرسة أو معلمته فمثال ذهب الطفل للمدرسة 
فت�رة صغيرة لع�دة أيام وص�دم بتعامل معلمته 
مع�ه بعنف أو معاملة أقران�ه أو تعرض للضرب 
فيح�دث للطف�ل كراهية 
للمدرس�ة.. ولذل�ك يجب 
أن تكون المعلمة متفهمة 
النفس�ية  الطف�ل  لحال�ة 
ولذا يجب أن تكون مدربة 
تربويا ولي�س مجرد أنها 
تعرف عربي أو إنجليزي.. 
التعام�ل  أس�لوب  ألن 
الطف�ل يح�دد قبوله  مع 
ولذل�ك   ال..  أم  للمدرس�ة 
نرف�ض العنف س�واء في 
المنزل أم المدرسة ولهذا 
الع�الج  أن يك�ون  يج�ب 
للمدرس�ة  الذه�اب  ه�و 
بشكل تدريجي ألن بعض 
األطفال يرفضون التغيير 
ألن إحساسه باألمان هو 
فيما تع�ود عليه والخوف 
المقبل  عنده يك�ون م�ن 
فيج�ب  اليعرف�ه  ال�ذي 

تحضير الطفل لذلك.

اوؤلياء الأمور واملدار�ض
ويواصل يج�ب على ولي 
األمر الذهاب للمدرسة مرتين أو ثالثاً والجلوس 
م�ع المعلمي�ن.. ألن كل أم تعرف ابنه�ا جيدا إذا 
كان هذا الطفل حساسا أو منعزال أو جبانا.. وإذا 
ضرب الطفل من أصحابه أو من معلمته وحدثت 
له أحداث مؤلمة في المدرسة فيخاف من الذهاب 
مرة ثانية.. وخطأ أن يقول األب البنه )أنت ليس 
رجال( عليك ضرب من يضربك.. ألنه من الممكن 
أن يكون هناك طفل غير عدواني.. هذا بالنس�بة 
لمرحلة الروضة.. أما بالنسبة لما فوقها فيحدث 
رفض التلميذ للمدرس�ة بس�بب ع�دم تكيفه مع 
المناهج وخوفه من الفشل أو يكون طفال مثاليا 
ويري�د الحص�ول عل�ي درج�ات عالي�ة لتحقيق 
رغبتهم في المنزل يخش�ى ع�دم تمكنه من ذلك 
فيتفادى كل هذا ويفضل عدم الذهاب للمدرس�ة 
أصال.. وكذلك بس�بب انتقاله من مرحلة لمرحلة 

أخرى وهو يخاف من التغيير.

        امل�شتقبل العراقي/ ب�شرى ال�شمري

الحقيبة  الجميلة   والزي   المدرسي   الجديد ,  وزمزمية  
 المي�اه   النقي�ة   وغيره�ا   م�ن   األش�ياء   التي   يس�عد  
 صغارنا   بها   وهم   يدخلون   عالماً ًً  جديدا ًًًًً  اس�مه   عالم  
 التعليم ..  هذه   المقب�الت   ال   تكفي   وحدها ..  البد   من  
 حنان   وحب   وعطف   وأبوة   وأمومة   يستقبل   بها   أهل  
 التعلي�م   الوافدين   الجدد   إلى   قاعات   الدراس�ة   ابتداء  
 م�ن   الحضانة   ووصوال   إلى   مدرجات   الجامعة ، لكن  

 يحدث   في   أحي�ان   كثيرة   خروج  
 البع�ض   ع�ن   األس�اليب  
 التربوي�ة   واس�تخدام  
 القس�وة   وتعنيف   الصغار ،  
وأحيانا   ض�رب   بالحزام  او 
العصا او بالي�د، فضال عن 
التقريع بالكلم�ات النابية،  
م�ا   يجع�ل   بع�ض   التالميذ  
 يجدون   في   المدرسة   وهذا  

 العالم   الجديد   جحيما . 

 عنف وع�شبية املدر�شة
تقول   إيمان طالب )  خامس 
 ثان�وي (:  أنا   م�ن   الطالبات  
 الملتزم�ات   بحض�ور  
 ال�دروس   وأح�رص   عل�ى  
 التركي�ز   واالس�تماع   إل�ى 
 المدرس�ات   وأجل�س   ف�ي  

 الصف   األول   في   الص�ف   وال   أعرف   طريق   الغياب أو  
 التهري�ج   في   الصف  لكن   في   اح�د  دروس    الفيزياء  

 إن   قم�ت   بس�ؤال   زميلتي   الجالس�ة   بجواري  
 كان   معه�ا   قل�م   رصاص  
 ال   تحتاج�ه   بص�وت  
 منخفض   ج�دا   ولم   يتعد  

 األم�ر   ث�وان   مع�دودة ، 
 فوجئ�ت   بعدها   بالمدرس�ة  

 تس�حب  دفتري  أنا   وزميلتي  
 وتق�ذف   بهم�ا   عل�ى   األرض  

 بعن�ف   وقامت   بتعنيفن�ا   وطردنا  
 خارج   الفصل ,  فبدأت   بالبكاء   تلقائيا  

 وش�عرت   بغب�ن   عظي�م   وم�ن  
 وقتها   كرهت   م�ادة   الفيزياء  

 ولم   أع�د   أفهمه�ا   بعد   أن  
 كن�ت   متفوق�ة   فيها  

صبح�ت   أ  و
 درجاتي   سيئة  

 جدا   فيها . 

ابنتي تكره املدر�شة ولكن !
أما   هيام   صالح   فتحكي   عن   تجربة   ابنتها   سما  ) أول  
ابتدائي (  مع   المدرس�ة ;  وتق�ول :  الحظت   بعد   فترة  
 من   دخول   س�ما   إلى  المدرس�ة   خوفها   الش�ديد   من  
 الطلبة   ومن   المجموعات   والمدرس�ين   والمدرسات  
 عل�ى   غي�ر   طبيعته�ا   وال   تتج�اوب   أو   تتفاع�ل   في  
 الفصل   مع   المدرس�ين ,  وإذا   س�أل   أحد   المدرس�ين  
 التالمي�ذ   عن   أدائه�ا   للواجب   المنزل�ي   ال   تجاوب   أو  

 تتكلم   على   الرغم   من   قيامها   به   أوال   بأول ,
 وكذل�ك   تذه�ب   يومي�ا   إلى  
 المدرس�ة   بالب�كاء  
 والص�راخ ,  وف�ي   م�رة  
 قال�ت   ل�ي   إنه�ا   ال   تحب  
 الذه�اب   إلى   المدرس�ة  
 بس�بب   إحدى   معلماتها  
 التي   تقوم   دائما   بتأنيبها  
 والصراخ   على   التالميذ , 
 لك�ن   م�ع   بداي�ة   الفترة 
الدراس�ية   الثاني�ة    قمت  
 بإحض�ار   بع�ض   الهدايا  
 وأعطيته�ا   لمدرس�تها  
 لتقوم   بتقديمها   لس�ما  
 كمكاف�أة   لك�ي   تح�ب  
 المدرس�ة ,  حت�ى   أنه�ا  
 كان�ت   تبدأ   ف�ي   االنهيار  
 والب�كاء   عندما   تس�مع  
 كلم�ة   امتح�ان   وذل�ك   بس�بب   الرعب   ال�ذي   زرعته  
 المدرس�ة   ف�ي   رأس�ها   م�ن  

 االمتحان ,
 وش�كوت   ه�ذا  
 األس�لوب   ف�ي  
 اجتم�اع   أولي�اء  
 األم�ور ,  وبع�د  
 فت�رة   م�ن  
 تغي�ر   معامل�ة  
 المدرس�ة   له�ا  
 أصبحت   سما  

 اجتماعي�ة   وله�ا   صديقات   كثيرات   وش�عبية   داخل  
 مدرستها   التي   تحبها   اآلن  .

�شبب الرتاجع
 أما   مصطفى   عبد الكري�م  ) رابع   ابتدائي (  فكان   من  
 التالميذ   المتفوقين   وخصوصا   في   مادة   الرياضيات  
 التي   يحبها ،  حتى   أن   الكثيرين   شهدوا   له   بذلك   وقالوا  
 أن�ه   من   األذكياء   في   ه�ذه   المادة ,  لكن   في   وقت   من  
 األوقات   أصبحت   درجاته   في   المادة   س�يئة   ولم   يعد  
 يحبها   واكتش�فت   والدته   السر   وراء   ذلك   مؤخرا   أن  

 مدرس   الرياضيات   قام   بضربه   بالحزام  ! 

باختالف   ال�شخ�شية
ش�خصية   المعل�م   الم�درس   له�ا   تأثير   كبي�ر ..  عن  
 ذلك   يقول   الدكت�ور   محمد   المفتي   أس�تاذ   المناهج  
 واستراتيجيات   التدريس :  شخصية   المعلم   لها   تأثير  
 كبير   على   التالميذ   وعلى   تعلمهم   وسلوكهم   وهناك  
 أبح�اث   كثيرة   تناولت   هذا   الموضوع   وثبت   أنه   كلما  
 كانت   ش�خصية   المعل�م   ديمقراطية   وبه�ا   مرونة  
 وحس�م   في   الوقت   نفس�ه   كان   التأثير   إيجابيا   على  
 حفظ   التالميذ   وحبهم   للدراس�ة   وعلى   سلوكياتهم  
 أيض�ا ,  حتى  أننا   نجد   نم�وذج   المدرس   الديمقراطي  
 يفرد   مساحة   لحرية   التعبير   لدى   التالميذ   ويتعلمون  
 إب�داء   وجه�ات   نظره�م   وآرائهم   فيما   يدرس�ون  
 والقضاي�ا   التي   يناقش�ونها   وذلك   يعل�م   التلميذ  

 كيف   يتقبل   الرأي   اآلخر   وال   يستبد   برأيه ,  

وبالتال�ي   تصب�ح   الحال�ة   النفس�ية   للتلمي�ذ   جيدة  
 ويتعل�م   بس�هولة   ف�ي   مقاب�ل   المعلم   ال�ذي   يقهر  
 التالميذ   وله   شخصية   استبدادية   وال   يسمح   للتالميذ  
 بإب�داء   رأيه�م   ويعامله�م   معاملة   جافة   مم�ا   يؤثر  
 س�لبيا   في   تعلمهم   وس�لوكهم   وحبهم   للمدرس�ة .  
والمعل�م   يعتبر   قدوة   وأنموذجا  بالنس�بة   للتالميذ،  
 ف�إذا   ما   كان   صادقا   نجد   تالمي�ذه   يقتادون   به ,  وإذا  
 كان   محب�ا   للعلم   وباحثا   ع�ن   المعلومة   ينتقل   هذا  

 الس�لوك   إل�ى   التلمي�ذ ,  وكلما   كان   المعل�م   معدا  
 إع�دادا   أكاديميا   وتربوي�ا   في   كلي�ات   التربية  
 وإع�داد   المعلم   كان   تأثيره   على   التلميذ   وحبه  

 للمدرسة   تأثيرا   إيجابيا . 

الرتبية ..  قبل   العلم
ويرج�ع   د .  محم�د   المفت�ي   س�بب  

 استخدام   بعض   المعلمين   للعنف  
 والشدة   مع   التالميذ   إلى   كونهم  

 كليات   غير   تخرجوا   في  
ت    كلي�ا

 التربية . 
يعل�ق   و
 د .  محمد 
 س�عيد  

ذ   س�تا  أ
ي�ر    تطو

 المناه�ج  

 هن�اك   مقول�ة   معروف�ة   ف�ي    ويقول : 
 التربية   أن   المعلم  

 يعلم   كما  

 تعل�م ,  فالمعلم   يقوم   بالتدريس   باألس�لوب   نفس�ه  
 ال�ذي   تعلم   به   ف�ي   الصغر   مهم�ا   درس   بعد   ذلك   من  
 طرق   وأس�اليب   حديثة ,  فإذا   تعل�م   بطريقة   الضرب  
 س�يظل   بذهن�ه   أن   ه�ذا   هو   األس�لوب   األمث�ل   في  
 التعليم   حتى   وإن   كان   مدرسا   تربويا   فإنه   سيضرب  

 بهذه   الطرق   الحديثة   في   التعليم   عرض   الحائط . 

مناخ   جاذب
وع�ن   كيفي�ة   خلق   مناخ   مدرس�ي ج�اذب للتالميذ  
يرى  د .صبحي  محمود  أستاذ   الصحة   النفسية :  لكي  
 تكون   المدرس�ة   بيئة   جاذبة   هن�اك   مجموعة   أدوار  
 الب�د   أن   تؤديها   المدرس�ة   أوال :  اإلع�داد   الحضاري  
 البنائي   الس�ليم   الذي    يس�تقبل   التالمي�ذ   بمعنى   أن  
 تكون   المبان�ي   جيدة   وغير   مكس�رة   وذلك   موجود  
 ف�ي   جميع   الم�دارس   على   مس�توى   العال�م .  ثانيا : 
 أن   تؤهل   اإلدارة   المدرس�ية   نفس�ها   التأهيل   الالئق  

 بالعملية   التعليمية،
   ويتجل�ى   ه�ذا   في   جمع   ش�مل   المدرس�ين   واللقاء  
 بينهم   وبين   أولياء   األمور   قبل   بداية   العام   الدراس�ي  
 والتفاعل   بينهم   حتى   يحدث   الوصال   بين   المدرس�ة  
 والمن�زل   وذلك   يخل�ق   نوعا   م�ن   الجاذبي�ة   والثقة  
 وحب   المدرس�ة   عند   التالمي�ذ .  ثالث�ا :  المعلم   عليه  
 أن   يع�رف   أن   العملية   التعليمية   عبارة   عن   نش�ر  
 للمحب�ة   والتفاع�ل   بين�ه   وبي�ن   تالمي�ذه  
 وليس�ت   فقط   مقررات   دراس�ية  

 تملى   على   التالميذ . 
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يف الرتبية والتعليم

أسباب وتداعيات اخلوف من املدرسة

قضية تربوية

شخصية   املعلم   مفتاح   حب   الطالب   للمدرسة   

عىل  املعلم   أن   يعرف   أن  
 العملية   التعليمية   عبارة   عن  

 نرش   للمحبة   والتفاعل   بينه  
 وبني   تالميذه   وليست   فقط  
 مقررات   دراسية   متىل   عىل  

 التالميذ . 

ليس كل من حيمل شهادة 
كلية الرتبية نفسها يصلح 

أن يكون معلاًم، ولكن من 
الرضوري التأهيل النفيس 

واالجتامعي والثقايف 
والرتبوي هلؤالء حتى ال 

تنعكس مشاكلهم الشخصية 
وعقدهم النفسية عىل 

األطفال !!
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         امل�ستقبل العراقي/ الدكتور علي التميمي

ويطعم�ون الطع�ام عل�ى حبه مس�كينا ويتيما 
وأسيرا 8-- اإلنسان.

الطع�ام اول الحق�وق البش�رية المس�توفاة في 
عالم االرض للمواليد ذات األفواه الجائعة ولذلك 
كان الطع�ام ف�ي االصط�اح ما تأخ�ذه االيدي 
واالف�واه، وكان الغ�ذاء م�ا تأخ�ذه الخايا عبر 
عملي�ة كيميائية يديرها المصن�ع الكيميائي في 

الجسد تسمى "الكرب سايكل".
وق�دم اإلطعام عل�ى الخوف قال تعال�ى: "الذي 
أطعمه�م م�ن ج�وع وآمنه�م من خ�وف" 4-- 

قريش.
والعراقيون اغلبه�م مهدد بالجوع لبؤس اإلدارة 
الحكومي�ة وفش�ل البطاق�ة التمويني�ة، وكلهم 

مهددون بالخوف لوجود " االرهاب ".
واقت�رن االبت�اء باكثر م�ا يؤثر عل�ى النفوس 
البش�رية وه�و "الخ�وف والجوع " ق�ال تعالى 
"ولنبلونكم بش�يء من الخوف والجوع ونقص 
من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين 

" – -155 البقرة –
ث�م اضي�ف ال�ى الخ�وف والج�وع – نقص من 
األموال، وفق�راء العراق اليوم ه�م حديث االمم 
بالش�أن  العاق�ة  ذات  والمنظم�ات  المتح�دة 
فاالره�اب  االنف�س  نق�ص  وام�ا  االنس�اني، 

واالمراض المزمنة وفي مقدمتها 
السرطان هي االسباب التي تقف 
وراء نقص االنفس، ويبقى االجل 

كتابا محتوما.
فتم�ور  الثم�رات:  نق�ص  وام�ا 
م�ن  تخج�ل  اصبح�ت  الع�راق 
الع�راق  وبرتق�ال  المنافس�ة، 
مرضت اش�جاره، وقث�اء العراق 
قلي�ل الحضور، وخض�رة العراق 
مهددة بالعواصف الترابية كتهديد 

الفساد للبطاقة التموينية.
واطع�ام الطع�ام مق�دم على كل 
تعال�ى:"او  ق�ال  لان�ام،  ش�ان 
اطعام ف�ي يوم ذي مس�غبة " – 
-14 "يتيم�ا ذا مقربة – -15 " او 

مسكينا ذا متربة " -16- البلد –
واالطع�ام في المفه�وم القرآني 
الرقاب والخاص  يقترن بتحرير 
م�ن العبودية "ف�ك رقبة" – -13 

البلد.
فالحرية كهدف انس�اني تبدأ باالطعام المقترن 
بالتقوى ق�ال تعالى:" فاما م�ن اعطى واتقى " 

– -5 الليل.
ولذلك لم تستوف برامج الطعام تحقيق مفاهيم 

الحرية ألنها لم تكن مقرونة بالتقوى.
واصب�ح الماع�ون رم�زا لإلطعام ق�ال تعالى:" 
فذل�ك ال�ذي ي�دع اليتي�م " -2 " وال يحض على 

طعام المسكين " 3-- الماعون.
وم�ن االهتم�ام به�ذا الرمز س�ميت س�ورة في 

القران بسورة "الماعون ".
ومن�ع القهر لليتيم واول معان�ي القهر هو عدم 
اطعام الطعام قال تعالى:" فاما اليتيم فا تقهر" 
9-- الضح�ى – والبطاق�ة التمويني�ة بتراجعها 
المس�تمر وتقلص مفرداتها م�ع رداءة نوعيتها 
تمث�ل قهرا لليتي�م اوال وإذالال للمحتاج ثانيا قال 

تعالى:"واما السائل فا تنهر " -10 الضحى –
واالطعام جزء من مش�روع االنفاق الذي يتعهد 
التنمي�ة البش�رية ق�ال تعال�ى:" يس�ألونك ماذا 
ينفق�ون، ق�ل م�ا انفقت�م م�ن خي�ر فللوالدين 
واالقربي�ن واليتامى والمس�اكين وابن الس�بيل 
وما تفعلوا من خي�ر فان الله به عليم " – -215 

البقرة.
واالنف�اق اليتم بالوج�ه الصحي�ح اال من خال 
التنظي�م والتخطي�ط، والبطاق�ة التمويني�ة لم 

تأخذ من وجوه التنظيم 
والتخطي�ط بمقدار ما 
عليها  القائم�ون  اخذه 
الفس�اد  كه�وف  ال�ى 
المناف�ع  ومغ�ارات 

هج�رت  الت�ي  الش�خصية 
والعم�ل   " الب�ر   " مفه�وم 
الصال�ح " ق�ال تعال�ى:" لن 
تنالوا البر حت�ى تنفقوا مما 

تحبون ".
ولقد عرف العراقيون جميعا 
ف�ي  ي�وزع  ال�ذي  ال�رز  ان 
البطاق�ة التمويني�ة هو من 
أردأ انواع الرز حتى زهد فيه 
تجار الس�وق واصبح سعره 
"125" دينارا عراقيا، وكذلك 
ي�وزع  كان  ال�ذي  الس�من 
احيان�ا وهو يش�به ش�حوم 
الكاربوني�ة واه�ل  الزي�وت 
م�ا  يعرف�ون  االختص�اص 
االضرار الت�ي تجلبها لصحة 

ه�ذه  مث�ل  الن�اس 
االطعمة الفاسدة.

والدولة تمثل رب االس�رة، واسرتها الكبيرة هو 
الشعب العراقي، ورب االسرة الغيور على اسرته 
ال يغ�دق عل�ى نفس�ه وينس�ى اس�رته وعيال�ه 
محرومين بعضهم جياع وبعضهم انهكه المرض، 
وبعضه�م اذلته�م الحاجة فافترش�وا االرصفة 
واالماكن العامة وبعضه�م امتهن الوقوف على 
تقاطعات الطرق يس�ال المارة، وميزانية بلدهم 
تجاوزت المئة مليار من الدوالرات والمسؤولون 
من نزالء الس�ويتات الفاخرة في فنادق الدرجة 
لن�دن  مستش�فيات  ف�ي  وعاجه�م  االول�ى 
وواش�نطن ونيويورك واس�تجمامهم في الجزر 
التي التصل اليها عيون الفقراء، وس�ياراتهم من 
ذوات الدف�ع الرباعي المصفح�ة ضد الرصاص، 
وس�لفة المئة راتب كانت من حصة المسؤولين 
قبل غيرهم، اما عم�وم الموظفين فلن يحصلوا 
عليه�ا اال بعد دف�ع " 500 " دوالر علنا لموظف 
في المالي�ة وجد ضالت�ه في ابت�زاز المواطنين 
وس�ط كثرة عناوين النزاهة والرقابة والتفتيش 

العام وكثرة اللجان النيابية 
التي اصبح بعض العاملين 
للسمس�رة  زبائ�ن  فيه�ا 
والصفقات وس�رقة المال 
الع�ام، ومن هن�ا اصبحت 
البطاق�ة التموينية ال تعني 

احدا منهم.
أصبحت البطاقة التموينية 
ومفتاحا  للفس�اد  ش�عارا 
لل�ذل  ووس�يلة  للس�رقة، 
واله�وان حت�ى اذا فاح�ت 
فضائحها، واستعصت سبل 
واستس�لمت  التصحي�ح، 
لمارد  الحكومية  األجه�زة 
الش�ر والرذيل�ة القابع في 
ادارة تلك المؤسس�ات التي 

غزاها ج�راد المقاولي�ن الذين أصبحوا أس�رابا 
مفترس�ة تفتح لهم االبواب وتقدم لهم الضيافة 
مصحوبة بالنفاق والتزلف والش�هية المفتوحة 
على الش�يكات المرحلة عب�ر البنوك والمصارف 
التي اسست لغسيل االموال عبر بنوك ومصارف 
عمان واالمارات وتركيا الزاحفة عبر ش�ركاتها 
التي وجدت في العراق استثماراً لم تحلم به حتى 
ق�ام بعضها بالتبرع لطاء جدران وزارة الصحة 
التي احترقت من جراء لوبي الفس�اد المعشش 

االدوي�ة  صفق�ات  ف�ي 
االجهزة  ومشتريات 

التي لم يعد القضاء 
العراقي قادرا على 
متابع�ة ملفاتها 
في  كثرتها  من 

التدليس.
صبح�ت  ا
ق�ة  لبطا ا
التمويني�ة 

قص�ة 
تختص�ر 

د  لفس�ا ا
في العراق 
الذي تحرم 
فيه  وتظلم 
العب�اد م�ن 
نمرود  اي�ام 
د  ثم�و و

وعاد....
ي�ر  ز لو فا

هارب....
ال  والحكومة 

تحاسب....
والنائب غائب.....

التخاط�ب...  م�ن  تكث�ر  والمناب�ر 
للحواش�ي  الح�ج  ع�ن  وتس�كت 
والمح�ازب عل�ى حس�اب المواطن 

المكبل بالقرعة بدون مراقب.
وبدي�ل البطاق�ة التمويني�ة ه�و كما 

قالت عنه اآلية القرآنية الكريمة:
"أتس�تبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 

خير".
رداءته�ا  التمويني�ة عل�ى  والبطاق�ة 

ال تس�تبدل اال بم�ا ه�و أحس�ن منه�ا، 
واألحس�ن لي�س هو "15" ال�ف دينار، الن 

جيوش الغاء ستأكل ما هو أضعاف ذلك.
والحكومة التي لم تستطع السيطرة على وزارة 
التج�ارة التي ه�ي من مؤسس�اتها التي اتخمت 
بالفس�اد، فال�كل يتذكر قصة الش�اي الفاس�د، 
والكل يتذك�ر الدهن الفاس�د،وهذه الفضائح لو 

حدث�ت ف�ي اي حكومة منتخبة لس�قطت 
واستقال المسؤولون عن ذلك.

ولكن يبدو ان ديمقراطيتنا لم تنتج ثقافة 
االس�تقالة، وانما انتجت ثقاف�ة المقاولة 
ظاه�رون،  مقاول�ون  لدين�ا  واصب�ح 
ومقاولون مس�تترون يقبعون في مكاتب 
الحكوم�ة ويحضرون للتاع�ب بمقدرات 
الم�ال العام حتى اصبح�ت ارصدة البعض 
منه�م تضاهي ثروة رج�ال االعمال الذين 
ل�م يكتفوا بش�راء القص�ور وإنم�ا بلغت 
طموحاتهم لش�راء الج�زر، وعندنا اصبح 

س�كر البطاق�ة التموينية يضاف لاس�منت في 
مش�اريع بناء القصور والمجمعات التي اتخذت 
اس�ماء وعناوين للتباه�ي والتفاخ�ر بعيدا عن 
فقراء العراق الذين اصبحت 
تتخذ  الفضائيات  بعض 
منه�م وس�يلة للدعاية 
والتناف�س  المغرض�ة 
الذي يخفي م�ا يبثونه 
م�ن اباحي�ة ي�راد 
له�ا ان تمح�و 
المجتمع  قيم 
ق�ي  ا لعر ا
الذي ارست 
ه  ر و ج�ذ

التاريخية 
ئ�ع  طا
ن  لتم�د ا
عبر مس�لة 
حموراب�ي 
التي اخذت 
عن شرائع 
ء  لس�ما ا

حكمتها.
ثقافة  ان 
المقاولة 

صبح�ت  ا
حل�ة عنوانا  لمر
نواي�ا صنع�ت  تح�ت 

ل  حت�ا ال ه�ا ا ئد مكا و
الدول�ة التي عم�دت الى  تدمي�ر 

لها  ا س�تبد ا م�ن و بجي�ش 

الموظفي�ن الكس�الى والدوائ�ر الت�ي اصبح�ت 
مأوى للخ�در واجترار احادي�ث الغيبة والنميمة 
والنف�اق حتى اصبحت مجالس التحقيق بضاعة 
بائرة تزدح�م خزائن المكات�ب بملفاتها يضجر 
منها الموظف ويتأفف منها المدير، ويعجز عنها 

الجرد السنوي حتى تتحول الى مكب النفايات.
والبطاق�ة التمويني�ة ضحي�ة ثقاف�ة المقاولة 
الت�ي أكلت هيب�ة الدولة وعبث�ت بعذرية العقود 
فكس�بت أفواجا من النواعم "النساء" ليتحولن 
ال�ى تعلم تعاطي الرش�وة التي اصبحت وس�يلة 
م�ن وس�ائل الفن في الغ�ش وال�دس والخديعة 
والمك�ر، والم�رأة التي ترتش�ي مس�تعدة لعمل 
اش�ياء كثيرة في مقدمتها زوال الحياء والعفة، 
وهذا من اسباب فس�اد النظام االجتماعي العام 
ال�ذي بدأنا نرى مامحه في حفات التعري التي 
صاحب�ت اولمبياد لن�دن 2012 وحفات الزواج 
المثلي التي ش�رعت لها قوانين في بعض الدول 
االس�كندينافية حتى ان الرئيس االمريكي باراك 
اوبام�ا هن�ا المتزوجي�ن مثليا بدواع�ي الحرية 
الش�خصية وحقوق االنسان، وهذا مما سيفسد 
مفهوم الحري�ة ويقضي على مفه�وم الحقوق 
عندم�ا تتصحر القيم وتتهاوى االنظمة ويتعطل 
االنتاج وتنتشر االمراض وتحل المجاعة، وتغدو 
البشرية تبحث عن منقذ يتساوى في ذلك الهندي 
واليابان�ي والصين�ي والبريطان�ي واالمريك�ي 
والكندي واالسترالي والعربي، ويصبح مشروع 

االنتظار واقعيا ومتحققا.
ان اس�تبدال البطاق�ة التمويني�ة يفت�ح مفهوم 
العدالة عل�ى مصراعيه، مثلما يفتح اعادة النظر 
في فن االدارة والحكم، ويفتح مش�روع التفكير 
بالتنظي�م والتخطيط واين نحن من ذلك، ويفتح 
مفه�وم " الجودة " الى النظ�ر بما هو مطروح، 
واي�ن نحن من مفهوم الج�ودة ولمن وضع هذا 

المفهوم ومتى يتم تطبيقه.
ان موض�وع البطاق�ة التموينية يط�رح وبقوة 
مفهوم التنمية البشرية الذي ذكرناه في معرض 
الحدي�ث عن االنف�اق والفئات التي يش�ملها مع 
بقاء االنفاق شاما الطراف اخرى في المنظومة 

االجتماعية قاعدتها " االسرة ".
وانفاق االف�راد وان كان يلتقي مع انفاق الدولة 
بقواس�م مش�تركة، تحكمه�ا االخاقي�ة، اال ان 
انف�اق الدول�ة يمتد الى مس�احات تتجاوز قدرة 

االفراد.
ان انف�اق الدولة وانفاق االف�راد اليجب تحديده 
فق�ط بمفه�وم "الع�ام" و " الخ�اص " فالعام 
والخ�اص مقبول من الناحي�ة التنظيمية، وانما 
يج�ب ان يحقق مفهوم االنف�اق مفهوم الحرية 
ابتداء من حرية التملك التي تحتاج الى تحصينها 
من تداعيات الجشع والطمع ذات المنشا النفسي 

التي تقتلعها رياح الرغبة.
وم�ن هنا يك�ون القان�ون حاضرا لي�س بالقوة 
المجردة من الفكر، وانما يكون حضور القانون 

بحض�ور الفك�ر ال�ذي يمث�ل ثقا 
اليوازي�ه ثق�ل اخ�ر ف�ي ميدان 

المنافسة حتى يكون االفتراق 
لصالح الفك�ر المعبا بالقيم 

االخاقية والروحية.
وم�ن هنا تك�ون الحرية 

ث�روة فكري�ة قب�ل ان 
تتح�ول 
ل�ى  ا
ر  شعا

العق�ول  يغ�ازل 
وه�ي لم�ا ت�زل ف�ي س�بات ثقافي 

اليكتس�ب من الحرية بمضمونها الفكري سوى 

رطانة الكلمات التي يفسدها زخرف القول.
ان البطاقة التموينية ولدت في اجواء ومناخات 
التنتم�ي لروح الحرية، ب�ل تنتمي لروح الهيمنة 
واالس�تعباد، ولذل�ك كان برنام�ج النفط مقابل 
الغذاء هو مش�روع للتجويع القس�ري واالذالل 
الذي يص�ادر حرية االف�راد واالس�ر والمجتمع 

والدولة حيث اصبح الفصل 
الس�ابع عبارة عن فذلكة 
تس�ترجع روح الطغي�ان 
واالس�تعباد باس�م االمم 
المتح�دة ولك�ن لصال�ح 

امتيازات دول سميت بالكبرى.
ه�ي  التمويني�ة:  والبطاق�ة 
يس�تحضر  بش�ري  عل�ف 
والحظائ�ر  الزرائ�ب  مفه�وم 
لانعام الثماني�ة والدواب التي 
التحصى ومعها كل طائر يطير 

بجناحيه.
ابق�اء  والذي�ن حرص�وا عل�ى 
بش�كلها  التمويني�ة  البطاق�ة 

عل�ى  عمل�وا  الهزي�ل 
العلف  تحقي�ق مفه�وم 
س�واء قصدوا ذلك ام لم 

يقصدوه.
والذين ابدوا حرصا الستبدالها بالعمولة النقدية 
خانته�م الذاكرة التي لم تفت�ش عن المحرومين 
االرض  يفترش�ون  وه�م  الع�راق  اه�ل  م�ن 
ويلتحفون السماء ويشربون مياه المجاري التي 
اس�توطنتها جراثيم االرض وفيروس�ات الهواء 
ف�ي محيطات اط�واق الفقر ال�ذي يطوق مدينة 

بغداد وكافة محافظات العراق ومدنه الكبيرة.
وهؤالء هم من نزالء المستشفيات الذين ملتهم 
ردهاتها وتبرمت بوجوههم عياداتها الخارجية 
واصبحوا عمولة رخيصة لنفوس مريضة دخلت 
مهنة الط�ب لتحولها الى مرتع لجمع المال على 
حس�اب ش�رف المهن�ة الت�ي كانت في ي�وم ما 

وسيلة من وسائل النبوة..
البطاق�ة التمويني�ة النريدها ان تك�ون بضاعة 
بي�د السياس�يين الذي�ن مادخلوا عل�ى ميدان اال 
وافس�دوه، وما استلموا مش�روعا اال وخربوه، 

وماحل�وا ف�ي م�كان اال 
وم�ا  بركت�ه،  واذهب�وا 

وعدوا وعدا واوفوا به.
الحكوم�ة  كان�ت  واذا 

عاجزة عن محاسبة المفسدين 
محميين  النه�م  والمقصري�ن 
من كتلهم واحزابهم كما تقول 

هي.
واذا كان�ت الحكوم�ة غير ق�ادرة عل�ى مراقبة 
وزارة التج�ارة، فكي�ف له�ا ان تس�يطر عل�ى 
التجار والسوق التجارية التي استعمرت المنافذ 
الحدودية وعشش�ت فيها من خال السماس�رة 
والعمول�ة التي تدب ف�ي تلك المراك�ز كما يدب 

النمل في الليلة الظلماء.
واذا كانت الحكوم�ة غير قادرة على كبح جماح 
الش�ركات االجنبي�ة الت�ي عرف�ت مناف�ذ الخلل 
والفساد في المسرح العراقي المغري بالشيكات 
والصنادي�ق المعباة بالدوالرات التي تس�افر مع 
فئات الدرجة االولى وتحظى بتسهيات موظفي 
المطارات الذين يقبضون من بين رزمها وحزمها 
ما يش�اؤون حتى ع�اد مفهوم "العراق بس�تان 
قريش" ال�ى التداول بي�ن الش�ركات المختلطة 

الجنسية بعد ان كان حكرا على بني العباس.
اذا كان�ت الحكومة غير ق�ادرة على كل ما ذكرنا 
انف�ا، فانها ق�ادرة على صرف مابي�ن يديها من 
االم�وال المتراكم�ة لي�س ف�ي احتياط�ي البنك 
المرك�زي العراقي وانما ف�ي المتراكم من فرق 
االس�عار المقدرة للنفط العراق�ي مابين التقدير 
وما بين حقيقة التس�عير، ثم بين يديها ما تبقى 
من ايرادات المنافذ والمصادر االخرى التي ظلت 
تحت ستار الظام فتطاولت عليها أيدي وتحرقت 

لها نفوس ال تريد ألهل العراق خيرا.
وم�ن بين كل هذه المصادر وهي كثيرة، بامكان 
الدول�ة والحكومة ان تص�رف للمواطن العراقي 
ب�دال عن البطاقة التموينية "50000 " خمس�ين 
الف دين�ار عراقي للفرد الواحد ش�هريا، فتكون 
بذلك قد رم�ت عصفورين بحجر واحد، وحققت 
لنفس�ها ولش�عبها مزيدا م�ن الراح�ة والوئام، 
وس�دت كل ثغ�رات الخص�ام الت�ي ينف�ذ منه�ا 

المتصيدون بالماء العكر وما اكثرهم.
ولك�ن ه�ذا الموقف وتل�ك الخطوة تحت�اج الى 
الج�راة واالرادة، مثلم�ا تحتاج ال�ى الفهم الذي 

يرسخ الدولة ويعزز موقف الحكومة.
وموقف من ه�ذا النوع 
وهذا المستوى هو الذي 
يفت�ح للحري�ة مناخات 
له�ا  ويؤس�س  جدي�دة 
حضورا يصعب اقتاعه، 
تبدا  الحقيقية  فالحري�ة 
من الحياة المستقرة وال 
الناس  لحي�اة  اس�تقرار 
بدون االكتفاء المعيشي، 
وال اكتفاء معيشي بدون 
المالي�ة ولنتذكر  الوفرة 

قول الشاعر:
ان الن�اس قد مال�وا..... 

الى من عنده مال
الناس ق�د ذهبوا...  وان 

الى من عنده ذهب.
ولنتذك�ر ان الكفر قد قال 

للفقر:-
" اينما تذهب فخذني معك". 

ث�م لنتذك�ر ان امري�كا اهت�زت بس�بب اهت�زاز 
االقتص�اد، وان اع�ادة انتخ�اب " اوباما بس�بب 
م�ا عمله في االصاح�ات الصحية وهي اقتصاد 
وبس�بب تنزيل�ة البطال�ة م�ن نس�بة 11|0 الى 
نس�بة 7 و" 9|0 وان " مت رومني " فشل بسبب 

مهاجمته لبعض شركات السيارات.
ومن�ذ البداي�ة قلنا لمن اقترب م�ن فرص الحكم 

بجهود غيره:
" عليكم بالوصفة السحرية في الحكم،قالوا وما 

هي.
" قلن�ا له�م اعط�وا الش�عب حق�ه م�ن عائدات 
النفط " تكس�بوا رضاه ولم يعد يناصبكم العداء 
والكراهية حت�ى تتفرغوا للعمل والبناء ان كنتم 

جادين في خدمة المواطن والوطن "
وقلن�ا له�م: "ال تمنح�وا 
االمتي�ازات  انفس�كم 
وتنس�وا ش�عبكم فه�و 

اولى منكم بها".
يس�معوا  ل�م  ولكنه�م 
المج�ن،  ظه�ر  وركب�وا 
وحل الذي ح�ل، ولكن ال 
ي�زال رغ�م كل م�ا حدث 
هناك متسع من المبادرة 
والتغيي�ر،  لاص�اح 
وذل�ك بتعويض المواطن 
ومنح�ة  يس�تحق  م�ا 
دين�ار  ال�ف   "50000"
الواحد هي  للفرد  شهريا 
الح�د االدن�ى، واال ف�ان 
" 100000" دين�ار عراقي للفرد الواحد ش�هريا 
ليس�ت بالكثيرة وهي العاج الحقيقي للمواطن 
وللدول�ة، هذا اذا اخذن�ا بالتخطيط الصحيح 
وأوقفنا مصادر اله�در والتبذير وختمنا 
على الفس�اد بالش�مع االحمر، فهذا 

هو طريق الخاص.

ترانيم موجعة حول البطاقة التموينية املوّزعة

الدولة متثل رب األرسة، 
وأرسهتا الكبرية هو الشعب 

العراقي، ورب األرسة 
الغيور عىل أرسته ال يغدق 

عىل نفسه وينسى أرسته 
وعياله حمرومني بعضهم 

جياع وبعضهم أهنكه 
املرض، وبعضهم أذلته 

احلاجة

البطاقة التموينية عىل 
رداءهتا ال تستبدل إال بام هو 

أحسن منها، واألحسن ليس 
هو "15" ألف دينار، الن 

جيوش الغالء ستأكل ما هو 
أضعاف ذلك

العراقيون اغلبهم مهدد 
باجلوع لبؤس اإلدارة 

احلكومية وفشل البطاقة 
التموينية، وكلهم مهددون 
باخلوف لوجود "اإلرهاب"



أصدرت ش�ركة "جوجل" النسخة النهائية من متصفحها الشهير "جوجل كروم" برقم 
"23.0.127.64" ألنظمة تش�غيل "ويندوز" و"م�اك" و"لينكس". واإلصدار متوفر 

."google.com/chrome" حالياً للتحميل من موقع
وتتضم�ن هذه النس�خة العديد م�ن المي�زات، أبرزها إطالة عم�ر بطارية 

األجهزة المحمولة السيما العاملة بنظام مايكروسوفت "ويندوز"، حيث إن 
اس�تهالكها للطاقة منخفض، بفضل استخدام جوجل لمسرع رسوميات 
خاص فيما يتعلق بتقليص استهالك الطاقة عند تشغيل ملفات الفيديو. 
ووجدت "جوجل" أن االعتماد على "GPU" يفضي إلى اس�تهالك طاقة 
أق�ل من تلك التي تس�تهلكها وح�دة المعالجة المركزية عند مش�اهدة 
ملف�ات الفيدي�و، وبالتال�ي تؤدي في نهاي�ة المطاف إل�ى إطالة حياة 

البطارية بشكل فعال وملحوظ.
وعند اختبار "جوجل" لمعدل اس�تهالك الطاقة باستخدام فك تشفير 

 "H.264-Videos" وحدة المعالجة الرس�ومية عند تشغيل ملفات فيديو
بدق�ة 1080p بمع�دل 30 إطاراً ف�ي الثانية الواحدة لدى جه�از "لينوفو-

T400" بنظ�ام "وين�دوز 7"، تبين له�ا أن عمر البطارية ط�ال بنحو 25%.
 Do Not-وألول م�رة س�يقدم متفصح "كروم" دعماً كامالً لمي�زة "عدم التتبع

Track"، التي تس�مح برفض ملفات تعريف االرتباط بشكل افتراضي وتتيح حماية 
المستخدم من اإلعالنات المستهدفة. 

وأضاف "جوجل" ميزة "DNT" على النس�خة األخيرة من "كروم" الخاصة بالمطورين، لتلحق بركب 
منافس�يها، فج�اءت بعد مايكروس�وفت التي تعد األول�ى في دعم هذه الخاصي�ة في متصفحها 
"انترنت اكس�بلورر 9" وتفعيلها بش�كل افتراضي ف�ي "IE 10" مع الق�درة على تعطيلها، 

تلتها "موزيال-فايرفوكس" و"آبل-سفاري" و"أوبرا".
وتتميز النس�خة الجديدة بتحس�ين الس�يطرة على "أذون�ات المواق�ع" وجعلها أكثر 
س�هولة، بحيث يس�تطيع المستخدم مش�اهدة ومراقبة أذونات مواقع اإلنترنت بشكل 
أس�هل، عن طريق النقر على أيقونة الصفحة بجان�ب عنوان الموقع "URL" واختيار 

المطلوب من خالل قائمة منسدلة. 
وتتضم�ن ه�ذه القائمة العديد م�ن األذونات، مث�ل اإلخطارات والموق�ع الجغرافي 
والنوافذ المنبثقة وملء الشاشة وغيرها من األذونات، وكذلك تشغيل أو إيقاف ملفات 
تعري�ف االرتباط "كوكيز" ومتابعة بيانات الموقع. وفي س�ياق آخر، قامت "جوجل" 
بإع�ادة تصمي�م محرك البحث الخ�اص بها، وقدم�ت تصميماً جدي�داً لصفحة نتائج 
البحث، من خالل استبدال شريط األدوات الجانبي بآخر علوي على شكل ألسنة.ويتسم 
هذا التصميم الجديد، وفقاً ل�"جوجل"، بالسالس�ة والبس�اطة وإنش�اء بيئة بحث أكثر 
تركيزاً تسلط الضوء على نتائج البحث المطلوبة من قبل المستخدم، سواء كانت من نتائج 
الويب أو االس�تفادة من المي�زات األخرى اإلضافية مث�ل "Knowledge Graph"، حيث تمنح 

هذه الميزة نتائح بحث أكثر دقة وذكاء وإثراء للمعرفة.

كش�فت ش�ركة "نينتين�دو" الياباني�ة، عم�الق صناع�ة أجه�زة األلعاب 
المحمول�ة، ع�ن مزيد م�ن التفاصيل ح�ول متصفح الويب الخ�اص بجهاز 

األلعاب "وي يو".
 وأكدت الش�ركة، أن متصفح الويب الخاص بجهاز األلعاب س�يعتمد على 
مح�رك متصفح�ات الويب "ن�ت فرونت"، وه�و نفس المح�رك القائم عليه 

متصف�ح الوي�ب الخ�اص بأجه�زة األلع�اب  "ث�ري دي إس".
 ويتوافق المتصفح الجديد، مع معايير الويب القياسية "إتش تي إم إل 5"، 
كما أنه حاصل على درجة "8+323" من موقع تحليل المتصفحات "إتش تي 
إم إل 5 تس�ت دوت كوم،" المعني بترتيب معيار استخدام متصفحات الويب 
لتكنولوجي�ا "إتش تي إم إل 5" وف�ق مجموع درجات 500 نقطة، وحتى 15 

نقطة إضافية مميزة.
 يش�ار إلى، أن نتائج اختبارات متصفحات الويب األخرى على هذا الموقع 
كان�ت كالتال�ي، "إنترن�ت إكس�بلورر10": "6+320"، و"فايرفوكس 16": 

"10+372"، وأحدث إصدارات متصفح "كروم": "434+13".
 إال أن المتصف�ح الجدي�د ألجهزة "وي يو"، لن يك�ون متوافقا مع أي من 
اإلضافات البرمجية المتاحة لمتصفحات الويب المنافس�ة، بما في ذلك عدم 

قدرته على دعم مشغل الفالش.
 كما أنه لن يدعم إمكانية حفظ أو رفع الفيديوهات أو الصور، لكنه سيدعم 

مشاركة الفيديوهات والصور عبر ألعاب معينة وتطبيقات الويب.
 وألن لوح�ة ألع�اب جه�از "وي ي�و" الجدي�دة تدع�م فقط اإلدخ�ال عبر 
اللمس�ات المنفردة، فإن إيماءات اللمس المتع�دد مثل "القرص للتكبير" لن 

تكون مدعومة.
 وأوضحت الشركة، أنها ستعد مؤتمراً عبر الفيديو قبل إطالق جهاز األلعاب 
الجدي�د "وي يو"، لتوضي�ح المزيد عن قدرات الجه�از الجديد عبر اإلنترنت، 
ومن المقرر إطالق جهاز األلعاب الجديد في 18 نوفمبر الجاري في األسواق 

األمريكية، يليها األسواق األوروبية في 30 من ذات الشهر.
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يشكو الكثير من األمهات من نقص أوزان 
أطفاله�ن أو أنهم يش�عرون دائم�ا بالجوع 
أو كث�رة تبّوله�م ,  وتح�اول األم ع�الج هذه 

األعراض دون معرفة أسبابها . 
د. هب�ة س�امي ش�كري م�درس 

فس�يولوجي بكلية طب قص�ر العيني تقول 
إن أي�ا من هذه المش�كالت م�ن الممكن أن 
تك�ون عرضا لمرض الس�كر عن�د األطفال 
وال�ذي يس�مي م�رض الس�كري من 
الن�وع األول, ألن كث�رة التب�ول 
نس�بة  زي�ادة  بس�بب  تك�ون 
الس�كر في ال�دم مما ي�ؤدي إلى 
تح�رك الس�وائل م�ن األنس�جة إلى 
ال�دم, والجوع الش�ديد يكون بس�بب 
نقص كمية الجلوكوز التي يس�تخدمها 
مركز الش�بع في الم�خ, أما نقص الوزن 
فيرجع إلى انخفاض دخول الجلوكوز في 
األنس�جة فيبدأ الجس�م في تكسير الدهون 
والبروتين�ات حت�ى يس�تخدمها كمص�در 
للطاقة فيحدث نقص الوزن, باإلضافة إلى 
أن الطفل المريض بالس�كر يش�عر بالتعب 
واإلرهاق بس�بب نق�ص الجلوكوز ويبدأ في 
الشعور بالتوتر ويتغير سلوكه, كما أنه من 
الممكن أن يشعر بزغللة في العين أو حدوث 
طفح جلدي في منطقة الحفاظات بس�بب 

االلتهابات الفطرية.
ويؤث�ر م�رض الس�كر أيض�ا على 

الجه�از ال�دوري في�ؤدي إلى ضيق 
الش�رايين وارتف�اع ضغ�ط ال�دم 
مما يضر بج�دار األوعية الدموية 
التي تغ�ذي األعص�اب خاصة 
مم�ا  الطرفي�ة  األعص�اب 
تنميال وحرقانا  يسبب 

ف�ي 
األطراف, 
ينت�ج  و

عن�ه أيض�ا المي�اه البيض�اء والزرق�اء في 
العين, كما يقلل من كثافة العظام مما يزيد 
م�ن نس�بة حدوث هشاش�ة به�ا حتى عند 
األطفال. وتش�ير د. هبة س�امي شكري إلى 
أن مرض السكر يسبب نقص إفراز هرمون 
األنس�ولين الذي يف�رزه البنكرياس, ويلعب 
هذا الهرمون دورا مهما في تنظيم مستوى 
الجلوك�وز في الجس�م ويس�اعد عل�ى بناء 
البروتينات والعضالت, كما أنه يس�اعد على 

ويحاف�ظ نم�و  األطف�ال 
عل�ى مخزون 
من  الجسم 
البروتينات 

بالدهون.
نق�ص  و
ز  ا ف�ر إ
لين  نس�و أل ا
لع�دة  يرج�ع 
م�ن  أس�باب 

أهمها اضطراب ف�ي الجهاز المناعي, حيث 
يقوم الجس�م بتكوين أجس�ام مضادة ضد 
خاليا البنكرياس فتصبح الخاليا غير قادرة 
على إفراز األنس�ولين بكميات كافية, أو ألن 
المرض وراث�ي, كما وجد أن نقص فيتامين 
)د( عن�د األطف�ال يزي�د من نس�بة حدوث 
مرض الس�كر وذلك ألن فيتامين )د( يساعد 
على إفراز األنس�ولين م�ن خاليا البنكرياس 
أو عن�د تناول األطفال األطعمة التي تحتوي 
عل�ى م�واد حافظ�ة مث�ل النت�رات. وتقول 

د. هب�ة س�امي أن الع�الج األمث�ل لمرض 
السكري من النوع األول هو األنسولين 

والطع�ام الصح�ي خاص�ة ال�ذي 
يحتوي علي فيتامين )د( مثل 

األسماك وزيت كبد الحوت 
والخميرة, باإلضافة الى 

الرياضي�ة  التماري�ن 
ألنه�ا تس�اعد عل�ى 
إدخال الجلوكوز في 
العض�الت وتقلل من 
نسبة الجلوكوز 

ف�ي 
م�ع  ال�دم, 

م�ن  اإلكث�ار 
تن�اول الخضراوات 

والفاكهة والتقليل من 
تن�اول الده�ون والحلويات, ذلك 
مع قياس نس�بة الس�كر ف�ي الدم 
ثالث مرات يوميا. وتشير إلى أنه يجب 
التفريق بين الغيبوبة التي تحدث لزيادة نسبة 
الجلوكوز في الدم أو زيادة نسبة األنسولين 

في الدم بعد الحقنة بس�بب زي�ادة الجرعة 
أو ع�دم تناول الوجبة بع�د أخذ الحقنة, ألن 
ذل�ك ي�ؤدي إلى انخفاض ش�ديد في نس�بة 
الجلوك�وز, وتكون التفرقة عن طريق ش�م 
فم الطفل فإذا كانت رائحته أس�يتون تكون 

الغيبوبة بس�بب زيادة الجلوك�وز والبد من 
إعطاء الطفل أنس�ولين, أما إذا كانت بسبب 
زيادة األنس�ولين في الدم فالبد من إعطائه 
جلوكوز.. وأخيرا تنصح بمتابعة الطفل مع 

أطباء األطفال والغدد والرمد.  

أفادت دراسة حديثة بأن الصلع وتكّون أكياس حول العينين من العالمات 
المنبهة لتزايد أخطار اإلصابة بنوبة قلبية. وأش�ار باحثون دنماركيون إلى 
أن الصل�ع واالنتفاخ حول العينين أمران يش�يران إل�ى "العمر البيولوجي" 
الحقيقي للشخص بدالً من عمره بعدد السنين. ووجدوا أن األشخاص الذين 
توج�د لديه�م أربعة عالمات بصري�ة واضحة على التقدم في الس�ن تتزايد 
لديه�م احتماالت اإلصابة بالنوبات القلبية بنس�بة 57 %. كما تتزايد لديهم 
احتماالت تشخيص إصابتهم بأي نوع من أنواع أمراض القلب بنسبة تصل 
إلى %39. وتبين في هذا الس�ياق أن س�قوط الشعر من أي نوع ليس له أي 
عالقة بتزايد أخطار اإلصابة بأمراض القلب أو النوبات القلبية لدى السيدات. 
واتضح أن خطر اإلصابة بتلك المش�كالت يتزايد بنس�بة 40 % لدى الرجال 

ش�عرهم  يتس�اقط  الذي�ن 
مقارن�ًة بغيرهم. ونقلت في 
هذا الصدد صحيفة التلغراف 
البريطانية عن البروفيس�ور 
آن تيبجاي�رغ هانس�ين من 
جامع�ة كوبنهاغ�ن قوله�ا 
اإلش�ارات  تل�ك  فح�ص   ":
عل�ى  الدال�ة  الواضح�ة 
الش�يخوخة الب�د وأن يكون 
جزًء أساس�ياً من كل فحص 
بدني يق�وم الطبيب بإجرائه 

للمرضى".

كشفت دراس�ة طبية حديثة 
عن أن الش�عوب والبلدان التي 
تستهلك الش�اي الدافئ بكثرة 
تس�جل معدالت أق�ل لإلصابة 
بمرض السكري، مما يؤكد أن 
هناك ارتباطاً وثيقاً بين تناول 
الش�اي وبين انخف�اض خطر 

اإلصابة بداء السكري.
وق�ام باحثون في سويس�را 
م�رض  م�ن  فئتي�ن  بتحلي�ل 
الس�كري م�ن الن�وع الثان�ي 
اس�تهالك  ارتب�اط  لدراس�ة 
الش�اي ف�ي نح�و 50 دول�ة.  
وأظه�رت النتائ�ج أن الش�عب 
اإليرلن�دي ه�و األكث�ر ش�رباً 
للش�اي حي�ث يس�تهلك الفرد 
نحو 2 كلغ من الش�اي سنوياً 
يليه في المرتبة الثانية الشعب 
االنكليزي في المملكة المتحدة 
بينما جاء الش�عب التركي في 

المرتب�ة الثالثة. وأش�ارت الدراس�ة إلى أن 
كوريا الجنوبية والبرازيل والصين والمغرب 

والمكسيك أتت في المراتب األخيرة للشعوب 
األقل استهالكاً للشاي والتي سجلت معدالت 

أكبر في اإلصابة بمرض السكري.

ويحتوي الش�اي على 
م�واد كيميائية تس�مى 
مواد فالفينويدز المركبة 
والت�ي يعتق�د العلم�اء 
بأنها تحمي الخاليا من 
ولها  وااللتهابات  التلف 
خاصية محاربة الخاليا 

السرطانية.
الدراس�ة  مؤلف  وقال 
اريي�ل  الدكت�ور 
نس�بة  إن  بيرس�نياك 
في  المساهمة  العوامل 
نم�و م�رض الس�كري 
العال�م  ف�ي  والس�منة 
ال  االرتب�اط  أن  تؤك�د 
يعن�ي الس�ببية، الفت�اً 
إلى أن االرتب�اط الكبير 
بي�ن اس�تهالك الش�اي 
وانتشار مرض السكري 
أن  يعن�ي  أن  يمك�ن  ال 
استهالك الشاي يس�بب انخفاض السكري 

بكل تأكيد.

   يع�رف طف�ح الح�رارة، أو م�ا يس�مى أيضا 
بالدخني�ة miliaria، بأن�ه حال�ة تح�دث عندم�ا 
تس�د المس�ام ويعلق العرق تحت الجلد. وتتراوح 
أع�راض هذه الحالة ما بين تكون بثور س�طحية 
على الجلد إلى تش�كل كتل عميقة حمراء. كما أن 
هذا الطفح قد يسبب الحكة الشديدة، ومنه أيضا 

ما يسبب الشعور بالوخز.
ww.mayoclinic.com  ه�ذا م�ا ذك�ره موقع�ا

و www.medicinenet.com، وق�د أش�ار الموقع 
األول إل�ى أنه على الرغ�م من أن هذا الطفح غالبا 
م�ا يصيب الرض�ع، إال أنه أيضا يصي�ب البالغين 
في بع�ض األحيان، خصوصا ف�ي الطقس الحار 

الرطب.
ع�ادة م�ا يصي�ب طف�ح الح�رارة البالغين في 
أماك�ن طي�ات أجس�امهم وف�ي المناط�ق التي 
يح�دث فيها احت�كاك جلودهم م�ع المالبس. أما 
لدى الرض�ع، فهو يصيب بش�كل رئيس�ي العنق 
والكتفي�ن والصدر. كما أن�ه يصيب منطقة تحت 

اإلبطين وطيات المرفقين والفخذين.

وينقس�م هذا الطفح إلى ثالثة أش�كال اعتمادا 
عل�ى الطبقة الت�ي أغلقت فيها مس�ام الجلد كما 

يلي:
- الدخني�ة البلوري�ة، والت�ي تع�د أبس�ط أنواع 
الطف�ح المذك�ور، إذ إن المس�امات المغلقة لدى 
مصابيها تكون في أعلى طبقة من الجلد. وتتسم 
ه�ذه الحال�ة بظهور بث�ور داخلها س�ائل صاف، 
فضال ع�ن نت�وء س�هلة الخ�رق. ويذك�ر أن هذا 
الش�كل من الطفح ال يس�بب الحكة أو األلم. كما 
أنه قد يعاود الظهور بعد زواله في حالة اس�تمرار 

الطقس الحار الرطب.
- الدخني�ة الحم�راء، والتي تحدث ف�ي الطبقة 
األعمق م�ن الطبق�ة الخارجية للجل�د. وغالبا ما 
يص�اب البالغ�ون به�ذا الش�كل من الطف�ح بعد 
تعرضهم لطق�س حار ورط�ب، أو إن قضوا وقتا 

طويال في الفراش بسبب مرض ما. 
أما ل�دى الرضع، فهو يصيبهم بين األس�بوعين 
األول والثال�ث م�ن حياته�م. وع�ادة م�ا تتضمن 
أعراض وعالمات هذا الش�كل م�ن الطفح ظهور 

النت�وء الحم�راء والش�عور بالوخ�ز والحك�ة في 
المنطق�ة المصاب�ة، وذلك عالوة عل�ى انخفاض 
التعرق في المنطقة المصاب�ة أو انقطاعه تماما 
رغ�م ح�رارة الج�و. - الدخني�ة العميق�ة، وه�ذا 
الشكل هو األقل شيوعا لهذا الطفح، وهو يصيب، 
وبشكل رئيس�ي، البالغين الذين تعرضوا للدخنية 
الحمراء بشكل متكرر. ويصيب هذا الشكل أعمق 
طبق�ة من الجل�د، ويظه�ر بعد م�دة قصيرة من 
ممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة أو أي نش�اط آخر 
يسبب التعرق. وتتضمن أعراضه وعالماته ظهور 
آف�ات صلب�ة مماثلة للون الجل�د، وذلك فضال عن 
توق�ف التعرق، ما قد ي�ؤدي إلى اإلصابة بأعراض 
اإلنهاك الح�راري، والتي تتضمن ال�دوار والغثيان 

وتسارع النبض.
لم تعرف األس�باب التي تجعل البعض يصابون 
به�ذا الطفح دون غيرهم، إال أنه من المعروف أنه 
يحدث نتيجة حدوث انسداد المسام. وتعد الحاالت 

التالية أمثلة على أمور تؤدي إلى انسداد المسام
- وجود طيات في الجسم، وغالبا ما تتكون هذه 

الطي�ات في العن�ق وتحت اإلبط والفخ�ذ. وتمنع 
ه�ذه الطيات الهواء من المرور داخلها، كما تمنع 

العرق من التبخر، ما يؤدي إلى انسداد المسام.
- ارت�داء المالب�س الضيق�ة أو المصنوع�ة من 
أقمش�ة معينة تمنع العرق م�ن التبخر، ما يؤدي 

إلى انسداد المسام.
التجمي�ل  ومس�احيق  الكريم�ات  اس�تخدام   -

الثقيلة التي تقوم بسد المسام.
ع�الوة عل�ى ذلك، ف�إن ه�ذا الطفح ق�د يحدث 
أيض�ا كع�رض جانب�ي لبع�ض األدوي�ة، منه�ا 
األيس�وتريتينوين، المعروف تجاري�ا باألكيوتين؛ 

والكلونيدين، المعروف تجاريا بالكاتابريس.
أما ع�ن الرضع، فإن الغدد العرقية لديهم تكون 
"غير ناضجة"، ما يعيقها عن التخلص من العرق 
الذي تف�رزه، األمر الذي يجعله�م عرضة لإلصابة 
بطفح الح�رارة في حاالت عدي�دة، منها الطقس 
الح�ار، وعند ارت�داء الكثير من طبق�ات المالبس 
في طقس غير مناس�ب لذل�ك أو المبالغة بارتداء 
المالب�س حتى في فصل الش�تاء، وعن�د اإلصابة 

بارتف�اع درجات الحرارة. الع�الج األفضل لجميع 
أش�كال هذا الطفح هو التقلي�ل من التعرق، وذلك 
بالبق�اء داخ�ل المن�ازل والمبان�ي ق�در اإلمكان 
أثن�اء الجو الحار. ويفض�ل أن تكون هذه المنازل 
والمبان�ي مكيف�ة أو تحتوي على الم�راوح. كما 
ينصح بعدم القيام بنشاطات مجهدة قدر اإلمكان 
في تل�ك األجواء. ويفض�ل دائما ارت�داء المالبس 
الفضفاض�ة، فب�رودة الجل�د تس�رع في ش�فاء 
الطف�ح. أما في بعض األحيان، ف�إن المصاب قد 
يحتاج، إضافة على ذل�ك، إلى عالجات موضعية، 
منه�ا لوش�ين الكاالمين، والذي يس�تخدم لتهدئة 
الحك�ة. كم�ا ق�د يعط�ى المص�اب ف�ي الحاالت 

الش�ديدة س�تيرويدات موضعية.
ومن الجدير بالذكر أن بعض مصابي هذا الطفح 
ق�د يصابون أيض�ا بالتهاب ف�ي الغ�دد العرقية، 
وال�ذي تتضم�ن أعراضه األل�م وزي�ادة االنتفاخ 
واالحم�رار. وينج�م ه�ذا االلتهاب ع�ن مهاجمة 
البكتيري�ا للغدد العرقية المس�دودة. وتعالج هذه 

الحالة بالمضادات الحيوية الخاصة.

الشعوب األكثر رشبًا للشاي أقل عرضة لإلصابة بالسكري

يطيل عمر البطارية ويتيح "عدم التتبع"

طفح احلرارة.. أعراضه وعالجه
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بأس�ف اتح�دث اليوم ، وبصراحة ، عن حالة تتعل�ق بصحة المواطن، 
واعني به�ا  هنا عن بع�ض القصابين وعدم تح�رك الجهات المختصة 
والوق�وف امامه�ا بصولج�ان القانون، وتركت، فاتس�عت ممارس�تها 
وانتش�رت في الهواء الطلق، حيث اخذ من هب ودب وباالخص "صناع" 
القصابين يمارس�ون هذه المهنة.. الحظه�م صباح كل يوم عند تجمع 
اغنامهم، وهم ينحرون الذبائح ويس�حقون رؤوسها بأرجلهم القاسية 
على رصيف الش�ارع المتجاوز عليه وامام أعين الس�ابلة، بغية تحقيق 
الرب�ح، بعيدا عن ايج�ار المحل، وله�ذا يجب وضع حد له�ذه الظاهرة 
غي�ر الحضارية ف�ي بلد الحري�ة . وكخط�وة أولى نطلب م�ن الجهات 
الصحية الزام القصابين مزاول�ة عملهم في الدكاكين ذات المواصفات 
الصحي�ة، م�ن واجهة زجاجية وج�دران مغطاة بالس�يراميك ومتابعة 
الفرق الصحية لهم باس�تمرار.. كما يريد المواطن السالمة واالطمئنان 
بمش�اهدة "الطمغ�ة" الختم ف�وق س�يقان الذبائح، تعط�ي االهتمام 
بالمواط�ن، وعليه الذبح في المجازر وتحت اش�راف االطباء البيطريين 

كما كان معموال به سابقا. 

ح�ذر متخصصون ف�ي مجال 
الصح�ة والتعلي�م م�ن تفش�ي 
المخ�درات  تعاط�ي  ظاه�رة 
بين الش�باب، وطالب�وا الجهات 
الحكومية باتخاذ إجراءات رادعة 
بح�ق الذي�ن يتاج�رون بالمواد 
المخدرة ، سيما في المحافظات 
الجنوبية التي ش�هدت انتش�اراً 
واس�عاً في هذا المجال أن خطر 
المخ�درات أصب�ح مؤك�داً ف�ي 
االنفتاح  العراقي بع�د  المجتمع 
الفوض�وي الكبي�ر عل�ى العالم 

الخارجي وعلى دول الجوار وفتح 
منافذ الحدود عل�ى مصراعيها، 
م�ن  ودب  ه�ب  م�ن  كل  أم�ام 
تج�ارة  وانتش�ار  الج�وار،  دول 
المخدرات وتداولها بشكل سافر 
وخطير.. وان الدراس�ات األولية 
الت�ي أجراه�ا المختصون أثبتت 
أن قراب�ة %20 م�ن المراهقين 
والش�باب في ه�ذه المحافظات 
المخ�درات  يتعاط�ون  ص�اروا 
والت�ي تتمثل غالباً بالحشيش�ة 

واألفيون.

أنتقد العديد من أبناء محافظة ذي قار ظاهرة تجريف بساتين النخيل 
في وقٍت تناقصت فيه أعداد النخيل خالل العقدين األخيرين وما قبلهما 
من جراء الحروب المتعاقبة التي شهدتها المنطقة.. والغريب أن عملية 
التجري�ف الت�ي تجري حالي�اً في عدد م�ن مناطق وأحي�اء المحافظة 
)الناصري�ة( تق�وم بها احياناً البلدية نفس�ها على حس�اب البس�اتين 
والمناط�ق الزراعية بحجة التوس�ع ف�ي عملية البن�اء والتطوير.. في 
حين أن هناك مساحة كبيرة من األراضي المصفرة كان بإمكان البلدية 
االس�تفادة منها بدالً من تجريف األراضي والبساتين.. ولم تقتصر هذه 
االنتقادات على المواطنين فحس�ب وإنما انتق�د هذه الظاهرة عدد من 
المسؤولين بالمحافظة، واصفين إياها بالخطيرة وطالبو دوائر البلدية 
بالتوقف عن التوسع على حساب البساتين والمناطق الزراعية مؤكدين 
وج�ود أراض�ي مصفرة يمكن اس�تثمارها ب�دالً من ه�ذه العملية التي 
تضر بالبيئة وتحس�ين المناخ والتوسع في زراعة النخيل الذي تناقص 
كثيراً ف�ي اآلونة األخيرة من ج�راء عمليات القتل والقصف العش�وائي 
من�ذ الح�رب العراقية اإليراني�ة وحرب الخليج ، ومن ث�م دخول القوات 

األميركية.

عىل رصيف الشارع

املخدرات..
 خطر ينبغي حمارصته

ذي قار
 تشكو جتريف بساتينها

ش�هدت س�وق بيع األغن�ام واألبقار ف�ي بغداد 
وباقي المحافظات، تزامنا مع نحر األضاحي خالل 
عيد األضحى، وعودة الحجاج وحلول شهر محرم 
الح�رام إقب�اال متزايدا من المواطنين، مس�جلين 
عالمات استفهامهم أمام ارتفاع أسعارها بشكل 
كبي�ر. وبحس�ب عدد م�ن المواطني�ن، قالوا، أن 
هناك فرقا كبيرا بين أس�عار األضاحي هذا العام 
واألعوام السابقة، إذ شهد هذا العام غالء واضحا، 
مس�جال أعلى نس�بة في أس�عار األضاحي وذكر 
المواطن بشير عباس، موظف حكومي، انه تفاجأ 
بارتفاع أس�عار األضاح�ي عندما قص�د منطقة 
"الوقفة" ش�رقي مدينة الصدر  لش�راء األضحية 
عن أس�عار العام الماضي. وقال، أن معدل ارتفاع 
األسعار يتراوح بين 50 100- الف دينار لكل رأس 
غنم، موضحا أن األس�عار بالمعدل تتراوح مابين 

250 – 400 ال�ف دينار 

لنس�بة  با
ف  و للخ�ر
ح�د  ا لو ا

بحس�ب 
وزنه وعمره 
ونوعيته، وأش�ار إلى تجاوز تلك النسبة في العيد 

وعودة الحجاج وحلول ش�هر محرم وتش�كو 
المواطنة أم مصطف�ى الطائي، ربة بيت، 

لش�راء أضحي�ة لش�هر مح�رم، ارتفاع 
أسعار األضاحي، فإنها تشكو محاولة 

التدلي�س ف�ي بي�ع  الباع�ة  بع�ض 
األغنام. وقال�ت، أن عددا من بائعي 
األغنام يحاولون غشي في كل مرة 
ابت�اع فيها خروف�ا، اذ يؤكدون لي 
ان الخروف بعم�ر معين وانه خال 
من األمراض وما شابه، لكني وبعد 
ش�رائي الخروف اكتشف من خالل 

القصاب الذي يقوم بذبحه وسلخه، 
انه مريض أو 

بعم�ر مختلف 
يتناس�ب  ال 

م�ع س�عره ال�ذي 
ودعت  به.  اش�تريته 

تكثي�ف  ال�ى  الطائ�ي 
الرقابة االقتصادية على 
بيع األغنام او المواشي 
في "الوقفة" الخاصة 
وكذل�ك  ببيعه�ا، 
التش�ديد عل�ى الذبح 
ف�ي أماك�ن خاضعة 
البيطري�ة  للرقاب�ة 
لضمان  والصحي�ة، 
المواط�ن  صح�ة 
الغ�ش. فيما  ومنع 
جواد  محم�د  يؤكد 
ال�ذي  عام�ا،   39

امته�ن تجارة بيع األغنام والمواش�ي منذ تس�ع 
سنوات، ان نسبة االرباح المرجوة او التي يحصل 
عليها من بيع االغن�ام زهيدة جدا ال تتعدى حتى 
ال� 15 الف دينار، وقد ال يتمكن في بعض احسن 

اكثر من حاالت�ه من بيع 

خروفين 
معناه أن خالصة ف�ي الي�وم واح�د، وهذا 

ربح�ه ف�ي يوم�ه ال تتجاوز ال�� 30 ال�ف دينار. 
وأضاف جواد: لعل بعض من يسمع كالمي سيقول 
أن30 ألف دينار يوميا، وهو معدل ربحي من هذه 
التج�ارة، مبلغا كبيرا، إذ أن معدل دخلي ش�هريا 
هو900 ألف دينار، مس�تدركا لكن هذا البعض لم 
ينتبه إل�ى أننا نتكبد أحيانا خس�ارة صرف علف 
األغن�ام والمواش�ي فيما ل�و لم تباع ف�ي يومها، 
وكذلك صرف الع�الج ومراجعة الطبيب المختص 
فيما لو تعرضت إلى وعكة صحية، أو قد نخس�ر 

ع�ددا منها في ح�ال أنها نفقت، فك�م هو حجم 
الخس�ارة التي س�أتكبدها في مثل ه�ذه الحالة. 
ودعا جواد جميع الجهات المعنية وخاصة وزارة 
الزراعة والمنظمات المعنية بالقطاع االقتصادي، 
إلى دعم قطاع التربي�ة الحيوانية، ألنه يصب في 
مصلحة الحكومة والش�عب على حد سواء. وأكد 
انه كلما وجد مربو األغنام دعما لقطاع التربية 
الحيواني�ة، كلم�ا زاد اإلقبال عل�ى ذلك، 
وهذا م�ا يزيد من التنمي�ة الحيوانية 
في الع�راق، والذي يعد مصدرا من 
مصادر االقتصاد، إذ كان العراق 
في وقت س�ابق يصدر الكثير 
إلى  من األغن�ام والمواش�ي 
دول الجوار. ويتفق حس�ن 
العفلوكي 40 عاما، ويعمل 
أيض�ا بتربية وبيع األغنام، 
مع الرأي السابق، ويضيف 
أن تربية المواش�ي لم تعد 
مربحة أو مدرة بالنفع كما 
كانت عليه سابقا قبل بضع 
س�نوات. وعزا ذل�ك إلى غالء 
األعالف والحبوب، حيث يتراوح 
س�عر الطن الواحد من الش�عير 
بي�ن 650 – 700 ألف دينار، يضاف 
إلى ذلك كث�رة هالكات الحيوانات التي 
تس�ببت بخس�ارة كبي�رة للمربي�ن نتيجة 
لعدم متابعة األم�راض والقضاء عليها من قبل 
المستش�فى البيط�ري. ولفت إلى أن ما يكس�به 
من مال بعد ال يتناس�ب مع ما أنفقه من مال في 
تربية األغنام والمواش�ي على مدار العام، مطالبا 
بدعمه�م، مؤكدا ان�ه في حال تحقق ه�ذا الدعم 
س�يدر ذلك بالنفع للحكوم�ة والمربي والمواطن 
على حد سواء. وبحسب عدد من المواطنين، فإن 
أس�عار اللحم في السوق المحلية شهدت ارتفاعا 
هي األخرى، بس�بب اإلقبال على شراء األضاحي 
وارتفاع أس�عار بيعها، مما كان سببا في ارتفاع 

أسعار األغنام عموما.

مر�سى الهموم

فوؤاد ح�سون 

15

صيد العدسة

أخذت ظاهرة بيع وقود الس�يارات على أرصفة الش�وارع بتزايد مستمر مما خلقت بيئة 
بما نطمح له من عاصمة جميلة، بحسب آراء الكثير، غير صحية ومنظراً ال يليق 

جه�ات  تراه�ا  مسؤولة في عداد المتجاوزين على القانون ويجب فيم�ا 
من توفر البنزين ف�ي محطات التعبئة الحكومية معاقبتهم وعلى الرغم 
بيعه في السوق السوداء مألت شوارعنا وأصبحت واألهلية، إال أن عملية 

مادي جي�د للكثير م�ن العوائل الفقيرة. ويش�ير تمثل مصدر كس�ب 
حسين  علي شاكر إلى أن ظاهرة بيع الوقود في الشوارع المواطن 

حضارية  وتش�كل خطراً على البائعين أنفسهم خصوصاً غي�ر 
استغالل األطفال الصغار في البيع وتعريضهم م�ع 

للموت ف�ي أية لحظة. وأض�اف أن بائعي 
األرصف�ة يقوم�ون بغش الوق�ود، ناهيك 
عن ارتفاع أسعاره نسبة لتسعيرة محّطات 
التعبئ�ة، وكلت�ا الحالتي�ن ضارتين للس�يارة 
وتس�تنزفان مال المواطنين، مطالباً الجهات 
الحكومي�ة باتخاذ الالزم إزاء هذه الظاهرة التي 
أضرت بالمدينة وس�اكنيها. وأّكد خالل رس�الته 
إل�ى صفح�ة "هموم الن�اس"  بأّن�ه اضطر إلى 
ص�رف مبلغ مالي كبير إلصالح محرّك س�يارته 
الخاصة، بعدما تعرض للتلف بس�بب اس�تخدام 
البنزين المباع على األرصفة، وهو عادة ما يكون 
مغشوشاً وغير صالح لالستخدام، وختم المواطن 
حسين علي رسالته قائال، بأّن هذه الظاهرة غير 
صحية، ويجب معاقب�ة البائعين الذين يعاودون 
عملهم بعد منعهم، وهم في واقع األمر جزء من 
منظوم�ة التهريب لتلك الم�ادة والبّد من القبض 
عليهم وإحالتهم للقضاء العراقي لينالوا جزاءهم 

العادل.   

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

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

1- املواطن فرج كرمي مهاو�ش – مي�سان 
اقر مجلس الن�واب في أيلول من العام الماضي قانون محو األمية 
ال�ذي حدد المش�مولين م�ن أعمار 15 س�نة وما فوق م�ن الذين ال 
يجي�دون الق�راءة والكتابة. وقال الوكيل اإلداري لل�وزارة أن » وزارة 
التربية تس�عى إلى تطبيق قانون مح�و األمية الذي اقر منذ أكثر من 
أربعة أش�هر«، مش�يرا إلى أن » مجل�س النواب ص�ادق على صرف 
التخصيص�ات المالي�ة لهذا المش�روع، » معربا عن أمل�ه في تنفيذ 
القان�ون خ�الل األي�ام المقبلة. وأوض�ح أن "المراك�ز مفتوحة في 
مديري�ات التربي�ة العام�ة، وان بغ�داد وحدها لديه�ا 41 ألف دارس 

ودارسة".

2- املهند�ش جعفر كرمي يا�سني - بغداد 
نف�ى وزي�ر الكهرب�اء المهندس كري�م عفتان الجميل�ي، حصول 
الوزارة على عشرين ألف درجة وظيفية من أية جهة حكومية لتثبيت 
الموظفين العاملين لدى الوزارة بصيغة العقود وذكر بيان للوزارة أن 
الوزير أكد أن الوزارة مس�تمرة في مس�اعيها من اجل تثبيت جميع 

المتعاقدين لديها والبالغ عددهم 14500 موظف.

 3- املواطن �ساجد عبد الر�سا ح�سن- كربالء املقد�سة 
أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة كربالء ، عن مباش�رتها 
بفرض إجراءات على س�ائقي الدراجات النارية تتمثل بارتداء خوذة 
الرأس وواقيات للس�اقين واليدين، عازية الس�بب إلى كثرة الحوادث 
المروري�ة للدراجات، وق�ال مدير عام م�رور المحافظ�ة العقيد أن 
"مف�ارز ش�رطة المرور وبالتنس�يق م�ع األجهزة األمني�ة األخرى، 
باشرت بفرض إجراءات على س�ائقي الدرجات النارية والتي تتمثل 
بارتداء خوذة الرأس وواقيات الس�اقين واليدين"، عازية السبب إلى 
"تزايد حاالت اإلصابة جراء الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام 
الدراج�ات النارية وأضاف عبد الحس�ن أن "رج�ال المرور وعناصر 
األم�ن يكتف�ون حالي�ا بتنبي�ه أصح�اب الدراج�ات المس�جلة لدى 

المديرية إلى ضرورة ارتداء الخوذة والواقيات"، مشيرا إلى أن "األيام 
المقبلة ستش�هد اتخاذ عقوبات بحق من يصرون على عدم االمتثال 
لتوجيهات المرور كمصادرة الدراجات أو إيقاف مستخدميها وكانت 
مديرية مرور كربالء حذرت، في وقت س�ابق، من انتش�ار الدراجات 
النارية في المحافظة، مؤكدة أن أكثر من1500 منها غير مس�جلة، 
فيم�ا أعلنت أن عدد الحوادث التي تس�ببت بها خ�الل العام الماضي  

بلغت 1813 حادثة أدت إلى مصرع نحو 400 شخص.

4- املواطن عبد الرزاق �سعودي الب�سري – 
الب�سرة 

أش�ار مدي�ر قس�م التعلي�م المهني ف�ي تربية 
البص�رة إل�ى ان أهم معوق�ات عم�ل المدارس 

الصناعية هو عدم س�ن قان�ون يعطي فرصة 
خدماته�ا  تق�دم  أن  م�ن  الم�دارس  له�ذه 

للدوائ�ر الحكومي�ة، ومؤسس�ات القط�اع 
الخاص، مقابل أجور عمل تش�مل الطلبة 

والمدرسين على حد س�واء. وأوضح أن 
إعدادية صناع�ة البصرة الرائدة، تعتبر 

معمالً متكامالً بكافة أقسامه، وهي 
والس�يارات،  الحاس�وب،  صيان�ة 

والكهرباء  والتبري�د،  والتدفئ�ة 
والمع�ادن  واإللكت�رون، 
والس�باكة، والنج�ارة وعلى 
أتم االس�تعداد للتنسيق مع 
دوائ�ر المحافظ�ة لتقدي�م 
خدم�ات التأهي�ل والصيانة 
ف�ي  العم�ل  وضمان�ات 

المجاالت الصناعية كافة. 

متابعة / امل�ستقبل العراقي 

بيع الوقود عىل أرصفة الشوارع.. برقيات وردود
إذعان للفوضى والتلوث

في رس�الة وردت ألينا من اح�د المواطنين من بغداد يلفت 
فيها نظر الس�ادة المعنيين وزارة الداخلية والمفارز األمنية 
ونق�اط الس�يطرة لمراقب�ة ظاهرة حمل بع�ض المراهقين 
المرخص�ة، وقيادته�م  الناري�ة غي�ر  والش�باب لألس�لحة 
لس�يارات ال تحم�ل أرقاما وزجاجها مظل�ل برغم توجيهات 
الس�يد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المس�لحة والتي 
تقض�ي بمحاس�بة أصحاب ه�ذه المركب�ات التي م�ا زالت 
تجوب الش�وارع وتم�ارس المخالفات المروري�ة على غرار 
س�يارات الحماي�ة العائدة إل�ى بعض المس�ؤولين وأعضاء 
مجلس النواب. ويش�ير الى خطورة ه�ذه الظاهرة التي لها 
تأثيرات نفس�ية عل�ى المواطنين الذين س�ئموا وملوا هكذا 
مناظ�ر مؤذية ومخالف�ة للقانون، ويدعو ال�ى اجتثاث هذه 
الظاه�رة قبل أن تستش�ري، وفرض القان�ون على الجميع 
وبدون اس�تثناء. مع ض�رورة حماية أفراد الش�رطة وقوى 
األمن التي تقوم بمس�اءلة س�ائقي هذه المركبات وحجزها 

ومكافأتهم حتى يكونوا قدوة لآلخرين.

ال ادري أي ربي�ع اس�ود س�يجتاح المنطقة برمته�ا، بدءا من 
احتماالت ضرب اس�رائيل إليران واستس�الم س�وريا لمش�روع 
مارش�ال، واخيرا الغ�اء البطاق�ة التموينية في الع�راق، طبعا 
ستس�بق هذه االحداث عمليات ارهابية مكثفة كوس�ائل ضغط 
وابتزاز سياس�ي وقرارات واتفاقات لتقديم المزيد من التنازالت 
بين اطراف الصراع على الس�لطة )طبعا على حس�اب الش�عب 
والوطن(. ان من اهم الدوافع الحقيقة لما يصدر عن مش�اريع 
اس�تثمار اقتصادي وانش�اء بنى تحتية وخصخص�ة الكهرباء 
والم�اء وتوزيع المنتج�ات النفطية والغاء البطاق�ة التموينية 
لي�س مكافحة الفس�اد االداري وغل�ق باب الفس�اد عبر الحاق 
الضرر بالمواطن الذي سيصبح عبدا لتجار االحتكار الرأسمالي 
من خ�الل التضخم، بل الح�ق هو ان هذه الش�ريحة ترغب في 
االستثمار من خالل الخصصة واس�تغالل االزمة وافتعالها كما 
اس�تغلت ازم�ة الكهرباء ليس في عقود الفس�اد االداري بل في 
اس�تيراد المولدت المحلي�ة وتهريب الوق�ود. ان الوعود والكالم 
ع�ن رقابة على االس�عار وعن تحدي�د لألس�عار كالم فارغ ألن 
الحكوم�ة الغارق�ة ف�ي الفس�اد التي عج�زت عن ح�ل قيوده 
ف�ي البطاق�ة التمويني�ة لهي اعجز ع�ن ضبط األس�عار ومنع 
التضخم وانهيار القدرة الشرائية للمواطن وعن الرقابة النوعية 
للمس�تورد. وان كان رئيس اكبر دولة في العالم عبارة عن بيدق 
او دمي�ة تحركه اللوبيات ومراكز البح�وث فما هو حال األقزام 
من أغلب قادة عراق المساومات والتنازالت على حساب األرض 
واإلنسان في العراق. أال يدرك هؤالء ان هذا يلحق ضررا بهم في 
االنتخابات العامة المقبل�ة؟، اال اذا كانت االنتخابات عبارة عن 
كذبة ومس�رحية ال واقع لها، وما بال شعبنا سلبيا ال رد فعل له 
إليق�اف هذه المذبحة بحق الفقراء م�ن ابنائه وما بال األدعياء 
من القادة ممن يزعمون أن ال هم لهم اال المواطن والوطن أنهم 

والله إال أدعياء. 

هموم النا�ش

حذار من محلة
 األسلحة غري املرخصة

ثالث مناسبات.. 
تفتح ملف الثروة احليوانية يف العراق
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إلغاء 
البطاقة التموينية جريمة 

عبد ال�سمد ال�سويلم  



قضت محكمة أملانية بسجن أب ذبح أوالده األربعة مدة 
خمس�ة عرش عاماً. وقالت محكمة بوالية سكس�ونيا 
الس�فىل "الخمي�س" إن  الرج�ل س�يقيض العقوب�ة 
داخ�ل مستش�فى لألم�راض النفس�ية حتى إش�عار 
آخر. وأقدم الرجل وه�و من قاطني مدينة راينهاوس 
بالوالية املذكورة عىل قتل  أوالده األربعة ذبحا بسكني 
تس�تخدم يف قطع السجاد بعد أن أعلنت زوجته  إنهاء 
الحياة الزوجية بينهما وغادرت املنزل. وارتكب الرجل 
جريمته الش�نعاء يف أثناء نوم األبن�اء الثالثة وترتاوح 
أعماره�م بني الخامس�ة والتاس�عة وابن�ة يف الثانية 
ع�رشة من العم�ر حي�ث وجدتهم الس�لطات غارقني 

يف دمائه�م عىل رسير الزوجية. وذك�رت املحكمة أنها 
خففت العقوبة نظرا إلصابة األب بمرض نفيس. كان 
الرجل "37 عاما" حاول االنتحار  بعد ارتكاب جريمته 

يف الرابع عرش من حزيران املايض  إال أنه تم إنقاذه.

هاجم صقر طفالً بريطانياً 
يف الثانية من العمر يف ملعب 
أثن�اء خروج�ه للنزه�ة مع 
والدت�ه بمدين�ة فارنب�ورا، 

وشّوه وجهه.
وقال�ت صحيف�ة »صن« ان 
الصق�ر انقض ع�ىل الطفل 
ألفي ه�ول بمخالبه الحادة 
يف  بليغ�ة  جروح�اً  وخلّ�ف 
وجهه وكاد ان يقطع جزءاً 

م�ن أذن�ه الي�رى قب�ل ان 
يحلق بعيداً، بعد خروجه مع 
والدته اليسا وبعض األقارب 

للنزهة يف ملعب قريب.
وأضافت ان الطفل ألفي ُنقل 
اىل مستش�فى قريب للعالج، 
حي�ث ق�ام األطب�اء باجراء 
الع�ادة  جراحي�ة  عملي�ة 
وضعه�ا  اىل  الي�رى  أذن�ه 

الطبيعي.

 أص�اب موت الكب�ش النيوزيلندي 
الش�هري “رشيك” مواطن�ي البالد 
بالحزن، بعد أن أصبح رمزاً وطنياً، 
وحظ�ي بمقابل�ة رئيس�ة الوزراء 
هيلني كالرك. وحسب هيئة اإلذاعة 
الربيطاني�ة “ب�ي ب�ي يس” أصبح 
الكبش مش�هوراً، ب�ل اصبح رمزاً 
وطني�اً لدى البعض بع�د أن تمّكن 
الجزازي�ن واالحتفاظ  من تجنُّ�ب 
بصوفه ملدة ست سنوات، باالختفاء 
بالكهوف يف س�وث أيالند. وقد ُجّز 
ص�وف الكبش الذي بل�غ 27 كغم 
أخ�رياً أم�ام كام�ريات التلفزيون، 
وأصب�ح موضوعا لعدي�ٍد من كتب 
األطفال كما كان ضيفاً يف حفالت 
خريي�ة. وق�ال مال�ك الكب�ش إنه 

فارق الحي�اة بعد مرٍض ناجٍم عن 
الشيخوخة بعد أن عاش 16 عاماً، 
وأضاف أن كبش�ه كان لطيفاً مع 
األطفال واملس�نني يف دور العجزة. 
وبيع صوف “رشي�ك” الذي يكفي 
لغزل قماش لعرشين بدلة، يف مزاٍد 
علن�ي.  وقال جوزيه س�بيالن من 
جمعية “ع�الج األطفال” الخريية: 
إن جمعيته اس�تطاعت جمع 150 
ألف دوالر من التربعات بمس�اعدة 

“رشيك”. 
وقالت وس�ائل اإلع�الم املحلية إن 
“رشيك” سيحظى بقداس جنائزي 
يف “كنيس�ة الراع�ي الصال�ح” يف 
تكاب�و، وإن مالك الكبش س�يقيم 

له تمثاالً برونزياً.
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�سورة من الذاكرة

�ساحة امليدان 
يف الع�سرينيات

1847 - الطبيب الربيطاني جيمس 
يانج سيمبسون يستخدم الكلوروفورم 

يف التخدير ألول مرة يف التاريخ.
1905 - النروي�ج تجري اس�تفتاء 
ح�ول إن كانت تريد أن تكون مملكة أو 
جمهوري�ة، وكانت النتيج�ة بمصلحة 

أنصار امللكية.
الدول�ة العثماني�ة تعل�ن   - 1914
املح�ور  دول  إىل  رس�ميا  انضمامه�ا 
األملاني�ة  اإلمرباطوري�ة  م�ن  املك�ون 
واإلمرباطوري�ة النمس�اوية املجرية يف 

الحرب العاملية األوىل.
الزعي�م الش�يوعي  1927 - ط�رد 
ليون تروتس�كي من الحزب الش�يوعي 
الس�وفييتي بعد رصاع عىل السلطة مع 

جوزيف ستالني.
1938 - هريم�ان غورين�غ يقرتح 
خط�ة لجع�ل مدغش�قر وط�ن قومي 

لليهود.
1948 - ص�دور حكم باإلعدام عىل 
رئي�س ال�وزراء الياباني أثن�اء الحرب 
العاملية الثانية الجنرال هيديكي توجو.

1956 - انضمام املغرب والسودان 
وتونس إىل األمم املتحدة.

1982 - ي�وري أندروب�وف يخل�ف 
الح�زب  بريجني�ف يف رئاس�ة  ليوني�د 
واالتح�اد  الس�وفييتي  الش�يوعي 

السوفيتي.

اإلمرباط�ور  تنصي�ب   -  1990
أكيهيتو رسمًيا إمرباطوًرا لليابان.

لك�رة  الكوي�ت  منتخ�ب   -  1998
القدم يفوز ب�كأس الخليج لكرة القدم 
للم�رة التاس�عة بتاريخ�ه يف البطول�ة 

املقامة يف البحرين.
م�ن  تنس�حب  طالب�ان   -  2001
العاصم�ة األفغاني�ة كاب�ل وذل�ك قبل 
وصول قوات التحالف الشمايل األفغاني 
إليها وذلك أثن�اء الحرب األمريكية عىل 

أفغانستان.
2003 - مقتل 23 شخصا يف هجوم 
انتح�اري عىل قاعدة للرشطة اإليطالية 

يف النارصية.
أوس�يتيا  جمهوري�ة   -  2006
الجنوبي�ة واملتمتع�ة بالحك�م الذات�ي 
تج�ري  جورجي�ا  جمهوري�ة  ضم�ن 
ح�ول  للتصوي�ت  ش�عبي  اس�تفتاء 
االستقالل عن جورجيا، وكانت نتيجته 

املوافقه عىل االستقالل.
2011 - رئي�س ال�وزراء اإليط�ايل 
م�ن  يس�تقيل  برلس�كوني  س�يلفيو 
منصب�ة بعدما خر قب�ل أيام األغلبية 
الربملاني�ة الت�ي كان يتمتع به�ا وأعلن 
حيتها إنه سيقدم استقالته عندما يقر 
الربملان بمجلسيه اإلجراءات التقشفية 
التي طالب بها االتحاد األوروبي بهدف 
إعادة ثقة السوق يف االقتصاد اإليطايل.

إذا كن�ت ف�ي زي�ارة ال�ى 
اليابان من المؤكد عليك زيارة 
واحد من أروع المشاهد هناك 
في الش�تاء، انه نف�ق اإلنارة، 
نف�ق مفت�وح للجمه�ور في 
Nabana ال  النباتي�ة  الحديقة 
س�اتو. انه افض�ل عرض في 
ش�تاء اليابان. النفق مصنوع 

المصابي�ح  ماليي�ن  م�ن 
الصغي�رة  الكهربائي�ة 
LED والتي  المعروفة باس�م 
تعط�ي ش�عورا ب�ان هنال�ك 
مياها فوارة تجري تحتك في 
هذا النفق  وانت في هذا النفق 
تش�عر حق�ا انك ف�ي كوكب 

آخر. 

 ف�ي إطار التكري�م لدورها 
دش�نت األمي�رة البريطانية آن 
ف�ي لندن تمث�اال لن�ور عنايات 
خ�ان األميرة الجاسوس�ة التي 

أرسلها البريطانيون إلى فرنسا 
المحتلة خالل الح�رب العالمية 
الثانية لمس�اعدة المقاومة ضد 

النازيين.

العاصم�ة  اس�تضافت 
عروض�ا  عم�ان  األردني�ة 
ألفخر وأجم�ل األزياء العربية 
نخب�ة  بمش�اركة  التقليدي�ة، 
م�ن كب�ار المصممي�ن الذي�ن 
تنافس�وا لتقديم أبرز أعمالهم 
وأكثرها جودة، لترضي أذواق 

الحاضري�ن، ضم�ن فعالي�ات 
أسبوع الموضة العالمي. 

وبدا ان المالبس والعباءات 
العربي�ة كانت حاض�رة بقوة 
لتعطي المجموعات المعروضة 
نكهة عربي�ة عنوانها األصالة 

ومضمونها التألق والجودة.

نيوزلندا تعلن احلداد
 رسميًا عىل خروف!

ذبح أطفاله ألن زوجته ابتعدت عنه!

»صقر« هياجم طفاًل !!

نفق اإلنارة الشتوي يف اليابان

إط�الق  بريطاني�ة  س�يدة  ق�ررت 
ش�اربيها ولحيتها؛ من أجل التوعية 
بأخط�ار أم�راض الرط�ان عن�د 
الرجال، دون أن تلتفت ألية سخرية 
ق�د تتع�رض له�ا، وفًقا مل�ا ذكرته 

تقارير إعالمية.
 وقالت سوبهني فليترش، إنها قررت 
املشاركة يف حملة "موفمرب" بهدف 
جم�ع األم�وال م�ن أج�ل التوعي�ة 
بأمراض رسطان تصيب الرجال مثل 

رسطان الربوستاتا والخصيتني.
ص�ن"  "ذا  صحيف�ة  ونقل�ت   
الربيطانية ع�ن فليترش، البالغة من 
العم�ر 36 عاًم�ا، قوله�ا: "ل�م أزل 
الشعر عن وجهي منذ أسبوع فقط، 

ومع ذلك بات مليًئا بالشعر".
 وأردفت: "ما دمت قادرة عىل السري 
يف الش�وارع بمظه�ري، ف�إن ذل�ك 
يعني أن باستطاعة الرجال الذهاب 
للقيام بالفحوصات الالزمة، وإجراء 

التحاليل واالختبارات".
حمل�ة  أن  إىل  اإلش�ارة  تج�در    
"موفمرب" تتكرر يف شهر نوفمرب من 
كل ع�ام يف الوالي�ات املتحدة وأنحاء 
عدة من العالم، وبسببها يقوم آالف 
بإرخاء شواربهم واالهتمام  الرجال 
بها، والتفنن يف أشكالها حتى نهاية 
الش�هر، وذل�ك من أجل ه�دف نبيل 
يتمث�ل بالتوعي�ة بأخط�ار أمراض 

الرطان عند "الجنس الخشن".

تطلق حليتها.. 
دعاًم للرجـــــــال!!
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بريطانيا 
تكرم جاسوسة هندية

األزياء العربية
 يف العاصمة األردنية

فال�سفــــــة

 / الُجرجان�ي )740- 816 ه��  الرشي�ف 
1339 -1413م( ه�و ع�يل ب�ن محم�د بن عيل 
الرشيف الحسيني الجرجاني املعروف بسيد مري 
رشي�ف، فلكي وعال�م حياة وفقيه وموس�يقي 
وفيلسوف ولغوي. عاش يف أواخر القرن الثامن 
الهجري وأوائل القرن التاس�ع الهجري )الرابع 
ع�رش املي�الدي - الخامس عرش املي�الدي(. ولد 
الجرجاني يف تاجو قرب أس�رتاباذ عام 740 ه� 
/ 1339م، وقد تلقى العلم عىل ش�يوخ العربية، 
واهتم اهتماما خاصا بتصني�ف العلوم، وكذلك 
بعل�م الفل�ك، وكان من أهم العلم�اء الذين تأثر 
به�م يف عل�م الفل�ك الجغمين�ي وقط�ب الدي�ن 
الش�ريازي والطويس، وقد تناول رس�ائل هؤالء 
العلماء بالرشح والتبسيط إليمانه بأهمية هذه 
الرسائل ووجوب تداولها بني طالب العلم. قدمه 
التفتازاني للش�اه ش�جاع بن محمد بن مظفر 
فانتدبه للتدريس يف شرياز عام 779ه�/1377م، 
وقد عاش معظم حياته يف شرياز، وعندما استوىل 

تيمورلن�ك عىل ش�رياز ع�ام 789ه�� /1387م 
انتق�ل الجرجاني إىل س�مرقند وظل هناك حتى 
ت�ويف تيمورلنك ع�ام 807ه��/1404م فعاد إىل 
ش�رياز وتوىف به�ا عام 816 ه�� / 1413م. من 
املعروف أن للجرجاني أكثر من خمس�ني مؤلفا 
يف عل�م الهيئ�ة والفلك والفلس�فة والفقه ولعل 
أهم هذه الكتب: كت�اب التعريفات وهو معجم 
يتضمن تحديد معاني املصطلحات املس�تخدمة 
يف الفن�ون والعل�وم حتى عرصه، وه�ذا املعجم 
من أوائل املعاجم االصطالحية يف الرتاث العربي، 
وقد ح�دد في�ه الجرجاني معان�ي املصطلحات 
تبع�ا ملس�تخدميها وتبعا للعل�وم والفنون التي 
تس�تخدم فيها، وجعل تل�ك املصطلحات مرتبة 
ترتيب�ا أبجدي�ا مس�تفيدا يف ذل�ك م�ن املعاجم 
اللغوية حتى يسهل التعامل معه لكافة طالبيه، 
وهذا املعجم من املعاجم الهامة التي ال نستطيع 
االس�تغناء عنه�ا إىل اآلن، وق�د أش�اد ب�ه كافة 

املسترشقني ألهميته الداللية والتاريخية.

الرشيف اجلرجاين

عموديافقي
1 – ممث�ل مص�ري – 2 – أغنية لعبد الحلي�م حافظ – ذئب – 3 – 
غير مطبوخ – ش�هر هجري – أداة نصب – 4 – ميراث – دولة عظمى 
– 5 – اوار النار – أقتربوا – 6 – دولة أوروبية – 7 – بصحبته – أعمال 
وحش�ية مدانة – 8 – تفس�يرية – صوت األفعى – نصف ديوي – 9 – 

ممثلة مصرية .

1 – مخ�رج س�ينمائي مصري – 2 – مطرب�ة عربية – 3 – يبصر " 
مجزوم�ة " – م�ن عواصم مص�ر القديمة – 4 – لظ�ى – نصف بابل 
– صواب – 5 – فاس�ق – س�المة – 6 – ممثلة أميركية – 7 – أس�م 
موصول – أس�م علم مؤنث – 8 – أسم لشهر تموز – جدنا األول – 9 

– ممثلة مصرية قديرة .

احلمل
االبتعاد عن املشكالت يساعدك 
عىل الرتكي�ز أفض�ل، فحافظ عىل 
ه�ذه الوت�رية بع�ض الترصف�ات 

الصبيانية لن يكون ملصلحتك،

الثور 
التح�ركات  تكثي�ف  اىل  ب�ادر 
االجتماعية، فهو يوم ممّيز يسلّط 
األض�واء ع�ىل قدرات�ك اإلبداعي�ة 
واإلنس�انية، ولعلك تن�ال جوائز أو 

ميداليات تقديراً لجهودك

اجلوزاء
التف�ّرد ف�ي ال�رأي مس�ألة 
خطي�رة وذات أبعاد، وال س�يما 
س�لباً  س�ينعكس  ذل�ك  كان  إذا 
على طبيع�ة العالقة مع الزمالء 
الفكرة التي تكّونت عند الشريك

ال�سرطان 
مهما حاول بعضهم تشويه 
صورتك، فإّنهم ل�ن يتمكنوا من 
الكبيريحرمهم  فرصي�دك  ذل�ك، 
تخس�ر  ق�د  مبتغاه�م  تحقي�ق 

الرهان مع الشريك

الأ�سد 
رقع�ة  توس�يع  ال�ى  تمي�ل 
الكثي�رة  فالمش�اريع  نش�اطاتك 
والنش�اط موج�ود. خالف�ات حول 
ميراث قد تتطور. أخبار بعيدة تحمل 

البهجة لألسرة عالقتك العاطفية

العذراء 
تراكم المش�كالت في العمل قد 
ي�ؤدي الى مواجه�ة م�ع اآلخرين، 
فس�ارع إلى تخّطي ذلك لترتاح أكثر 
ق�د تم�ّر العالق�ة بالش�ريك بفت�رة 

اختبار غير معلنة

امليزان
ال يس�مح ه�ذا الي�وم بارت�كاب 
األخط�اء ألّن�ك بذل�ك تعّرض نفس�ك 
لخسارة الفرص الثمينة المقبلة. لذلك 
حاول قدر اإلم�كان إنجاز كل ما عليك 

انجازه على نحو صحيح وسليم

العقرب 
تكون الحركة كبيرة، وتكون 
مس�تعداً ألخذ المبادرة وخوض 
األم�ور  تب�دو  تجرب�ة جدي�دة. 
واضحة وشفافة، ويسهل عليك 

اتخاذ القرار

القو�س 
وانفراج�ات  س�اّرة  أخب�ار 
مهّمة تط�ال الوضع المهني في 
الدرج�ة األول�ى. تتحّم�س لكل 
ما هو جديد وج�ريء تصّرفاتك 

استفزازية

الدلو 
أخلق الظروف المناس�بة في 
حياتك، لكن سيطر على انفعاالتك 
وغضبك وتس�رعك تسيطر الغيرة 
والمناكف�ات العاطفي�ة وتخ�اف 

على عالقة ما من االنهيار

اجلدي
التف�اؤل وااليجابي�ة يفتح�ان 
الكثير من االب�واب، وهذا يضمن لك 
مس�تقبالً زاهراً الش�ريك يبحث عن 
المس�تقبل، فيم�ا تكتفي بالتس�لية 

وهنا يظهر سبب الخالف

حوت 
قد تربح قضي�ة أو جائزة، وربما 
تحصل على تقديرأو ومكافأة. تحصل 
على منصب جديد أو شروط أفضل في 
العمل أو عروض مهمة أو عقد يجعلك 

فخوراً بنفسك

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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وأد احلصة التموينية سيحجب رغيف اخلبز

 

يتمث�ل مركز الحك�م في الوالي�ات المتحدة بالبيت 
األبيض، وفي روسيا بالكرملين، وفي فرنسا باألليزيه، 

أما في جمهورية الصين الشعبية فهو سر مغلق.
ف�ي قل�ب بكين وف�ي ح�ي ُيدع�ى: »ح�ي الضوء 
األرجوان�ي« تمت�د على مس�احة واس�عة سلس�لة من 
األبني�ة التاريخي�ة، تمث�ل مرك�ز الحك�م ف�ي الصين. 
ويتج�اور المركز مع س�احة تيانمي�ن، حيث دارت في 
العام 1989 المعركة الحاس�مة التي غّيرت وجه الصين 

إلى عقود كثيرة مقبلة.
هن�ا يخفق قل�ب الصين، وف�ي تلك األبني�ة تصاغ 
السياس�ات والق�رارات السياس�ية واالقتصادي�ة التي 
حّول�ت الصين إلى قوة عظمى خ�الل فترة ثالثة عقود 
فقط. وتضّم تلك األبنية مكاتب قيادة الحزب الشيوعي 
الحاك�م ووزارات الدول�ة التي تهيمن عل�ى 1,35 مليار 
إنس�ان، يش�كلون امبراطوري�ة كبرى لتلك المس�احة 

الشاسعة من األرض.
كان القياصرة ينس�جون مكائده�م في تلك األبنية 
وتبعهم من بعد ذلك اإلقطاعيون. وحين حقق ماوتسي 
تون�غ انتصاره وأعل�ن دولة الصين الش�عبية في العام 
1949 لم يكن راضياً عن س�كنه في تل�ك القصور التي 
كان�ت من قبل رمزاً لالس�تبداد والطغيان الذي اس�تمر 

لقرون في الصين.
الحاك�م حت�ى اآلن  الح�زب الش�يوعي  ل�م يج�ر 
مناقش�ات واس�عة، حول المرحلة الس�ابقة والمرحلة 
المقبلة. كما جرى س�ابقاً زمن الث�ورة الثقافية، وبعد 
حوادث العام 1989. بقي التطور الهائل من دون تقييم. 
كم�ا بقي االقتص�اد بعيداً عن ممارس�ات الرأس�مالية 
المتوحش�ة التي س�ادت في عصر العولم�ة. لم يترافق 
النم�و االقتصادي م�ع التغي�ر السياس�ي المتجه نحو 
الديموقراطي�ة عل�ى النس�ق الغربي. تضاع�ف الناتج 
المحل�ي االجمال�ي أربع�ة أضع�اف، وتخط�ت الصين 
الياب�ان والمانيا وأصبحت في المرك�ز الثاني اقتصادياً 
بعد الواليات المتحدة. وهذا التطور لم يحدث في تاريخ 

اإلنسانية حتى اليوم.
تملك الصين االحتياطي المالي األكبر في العالم، 
دوالر.  تريليون�ات   3 قيمت�ه  تتج�اوز  اذ 
وباس�تطاعة ه�ذا المبلغ ش�راء أكثر من 
ثلث الش�ركات التجارية في العالم. 
ولك�ن قادة الصي�ن يريدون 
يري�دون  ذل�ك.  م�ن  أكث�ر 
أن تك�ون بالده�م نموذج�اً 
بع�ض  وتح�اول  يحت�ذى، 
الدول ف�ي افريقيا وفي أميركا 
الالتيني�ة اقتب�اس أف�كار إقامة 
نظ�ام اقتص�ادي رأس�مالي دون 
انتخابات عامة، ودون ديموقراطية 
سياسية، بل تبني ديكتاتورية ناعمة، 
تك�ون ادارة االقتصاد فيه�ا، نابعة من 

الظروف المحلية.
للح�زب  السياس�ي  المكت�ب  يتأل�ف 
الش�يوعي الصيني من 24 عضواً، من بينهم 
امرأة واحدة. وباستطاعة االعضاء االعتراض، 
أي يملك�ون حق »الفيتو«. أم�ا حين يتم االتفاق 
فيج�ب عل�ى االعضاء كاف�ة االلتزام ب�ه. وتخاف 
قي�ادة الح�زب والدول�ة من انتش�ار الفوض�ى، لذا 
ترك�ز على بن�اء »المجتمع المنس�جم«. وفي المكتب 
السياسي هناك 9 من األعضاء يشكلون الخلية الفاعلة. 

ومن بينهم يتم اختيار رئيس الحزب ورئيس الوزراء.
الصين عل�ى أبواب مرحلة جديدة، تنقلها في خالل 
عق�د، لمرتب�ة الدول�ة المتص�درة إدارة ج�زء كبير من 

سمير التنير
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       كاظم فنجان الحمامي

شعب من أعرق شعوب كوكب األرض, يمتلك 
أغنى ثروات القارات الس�بع, وقعت على أرضه 
س�رقات كونية تقدر بملي�ارات الدوالرات, لكن 
نصفه يعيش تحت خ�ط الفقر, ونصف النصف 
ال يملك�ون من حطام الدني�ا إال بعض المصادر 
المعيش�ية البس�يطة, ونصف النصف يعيشون 
على ما تركه لهم آباؤهم وأجدادهم من مواريث 
محدودة, ونصف النصف اس�تنفدوا مدخراتهم 
كله�ا فاضط�روا لبي�ع مس�اكنهم وعقاراتهم, 
ونصف النصف من رجال الدولة والسادة النواب 
وزعماء األحزاب ورؤس�اء العش�ائر والسفراء 
والوزراء والمدراء والحلق�ات الحميمة القريبة 
منه�م, اما الذي�ن أزهق�ت أرواحه�م بالعبوات 
الناس�فة والمتفج�رات الالصقة والمسدس�ات 
الكاتم�ة, والذي�ن هاج�روا وغ�ادروا ونزح�وا 
وهربوا إلى محطات الغربة واالغتراب فال توجد 
إحصاءات رس�مية بأعدادهم الهائل�ة, وال يعلم 
بمصيرهم إال الل�ه ومكاتب الهجرة في األقطار 

التي وفرت لهم المالذ اآلمن وراحة البال.  
ش�عب مهدد بلقمة العيش, ومهدد بفقدان 
س�لته الغذائي�ة المثقوب�ة, ومه�دد بقطع آخر 
خيوط أمن�ه الغذائي, ومهدد بخس�ارة حقوقه 

الشرعية في الضمان االجتماعي. 
ش�عب تخل�ت عن�ه دولت�ه رس�مياً عندما 
اعتذرت عن تأمين رغيف الخبز للبطون الخاوية, 
فعق�دت الع�زم عل�ى إلغ�اء حصت�ه التموينية 
الهزيل�ة, وقررت ش�طبها م�ن أولوياتها, على 
أم�ل تعويضه بدراه�م معدودات تق�در بحوالي 
)12( دوالرا ش�هريا للمواط�ن الواحد, ما يعني 
ان األسرة الفقيرة المؤلفة من خمسة أشخاص 
ستتقاضى في الشهر نحو )60( دوالرا تقريباً. 

ش�عب ص�ار عبئا عل�ى دولته, وص�ار من 
مصادر اإلزعاج للساسة الذين اختارهم بنفسه, 
وص�ار لعب�ة م�ن ألع�اب الس�يرك السياس�ي, 
وأضحوك�ة عند المنافقين الذي�ن صوتوا لقرار 
إلغ�اء البطاق�ة التمويني�ة, ثم خرج�وا ليعلنوا 
أمام الكاميرات عن شجبهم واستنكارهم لقرار 

اإللغاء. 
ش�عب وصلت نثريات قرطاسية النواب في 
وطنه إلى س�بعمائة وخمس�ين أل�ف دينارا في 
الش�هر )625 دوالرا تقريب�اً( خصصت لش�راء 
األق�الم واألوراق والدفات�ر والكراريس وأدوات 
الرس�م والحس�م والرزم والش�طب, بم�ا يزيد 
عل�ى المرتب�ات التقاعدية ألصح�اب الكفاءات 
والمه�ارات, الذي�ن افن�وا أعمارهم ف�ي خدمة 
العراق حتى بلغوا س�ن التقاعد, في الوقت الذي 

تمنح فيه الدول�ة العراقية )750( ألف دينار كل 
شهر للسادة النواب لتغطية نفقات القرطاسية, 
إضافة إلى مرتباتهم ومخصصاتهم وحوافزهم 

الشهرية المغرية.  
ل�و تجولنا ف�ي أقطار الس�ماوات واألرض 
لما وجدن�ا دولة بلغت فيها مبالغ القرطاس�ية 
الش�هرية المخصصة لعلماء الفيزياء والكيمياء 
والرياضي�ات والط�ب والذرة من أمث�ال )ألبرت 
)م�دام  أو  بالن�ك(,  )ماك�س  أو  آينش�تاين(, 

ك�وري(, ولما بلغت فيه القرطاس�ية 
الش�هرية ل�رواد الفضاء ه�ذا المبلغ, 
حت�ى العبق�ري االيطال�ي )ليوناردوا 
دافنش�ي( لم يك�ن يصرف مث�ل هذه 
المبال�غ الكبيرة على أوراق�ه وألوانه 
ولوحاته ومرسمه الذي ترك لنا روائع 

الفن والهندسة. 
ولو ضربنا مبل�غ )625( دوالرا في )325( 
نائب�ا لوجدن�ا ان المبل�غ النهائ�ي يص�ل إل�ى 

)211900( دوالر, ويقارب كثيرا من ربع مليون 
دوالر كل شهر, ويصل سنويا إلى أكثر بقليل من 
مليونين ونص�ف الملي�ون دوالر )2542800(, 
ويزي�د كثيرا عل�ى تكلف�ة تأمين رغي�ف الخبز 

لماليين األفواه الجائعة. 
إن  المضحك�ة  األلفي�ة  المفارق�ات  م�ن 
الطائ�رات األمريكي�ة نث�رت في س�ماء العراق 
قبي�ل الموعد المقرر الحتالله رس�ائل واضحة, 
حملت عنوان )بش�رى س�ارة للش�عب العراقي 
الصاب�ر المكاف�ح(, تضمن�ت التحس�ن الكبي�ر 
الذي سيطرأ بعد االحتالل على مفردات البطاقة 
التمويني�ة وموادها, وتس�اءل الناس في حينها 
عن كيفي�ة تخزي�ن ه�ذه الكمي�ات الهائلة من 
اللحوم والدواجن واألس�ماك المجمدة, وتساءل 

الفالح�ون ف�ي الق�رى واألري�اف ع�ن بع�ض 
المف�ردات المكتوب�ة بلغ�ة لم يفهموه�ا, مثل 
)الك�ورن فليك�س(, و)الصوص�ج(, و)الكريم 

ش�انتيه( و)الكود ليفر أويل(, والجبنة الكندية 
المغلفة بالش�مع, وعصير )الصوي�ا(, ثم دارت 
األهلة دورتها ليجدوا أنفس�هم بحصة تموينية 

ناقصة, ثم من غير حصة. 
 

لقد جاء قرار مجلس الوزراء ليوجه صدمة 
عنيفة للعوائل الفقيرة واألس�ر المتعففة, تهدد 
بحرمانهم من الحصة التموينية التي تعد )رأس 
ماله�م(, عل�ى الرغ�م م�ن تضائله�ا وتقلصها 
وتردي موادها, بس�بب س�وء المنش�أ, وبسبب 

المزايدات الرخيصة. 
األلغ�از  بل�د  ف�ي  العج�اب  العج�ب  أم�ا 
واألحاجي والعجائب فنلخصه بالس�ؤال التالي: 
كيف اس�تطاع مجلس ال�وزراء أن يصادق على 
ق�رار اإللغاء ف�ي الوقت الذي رفضت�ه الكيانات 
السياس�ية كلها, وزعمت انها ل�م تصادق عليه, 
وأنه�ا اعترض�ت علي�ه جمل�ة وتفصي�ال, وفي 
الوق�ت الذي زع�م فيه ال�وزراء كله�م رفضهم 

القرار واحتجاجهم على صيغته ؟؟. 
أال ت�دل ه�ذه المواق�ف المتأرجح�ة عل�ى 
اس�تخفاف بعض الكيانات باإلنس�ان العراقي, 
وإال بماذا تفسرون هذه التصريحات المتناقضة 

مع ما نسمعه ونراه ونحس به. 
والله يستر من الجايات

نعي كتبه القابعون تحت خط الفقر
بع�د م�رض عض�ال, وجراح�ة ترقيعي�ة 
فاش�لة, توفيت في ردهة )العملية السياس�ية( 
السيدة البطاقة التموينية, حرم صاحب المآسي 
الحص�ار الظال�م, ووالدة )30( ملي�ون عراقي, 
نصفهم يس�كنون تح�ت خط الفق�ر, بعد عمر 
ناهز )21( عاما, وس�توارى مفرداتها النسيان 
ف�ي مخ�ازن وزارة التجارة, وس�تقام مجالس 
العزاء ف�ي بيوت الطين والقصب والبردي خلف 
مس�اكن الصفيح وال�دور الت�ي يقطنها أطفال 
)الحواسم(, وسيشترك العاطلون عن العمل في 
إحياء مراس�م العزاء على فقدان المواد الغذائية 

الرديئة )حشا النعمة( 
وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم

االقتصاد املعريف.. حاجة أم رضورة للبلد ؟
         علي اسماعيل الجاف 

دخ�ل اقتص�اد المعرف�ة والتي بش�رت ب�ه ثورة 
المعلوم�ات مرحل�ة جدي�دة م�ن النض�ج ف�ي العقد 
الماضي. ويش�هد العال�م اليوم تحوال" ال�ى االقتصاد 
المبني على المعرف�ة، ويركز اقتصاد المعلومات على 
سرعة االتصال والتقنيات، فإن اقتصاد المعرفة يركز 
عل�ى قيم�ة القدرات الفكري�ة لدى الف�رد، وينظر الى 
اإلنسان بوصفه منتجا" للمعرفة وهي صورة تعتبره 

الشركات والدول على حد سواء مصدر قوة.
 يعرف الكثيرون عن ان االقتصاد عبارة عن ثالثة 
عناصر رئيس�ية هي: األرض، العمالة والمال.  لكن ما 
جاء به االقتص�اد المعرفي عدة عناصر تختلف عن ما 
ذك�ر أعاله وهي: االبت�كار، التعليم، البنى األساس�ية، 
الحواف�ز وهذه هي خصائص االقتص�اد المعرفي، أما 
الق�وى الخاص�ة باالقتص�اد المعرفي ه�ي: العولمة، 
ثورة المعلومات، انتشار الشبكات، تحرير السياسات، 
التفكي�ر التكنولوجي والمنافس�ة. فاقتصاد المعرفة 
يعتبر وسيلة حديثة يهدف الى تنمية القدرات الفكرية 
والعقلي�ة لدى الفرد من ناحي�ة تعزيز وتمتين واغناء 

وتمكي�ن ال�ذكاء واإلبداع لدي�ه.  فال يمك�ن ان يكون 
هن�اك مجتمع متطور" ما لم يس�تطيع أفراده اعتماد 
االقتص�اد المعرف�ي والقي�ام بثورة ف�ي المعلومات، 
وتقديم إبداعاتهم الفكرية والعقلية التي س�تكون في 

النهاية كمخرجات لخدمة البلد.
 م�ن م�ا ج�اء أع�اله نق�ول: ان البل�دان النامي�ة 
بحاجة الى االهتمام بالفرد، الموارد البشرية حديثا"، 
وتنمي�ة قدراتهم وتش�جيعهم من خالل دع�م اإلبداع 
والمبدعي�ن واألذكي�اء بتوفي�ر مراك�ز رعاي�ة له�م؛ 
وتوفي�ر بنى تحتي�ة لتقوية العلم والتعلي�م والثقافة. 
فن�رى تط�ور البل�دان المتط�ورة ج�اء نتيج�ة لتوفر 
االقتص�اد المعرف�ي لديهم والبنى التحتي�ة من مراكز 
وهيئ�ات ومنظم�ات وجمعي�ات تابعة للدول�ة تقوم 
باحتضان المبدع، المبتكر، الباحث، المترجم، المؤلف، 
الكات�ب، المتميز في القط�اع االجتماعي )المجتمع(، 
الوظيف�ي )دوائ�ر ومديري�ات ووزارات( والترب�وي 
)المدارس واالعداديات( األكاديمي )المعاهد والكليات 
والجامعات(. فنحن نع�رف ان الغرب طور الريف قبل 
المدين�ة من ناحي�ة الثقافة والتعلي�م.  فنرى مبدعين 
ومبتكري�ن بلدن�ا يقومون بتقدي�م إبداعهم لآلخرين، 

اش�خاصا ام ش�ركات ام حكوم�ات، ويس�تفاد منه�ا 
ونح�ن نعود ونطلب ذلك اإلب�داع او التميز او الفكر او 
المعرفة لننقله الى بلداننا او التقنيات لنطبقها، ونعي 
ون�درك ونفه�م جي�دا" ان أولئ�ك األش�خاص هم من 
بلداننا وال نحاول دعمهم لالستفادة منهم عندما كانوا 
ف�ي البلد! فيب�دأ االقتص�اد المعرفي بتنمي�ة القدرات 
لدى الف�رد والجماعة ف�ي المجتم�ع، والبحث عن ما 
ينتج�وه ويقدموه م�ن فكر ومعرفة وعل�م ومحاولة 
أعادة تنظيم رأس المال الفكري لدى اإلنسان. فالعالم 
المتحضر والمتقدم يسعى االن الستثمار البشر وليس 
الم�ال كونه ي�درك جي�دا" بأنه�م من س�يجلب المال 
والمنفع�ة لبالده�م.  كذل�ك، ان الف�رد اذا كان مبدعا 
وذكي�ا ومتمي�زا" يقدم الخط�ط والبرام�ج للنهوض 
بواقعه وكل يعمل من موقعه، فس�نجد تحوال س�ريعا 
في بيئ�ة اإلنس�ان والمجتم�ع نحو األفض�ل، وتغيرا 
ملموس�ا في س�لوكه.  اما اذا كان العكس فس�يكون 
عال�ة عل�ى المجتمع ويصبح إنس�انا معتمدا ال منتجا 

يستفاد منه البلد.
 باإلضافة الى الحاجة الملحة والضرورية للقيام 
بالتح�ول ف�ي التركيز م�ن خالل جعل اإلنس�ان حجر 

الزاوي�ة في االقتصاد، وليس إقص�اءه وإبعاده بحجج 
وذرائ�ع غير علمي�ة ومنطقية. وعل�ى الحكومات ان 
توف�ر البن�ى التحتية األساس�ية وصياغة أساس�يات 
العم�ل والتعلي�م والثقافة. نحن نملك عق�وال وأفكارا 
نس�تطيع به�ا تغيي�ر الوض�ع الحالي نح�و األفضل.  
فيج�ب ان نتخل�ى عن مفه�وم: "ان الدول�ة النامية ال 
تح�اول صياغة سياس�ات تنمي�ة وتطوير مس�تمرة 
تهدف الى تحقيق التعليم، وإنما تجلب قوالب خارجية 
جاهزة " ان الموارد البش�رية ه�ي عامل إنتاج يحتاج 
الى اس�تثمار مس�بق ش�كله األس�اس التعلي�م. يعني 
ان الممارس�ة أفضل من القضايا النظرية والس�ردية 
والتنظيري�ة، وأصب�ح التنظي�ر ال ينف�ع مجتمعاتن�ا 
التي كان�ت بأمس الحاجة الى ث�ورة فكرية وتحررية 
وتطويري�ة وتعليمي�ة كون ان اإلنس�ان المثقف يبني 
والمتخل�ف يدم�ر ويحط�م ويعيق ويعرق�ل ويخرب، 
وال يك�ون نافع�ا ف�ي المجتم�ع! وبحاجة ال�ى رؤية 
المتمي�ز والمبدع والمبتكر يكرم ويكافأ أمام اآلخرين 
ليك�ون حافزا لهم، وليس ان يكون الجميع سواس�ية 
ف�ي التقيي�م والتكريم على المس�توى المؤسس�اتي 

والتربوي واألكاديمي والمجتمعي!.

الفساد يف العراق.. موروث أم مكتسب ؟
           جعفر المظفر 

درج  عل�ى  يتناوب�ان  فريق�ان  ثم�ة 
موضوع�ة الفس�اد بصي�غ توح�ي بإلقاء 
تبعيت�ه على األخر حت�ى ت�كاد المناورات 
بينهم�ا تدرج في خان�ة الهجومات البينية 
والغلبة الذاتية على الخصم أكثر مما يمكن 
أن تب�دو كمحاوالت لفهم أس�باب الفس�اد 
عل�ى حقيقته�ا. عل�ى أن أكث�ر م�ا يج�ب 
الوقوف أمامه هنا هي تلك التفسيرات التي 
تؤكد على أن فس�اد النظام العراقي الحالي 
هو حالة موروثة من سالفه مما يغيب عن 

األذهان ماهيته الحقيقة.
واألم�ر ي�كاد أن يك�ون نفس�ه م�ع 
الطائفية حيث نرى هؤالء يؤكدون على أنها 
م�رض ورث نظامهم معضلته من األنظمة 
العراقي�ة المتعاقب�ة, أو أن�ه رد فع�ل على 
طائفية س�ابقة غير آبهين مطلقا بالتوقف 
أم�ام الحاجة لبحث مس�ألة الطائفية على 
أس�اس علمي يكون الهدف منها تفسيرها 
تفس�يرا صائب�ا. ومع الطائفي�ة أيضا فإن 
محاوالت تبريرية بهذا المعنى ليس هدفها 

محاربة الطائفية, وإنما ترسيخها كحل.
نعم تبدو المقارنات صعبة, فالفس�اد 
الحالي في العراق نتن الرائحة بحيث يجعل 
المقارن�ات تص�ب ف�ي النهاية ف�ي صالح 
الفاس�دين الحاليين وذلك م�ن ميلها لجعل 
معضلة الفساد معضلة موروثة من النظام 
القديم ليس إال, وليس كونها حالة مكتسبة 
وذات تبعي�ة متالحم�ة وناش�ئة م�ن بنية 
سياس�ية عائدة لطبيعة النظ�ام ذاته, التي 
جعلت الفس�اد يبدو كتوأم سيامي للنظام, 

يصعب وحتى يستحيل فصله.
لك�ن على الجهة األخ�رى, وكما األمر 
م�ع المس�ألة الطائفية س�يكون األمر مع 
الفس�اد, ألن نكران وجود هذين المرضين 
في الس�ابق كامال سوف يساهمان بتمرير 

التفسيرات المشوهة ألن المواطن العراقي 
س�وف تثيره س�لبيا موضوعة النكران تلك 
بما يجعله يقع س�ريعا في فخ التفسيرات 

المشوهة.
ل�ذا فإن علين�ا أن نس�أل أوال عن نوع 
الفس�اد ال�ذي من الح�ق أن نالحق�ه أكثر, 
وهل أن علين�ا أن نغي�ب بالطروحات التي 
يراد لنا أن نغيب فيها فنقف مليا أمام فساد 
الكثيري�ن م�ن موظف�ي الدول�ة العاديين 

والذي ال يمكن نكران صفته الوراثية.
بالتأكي�د إن الفس�اد ال�ذي يج�ب أن 
نالحق�ه بداية هو فس�اد رج�االت النظام 
ولي�س ذلك ال�ذي يعبر عن نفس�ه كحاالت 
اضطراري�ة عام�ة على مس�توى موظفي 
الدول�ة الصغ�ار, إن فس�ادا كه�ذا األخي�ر 
وال�ذي يدع�ي البع�ض أن�ه م�وروث م�ن 
النظام الس�ابق هو حالة ظرفية, ولن أقول 
سطحية فقط, وقد كانت نتجت من ظروف 
الحص�ار, ويمك�ن معالجته�ا إذا م�ا ألتزم 
النظام الحالي بمناه�ج أخالقية تجعل من 
رجاالته نماذج معقول�ة ومقبولة. وقصة 
مالحق�ة الفس�اد كحال�ة أفقي�ة, اي على 
المستوى العام من موظفي الدولة تبدأ من 
هنا, من وجود نوايا حقيقة لمعالجته على 

مستوى نظام الحكم نفسه.
وحيث تغيب النوايا به�ذا االتجاه فإن 
الفس�اد مرش�ح ألن يتصاعد ال أن ينقص, 
وم�ا دمنا نتح�دث عن�ه كحال�ة موروثة, 
وليس ذا صلة بنيوية بالنظام نفس�ه, فإن 
م�ن الحق أن نس�أل ع�ن الجه�ود الكريمة 
التي بذلت لمكافحته, لكننا سنجد أن رجال 
الحك�م الحاليي�ن ق�د حول�وا هذا الفس�اد 
العاب�ر من حالته الظرفية العابرة إلى حالة 

ميؤوس من شفائها.
 لقد كانت ميزانية العراق أثناء الحصار 
هي بضع�ة مليارات من ال�دوالرات التي ال 

تتجاوز الخمسة, لكن تعدادها اليوم يتجاوز 
المئ�ة والعش�رين مليارا يت�وزع معظمها 
على الخدمات االجتماعية للرئاسات الثالث 
إضافة إلى رواتب موظفي الدولة اآلخرين 
الذي�ن تش�ملهم االمتي�ازات, إضاف�ة إل�ى 
ممارس�ات النهب العام, بما يجعل الحديث 
عن وجود فس�اد على شاكلة الموروث هو 
من باب تبرير عملية النهب الذي يمارس�ها 

النظام ذاته.
مي�ؤوس  الحال�ي  النظ�ام  فس�اد  إن 
من ش�فائه ألنه ج�زء من بنيت�ه, وتحتاج 
معالجة من هذا النوع إلى عمليات جراحية 

س�يكون م�ن ش�أنها أن ال تبق�ي م�ن 
النظام شيء, إذ ال أعتقد أن األغلبية 
المطلقة م�ن أركان النظام الحالي 
ومسؤولية مس�تعدون للبقاء يوما 

ف�ي وظيفته�م دون أن يتأك�دوا م�ن 
حصوله�م عل�ى امتيازات غير مش�روعة, 
وإن لذلك بالتأكيد أسبابا متعددة ومتداخلة 
بعضه�ا ذا صل�ة بطبيعة المعارض�ة التي 
تهيأ لها إس�تالم الحكم, أو بطبيعة التغيير 
نفس�ه ال�ذي ج�رى ع�ن طري�ق اإلحتالل 
وال�ذي أحرق ل�دى المتعاوني�ن معه كثيرا 
م�ن المتاريس األخالقي�ة, مضافا إلى ذلك 
الطبيع�ة الطائفي�ة والعرقي�ة للنظام التي 
ال يمك�ن ضم�ان والئه�ا ب�دون مغري�ات 

ورشاوى وشراء ذمم.
ومع حاجة القوى السياس�ية الوافدة 
إلى أنص�ار لها, فلقد ج�رت حملة تجييش 
س�ريعة وكبيرة وتنافسية بين عموم هذه 
القوى من أجل ش�راء األنص�ار, وكان ذلك 
بحاج�ة إل�ى ميزاني�ات مفتوحة ل�م يكن 
مق�درا الحص�ول عليها ل�وال إق�رار نظام 
المحاصص�ة الذي تم من خالله اإلس�تيالء 
على ميزانيات أغلب الوزارات الس�تعمالها 
ف�ي عمليات الش�راء, إضافة إل�ى ما رافق 

ذلك من عمليات تزوير للشهادات والوثائق, 
حيث أنتج ذلك نظاما كسيحا وغير مقدر له 
أن يخوض معركة محاربة الفس�اد لكونه 

جزءا ال يتجزأ من بنيته.
كال فس�اد النظ�ام الحال�ي هو فس�اد 

خ�اص ب�ه, وه�و غي�ر م�وروث 
مطلقا, ألنن�ا هنا نتحدث 

الفس�اد  ع�ن 
الجوهري 

لي�س  و
عن فس�اد 

مش�ي  ها
المواطن  أضطر 

عليه لتحصيل لقمة 
عيشه. وحينما نتحدث 

عن فساد لوزير حالي فإن 
من الصعوبة علينا أن نصدق 

أن�ه ورث فس�اده م�ن الوزي�ر 
السابق الذي س�لمه جرثومة هذا 

الفس�اد م�ع المحتوي�ات األخ�رى 
لغرفته من منضدة وتلفون وكراسي, 

وكذلك ف�إن األمر ينطبق على موظفي 
النظام اآلخرين الذي ال صلة لفسادهم باي 
م�وروث, وإنما هو حصة أت�ى لهم النظام 

به�ا. ويبق�ى أن م�ن العي�ب أن نغطي هذا 
الن�وع من الفس�اد البني�وي المدم�ر بذلك 
س�ابقة  بظ�روف  المضغ�وط  الم�وروث 
قاه�رة والذي كان يمكن معالجته س�ريعا 

نية المعالجة.لو توفرت 
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نائب رئيس "فيفا" يتدخل لفض النزاع على كرسي إتحاد الكرة
 أكدت تقارير إخبارية ان األمري عيل بن الحسين نائب رئيس االتحاد 
اليدويل الفيفا يسيعى إىل إقامة لقاء صلح بن االتحياد العراقي لكرة 
القيدم واملعرتضين من اجيل إنهاء الخالفيات بن الطرفين وإعادة 

األمور فيما بينهما من دون أن تحدث تطورات أخرى
وقالت املصادر: أن هناك اتصاالت أجراها األمري عيل بن الحسين مع 
االتحياد العراقي واملعرتضن لرتتيب لقاء يجري يف العاصمة األردنية 
عمان بحضيور الشيخصيات الرياضيية العراقية لتقرييب وجهات 

النظر بينهما من اجل التوصل اىل حلول مرضية بالنسبة للطرفن
من جانبه رفضت كتلة املعرتضن دعوة األمري عيل بن الحسين لعقد 
هيذا االجتمياع باعتباره انه يأتيي من اجل الضغيط عىل املعرتضن 

لسحب القضية من محكمة الكأس الدولية
وقال الناطق باسيم كتلة املعرتضن سيعد مالح يف ترصيح خص به 
"إسيتاد الدوحية نت" إننا تلقينيا دعوة من األمري عييل لحضور هذا 
االجتماع لكننا رفضنا التواجد فيه بعد أن عرفنا أنه سييقام من اجل 
الضغيط علينا لسيحب الدعوة املرفوعة ضد اتحياد الكرة يف محكمة 
الكأسيوأضاف : ال يمكن أن نسياوم عىل قضيتنيا ألننا مؤمنون انها 
محسومة بشكل كبري لنا وال وجود للتفاوض حاليا بعد ان وصلنا اىل 
طريق مسدود مع االتحاد العراقي الذي طالبنا منه سابقاً ان يجلس 
معنيا ويتفهم مطالبنا إال انه تجاهيل كل األمور التي كانت تصب يف 

مصلحة الكرة العراقية
وأشار : نرفض ان نعقد اي اجتماع خارج العراق وال يمكن ان نوافق 
عىل سيحب القضية التي أخذت مجراهيا يف محكمة الكأس بانتظار 
اليرد النهائيي بشيأنهاوأوضح : نحن متأكيدون تمامياً ان القضية 
سيتكون لصالحنا وان القرار سييتم اإلعالن عنه بعد مباراة املنتخب 
العراقيي أمام املنتخب األردني بعيد أن تكون املحكمة قد اطلعت عىل 

كافة الشهادات واألدلة التي قدمت أثناء الجلسة
وأكيد : أن هناك أطرافا تحاول ثني املعرتضين عن قراراهم بإحداث 
التغييري لكننيا ملتزميون بما قدمناه ولين نرضخ ملثل هيذه األمور 
إطالقا الن رغبتنا تكمن يف اإلصالح وليس من اجل منافسية اآلخرين 

عىل املناصب كما يتصور البعض
واختتم حديثه بالقول ان القرار سييصدر لصالحنا ونأمل ان تشيكل 
اللجنية االوملبية هيئية مؤقتة من اجيل قيادة الكيرة العراقية خالل 
الفرتة املقبل تمهيداً ألجراء انتخابات جديدة ويف حال رفضت االوملبية 
ذلك فأن الفيفا هو من سييقوم بتشكيل الهيئة املؤقتة التي ستعمل 

عىل اإلعداد إلقامة انتخابات جديدة .

بيكهام: ال نية لإلعتزال
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

النجيم  مين  مقيرب  مصيدر  كشيف 
اإلنجلييزي ديفييد بيكهيام العب نادي 
ليوس أنجليوس جاالكيي األمريكيي 
لشيبكة اي اس بي ان، أن قائد املنتخب 
اإلنجليزي السيابق ليسيت لديه أي نية 
إلعتزال كرة القدم هذا املوسيم، مؤكًدا 
أنه سيوف يحسم مسيتقبله مع ناديه 

األمريكيي يف ديسيمرب القادموتيرددت 
تكهنات يف وسائل اإلعالم هذا األسبوع 
أن بيكهيام )37 عاًميا( سيريحل عين 
رييد  لنيوييورك  لالنتقيال  جاالكيي 
بولز األمريكيي الذي يلعب ليه املهاجم 
الفرنيي تييريي هنيري بسيبب رغبة 
زوجته فيكتورييا يف االنتقال لنيويورك 

بعد أن اتجهت ملجال األزياء. 

وأجاب بيكهام عندما سيئل يف 
وقت سابق هذا األسبوع إذا كان 

سيبقى مع جاالكي ملوسم آخر 
أم ال، فقيال "من ييدري، أنا أركز 

اآلن يف ملحيق التصفيات، وبعدها 
اللعب، سيأكون  سينتوقف عين 

عطًشيا للعودة، سأقوم بما 
هو أفضل".

ملعب الشعب الدولي خالد في نفوسنا رغم المتغيرات

المستقبل العراقي / متابعة

أكد رئيس نادي السكك الريايض سالم هاشم، 
األحيد، أن الهدف الرئييس من خالل إعادة 
تأسيس نادي السكك الريايض هو ترسيخ 
اسيم النادي اليذي قدم الكثيري للرياضة 
العراقيية، متعهيدا بالنهوض بمسيتوى 
األلعياب التيي تميارس فيه 
نحو األفضل، فيما أشار 
إىل ان محافظية بغداد 
بتنفييذ ملعب  رشعت 
النادي لكيرة القدم.وقال 
سيالم هاشيم عيىل هامش 
حفل أقامته الهيئة اإلدارية 
الذكرى  للنادي بمناسيبة 
النادي  لتأسييس  الي75 
الرئييس  "الهيدف  إن 
إعيادة  خيالل  مين 
تأسييس النيادي 
ترسييخ  هيو 
اسم النادي 
ي  ليذ ا

نجيب  أ
العبين أخذوا حيزا 

الشهرة  من  واسيعا 
يف املنتخبات الوطنية 

املحليية  األنديية  أو 
ويف األلعياب املختلفة".وأضاف 
اإلداريية  "الهيئية  أن  هاشيم 
الجديدة واصليت الليل بالنهار 
مين أجيل إنجياح خطواتهيا 
بإعيادة النيادي إىل أحضيان 
الرياضية العراقية"، مشيريا 

تسيعى  "اإلدارة  أن  إىل 
تامية ألن تنهض  وبجدية 
بواقيع النيادي واالرتقياء 
التيي  األلعياب  بمسيتوى 
تمارس فيه".وأكد هاشيم 
ان "محافظة بغداد رشعت 

بإنشياء ملعيب كيرة القدم 
الخياص بالنادي الذي يتسيع 

ليثالثية آالف متفيرج بأرضية من 
النجييل الصناعيي عيىل مسياحة تقدر 
بنحو تسيعة آالف مرت مربع، يف املنطقة 
املجياورة للمحطية العامليية للسيكك".

وشيهد الحفل الذي أقييم يف مقر النادي 
حضور شخصيات عديدة يتقدمهم نائب 
رئيس اللجنة األوملبيية العراقية ورئيس 
اتحياد املالكمية بشيار مصطفيى الذي 
أهدى حلبية مالكمة للنادي باملناسيبة، 
فيميا كان من بن الحارضيين عدد من 
رواد لعبتيي املالكمة وكيرة القدم وهما 
اللعبتيان الرئيسيتان يف النادي.وتضمن 
منهاج الحفيل عروضا بالفنون القتالية 
واملالكمية وكيرة الطاولية فضيال عيىل 
مبياراة بخميايس الكرة بين رواد نادي 

السيكك ورواد نادي الرشطية وكان من بن 
الالعبن الالعب الدويل حسن لعيبي والالعب 
سيعد عبيد الحميد احيد نجوم نادي السيكك 

ونيادي اليزوراء يف السيبعينيات فضيال عيىل 
العبن آخرين.يذكر أن نادي السيكك تأسيس 

عام 1937 وشارك يف دوري املؤسسات العراقي 
الرتباطه بدائرة السيكك العراقية، بيد انه ألغي 

بعيد ان وقف بمركيز الوصيف يف اليدوري بأول 
مشياركة رسيمية ليه ليصيار يف ما بعيد دمجه 

بنادي الربيد ومن ثم ليغري اسمه إىل نادي الزوراء 
الرييايض الذي أسسيه وزيير النقيل واملواصالت 

وقتذاك عدنان أيوب صربي العزي.

نادي السكك يحتفي بمرور 75 عامًا 
على تأسيسه

المستقبل العراقي /متابعة
أكد املدير اإلداري ملنتخب الناشيئن بكيرة القدم عيل هادي، أن 
الفريق عاود تدريباته عيىل أمل التحضري لبطولة كأس العالم، 
مشيرياً إىل أن معسيكرات املنتخيب املقبلة سيتكون عىل نفقة 
وزارة الشباب والرياضة.وقال عيل هادي: إن منتخب الناشئن 
عياود نشياطه من جدييد وبيارش بوحداتيه التدريبيية بواقع 
وحدتن أسيبوعيا ويتضمن جدول أعمال الكادر الفني جوالت 
يف اغلب املحافظيات بحثاً عن املواهب الجديدة 

لضمها إىل عنارص املنتخب.
وأفياد: بأن الجهياز الفنيي جاد ألن 
يرتقي بواقيع الفريق فنيياً وبدنياً 
من خيالل مراقبة العبيي املنتخب 
املتواجديين يف دوري النخبة ومنح 
املنهياج التدريبيي لوزارة الشيباب 
والرياضية التي تكفليت بمصاريف 
املعسيكرات التدريبيية بعيد ان تيم 
رئييس  السييد  ميع  االتفياق 
االتحاد الكروي حول جدولة 
املعسيكرات والدول التي 
سييتم الدخيول فيها.

منتخيب  ان  يذكير 
شييييييئن  لنا ا
الكيروي تأهل 
إىل نهائييات 
س  كييييا
لييم  لعا ا
ملقبلية  ا
لتييي  ا

تضيفها 
بعيد  املقبيل  العيام  اإلميارات 
اجتييازه للحاجيز الكويتي يف 
اليدور ربيع النهائيي للبطولية 
لكنه فشيل يف التأهل إىل نهائي 
املسيابقة بعيد خسيارة كبرية 

أمام اليابان بهدف لخمسة.

األوملبيية  اللجنية  أعلنيت 
العراقية، ان مكتبها التنفيذي 
سيناقش مع ممثليات اللجنة 
انتخابيات  آليية  املحافظيات  يف 
التي سيتقام  الفرعيية  االتحيادات 
منتصيف ترشين األول الحايل، مؤكدة  
أن اللجنة تسيعى  لخروج االنتخابات 
وفيق ما تنيص علييه اللوائيح التي تم 
إقرارهيا مسيبقا، معربة عين أملها بان 
تأتيي االنتخابيات نزيهية  وبعييدة عين 
الخروق القانونية.وقال األمن املايل للجنة 
سمري املوسوي إن "املكتب التنفيذي للجنة 
األوملبية سيعقد اليوم االثنن، يف قاعة فندق 
بغداد يف الساعة الواحدة بعد الظهر، اجتماع 
برؤسياء ممثليات اللجنية يف املحافظات"/ 
مبينا ان "االجتماع سيتضمن محاور تخص 

آليية ونظام انتخابيات االتحيادات الفرعية 
التيي سيتنطلق يف الي16 من ترشيين الثاني 
الحايل وفيق جدولة حددتهيا اللجنة يف وقت 
"االجتمياع  أن  املوسيوي  سيابق".وأضاف 
سييتضمن أيضيا االسيتماع لوجهيات نظر 
رؤساء املمثليات واإلجابة عن استفساراتهم 
لينقلوهيا بدورهيم التحاداتهيم الفرعية"، 
معربا عن "أمله بأن تكون االنتخابات نزيهة 
وبعيدة عن  الخيروق القانونية وبما يضمن 
خروجهيا متوافقة مع اللوائيح التي أقرتها 
اللجنة".يذكير ان اللجنة األوملبيية الوطنية 
العراقيي حددت اليي16 من ترشيين الثاني 
الحايل، موعيدا إلجراء انتخابيات االتحادات 
الفرعية املنضوية تحيت لواءها، فيما أقرت 
لوائح االنتخابيات وتوصيف الهيئات العامة 

يف اجتماع سابق لها.

أكيد اتحياد الكرة، األحد، ان برنامجا خاصا سييوضع من أجيل إعداد املنتخب 
الوطني للمشياركة يف بطولة غربي آسييا التي تقام يف الكويت خالل شيهر 

كانون األول املقبل، مبينا أن االسيتعدادات سيتكون عرب تهيئة 
معسكرات تدريبية للمنتخب، فيما كشف ان زيكو سيقدم قائمة 
تضم 30 العبا من اختياره.وقال عضو االتحاد قادر شيمخي: 
إن "االتحاد سييضع برنامجا خاصا إلعداد املنتخب ملنافسات 

بطولة غربي آسييا الكروية التي ستقام يف الكويت يف الثامن من 
كانون األول املقبل"، مؤكدا أن "االتحاد سييهيئ  الظروف املناسيبة 

ملشاركة املنتخب يف البطولة وبما يضمن الخروج بنتائج طيبة".وأضاف شمخي أن 
"مدرب املنتخب الربازييل زيكو سييعقد جلسة مع اتحاد الكرة ملناقشة االستعداد 
للمشياركة يف البطولة"، كاشفا ان "زيكو سييقدم قائمة التحاد الكرة تضم 30 
العبا يمثلون املنتخب يف منافسيات البطولة".يذكر أن قرعة منافسيات بطولة 

غربي آسيا التي سيتحتضنها الكويت، أسفرت عن وقوع املنتخب العراقي يف 
مجموعة تضم إىل جانبه منتخبي السعودية وسوريا.

الشباب تتكفل 
بتحضير الناشئين لكأس العالم

او ملعيب الشيعب يقارع الزمن رغيم تازم املحن 
ليتاليق بين اقرانيه ييوم 6 / 11 / 1966 ييوم 
تاريخيي يف تاريخ الكرة العراقيية التاريخ املجيد 
الذي خلد االبطال يف سجل الخالدين من ابنائه 
نجيوم الكيرة العراقية هذا الييوم هو يوم 
بناء ملعب الشعب الدويل يف عهد الزعيم 
الراحيل عبيد الكريم قاسيم انشياته 
رشكة كويلينكييان  الربتغالية التي 
كانيت تحصل عيىل 5 % من النفط 
العراقي انه هدية للشعب العراقي 
املتعطيش بحيب الكيرة وكلفت 
امللعب انيذاك مليون وخمسين 
اليف دينار لهيذا املبليغ الزهيد 
انيذاك  قيمية  ليه  كان  حالييا 
ويمكين وصف امللعيب عزيزي 
القاريء خالد يف الذاكرة كخلود 
يخيوم الكرة اللذيين لعبوا فوق 
مستطيله االخرض تبلغ مساحته 
الكلية 200 الف مرت مربع تحتوي 
عيىل املسيبح وملعيب كرة السيلة 
وملعب للطائرة وملعب التنس املفتوح 
والعاب السياحة وامليدان يتسع الربعن الف 

متفرج شيهد يوم اليف متفرج  
شهد يوم  افتتاحه احراء مباراة 
كرويية بين منتخبنيا الوطني  
العراقي ونادي بنفيكا الربتغايل 
وانتهيت تلك املباراة بفوز نادي 
بنفييكا بهدفين مقابل هدف 
واحد سيجله ملنتخبنيا الالعب 
الدويل قاسيم زوييه وهو اول 
العب عراقي يسيجل هدفا يف 
ملعيب الشيعب فيما سيجل 
الالعيب تورس العيب بنفيكا 
اول هيدف للفريق الضيق اما 
الهدف االخر فكان من رضبة 
جزاء سيجلها العيب بنفيكا 
كاين يف مرمى املرحوم حامد 

فوزي اعيد عليل العزيزي القارىء ذكريات الزمن 
وملعب الشعب الدويل سيتقبل عاما عاما بعد اخر 
االجيال واملنتخبات والضييوف عىل اديمه تنتابنا 
الحرسة وااللم ونحن نرى العالم الخارجي يف تطور 
مسيتمر واملالعيب متطيورة وملعبنيا الطنبوري 
ينتظير الرعايية واالهتميام ولكن وبعد سيقوط 
النظيام البائيد امتدت ييد الخري العادتيه وادامة 
حياته حيث ظهر مجلة جديدة وجميلة من ابناء 

العيراق 
اقلييم  رئييس  وتيربع 

كردسيتان نيجرفان بمبلغ ثالث ملييارات اعادة 
الصيورة البهيية للملعيب وهيو يسيتقبل حاليا 
مبارييات  دوري النخبية وبانتظيار الفرج يرفع 
الحصيار الجائير املفروض عيىل الكيرة العراقية 
ليعود مع زمالئه يف دول الجوار والعرب الستقبال 
املنافسات الدولية وفق الله الجميع لخدمة الكرة 

العراقية .

المستقبل العراقي /حاتم العيساوي

بن مدرب فريق الزوراء الكروي رايض شنيشل ،ان املباريات التجريبية التي يخوضها فريقه 
تفسح املجال أمامه لتصحيح املسار بعد انقضاء ثالثة ادوار من عمر الدوري النخبوي بكرة 
القيدم والتي جنى منها ثالث نقاط. وقال رايض شنيشيل: إن الجهياز الفني للفريق األبيض 
فضل خوض لقاءين تجريبين خالل فرتة التوقف بسبب إرجاء مباريات وخرسنا أمام املصايف 
وسينالقي اليوم الرشطة والتي سيتكون فرصة لتصحيح املسيار بعد انقضاء ثالثة ادوار من 

عمر الدوري النخبوي بكرة القدم.وبن: ان املنافسيات مازالت يف بدايتها والفريق لم يخرس 
اي مباراة وأنهى مبارياته الثالث بالتعادل واثنتان منهما كانتا بملعب 
الخصيوم وهذا أمر جيد وسيتكون مباراتنا املقبلية نقطة تحول يف 

مسريتنا النخبوية.

شنيشل: فقدان النقاط أمر 
ليس سيئًا !!

المستقبل العراقي /متابعة

األولمبية تناقش آلية انتخابات 
االتحادات الفرعية

ثالثون العبًا في قائمة زيكو 
لغربي آسيا الكروية
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ولكي نتعلرف على دور الرشكة 
واالهمية التي تضطللع بها البد من 
األشلارة اىل الظلروف التلي سلبقت 
العام 2003 اذ كانت سياسة النظام 
السلابق تقلوم على أسلاس تغريم 
وتحجيم القطلاع الخاص واضعاف 
دوره بملا يلؤدي اىل جعلله يعيلش 
حالة ملوت رسيري أملام الرشكات 
العربية واألقليمية وحتى  والتكتالت 
العاملية التي استطاع أن يحتويها من 
خالل أموال النفط وبشلتى الوسائل 
واألسلاليب األخرى خدملة لِصالحه 
هو فحسلب ولكن بعد سلنة 2003 
تهيأت الفرص وفتحت األبواب أمام 
القطاع الخاص العراقي ليأخذ دوره 
كامالً غلر مكبلل أم مقيد وأتسلع 
واتضح هلذا الدور اكثلر فاكثر بعد 
اقرار الدسلتور وما تضمنه من مواد 
تؤكد رضورة رفع القيلود والعوائق 
التي تحد من امكاناتله بما يتيح له 
العلودة اىل الواجهة بكامل النشلاط 
والحيويلة وبذللك طويلت صفحلة 
امللايض التلي كانلت تعلج برشكات 
ومجموعلات كانت اكثرهلا وهمية 
وكان جلّل نشلاطها ُمسلّخر لرموز 
السلابق واقطابله بشلكل  النظلام 
شلخيص وليس للشلعب ومن خالل 
األنفتلاح َبالعملل التجلاري القائلم 
على مبلدأ التنافس الرشيلف انربت 
للتجلارة  اللوادي  حلوراء  رشكلة 
العاملة كواحدة من اللرشكات التي 
أخذت عى عاتقهلا خدمة األقتصاد 
العراقلي ِومزيد ملن األيضاح وبيان 
قوة ورزانلة الرشكة فانها أسسلت 
يفَ دوللة األملارات العربيلة املتحلدة 
من قبل مسلاهمني عراقيني لتكون 
قريبلة جداً ملن معرفلة احتياجات 
شلعبها وبالفعل فقلد تكللت جهود 
الرشكة بالنجاح والتوفيق املؤزر من 
اللله أن ترفد وزارة التجارة بمختلف 
املواد الغذائيلة ويف مقدمتها واهمها 
مادة السلكر لغرض توزيعها ضمن 
مفردات البطاقة التموينية وكذلك سد 
احتياجات السلوق املحلية وحصلت 
عى الوكالة الحرصية من اكرب رشكة 
أماراتيلة ألنتلاج وتكرير السلكر يف 
املِنطقة وكأحد اكرب مصدري السكر 
عى مستوى العالم وتم منح الرشكة 

شلهادة تقديريلة من غرفلة تجارة 
وصناعة دبي بوصفها أفضل رشكة 
ملن حيلث األداء املتميلز يف مجلال 
الصادرات خالل سلنة 2012ويقول 
أن  املحليلة  السلوق  يف  متعامللون 

رشكة حوراء الوادي للتجارة العامة 
أثبتلت حضورهلا وكسلبت ثقة كل 
املتعامللني معها ويكفيهلا فخراً أن 
كل املتتبعلني لعملية توزيع مفردات 

البطاقة التموينية سواء من الوكالء 
أو املواطنلني على حلد سلواء اكدوا 
استقرار توزيع مادة السكر وتوازن 
خزينهلا يف العلراق وللم تحصل اية 
شلحة تذكلر يف هلذه امللادة خلالل 

السنوات املاضية اطالقاً. ناهيك عن 
عدم تأثر هذه املادة الحيوية بتقلبات 
السلوق املحلية أو املناخ أو املوسلم 
وحتلى تقلبات البورصة وبذلك يحق 

لنلا القلول أن رشكة حلوراء الوادي 
للتجلارة العاملة قلد جنبلت وزارة 
التجارة الكثر ملن االحراجات التي 
كانت تواجهها يفَ زمن سلابق وبذلك 
حافظت مادة السلكر عى سلعرها 

يف األسلواق التجارية.. املواطن )عيل 
رسلن( قلال أن كل عراقلي يفلرح 
عندملا يلرى القطاع الخلاص وهو 
ملن  العراقيلني  احتياجلات  يؤملن 

السلع والبضائع ويفرح اكثر عندما 
تكلون هذه الرشكات تلدار من قبل 
انلاس وطنيني ويشلعرون بحاجات 
ابناء جلدتهلم ويحرصون اال ترتفع 
األسعار حرصاً عى استقرار السوق 

املحليلة. وأضاف املواطلن )عيل( أن 
رشكة حوراء الوادي كانت بحق من 
اللرشكات الناجحلة يفَ تأملني مادة 
السكر سواء لحساب وزارة التجارة 

أم االسلواق املحلية. ولم نشهد يوماً 
وخاصة بعد سلنة 2003أن أرتفعت 
اسلعار السكر ابداً وهذا دليل عى أن 
الرشكات التي تضطلع بتوريد مادة 
السلكر يف االسلواق املحلية وخاصة 
رشكلة حلوراء الوادي هلي رشكات 

تستحق التقدير والشكر.
العراقي  االقتصلادي  املحلل  واكد 
)ص.ه( أن رشكلة حلوراء اللوادي 
للتجلارة واحلدة من أهلم الرشكات 
العراقيلة املِلوردة ملِادة السلكر ولم 
يسلجل عليهلا أي خلل طيللة هذه 
الفرتة ويكفي للداللة عى صدقيتها 
واحرتامها يف ِمهنيتها أنها استطاعت 
ان تجهز عقداً لحساب وزارة التجارة 
سلكر  طلن  أللف   )  300  ( بواقلع 
وانهلا نفذت عدداً كبلرا من العقود 
الخاصة بمادة السلكر كونها املورد 
الرئيلس لهذه املادة بموجب الوكالة 
الحرصيلة التلي حصللت عليها من 
رشكة الخليج للسكر املِصنع الوحيد 
يفَ منطقلة الخليلج العربي والرشق 
الخبر األقتصادي  األوسط. وأضاف 
أنه ملن املعيب عى بعض الساسلة 
اسلتهداف هذه الرشكة تحت ذرائع 
وحجج واهيلة والّبد أن يعرفوا جيداً 
أن الرشكات العربية يف ما قبل سلنة 
2003 لهلا االولويلة أما اليلوم فأن 
الرشكات العراقية الخاصة هي التي 
تتوىل االنشلطة وليس هذا فحسلب 
بل أن الرشكات العربية والتي يعرف 
القايص والداني انها كانت وبشلكل 
النظلام  بلرأس  مرتبطلة  وبآخلر 
السلابق وانها انسحبت من الساحة 
حزناً على سلقوط النظلام وكانت 
تروم تجويع الشلعب العراقي ولكن 
الرشكات العراقية قد نجحت يف سلّد 
الفلراغ. واختتم الخبلر األقتصادي 
كالمله بالقول أنه ليشء مؤسلف أن 
يوّجله البعض من الساسلة سلهام 
النقد لرشكات لعبلت دوراً يفَ حماية 
املسلتهلك العراقي من خلالل توفر 
مفردات مهمة يف البطاقة التموينية 
وكان عى هؤالء الساسة أن يشكروا 
ويثنوا عى هلذه الرشكات ملا قامت 
به من خدمات جليلة للعراق وشعبه 
ويف مقدملة الركلب رشكلة حلوراء 

اللوادي للتجلارة العاملة.

شركة حوراء الوادي للتجارة العامة.. فخر القطاع الخاص
الشركة أخذت على عاتقها خدمة االقتصاد العراقي منذ ٢٠٠٣ 

وكانت قريبة جدا لمعرفة احتياجات الشعب

اعالنات

شهادات تقديرية لشركة حوراء الوادي للتجارة العامة لألداء المتميز ولدورها الفاعل
 في تأمين مفردات التموينية من السكر

    الشركة خدمت وزارة التجارة وبالتالي المواطن واستطاعت أن تجهز 
عقدًا لحسابها بواقع 300 ألف طن سكر

    الشجرة المثمرة ترمى بالحجر دائمًا والتقوالت ومحاوالت االبتزاز 
بحق الشركة من قبل بعض الساسة لن تثني عزيمتها

            عبد ابو عميرة

تلعب رشكات القطاع الخاص العراقية دوراً وطنياً كبراً َّيف ارساء دعائم األقتصاد الوطني واستقرار السوق العراقية بحكم ما تؤمنه من 
بضائع ومواد وسلع يحتاجها املِواطن العراقي الذي أزدادت قدرته الرشائية مؤخراً وصار قادراً عى رشاء كل املِستلزمات والسلع التي حرم 
َّ يف السوق جراء القيود األسترادية املِفروضة سابقاً.. ورشكة حوراء  منها سابقاً بسبب ضيق ذات اليد أو عدم توفر هذه األحتياجات اصالً 

الوادي للتجارة العامة ذ.م.م من الرشكات العراقية ورغم عمرها الفتي إال أنها استطاعت أن تحقق قفزات نوعية وأن تحصل عى شهادة 
أفضل رشكة من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي تقديراً لالداء املِتميز َّ يف مجال الصادرات عن فئة الرشكات التي حققت اعى قيمة صادرات 

خالل العام 2012 وهذه الشهادة برصاحة هي مبعث فخر لكل عراقي يتطلع ألن يرى القطاع الخاص وهو ينهض بمهمات ويحقق النجاح 
بأمتياز رغم محاوالت البعض من الحاسدين واملغرضني الذين يثرون الغبار ويتقولون األقاويل بهدف النيل من سمعة هذه الرشكة التي 

أّص مسؤولوها عى أن يكونوا َّ يف موقع الريادة والحس الوطني وشعارهم َّ ذلك هو خدمة الوطن واملواطن العراقي.

    مطلوب أن نصفق للشركة الناجحة والمخلصة ال أن نضع العصي 
أمام عجالتها ونوقف مسيرتها
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

      بغداد/ المستقبل العراقي

يغرس ابو شهد اصابعه يف احشاء سمكة 
الشبوط املش�وية ويمضغها متمتعا بمذاقها 
قائال انها من اكثر األطعمة التي يستمتع بها 

العراقيون.
ويتحدث ابو ش�هد وه�و جالس اىل جانب 
اربعة من أصدقائه مرتديا دشداش�ة بحماس 
ع�ن عش�ائه قائ�ال »ه�ذا الس�مك ج�زء من 
ال�راث البغدادي، وجزء ت�راث الجنوب وغرب 

العراق«.
وبات انخفاض معدالت العنف يسمح البو 
شهد بزيارة املطاعم واملقاهي عىل غرار غريه 
م�ن العراقيني. ونتيجة لذلك، فان قطاع تربية 
االسماك واملطاعم التي تقدم اسماك الشبوط 
واملعروف�ة ايض�ا بال�كارب، يش�هد ازده�ارا 

كبريا.
ويق�ول هاش�م مرش�د صاح�ب مطع�م 
الخرضاء يف منقطة االعظمية )شمال(، حيث 
يتناول ابو ش�هد واصدقاؤه عشائهم »خالل 
ايام العنف الطائفي لم نتمكن من بيع س�وى 
ع�رة اس�ماك يوميا، ام�ا اليوم فانن�ا نبيع 

حوايل مئة سمكة«.
وازداد ع�دد العراقي�ني الذين يخرجون اىل 
املطاع�م الواقع�ة بمعظمه�ا ع�ىل ضفة نهر 
دجل�ة، حي�ث تمت�زج رائحة املس�قوف الذي 
يتناولون�ه مع نكهة النرجيل�ة التي ال تفارق 

املكان.
حينما يصل الزبائ�ن اىل مطعم الخرضاء، 
يب�دأون باختي�ار س�مكتهم م�ن الح�وض، 
وبعدها تقتل برضبة ع�ىل الرأس وتقطع من 
النصف، ويضاف له�ا بعض املنكهات، وبصل 

وصلصة، قبل ان تشوى عىل الجمر األحمر.

ويدف�ع الزبائن يف مطع�م الخرضاء نحو 
40 أل�ف دينار )حوايل 35 دوالرا( مقابل وجبة 
املسگوف التي تعد غالية وفقا ملعايري املطاعم 
العراقي�ة، ل�ذا يفض�ل الكث�ريون رشاءه من 

األسواق وطهيه يف املنزل.
وام احمد واحدة من هؤالء الناس، تشري 

الش�بوط من س�وق الش�واكة وس�ط بغداد، 
لتطهوه يف منزلها.

وتقول ام احمد بابتس�امة حزينة »اطبخ 
املس�كوف يف ذكرى زوجي وابن�ي )...( الذين 
قتل�وا يف هجوم قبل ثالث س�نوات وقع خالل 

صالة الجمعة«.

ويقول حارث فرح الذي يدير كش�كا لبيع 
االسماك ان تكاليف األس�ماك اقل من اللحوم 

يف العراق.
ويوضح »يكلف كيلو السمك 6500 دينار 
)خمسة دوالرات( واصبح سمك الشبوط اليوم 
يف متناول اي ش�خص«.ويضيف »يف السنوات 

املاضية كان السمك يكلف اكثر بكثري«.
وانخفضت اسعار االسماك خصوصا بعد 

تطور حقول تربيتها.
ويف محافظ�ة باب�ل وع�ىل ضف�اف نه�ر 
الف�رات تق�ع بح�رية يملكها خض�ري عباس 
االمارة، وهو يقول ان بحريته االكرب يف الرق 
االوسط. وانتجت هذه البحرية 1250 طنا من 
الكارب الش�ائع وكارب الحش�ائش والكارب 
الفيض يف عام 2011، محققة زيادة تبلغ 800 
طن�ا عن الفرة التي س�قط فيها نظام صدام 

يف عام 2003.
وش�هدت مبيعات االم�ارة ارتفاعا بفضل 
انخفاض العنف و مس�اعدة منظمة )يو اس 

ايد( االمريكية التي استثمرت يف املزرعة.
االس�واق  يف  البح�ريات  منتج�ات  وتب�اع 
مبارشة اىل الزبائن، حيث تس�بح االس�ماك يف 
احواض صغرية بانتظار من يختارها.ويبحث 
احم�د ال�ذي يرافقه ابن�ه قرب اح�د احواض 
االس�ماك عىل ضف�ة نهر الفرات عن س�مكة 
كارب ويقول »لدينا هذا التقليد كل يوم اربعاء 

نقوم بطهي املسكوف«.

CNN /أتالنتا        

 إذا كن�ت م�ن املعتقدي�ن 
بنهاية العالم أو وقوع خطب 
كب�ري يف كان�ون األول املقبل، 
حض�ارة  روزنام�ة  بحس�ب 
املايا، فما عليك سوى التوجه 
إىل بعض الفنادق الكربى، التي 
رصدت عروض�اً خاصة إلحياء 

املناسبة.
املايا،  البعض تقوي�م  ويفرس 
الذي وضع قبل أكثر من 5 آالف عام، 
وينتهي يف األسبوع الثالث من الشهر 
املقب�ل، بأنها نهاي�ة العال�م، أو أنها 
ربما إش�ارة إىل تحول ج�ذري عاملي، 
ع�ىل الصعيدي�ن، امل�ادي أو الروحي، 

مما قد يعترب بداية عرص جديد.
وانته�زت العديد م�ن الفنادق يف 
املكس�يك وأمريكا الوسطي، املناسبة 
بتقدي�م ع�روض خاصة مس�توحاة 
م�ن ثقاف�ة حض�ارة املاي�ا الغني�ة، 
لالس�رخاء بعيداً عن هموم التفكري 
بي�وم »نهاي�ة« العالم، وقض�اء أيام 
بمرافقها عوضاً عن الجلوس بانتظار 

وقوع الحدث الكبري، عىل حد قولها.

وروج فندق »سايرس« يف دينفر، 
لعرض�ه قائالً: »إذا العالم عىل وش�ك 
النهاي�ة، فلم�ا تختت�م ذل�ك بعرض 
م�دٍو«، وع�رض للمهتمني اس�تئجار 
الطابق ال�15 بأكمله ليتسن للضيف 
وأصدقائه وأقاربه قضاء »الساعات« 

األخرية معاً وبمرح.
»ذا  آخ�ر، وه�و  فن�دق  ويغ�ري 
كيتينغ« بسان دييغو، زبائنه بتقديم 
»إرشادات رضورية« للنجاة من اليوم 
الكبري، أو »االستجمام« استعداداً له، 
بجانب االستمتاع ب�«العشاء األخري«، 

بإحدى مطاعمه الراقية.
»نهاي�ة  بع�روض  وللمهتم�ني 
تقدمه�ا  الت�ي  فالفن�ادق  العال�م«، 
ه�ي: »فريمونت ماياكوب�ا وروزوود 
ماياكوبا« باملكس�يك، و«كروسماال« 
أيضاً،  بمنطقة جاليس�كو باملكسيك 
»جي دبليو ماريوت كانون« بمنطقة 
كانك�ون باملكس�يك، »أزول بيت�ش« 
بريف�ريا ماي�ا باملكس�يك، و«منتجع 
هامان�ايس« بمدينة هوبكينز يف بليز، 
و«ذا كيتينغ« بسان دييغو، و«بارمو 
فالدلفي�ا« بفالدلفيا، وفن�دق »املايا« 

لونغ بيتش بكاليفورنيا.

       لندن/ وكاالت

وفقاً لتقرير أصدرته رشكة “.Booz & Co” فإن رشكة 
آبل هي األكثر ابتكاراً للعام الثالث عىل التوايل، وذلك حسب 
دراس�ة ش�ملت آراء حوايل 700 مدير تنفي�ذي من مختلف 
أنحاء العالم، والذين حددوا بدورهم ترتيب أول 10 رشكات 
تملك العديد م�ن االبتكارات له�ذا العام.وعىل الرغم من أن 
إنف�اق آبل عىل البح�ث والتطوير كان أقل من غريها، إال أن 
االختي�ار وقع عليها لتكون صاحبة املرتبة األوىل هذا العام. 
وتليها يف املرتبة الثانية رشكة جوجل واملنافس العنيد آلبل.

ومن�ذ آخ�ر مرة تم فيه�ا إجراء ه�ذا التقرير ط�رأ عىل آبل 
العدي�د من التغيريات الهامة، وكان أقس�اها رحيل مديرها 

التنفيذي واملؤسس “س�تيف جوبز”. كما 
وأصبحت أكث�ر الركات قيم�ة يف العالم 

من حيث القيمة الس�وقية لها. ومع ذلك لم 
تغ�ري هذه العوامل نهج رشك�ة آبل فيما يتعلق 

بإنفاقه�ا ع�ىل البح�ث والتطوير.وكان�ت آبل قد 
أنفقت حوايل 2.4 مليار دوالر عىل مشاريع البحث 

والتطوي�ر يف العام املن�رصم 2011 أو ما يعادل 
2.2% م�ن إيرادات مبيعاتها. وقد كش�فت 

الركة هذا العام بأن مجموع ما أنفقته 
للبح�ث والتطوي�ر س�نة 2012 يقدر ب� 

3.4 ملي�ون دوالر أو ما يعادل أيضاً %2.2 
من إيرادات املبيعات نظراً لنمو الركة.

        سيبيريا / وكاالت

تعت�رب صناعة الجبن من أكث�ر صناعات العالم 
غراب�ة وتنوع�اً, فقد ال يح�ى أنواع الجب�ن يف بلد 
واحد, ففي فرنس�ا وحدها أكث�ر من 370 نوعاً من 
ان�واع الجبن, واغ�رب يشء يف صناع�ة الجبن ليس 
عددها وإنما كيفية صناعتها, فتقريباً اي نوع من 
انواع األلبان يدخل يف صناع�ة الجبن, فألبان الغنم 

والنوق تم اس�تخدامها يف صنع أن�واع مختلفة من 
الجب�ن ولك�ن وصل ح�د الجنون إىل اس�تخدام لبن 
الحم�ار يف صنع ن�وع من أنواع الجب�ن وأغرب من 
ذل�ك ان هذه الجبن�ة صنفت أغىل جب�ن يف العالم.
نقالً عن جري�دة الداييل ميل الربيطانية, يتم اآلن يف 
مزارع س�يربيا صناعة أغىل نوع من أنواع الجبن يف 
العالم باستخدام لبن الحمار, ويعد سبب هذا الغالء 
أن 25 ل�راً من لبن الحمار يس�تخدم يف إنتاج كيلو 

واحد من الجبن, يبلغ سعر هذه الجبنة 800 جنيه 
اس�رليني للكيل�و الواحد, ويس�مى جب�ن الحمار 
ه�ذا »بي�ول« او »pule«, تعد اكثر املناط�ق إنتاجاً 
لهذه الجبن زاس�افيكا, وبالنس�بة للطعم ال تعتقد 
ان طعمه�ا يش�به مصدره�ا, فمحبو ه�ذه الجبن 
وصفوه�ا ان طع�م ه�ذا الجبن يش�به بكثري طعم 
جبنة »ماتش�يجو« األس�بانية ولكنها تتميز بطعم 

أغنى وكريمي أكثر.

»أبتتل«... الشتتركتتة األكثتتر ابتكتتارًا 

أغلتتتى جبن يف العتتالتم.. من لبتتن محتتتار!

       صنعاء/ وكاالت

وجه�ت وزي�رة حقوق اإلنس�ان 
اليمني�ة حورية مش�هورة بالتحقيق 
مع مواط�ن يمني متهم قتل ابنته، يف 

محافظة اب، بسبب امتالكها هاتفا.
ونقلت وسائل إعالم خليجية عن 
مصدر يف وزارة حقوق اإلنسان أن أم 
الفتاة وجهت رس�الة لوزيرة حقوق 
اإلنس�ان تته�م فيه�ا زوجه�ا بقت�ل 

ابنتهم�ا )22 عام�ا( بس�بب رشائها 
هاتف�ا محم�وال، كما اتهم�ت ابنهما 

األكرب بمشاركة والده يف الجريمة.
ووفق�ا للمصدر ف�ان األب يعتقد 
أعطاه�ا  عش�يق  معه�ا  ابنت�ه  ان 
الهاتف النقال، حت�ى يتواصل معها، 
وله�ذا وج�ب قتله�ا حت�ى ال تجل�ب 
العار ل�الرسة.وكان مدير عام البحث 
الجنائي يف محافظة اب وس�ط اليمن 
ال�ع�قي�د أن��ور عب�دالحميد حاتم، 
قد رصح لجريدة الجمهورية اليمنية 

انه تم ضب�ط األب عقب تلّقي اإلدارة 
بالغ�ًا م�ن زوجت�ه وأم ابنت�ه أفادت 
فيه أن زوجه�ا أقدم عىل قتل ابنتهما 
باالشراك مع ابنهما بعد ربطها ومن 

ثم دفنها من دون رحمة أو رأفة.
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العراقـي

وصنوفه�ا  فصائله�ا  ب�كل  العراقي�ة,   املعارض�ة  ع�ىل  نق�رح 
وتس�مياتها..  وم�ن حملة البندقية,  إىل حملة القل�م..  ندعوها لصيغة 
مبتك�رة ومتح�رضة وفعال�ة ,تتلخص بتنظي�م جوالت س�ياحية لكل 
مواطن يف وسط العراق وجنوبه إىل منطقة كردستان .. لريى عىل الواقع 
ما الذي حدث وتغري وتطور يف ش�مالنا الحبيب...  وانه مقرح س�يلدغ  
كل س�يايس ل�ص..  وقد يقف�ز يف الهواء محتجا وصارخ�ا بأنه مقرح 
خبيث وقاتل ويلزم ش�جبه ورفضه وتش�ويهه بأنه م�ن املؤامرة ومن 
أجن�دات أجنبية ...ويوهم البس�طاء ممن ال يدرون أن ثالث أرباع موارد 
هذا البناء والتعمري أنما من الرسقة ...وان هناك من نهب الس�يارات بل 
وفكك بعض املصانع العراق ونقلها إىل هناك ...ثم ...اين معدات الجيش 
الس�ابق الهائلة ,خامس جي�وش العالم؟؟ أنها هن�اك ...وما هذا البناء 
واالزدهار االقتصادي واملشاريع العمالقة إال نتيجة االستثمار األجنبي,  
ال بفكره�م وجدارتهم..  هكذا قد يقول امللدوغ باملقرح.. فريد الخبيث 
ويكيد القائل امللدوغ بان رسقة من اجل البيت والعائلة والبلد وان كانت 

مدانة ومعيبة ولكنها أفضل من الرسقة األخرى ....الخ.
اربيل متوهجة,  طافحة بالعمل والحياة وتحتاج كل أس�بوع إىل من 
يتعرف عليها مجددا...  ففي كل وقت هناك عمل وإضافة وإبداع ...مع 
رس أو معج�زة ...ان هذا العمل يجري تحت طاقية اإلخفاء ...يجري بال 

ضجة وال صخب.
س�ألوا رابع�ة العدوية أن كانت تكره الش�يطان قال�ت ال.. فقلبها 
ممتل�ئ بنور ومحبة الله وال مكان فيه ألية كراهية ..وتبدو كردس�تان 
ممتلئ�ة وطافح�ة بالن�ور والتف�اؤل والعم�ل الخالق..وعندم�ا تخطر 
لها الوس�اوس تعمد إىل الصفح والتس�امح واستئناف ش�غفها يف بناء 
نفس�ها.. فكانت مدن جديدة,  حديثة,  مغمورة بالرضا والضوء واألمل 
واإليمان... وكان مواطنها يعدي س�واه بالسالسة والطمأنينة وحسن 
الني�ة , وه�ذه ليس�ت حال بغ�داد ..حالها قياس�ا للمرش�حة عاصمة 
للس�ياحة .اربيل ...تث�ري أىس وغضب من يتوفر عىل ملس�ة أو اثر لغرية 
وضمري وش�عور ...واألكيد أن ال ش�اهد اقوى واكرب م�ن هذه  املقارنة 
وعىل حجم الفساد ومقدار الثروات املنهوبة وعىل نوع الكفاءات ومعدن 
بعض السياس�يني... وهذا ما تعجز فعله وتحقيقه كل صيغ وأس�اليب 

املعارضة املعروفة.
حس�نوا النيات ال يرتابون باآلخرين... وال أكثر من ريبة سياس�يني 
كثريين ببعضهم البعض ...وال س�وء بال كراهي�ة ...وال أكثر وال أوضح 
م�ن أع�راض الكراهية يف عمليتنا السياس�ية، وليتقدم م�ن يذكر حالة 
كراهي�ة واحدة عىل مدى التأريخ اس�تطاعت أن تبن�ي كوخا آمنا.. ويف 
كردس�تان حس�ن نية وحكمة ت�درك أن األوط�ان ال تبنى بغ�ري األيدي 

والقلوب النظيفة ....والبقية ضحك عىل الذقون.

• واح�دة من مدهش�ات االنرنيت انه يضع العال�م بكامل أحداثه 
ع�ىل طاولة مكتبك بحي�ث ترى ال�رق والغرب من خ�الل )صندوق 

العجائب( الجديد املسمى )البتوب(.
وصلتن�ي من خالل�ه صور مما خلفه إعصار س�اندي الذي رضب 
بع�ض الواليات األمريكي�ة؛ فاخرج عجائب وغرائب ل�م يكن يتوقعها 
احد؛ فبعض الصور تربز اس�ماك الق�رش وهي تتجول بكامل حريتها 
بالق�رب من املنازل وعىل الطريق الرسيع؛ وهناك صور أخرى يتداولها 
مواطنو نيوجرييس ملجموعة من هذه األسماك الفتاكة تتنزه يف مرو 
أنفاقه�م؛ وكأنها تريد اختبار ش�جاعة الركاب ولس�ان حالها يقول: 

يردس حيل املا شايفها!!
.. س�اندي أعاد إيلّ صورة اإلعصار الذي رضب العراق س�نة 2003 
وع�ىل ما يبدو فان األعاص�ري كلها تؤدي إىل نتائج متش�ابهة؛ وال أدل 
من ذلك ظهور اس�ماك القرش يف أمري�كا والعراق؛ وإذا كانت الواليات 
األمريكية لم تش�هد أحدا )يش�ّد عمامة( فان والي�ات العراق الفدرايل 
الجمه�وري االتحادي قد ش�ّدت العمائم بعد أن )ردس�ت( طويال عىل 

األمواج األمريكية.
• تش�ابه النتائج االعاصريي�ة بني العراق وأمري�كا ربما أرادت أن 
تعي�د إىل األذهان ما رّوجت له ش�ائعات بداية االحت�الل من ان العراق 
سيصبح الوالية رقم 52 ألمريكا وان بوش حفظه الله ورعاه قد اقسم 
بروح والديه بان هذا البلد س�ينعم بالرف�اه واألمن وب�48 مفردة من 
مف�ردات الحصة التموينية بما فيها الويس�كي والش�وكوالته وبيتزا 
ماكدوالند؛ ويف النهاية انس�حب األمريكان وبدال من الحصة التموينية 
ترك�وا لنا املحاصص�ة؛ واضطر )ه�واة اإلنس يف الثورة( إىل اس�تبدال 
الويسكي بعصري هبهب الشهري بعالمته الفولكلورية )زمال( مربوط 

قرب نخلة؛ أما اسماك قرشنا فحّدث وال حرج!!
     700 مليار دوالر خالل 6 سنوات واملواطنون يلهثون وراء النفط 

األبيض والخبز األسود والثوب االجرد والكهرباء وحضورها األمرد!!
700 ملي�ار تناهبتها اس�ماك القرش العراقية؛ وص�ارت الواحدة 
منه�ا تخجل حني ينس�ب إليها )لغف( مليون أو ع�رة أو مئة؛ فكما 
املزايدات السياس�ية هناك مزايدات يف الرسقة واألجر عىل قدر املش�قة 
وعىل س�طوة الق�رش؛ فالق�رش األبيض ه�ذه املرة هو س�بب اليوم 

األس�ود الذي يعيش�ه املواطنون!!
• آخر مبتك�رات قروش إعصارنا الال رحماني هو ش�فط )أطالل 
الحص�ة التموينية( بعد أن ش�بعت منه�ا أرصدة الوزراء وس�مارسة 
األح�زاب والكت�ل الوطني�ة وما عاد فيها م�ا يس�تاهل الخصومة؛أما 
الش�عب املذلول فس�رمى لكل جائع فيه عرة دوالرات شهريا ليدبر 
نفس�ه؛ فليس من الرضورة ان يأكل لحما او فاكهة او اجبان او خبزا 
ابيض؛فهذه من املفسدات وقد يخرسون بسببها نعيم الجنة ورضوان 

الله.
• لننظر إىل أرق�ام مبالغهم املخصصة:مجلس النواب)282(مليارا 
و)942( مليونا/ رئاس�ة الجمهورية:)118(ملي�ارا و)155( مليونا/ 
رئاس�ة مجل�س ال�وزراء:)874( ملي�ارا و)614( مليون�ا/ مجل�س 
ال�وزراء:)3( تريليون�ات و)95(ملي�ارا و)98( مليون�ا/ ديوان الوقف 
الش�يعي:)564(مليارا و)254(مليونا/ ديوان الوقف الس�ني:)564(

مليارا و)254(مليونا.
• واملبل�غ املرصود للحصة التمويني�ة هو)5(مليارات دوالر فقط؛ 
وألن�ي اضعف طالب دفعتي بالحس�اب ف�ال اعرف كم تبل�غ بالدينار 

العراق�ي؛ لكنه�ا قطع�ا ل�ن تك�ون إال )فتيل�ة( يف الحكوم�ة!!
• ل�ن ارضب مث�ال بابن أب�ي طالب )أبو تراب( فه�و من هو؛ لكن 
الخليفة )عمر بن عبد العزيز( احتاج إىل سنتني وخمسة أشهر ليطوف 

ب� الزكاة فال يجد من يأخذها!
فقال قولته املشهورة:

انثروا القمح عىل رؤوس الجبال حتى ال يقولوا: 
جاع طري يف بالد املسلمني!

• ش�عبكم يبحث يف املزاب�ل عما يأكله فمتى تس�تحون من الطري 
يف األقل. 

* حاتم حسن 

  * جواد الحطاب

سياحة  للمعارضة

إعصتار ستاندي 
وإعصار العراق

انشغاالت

الكتابة باالزميل

مديــر التحريــر 

      أنقرة/ وكاالت

عىل الرغم من أن الفنانة الركية بريين س�آت تميزت ببس�اطتها يف اختيار 
مالبس�ها يف مسلس�ل »فاطم�ة« إال أنها حدي�ث الفتيات العربي�ات والركيات 
وخاص�ة فس�تان الزف�اف الذي ارتدت�ه يف مش�هد زواجها من أنج�ني أكيوريك 

الشهري باسم كريم يف املسلسل.
أصح�اب متاج�ر فس�اتني الزفاف قال�وا إن الفتي�ات املقبالت ع�ىل الزواج 

يهتممن بشدة باقتناء فستان فاطمة.
ويحك�ي املسلس�ل قصة فت�اة فق�رية مخطوب�ة تعيش يف قري�ة تتعرض 
لالغتص�اب عىل ي�د أربعة ش�باب أحدهم كريم ال�ذي يعيش يف نف�س قريتها، 

وتنقلب حياتها رأسا عىل عقب.

إقبال كبري عىل فستان زفاف »فاطمة« 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

ملتتك املتتائتتدة وتتراث عتراقتي عتابتق

قتتتتل ابنتتتتته المتتالكتتهتتا هتاتتفتًا !

املسگوف.. 

يتقدم أهايل محلة 929 املس�بح يف الكرادة بالش�كر الجزيل 
للجه�ود املتميزة الت�ي تقوم بها دائ�رة صيانة الفت�ح التابعة 
لكهرب�اء الرصافة، من خالل املتابعة وانج�از األعطال وتبديل 

املحوالت العاطلة وتلبية نداء املواطنني بأرسع ما يمكن .
وتخص بالشكر.. املهندس عبد الله سعدون رشيد مسؤول 
قطاع 9 واملدير الفني عيل عدنان واملوظفني رسول فارس جرب 

وشويل طاهر عيل وكاظم رحيمة. 
وفقهم الله لخدمة الوطن واملواطنني 

لفيف من مواطني
 حملة  929 املسبح

شكر وتقدير

فنادق تستعد لت«هناية« العالتم


