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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»برتولت بريشت«

ال تخف كثيرا من املوت..

 بل من احلياة الناقصة

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

عقود التسليح وفساد المركزي تشعل حرب االتهامات بين السياسيين !!
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تفاصيل ص3

رسائل »ود« سياسية تغازل اوباما لنيل الدعم 
يف االنتخابات املقبلة

           المستقبل العراقي/ خاص
كش�فت مص�ادر سياس�ية ب�ارزة عن “موس�م حج” 
إل�ى الرئي�س األميركي ب�اراك أوباما من قبل سياس�يين 
عراقيي�ن بعد أن ف�از بوالية ثانية لرئاس�ة أميركا، الفتة 
إلى أن السياس�يين يتسابقون للحصول على دعم الرئيس 
االميرك�ي. وقالت المصادر في تصريح�ات صحفية “أن 
سياسيين معروفين بعثوا برسائل إلى أوباما بغية دعمهم 
ف�ي االنتخابات البرلماني�ة المقبلة، مؤك�دة أن األحزاب 
ايض�ا حملت خطاب�ات ود إلى اوباما، مبينًة أن الساس�ة 
يس�عون إل�ى ايجاد عالق�ات جدي�دة مع البي�ت االبيض 

االميركي لدعم سياساتهم في المرحلة المقبلة.

مصدر لـ                           : إلغاء التموينية »فخ« 
لالبقاء عىل أكرب مرشوع فساد

        المستقبل العراقي / خاص
قال مصدر سياسي بارز أن تركيا “تسعى لتقييد حركتها التجارية 
مع العراق في ردِّ فعٍل على اجراءات الحكومة العراقية لتحديد عمل 
الشركات التركية في العراق. وأكد المصدر -الذي فضل عدم الكشف 
عن اسمه- في تصريح ل�”المستقبل العراقي” أن “تركيا منعت عدداً 
أن “هناك معارضة  العراق”، مبيناً  من شركاتها من االستثمار في 
شديدة من تلك الشركات لسياسات الحكومة التركية”. بمقابل هذا، 
أوضح المصدر ان “العراق جاد في التعامل مع تركيا”، مشيراً إلى أن 
أساليب الحكومة التركية ستكون بمثابة المحّفز للعراق لالستعانة 

بدول أوروبا واوروبا الشرقية في مجاالت االستثمار في البالد.

أنقرة متنع رشكاهتا من االستثامر يف العراق !!
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هل دول اخلليج 
حمّصنة ضد رياح 
الربيع العريب ؟!

ص15

سياسيون حيققون ثروات خيالية عرب الصفقات املشبوهة

بابل حتذر من تصاعد خطر »القاعدة« مع ظهور جيلها الرابع

نينوى ترفض متويل قناة »املوصلية« وتصفها بـ«األمريكية املحّرضة« !!
نجاة نائبة كردية من حادث تسمم يف الربملان !!

احليدري: الوقف 
الشيعي وجد خلدمة 

العراق والعراقيني

ثالثة قتىل 
وجريح 

بسبب سلك 
كهربائي !!

أمني بغداد: النواب
 اليستحقــون االراضــي

السجن لقناص بريطاين 
تلقى رشوة عراقية

األخطاء الكبرية تفضح 
احلكومة غري اجلديرة

المالكي من تحت ماء دجلة.. حان وقت العمل باتفاقات القوة المسلحة !

اختفاء وثائق وملفات تتعلق بفساد تعامالت املركزي !!

         المستقبل العراقي/ خاص
مات دولية اس�تغرابها من بقاء ووجود وزارة لحقوق االنسان  ابدت منظَّ
ف�ي العراق بالرغم من مباش�رة مفوضية حقوق اإلنس�ان العراقية عملها، 
الفتة إلى أن وجود وزارة لحقوق االنس�ان هو امر نادر الحصول، مؤكدة أن 
العراق هو البلد الوحيد الذي يملك مثل هذه الوزارة فيما كل دول العالم تملك 
مفوضيات. وأش�ارت المنظمات، في تقرير صدر ف�ي جنيف، إلى أن وزارة 
حقوق اإلنسان تعد “اداة حكومية”، موضحة أن هناك “خروقات وانتهاكات 
تطال حقوق االنس�ان وتكون الحكومة جزءا مهما ومتس�ببا اساس�يا في 

حصوله�ا”. من جانبه، قال مصدر في الحكومة أن “وزارة حقوق االنس�ان 
ال تع�دو عن كونها هبة حزبية إلرضاء بعض الكتل من خالل تعيين حصص 
لها ف�ي الوزارات”، الفتاً إلى أنها “لم تحقق اي انجاز على مس�توى حقوق 
اإلنس�ان”، موضحاً أن “الطفولة المغتصبة من قبل المتس�ولين والمافيات 
ظاهرة عامة والمرأة ال تزال تعاني مش�كالت في حقوقها، فضالً عن رعاية 
حق�وق كبار الس�ن والمتقاعدي�ن”. ودع�ت المنظمات الدولي�ة، في نهاية 
بيانها، الحكومة إلى حل وزارة حقوق االنس�ان ألن “عملها انتفى مباش�رة 

مع مباشرة المفوضية الخاصة بحقوق اإلنسان عملها”، بحسب قولها.

ص3

        المستقبل العراقي/ خاص
قال عضو في مجلس النّواب أن “سيناريو إلغاء البطاقة 
التموينية وإعادتها مجدداً هو فخ رسم لإليقاع بالمواطن 
أكبر  على  االبقاء  شرع  الذي  المصدر  هو  يكون  كي 
مشروع فساد مالي تتقاسمه كتل وشخصيات واحزاب 
على  يعملون  سياسيين  “هناك  أن  وأكد  سياسية”. 
الفساد فيها  التموينية تصل نسب  البطاقة  صفقات في 

الى 40% من االموال الخاصة بالبرنامج”، مبيناً أن “الكتل 
السياسية هي من رسمت السيناريو وانقسمت إلى فرق 
الشارع  من  الشرعية  على  لتحصل  ومعارضة  مؤيدة 
إللغاء  الدولي  النقد  صندوق  مساعي  ولتوقف  العراقي، 
البرنامج بحّجة الشرعية”. وتساءل العضو النيابي “هل 
ستبقيها  أنها  ام  التموينية  البطاقة  الحكومة  ن  ستحسِّ

على وضعها الحالي ؟!”.
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       بغداد / المستقبل العراقي
لحزب  العام  األمين  أن  امس  العسكري  سامي  القانون  دولة  ائتالف  في  القيادي  كشف 
البعث المحظور عزة الدوري غادر قبل يومين عبر مطار أربيل متوجها إلى السعودية، 
مطالبا بإخضاع المطار لسلطة الطيران المدني. وقال العسكري في حديث لبرنامج بين 
قوسين عبر قناة »السومرية«، إن »الدوري غادر، قبل يومين إلى السعودية، عبر مطار 
وطالب  المركزية«.  السلطة  إلى  تخضع  ال  كردستان  »مطارات  أن  إلى  مشيرا  أربيل«، 
أي  »عدم وجود  المدني«، مؤكدا  الطيران  إلى سلطة  أربيل  ب�«إخضاع مطار  العسكري 
اتفاقية على أن إقليم كردستان وحدوده غير خاضع للسلطة المركزية«. وتحدثت وسائل 
الحزب.  قادة  بغداد، واجتماعه مع  الدوري في  المنحل عزة  البعث  لحزب  العام  األمين  إعالم مؤخرا، عن وجود 
وكانت المستقبل العراقي نقلت عن مصدر مطلع في اقليم كردستان ان الدوري موجود حاليا في االقليم، وانه 

يتخذ من احد دور الضيافة “الرسمية” مقرا له . 

تأكيدًا لما نشرته 

الدوري غادر إىل السعودية عرب مطار أربيل

وصفتها بـ »األداة الحكومية«
منظامت دولية: ال جدوى لوزارة حقوق اإلنسان بوجود املفوضية 

                        .. عىل حافات التوتر بني اخوة املصري !

العراق ال يزال يدفع 
ثمن جريمة احلرب 

األمريكية

فــخـــــامــــة 
الــرئــيـــــس 

زيــكـــــو !!
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

الب�د م�ن ح�ل يفض�ي إل�ى ع�ودة 
واالخ�وة  المش�اجب  ال�ى  االس�لحة 
المتخاصمي�ن إل�ى طاولة الح�وار، وأن 
يتحل�ى القادة السياس�يون بالمزيد من 
الحكمة لمواجهة استحقاقات المرحلة 
المقبلة من عملية اع�ادة تاهيل النظام 
السياسي الوطني.. ولن يتحقق كل هذا 

واأليدي على البنادق!.
ه�ذا كالم وطني م�ن مصدر قيادي 
ك�ردي لل�"المس�تقبل العراقي" افضى 
به في اطار جلس�ة ح�وار ببغداد امس، 
مؤك�داً أن األج�واء السياس�ية الحالي�ة 
أفضل من الس�ابقة، وأن م�ا تم انجازه 
في المرحلة الماضية على خلفية زيارة 
جبه�ة األح�زاب الكوردي�ة إل�ى بغ�داد 
ولقائه�ا التحالف الوطني ش�يء يبعث 
عل�ى االم�ل بامكاني�ة حل نصف س�لة 
المهم�ات ال اس�ميها الملف�ات العالقة 

بين الحكومة االتحادية واالقليم.
تحدثن�ا طوي�اًل بش�أن المش�كالت 
العالقة، واالستحقاقات المالية المترتبة 
على الحكومة لصالح الشركات االجنبية 
تغي�رت  الت�ي   - العراقي�ة  والسياس�ة 
كثيرا بغي�اب نمط العالق�ات التاريخية 
والوطنية وسيطرة اللغة المتوترة- واكد 
القيادي أن الخالفات السياس�ية ش�يء 
ط�ارئ، وان م�ا يمكث ف�ي االرض هو 
العم�ل الوطني المش�ترك الذي اسس�نا 
فيه، مع اخوتنا في الحكومة االتحادية، 
مدرسة فكرية ونموذجا ملهما سيكون 
النواة الحقيقية لقيام حكومة المواطنة 

المس�ؤولة، ولن نحقق كل ه�ذا بالتوتر 
وتغليب االنا والعمل بالمزاج السياس�ي 

الشخصي او سماع كالم الوشاة!.
عب�ر القياجي عن ألم ممض لوجود 
عناص�ر من قيادات عس�كرية س�ابقة 
تسللت الى بنية الجيش العراقي الوطني 
الحال�ي، وكي�ف تتعامل م�ع التطورات 
السياس�ية والتوتر الحاصل بين االقليم 
والحكوم�ة االتحادية، واك�د ان عناصر 
قيادية في عمليات دجلة ساهمت بقتل 
اهلن�ا الكرد في عملي�ات االنفال 1988 
وكان له�ا حض�ور كبي�ر ف�ي سلس�لة 
اجراءات التصفية الجس�دية التي جرت 
في حلبجة وبقية المناطق الكردية هي 
االن تش�رف على قي�ادة عمليات دجلة، 
العس�كرية في  وتجري االس�تعراضات 
مدين�ة كرك�وك، وتع�زز رصي�د القوات 
العس�كرية في مناطق خانقين وديالى 
والحويج�ة  وبعقوب�ة  وطوزخورمات�و 
وزرباطية وجلوالء في استفزاز واضح، 
ف�ي حين طالبت حكوم�ة االقليم، وعبر 
وف�د الجبه�ة الكردس�تانية، بتاس�يس 
ادارة مدنية بدل العس�كرية التي يشرف 
عليها ضاب�ط من زمن االنفال يش�تغل 
بق�رار تاريخ�ي س�ابق باالب�ادة وعزل 
االقليم ومحاصرته وهي خطوة ان تمت 
فان مس�احة االنفراج ستتسع وتضيق 
بالمقابل من دائرة الخالف المستحكم!.
ردد القي�ادي الكردي بحس�رة والم 
"لق�د تاخرنا كثيرا عن االهداف الوطنية 
والسياسية الكبيرة التي حلمنا بانعاش 
واق�ع المجتم�ع العراقي م�ن خاللها"، 
مبيناً أن تلك االه�داف النهوض بالواقع 

الخدم�ي واالمني والزراع�ي والصناعي 
واالهتم�ام باالجيال العراقي�ة في اطار 
دعم المشروع السياسي العام وتكريس 
ش�رط المواطن�ة وااليم�ان ان هنال�ك 
مكون�ات وتعددي�ات فكرية وسياس�ية 
في العراق وان الدس�تور هو الذي تكفل 
بانعاش واق�ع الفيدرالية وترتيب البيت 
العراقي على وفق مقاس�اتها الوطنية. 
ان الرسالة التي على الحكومة االتحادية 
ارس�الها الى الشعب الكردي هي كيفية 
تاس�يس واقع اللحمة الوطنية واشعار 
س�كان االقليم انهم جزء م�ن الخارطة 
الوطنية الت�ي تحتاجها "المركزية" كل 
اربع س�نوات لتش�كيل حكومة ش�املة 
عل�ى وف�ق اح�كام الدس�تور. واضاف 
القي�ادي الك�ردي انه من المؤس�ف ان 
تصل مس�تويات الخالف بي�ن الحكومة 
واالقلي�م ح�د القطيعة ش�به الش�املة 
ف�ي حي�ن يع�رف الجمي�ع ان هنال�ك 
خالفا سياس�يا في االقلي�م بين مختلف 
قطاعات الحي�اة الوطنية الكردية لكننا 
متفق�ون برغم خالفاتن�ا الداخلية على 
واالف�كار  العام�ة  والمناه�ج  االس�س 
الرئيسية، ولن نتخلف عن هذا المستوى 
م�ن التطل�ع الوطن�ي لحماي�ة تجربتنا 
السياس�ية الفتية. وكم اتمن�ى ان نبلغ 
هذا المس�توى السياسي مع االخوة في 
الحكومة واالح�زاب العراقية.. ان نتفق 
عل�ى االس�س ونختل�ف ف�ي التفاصيل 

القابلة للحل السريع!.
عبر القيادي الكردي عن خشية من 
تطور صورة التوسع الذي شهدته قيادة 
عمليات دجلة من حيث العدة واستكمال 

سياق االسلحة المتطورة التي 
نزلت في الم�دن الواقعة تحت س�يطرة 
القوات الخاصة بعمليات دجلة، واكد ان 
هذا الس�الح والمعدات واالس�تعراضات 

العسكرية والدعم الال محدود المقدم لها 
س�يزيد من الهوة ويوسع اطار المشكلة 
وال يبعث الرس�الة المطمئنة التي يبحث 
عنها الشعب العراقي بعربه واكراده.. اذ 

يكفي العراقيين ما يذكرهم باالنفال عبر 
ص�ور ضباط ه�ذه الجريم�ة التاريخية 
البع�ث  ص�ورة  يس�تعيد  او  البش�عة 
المشؤومة بالمزيد من االجراءات االمنية 

واس�تبدال  التوت�ر  ونش�ر  والعس�كرية 
الحكمة والموضوعي�ة والعقالنية وعدم 
عّد االزمة مع االقليم مس�ألة انتخابية.. 

برجال من زمن االنفال!.
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                        .. عىل حـافـات التـوتر بيـن اخـوة املصيـر !

          بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت محافظة نين�وى أمس عن ان 
الحكوم�ة المحلية رفضت من�ح الفضائية 
الموصلي�ة 4 ملي�ارات دين�ار، وفيما اكدت 
انه�ا قن�اة "امريكي�ة" ترفض دف�ع اجور 
الب�ث، اتهمته�ا بالتحري�ض ضده�ا وضد 

محافظها.
باس�م  الرس�مي  المتح�دث  وق�ال 
المحافظة قحط�ان س�امي أن "الحكومة 
المحلي�ة ف�ي محافظ�ة نين�وى وبتوجيه 
م�ن المحاف�ظ اثي�ل النجيفي تعم�ل على 
دع�م ورعاية جميع المؤسس�ات االعالمية 
ف�ي المحافظ�ة وم�ن ضمنه�ا الفضائية 
"الحكوم�ة  انه�ا  مضيف�ا  الموصلي�ة"، 
المحلي�ة ف�ي نينوى ل�م تفكر اب�دا بوضع 

يدها على الموصلية بقصد السيطرة عليها، 
وان ما يش�اع عكس ذل�ك وهو غير صحيح 

اطالقا".
ولفت الى ان "هيئة االعالم واالتصاالت 
كانت قد طلبت من الموصلية تس�ديد اجور 
الب�ث، وتبي�ن انها قن�اة اميركية وليس�ت 
عراقية حسب تصريح مديرها غازي فيصل 
ام�ام قاضي المحكم�ة الجنائية بالموصل 
عندما تم استدعاؤه، وعليه لم تدفع ادارتها 

اية اجور". 
ان�ه "حس�ب اق�وال مديره�ا  وتاب�ع 
ف�إن الموصلي�ة قن�اة اميركية ف�ي االدارة 
والمع�دات وكل ش�يء، وه�و اداري فيه�ا 
فقط، وعليه ال تخضع قناته لدفع االجور". 
وأوض�ح ان "خ�الف ادارة الموصلي�ة م�ع 
المحافظ�ة يتلخ�ص ف�ي ان مديره�ا كان 

قد طلب مس�اعدة مالي�ة بقيمة 4 مليارات 
دين�ار"، مس�تدركا ان "المحافظة ال تملك 
اي س�بب او باب�ا قانوني�ا او مالي�ا لدف�ع 
مبل�غ ضخم كهذا، وتال ذلك قيام الموصلية 
بش�ن حمالت مغرضة وتشهيرية ضد ادارة 

المحافظة وهذه هي مجمل المشكلة".
ونفى س�امي "قي�ام حكومة الموصل 
بالتصعيد ضد الموصلية، ونحن لم نفعل اي 
شيء حتى االن"، مش�يرا الى ان "التصعيد 
ص�در فقط من قب�ل الموصلي�ة من خالل 
قيامها بالتحريض والتشهير واالساءة الى 
شخص المحافظ ومحافظة نينوى واظهار 
الجانب الس�لبي فقط وتحريض الناس ضد 

الحكومة المحلية".
واضاف س�امي "لم نتوج�ه للمحاكم 
برغ�م ما تبث�ه الموصلي�ة من اس�اءة ولم 

نتق�دم بش�كوى ضدها"، مس�تدركا "انها 
قناة س�لبية تحريضية وال تصلح ان تكون 
ف�ي الخط االعالمي وال يمكن ان تبقى على 
ه�ذه السياس�ة". وفيم�ا يتعل�ق بفضائية 
"س�ما الموص�ل" اكد س�امي انه�ا "قناة 
حكومية محلية تابع�ة لمجلس المحافظة 
وتخض�ع له�ا، بينم�ا الموصلي�ة فضائية 
امريكي�ة، ول�كل منها اتجاهه�ا"، مضيفا 
"اذا دعمن�ا الموصلية يج�ب ان ندعم كافة 
المؤسس�ات االعالمية في المحافظة وهذا 
ما ال نستطيعه". وبين سامي ان "حكومة 
نينوى رفضت تقديم دعم قيمته 4 مليارات 
دينار للموصلية، وربما يمكن ان ندعمها ب� 

100 مليون دينار ال اكثر".
وبش�أن امكانية وجود ش�بهات فساد 
مالي في الموصلية، رجح  سامي ذلك بقوله 

"ان�ه ام�ر وارد، ألن غازي فيص�ل اعلن في 
المحكمة الجنائية انه كان يتس�لم 66 الف 
دوالر ش�هريا لتغطية الروات�ب والبرامج"،  
مش�يرا ال�ى ان "م�ن خ�الل العاملي�ن في 
الموصلي�ة يب�دو انه لم يص�رف اكثر من 3 
آالف دوالر عل�ى البرام�ج والرواتب ويبقى 
ل�ه ف�ي جيبه الش�خصي الخ�اص 63 الف 

دوالر". 
واختت�م س�امي تصريح�ه بالقول ان 
"الموصلي�ة تأسس�ت اله�داف معينة مع 
تواجد االحتالل، وهي مس�تمرة على النهج 
نفس�ه حتى االن".  يذكر ان قناة الموصلية 
الفضائية تأسس�ت ع�ام 2006م وتعد أول 
فضائي�ة تنطلق من مدين�ة الموصل ويقع 
مقرها ف�ي المجمع االذاع�ي والتلفزيوني 

شرقي المدينة.

          بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت صحيف�ة صندي تلغ�راف أمس أن جندي�اً من الق�وات الخاصة 
البريطاني�ة أُدخل إلى الس�جن بس�بب تلقيه مسدس�اً ك�"هدية حرب" من 
الجي�ش العراقي تقدي�راً لخدماته. وقالت الصحيفة إن "محكمة عس�كرية 
بريطانية أصدرت حكماً بالسجن 18 شهراً ضد الرقيب داني نايتنغيل، الذي 
خ�دم كقناص مع الق�وات الخاص�ة البريطانية في العراق وأفغانس�تان". 
وأضاف�ت أن "نايتنغيل خطط لمحاربة اتهامه بحيازة مس�دس من عيار 9 
مل�م بصورة غي�ر قانونية عبر القض�اء، غير أن محاميه أش�ار إلى أنه أقر 
الذن�ب بع�د تحذيره موكل�ه من احتم�ال أن يواجه عقوبة س�جن تصل إلى 
خمس سنوات". وأشارت إلى أن "عقوبة السجن ُوصفت بأنها خيانة لبطل 
حرب، وجاءت قبل ساعات من ذكرى الجنود البريطانيين الذين سقطوا في 

الحروب، المقررة اليوم". 
وقالت إن "زوجة الجندي سالي، وصفت حكم السجن بأنه عار وخيانة 
بح�ق بطل حرب، فيم�ا دعا قادة عس�كريون ونواب بريطاني�ون إلى إلغاء 
الحكم". ونس�بت الصحيفة إلى المقدم ريتش�ارد ويليامز، القائد الس�ابق 
للرقيب نايتنغيل في العراق، قوله أن الحكم دمر حياة الجندي وعائلته كما أنه 
يمثل خيانة لرجل كرّس حياته لخدمة بلده، ويتعين إلغاؤه فوراً. وتابعت إن 
"النائب المحافظ والضابط الس�ابق في الجيش البريطاني، باتريك ميرسر، 
يعت�زم إثارة قضي�ة الجن�دي نايتنغيل مع وزي�ر الدف�اع البريطاني فيليب 
هاموند". يذكر ان وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس اعلن في اواس�ط آيار 
2011 الماض�ي امام مجل�س العموم البريطاني االنس�حاب الكامل للقوات 
البريطانية من العراق. وكانت بريطانيا ش�اركت في غزو العراق الذي قادته 

الواليات المتحدة عام 2003 بنحو 46 ألف جندي.
غالب�ي�ة  وتمرك�زت 
في  البريطاني�ة  الق�وات 
الجن�وب حتى انس�حاب 
القوات القتالية في تموز 
ع�ام 2009. وبقي زهاء 
غالبيته�م  عنص�را   170
الملكي�ة  البحري�ة  م�ن 
لتدري�ب  البريط���اني�ة 
العراقية انطالقا  البحرية 
م�ن مين�اء أم قص�ر في 

البصرة.

تلقى مسدسًا كـ"هدية حرب"

السجن لقناص بريطاين تلقى رشوة عراقية

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الناطق الرس�مي ل�وزارة الداخلية العقيد س�عد معن ابراهيم عن 
تمكن قيادة قوات الفرقة األولى ش�رطة اتحادية من إحباط محاولة سطو 
مس�لح محل للصياغة في منطقة المدائن، اذ تم إلقاء القبض على عصابة 
س�طو مع األسلحة التي كانوا يرومون اس�تعمالها في عمليتهم والتي هي 
عبارة عن بندقية كالش�نكوف ومسدس وبوكس حديد يحتوي على سكين. 
عل�ى صعي�د متصل، تمكن�ت مديرية ش�رطة محافظة نين�وى من تحرير 
ش�خص مختطف واالستيالء على عجلتين مع مسدس 9 ملم كاتم للصوت 
من داخل احد الدور في منطقة مشيرفة في الجانب األيمن لمدينة الموصل. 
وأكد معن إن تنفيذ هذه العملية تم بناًء على معلومات استخبارية من احد 
المص�ادر. كم�ا تمكن لواء الرد الس�ريع التاب�ع لوزارة الداخلي�ة من إلقاء 

القبض على ثالثة مطلوبين على وفق المادة 4 إرهاب في قضاء بلد.

إحباط حماولة سطو عىل حمل للصاغة يف املدائن

نينوى ترفض متويل قناة "املوصلية" وتصفها بـ"األمريكية املحّرضة" !!

          دهوك / المستقبل العراقي

أكد حزب العمال الكردس�تاني، االثنين، مقتل وإصابة 34 جندياً تركياً 
ق�رب الح�دود العراقية، فيما أش�ار إلى "اعتق�ال" ثماني�ة معلمين أتراك 
مارس�وا سياس�ة "اإلنكار" ضد طلبة كرد، واعترف بمقتل ثالثة مسلحين 

ووقوع آخر أسيرا لدى القوات التركية. 
وقال�ت قيادة قوات الدفاع الش�عبي الجناح المس�لح للحزب في بيان 
صدر امس إن "مسلحي الدفاع الشعبي نفذوا، في 8 تشرين الثاني الحالي، 
هجمات عدة على مواقع للجيش التركي في منطقتي بايزيدي وشمزينان 
الواقعتي�ن على الحدود العراقية"، مبينة أن "الهجمات أس�فرت عن مقتل 

28 جندياً تركياً، وإصابة ستة آخرين". 
وأضاف�ت القي�ادة أنه�ا "اعتقلت ثماني�ة معلمين أتراك ف�ي منطقة 
ميديات الكردية على خلفية ممارس�تهم سياس�ة الصه�ر واإلنكار للدولة 
التركية ضد الطلبة الكرد"، مؤكدة "اإلفراج عن خمسة منهم بعد تعهدهم 
بعدم ممارس�ة سياس�ة القم�ع في الم�دارس، فيما يج�ري التحقيق مع 

أن " ثالثة مسلحين تابعين لها المعتقلي�ن اآلخرين". وأوضحت 
مش�يرة إلى "وقوع مس�لح قتل�وا خ�الل االش�تباكات"، 

ف�ي  األس�ر بي�د الجي�ش التركي آخ����ر 
أن  يذك�ر  إصابت��ه".  بع�د 
المس�لحة  المواجه�ات 
ب�دأت بي���ن الطرفي�ن 
ف�ي منتص�ف ثمانينيات 
عندما  الماض�ي،  الق�رن 
أخذ الحزب الكردس�تاني سبيل 
الجي�ش  م�ع  المس�لحة  المواجه�ة 
التركي لتحقيق حكم ذاتي لكرد تركيا 
البال�غ عدده�م أكث�ر م�ن 20 مليون 
بحس�ب مصادر غير رس�مية، وتفيد 
مص�ادر حكومي�ة تركي�ة أن الصراع 
بين الجانبين المتواصل منذ س�نوات، 
خل�ف أكث�ر م�ن 40 أل�ف قتي�ل م�ن 
الطرفين، فضالً عن تدمير مئات القرى 

وتهجير آالف األسر.

حزب العامل يؤكد قتل واصابة 34 جنديًا 
تركيًا قرب حدود العراق

اعتقال أربعة متورطني بعمليات جتنيد 
انتحاريني جنوب الفلوجة
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           بغداد/ المستقبل العراقي

فيما اتهم نائب مس�تقبل قيادات في التيار 
الصدري والقائمة العراقية بالتورط في قضية 
الفس�اد في البنك المرك�زي، نفت كتلة االحرار 
االتهامات التي وجهت اليها، مؤكدة أنه "ليست 
هن�اك ش�خصيات برلمانية متورط�ة بقضية 

البنك المركزي".
وق�ال النائ�ب المس�تقل كاظ�م الصيادي 
في بيان تلّقت المس�تقبل العراقي نسخة منه 
إن "النتائ�ج التي توصلت له�ا اللجنة المكلفة 
بمتابع�ة عم�ل البن�ك المرك�زي أش�ارت إل�ى 
وجود فس�اد في عمليات بي�ع العملة الصعبة 

والتعامالت الداخلية".
وأضاف أن "النتائج أشرت أيضاً إلى عالقة 
البن�ك المرك�زي م�ع ع�دد م�ن الن�واب منهم 
النائب)جواد الش�هيلي, ط�الل الزوبعي, بهاء 
االعرج�ي، جم�ال الكربول�ي, عدي ع�واد, مها 
الدوري( المتورطين مع البنوك األهلية ومكاتب 
الصيرف�ة وح�واالت وهمي�ة الس�تيراد م�واد 
وأصن�اف تجاري�ة وصناعية، فض�اًل عن عدم 
وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل األموال 
بالبن�ك المركزي والمصارف األهلية"، مش�يرا 
إل�ى أن البرلم�ان "انتهى من إج�راء التحقيق 
بش�أن سياس�ة البنك المركزي ونشاطاته منذ 

العام 2003 وحتى اآلن".
واوض�ح أن "المتورطي�ن بقضي�ة البن�ك 
المركزي اس�تغلوا قضي�ة البطاق�ة التموينية 
وصفق�ت عق�ود التس�ليح للتطبي�ل والتباكي 
على مقدرات الش�عب العراق�ي, للفت األنظار 
عن ما قاموا به من س�رقة للمال العام"، مبيناً 

أن"الواج�ب الوطن�ي الذي يحتم عل�ى أعضاء 
البرلمان ورئاس�ته هو إن يكونوا عين الش�عب 
والرقي�ب على المس�ؤول والمطالب�ة بحقوقه 
بدالً عن س�رقته واس�تخدمه من اجل الوصول 

إلى المأرب الخاصة".
م�ن ناحيته، نف�ى التي�ار الص�دري التهم 
الكتل�ة به�اء  إلي�ه، وق�ال رئي�س  المّوجه�ة 
االعرجي مؤتمر صحفي مشترك مع النائب عن 
القائمة العراقية احم�د العلواني والنائب جواد 
الش�هيلي إن "االتهامات الت�ي وجهت الينا من 
قبل النائب كاظم الصيادي الصحة لها"، مؤكداً 
أنه�م اتصلوا بالصيادي ونفى هو ش�خصياً ان 
يكون م�ن وجه االتهام�ات واعتبرها "حمالت 
اعالمية مغرضة تحاول خلط االوراق بين الكتل 

السياسية".
واض�اف األعرج�ي "ال توج�د ش�خصيات 
برلماني�ة متورط�ة بقضية البن�ك المركزي"، 
مؤك�دا ان "هناك ش�خصيات سياس�ية كبيرة 

هي التي تورطت بهذا الملف". 
من جانب آخر قال االعرجي إنه "في الوقت 
ال�ذي نثمن جه�ود الحكومة بتس�ليح الجيش 
العراقي وتنوع مصادر التسليح، نطالب بابتعاد 
الصفق�ات عن الفس�اد واختي�ار لجان خاصة 
تق�وم بتلك التعاق�دات"، مبين�اً أن "قرار إلغاء 
صفقة األس�لحة الروس�ية العراقية وتش�كيل 
لجنة مهني�ة مختصة نزيهة تع�اود التفاوض 
على التعاقد هو الحل الصحيح بعدما اكتش�ف 
تورط بعض األشخاص بهذا الموضوع"، وشدد 
على "ضرورة أن ال تش�ارك نفس الشخصيات 
التي ش�اركت في الم�رة األول�ى للتعاقد كي ال 

يشوب العقد الجديد أي تساؤل".

عقود التسليح وفساد املركزي تشعل حرب االهتامات بني السياسيني !!
الصيادي: نواب من االحرار متورطون في تالعبات المركزي.. واالعرجي ينفي

          بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در امني ف�ي محافظة األنب�ار امس ب�أن ق�وة اعتقت أربعة أش�خاص 
متورطي�ن بأعمال عنف وتجنيد انتحاريين جنوب الفلوج�ة. وقال المصدر في تصريح 
صحفي امس إن "قوة أمنية نفذت حملة واسعة على خلفية عدد من الخروق في ناحية 
العامرية جنوب الفلوجة, أس�فرت ع�ن اعتقال أربعة من المتورطين بأعمال مس�لحة 
في المنطقة". وأضاف المصدر الذي اش�ترط عدم الكش�ف عن هويته, أن "المعتقلين 
مس�ؤولون ع�ن العملي�ات اإلجرامية التي اس�تهدفت نق�اط التفتي�ش وتفجير منازل 
منتس�بي األجه�زة األمنية والمواطنين، فضال عن تورطهم بتجني�د االنتحاريين". يذكر 
إن ناحي�ة العامرية جنوب الفلوجة ش�هدت خالل المدة الماضي�ة العديد من العمليات 

المسلحة التي راح ضحيتها عدد من منتسبي األجهزة األمنية والمواطنين.
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العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

قال النائب عن تحالف الوسط محمد إقبال أن توصيات المؤتمر الدولي لمكافحة 
الفس�اد تكتس�ب أهمية كبيرة للعراق كون�ه يعاني هذه اآلفة الخطيرة بش�كل غير 
مسبوق. وأضاف إقبال في تصريح صحفي أن، تلك التوصيات مهمة جداً كونها عّدت 
الفس�اد جريمة دولية ضد اإلنسانية، وطالبت بمنع الحصانة عن المفسدين، مؤكداً 
بأنن�ا لو اعتمدنا هذه الرؤية بمكافحة الفس�اد لحققنا نجاح�ات مهمة بهذا الصدد. 
وأع�رب عن اعتقاده بأن بقاء هذا الملف دون حل يع�ود لعدم وجود رغبة جدية من 
بع�ض األطراف بالوصول إلى ذلك كونها تحقق اليوم ث�روات خيالية عبر االتفاقات 
والصفقات المش�بوهة. وطالب بجعل مهمة القضاء على الفس�اد والمفس�دين في 

مقدمة أولويات أية مؤسسة رسمية وضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة في سبيل ذلك وفي مقدمتها معالجة جذور 
المش�كلة الت�ي أصبحت اليوم ثقافة عامة لألس�ف بدالً من اتخ�اذ القرارات اإلرتجالية الت�ي تضر المواطن وال 
تنفع�ه وفي الوقت ذات�ه ال تحقق أي تغيير ملموس في هذا المجال. يذكر أن المؤتمر الدولي لمكافحة الفس�اد 

بنسخته ال�15 أختتم أعماله يوم السبت الماضي في العاصمة السياسية للبرازيل.

 املالكي من حتت ماء دجلة.. حان وقت العمل باتفاقات القوة املسلحة !
عمليات دجلة.. صورة لمشهد االنفال عام 1988

إقبال: سياسيون يحققون ثروات خيالية عبر الصفقات المشبوهة
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مطالبة النواب بكشف ذممهم املالية

نائب: احلوار لن خترج من العراقية

       المستقبل العراقي/ خاص 
 قد يبدو المشهد العسكري هادئا على الحدود 
المش�تركة مع االقليم، لكن الذهني�ة التي تتحفز 
عل�ى الح�دود، اس�تكملت كل البن�اءات االمني�ة 
والعس�كرية القادرة على خ�وض حرب محدودة 
اه�داف  لتحقي�ق   1973 ع�ام  تش�رين  كح�رب 

واسعة!.
العس�كرية،  الس�لطة  قاع�دة  تك�ون  ربم�ا 
الممنوح�ة لقيادة عمليات دجل�ة، اكبر بكثير من 
المس�احة التي تتمدد عليها قي�ادة عمليات بغداد 
واية قيادة عملي�ات اخرى، وربما تكون االولوية 
في التس�ليح والتدري�ب والتطويع اكبر واوس�ع 
واه�م من اية قوة عس�كرية تضاهيه�ا في العدة 
والعدد.. والس�بب في ذل�ك: االولوية السياس�ية 
واالهمية االس�تثنائية التي يوليها رئيس الوزراء 
ن�وري المالكي للعالق�ة باالقلي�م والكيفية التي 
يعتق�د انه�ا الكفيل�ة بتوجيه اط�ار المفاوضات 
النهائية مثلما يعتقد بعض القادة الكرد ان الوقت 
حان لفك االشتباك الحاصل بين االقليم واالتحادية 
لغ�رض فك اش�تباك محتمل بين الكرد والش�يعة 
والتهديد القادم بانهيار جبهة التحالف التاريخية 

بين الشيعة وابناء محمود الحفيد!.
الش�يء في االف�ق كما يقول قي�ادي في كتلة 
برلماني�ة ف�ي التحال�ف الوطن�ي ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” ويدعو الى التفاؤل بص�رف النظر عن 
صورة المش�هد التلفزيوني السريعة التي جمعت 
التحال�ف الوطن�ي بوف�د االح�زاب الكردي�ة، اما 
الشيء الوحيد القابل للتطويع فهو االعداد الكبيرة 
من العاطلين عن العمل وخريجي االعداديات ممن 
ينتظرون الدور للتطوع في سلك الجيش العراقي 
بغية االنخ�راط في العمل وتوفي�ر لقمة العيش، 
لك�ن الحكوم�ة، كم�ا تق�ول المعلوم�ات، قبلت 
بتطويع اكثر من 3 آالف عس�كري سيتم اعدادهم 
الس�ناد مهم�ات العس�كرية الخاص�ة بعملي�ات 
دجل�ة!. المصدر البرلمان�ي اك�د ان المالكي اراد 
ان يبرق اكثر من رس�الة وراء انشاء هذه القيادة 
العس�كرية اهمها رسالتين: االولى انتخابية بغية 
اع�ادة هيكل�ة االص�وات الت�ي قد يخس�رها في 
جولة االنتخابات المحلية او التش�ريعية المقبلة، 

والثانية اس�تعادة للصوت القوم�ي العربي الذي 
يعتقد المالكي انه الزال نش�طا وفاعال في صورة 
مش�هد المواجهة السياس�ية مع الك�رد في اطار 
لصورة موازية تعتقد بضرورة دق اس�اس الدولة 
الكردي�ة بع�د فش�ل حكوم�ة الش�راكة وتخطي 
نص س�ري يقضي بتناصف الس�لطة بين الحزب 
الديموقراط�ي وحزب الدعوة في نهاية انتخابات 
ع�ام 2010. االجواء السياس�ية التبش�ر بالخير، 
والخي�ر الياتي ع�ادة مكل�ال بالغار عبر رس�ائل 
التفجير والتوتير والعمل على الشحن والتحريض 
والتعري�ض، له�ذا، فالمش�هد مرش�ح لمزيد من 
الجذب الس�لبي لجه�ة التدخل الترك�ي ومايفعله 
هذا العام�ل من توتير خصوصا وان�ه قائم بفعل 
اس�تمرار صورة الخالف المحل�ي الكردي العربي 
ويتغ�ذى دائم�ا وابدا من ع�دم ق�درة المفاوض 
المش�ترك والرغبة في انتهاج سياسة اكثر حزما 
لحماية السيادة الوطنية من التهديدات السياسية 

واالمنية القادمة على اجنحة الربيع العربي!.
المش�كلة ان هنال�ك م�ن يدع�م خي�ار القوة 
العس�كرية م�ع االك�راد، ويفض�ل الص�دام على 
الح�وار، والعنف على الجدي�ة واالخوة والمصير 
االتحادي المشترك، وهؤالء لهم حظوة كبيرة في 
اوس�اط صناعة القرار السياس�ي ف�ي البلد. لكن 

المتاب�ع بدا يلم�س بعض الجدية ف�ي كالم بغداد 
وجدية في كالم اربيل م�ن ان صورة الخالف من 
الممك�ن تجاوزه�ا بالمرون�ة وتغلي�ب المصالح 
الوطني�ة، وااله�م، حماي�ة انج�از وج�ود دولة 
دس�تورية تحتكم ال�ى النظرية الدس�تورية قبل 

احتكامها لمنطق القوة العسكرية.

   بغداد/ المستقبل العراقي
كش�فت النائبة عن التحالف الكردستاني بريزاد شعبان عن 
“نجاته�ا م�ن الم�وت” بعد تعرضها لحالة تس�مم حاد بس�بب 
تناوله�ا قنين�ة ماء في مجلس الن�واب. وقالت النائبة ش�عبان 
ف�ي تصريح اوردته “ش�فق نيوز”، “عندما كن�ت في المجلس 
قدم�وا ل�ي قنينة ماء احسس�ت ان طعمه�ا غير اعتي�ادي بعد 
ش�ربها؛ وعندما وصلت ال�ى البيت في بغ�داد، انتابني ورم في 
اللس�ان والش�فاه وحال�ة اغم�اء”، مضيفة “نقل�ت بعدها إلى 
اربيل وادخلت المستش�فى بعد اغمائي”.واضافت ان “الفحص 
الذي اج�ري للماء الذي تناولته اثبت انه كان ملوثا وغير صالح 
للش�رب”، مؤك�دة ان “الفحوصات متواصلة وس�تظهر نتائج 
الفحص خ�الل يوم او يومي�ن”. وبينت في مع�رض توقعاتها 
بش�أن الكيفي�ة التي تلوث بها الماء المق�دم في مجلس النواب 
“اتوق�ع كل ش�يء، وك�ي نتعرف عل�ى ذلك لجأنا ال�ى اجراءت 

احتياطية بمواصلة الفحوصات من قبل الطب العدلي”. 

       بغداد/ المستقبل العراقي
قال النائب عن القائمة العراقية حيدر المال أن »هيئة رئاسة 
البرلم�ان طالبت الن�واب الذين ل�م يقدموا كش�فا عن ذممهم 
المالي�ة بتقديمه�ا ال�ى هيئة النزاهة، مش�يرا ال�ى ان »مالمح 
الفس�اد للمس�ؤولن هو عدم تقدي�م تلك الكش�وفات«. وتابع 
ف�ي تصريح ل�ه أمس انه »بموج�ب قانون هيئ�ة النزاهة على 
المس�ؤولين ان يقدم�وا كش�فا بذممهم المالي�ة«. واضاف ان 
»رئيس هيئة النزاهة عالء الس�اعدي ش�كا خالل لقائه برئيس 
مجل�س الن�واب عدم تقدي�م عدد م�ن اعضاء المجلس كش�فا 

بذممهم المالية«.

        بغداد/ المستقبل العراقي
ق�ال النائب عن القائم�ة العراقية رعد الدهلك�ي أن »جبهة 
الحوار الوطني هي العمود الفقري للقائمة العراقية ولن تكون 
س�ببا في تفكيك القائمة واضعافها«. وكان القيادي في جبهة 
الح�وار الوطني المنضوية في القائم�ة العراقية حامد المطلك 
كش�ف في 7 تشرين الثاني 2012 عن تش�كيل حركة سياسية 
جديدة برئاسته ل�”تصحيح” مشروع الجبهة والعراقية. وقال 
الدهلكي أم�س ان »هناك تحالفات كثيرة جاءت في هذا الوقت 
بس�بب قرب االنتخاب�ات والبرنامج االنتخاب�ي للمحافظات«، 
مش�يرا ال�ى ان »جبهة الحوار تتق�ارب من اية كتل�ة ترى انها 
قد خرجت وكس�رت الط�وق الطائفي والقوم�ي والمذهبي«. 
واضاف ان »الجبهة لن تخ�رج من القائمة العراقية نهائيا ولن 

تكون سببا في تشظي القائمة واضعافها«.

   بغداد / المستقبل العراقي
طال�ب مرك�ز باب�ل للدراس�ات الحضارية 
والتاريخي�ة ف�ي محافظ�ة بابل ام�س وزارة 
الس�ياحة واآلث�ار باس�تعادة اآلث�ار العراقية 
المفقودة، مؤكداً أن الحكومة استعادت العديد 
منها لكن بقي الكثير منها السيما في متاحف 

برلين.
وق�ال مدي�ر المرك�ز ب�در ناص�ر حس�ين 
ف�ي تصري�ح صحفي عل�ى هام�ش احتفالية 
أقامتها جامع�ة بابل بمناس�بة افتتاح متحف 
الجامع�ة التراث�ي، إن “اآلث�ار العراقي�ة الت�ي 
تعرضت للسرقة خالل الغزو األميركي للعراق 
مطل�ع ع�ام 2003، ُه�رب العدي�د منه�ا إل�ى 
خارج البالد”، مطالباً وزارة الس�ياحة واآلثار 
ب�”العمل على إيجاد السبل المطلوبة الستعادة 
اآلث�ار المفق�ودة ألنه�ا تمثل حض�ارة العراق 
وتاريخ�ه”. وأض�اف أن “الحكومة اس�تعادت 
العدي�د منها لكن بقي الكثي�ر منها خاصة تلك 
التي في متاحف برلين”. وبشأن افتتاح متحف 
الجامع�ة، عّد حس�ين أن “ه�ذه الخطوة تأتي 
في وقت أحوج م�ا نكون فيه إلى لملمة تراثنا 
الذي تعرض للنهب والس�لب السيما في حقبة 
النظام البائد الذي دمر اآلثار العراقية”، مؤكداً 
أن “المتحف ه�و نقطة تحول في جامعة بابل 

وس�يفتح آفاقاً كثيرة في مجال علوم المعرفة 
التاريخي�ة خاص�ة ف�ي محافظة كباب�ل التي 

ضربت جذورها في أعماق التاريخ”.
وكانت منظمة اليونسكو زارت موقع بابل 
األثري في وقت سابق من العام الحالي، وأعدت 
خطة بعد أن قدمت دراسة لتحليل التربة وإنقاذ 
المواقع التي تدهورت من أجل إعادة إدراج آثار 

بابل ضمن الئحة التراث العالمي.
يشار إلى أن الس�لطات العراقية قامت عام 
1988 ببعض أعم�ال الصيانة آلثار بابل، إال أن 
اليونسكو وبعد معاينتها ذكرت أن الترميمات 
ال تتطابق والمعايير الدولية التي يتعاملون بها 
في تهيئة اآلثار، حيث اس�تعملت مواد مخالفة 
للم�واد األصلي�ة الت�ي اس�تعملها البابلي�ون، 
وبينه�ا قطع آج�ر مكتوب عليها عب�ارة “من 
نبوخذ نصر إلى صدام حس�ين بابل تنهض من 
جدي�د”، وفي ضوئها أوصت اليونس�كو بعدم 
إدراج مدين�ة بابل األثرية ضم�ن الئحة التراث 

العالمي.
يذكر أن اآلثار العراقية قد تعرضت ألوس�ع 
عملية نهب في عام 2003 عقب دخول القوات 
األميركية إلى العراق، ما أدى إلى اختفاء اآلالف 
من القطع األثرية التي ال تقدر بثمن من مدينة 

بابل األثرية ومواقع أخرى.

مركز للدراسات احلضارية يطالب السياحة باستعادة 
اآلثار العراقية املفقودة

بابل حتذر من تصاعد خطر »القاعدة« مع ظهور جيلها الرابع

البصــرة هتــدد بإعــالن »اإلقليــم«

نجاة نائبة عن الكردستاين من حادث 
تسمم يف الربملان !!

  بابل/ المستقبل العراقي
حذرت اللجنة األمنية في مجلس بابل 
أمس من تصاعد خطر تنظيم “القاعدة” 
ش�مالي  الراب�ع  جيله�ا  ظه�ور  م�ع 
المحافظ�ة، وفيم�ا اتهم�ت المحاف�ظ 
بالتفرد في اتخ�اذ القرارات األمنية، ردَّ 
األخير بأن صالحياته دستورية وتخوله 
اتخ�اذ اإلج�راءات األمني�ة المناس�بة. 
وق�ال رئيس اللجن�ة حي�در الزنبور أن 
“خط�ر عناصر “القاعدة” في ش�مالي 
بابل قد يتصاعد مع ظهور الجيل الرابع 
للتنظيم خاصة بعد التفجيرات األخيرة 

التي ضربت المحافظة”، مش�يراً إلى أن 
“مناط�ق باب�ل ال تزال تعم�ل على وفق 
خطط أمنية مستهلكة ال ترتقي وحجم 
التهديد األمني للمحافظة”. وأوضح أن 
“اللجنة األمنية ف�ي مجلس المحافظة 
عق�دت اجتماعات عدة لمناقش�ة واقع 
المحافظ�ة األمن�ي ورفع�ت توصياتها 
لمحافظ بابل لكن األخير لم يعمل بها”، 
متهما محافظ بابل محمد المس�عودي 
“بالتفرد في اتخاذ اإلجراءات ومخاطبة 
الوزارات األمنية بش�أن تعيين القيادات 
األمني�ة م�ن دون الرجوع ال�ى مجلس 

المحافظة”.
باب�ل  محاف�ظ  أك�د  جهت�ه،  م�ن 
محم�د المس�عودي أن “الم�ادة 21 من 
قان�ون المحافظ�ات تخ�ّول المحاف�ظ 
المباش�ر  المس�ؤول  بوصف�ه  حص�راً 
أن  إل�ى  الفت�اً  األمن�ي”،  المل�ف  ع�ن 
“دور مجل�س المحافظ�ة يقتصر على 
الرقاب�ة والتش�ريع فق�ط”، مضيفا أن 
“المحافظة تتمتع بهدوء أمني وإن كان 
نسبياً”، مقلال من شأن “التهديدات التي 
تطلقها الجماعات المسلحة في مناطق 

شمالي بابل”.

  ميسان/ المستقبل العراقي
اش�رف نائ�ب محافظ ميس�ان رئيس 
لجن�ة توزيع األراضي الس�كنية خالد عبد 
الواحد كبيان على توزيع 440 قطعة ارض 
س�كنية في قض�اء علي الغربي.وبحس�ب 
المحافظ�ة، ف�إن  مص�در مس�ؤول ف�ي 
التوزيع تم عبر س�حب قرعة التوزيع امام 
المواطني�ن ف�ي مبن�ى مركز ش�باب علي 
الغربي، مشيراً الى انه تم منح 259 قطعة 
ارض س�كنية لموظف�ي ال�وزارات، و73 
قطعة ارض لألس�ر المهجرة، و74 قطعة 
ارض لموظفي البلدية، اضافة الى 23 قطع 

لذوي شهداء االرهاب، و7 قطع سكنية الى 
السجناء السياسيين و4 قطع للمستفيدين 
م�ن قرار المادة 140.واض�اف المصدر ان 
عدداً من المسؤولين في المحافظة، فضال 
عن نائ�ب المحافظ، ش�اركوا ف�ي عملية 
س�حب القرعة والتوزيع من بينهم، عضو 
مجل�س المحافظة لطيف عب�ود التميمي، 
اضافة الى مدير قضاء علي الغربي ومدير 
بلديتها، ال�ى جانب حض�ور مدير تفتيش 
ميس�ان، وممثل ع�ن بلدي�ات المحافظة، 
وممثل عن امالك بلديات المحافظة وممثل 

عن دائرة التسجيل العقاري.

    المستقبل العراقي/ خاص
كش�ف مصدر سياس�ي ب�ارز ع�ن اختف�اء ملف�ات ووثائق كثي�رة تتعلَّ�ق بتعام�الت البنك 
المرك�زي والمص�ارف، الفتاً إلى أن الملفات تفضح مخالفات وعمليات فس�اد مالي واس�تغالل 
لالموال المودعة والتحويالت. وقال المصدر -الذي طلب عدم الكش�ف عن هويته-، في تصريح 
ل�”المس�تقبل العراقي”، أن هناك جهة سياس�ية اس�تحوذت على تلك الملفات، مبيناً أنها تعمل 
عل�ى ابتزاز بعض مس�ؤولي المصارف لتحصل على أم�وال مقابل اتالف تل�ك الملفات. وأكد أن 

بعض المتورطين بتلك القضايا مسؤولون حكوميون، على حد قوله.

اختفاء ملفات تتعلق بفساد تعامالت البنك املركزي !!

ميسان توزع 440 قطعة أرض سكنية يف عيل الغريب

    بغداد / المستقبل العراقي
أف�اد مص�در امني ف�ي محافظة اربي�ل امس بان فتاة ف�ي ال�19 من عمره�ا انتحرت حرقا جن�وب اربيل. 
وق�ال المص�در في تصريح صحفي إن »فتاة من قضاء كويس�نجق، 73 كم جنوب ش�رق مدينة اربيل، تبلغ من 
العمر تس�عة عش�ر عاما انتحرت عندما أضرمت النار في جس�دها، ما ادى الى وفاتها قبل محاولة إيصالها إلى 
المستش�فى«. وأضاف المصدر الذي اش�ترط عدم الكش�ف عن هويته أن »تقرير المستشفى أشار إلى أن نسبة 
الحرق كانت 98 بالمائة«، مؤكدا أن »شرطة المدينة فتحت تحقيقا مع ذوي الفتاة لمعرفة أسباب انتحارها«. 

  البصرة/ المستقبل العراقي
ه�دد محافظة البصرة خلف عب�د الصمد, إمس 
بإع�الن إقلي�م البص�رة ف�ي حال ع�دم اس�تجابة 
الوزارات الى مطال�ب المحافظة, المتعلقة بإطالق 
ي�د الحكومة المحلية في تبني المش�اريع الخدمية 
وتمويلها من ميزانيتها, بقية ضمان سرعة تنفيذها 
دون الحاج�ة ال�ى موافق�ات ال�وزارات. وقال عبد 
الصمد خالل اجتماع موسع مع معظم المسؤولين 
ف�ي المحافظ�ة ومدي�ري الدوائ�ر الحكومي�ة ان: 
االجتماع الذي حضره محافظ واسط سالم حسين 
عل�وان الزبي�دي ناق�ش موض�وع إيق�اف تقدي�م 
المناف�ع االجتماعية المقدمة ال�ى البصرة من قبل 
الش�ركات النفطية العاملة ضمن حدودها االدارية، 
الى جان�ب تأخر تنفيذ المش�اريع بس�بب الروتين 
المعتم�د لدى اغلب ال�وزارات ». وعبر عن »أس�فه 
إليق�اف المناف�ع االجتماعي�ة التي م�ن المفترض 
ان تقدمه�ا الش�ركات النفطية ال�ى المحافظة من 

قبل الدكتور حس�ين الشهرس�تاني, مش�ير الى ان 
الشهرس�تاني عن�د زيارت�ه االخي�رة ال�ى البصرة 
تعه�د بتمويل إع�ادة تأهيل مبنى كلي�ة التربية في 
قضاء القرنة ش�مالي المحافظ�ة بكلفة 30 مليون 
دينار، لكن�ه اصدر اوامر ال�ى وزارة النفط إليقاف 
تموي�ل تأهيل المبنى«، موضح�ا ان »القرنة تمتلك 
العدي�د من الحق�ول النفطي�ة الكبيرة الت�ي تمول 
االقتصاد العراقي اال انها مهملة, منّوها بان جميع 
مخاطبات الحكومة المحلية في البصرة الى وزارة 
النف�ط ال تزال مهمل�ة ومركونة ف�ي ادراج مكتب 
وزير النفط«. وح�ذر من ان »عملية االهمال وعدم 
االهتمام لمطال�ب الحكومة المحلي�ة في البصرة، 
م�ن قب�ل وزارة النفط، وبقي�ة ال�وزارات االخرى 
س�يرغمها على إعالنها إقليم�ا يتمتع بالصالحيات 
اإلدارية التي من ش�أنها تحسين الخدمات وتسريع 
االعمار، واعادة بناها التحتية، ورفع مستوى خط 

الفقر عن سكان المحافظة«.

في حال عدم استجابة الوزارات لمطالبها

انتحــار فتــاة كرديــة حرقــًا فــي اربــيل
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األخطاء الكبي�رة تميت القلب، هذا مفهوم 
يعرف�ه العقالء والموح�دون، وتوب�ة ابينا آدم 
“عليه الس�الم” هي مش�روع معرفي لتطويق 
الخط�أ واالعتراف بأن�ه ضد التنمية البش�رية 
, وضد س�المة العالقة بي�ن الخالق والمخلوق 
من البش�ر,  ق�ال تعالى: “فتلق�ى آدم من ربه 
كلمات فت�اب عليه انه هو الت�واب الرحيم” – 
37- البق�رة .فالتوب�ة اعت�راف بالخالق الرب، 
واعت�راف بمحدودي�ة المخلوق تج�اه الخالق، 

ولذلك قال الفالسفة :
“ق�ف عند ح�دك ايه�ا المح�دود” والتوبة 
اعتراف بحق الناس الن الخطأ البش�ري يغمط 
حقوق بعض الناس كالسرقة والكذب والتزوير 
والرش�ا والنفاق والغيب�ة او كل الناس كالقتل 
الذي اصبح اليوم الهواية المفضلة لالرهابيين 
التكفيريين .والحكوم�ة التي تعمل على ابقاء 
بع�ض الناس ف�ي خانة الفق�ر بينم�ا يتمتع 
افرادها باللعب بالمال العام هي حكومة تفتح 
للكف�ر بابا، جاء ف�ي االثر النبوي م�ا معناه : 
“ق�ال الكفر للفق�ر خذني معك” وق�ال االمام 
علي “عليه الس�الم”:  “عجبت لمن اليجد قوت 
يومه كيف اليش�هر الس�يف في وجه الناس”.

وللذي�ن يعتبرون انفس�هم م�ن المتدينين في 
الحكومة وهم يمارسون األخطاء الكبيرة التي 
ظهر منها في أسبوع واحد خطان هزا الشارع 

العراقي وهما :

البطاق�ة  موض�وع  ف�ي  التعس�ف   -1
التموينية

2- الفساد في عقود التسلح مع روسيا
واذا كانت روس�يا العلماني�ة قد بادرت الى 
اقال�ة وزي�ر دفاعها ورئي�س اركان جيش�ها 
بس�بب فس�اد عقود بيع االس�لحة الى العراق 
تحدي�دا, فلم�اذا ل�م تب�ادر حكوم�ة بع�ض 
المتدينين الى عزل المتورطين في تلك الصفقة 
وفي صفقات كثي�رة قبلها حتى عرف احدهم 
انه اليدخل على رئيس الحكومة إال وبيده ملف 

مقاولة او صفقة.
ويق�ال ان رئيس الحكومة يعلن تذمره من 
ذل�ك الرجل امام المقربي�ن منه ولكنه مع ذلك 
باق في موقعه.وللمزي�د من توضيح الصورة، 
فإن هذا الرجل الذي يتذمر منه رئيس الحكومة 
والمت�ورط ف�ي صفق�ات الفس�اد المالي هو 
صاح�ب تاري�خ مع�روف بالفس�اد ي�وم كان 

موظفا في احدى الشركات خارج العراق. 
واصح�اب األخط�اء الكبيرة الت�ي تحولت 
الى فضائ�ح وللمتدينين منهم نقول عليكم ان 
تختاروا أح�د االوصاف التي اطلقها الله تعالى 
بح�ق من ل�م يحكم بما ان�زل الل�ه وهي على 

الشكل اآلتي:
1- “ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم 

الكافرون”
2- “ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم 

الظالمون”
3- “ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم 

الفاسقون”
ولغير المتدينين منهم نقول: ان الدس�تور 
العراق�ي ين�ص عل�ى ان النفط ثروة للش�عب 
العراقي, فلماذا س�محتم النفسكم وابناءئكم 
وحواشيكم ومحازبيكم بالثراء وتركتم الشعب 
العراقي محروما من ثروته النفطية وكثير منه 
تحت خط الفقر, فأحد ابناء المسؤولين منكم 
اشترى قصرا في امريكا بعشرة ماليين دوالر, 
وابناء االخرين ينش�طون في الس�وق المالية 
في االمارات ولندن, وتبقى عمان بؤرة لغسيل 

المال العراقي المهرّب مع حمولة الطائرات.
ولكث�رة األخط�اء وخطورتها التي تس�بب 
به�ا فريق الحكومة في الع�راق ومعهم كتلهم 

واحزابهم ومنها :
1- تثبي�ت مصطل�ح المناط�ق المتن�ازع 
عليه�ا ف�ي الدس�تور العراق�ي بإم�الء ن�وح 
فيلدمان مستش�ار بول بريمر الحاكم المدني 
البع�ض  اي�ام االحت�الل وال�ذي كان  للع�راق 
يتنافس على دعوته لوالئمهم السحت من مال 
الش�عب العراقي مما جعل بول بريمر يرميهم 
بأقذع الصفات في كتابه “س�نة من العمل في 

العراق”.
2- تثبيت: مفه�وم رفض ثالث محافظات 

ينسف ماتتفق عليه بقية المحافظات 

3- تثبيت: يح�ق لكل محافظة فتح مكتب 
لها في الس�فارات العراقية وهي دعوة مبطنة 

للفوضى وتهميش الدولة .
4- تثبي�ت: يح�ق ل�كل محافظ�ة او اقليم 
اص�دار عمل�ة نقدي�ة بلغت�ه وكذلك بالنس�بة 
للج�وازات وهي بدعة ليس له�ا مثيل في عالم 

الفيدراليات.
5- الس�ماح بوجود مايس�مى ممثل اقليم 
كردس�تان في بغداد وهي مفارقة دس�تورية 
ليس لها مثيل في عالم التعددية والفيدراليات, 
فاالخوة االكراد منهم رئيس الجمهورية ومنهم 
نائ�ب لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب 
وعندهم ما يزيد على س�تين نائبا في البرلمان 
العراقي وعندهم وزراء في الحكومة الفدرالية 
فم�ا معنى وج�ود ممثل إلقليم كردس�تان في 

بغداد.
6- السكوت عن نسبة 0/17 التي يأخذها 
القانوني�ة  اقلي�م كردس�تان خالف�ا للنس�بة 
الدستورية حسب نسبة السكان التي اعتمدت 

فيها البطاقة التموينية.
7- السكوت عن قيام اقليم كردستان بفتح 
قنصلي�ات في بعض ال�دول وفت�ح قنصليات 
لبع�ض ال�دول دون الم�رور عب�ر الحكوم�ة 

الفدرالية، هي مخالفة دستورية.
8- السكوت عن قيام ادارة اقليم كردستان 
م�ن  ومايقت�رب  المح�ددة  االقام�ة  بف�رض 

التأش�يرة للمواطنين العراقيين الذين يزورون 
محافظات االقليم وهي مخالفة دس�تورية لم 

تناقش في مجلس النواب.
9- الس�كوت عن رواتب البيش�مركة التي 
تؤخ�ذ م�ن الميزاني�ة العام�ة والس�كوت عن 
تحرشاتهم غير الدستورية ضد وحدات الجيش 
العراق�ي الفدرالي كما حدث م�ع الوحدة التي 
توجهت الى ش�مال الحدود السورية العراقية, 
وكما حدث اخيرا مع وحدة دجلة في كركوك. 

10- التعام�ل اله�ش والرخو مع تراخيص 
عقود اس�تخراج النف�ط في اقليم كردس�تان 

والتي سئم منها الذوق العام لخبراء النفط .
11- تعيي�ن محافظين فاش�لين ترفضهم 
القاع�دة الش�عبية وبعضهم كتب�ت الصحافة 
ع�ن فضائحه�م ول�و كان ماكت�ب ف�ي دولة 
اخرى ألقيل المحافظ والوزير فورا او الستقال 
م�ن طال�ه التقري�ر، ألنه�ا حقائ�ق يعرفه�ا 

المواطنون.
12- فشل التعامل مع مجالس المحافظات 
التي صعد فيها كثير من عدم اصحاب الكفاءة 
المواطني�ن  تن�در  اصبح�وا موض�ع  والذي�ن 
النش�غالهم ف�ي االيف�ادات والس�فر للخ�ارج 

واالثراء غير المشروع .
13- اص�رار رئي�س الحكومة عل�ى وجود 
حاش�ية من حوله تثار حولها الش�بهات دائما 

دون االكتراث برأي الناصحين.

ورؤس�اء  الس�لطة  اح�زاب  اص�رار   -14
الكتل على اقتس�ام المغان�م عبر المحاصصة 
وع�دم االلتفات ال�ى حق�وق المواطنين الذين 

انتخبوهم .
ضعف�ت  ولغيره�ا  االخط�اء  له�ذه   -15
الدول�ة وهزلت الحكومة وترهلت دوائرها التي 
تعيش حالة فوضى وانفص�ال عن المواطنين 
نتيج�ة تحكم روح البيروقراطي�ة واالقطاعية 
والدكتاتوري�ة والجهل والفس�اد الذي دمر كل 

شيء.
ومن هنا عندما نحكم على الحكومة بأنها 
غي�ر جديرة فإننا النخاصم ش�خصا من افراد 
الحكومة كم�ا قد يظن البع�ض وانما نريد ان 
ننتص�ر للمواطن المح�روم وللوطن المظلوم، 
والمناس�بة انكش�اف االخط�اء الكبي�رة ف�ي 
طريق�ة معالجة البطاق�ة التموينية, وطريقة 
التعامل مع العقود الفاس�دة التي نخرت جسد 

الدولة وذهبت بهيبتها.

األخطاء الكبرية تفضح احلكومة غري اجلديرة

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية

alitamimi5@yahoo.com

إضـاءات

رضورات اإلصالح.. هل دول اخلليج حمّصنة ضد رياح الربيع العريب ؟!

املعارضة الكردية تطالب بتوحيد انتخابات 
جمالس اإلقليم مع باقي املحافظات

اوباما خمـاطبـًا جنـوده: دخلتـم التاريـخ بإسـقـاط
صـدام وقتـل بن الدن

    بغداد/ المستقبل العراقي

المعارض�ة ف�ي  طالب�ت اح�زاب 
برلمان اقلي�م كردس�تان العراق أمس 
انتخابات مجال�س محافظات  إج�راء 
االقليم بالتزام�ن مع اجرائها في باقي 
محافظ�ات العراق في ش�هر نيس�ان 
المعارض�ة  اح�زاب  وقال�ت  المقب�ل. 
االربع�ة، وهي حرك�ة التغيير واالتحاد 
والجماع�ة  الكردس�تاني  االس�المي 
االسالمية وحزب المستقبل في مذكرة 
مش�تركة رفعتها الى رئاسة البرلمان، 
ان  ني�وز”،  “ش�فق  وكال�ة  اوردته�ا 
“انتخاب�ات مجالس محافظات االقليم 
ع�ام  اجراؤه�ا  المفت�رض  م�ن  كان 
2009”، منوه�ة ب�أن “م�ن المقرر ان 
تجرى انتخاب�ات مجالس المحافظات 

في نيسان من العام المقبل”.
واضافت المذكرة “نطالب بحس�م 
ه�ذا الموض�وع م�ع حكوم�ة اقلي�م 
كردس�تان واجراء االنتخابات بالتزامن 
مع نطيرتها في المحافظات العراقية”، 
مش�ددة عل�ى “ع�دم االس�تمرار ف�ي 
تهميش الحقوق القانونية والسياسية 
ورد  حس�بما  االقلي�م”،  لمواطن�ي 
ف�ي المذك�رة. وكان مس�ؤول هيئ�ة 

ق�د  كردس�تان،  بإقلي�م  االنتخاب�ات 
أف�اد في تصري�ح صحفي، في ش�هر 
حزي�ران الماضي، ان حكوم�ة االقليم 
وافقت على تأجي�ل انتخابات مجالس 

محافظات االقليم الى إشعار آخر.
وق�ال علي قادر ان�ه “بعد اجتماع 
رئي�س المفوضي�ة العلي�ا المس�تقلة 

لالنتخاب�ات بالعراق، م�ع نائب رئيس 
حكوم�ة اقليم كردس�تان العراق عماد 
أحم�د، تم�ت الموافق�ة عل�ى اقت�راح 
مفوضية االنتخابات بتأجيل انتخابات 
مجالس محافظ�ات االقليم، التي كان 
م�ن المزم�ع إجراؤه�ا ف�ي 27 ايلول 

الماضي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وص�ف الرئي�س االميرك�ي باراك 
اوباما، الجنود االميركيين أنهم دخلوا 
التاري�خ بإس�قاط الرئي�س المقبور 
ص�دام، وقتلهم زعي�م تنظيم القاعدة 

اس�امة ب�ن الدن.وق�ال اوبام�ا ف�ي 
خطاب له بمقبرة ارلينغتون الوطنية 
في فيرجينيا، شرق الواليات المتحدة 
قدام�ى  بي�وم  االحتف�ال  بمناس�بة 
“ش�فق  علي�ه  اطلع�ت  المحاربي�ن، 
ني�وز”، “احي�ي جي�ل الجن�ود الذين 

حارب�وا بعد اعتداءات 11 ايلول 2001 
االميركيي�ن  الجن�ود  اوبام�ا  “.وع�ّد 
انه�م “دخلوا التاريخ بإس�قاط نظام 
الرئي�س المقب�ور ص�دام وبالتصدي 
لحرك�ة طالبان في افغانس�تان وقتل 
اسامة بن الدن في باكستان”.واضاف 

“بعد عقد من الحرب يعود ابطالنا الى 
ديارهم، وخالل بضع سنوات سيكون 
اكث�ر من ملي�ون جندي في س�بيلهم 
للع�ودة الى الحياة المدني�ة”، مؤكدا، 
“انه الي�وم االول لقدام�ى المحاربين 
ال�ذي احتفل به منذ عقد وال يكون اي 
جندي اميركي قد سقط في العراق”. 
وذّكر اوبام�ا، ان “الوالي�ات المتحدة 
انس�حبت بالفع�ل من الع�راق وتقوم 
حاليا باالنس�حاب من افغانس�تان”، 
مبين�ا أن “من مهمة ال�ى مهمة ومن 
س�نة الى س�نة فعلتم انتم واس�ركم 
ما يطلب�ه منكم وطنك�م، فعلتم ذلك 
واكثر”.وق�د عاد نح�و 33 الف جندي 
اميرك�ي من افغانس�تان الت�ي تنوي 
الوالي�ات المتح�دة االنس�حاب منه�ا 
نهائيا عام 2014. يش�ار الى ان قوات 
الوالي�ات المتحدة االميركي�ة، اكملت 
انس�حابها م�ن الع�راق نهاي�ة العام 
الماضي 2011 بعد ان انجزت مهمتها 
بإس�قاط صدام. وكان الرئيس أوباما 
قد اكد في خطاب سابق القاه بمناسبة 
ذكرى إنهاء العمليات القتالية للجيش 
األميركي في العراق، التزامه بالجدول 
الزمن�ي ال�ذي أق�ره لس�حب القوات 

األميركية من أفغانستان.

    عبد الله ناصر العتيبي 

في قراءت�ه لتداعيات الربي�ع العربي على 
دول الخلي�ج ي�رى الكاتب الس�عودي عبد الله 
ناص�ر العتيبي، أن االتح�اد الخليجي قد يكون 
مدخالً مناس�باً للتغيير في األنظمة البرلمانية 
ل�دول الخلي�ج، وق�د يبن�ي قاع�دة صلب�ة من 
المحاس�بة والرقاب�ة، األمر الذي سيس�هم في 
بناء صيغة توافقية جدي�دة بين حكام الخليج 
التاريخيين وش�عوبهم.منذ ب�دء الربيع العربي 
أواخر العام 2010 وغيمة التغيير تدور بمحاذاة 
دول الخليج. لم ُتدخلها المحاكاة والتقليد عبر 
الحدود، ولم يحملها هواء اليأس ومِضي الوقت 
بعي�داً. بقي�ت معلق�ة، تغ�ازل الش�عوب وتمد 
لس�انها للح�كام، تتق�دم حيناً وتتأخ�ر حيناً. 
ُيغريها تململ الس�اعين إل�ى التغيير، ويخذلها 
ال�والء المف�رط للش�وفينيين المحليين. هناك 
فريقان ينظران لهذه المس�ألة، كل من زاويته 
الخاص�ة. فريق يظ�ن أن دول الخليج محصنة 
ض�د التواب�ع االرتدادي�ة لزلزال الربي�ع العربي 
ألس�باب عدة، منها عدم وج�ود النفس الثوري 
ف�ي المجتمع�ات الخليجي�ة، فهي لم تس�جل 
ط�وال تاريخه�ا الحدي�ث أي�ة مقاوم�ة تذكر 
للحاكم المحلي باس�تثناء ثورة ظفار العمانية 
في ستينات القرن الماضي، والتي كانت أقرب 
إل�ى الث�ورة األيديولوجية المح�دودة في إقليم 
معي�ن، منها إلى الثورة الش�عبية الممتدة عبر 
البالد. الش�عوب الخليجية تعودت طوال قرون 
على مواجهة “الخوف اليومي” المتعلق بالغذاء 
والموط�ن، لذل�ك كان مفهوم الثورة الش�املة 
مفقوداً في قاموسها، إذ ال حاكم شمولياً كان 
يحك�م، وال مطال�ب يومية تتج�اوز الحق في 

الغذاء وموطئ القدم.
طبيعة الحياة االقتصادية في دول الخليج 
أيضاً من األس�باب التي تمنع قيام الثورات في 
الدول الخليجي�ة، فغالبية الش�عوب الخليجية 
تتمت�ع بمس�تويات اقتصادية جي�دة، وتمتلك 
أس�لوب حياة مرفه نوعاً ما، وهي ليس�ت على 
استعداد ألن تخسر هذه النوعية من الحياة في 
مدة انتقالية قد تطول وقد تقصر، كما أن أغلب 
الث�ورات ف�ي العالم تق�وم على حاج�ة البطن 
اليومي�ة، وهذه مس�ألة مس�تبعدة تقريباً من 
القاموس الخليجي. أما ثالث األس�باب الكبيرة 
فهو انعدام الغبن العام أو االضطهاد السلطوي 

المبرمج ضد الشعوب، سواء كان هذا االضطهاد 
في حرياته�م أم دينهم، فكل حكام الخليج بال 
استثناء يتعاملون مع شعوبهم بمنطق المظلة 
األبوية أو الحاك�م الراعي الذي يبحث عن رفاه 
وأم�ن وأمان ش�عبه، لك�ن بمفهوم�ه الخاص 
ونظرت�ه الخاصة. لم ُتس�جل ف�ي دول الخليج 
طوال عش�رات الس�نين أي انتهاكات مبرمجة 
تجاه طائفة أو أقلية، ولم تتم اس�تعارة أي من 
الطرق التي كانت تتعامل بها مخابرات الجيران 
ضد ش�عوبها، وبقي الوضع قائماً على احترام 
متب�ادل ومصال�ح مش�تركة تجم�ع الحاك�م 
والمحكوم. فهل ستنجح دبلوماسية الشيكات 
في من�ع رياح الربيع العربي م�ن الوصول إلى 
دول الخلي�ج؟.. أم�ا الفريق الثان�ي فيعتقد أن 
دول الخلي�ج ليس�ت بمن�أى عن تأثي�ر الربيع 
العرب�ي، فبصرف النظ�ر عن نوعي�ة أنظمتها 
الحاكمة ومدى الوالء الذي تتمتع به ش�عوبها، 
إال أنها في النهاي�ة دول تتصارع مع معطيات 
عص�ر حديث، وتؤث�ر وتتأثر بما ي�دور حولها. 
يظن هذا الفريق أن هناك أس�باباً كثيرة تجعل 
م�ن دول الخليج أراضي صالحة النتقال الربيع 

العربي إليها، ومن هذه األس�باب ازدياد الوعي 
السياسي الشعبي وتنامي الرغبة الشعبية في 
مش�اركة األس�ر الحاكمة في حكم البالد، مع 
إبقاء الملكية قصراً على حكامهم التاريخيين. 
الضغوط الدولية أيضاً على الس�لطات المحلية 
وتش�جيع الش�عوب م�ن تحته�ا عل�ى تمثيل 
أنفس�هم ف�ي تزاي�د، فكثي�ر م�ن المنظم�ات 
األجنبي�ة اآلن تعم�ل عل�ى اس�تحضار البن�ى 
التحتي�ة الديموقراطي�ة للمجتمعات الخليجية 
المحلي�ة، وتش�جع المواطنين على اكتس�اب 
حقوقه�م السياس�ية الت�ي يتع�ارض بعضها 
مع “مفه�وم الدولة” لدى الس�لطات الحاكمة 
في الخلي�ج. اإليحاء الش�عبي أيض�اً قد يكون 
من األس�باب القوية التي تجلب الربيع العربي 
إل�ى دول الخليج، فهو “أي اإليح�اء” وإن كان 
قد فش�ل – ولل�ه الحمد - ف�ي منتصف القرن 
الماض�ي في تغيير األنظمة الخليجية الحاكمة 
مح�اكاة لما كان يدور في بقية الدول العربية، 
بس�بب “نخبويته” التي لم تتماس مع القطاع 
العريض من الناس، إال أن ش�عبويته العريضة 
في الوقت الراهن قد تكون سبباً وجيهاً النتقاله 

على طريقة الموجات المستعرضة الطويلة!
كال الفريقي�ن – وأنا أمثله�م في الحالتين 
– ينظ�ر في الوقت الراهن إلى األس�ر الحاكمة 
كح�كام ش�رعيين، لكنه�م في الوقت نفس�ه 
التس�اؤل: كي�ف س�يكون  يتوقف�ون ع�ن  ال 

المستقبل، بربيع وبال ربيع ؟.
ريادي�ة  أدوار  الحاكم�ة  لألس�ر  كان�ت 
عظيم�ة في بدايات تأس�يس هذه ال�دول، فقد 
انتش�لت جي�وب ومتفرق�ات البنية الس�كانية 
المنتش�رة ف�ي الخليج من صحارى التش�رذم 
والخالف والضعف، ووضعته�ا في قوالب دول 
حديثة تتمت�ع بمقومات الحياة الكريمة كافة، 

خصوصاً بعد اكتشاف البترول. 
وتعامل�ت األس�ر الحاكم�ة مع الش�عوب 
معامل�ة الطرف المكم�ل ولي�س الحاكم الذي 
ينظ�ر من ع�ل، ويمكن مالحظة ه�ذا جلياً في 
القص�ص التي يتداوله�ا أجدادنا عن حكامهم، 
وكيف كان�وا يديرون أحوال ش�عوبهم اليومية 
من مجالسهم المفتوحة مستحضرين مفهوم 
الخدم�ة ال الوالية. كذلك فإنه يحس�ب لألس�ر 
الحاكم�ة تجني�ب دول الخلي�ج الم�د الث�وري 

العرب�ي في منتصف الق�رن الماضي والذي لم 
يجلب لش�عوب المنطقة س�وى الدمار والفقر 
والديكتاتورية المتس�ربلة ب�رداء الجمهوريات 
الحرة. س�قط الكثير من الدول الغنية في هذه 
الحف�رة – الع�راق مثالً – بس�بب ش�هوانيات 
جمهوري�ة كان�ت تدع�ي التق�دم والحري�ات، 
بينما كانت تخفي تح�ت جناحها اآلخر القمع 
والس�لطوية المطلق�ة واإلقص�اء ذا المش�هد 
الواح�دي. “فريق يرى أن أس�بابا كثيرة تجعل 
م�ن دول الخليج أراضي صالحة النتقال الربيع 
العربي إليها، ومن هذه األس�باب ازدياد الوعي 
السياس�ي الش�عبي وتنام�ي الرغبة الش�عبية 
في مشاركة األس�ر الحاكمة في حكم البالد”. 
وف�ي المقابل بادلها المواط�ن الخليجي الوالء 
والطاعة في بدايات التأس�يس بس�بب حاجته 
الماس�ة لالس�تقرار وش�عوره بحج�م ونوعية 
االنتق�ال من منطقة الخوف إلى منطقة األمن. 
التفت الجموع الخليجي�ة حول حكامها كنوع 
من التوحد البشري قبل توحيد األرض، ووجدت 
فيه�م مث�اًل أعل�ى لرمز يتف�ق حول�ه الجميع 
بقبائله�م وقراهم ومدنهم الت�ي كان يضربها 

الش�تات قب�ل مجيئه�م. وفي منتص�ف القرن 
عندم�ا ب�دأت زالزل القومية تض�رب المنطقة 
باسم التقدمية حيناً وباسم محاربة اإلمبريالية 
حيناً آخر، كانت الش�عوب قد وثقت عراها مع 
رموزه�ا العليا، ورس�مت منهج�اً معيناً يضع 
الحاكم على رأس منظومة الشبكة االجتماعية، 
س�اعدها في ذل�ك الفكر القبلي وش�به القبلي 
ال�ذي كان ي�زرع مفاهيمه في عقول ش�عوب 
المنطق�ة. كان الوال�ي في تلك الفت�رة بمثابة 
زعيم القبيلة الذي ال يمكن الخروج عن طاعته. 
بفضل هذه وتلك اس�تطاعت هذه الدول الوليدة 
الخروج من رحم البدايات بسالم، وعبور مأزق 
الث�ورة العربية ف�ي منتصف الق�رن الماضي، 
وبالتالي انعكس ذلك على مستوى الرخاء الذي 
نعيشه حالياً.لكن كما أن لألسر الحاكمة أدواراً 
عظيم�ة في بدايات التأس�يس، فإن�ه مطلوب 
منه�ا اآلن أن تنتش�ل ش�عوبها م�ن جديد من 
بح�ر الحي�رة واألف�كار الس�وداء، وتعمل على 
وضع مصدات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وفكري�ة ألمواج الربيع العرب�ي التي قد تتفوق 
تأثيراتها السلبية على جوانبها اإليجابية بشكل 
كبير. المجتمع لم يعد الي�وم خائفاً على قوته 
وموط�ئ قدم�ه، ولم يع�د ذا بناء قبل�ي يؤمن 
بزعي�م القبيل�ة المطل�ق، وال يريد ف�ي الوقت 
نفس�ه أن يخضع لتجارب عربية لم تتضح إلى 
اآلن نتائجها النهائي�ة. االتحاد الخليجي إن تم 
قد يكون مدخالً مناس�باً للتغيي�ر في األنظمة 
البرلمانية لدول الخليج، وقد يبني قاعدة صلبة 
من المحاس�بة والرقابة واإلش�راف الش�فاف 
عل�ى المال العام، وقد يس�هم ف�ي بناء صيغة 
توافقية جديدة بين ح�كام الخليج التاريخيين 
وش�عوبهم، ما يجعلهم يملكون سنوات عديدة 
مقبل�ة، وفي الوقت نفس�ه يجنبون ش�عوبهم 
فوضى الوع�ي المتزايد كما أش�رت في مقالة 
س�ابقة. وإن ل�م يت�م االتحاد خالل الس�نوات 
الخمس المقبلة، فالتغيير س�يكون على كاهل 
كل دولة وحدها للوصول إلى صورة الدولة التي 
تحمي نفسها بسالح شرعية وسالمة مواقفها 
الداخلية والخارجية. التغيير الحقيقي والمثمر 
بي�د األس�ر الحاكم�ة ال س�واها، ب�ل ليس من 
المقبول أن تتصدى ف�ي الوقت الحالي للتغيير 
أي منظمات خارجي�ة أو قوى محلية ال ُتعرف 

أهدافها الحقيقية بالضبط.

• الحياة اللندنية
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       المستقبل العراقي/ وكاالت

أك�دت الحكوم�ة الروس�ية تأييده�ا إلجراء 
مفاوضات مباشرة بين الواليات المتحدة وإيران 
تتعل�ق ببرنام�ج األخي�رة النووي، وذل�ك تجنبا 
لضرب�ات إس�رائيلية محتملة للمواق�ع النووية 

اإليرانية ولتفاقم الصراع بالمنطقة.
ففي حوار مع فايننشال تايمز، قال سيرغي 
ريابك�وف نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة الروس�ي إن 
موس�كو ترحب باتصال دبلوماسي مباشر بين 
طهران وواشنطن بهدف تحاشي هجوم إسرائيل 
على المنشآت النووية اإليرانية. وتشارك روسيا 
في محادثات مباشرة مع إيران ضمن ما يعرف 
بدول 5+1 “أميركا والمملكة المتحدة وفرنس�ا 
وروسيا والصين+ ألمانيا”.وقال ريابكوف - وهو 
كبير المفاوضين الروس بالملف النووي اإليراني 
- أن “االتص�االت غي�ر الرس�مية “بي�ن أميركا 
وإي�ران” جارية، ولك�ن المحادثات المباش�رة 
ممكنة” مشيرا إلى أن بالده ترغب في أي شيء 
يمكن أن “يخلص الجميع من هذا المس�تنقع”.
ويرى المس�ؤول الروسي أن محور الدول الست 
الكبرى يمكن أن يستمر مهما حصل للمحادثات 
الثنائية بين واش�نطن وطهران، مش�يراً إلى أن 
تلك ال�دول خلقت بعض الزخم باللقاء مع إيران 
بإس�طنبول الع�ام الماض�ي، ولكن ذل�ك الزخم 
ذه�ب أدراج الرياح، على وفق تعبيره.وكان عدد 
م�ن الدبلوماس�يين الغربيين قد تحدثوا بش�كل 
س�ري عن ضرورة إجراء ح�وار إيراني أميركي 
عق�ب االنتخاب�ات الرئاس�ية األميركي�ة، ولكن 
م�ن غير العادة – على وفق توصيف فايننش�ال 
تايم�ز- أن يأت�ي ذل�ك بش�كل علني م�ن طرف 
إحدى الدول الست الكبرى المفاوضة مع إيران.
وتنق�ل الصحيف�ة عن مس�ؤول بريطاني رفيع 
المس�توى اعتقاده بأهمية إجراء حوار مباش�ر 
بين أمي�ركا وإي�ران الوقت الحال�ي، وذلك “ألن 
الوالي�ات المتح�دة تحتاج إل�ى أن تطمئن إيران 
بأنه في الوقت ال�ذي ترغب فيه بتراجع طهران 
ع�ن برنامجه�ا الن�ووي، فإنه�ا ال تس�عى إلى 
تغيير النظ�ام”. وقال المس�ؤول البريطاني إن 
“المقصد األساسي هو أن على الواليات المتحدة 
أن تكثف حوارها المباش�ر مع إي�ران إلعطائها 
جملة من الضمانات األمنية التي تسعى إليها”.

وتش�ير فايننش�ال تايمز إلى أن وسائل إعالمية 
أميركي�ة تحدثت األس�ابيع األخيرة ع�ن إقامة 
الوالي�ات المتحدة قناة س�رية م�ن المحادثات 
مع إي�ران، غير أن البيت األبيض نفى ذلك.وعلى 
الصعي�د الداخل�ي، أطلق�ت إيران أم�س االثنين 
في ش�رق البالد مناورات عس�كرية جوية على 
خلفي�ة التوت�ر المتصاعد بينها وواش�نطن بعد 
اعتراض األخي�رة طائرة أميركية ف�وق الخليج 
األس�بوع الماضي. وتقام المناورات التي أطلق 
عليها “الوالية الرابعة” على مساحة واسعة من 
البالد، ويشارك فيها نحو ثمانية آالف عنصر من 
الحرس الث�وري اإليراني والجيش وفق وس�ائل 
إعالمية.وأعلن قائد قوات الدفاع الجوي اإليرانية 
أن معظم الوحدات الجوية والصواريخ التقليدية 
ومنظومة الرادارات ستش�ارك بهذه المناورات، 
مضيفا أنه سيتم اختبار قاذفة القنابل وطائرات 
من دون طيار. كما تش�ارك طائرات حربية من 
مختل�ف األنواع.من جهته، أكد المتحدث باس�م 
المناورات العميد شاهرخ شهرام أن المناورات 
س�تبدأ باالختبارات الساخنة “منها الكشف عن 
الطائ�رات وكذلك عمليات إس�قاط طائرات من 
دون طي�ار”، مؤك�داً أن جمي�ع المع�دات التي 
تس�تعمل بالمن�اورات م�ن صن�ع الجمهوري�ة 
اإلسالمية.وأوضح شهرام لوكالة األنباء اإليرانية 
“إيرن�ا” أن منظوم�ات الدفاع الجوي س�ُتختبر 
في المن�اورات، فضال عن تطوي�ر التعاون بين 
الجيش اإليراني والحرس الثوري “قوات النخبة 
بالجي�ش”. وأكد أن المناورات تتضمن رس�ائل 
ودية لألصدقاء ورسائل تحذيرية إلی العدو بأن 
إيران س�وف تدافع عن نفس�ها بق�وة في حال 
تعرضت لالعتداء. ويأتي ذلك، في وقٍت حذَّر فيه 
قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري الواليات 
المتحدة من خرق المجال الجوي اإليراني، مؤكداً 
أن قوات بالده س�تقوم بال�رد. وقال جعفري أن 
الطائرات اإليرانية قام�ت بواجبها في الرد على 
طائرة أميركية م�ن دون طيار اخترقت المجال 
الج�وي اإليراني عمدا أو ع�ن طريق الخطأ. من 
جانبه، حذر قائد القوة الجوية بالحرس الثوري 
أمي�ر علي حاجي زاده واش�نطن من أن طهران 
سترد بقوة على أي انتهاك أميركي. وقال حاجي 
زاده إن القوات اإليرانية أطلقت طلقات تحذيرية 

مما دفع الطائرة إلى الفرار.

فيما تجري إيران مناورات عسكرية إيرانية مكثفة

روسيا تؤيد إجراء مفاوضات مبارشة بني واشنطن وطهران

     المستقبل العراقي/ متابعة

مكت�ب  م�ن  كب�ار  مس�ؤولون  يطل�ع 
التحقيق�ات الفدرالي “اف ب�ي آي” ووكالة 
االس�تخبارات المركزي�ة االميركي�ة، الي�وم 
الثالث�اء، اعضاء الكونغ�رس على تحقيقهم 
بشأن القضية التي انهت مسيرة مدير السي 
آي اي�ه ديفيد بتراي�وس واث�ارت قلقا حول 

احتمال حصول خرق أمني.
وبتراي�وس “البطل االميرك�ي” الذي يعّد 
للوالي�ات  الرابح�ة  الس�تراتيجية  مهن�دس 
المتح�دة في الع�راق، اس�تقال الجمعة بعد 
االعتراف بإقامة عالقة خارج اطار الزواج ما 
اثار ضجة كبرى في واشنطن بعد ثالثة ايام 
فقط عل�ى اعادة انتخ�اب الرئيس االميركي 

باراك اوباما.
وتس�اءل عضو جمهوري ب�ارز في ادارة 
اوباما االحد بش�أن اس�باب تاخر “االف بي 
اي” عدة اش�هر إلب�الغ ادارة اوبام�ا باالمر، 
خاصة اذا كان هناك قلق جدي بشأن حصول 
خ�رق ف�ي االس�تخبارات. وقال بيت�ر كينغ 
الجمهوري الب�ارز في لجنة االم�ن الداخلي 
ف�ي مجل�س النواب لش�بكة “س�ي ان ان”، 
“لدي اس�ئلة حقيقية بشأن االمر، اعتقد انه 
يج�ب النظر الى الج�دول الزمني وتحليل ما 

حصل”.

وأمس االثنين كان يوم عطلة في الواليات 
المتحدة في ذكرى قدام�ى المحاربين. لكن 
اليوم الثالث�اء ومع معاودة العمل الرس�مي 
سيلتقي كبار المس�ؤولين من “االف بي آي 
والسي آي” ايه اعضاء بارزين في الكونغرس 
الطالعهم على تفاصيل التحقيق كما افادت 

تقارير اعالمية.
وتبي�ن ان الم�رأة الت�ي اق�ام بتراي�وس 
عالقة معها ه�ي بوال برودوي�ل “40 عاما” 
وهي ضابط سابق في الجيش وامضت مددا 
طويل�ة تجري مقابالت م�ع بترايوس، فيما 
كانت تحضر سيرته الذاتية قبل نشر الكتاب 
ال�ذي حقق مبيعات كبرى. واش�ارت تقارير 
صحافية االحد ال�ى ان القضية ظهرت حين 
تلق�ى مكت�ب التحقيق�ات الفدرال�ي طلب�ا 
للتدخل واطالق تحقيق بعدما اش�تكت امرأة 
ثانية بأنها تلقت رس�ائل بالبريد االلكتروني 

تتضمن “مضايقات” ارسلتها برودويل.
وقال مس�ؤول في الكونغرس اطلع على 
القضية بدون الكش�ف عن اس�مه لصحيفة 
“نيوي�ورك تايمز”، “لم يبدأ االمر ببترايوس، 

لكن في سياق التحقيق ظهر اسمه”.
والرس�ائل االلكتروني�ة م�ن برودوي�ل، 
المتزوج�ة واالم لولدين، توح�ي بأنها كانت 
تعّد المرأة االخرى منافس�ة لها في عالقتها 
مع الجن�رال البالغ من العم�ر 60 عاما كما 

ق�ال مس�ؤولون لوس�ائل اع�الم اميركي�ة. 
واوضح مسؤول حكومي لصحيفة نيويورك 
بوست بان الرسائل االلكترونية تتضمن لغة 
مثل “انا اعلم ماذا قمت به” او “ابقي بعيدة 

عن الرجل”.
وكش�فت وس�ائل االع�الم االميركي�ة ان 
الم�رأة االخرى ه�ي جيل كيل�ي “37 عاما” 
وه�ي تعمل “مس�اعدة ارتباط” ف�ي قاعدة 
جوية في فلوريدا وكانت لها كما يبدو عالقة 
صداقة طويلة مع بترايوس لكن ليس�ت لها 
اية صفة رسمية في الجيش. وكيلي اصيبت 
بخوف ش�ديد كما افادت صحيفة واش�نطن 
بوست وتوجهت قبل بضعة اشهر الى مكتب 
التحقيقات الفدرالي لطلب الحماية ومعرفة 
اكتش�ف  م�ا  وس�رعان  المرس�لة.  الجه�ة 
االف ب�ي اي رس�ائل برودوي�ل التي تتضمن 
ايحاءات جنس�ية واضحة م�ع بترايوس ما 

اثار مخاوف م�ن احتمال حصول خرق 
امني عل�ى المس�توى الوطني اذا 

تمكن اح�د ما م�ن الوصول الى 
الحساب الش�خصي على البريد 
االلكتروني لمدير السي آي ايه. 
وتقي�م برودويل ف�ي كاروالينا 
الش�مالية مع زوجها سكوت 

وولديه�ا. وكان�ت تخط�ط 
لالحتف�ال بعي�د ميالدها 

االربعي�ن بتنظيم حفلة كبرى في واش�نطن 
في نهاية االسبوع لكن تم الغاء ذلك. وقالت 
كيلي في بي�ان ان صداقة عائلتها مع عائلة 
بترايوس تعود الى خمس س�نوات. واضافت 

ف�ي البيان الذي ارس�ل الى ش�بكة “ايه 
ب�ي س�ي ني���وز” “نحت�رم 

وخصوصية  خصوصيت�ه 
المث�ل  ونري�د  عائلت�ه 

الثالثة”. لنا والوالدن�ا 
مقرب  صدي�ق  وق�ال 

لشبك��ة  لبترايوس 
“ايه بي سي نيوز” 
ان�ه “م�ن الواضح 
جدا ان االمر لم يكن 
يتع�دى الصداق�ة” 

الجنرال وكيلي.  بين 
بل���غ  وا

مدي�ر االس�تخبارات الوطني�ة جيمس كالبر 
بالوضع مس�اء الثالثاء تزامنا مع ليلة اعادة 
انتخ�اب الرئي�س اوباما.وبح�ث كالبر االمر 
االربع�اء مع بتراي�وس ونصحه ب�أن “االمر 
الصائب هو االس�تقالة” كما قال مس�ؤول 
في االستخبارات لصحيفة نيويورك 
تايمز. ولم يبلغ اوباما بالوضع 
اال صباح الخميس كما اعلن 
وتط�رق  االبي�ض.  البي�ت 
جمهوري�ون الى واقع ان 
س�يمثل  كان  بتراي�وس 
بعد اي�ام ل�الدالء بافادته 
حول هجوم 11 ايلول على 
القنصلي�ة االميركي�ة ف�ي 
بنغازي في ليبيا لالشارة الى 
احتمال وجود مؤامرة تحيط 
 . ع ض�و لمو با
وكان 

من المفت�رض ان يمثل بتراي�وس الخميس 
ل�الدالء بافادته حول هجم�ات بنغازي التي 
ادت الى مقتل السفير كريس ستيفنز وثالثة 
اميركيين آخرين. وس�يدلي نائب مدير س�ي 
آي اي�ه مايكل موريل حاليا باالفادة بدال عن 

بترايوس. 
وفيما اش�اد الرئيس االميركي ببترايوس 
عن�د اع�الن اس�تقالته، اال ان ذل�ك يزيد من 
المتاعب الت�ي يواجهها في تش�كيلة ادارته 
ان تخس�ر  اساس�ا  يتوق�ع  الت�ي  المقبل�ة 
ش�خصيات ب�ارزة تحظ�ى بثقل كبي�ر مثل 
وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون.

وفيما يبدأ اوباما والية ثانية سيكون عليه 
ان يج�د بدي�ال ليس فقط لهي�الري كلينتون 
وانما لوزي�ري الدفاع ليون بانيت�ا والخزانة 
تيموثي غايتنر ايض�ا. وتدور تكهنات كثيرة 
بش�أن م�ن س�يخلف كلينتون التي ش�ددت 
على انها تري�د االنص�راف لحياتها الخاصة 
بعد عقود امضتها في العمل العام. وتضاف 
ال�ى ذلك االن التكهنات بش�أن من س�يخلف 
بتراي�وس ال�ذي يع�ّد بط�ل ح�رب الع�راق. 
ويجري تداول اس�م جون برينان مستش�ار 
البي�ت االبي�ض لش�ؤون مكافح�ة االرهاب 
والمخض�رم في الس�ي آي ايه ال�ذي لعب 
دورا اساس�يا في اطالق حرب الطائرات 
من دون طيار على ناشطي القاعدة.

وسط إصرار فلسطيني

أوباما يرفض حصول فلسطني عىل صفة دولة 
غري عضو يف األمم املتحدة

     المستقبل العراقي/ وكاالت

ابلغ الرئيس االميركي باراك اوباما الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس معارضته للقرار الفلس�طيني بالتوجه الى 
الجمعي�ة العامة لألم�م المتحدة إلعطاء فلس�طين صفة 

دولة غير عضو.
وقال الناطق الرس�مي باس�م الرئاس�ة نبيل أبو ردينة 
لوكال�ة “فرانس ب�رس” ان الموقف االميرك�ي جاء خالل 
“اتص�ال هاتف�ي مط�ول بين الرئيس�ين محم�ود عباس 
وب�اراك أوبام�ا، حيث هن�أه الرئيس عب�اس بنجاحه في 

االنتخابات الرئاسية االميركية”.
واوض�ح المتح�دث الفلس�طيني ان الرئي�س عب�اس 
“ش�رح خالل االتصال أس�باب ودوافع القرار الفلسطيني 
بالتوج�ه ال�ى االم�م المتح�دة لني�ل دول�ة غي�ر عض�و، 
وذلك بس�بب اس�تمرار النش�اط االس�تيطاني، واستمرار 
االعت�داءات اإلس�رائيلية عل�ى المواطني�ن وممتلكاتهم”، 
وقال أبو ردينة إن “الرئيس أوباما عبر بدوره عن معارضة 
الوالي�ات المتحدة لقرار الذهاب الى الجمعية العامة لألمم 

المتحدة”. 

م�ن ناحيته، اك�د البيت االبي�ض في بيان نش�ره بعد 
االتص�ال الهاتف�ي ان الرئيس اوباما “ج�دد التأكيد خالل 
اتصاله بعباس عل�ى معارضة الوالي�ات المتحدة للجهود 

االحادية الجانب في األمم المتحدة”. 
واض�اف البي�ان ان الرئي�س االميرك�ي “ج�دد التأكيد 
على التزامه من اجل الس�الم في الش�رق االوسط ودعمه 
القوي للمفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين 
للوص�ول الى ه�دف قيام دولتين تعيش�ان جنبا الى جنب 

بسالم وأمن”. 
واوضح ان اوباما اعرب عن االمل في “مواصلة التعاون 

الوثيق مستقبال” مع عباس. 
وكان عب�اس قد قال في كلمة القاها االحد في الذكرى 
الثامنة لوفاة الزعيم الفلس�طيني ياسر عرفات “ذاهبون 
ال�ى األمم المتحدة لنحصل عل�ى دولة غير عضو”، مؤكدا 
ان القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط “هائلة” لتتراجع 

عن هذه الفكرة. 
واض�اف الرئي�س الفلس�طيني “ل�ن نتراج�ع ونح�ن 
ذاهبون في تش�رين الثاني الحالي 2012 وليس نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2013 او 2014”.

أشارت إلى هرب عائلة القذافي من الجزائر

األروقة تتداول اسم جون برينان لخالفة »السوبرهيرو«.. والبيت االبيض رهين الحيرتين

صحف غربية: بريطانيا تنوي نرش قواهتا عىل احلدود السورية

ملـف التحقـيق بشـأن برتايـوس عىل طــاولة الكـونغرس اليـوم

     المستقبل العراقي/ وكاالت

اس�تحوذ عدد من أبرز الملفات اإلقليمية والدولية 
الس�اخنة على اهتمام الصحف الدولية الصادرة أمس 
االثنين، أهمها احتماالت نش�ر ق�وات بريطانية حول 
س�وريا، وأنباء عن فرار أس�رة العقيد الليبي الراحل، 
معمر القذافي، من الجزائر.ونقلت صحيفة التليغراف 

البريطانية “أبناء القذافي يفرون من 
الجزائر” بأن ثالث�ة من أبناء العقيد 
الراحل، عائش�ة وهانيبعل ومحمد، 
فروا إليجاد مالذ آمن آخر في إفريقيا، 
عل�ى ض�وء تحس�ن العالق�ات بين 
الس�لطات الليبية الجديدة والجزائر، 
ومع القيود الدولية المفروضة على 
عائل�ة القذاف�ي، رجح�ت التلغراف 
إمكانية انتقالهم للعيش في النيجر 
حيث يقيم ش�قيق ثال�ث لهم هناك 
القذافي.والدول�ة  الس�اعدي  وه�و 
اإلفريقي�ة الفقي�رة ه�ي ضمن قلة 
من الخي�ارات المفتوحة أمام عائلة 
السياسي  اللجوء  القذافي، فعروض 
لإلقام�ة ف�ي زيمباب�وي وفنزوي�ال 

غي�ر عملية، كما ال يمك�ن الركون إليها، بعد تس�ليم 
موريتانيا لرئيس جهاز االستخبارات السابق، عبدالله 
السنوس�ي.وعزا أح�د المقربي�ن من عائل�ة القذافي 
أس�باب انتقاله�ا م�ن الجزائ�ر لع�دد م�ن التطورات 
األخيرة دفعتها لمغادرة المجمع المحّصن الذي وفرته 
له�ا الحكوم�ة الجزائرية، واكتفى بالقول، وبحس�ب 
التلغ�راف “بالتأكي�د أرادوا فق�ط الخ�روج”.وأوردت 
صحيف�ة االندبندن�ت البريطانية تصريح�ات لرئيس 

هيئة األركان، الجنرال ديفيد ريتش�اردز، ورجح فيها 
احتمال نش�ر قوات بريطانية حول الحدود الس�ورية 
حال تردي األزمة اإلنس�انية، وش�دد، في الوقت ذاته، 
ب�أن أي نش�ر للق�وات البريطاني�ة س�يكون محدوداً 
ومش�روطاً لغاي�ة لدع�م المواطني�ن ف�ي المناط�ق 
المتأثرة.وأش�ار السير ريتش�اردز إلى وجود “خطط 
طوارئ عس�كرية بريطانية يتم تحديثها باس�تمرار” 
مع تواصل الحرب األهلية في سوريا، طبقاً للصحيفة.

أعلى مس�ؤول  وأث�ارت تصريحات 
عس�كري بريطاني�ا المخ�اوف من 
ت�ورط المملك�ة المتحدة ف�ي نزاع 
آخر فيما يحاول الغرب منذ 11 عاماً 
إنه�اء دوره في صراع آخر يدور في 

أفغانستان.
ونقل�ت االندبندن�ت عن الس�ير 
ريتش�اردز تصريح�ه ف�ي مقابل�ة 
م�ع القن�اة األول�ى لهيئ�ة اإلذاعة 
البريطاني�ة “ب�ي ب�ي س�ي” ب�أن 
أكث�ر ما يهم المملك�ة المتحدة هو 
منع الحرب الس�ورية م�ن االمتداد 
لدول الجوار تحدي�دا تركيا، العضو 

بالناتو.
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أنجزت إكساء وتطوير واجهات 40 قطاعًا سكنيًا في مدينة الصدر
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      بغداد / المستقبل العراقي

أجرت وزارة الصحة مقابلة لـ7605 اشخاص من خريجي المعاهد الطبية والكليات 
التقنيـة وكليات واعداديات التمريـض والقبالة والتوليد من خريجـي الدور األول للعام 
الدراسـي 2011-2012 ضمـن خطة الوزارة فـي التعيينات المركزية، بحسـب الناطق 
الرسـمي للـوزارة الدكتور زياد طارق. ونقل بيـان للوزارة تلقت “المسـتقبل العراقي” 
نسـخة منـه أمس عـن مدير عـام دائرة التخطيـط وتنمية المـوارد فـي وزارة الصحة 
الدكتور جاسـب لطيف الحجامي قوله أن “الوزارة تسـعى من خالل هذه التعيينات إلى 
تعزيز المالكات الطبية والتقنية في المستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة للوزارة 
لتقديـم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين”، مبينا أن “المقابالت قسـمت على شـكل 
وجبـات بجدول زمني لجميـع المحافظات تم خاللها توضيح ملء االسـتمارة الخاصة 
بتعيينهم، ومن المؤمل إصدار االمر الخاص بتعيينهم على مالك وزارة الصحة في األيام 
المقبلة”. واشار الحجامي الى ان “االختصاصات التي تمت مقابلتها متنوعة بأقسامها 
منهـا الصيدلة, التمريض, التخدير, أدلة جنائية, العـالج الطبيعي, التحليالت المرضية, 
األطراف والمساند, األشعة, الكترونيك, اإلدارة الصحية، فحص البصر, صناعة األسنان, 
رعايـة ذوي االحتياجـات الخاصـة، فضال عن اعداديـات التمريض واعداديـات القبالة 
والتوليـد”. وأضـاف أن “الـوزارة قامت بتعيين وجبات سـابقة من خريجـي اعداديات 

التمريض في جميع المحافظات لسد النقص الحاصل في مؤسساتنا الصحية”.

الصحة جتري مقابلة أكثر من 7500 
خريج لغرض التعيني

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الكهرباء تحقيق نسـبة إنجاز 
بلغت 70% لمشـروع محطة الزبيدية البخارية 
والتي من المؤمل إنجاز وحداتها الـ6 منتصف 
عـام 2014 ضمـن مرحلتيـن، لتضيـف الـى 

المنظومـة الوطنيـة طاقة اجماليـة مقدارها 
2540 ميـكاواط. ونقـل بيـان للـوزارة تلقت 
“المسـتقبل العراقي” نسـخة منـه أمس عن 
وزيـر الكهرباء كريم عفتـان الجميلي قوله ان 
“محطة الزبيدية البخاريـة تعد من المحطات 
السـتراتيجية في وزارة الكهربـاء، ومتابعاتنا 

الدوريـة لتنفيذ هذه المحطة هـي من اجل ان 
نؤكـد االلتزام الذي وقـع بيـن وزارة الكهرباء 
وشـركة شـنغهاي الصينية والـذي من خالله 
اعطينـا الوعود الـى المواطـن العراقي الكريم 
بأنـه فـي مطلـع العـام المقبل سـوف تدخل 
الوحـدة التوليديـة االولى مـن المحطة بطاقة 

330 ميـكاواط، وفـي نهايـة شـهر نيسـان 
2013 سـوف تدخل الوحدة الثانية بطاقة 330 
ميـكاواط ايضا، والتـي بلغت نسـبة انجازها 
ما يقـرب مـن 90%، فضال عن تحقيق نسـبة 
انجـاز للمشـروع ككل هـو 70%”. واضـاف 
“امـا بخصـوص الوحدات المتبقية فسـتدخل 

الخدمـة تباعاً، كل اربعة اشـهر وحدة واحدة، 
الـى ان تكتمـل المرحلة االولى من المشـروع 
المتضمنـة اربـع وحـدات توليديـة طاقة كل 
وحـدة 330 ميـكاواط، الـى جانـب اسـتمرار 
العمل في المرحلة الثانية من مشروع المحطة 
المتكونـة مـن وحدتيـن توليديتيـن طاقة كل 
وحـدة 610 ميـكاواط، سـوف تدخـل الخدمة 
الوحدة االولى منهـا بداية عام 2014، وتتبعها 
بأربعة اشهر الوحدة الثانية”. وبحسب البيان، 
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء 
مصعب المدرس ان “الطاقة االجمالية لمحطة 
الزبيدية البخارية ستبلغ 2540 ميكاواط، وأن 
الوزيـر الجميلي يتابع مشـروع هذه المحطة 
المهمـة الى جانـب متابعته لبقية المشـاريع 
بشـكل متواصل ميدانياً على ارض المشـاريع 
وفـي مكتبـه الخـاص مـن خـالل شاشـات 
تلفزيونيـة عـدة تنقـل بشـكل مباشـر سـير 
العمل في المشـاريع عبر كاميرات نصبت لهذا 

الغرض”. 

الكهرباء تؤكد إنجاز 70 % من مرشوع حمطة الزبيدية البخارية

      بغداد / المستقبل العراقي

باشرت الشـركة العامة لتصنيع الحبوب في 
وزارة التجـارة بقطـع وتجهيـز مـادة الطحين 
المخصـص للبطاقـة التموينية لشـهر تشـرين 
االول، فيما رصدت اللجان الرقابية أحدى عشـرة 

مخالفة للمطاحن والوكالء. 
ونقل بيان لوزارة التجارة تلقت “المسـتقبل 
العراقي” نسـخة منه أمس عن مدير عام شركة 
تصنيع الحبوب رياض فاخر الهاشـمي قوله ان 
“شركته باشرت بقطع وتجهيز الوكالء بحصص 
المواطنين من مادة الطحين لشهر تشرين االول 
فـي بغـداد وعمـوم المحافظـات”, موضحاً ان 
شـركته “مسـتمرة بتجهيز مـادة الطحين دون 
انقطاع حيث لم تؤشـر أي حالـة تلكؤ او تأخير 
في التجهيز خالل الفترة الماضية”، مشدداً على 
أن “الشـركة تطبق إجـراءات صارمـة بحق أية 
مخالفة ترتكب من قبـل المطاحن او الوكالء او 
الناقلين”، حاثـاً المواطنين على “اإلبالغ عن أية 
مخالفة تالحظ من قبلهم بالحضور مباشرًة إلى 

مقر الشـركة او دوائرنا فـي المحافظات او عن 
طريـق الخطوط السـاخنة”. وذكـر البيان ايضاً 
إن اللجـان الرقابية واصلت جوالتها التفتيشـية 
على المطاحن والـوكالء إضافة إلى تحقيق عدد 
من الزيارات التفتيشـية للمخابز واألفران. وقال 
أن تلك الجوالت تخللها سحب نماذج من الحبوب 
المسـتخدمة في الطحـن ونماذج مـن الطحين 
المنتج لغرض الفحص المختبري، مشيرا الى إن 
الجوالت أسـفرت عن رصد احدى عشرة مخالفة 
نوعيـة وغير نوعيـة للمطاحن في بغـداد خالل 
األيام القليلة الماضية بكل من مطاحن “اإليمان, 
الذهب األسود, النور, جميلة, العطيفية, الهادي, 

البراري, النسر”. 
وذكر البيان إن المخالفات أحيلت إلى قسمي 
المطابقة والقانوني لتطبيق الشـروط الجزائية 
بحقها، فضالً عن تأشير مخالفة واحدة للناقلين 
ورصد 18 مخالفـة للوكالء من خالل 244 زيارة 
للـوكالء تم خاللها سـحب 387 نموذج للفحص 

المختبري. 
وأوضـح إن إجـراءات قانونيـة اتخذت بحق 

المطاحـن المخالفـة، حيـث تم تغريـم عدد من 
المطاحن في عموم البالد اسـتناداً إلى الشروط 
الجزائية المتضمنة في بنود عقد إنتاج الطحين. 
وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المطاحن 
فـي بغـداد 51726272 واحد وخمسـون مليونا 
وسـبعمئة وسـتة وعشـرين ألفا ومئتين واثنين 
وسبعين دينارا، فيما بلغت الغرامات المفروضة 
على المطاحن في باقي المحافظات 20605970 
عشرين مليونا وستمئة وخمسة آالف وتسعمئة 
وسـبعين دينارا, في حين تمـت إحالة مخالفات 
الوكالء إلى دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة 
ومخالفات الناقلين إلى القسـم القانوني التخاذ 
اإلجراءات العقابية المناسـبة بحقهم. وبحسب 
البيان، أهابت الشـركة بالمواطنين إلى مراجعة 
الوكالء لتسـلم حصصهـم المقـررة، وفي حالة 
ادعـاء الوكيل بعـدم االسـتالم او الشـك برداءة 
نوعية الطحين المجهز االتصال بهواتف الخطوط 
 ,07710000501  ,07710000042 السـاخنة 
البريـد  أو   ،07808295773  ,07808295772

.grainprocc@yahoo.com االلكتروني

التجــارة تبــارش بتجهيـز مادة الطحـني لتشـرين األول املاضـي

      بغداد / المستقبل العراقي
 

اعلنت أمانة بغـداد عن اعداد خطة 
خدمية متكاملة خاصة بشـهر محرم 
الحرام وذكرى عاشـوراء تشمل جميع 
مناطق العاصمة بغداد بالتنسـيق مع 
عـدد من الجهـات ذات العالقة. ونقلت 
مديريـة العالقـات واالعـالم فـي بيان 
صحفي تلقـت “المسـتقبل العراقي” 
نسخة منه أمس عن وكيل امانة بغداد 
للشؤون البلدية المهندس نعيم الكعبي 
قوله ان “الدوائر البلدية االربع عشـرة 
المنتشـرة في عموم مناطق العاصمة 
بغداد ستقوم باسـتنفار جميع آلياتها 
كل  وتسـخير  الخدميـة  ومالكاتهـا 
الخدمـات وتوفيـر  طاقاتهـا لتقديـم 
للمواكـب  الضروريـة  االحتياجـات 
الحسـينية وتجهيزها بالمـاء الصالح 
للشرب والحاويات البالستيكية واكياس 
النفايـات واالهتمـام بنظافـة الطرق 
والشـوارع التـي يسـلكها الزائرون”. 
واضـاف أن “دائـرة بلديـة الكاظميـة 
اعـدت خطـة متكاملة بالتنسـيق مع 
قيـادة عمليات بغـداد لتهيئة الظروف 
والمناسـبة  المالئمـة  والمناخـات 
الحسـينية والزوار  المواكب  الستقبال 

التي سـتتوافد على المدينة المقدسـة 
خـالل شـهر محـرم الحـرام وذكـرى 
عاشـوراء وتقديـم افضـل الخدمـات 
لهـا مع نشـر المئـات مـن الحاويات 
مـن  اآلالف  وتوزيـع  البالسـتيكية 
اكياس النفايـات معززة بجهود الوعي 
البلدي لتوزيع الفولدرات والبوسـترات 
الخاصة بالمناسـبة”. وبين الكعبي أن 
“الدائـرة سـتطلق حملـة خدمية على 
مدار السـاعة تشـمل تنظيف وغسـل 
الشـوارع الرئيسـة والفرعيـة وتأهيل 
المجـاري  ميـاه  تصريـف  مشـبكات 
واألمطـار الرئيسـة لضمان انسـيابية 
مطلقة لحركة السـير والمـرور فضالً 
عـن تهيئة عـدد مـن الحدائـق العامة 
داخل وخارج المدينة المقدسـة تكون 
واوضـح  للـزوار”.  اسـتراحة  أماكـن 
الكعبي ان “المديريـن العامين للدوائر 
البلديـة ومعاونيهم ومديري االقسـام 
سـيتواجدون بشـكل ميدانـي ويومي 
لالشـراف المباشـر على تنفيذ الخطة 
كل ضمـن قاطعـه وضمان انسـيابية 
بالتنسـيق  الخدمـات  تقديـم  عمليـة 
مع القـوات األمنية لوزارتـي الداخلية 
والدفاع ومعالجة كل المعوقات بصورة 
فوريـة”. واشـار الـى ان “دائـرة ماء 

بغداد ستقوم بتشـغيل مشاريع الماء 
الصافـي بطاقاتهـا القصـوى لتأمين 
المياه الصالحة للشـرب ومنع حصول 
اي انقطـاع لهـا الـى جانـب تقديـم 
بعض الخدمات االخرى التي سـتتولى 
تقديمهـا دوائـر االمانة مـن خالل زج 
جميع آلياتها وجهدها لمساندة الدوائر 
البلديـة التي يسـلك الزائـرون طرقها 
ومسـاندة جهد بلديـة الكاظمية التي 
سـوف تتحمل الثقل االكبـر في تقديم 
الخدمات”.مـن جهـة أخـرى، اعلنـت 
امانـة بغداد عـن انجاز اعمال اكسـاء 
وتطوير واجهات 40 قطاعاً سكنياً في 
مدينة الصدر. وذكرت مديرية العالقات 
بلديـة  دائـرة  “مـالكات  أن  واالعـالم 
الصـدر الثانيـة انجزت اعمـال تطوير 
واجهات 25 قطاعاً سـكنياً واكسـائها 
بالمقرنص من بينها قطاعات 17 ،16 
 34،  32،  27،  29،  28،  23،  21،  20،
،62 ،68 ،69 ،76 ،77”, مشـيرة الى ان 
“المحالت االخرى سيتم انجازها تباعاً 
قبل نهاية العام الجاري”. وأضافت أن 
“دائـرة بلدية الصدر االولى انجزت هي 
االخرى اعمال اكساء واجهات قطاعات 
4 ،7 ،8 بالمقرنص وتعمل على إكساء 
واجهات قطاعات 6 ،9 ،5 ،11 ،12 ،13 

،14 ،15 ،18 ،19 الـى جانـب تطويـر 
قطاعي 41 ،49 واكسائهما بالمقرنص 
بشكل كامل بضمنها االزقة والشوارع 
الداخليـة فضـاًل عـن عـدد اخـر مـن 
القطاعات”. وتابعت أن “الدائرة أعدت 
خطة لتطويـر عدد آخر من الشـوارع 
واكسائها باالسفلت الى جانب تطوير 
عدد من القطاعات السكنية واكسائها 
بشـكل كامل بمادة المقرنص السـيما 
القطاعات التي اكتملت فيها الخدمات 
التحتية وإنجاز أعمال إكساء عدد كبير 
من الشوارع الرئيسة في مدينة الصدر 
ضمـن حملة تشـمل إكسـاء 500 ألف 

متر مربع من شوارع المدينة”.
الـى ذلـك، باشـرت امانـة بغـداد 
بإزالة جميع التجاوزات الحاصلة على 
أرصفة الشـوارع الرئيسـة والساحات 
والتقاطعات العامة وفقاً لخطة أعدت 
لذلك. وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
فـي امانة بغـداد ان “امين بغـداد عبد 
الدوائـر  وجـه  المرشـدي  الحسـين 
البلدية االربع عشرة ودائرة الحراسات 
واالمن فـي امانة بغـداد بتنفيذ حملة 
واسـعة إلزالـة التجـاوزات الحاصلـة 
علـى الشـوارع الرئيسـة والسـاحات 
والتقاطعات العامـة وفرض الغرامات 

المالية بحق المخالفين من المواطنين 
واصحاب المحال التجارية”. واضافت 
ان “دائرة الحراسـات واالمن خصصت 
قوة من منتسـبي شـرطة امانة بغداد 
البلديـة  الدوائـر  مـالكات  بمشـاركة 
بالتنسـيق مع قيادة عمليـات بغداد إذ 
باشرت حملة كبرى بدءاً بقاطع بلدية 
الشـعب شـملت شـارع صفـي الدين 
الحلـي للمقطع الممتد من سـاحة 83 
لغاية جسـر قنـاة الجيش”. واشـارت 
الى ان “الحملة تضمنت إزالة تجاوزات 
اصحاب محال بيع االدوات االحتياطية 
للسيارات والمكائن والمعدات الخفيفة 
والثقيلـة ومحـال تصليـح السـيارات 
التي تسـبب افراز الدهون والمخلفات 
التي تؤدي الى انسـدادات في شـبكات 
المجاري واتـالف ارصفة الشـوارع”. 
ايضـاً  شـملت  “الحملـة  ان  وتابعـت 
شارع أبي القاسم الشابي، إذ تضمنت 
إزالة أكشـاك الباعة الجوالين واكشاك 
بيـع الخضـروات ومسـقفات المحال 
التجاريـة واللوحـات االعالنية وغيرها 
مـن التجـاوزات التـي شـوهت مظهر 
شـوارع العاصمـة الـى جانـب فرض 
غرامـات مالية كبيرة علـى المخالفين 

لمنعهم من تكرار المخالفات”.

أمانة بغداد تعّد خطة خدمية خاصة بشهر حمرم وذكرى عاشوراء

      بغداد / المستقبل العراقي

أكـدت وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي اسـتحصال الموافقة 
المبدئيـة على حجز 50 مقعداً دراسـياً للطلبة العراقييـن في الجامعات 
االسـبانية. وقال بيـان للوزارة تلقت “المسـتقبل العراقي” نسـخة منه 
أمس إن المدير العام لدائرة البعثات والعالقات الثقافية في وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي الدكتور بهاء إبراهيم كاظم بحث مع مدير المعهد 
األوربي العربي للتربية والتكوين في وزارة الخارجية االسـبانية خواكين 
دوران كاراش تطويـر التعاون الثقافي وتسـهيل إجـراءات قبول الطلبة 
العراقييـن فـي الجامعات االسـبانية. وأكـد إبراهيم، بحسـب البيان، أن 
الوزارة استحصلت الموافقة المبدئية على حجز 50 مقعداً دراسياً للطلبة 
العراقيين على أن تكون األولوية للطلبة العشرة األوائل في الجامعات من 
االختصاصات العلمية. وقـال إبراهيم خالل اللقاء إن “الوزارة تعمل على 
تفعيل التعاون المشـترك مع الجانب االسباني البتعاث الطلبة العراقيين 
للدراسـة في الجامعات االسـبانية الرصينـة وتبادل الخبـرات من خالل 
برامج التدريب في مجاالت الطب والهندسـة والزراعة والعلوم األخرى”. 
وأضـاف أن “الـوزارة بصدد تفعيل المشـاريع وفق مذكـرة تفاهم منها 
بناء المرصد العراقي االسـباني ومشروع التوأمة بين الجامعات العراقية 
وجامعة غرناطة االسبانية، فضال عن تفعيل التعاون في المراكز البحثية 
بين الطرفين ومشـروع بناء مراكز صحيـة في الجامعات العراقية”. من 
جانبه أبدى مدير المعهد األوربي العربي للتربية والتكوين خواكين دوران 
كاراش اسـتعداده لتسهيل إجراءات قبول الطلبة العراقيين المبتعثين في 
الجامعات األسـبانية ومتابعة كافة إجراءات القبول بغية تفعيل التعاون 

العلمي والثقافي بين الجامعات العراقية ونظيراتها االسبانية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

قضـت محكمـة الجنايـات في الكـرخ باإلعدام شـنقا علـى مدان 
اشـترك مـع آخرين فـي عملية قتل شـقيقين من منتسـبي الشـرطة 
خـالل تواجدهما في حفل زفاف. ونقل بيان للسـلطة االتحادية تلقت 
“المسـتقبل العراقـي” نسـخة منـه أمس عن مصـدر قضائـي قوله 
أن “المـدان ن. م. ر ومجموعـة أخـرى في أيلول من عـام 2009 كانوا 
حاضرين حفل زفاف، وفتح النار من بندقيته على شقيقين يعمالن في 
الشـرطة فأجهز على األول وأصاب الثاني”، متابعا أن “متهماً آخر في 
المجموعـة مفرقة قضيته أطلق النار على المصاب فضرجه بالدماء”. 
وتابع المصدر أن “عددا من أفراد عائلة المجنى عليهما شاهدوا الجناة 
وهم ينفذون عمليتهم وقاموا بتشـخيصهم أمام المحكمة بعد التعرف 
عليهـم جيدا”، موضحـا “كما ان متهمين مفرقـة قضيتهم أكدوا أمام 
المحكمة اشـتراكهم مع المدان بعملية قتل الشـقيقين ألنهما يعمالن 

في سلك الشرطة”. 
وأردف ان “المحكمـة تأكـدت مـن تقريـر الطب الشـرعي لجثتي 
القتيليـن، وأدركـت بأن األدلـة المتحصلة مـن الجريمة كافيـة إلدانة 
المتهـم على وفق أحكام المـادة الرابعة وبداللة المادة الثانية 3/1 من 
قانون مكافحة اإلرهاب، وأصدرت حكماً بإعدامه شنقا حتى الموت”. 
وخلص إلى ان “القرار صدر باالتفاق وحضوريا قابال للتمييز الوجوبي 

استنادا ألحكام المادة 182/ أ األصولية”.

موافقة مبدئية حلجز 50 مقعدًا للطلبة 
العراقيني يف جامعات إسبانيا

اإلعدام شنقًا ملدان بقتل شقيقني من 
منتسبي الرشطة

جمهورية العراق
محكمة االحوال الشخصية في الشعب

مجلس القضاء االعلى 
رئاسـة محكمة اسـتئناف الرصافة االتحادية

التاريخ : 14/ 10/ 2012
العدد / 4111

اعالن
قدمت المستدعية)هيفاء ابراهيم محمد( طلبا الى هذه 
المحكمـة تروم فيه بنصبها قيمة علـى زوجها)معتز جميل 
احمد( لفقدانه بتاريخ 21/ 12/ 2011 ووصية على اوالدها 
القاصريـن )نورهـان( تولـد 2005 و)سـيف( تولـد 2006 
و)بـان( تولد 2008 و)فارس( تولد 2009 لذا اقتضى النشـر 

في صحيفتين محليتين مع التقدير .
القاضي 

صفاء الدين ماجد خلف الحجامي 

فقدان
 فقـدت منـي وثيقـة مدرسـية 
بأسم )بالل عامر يوسف( والمرقمة 
 2012/10/10 بتارايـخ   )260(
الصـادرة مـن متوسـطة القعقاع 
للبنين على من يعثر عليها االتصال 

على الرقم 
 07709655865

ولكم االجر والثواب

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 2608
التاريخ: 12 / 11 / 2012 

اعالن
اسـماعيل  )وسـام  المواطـن  قـدم 
عبـود( دعوتـه القضائية لتبديل )اسـم 

ابنته( وجلعه )سارة( بدال من )سـالي(
فمـن لديـه اعتـراض مراجعـة هذه 
المديريـة خالل عشـرة ايام مـن تاريخ 
هـذه  تنظـر  سـوف  وبعكسـه  النشـر 
المديريـة بطلبـة اسـتنادا الـى احكام 
المـادة )21( من قانون االحوال المدنية 
رقـم )65( لسـنة 1972 المعدل على ان 
يكون النشـر باسـم مدير عام الجنسية 

المحترم... مع التقدير
اللواء

تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة
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وزارة االعامر واالسكان 
اهليئة العامة لالسكان 

برعاية معايل وزير االعامر واالسكان املهندس حممد صاحب الدراجي تنرش وزارة االعامر واالسكان اسامء املستفيدين من الوحدات السكنية التي انجزهتا الوزارة / للمجمع السكني يف حمافظة بغداد / اجلهاد 
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وزارة االعامر واالسكان 
اهليئة العامة لالسكان 

برعاية معايل وزير االعامر واالسكان املهندس حممد صاحب الدراجي تنرش وزارة االعامر واالسكان اسامء املستفيدين من الوحدات السكنية التي انجزهتا الوزارة / للمجمع السكني 
يف حمافظة بغداد / السيدية

وزارة االعامر واالسكان 
اهليئة العامة لالسكان 

برعاية معايل وزير االعامر واالسكان املهندس حممد صاحب الدراجي تنرش وزارة االعامر واالسكان اسامء املستفيدين من الوحدات السكنية التي انجزهتا الوزارة / للمجمع السكني 
يف حمافظة النجف االرشف / حي السالم 

  واالسكان االعمار وزارة

  لالسكان العامة الهيئة

 السيدية / بغداد محافظة في السكني للمجمع المستفيدين بأسماء قائمة ادناه ندرج الدراجي صاحب محمد المهندس واالسكان االعمار وزير معالي برعاية

 

 اسم المجمع المجمع السكني في السيدية 

العقد_تاريخ  العقد_رقم  لقوائم ذوي الشهداء- اسم المرشح   رقم الوحدة المواصفات   االسم الثالثي للمواطن او الشهيد الجهة 

 ابراهيم محمد طاهر مواطنين 1  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 احالم عباس سابة قاسم وزارة الهجرة والمهجرين 2  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 احمد عباس عاصي مواطنين 3  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

)4(اميرة رعد جاسب شهداء ضحايا االرهاب 4  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة    

 انمار سمير حمزة شهداء وزارة الدفاع 5  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 اياد علي فاضل مواطنين 6  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 بتول نعيم كريم وزارة المرأة 7  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 جاسم حسن كاظم مراد وزارة الهجرة والمهجرين 8  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 حسين جاسم عبود الغرا وزارة العمل والشؤون االجتماعية 9  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 حسين ظهري حلول الدرا وزارة العمل والشؤون االجتماعية 10  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

)5(خضيرة عبيد محيسن شهداء ضحايا االرهاب 11  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة    

2012،  تشرين الثاني12  4 من 1صفحة    
)5(2خضيرة عبيد محيسن شهداء ضحايا االرهاب 12  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة    

 دريد جواد كاظم شبيب وزارة الهجرة والمهجرين 13  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 رجاء عبود احمد مواطنين 14  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 سعد شاكر جاسم محمد شهداء وزارة الدفاع 15  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 سناء مهدي صالح عطية وزارة الهجرة والمهجرين 16  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 شذى علي حسين وزارة الهجرة والمهجرين 17  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 شكرية محمد عباس مواطنين 18  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 صباح عبد الهادي محمد تقي مواطنين 19  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

)5(عارف صالح عبد اهللا شهداء ضحايا االرهاب 20  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة    

 عبد الزهرة محيسن راشد قوائم مؤسسة الشهداء كريمة فريح راشد 21  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 عبد العزيز عبد اللطيف البدري قوائم مؤسسة الشهداء فتحية صالح حسين 22  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 عدي لطيف مجيد شهداء وزارة الداخلية 23  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

)5(عقيل سالم محمد شهداء ضحايا االرهاب 24  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة    

 عقيل ياسين خضير صبر البعاورة شهداء وزارة الدفاع 25  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 عالء الدين حسين سلمان قوائم مؤسسة الشهداء هيفاء عبد اهللا نجم 26  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 علي ابراهيم كريدي مواطنين 27  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 انعام عبد المجيد عبد علي  مواطنين 28  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

2012،  تشرين الثاني12  4 من 2صفحة    

)5(2خضيرة عبيد محيسن شهداء ضحايا االرهاب 12  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة    

 دريد جواد كاظم شبيب وزارة الهجرة والمهجرين 13  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 رجاء عبود احمد مواطنين 14  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 سعد شاكر جاسم محمد شهداء وزارة الدفاع 15  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 سناء مهدي صالح عطية وزارة الهجرة والمهجرين 16  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 شذى علي حسين وزارة الهجرة والمهجرين 17  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 شكرية محمد عباس مواطنين 18  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 صباح عبد الهادي محمد تقي مواطنين 19  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

)5(عارف صالح عبد اهللا شهداء ضحايا االرهاب 20  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة    

 عبد الزهرة محيسن راشد قوائم مؤسسة الشهداء كريمة فريح راشد 21  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 عبد العزيز عبد اللطيف البدري قوائم مؤسسة الشهداء فتحية صالح حسين 22  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 عدي لطيف مجيد شهداء وزارة الداخلية 23  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

)5(عقيل سالم محمد شهداء ضحايا االرهاب 24  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة    

 عقيل ياسين خضير صبر البعاورة شهداء وزارة الدفاع 25  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 عالء الدين حسين سلمان قوائم مؤسسة الشهداء هيفاء عبد اهللا نجم 26  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 علي ابراهيم كريدي مواطنين 27  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 انعام عبد المجيد عبد علي  مواطنين 28  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

2012،  تشرين الثاني12  4 من 2صفحة    

 علي عبد الرضا موحي شهداء وزارة الداخلية 30  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 علي محمود علي وزارة العمل والشؤون االجتماعية 31  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 غنية سلمان شعيل وزارة الهجرة والمهجرين 32  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 قسمة عبد علي عودة وزارة المرأة 33  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 لؤي عبد اللطيف مواطنين 34  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 لقاء ناصر مناتي العزاوي وزارة الهجرة والمهجرين 35  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 مؤيد كاظم نافع قوائم مؤسسة الشهداء شيماء حسن مؤنس 36  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد جميل عيسى شهداء وزارة الداخلية 37  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد حمود هبيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 38  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد علي حسن فاضل عبد اهللا النداوي شهداء وزارة الدفاع 39  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد عيدان سعدون شهداء وزارة الداخلية 40  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد كاظم فليح مهدي شهداء وزارة الدفاع 41  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 منى خليل أبراهيم وزارة الهجرة والمهجرين 42  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 نجاة مهدي عبد الحسين وزارة المرأة 43  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 هارون رشيد حسين وزارة الهجرة والمهجرين 44  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 هاشم طه عبد اهللا قوائم مؤسسة الشهداء نهلة عبد اهللا جاسم 45  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

2012،  تشرين الثاني12  4 من 3صفحة    

  
 هدى عادل حساني باقر وزارة الهجرة والمهجرين 46  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 وسام داخل جسوم كاظم شهداء وزارة الداخلية 47  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 وليد ذياب طخاخ الحجا وزارة العمل والشؤون االجتماعية 48  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 وهاب شهاب احمد مواطنين 49  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

2012،  تشرين الثاني12  4 من 4صفحة    

 علي عبد الرضا موحي شهداء وزارة الداخلية 30  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 علي محمود علي وزارة العمل والشؤون االجتماعية 31  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 غنية سلمان شعيل وزارة الهجرة والمهجرين 32  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 قسمة عبد علي عودة وزارة المرأة 33  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 لؤي عبد اللطيف مواطنين 34  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 لقاء ناصر مناتي العزاوي وزارة الهجرة والمهجرين 35  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 مؤيد كاظم نافع قوائم مؤسسة الشهداء شيماء حسن مؤنس 36  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد جميل عيسى شهداء وزارة الداخلية 37  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد حمود هبيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 38  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد علي حسن فاضل عبد اهللا النداوي شهداء وزارة الدفاع 39  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد عيدان سعدون شهداء وزارة الداخلية 40  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 محمد كاظم فليح مهدي شهداء وزارة الدفاع 41  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 منى خليل أبراهيم وزارة الهجرة والمهجرين 42  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 نجاة مهدي عبد الحسين وزارة المرأة 43  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 هارون رشيد حسين وزارة الهجرة والمهجرين 44  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

 هاشم طه عبد اهللا قوائم مؤسسة الشهداء نهلة عبد اهللا جاسم 45  بغرفتين نوم2م110 ومساحة بناء 2 م220دار بمساحة  

2012،  تشرين الثاني12  4 من 3صفحة    
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  هيفا تغيب عن التواصل منذ إعالن انفصاهلا
خمس�ة أيام او س�تة حتى اآلن غابته�ا النجمة اللبناني�ة هيفاء وهبي عن التواص�ل مع محبيها عرب 

الفي�س بوك وتويرت منذ آخر تحديث كتبت�ه يف 7 ترشين الثاني الحايل، وأعلنت فيه خرب 
انفصالها عن زوجها رجل األعمال املرصي أحمد أبو هشيمة.

جمه�ور هيفا بدأ يفرس ه�ذا الغياب عىل أنه يعكس حالة من الحزن تعيش�ها الفنانة، 
وهو ما دفعهم إىل التسابق يف الرفع من روحها املعنوية.

فتى حر قال لها: "وال يهمك يا هيفا هوه الخرسان بكره تتجوزي احسن منه".
وق�ال كري�م زهني: "هيفا ي�ال ما اتزعيل نفس�ك.. ألن يف ماليني يحلموا بس إيش�فوك". 

وتنب�أت لها العض�وة غادة أن يأتيها الحب الحقيقي قريب�ا، مضيفة: "حبيبتي ال تحزني، 
سيأتيك الحب الحقيقي الذي تعيشني معه لألبد قريبا، ألنك تستحقني كل الخري".

 وكانت هيفاء قد نقلت لجمهورها هذا الخرب الحزين عرب رس�الة موقعة منها ومن زوجها 
الس�ابق يوم 7 ترشين الثاني، قالت فيها: "يؤس�فنا ان نعلن نحن كال من الس�يد احمد ابو 

هش�يمة والس�يدة هيفاء وهبي عن قرارنا باالنفصال بعد قصة حب و زواج استمرت ملدة ٦ 
سنوات".

وأوضحت يف رسالتها أنها وصلت مع أبو هشيمة لهذه القناعة، مع التأكيد عىل استمرار عالقة 
الصداقة واالحرتام املتبادل بينهما تقديرا لسنوات العرشة الطيبة التي جمعتهما. 

وختمت رسالتها قائلة: " لقد اخرتنا يف أن يعلن كالنا عن خرب انفصالنا بصفة رسمية ومبارشة 
ألننا ندرك واجبنا تجاه الناس والصحافة الكريمة مثلما كنا قد أعلنا من قبل ٤ س�نوات عن خرب 

الزواج، و لذلك نرجو من حرضاتكم احرتام خصوصية هذا القرار".

حممد فؤاد: أغنيتان وراء تأجيل ألبومي
بالرغ�م م�ن أن املطرب محمد فؤاد كان ينوي طرح ألبومه الجديد يف موس�م عيد األضحى، اضطر لتأجيله إىل 

احتفاالت نهاية العام لعدم تمكنه من االنتهاء من تسجيل كل أغنياته حتى اآلن.
 قال فؤاد: »انتهيت من تس�جيل ثماني أغنيات، وهناك أغنيتان س�وف أضمهما إىل األلبوم ليصبح مجموع 
أغنيات�ه بذلك عرش أغنيات، معظمها للش�اعر أمري طعيمة الذي كت�ب يل من قبل أغلب أغاني ألبومي األخري 

»بني إيديك««.
 وأضاف أنه سيقدم يف األلبوم أشكاالً جديدة ومتنوعة من األغنيات، إىل جانب أغنيتني تحمالن الطابع الدرامي 

ال�ذي تع�ّود الجمهور عىل تقديمه له، باإلضاف�ة إىل أغاٍن أخرى ذات طابع رومانيس، فض�اًل عن تقديم األغنية 
الرسيعة التي تنترش بني الش�باب، وأغنية هاوس، وهناك أغنية س�تكون مفاجأة ذات طابع مقس�وم، يتعاون 
فيه�ا مع عدد من الش�عراء الجدد. أم�ا امللحنون الذين يتع�اون معهم يف األلبوم فمنهم عزيز الش�افعي ورامي 

جمال، ومن املوزعني خالد عز ومحمود صادق.
من ناحية أخرى، يقرأ فؤاد س�يناريو مسلس�ل ينوي الدخول به يف منافسات رمضان املقبل. ومعروف أن فؤاد 

قدم قبل عامني مسلسل »أغىل من حياتي«.

بعد كتابة الشعر.. نجوى كرم ملّحنة
بع�د كتابة الش�عر، تن�وي نجوى كرم خ�وض غمار التلح�ني وضّم أغاٍن م�ن ألحانها إىل 

ألبومها الجديد. فهل س�تعرتف نجوى بنفسها ملّحنة أم ستتعّفف عن اللقب تماماً كما 
حصل عند خوضها تجربة الكتابة يف ألبوم "ما يف نوم" ورفضها تسمية شاعرة أغنية، 

ألن "كتاباتها ليست سوى خواطرها الخاصة" كما قالت؟
م�ن املؤّكد أن ألحان نجوى س�تأتي عىل مقاس�ها، تش�بهها يف العنف�وان والحنّية، 
وس�تعرّب فيها عن خوالجها من مش�اعر وأحاس�يس، فتكون خواطر لحنية هذه 

املرة.
فهل س�تصل نجوى إىل مرحلة تس�تغني فيها عن ملحنني وش�عراء وتنرصف إىل 

كتابة وتلحني أغنياتها منفردة، أسوًة بكثرٍي من مغنّيات الغرب؟

جورج قرداحي: mbc  اهتمتني 
بالتحّيز للنظام السوري

ج�ورج  اللبنان�ي  اإلعالم�ي  كش�ف 
قرداح�ي ع�ن األس�باب الحقيق�ة 
لخالفات�ه مع فضائية »إم بي يس«، 

والتي كانت السبب يف تركها والعمل 
تعرض�ه  وه�ي  الحي�اة  بفضائي�ة 

لضغوط من بعض الجهات يف اململكة 
العربية الس�عودية بس�بب ترصيحاته 

بشأن سوريا.
قرداح�ي ق�ال :»لم أك�ن فيه�ا متحيزا 

اتهمون�ي  لكنه�م  األخ�رى،  دون  لفئ�ة 
بأنني متحيز للنظام الس�وري وهذا ليس 

صحيحا«.
وتابع :”تحيزت للشعب وقلت كالما يخص 

الش�عب الس�وري وأعربت عن مخاويف عما 
يحدث يف سوريا اآلن وقلت إنها ستصل إىل ما 

وصلت اليه، وقلت انها س�تكون مثل العراق، 
فه�ل ه�ذا األمر ينف�ع األمة العربي�ة وينفعنا 

كمرصيني ولبنانيني وعرب«.
والدم�اء الت�ي تس�يل ال�ذي وتساءل :» هل تكسري سوريا ورضبها وتفتيتها 

ح�ذرت منه قبل ع�ام ونصف العام، ولألس�ف البعض حرضوا عىل ألنه�م كانوا حاقدين 
وكانت لهم رؤية لتغيري النظام يف سوريا خالل شهرين، وهذا مستحيل لذلك كنت أتمنى أال 

أكون عىل حق حتى ال تصل سوريا إىل ما وصلت إليه من إراقة دماء” .

لعيبي: األمن والطبيعة يف املحافظات 
يسهالن عمل الدراما فيها

اس�تبعد الفنان حافظ لعيبي أن يكون هناك تأثري عىل الدراما نتيجة محدودية أماكن 
التصوير أو عدم وجود مدينة إنتاج أعالمي.

وقال لعيبي نقال عن وسائل إعالم محلية "يف السابق كانت مرص ال تملك مدينة إنتاج 
إعالم�ي لك�ن بالرغم من ذلك تفوقت الدراما املرصية بش�كل مميز ع�ىل نظرياتها لذا 

ليس بالرضورة أن تعيق مواقع التصوير أعمالنا الدرامية".
وأض�اف: توفر األمن ووجود البيئة الجملية والنهرية وحتى الصحراوية يف محافظات 
الع�راق أصبح بدي�ال طبيعيا ملواقع التصوي�ر ونقال واقعيا س�ّهل عىل املنتجني 
واملخرج�ني عملهم وتنقله�م. وبنّي: أنه كفن�ان يتطلع إىل بن�اء مدينة إنتاج 
أعالم�ي التي ن�ادى بها الكثري من الفنانني وما زالوا كونها ستس�هل عليهم 
تصوير بيئات تعود لفرتة السبعينات يف ظل وجود األسالك الكهربائية التي 

تغطي سماء العاصمة بغداد. 
وع�ن آخ�ر أعماله،يس�تعد لعيبي لعم�ل تلفزيوني عرض عليه�ا لكنه لم 
يطل�ع عىل تفاصيله بعد كما عاود تصوير فيلم)بائع الحرية( الذي توقف 

لشهرين ليعرض يف بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013.
وتاب�ع: أنه سيش�ارك يف فيلم )الزيارة( من تأليف وإخراج حس�ني حافظ 

لعيبي.

فاتن ابو السعود تكتب عمال جديدًا
تنش�غل املؤلفة الش�ابة فاتن ابو السعود بكتابة عمل من املفرتض إنتاجه من 

قب�ل قناة العراقية يف الوقت الذي يصور لها مسلس�ل )حكاي�ات أخرى( لصالح 
قن�اة كرب�الء وهو من إخراج الفنان الكبري عيل األنصاري.. يذكر ان ابو الس�عود قد 

عرض لها يف رمضان املايض مسلسل )القناص 100٦( ومسلسل )أوان الحب(.
ويف س�ياق آخ�ر، رأى عميد كلية الفنون الجميل�ة عقيل مهدي، أن زيادة ع�دد الفضائيات 
سينعكس بايجابية عىل الدراما يف حال كانت تلك الفضائيات غري مكررة وتمتلك إسرتاتيجية 

تعتمد عىل إبراز النوع.
وق�ال مه�دي أمس االثنني "عىل قناة العراقي�ة املركزية أن تأخذ موقعها ب�ني الفضائيات يف ما 

يخص إنتاج الدراما، كونها تمثل كل العراقيني بمختلف طوائفهم وقومياتهم".
وأضاف أن كثرة الفضائيات ستؤدي إىل "أكل" صغارها إن لم تجد القنوات الحديثة العهد 

إسرتاتيجية خاصة بها لتثبت موقعها بني الفضائيات األكثر ثقال بني وسائل األعالم.
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فنــــون

المسقبل العراقي/ لمياء نعمان 

اآلخ�رون يحبونه�ا لكونها تمتل�ك وجها طفولي�ا وروحا 
مرح�ة إىل جان�ب الرباءة الت�ي تتمتع به�ا.. والطيبة التي 
تكتنفها وحتى يف أقىس الظ�روف ... وهي تعترب الكراهية 

مرضا وكذا الحال بالنسبة للغرور.
ه�ي الفنانة عبري فريد، التقيناها يف اروقة املرسح الوطني 

وأجرينا معها هذا الحوار:
•هل للمظهر الخارجي دور يف ترجيح فنانة عىل أخرى؟

-ال اعتقد ذلك، والجمال ال يؤثر يف س�ري األعمال الن العمل 
اإلبداعي لدي هو األهم. 

•هل أنت نادمة لكونك دخلت الوسط الفني؟
-أكي�د ال .. بل انني أتمنى االس�تمرار بهذا الوس�ط.. ولقد 
كان�ت أمنيت�ي يف البداي�ة أن ادخ�ل مدرس�ة الباليه ولكن 

الظروف حالت دون تحقيق تلك االمنية. 
متى تكرهني نفسك؟  •

عندم�ا ال أجي�د ال�دور بطريق�ة صحيح�ة..   -
وعندما يعاملني اآلخرون بقسوة.

من تحبني؟  •
أحب الله أوال.. وابني .. وعميل ..  وكل الناس.   -

ملاذا يحبك اآلخرون؟  •
الن وجهي طفويل.. وروح�ي مرحة.. والرباءة   -
الت�ي أتمتع به�ا.. اضافة إىل تعاميل م�ع اآلخرين بطيبة.. 
علم�ا ب�ان األعم�ال الرشيرة الت�ي أؤديها ليس�ت هي من 

طبيعي.
من تكرهني؟  •

ال اك�ره احد.. الن الكره اعتربه مرضا.. ولهذا   -
فانا اس�امح االنس�ان املريض بالكراهية وكذلك اس�امح 
الذين يس�يئون يل بالكالم الجارح وتجدني أتكلم وابتس�م 

معه وكان شيئا لم يحصل... ألن الذي سامحته هو انسان 
مري�ض .. ومثل هذا املرض يحتاج اىل عالج .. والعالج عند 

الجهات املختصة. 
والغرور ماذا يعني لديك؟  •

الغرور أيضاً من األمراض .. وال يوجد أحىل من   -
التواضع يف كل يشء. 

أين تضعني نفسك يف طابور الشهرة؟  •
يف البداية .. عربيا.  -

الش�خصية الت�ي أديته�ا ومازال�ت عالق�ة يف   •
ذاكرتك ؟

ثالث ش�خصيات وهي : فائزة يف عالم الس�ت   -
وهيبة وهيفاء يف بيت الشمع وصربية يف مرسحية خمسة 

أصوات. 
الشخصية التي تتمنني تجسيدها؟  •

شخصية عبري فريد يف قصة حياتها .  -
وملاذا اخرتت شخصية عبري؟  •

الن عب�ري فريد عالم غريب مم�زوج بالطيبة..   -
ولكنه�ا ش�خصية ال تحب اإلس�اءة لالخرين رغم إس�اءة 

اآلخرين لها.
ومن تقرتحينه الداء شخصية عبري فريد؟  •

ليس هناك من يؤدي شخصيتي غريي.. لكوني   -
اع�رف عنها كل يشء .. رشط ان اخت�ار لطفولتي الطفلة 
التي اراها مناس�بة والتي ال يمكن لالخرين اختيارها بدال 

عني .. الني الوحيدة التي تعرف الطفلة عبري. 
حينما تضعني رأسك عىل الوسادة ليال ما الذي   •

تفكرين به لليوم التايل؟
ان�ا الافكر يف الي�وم التايل .. النن�ي دائما افكر   -

للمستقبل يف ان يصبح لكل عراقي بيت ملك له.
آخر عمل تلفازي كنت عنده؟  •

-مسلس�ل عيل الوردي حيث جسدت ش�خصية قريبة من 
أقربائه وجس�دتها بإجادة تامة حتى ان احد الفنانني قال 
يل بأنن�ي قد احرتفت التمثيل والحمد الله ألنني تمكنت من 

تطوير ادائي نحو األفضل. 
•اخر عمل مرسحي كنت عنده؟

-مرسحي�ة كوميدي�ا االيام الس�بعة ومرسحي�ة عبد الله 
الس�ائب وبعد هجري للمرسح ما يقارب العرش  س�نوات 
حت�ى ان زمالئي تفاجأوا بإجادت�ي املرسحية بعد كل ذلك 
الغي�اب الطوي�ل وله�ذا اقرتحوا ع�يل ان ات�رك التلفزيون 
واتج�ه للمرسح فق�ط ولكني يف الحقيق�ة احب الفن بكل 

انواعه 
االن  انت  •اين 

؟
ك  هن�ا -
يع  ر مش�ا

مؤجلة. 
•واين انت االن 

مرسحيا ؟
حي�ة  مرس -
الطفل  ملرسح 
نه�ا  ا عنو
ء  ق�ا صد ال ا
تاليف واخراج 
كاظم  محم�د 

وس�اكون اىل  جان�ب عمر ضياء الدين – جاس�م محمد – 
احمد عوني- فاتن كريم – سمر جابر – عدي فاضل خليل 

– واملخرج ظفار املفرجي 
•اخريا .. متى تكرهني الفن؟

-ال تعليق .. النني ال اكره الفن .. الن العمل عبادة.   

 العدد )383(  الثالثاء 13  تشرين الثاني  2012

حصلت المغنية البريطانية ريتا 
اورا علــى شــرف افتتــاح الحفل 
الســنوي لتوزيــع جوائــز "إم تي 
فــي" فــي أوروبــا الــذي أقيم في 

فرانكفورت بألمانيا.
وبــدت المغنيــة جميلة في ثوب 
 Marchesa  احمــر اللون مــن
مزينا بــورود الدانتيل من األعلى 
ومنتفخــا من األســفل، فظهرت 
مــن خاللــه كأميــرات القصــص 

الخيالية.

عبري فريد: وجهي طفويل وروحي مرحة لكنني غريبة

املشعل: األغاين احلالية تستنسخ بعضها

أكد الناقد الغنائي س�امر املش�عل، إن النتاج الغنائي الحايل أغلبه مستنس�خ ومتماثل يعتمد عىل 

إيقاع واحد ال غري.

وقال املش�عل لوكالة أنباء محلية أمس "إن األغنية العراقي�ة أصبحت عبارة عن فكرة مكررة ويف 

الغال�ب تعتمد إيقاعا واح�دا هو"الهيوة"، و بعضها ال يحوي عىل بناء لحني وعادًة يرّكبها املوزع 

املوسيقي وليس امللحن وهي فاقدة للمحتوى واملصداقية لدرجة السذاجة".

وتابع: ما أن تحولت األغنية إىل هذا الشكل حتى أصبحت بالء عىل املشاهد، وهناك من يتحرج من 

سماعها لكن يف الوقت ذاته بدأت تلك األغاني بالتاليش شيئاً فشيئا.
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دراما وتلفزيون

متسولة تهاجم السلطانة هيام وتحاول خنقها
رص�دت املمثل�ة الرتكية مري�م اوزري�ي املعروفة بالس�لطانة هيام يف 
الوط�ن العربي م�ع حبيبها رجل األعم�ال املعروف ج�ان آتيس وهما 

 Propagand يغادران  امللهى الليي
يف منطقة بيوغلو.

بجان�ب  س�عيدة  النجم�ة  وب�دت 
حبيبه�ا قب�ل ان يحتش�د حوله�ا 
مصورو البابارتزي وينهالوا عليها 
بحري�م  دوره�ا  ح�ول  باألس�ئلة 

السلطان وموعد زواجها.
الس�يارة  إىل  توجهه�ا  وخ�ال 
وحديثه�ا م�ع الصحاف�ة اقرتب�ت 
منه�ا فتاة متوس�لة تبي�ع الورود 
مري�م  بعن�ق  اإلمس�اك  وحاول�ت 

فحاول�ت االخرية إبعاده�ا عنها دون 
جدوى فتدخل بعض رجال الصحافة واألمن وحبيبها بدا عليه الغضب 

من الفتاة التي ظهر عليها صفات الخلل العقي.
وبالرغم من هذا الحادثة إالّ ان مريم بقيت ابتس�امتها مرس�ومة عىل 

وجهها.

بيبر يوّد العودة إلى سيلينا غوميز
بعد يومني عىل انتشار أخبار تفيد بانفصال النجمني املراهقني جاستن 

بيرب وسيلينا غوميز، يبدو أن النجم الشاب يريد العودة إىل حبيبته.
ونق�ل موقع )تي أم زد( األمريكي عن مصادر مّطلعة أن االنفصال بني 

بيرب وغوميز ليس نهائياً.
وي�وّد بيرب العودة إىل غوميز، ويعتقد أن األمر وارد، باعتبار أنه انفصل 

مرات عديدة عن حبيبته ، و ليست هذه املرة األوىل.
وأش�ارت املصادر إىل أن بي�رب ال يويل هذا االنفص�ال أي أهمية، 
ويعتق�د أن هن�اك فرصة كبرية لعودة الثنائي الش�هري إىل 

بعضهما.
ونف�ت املصادر ان يكون بيرب ع�ىل عاقة بامرأة 
أخ�رى، مؤك�دة أن ال يشء بين�ه وبني عارضة 
فيكتوري�ا س�يكريت، برب�را بالف�ني، الت�ي 
نرشت صوره معها. ويذكر أن بيرب ش�ارك 
إىل جان�ب النجمني ريهانا وبرونو مارس يف 
حفل "ليسكسينغتون أرموري" بنيويورك 
ال�ذي أقي�م األربع�اء امل�ايض، حي�ث عمد، 
بعيد انته�اء الحفل، إىل طلب أرقام الهواتف 
الخاصة بعارضات األزياء، كما شوهد وهو 

يتودد إىل العارضة بالفني.
وكانت مصادر مّطلعة أعلنت األسبوع املايض 

عن انفصال النجمني بيرب وغوميز.

براكستون تستسلم
 وتعرض منزلها للبيع

جورجي�ا  يف  من�زل  يع�رض 
جهدت املغني�ة األمريكية توني 
براكستون لاحتفاظ به للبيع 

ب�1.1 مليون دوالر.
وأف�اد موق�ع "ت�ي أم زد" ان 

أش�هرت  الت�ي  براكس�تون، 
إفاسها بالعام 2010، ما زالت 
تعاني من املش�اكل املالية ما 
دفعها إىل االستسام وعرض 
منزله�ا يف جورجي�ا، ال�ذي 
حاول�ت جاه�دة االحتفاظ 
به، للبيع مقابل 1.1 مليون 

دوالر فقط.
أخذت  براكس�تون  وكانت 
قرضاً بقيم�ة 1.4 مليون 
 2004 الع�ام  يف  دوالر 
يف  املن�زل  ه�ذا  ل�رشاء 
دول�وث بجورجي�ا، لك�ن 
امل�رف يق�ول انه�ا ل�م 
تتمكن من سداد ما ال يقل 
عن 10 دفعات بني ال�2004 

و2010.
وأشهرت براكستون إفاسها 
يف الع�ام 2010 تحت الفصل 
الس�ابع، للمرة الثانية بعدما 
أفلس�ت بالع�ام 1998، وهي 
املن�زل  ه�ذا  اآلن  س�تخرس 
الفخم املؤلف من 6 غرف نوم 
كب�رية  وأرض  حمام�ات  و6 
وح�وض جاك�وزي ومكتب�ة 
وكان�ت  ممي�ز،  ومطب�خ 
براكس�تون باع�ت من�زالً يف 

نيفادا بالعام 2010.

لعيبي: األمن والطبيعة يف املحافظات 
يسهالن عمل الدراما فيها

اس�تبعد الفنان حافظ لعيبي أن يكون هناك تأثري عىل الدراما نتيجة محدودية أماكن 
التصوير أو عدم وجود مدينة إنتاج أعامي.

وقال لعيبي نقا عن وسائل إعام محلية "يف السابق كانت مر ال تملك مدينة إنتاج 
إعام�ي لك�ن بالرغم من ذلك تفوقت الدراما املرية بش�كل مميز ع�ىل نظرياتها لذا 

ليس بالرضورة أن تعيق مواقع التصوير أعمالنا الدرامية".
وأض�اف: توفر األمن ووجود البيئة الجملية والنهرية وحتى الصحراوية يف محافظات 
الع�راق أصبح بدي�ا طبيعيا ملواقع التصوي�ر ونقا واقعيا س�ّهل عىل املنتجني 
واملخرج�ني عملهم وتنقله�م. وبنّي: أنه كفن�ان يتطلع إىل بن�اء مدينة إنتاج 
أعام�ي التي ن�ادى بها الكثري من الفنانني وما زالوا كونها ستس�هل عليهم 
تصوير بيئات تعود لفرتة السبعينات يف ظل وجود األساك الكهربائية التي 

تغطي سماء العاصمة بغداد. 
وع�ن آخ�ر أعماله،يس�تعد لعيبي لعم�ل تلفزيوني عرض عليه�ا لكنه لم 
يطل�ع عىل تفاصيله بعد كما عاود تصوير فيلم)بائع الحرية( الذي توقف 

لشهرين ليعرض يف بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013.
وتاب�ع: أنه سيش�ارك يف فيلم )الزيارة( من تأليف وإخراج حس�ني حافظ 

لعيبي.

فاتن ابو السعود تكتب عمال جديدًا
تنش�غل املؤلفة الش�ابة فاتن ابو السعود بكتابة عمل من املفرتض إنتاجه من 

قب�ل قناة العراقية يف الوقت الذي يصور لها مسلس�ل )حكاي�ات أخرى( لصالح 
قن�اة كرب�اء وهو من إخراج الفنان الكبري عي األنصاري.. يذكر ان ابو الس�عود قد 

عرض لها يف رمضان املايض مسلسل )القناص 1006( ومسلسل )أوان الحب(.
ويف س�ياق آخ�ر، رأى عميد كلية الفنون الجميل�ة عقيل مهدي، أن زيادة ع�دد الفضائيات 
سينعكس بايجابية عىل الدراما يف حال كانت تلك الفضائيات غري مكررة وتمتلك إسرتاتيجية 

تعتمد عىل إبراز النوع.
وق�ال مه�دي أمس االثنني "عىل قناة العراقي�ة املركزية أن تأخذ موقعها ب�ني الفضائيات يف ما 

يخص إنتاج الدراما، كونها تمثل كل العراقيني بمختلف طوائفهم وقومياتهم".
وأضاف أن كثرة الفضائيات ستؤدي إىل "أكل" صغارها إن لم تجد القنوات الحديثة العهد 

إسرتاتيجية خاصة بها لتثبت موقعها بني الفضائيات األكثر ثقا بني وسائل األعام.

وتونس املغرب  إىل  ديب  من   X FACTOR
 THE بعد انتهاء ِقطاف أصحاب املواهب الفريدة واألصوات الرائعة يف كل من العاصمة األردنية عمان وإمارة دبي، يسافر فريق برنامج

X FACTOR إىل شمال إفريقيا ملاقاة الراغبني باملشاركة يف الربنامج. 
حيث يتم انتقاء املواهب باملغرب يف بمدينة الدار البيضاء  - فندق رياض س�ام، لتتجه لجنة االختبارات الحقاً يوم 15 من ش�هر ترشين 

الثاني الحايل إىل تونس وتحديدا يف فندق KARTHAGOLE   PALACE  بجمرت. 
والجدير بالذكر أن برنامج THE XFACTOR، تعود ملكية حقوقه الفكرية اىل Syco وحقوق اإلنتاج التوزيع ل�FremantleMedia  . تم 

.In Media Plus:ويتوىل تنفيذ اإلنتاج .Future Media Company �ترخيص النسخة العربية ل

نجالء "األوراق املتساقطة" وحبيبها يتفوقان
 عىل جيمس بوند يف تركيا

اعتذر الفنان واملخرج اوزجان دنيز، والذي كان سعيدا باالعتذار، عندما علم ان فيلمه األخري اكتسح شباك التذاكر يف تركيا حيث نجح 
يف جذب عدد كبري من املش�اهدين مقابل فيلم جيمس بوند األخري Skyfall يف نفس اس�بوع عرض الفيلمني، وقال للصحفيني:" نحن 
نعتذر!"افتتح عرض األول لفيلم "أنت منزيل" األسبوع املايض يف دور عرض صاالت السينما يف تركيا من بطولة الفنان أوزجان دنيز 
الذي جس�د دوَرْي "حس�ام" يف مسلسل "قر الحب" و"جهاد" يف مسلسل "ندى العمر"، و حبيبته السابقة املمثلة فهرية أفجان 

الش�هرية ب�"نجاء" يف مسلس�ل "األوراق املتساقطة".وقد كان عدد املش�اهدين لفيلم اوزجان دنيز "أنت منزيل" يف أول ثاث أيام 
للعرض 247 الف 565 مشاهد بينما حصل فيلم جيمس بوند األخري يف أول ثاث أيام عىل 155 ألف 821 مشاهد يف جميع انحاء 
تركيا!وكان اوزجان دنيز متخوفا من عرض فيلمه يف نفس اسبوع عرض فيلم جيمس بوند األخري وقال للصحفيني يف تريح 

س�ابق: "أنا واثق من فيلمي، ولكن عرض فيلم جيمس البوند الجديد  SKYFALL يف نفس اس�بوع فيلمي يقلقني قليا".بعد 
االفتتاح رصح اوزجان قائا ليتهرب من أسئلة الصحفيني إزاء موضوع عاقتهما الخاصة وقال: "فهرية أفجان هي صاحبة 

وبطل�ة الفيل�م، واهتمت ب�كل تفصيات الفيلم مثلنا تماما. أما بالنس�بة للمس�ألة األخرى، ال نخلط عاق�ة العمل بعاقة 
الحب".كم�ا ع�رض الفيلم كعرض خاص يف أحد دور الس�ينما يف اس�طنبول والتي حرضته الفنانة الرتكية – س�لطانة 
الس�ينما الرتكية- توركان ش�وراي الش�هرية بدور الس�لطانة خديجة يف مسلس�ل "ارض العثمانيني"، برفقة بطلة 

الفيلم  فهرية أفجان وبعد انتهاء الفيلم لم تستطع توركان شوراي السيطرة عىل دموعها و بدت  متاثرة جدا 
باحداث الفيلم وقالت للصحفيني بأن فهرية افجان أبدعت يف الدور وجس�دت دورها برباعة وباس�لوب 

مقنع جدا، وانها واثقة بأن الفيلم سينجح كثريا. 
والجدي�ر بالذكر ان الفنان الرتكي أوزجان دنيز عندما عرض عىل حبيبته الس�ابقة فهرية أفجان 
دور البطول�ة يف فيلم�ه الجديد "أنت منزيل" وافقت عىل الفور، وأدىل يف تريح س�ابق قائا: "لم 
أفك�ر يف إبعادها عن الدور بس�بب عاقتن�ا الخاصة. يجب أن نفرق بني العاق�ة املهنية والعاقة 

الخاصة. وس�عيد بأنها لم ترتدد يف قبول العرض؛ ألنها تعلم قصة الس�يناريو." وبهذا ُيَعد "أنت 
منزيل" أول عمل مشرتك يجمع النجمني.
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مسرحية  باسبورت 

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف / حيدر جمعة 

اخراج / عاء قحطان 

تمثي�ل / حي�در عبد ثام�ر – قيص ش�فيق – يارس 

قاس�م- ذو الفقار خرض – هشام جواد- امنة خالد 

– مينا فارس – حيدر جمعة 

ضيف الرشف / مازن محمد مصطفى 

الفنيون / سينوغرافيا بشار عصام – مدير املرسح 

ايم�ن جم�ال مس�اعد الفي�ض صب�اح – مس�اعد 

مخرج�ح – حي�در جمع�ة م�وىس عص�ام حميد – 

صوت صالح يارس – اضاءة ناظم حس�ن – الديكور 

شعبة التجارة 

 9  / الزم�ان 

ترشين الثاني 2012 

املكان / املرسح الوطني 

"هسة عرفتوا ليش اريد اسافر ؟؟؟؟؟ 

اكيد عرفتوا" 

املخرج عاء قحطان

عسل عماد .. من اإلعالم إلى الفن
بع�د مغادرته�ا للوس�ط اإلعام�ي ودخولها الوس�ط 
الفن�ي، وجدت اإلعامية س�ابقا عس�ل عم�اد واملمثلة 
حاليا نفس�ها وسط أعمال فنية متنوعة لعل يف مقدمتها 
مشاركتها بمهرجان بغداد املرسحي للشباب العربي األول 
من خ�ال مرسحية "تذك�ر ايها الجس�د" للمخرج محمد 
مؤي�د اىل جانب فاح إبراهيم وجال كامل ومحمد هاش�م، 
علم�ا بان املرسحي�ة صامتة كيوك�راف وتتح�دث عن واقع 

املجتمع العراقي بعد الحرب وظهور حاالت طارئة عليه. 
إضاف�ة اىل قي�ام الفنانة الش�ابة ببطولة فيلميني س�ينمائيني 

هما: 
دمعة رجل واغتيال مع وقف التنفيذ ضمن مرشوع بغداد عاصمة 

الثقافة العربية عام 2013.

جائزة دانماركية لحسين حافظ لعيبي
من جديد املخرج العراقي الصغري حس�ني حافظ 

لعيبي الذي كانت ل�ه محاوالت من 
اجل الدخول يف موسوعة غينس 

لارق�ام القياس�ية عن كونه 
اصغ�ر مخ�رج س�ينمائي 

حص�ل  ان�ه  العال�م..  يف 
عىل جائ�زة افضل فيلم 
مهرج�ان  يف  واقع�ي 
الدنم�ارك ع�ن فيلم�ه 

العازف الصغري وهو من 
تأليفه واخراجه وبطولة 
ج�ال كام�ل وسوس�ن 

شكري.
أن�ه  ايض�ا  وجدي�ده 

يتواص�ل يف عم�ل فيلم�ه 
بتأليفه  ال�ذي ق�ام  الجدي�د 
وإخراجه أيضا وعنوانه بائع 
الحرية م�ن بطولة ميمون 
الخالدي وفيصل حامد الذي 
أع�اده املخ�رج الصغري إىل 
التمثيل والس�ينما العراقية 
بع�د قطعي�ة اس�تمرت 15 

عاما. 
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         امل�صتقبل العراقي/ �صباح كنعان

الت�زال مدينت�ا الفلوج�ة والبص�رة العراقيتان 
للح�رب  نتيج�ة  تعاني�ان بص�ورة مأس�اوية 
األمريكية، وقد نش�رت حديثاً دراسات إضافية 
ح�ول تط�ورات مش�كلة تش�وهات ووفي�ات 
الملوث�ة  والم�واد  القناب�ل  نتيج�ة  الموالي�د 
والسمية التي اس�تخدمتها قوات االحتالل ضد 

السكان المدنيين.
ف�ي موق�ع "فوري�ن بوليس�ي"، كت�ب رئيس 
التحري�ر المس�اعد ديفي�د كينر مق�االً بعنوان 
"أصغ�ر ضحايا الحرب في الع�راق"، قال فيه: 
رح�ل الجي�ش األمريك�ي ع�ن الع�راق قبل 10 
أش�هر، ولك�ن دراس�ة حديثة العهد تش�ير إلى 
أن حرب�ه الطويلة في هذا البل�د ال تزال تحصد 

ضحايا بين األطفال العراقيين .
وفي س�بتمبر/ أيلول، نش�رت "مجل�ة التلوث 
البيئي وعلم الس�موم" دراسة بعنوان "التلوث 
المعدن�ي ووباء التش�وهات الخلقية في المدن 
العراقي�ة". وهذه الدراس�ة، التي مّولها قس�م 
التولي�د وطب النس�اء في جامعة ميتش�يغان، 
بحثت في مش�كلة تفشي التش�وهات الخلقية 
ف�ي مدينت�ي الفلوج�ة والبصرة، اللتي�ن عانتا 
قتاالً عنيفاً خالل أس�وأ أي�ام الحرب في العراق 
. وكما س�بق أن سجل البروفيس�ور األمريكي 
ديفي�د ايزنبيرغ، فإن الدراس�ة الجديدة وجدت 
زي�ادة “مذهلة”ف�ي عدد ح�االت التش�وهات 
الخلقية في مستش�فى أمومة بمدينة البصرة، 

مقارنة مع عدد هذه الحاالت قبل الحرب .
1994 وحت�ى  األول  أكتوب�ر/ تش�رين  وم�ن 
،1995 س�جلت ف�ي  األول  أكتوب�ر/ تش�رين 
مستش�فى األموم�ة ف�ي البص�رة 1،37 حالة 
تش�وه خلقي بين كل 1000 والدة . وفي العام 
،2003 عام بداية الحرب، قفز عدد التش�وهات 
الخلقي�ة إلى 23 حالة بين كل 1000 والدة - أي 
بزيادة بلغت 17 ضعفاً . ثم تضاعف عدد حاالت 
التش�وه الخلقي مرة أخرى . ففي العام،2009 
شهد مستشفى األمومة قفزة مريعة بتسجيله 
48 حال�ة تش�وه خلقي بي�ن كل 1000 والدة . 
وف�ي العام ،2011 وهو آخر ع�ام توافرت فيه 
معطي�ات، س�جلت 37 حالة تش�وه خلقي بين 
كل 1000 والدة. وه�ذه األرق�ام تف�وق بكثير 
معدالت التش�وهات الخلقية ف�ي أماكن أخرى 
م�ن العالم. ففي والي�ة كاليفورنيا األمريكية، 
تس�جل 0،6 حال�ة استس�قاء دماغ�ي بين كل 
1000 والدة . أم�ا ف�ي البص�رة، ف�إن الحاالت 
المس�جلة تزيد بس�تة أضعاف. وف�ي الواليات 
المتحدة، تسجل حاالت تشوه األنبوب العصبي، 
والدماغ، والحبل الشوكي، بمعدل حالة واحدة 
بي�ن كل 1000 والدة، مقارنة مع 12 حالة بين 
كل 1000 والدة في البصرة . وهذا "أعلى معدل 

سجل يوماً".

معدالت مرّوعة
فما هو س�بب ه�ذه الزيادات المس�تفحلة في 
التش�وهات الخلقية ف�ي الفلوج�ة والبصرة؟ 
تش�ير الدراس�ة إل�ى أن الس�بب ه�و التعرض 
لتلوث معدني - خصوص�اً الزئبق والرصاص . 
ومن أج�ل اختبار هذه الفرضية، أجرى العلماء 
المش�اركون في الدراس�ة بحثاً نموذجياً شمل 
56 أس�رة ف�ي مدين�ة الفلوج�ة، التي ش�هدت 
بعضاً من أشرس القتال في الحرب . ولدى هذه 
العائ�الت، كان أكث�ر من نص�ف المواليد الذين 
ولدوا بين 2007 و2010 يعانون تشوهاً خلقياً 

. واأله�م من ذلك، هو 
وج�دت  الدراس�ة  أن 
أن عينات الش�عر التي 
أخ�ذت م�ن الموالي�د 
كان�ت  المش�وهين 
تحوي زئبقاً ورصاصاً 
بمعدالت تزيد بخمس 
عل�ى  م�رات  وس�ت 
التوالي عل�ى المواليد 
وه�ذا   . األصح�اء 
المستوى المرتفع من 
التل�وث المعدني وجد 
أيضاً ل�دى أهل مواليد 
تش�وهات  يعان�ون 

خلقية في البصرة .
وهذه ليس�ت الدراسة 
األول�ى الت�ي تعط�ي 
وجود  إلى  مؤش�رات 
صلة بين حرب العراق 

المدمرة والمستويات المرتفعة من التشوهات 
الخلقي�ة. فف�ي الع�ام،2010 نش�رت "المجلة 
الدولية ألبحاث البيئ�ة والصحة العامة" نتائج 
اس�تبيان ع�رض على نح�و 5000 من س�كان 
الفلوج�ة بش�أن ح�االت التش�وهات الخلقية، 
والس�رطانات، ووفيات المواليد بين أس�رهم. 
وإضاف�ة إل�ى "مع�دالت س�رطان مروع�ة" ، 
وجدت الدراسة أن رضعاً تتراوح أعمارهم بين 
يوم واحد وس�نة واحدة كان�وا يتوفون بمعدل 
80 حال�ة بي�ن كل 1000 والدة - مقارن�ة على 
سبيل المثال مع 19،8 حالة وفاة بين كل 1000 

رضيع في هذه الفئة العمرية في مصر .

ماآ�صي الت�صوهات اخللقية
في موقع "ذا س�تار" اإلخب�اري الكندي، كتب 
الصحاف�ي والمعل�ق الكن�دي - الهندي هارون 
صّديقي مقاالً ح�ول “تركة”القصف األمريكي 

للعراق، قال فيه:
أال تذكرون الفلوجة؟ إنها تلك المدينة في وسط 
العراق التي كانت مس�رحاً لهجومين شرسين 
شنهما "المارينز" األمريكيون في العام 2004 
. وفي ربيع ذل�ك العام، انطلق الجنود وهم في 
حالة اهتياج ليطلقوا النار ثأراً لمقتل وتقطيع 
جث�ث أربعة مرتزق�ة أمريكيين. وب�دالً من أن 
يستهدف "المارينز" المتمردين الذين كان يقدر 
عددهم بنحو ،2000 قاموا بتدمير المدينة التي 
يقطنه�ا 300 ألف نس�مة وتس�ويتها باألرض 

تقريباً، ولكن من دون أن يتمكنوا من السيطرة 
عليها كلياً. وبعد سبعة أشهر، هاجموا المدينة 
مرة أخ�رى بالمدفعية والقذائف، في ما وصف 
بأنه ح�رب المدن األكثر دموي�ة التي خاضتها 

قوات أمريكية منذ حرب فيتنام .
وهل تذك�رون البص�رة؟ إنها تل�ك المدينة في 
جن�وب الع�راق الت�ي كان�ت تعاني من�ذ حرب 
الخلي�ج األول�ى ع�ام 1991 . إذ إن المخلف�ات 
اإلش�عاعية ل�� 800 ط�ن من القناب�ل ومليون 
ذخي�رة اس�تخدمت آنذاك س�رعان م�ا ظهرت 
آثارها في رضع ولدوا ولديهم رؤوس ضخمة، 
وأعين كبيرة بص�ورة غير طبيعية، وأذرع غير 
مكتملة النمو، وبطون منتفخة، وقلوب معيبة. 
وف�ي مرحل�ة الحق�ة م�ن التس�عينات، عانت 
البصرة الحظر الجوي الذي فرضه األمريكيون 
عل�ى الع�راق . وهوجم�ت المدينة م�رة أخرى 
خالل الغ�زو األمريك�ي البريطان�ي واالحتالل 

الذي تاله .
واآلن، ن�رى أطف�ال الفلوج�ة والبص�رة وهم 
يعان�ون ارتفاع�ا مخيفا ف�ي حاالت التش�وه 

الخلق�ي، الناجم�ة أساس�اً ع�ن معادن 
خلفته�ا قنابل وقذائ�ف وذخائر. وهذه 
المخلفات هي عبارة عن إش�عاع وغبار 
يمتزج�ان بالغ�ذاء، والمي�اه، والهواء، 

والتربة، والمحاصيل .

اأبحاث ودرا�صات
أرجع�ت  وق�د 
حديث�ة  دراس�ة 
أجراه�ا  العه�د 
ص�ي  ختصا ا
بيئي�ة  س�موم 
جامع�ة  ف�ي 
 ، ن ميتش�يغا
التش�وهات  هذه 
إل�ى  الخلقي�ة 
مستويات  وجود 
ف�ي  مرتفع�ة 

 ، ص ص�ا لر ا
والزئبق، وملوثات أخرى 
األه�ل  كل  أجس�ام  ف�ي 
المنكوبي�ن.  واألطف�ال 
وقدمت الدراسة أدلة على 
ما كان األطباء المرتاعون 
في المستشفى العام من 
الفلوج�ة يعلنون�ه من�ذ 
العام 2005 . وفي سبتمبر/ أيلول ،2009 طلب 
ه�ؤالء األطباء من األم�م المتحدة فتح تحقيق 
لمعرف�ة لم�اذا ُربع ال� 170 طف�اًل الذين ولدوا 
ذلك الشهر توفوا في غضون سبعة أيام، ولماذا 

كان %75 من الرضع الذين توفوا مشوهين.
وفي،2010 أفادت دراس�ة لباحثين في جامعة 
أولس�تر )ايرلن�دا الش�مالية( أن الزي�ادات في 
واللوكيمي�ا  الخلقي�ة،  التش�وهات  ح�االت 
)س�رطان الدم(، ووفيات المواليد في الفلوجة 
كان�ت أعل�ى م�ن مثيالته�ا ف�ي هيروش�يما 

وناغازاكي عام 1945 .
وفي وقت الحق من ذلك العام، نش�رت الباحثة 
في كلي�ة الصحة العام�ة بجامعة ميتش�يغان 
مزغان أصفهاني دراس�ة وبائي�ة أظهرت هي 
أيضاً مستويات مروعة من التشوهات الخلقية 
بين أطفال الفلوجة. وفي أعقاب ذلك، شاركت 
الباحثة مع فريق أطب�اء من العراق وإيران في 
إج�راء دراس�ة أوس�ع نطاقاً ش�ملت الفلوجة 
والبصرة. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي نشروا 
نتائج دراستهم في "مجلة التلوث البيئي وعلم 

السموم".
وفي داس�تهم هذه، تابع الباحث�ون حاالت 56 
عائلة في المستش�فى العام في الفلوجة، كما 
تفحصوا آالف السجالت في قسم التوليد وطب 
النس�اء ف�ي مستش�فى األمومة ف�ي البصرة 
. وق�د وج�دوا أن�ه بي�ن 2004 و،2006 انتهى 
نح�و نصف ح�االت الحم�ل بين تل�ك العائالت 
باإلجهاض. وبي�ن 2007 و2010 كان أكثر من 

نص�ف األطف�ال الذي�ن ولدوا 
لتل�ك األس�ر يعان�ون ش�كالً 
م�ن أش�كال التش�وه الخلقي 
)مقارن�ة م�ع %2 ف�ي العام 
2000( . وش�ملت التشوهات 
القل�وب، وأطرافاً  خل�اًل ف�ي 
وفل�ج  ناقص�ة،  أو  مش�وهة 
ورؤوس�اً  والحن�ك،  الش�فة 
مف�ردة،  وأعين�اً  متورم�ة، 
وبطون�اً منتفخ�ة، وأعض�اء 
بط�ون  م�ن  مندلق�ة  جس�م 

مشوهة.
ول�دى األطف�ال المش�وهين، 
كان�ت مس�تويات الرص�اص 
م�رات،  بخم�س  أعل�ى 
ومستويات الزئبق أعلى بست 
مرات، من األطفال األصحاء .

أصفهاني  الدكت�ورة  وتق�ول 
أن ه�ذه المعطي�ات ال تعطي 
ص�ورة دقيق�ة ع�ن الوب�اء، 

ألن كثيري�ن من األهل يخف�ون أطفالهم الذين 
يعان�ون عيوباً وتش�وهات . ولكنه�ا تؤكد أن 
"هن�اك بصمة معدني�ة واضحة لدى الس�كان 
في الفلوجة والبصرة . وقد وجدنا أدلة مؤكدة 
ترب�ط الزيادات الكبيرة في تش�وهات المواليد 
بتلوث معدني س�مي ناتج عن عمليات القصف 
المتك�ررة. ولي�س هناك م�ن تفس�ير آخر. لم 

يحدث، مثالً، انفجار بركاني".

تعتيم على املاأ�صاة
ف�ي موقع صحيف�ة "الغاردي�ان" البريطانية، 
تح�دث عس�كري أمريكي ش�ارك ف�ي معركة 
الفلوج�ة الثاني�ة )نوفمب�ر/ تش�رين الثان�ي 
2004( ع�ن صمت الغ�رب إزاء األزمة الصحية 
في المدين�ة . والكاتب هو روس كابوتي، الذي 
خدم في سالح “المارينز”من 2003 إلى ،2006 
والذي أخذ ينتقد الجيش األمريكي عالنية، فتم 
إعفاؤه من الخدمة عام 2006 . وهو مؤس�س 
ومدير منظمة أهلية إنس�انية تدعى "مشروع 
العدالة من أج�ل الفلوجة". وكتب يقول: خالل 
األش�هر الثالثة الماضية، نشرت أربع دراسات 
جديدة حول األزمة الصحية في الفلوجة . ومع 
ذلك، ف�إن إحدى أس�وأ األزم�ات الصحية في 
التاري�خ، وه�ي أزمة يمكن أن يك�ون الجيش 
األمريكي مسؤوالً عنها، ال تحظى بأي اهتمام 

في الواليات المتحدة .
ومنذ أن دمرت الفلوجة في هجومين كبيرين 
بقي�ادة أمريكي�ة ف�ي الع�ام ،2004 وأهال�ي 
المدينة يش�هدون زيادات مخيفة في معدالت 
الس�رطانات، وتش�وهات ووفيات المواليد . 
وقد وصف العالم البريطان�ي الدكتور كريس 
باسبي، الذي وضع دراس�ة وشارك في ثانية 
ح�ول أزم�ة الفلوج�ة، ه�ذه الزي�ادات بأنها 
"أعل�ى معدل عرف يوماً ألذى جيني )وراثي( 

لحق بسكان مدنيين".

وفي السنوات التي تلت حصاري 
عام 2004 كانت الفلوجة المدينة 
الت�ي خضع�ت للحص�ار األكث�ر 
تش�دداً ف�ي كل أنح�اء الع�راق. 
وه�ذا الوض�ع األمن�ي جعل من 
شبه المس�تحيل أن يطلع العالم 
الخارج�ي على األزم�ة الصحية 
الناش�ئة في الفلوج�ة . وإحدى 
أول�ى المح�اوالت للكش�ف عن 
ال�دورة  خ�الل  ج�رت  األزم�ة 
السابعة لمجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة، وكانت على 
شكل تقرير قدمه الدكتور محمد 
الدراجي بعنوان "تأثيرات التلوث 
على الصحة العامة في الفلوجة". 
وبقي التقرير موضع تجاهل إلى حد بعيد . ولم 
تح�ظ أزم�ة الفلوجة باهتمام وس�ائل اإلعالم 
الكبرى في أوروبا إال عندما نش�رت نتائج أول 
دراس�ة كبرى حول األزمة في "المجلة الدولية 
ألبحاث البيئة والصحة العامة"، وهي دراس�ة 
أجراه�ا باحثون أعضاء في منظمة "مش�روع 

العدالة من أجل الفلوجة".
وبرغم ذلك، لم ينش�ر حت�ى هذا اليوم أي مقال 
ف�ي صحيفة أمريكية كب�رى، كما لم تخصص 
أية شبكة تلفزة أمريكية لحظة واحدة، للحديث 
عن أزم�ة الفلوج�ة. والحكوم�ة األمريكية لم 
تص�در أي بيان ح�ول المس�ألة . وله�ذا يبقى 
الرأي الع�ام األمريكي غير مطل�ع عموماً على 

األذى الذي تسبب به جيشنا .
والتقري�ر الذي ق�دم أمام 

اإلنس�ان  حقوق  مجلس 
تضمن شهادات أشخاص 

تلق�وا عالج�ات في المستش�فى 
الع�ام ف�ي الفلوجة، كم�ا تضمن 
صوراً مرعبة ألطفال ولدوا ولديهم 

جلد قش�ري، أو أطراف مش�وهة، أو 
أورام خبيثة. وخالل الس�نتين التاليتين، 
عمل الدكتور باس�بي 

وفري�ق باحثي�ه للتحق�ق م�ن ه�ذه 
الشهادات. وقد وجدوا زيادات مخيفة 
في حاالت سرطانات األطفال، وكذلك 
انخفاض�اً بنس�بة %18 ف�ي المواليد 
ه�ي  النتائ�ج  ه�ذه  ومث�ل  الذك�ور. 
مؤش�رات معروفة على أضرار جينية 

.

ب يورانيوم خم�صّ
وف�ي دراس�ة للمتابع�ة ش�ارك فيها 
باحث�ون  أج�رى  باس�بي،  الدكت�ور 
تحلي�الت لعين�ات مياه وترب�ة أخذت 
م�ن الفلوج�ة، لمعرف�ة م�ا إذا كانت 
تحوي معادن ثقيلة. وتوقع الباحثون 
أن يج�دوا اليوراني�وم المنض�ب ف�ي 
ه�ذه العين�ات. فق�د كان معروف�اً أن 
القوات األمريكية اس�تخدمت أسلحة 
تح�وي اليوراني�وم المنض�ب خ�الل 
حرب الخليج ع�ام ،1991 في حين أن 
العراقيين كانوا يعلمون بالزيادات في 
حاالت الس�رطانات ووفيات األطفال 
ف�ي مدين�ة البص�رة، الت�ي تعرض�ت 
لقص�ف عنيف خ�الل عملية "عاصفة 
الصحراء". ولكن م�ا وجده الباحثون 
لم يك�ن اليوراني�وم المنض�ب، وإنما 

يورانيوم مخصب من صنع اإلنسان .
وحي�ث أن الدكت�ور باس�بي كان أب�رز العلماء 

الذي�ن ش�اركوا ف�ي ه�ذه 
الدراسات، فقد واجه الكثير 
واعتبره  االنتق�ادات.  م�ن 
كثيرون ش�خصية “مثيرة 
للجدل”- ما يعني أن نتائج 
تتع�ارض  كان�ت  أبحاث�ه 
م�ع المواق�ف الحكومي�ة 
خش�ي  وق�د  الرس�مية. 
الصحافيين  م�ن  كثي�رون 
نشر دراسته الثانية بسبب 
"أش�خاص  من  "ضغوط" 
وتعبي�ر  الخ�ارج".  م�ن 
"أش�خاص م�ن الخ�ارج" 
يش�ير إل�ى أش�خاص من 
مث�ل روج�ر هلبي�غ، وهو 

كولوني�ل متقاع�د في س�الح الج�و األمريكي 
عرف بتهجم�ه عبر اإلنترنت عل�ى أولئك الذين 
أعلنوا عن مواقف نقدية ضد اس�تخدام أسلحة 
اليورانيوم، كم�ا يعني مجموعات ضغط لديها 

أجندات مماثلة .
وق�د انتق�د البعض منه�ج البحث ال�ذي طبقه 
الباحثون في هذه الدراس�ة، واس�تخدموا ذلك 
ذريع�ة لص�رف النظر ع�ن المس�ألة برمتها . 
ولكن خبراء آخرين أوضحوا أن دور الدراسات 
الميدانية مثل هذه، والتي يجريها باحثون 
في ظروف صعبة، هو وضع فرضيات 
عام�ة بش�أن مس�ائل مهم�ة عندما 

ال تتواف�ر لديهم م�وارد كافي�ة، وعندما يتعذر 
تطبيق مناهج بحث أخرى .

والدكت�ور باس�بي لي�س الباح�ث الوحيد الذي 
يتبنى مواق�ف "مثيرة للج�دل". والنتائج التي 
توص�ل إليها اس�تكملتها أبح�اث الدكتور داي 
وليام�س، وه�و باح�ث مس�تقل ومتخصص 
ف�ي األس�لحة، يركز خصوصاً على ما يس�ميه 
“الجي�ل الثالث من أس�لحة اليورانيوم”. ووجد 
وليامس براءات اختراع تس�جل أنظمة أسلحة 
تس�تخدم يوراني�وم غير منض�ب، أو يورانيوم 
ترس�بات  اكتش�فت  وق�د   . جزئي�اً  مخصب�اً 
يوراني�وم مخص�ب جزئي�اً ف�ي ميادي�ن قتال 
أخرى أيضاً )أفغانستان ولبنان(. واستناداً إلى 
هذه األبحاث، يعتق�د باحثون من مثل الدكتور 
وليام�س أن جي�اًل جدي�داً م�ن هذا الن�وع من 
األس�لحة قد اس�تخدم فعلياً، عل�ى األرجح من 
قبل الجيش�ين األمريكي و"اإلسرائيلي"، األمر 
الذي يمك�ن أن تكون له تأثيرات صحية خطرة 
على الس�كان الذين يعيشون في جوار األهداف 

التي قصفت بهذه األسلحة.
وقد رفض كثيرون هذه الفرضيات واعتبروها 
مجرد تكهنات، ورفضوا بالتالي مجمل القضية 
ومعان�اة الن�اس عل�ى األرض. وما ل�م يفهمه 
ه�ؤالء الرافضون ه�و أن الفرضي�ات تنطوي 
دائماً عل�ى درجة من التكهن. والباحثون الذين 
يضعون ه�ذه الفرضيات ضليع�ون في حقول 
أبحاثه�م، ولكنهم يعرف�ون أن هذه الفرضيات 
يج�ب أن تؤك�د أو تدح�ض تجريبي�اً. هذه هي 
طبيعة المنهج العلمي. أوالً، يستقصي الباحث 
ظاه�رة معينة ف�ي العالم، ثم يخ�رج بفرضية 
لتفسير تلك الظاهرة . وبعد ذلك يجري تجارب 

عملية الختبار الفرضية.
والعدي�د م�ن ه�ؤالء الرافضين لم ي�ردوا على 
هذه الدراس�ات بالدع�وة إلى مزي�د من البحث 
والتقص�ي من أج�ل اختبار فرضي�ات الدكتور 
باس�بي أو الدكت�ور وليام�س. وب�دالً من ذلك، 
مضامينه�ا  ألن  الفرضي�ات،  ه�ذه  رفض�وا 
األخالقي�ة والسياس�ية تزعجه�م. وه�م بذلك 
أظه�روا نف�وراً ش�ديداً م�ن المنه�ج العلم�ي 
والس�عي إلى معرفة الحقيقة. واألهم من ذلك، 
ه�و أنهم يصرفون النظر عن معاناة الناس في 

الفلوجة، وفي كل األماكن المماثلة األخرى .
وإضافة إلى أسلحة اليورانيوم، هناك معطيات 
أخ�رى تقتضي إجراء تحقيق. وقد نش�ر فريق 
باحثي�ن حديث�اً دراس�ة تفحص�ت احتم�االت 
مساهمة الزئبق والرصاص في األزمة الصحية 
في العراق. وهذه الدراسة، التي نشرتها "مجلة 
التل�وث البيئ�ي وعلم الس�موم" ، والتي جاءت 
بعنوان "التلوث المعدني وجائحة التش�وهات 
الخلقية ف�ي مدن عراقية"، قارنت مس�تويات 
الرص�اص والزئبق في عينات ش�عر، وأظافر، 
وأسنان، أخذت من سكان في الفلوجة والبصرة. 
ووج�دت الدراس�ة أن س�كان المدين�ة الذي�ن 
شملتهم الدراسة كانوا قد تعرضوا لمستويات 
مرتفعة من "معدنين معروفين بأنهما سامان 

للعصب، هما الرصاص والزئبق".
وف�ي البصرة، وج�د الباحثون مس�تويات من 
التع�رض للرص�اص أعل�ى حتى من تل�ك التي 
وجدت في الفلوجة. والبصرة لديها أعلى معدل 
معروف من تش�وهات األنبوب العصبي، وعدد 

هذه الحاالت اليزال يتزايد. 
إن اس�تنتاجات ه�ذه الدراس�ة ليس�ت نظرية، 
بل ه�ي نتائج علمية تس�تحق المناقش�ة على 
المس�تويات  أعل�ى 
يمي�ة  د كا أل ا
س�ية  لسيا ا و
وه�ذه  والدولي�ة. 
أن  يمك�ن  النتائ�ج 
باهتم�ام  تحظ�ى 
أكب�ر خ�ارج حدود 
الوالي�ات المتح�دة، 
طبيعته�ا  ولك�ن 
للج�دل"  "المثي�رة 
)من حيث مضامينها 
بمسؤولية  بالنسبة 
األمريك�ي  الجي�ش 
عم�ا قد يك�ون أحد 
الصحة  أزمات  أسوأ 
العامة ف�ي التاريخ( س�تبقيها موضع تجاهل 
م�ن قب�ل الحكوم�ة األمريكية ومؤسس�اتها 

اإلعالمية الخانعة.
وف�ي النهاي�ة، ق�د يتبي�ن أن ال الرص�اص وال 
اليورانيوم هما الس�بب الوحيد لألزمة الصحية 
في الفلوجة. وقد يكون الس�بب مزيجاً من كال 
هذي�ن العنصرين، أو ش�يئاً مختلفاً 
كلياً. ولكن هذه مسألة تجريبية 
تتطلب مزيداً من البحث. والعلم 
والمنهج العلمي مهمان، ولكن 
يج�ب أن نتذك�ر أن العل�م ه�و 
وسيلة من أجل غاية، وليس 
غاي�ة بح�د ذات�ه. وغايتن�ا 
يجب أن تكون خير س�كان 
الفلوج�ة، وهدفن�ا يج�ب 
مس�اعدتهم.  يك�ون  أن 
وأولئ�ك الذي�ن يخت�ارون 
الوالء السياس�ي على السعي 
وأولئ�ك  الحقيق�ة،  لمعرف�ة 
الذين يس�تخدمون إش�كاليات 
منهجي�ة كذريعة لصرف النظر 
عن معاناة حقيقية على األرض
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أطفال الفلوجة والبرصة 
يعانون ارتفاعا خميفا يف 

حاالت التشوه اخللقي، 
النامجة عن معادن خلفتها 

قنابل وقذائف وذخائر.

منذ أن دمرت الفلوجة يف 
هجومني كبريين بقيادة 

أمريكية يف العام، 2004 
وأهايل املدينة يشهدون 

زيادات خميفة يف معدالت 
الرسطانات، وتشوهات 

ووفيات املواليد.



         امل�ستقبل العراقي/ حليم الأعرجي

تكتس�ب في اآلون�ة األخيرة، قضي�ة العمليات 
"التخريبي�ة "في العراق، أهمي�ة خاصة، ليس 
م�ن قبيل ما يترت�ب من نتائ�ج دموية مروعة 
وحس�ب، وال من حيث ما تتركه من آثار امنية 
ونفس�ية مؤذية، بل من خالل الجدل الدائر اآلن 
بي�ن المعنيي�ن باالمر من سياس�يين وأمنيين، 
لتحدي�د هوية القائمين عل�ى تنفيذها وطبيعة 

المصالح واألهداف الكامنة خلفها.
يق�ول اح�د الق�ادة األمنيي�ن الكب�ار: ال يمكن 
تحديد اهداف اإلرهابيين م�ن القاعدة وغيرها 
بإس�قاط النظ�ام القائ�م واحالل نظ�ام يمثل 
إرادته�م السياس�ية وااليديلوجي�ة، فم�ا ت�م 
الكش�ف عن�ه م�ن اس�لحة ومع�دات وم�واد، 
هي ليس�ت لغ�رض خوض "ح�رب" عصابات 
في اطار ما يس�مى ب�� "المقاومة" فأس�لحة 
المقاوم�ة وحروب التحرير الش�عبية معروفة 
ومفهوم�ة تمام�ا وتاري�خ ح�روب المقاومة 
والتحرير يش�هد بان االس�لحة التي استخدمت 
ض�د االنظم�ة المس�تهدفة ال تتع�دى فوهات 
ن�ار تس�تخدم في مي�دان المع�ارك والعمليات 
النوعية التي تس�تهدف تحشدات العدو ومراكز 
تواجده ومخازن أسلحته وإمداداته الغذائية او 
الوق�ود وغير ذلك.. ام�ا ان تملك مخازن ال تعد 
وال تحص�ى ب�)TNT( ومواد الفس�فور ومواد 
كيميائي�ة مدم�رة وس�موم وأحزم�ة ناس�فة 
وقناب�ل انش�طارية وقناب�ل "دمدم" الس�امة 
ووس�ائل اطالق القناب�ل الجرثومية ورصاص 

سام خارق حارق ويضيف: 
االجه�زة االمنية في الع�راق على قدر كبير من 
الدراي�ة والفهم الدقيق لما يري�ده اإلرهابيون، 
لذل�ك ل�م تك�ن مفاج�أة لن�ا عندما اكتش�فنا 
وك�را للقاع�دة او لم�ا يس�مى "دول�ة العراق 

اإلسالمية". 
فيه متفجرات ال يمكن وصفها إال بأنها أسلحة 
دمار شامل فقد تمكنا من وضع يدنا على مخزن 
كبي�ر في هذا الوكر فيه أكثر من "20" طنا من 
الم�واد المتفج�رة مع م�ادة الفس�فور ومواد 
س�احة وخانقة وحارقة كثي�رة ومرفق معها، 
معم�ل فيه كافة المكائ�ن واالجهزة والمعدات 
الضروري�ة لمثل هك�ذا مواد.. والس�ؤال، ترى 
هل ان هدفهم من هذه المواد هو كما يزعمون 

اقام�ة "دولة إس�المية" 
الج�واب ه�و بالتأكي�د، 
ليس صحيحا ذلك بالمرة 
فم�ن يريد اقام�ة دولة، 
ينبغ�ي علي�ه ان يحافظ 

على قي�م ومثل تتصل بقواعد 
وبش�كل  الش�عوب  احت�رام 
المدنيي�ن منهم، فماذا  خاص 

يراد بهذه الكمية الكبيرة 
جدا م�ن ال��tnt ومواد 

متفجرة وسامة كثيرة؟ 
م�ا ال�ذي يراد به�ذه االحزم�ة الت�ي ال تعد وال 
تحصى..؟ اين هذه الكمي�ات المدمرة والقاتلة 
للش�عوب م�ن إس�رائيل التي تس�وم الش�عب 
الفلس�طيني س�وء العذاب، وتعت�دي وتتجاوز 

على دول عربية واسالمية كثيرة...؟!!
الش�ك ان اله�دف لي�س "خي�را" وليس 

"شريفا" بالمرة، انه هدف شرير 
يراد به ومنه، معاقبة الشعب 

العراقي على ما ينهض به 
م�ن دور مح�وري كبير 
وم�ا يرف�ع القي�ام ب�ه 
لصال�ح وح�دة الع�رب 
وتقدمهم  والمس�لمين 

وازدهارهم.
وعندما نحاول ان نضع 
عل�ى  يقدم�ون  الذي�ن 

اجرامية  اعمال  هكذا 
اال  خلفه�ا  يق�ف  ال 
عديم الذمة والضمير، 
تنف�ذ لصالح أجندات 
قائمة  واستراتيجيات 

عل�ى الغ�ل والكراهية 
اذ  االس�ود،  والحق�د 

ليس�ت هناك إيديولوجية 
تبي�ح ذل�ك وتح�رض عليه 

وتدع�و إليه، س�وى الحركة 
الصهيوني�ة واذنابه�ا م�ن 
وهابية وماسونية وقاعدة.. 

لماذا..؟
لو ان فكر القاعدة، فكر سليم 

ايجاب�ي، انس�اني يس�توحي 
قيم ومثل الرحمة واإلنسانية 
لتبنت اس�اليب ووسائل  اذن 
تعبر عن ذلك وتجسده بينما 

الدراس�ة  هي وم�ن خالل 
والتحلي�ل  والتمحي�ص 
تتبن�ى  نجده�ا  العمل�ي، 

أس�اليب إرهابية بكل ما في هذه 
الكلم�ة م�ن معن�ى... وثمة عدة 

ظواهر توضح ذلك منها:
أوال: خسارة "القاعدة" وكل من يمت 
لها بصل�ة للم�الذات اآلمن�ة، بحيث 
باتت تحس�ب حس�اب الع�دو اللدود 
ف�ي كل م�كان حلت ب�ه.... ب�ل انها 
اصبحت مس�تهدفة م�ن قبل االماكن 

التي يفترض انه�ا "صديقة" لها، بزعم 
البعض. 

ثانيا: انه�ا جلبت نعمة وغض�ب اآلخرين على 
المس�لمين في بقاع العال�م انطالقا من أن قتل 
المدنيين األبرياء، هو قتل من اجل القتل وبذلك 

يصبح من يقف خلفه ويسعى إليه إرهابيا بكل 
قيم ومثل االنسانية المجردة.

لقد تأسست اس�تراتيجية "القاعدة" على خلل 
واض�ح تماما ف�ي ق�راءة الواقع ف�ي جوانبه 
المختلف�ة، االم�ر ال�ذي ادى ال�ى حرمانها من 
اكتشاف الفرص المتاحة امامها، واوقعها في 
اختيارات مبنية على االماني واآلمال واالحالم 
ابتنائه�ا على  اكث�ر م�ن 
هذا  والحقائق  الواق�ع 
اذا افترضنا انها ال تعمل 
لصالح الصهيونية ولعل 
السبب في ذلك يتمثل في 
االفتراضات  م�ن  جملة 
الت�ي حكمت  الخاطئ�ة 
تفكي�ر القائمي�ن عليها 
فإس�تراتيجية "التحدي 
تزعم  التي  والمواجهة" 
انها تتبناه�ا في حربها 
ض�د امي�ركا وحلفاء امي�ركا ف�ي المنطقة، ال 
يمك�ن تصوره�ا اال مع وجود خل�ل مؤكد في 
قراءة الواقع بكل ابعاده سواء المتعلقة بالذات 
القاعدي�ة، او باآلخري�ن في ظ�ل غلبة االهمال 
ف  س�تخفا ال ا و

ت  بمعطيا
المتغيرات 
السياس�ية 
ي�ة  لفكر ا و
على مستوى 

ق  ا لع�ر ، ا لمنطق�ة ا و
برمته�ا ثم العالم، وكذلك ف�ان الترويج للحرب 
على أس�اس طائفي افقد القاعدة" مش�روعية 
الحرك�ة ووضعه�ا ف�ي دائ�رة ضيق�ة ج�دا، 

خصوص�ا اذا ما اخذنا باالعتبار ان االصطفاف 
الطائف�ي ال يحظى بالتأييد حتى من قبل اولئك 
الت�ي تزعم القاعدة انه�ا تمثلهم، وبذلك وجدنا 
انفس�نا ام�ام س�تراتيجية تنهض ف�ي الواقع 
على اس�اس "الحرب" بين المس�لمين انفسهم 
وليس بين المس�لمين واعداء االس�الم كنتيجة 
واضح�ة لعملي�ة خل�ط األوراق وتقديم المهم 
على األه�م، والعدو الس�تراتيجي بالمناوئ او 
المعارض او المختلف والذي تجمعه وإياه اكثر 
من جامع�ة واكثر من س�بب، والقاعدة عندما 
تفع�ل ذل�ك، فانها تنف�ذ موقف�ا وهابيا عبرت 
عنه سلس�لة الغزوات والمع�ارك التي خاضتها 
"الوهابي�ة" ط�وال اكثر من قرني�ن من الزمن 
ضد من اس�متهم ب�"المرتدي�ن" بعد ان عطلت 
"الجه�اد" ضد الكف�ار بزع�م ان "تطهير" دار 
االس�الم اوجب من مجاهدات "الكفار "وبذلك 
دخ�ل العالم االس�المي بحروب "المس�لم ضد 
المس�لم" حي�ث غزت ق�وات الوهابي�ة العراق 
بأكث�ر من 25 غ�زوة، كان آخرها غ�زو العراق 
في ع�ام 1925 ووصول الوهابيي�ن الى مدينة 
السماوة، ولم يس�تثن الوهابيون في غزواتهم 
تل�ك أحدا من المس�لمين من الس�نة والش�يعة 
وقاتله�م العراقيون بكل مكوناتهم وطوائفهم 
ومناطقه�م... فق�د كانت االنب�ار عليهم ثقيلة 
كما هي البصرة والناصرية والديوانية والنجف 
وكرب�الء وتن�ادى علم�اء العراق من الس�نة 
والشيعة إلصدار فتاوى التكفير لحروب 
"المسلم ضد المسلم" وتكفير كل من 
يكف�ر من ق�ال : )اش�هد ان ال اله اال 

الله واشهد ان محمدا رسول الله(.
س�تراتيجية  ف�ي  يتأم�ل  ال�ذي 
"القاعدة" وكل من سار على هداها، 
يج�د أنها تق�وم عل�ى اختي�ار طريق 
واح�د لح�ل الصراع�ات الت�ي تفتعله�ا 
بي�ن المس�لمين، ه�ذا الطريق ه�و طريق 

القوة  فحس�ب، وهذا اس�تخدام 
ال  ينته�ي إال في الطري�ق 
المزي�د  من الفواجع خل�ق 
س�ي  لمآ ا للمسلمين و

النظ�ر  ع�ن بص�رف 
 " د جته�ا ال ا ي " ل�ذ ا

ن�ه  ا يتبنو هذ و
والجم�ود  االص�رار 

والعكوف على س�تراتيجية 
واح�دة بره�ن الواق�ع طوال 

الوق�ت بطالنها، جرد من س�ار 
المرون�ة  الوهابي�ة  درب  عل�ى 

ول�م  أهدافه�م  لتحقي�ق  الالزم�ة 
يسمح لهم بإعادة النظر 

في ترتيب االولويات او 
القدرات  بين  المواءمة 

وفاعلية إجراءاتهم!!
اعتبار  يمك�ن  بالتأكيد، 

هذا الخلل الكبير في قراءة 
ف�ي  وبالتال�ي  الواق�ع 

الت�ي  اإلس�تراتيجية 
الوهابي�ة  تبنته�ا 
ج�اء  "القاع�دة" 

في  المسلمين  لصالح 
العراق وف�ي غيره، غير 

ان ذلك الح�ق ضررا بليغا 
باإلسالم كدين مبني على 
التسامح والمحبة والمودة 
اإلس�الم  إل�ى  والدع�وة 
والوئام واإلخوة بالطبع، 

وس�ع  ف�ي  يك�ن  ل�م 
"القاعدة"  الوهابية 

ذل�ك،  تفع�ل  ان 
النه�ا ل�م توجد 

اص�ال اال م�ن اجل زعزع�ة الوحدة االس�المية 
وتعري�ض المصال�ح واالمن اإلس�المي لخطر 
تح�ت  الدموي�ة  واالنقس�امات  االنش�قاقات 

شعارات وحجج زائفة وتبريرات كاذبة.
لقد اتس�مت الش�خصية الوهابية ب� "العداوة" 
انه�ا  إال  واليهودي�ة،  للمس�يحية  الظاهري�ة 
في الوقت نفس�ه كانت اقل انش�غاال وهوس�ا 
ب�"الكافرين" منه باس�تقامة الرأي والس�لوك 
كما يزعم "محمد عبد الوهاب" وقد كتب يوما 
ان�ه ينبغ�ي تأجيل "الجه�اد" حت�ى ينظم بين 
االس�الم وبذلك باتت الش�خصية الوهابية اشد 

شراسة ب�) اخوانهم ( المسلمين !!
الوهابي�ة م�ن جه�ود  بذلت�ه  ورغ�م كل م�ا 
محمومة، س�واء بش�كل مباش�ر او عن طرق 
واس�اليب غير مباش�رة، فقد ظل العراق بعيدا 
عن الوج�ود الوهابي، ب�ل ان كراهية الوهابي 
ترقى الى مصاف كراهية العدو اللدود، بس�بب 
الدماء الغزيرة والمآسي المؤلمة التي مرت على 
العراقيين بس�بب الوهابية بي�د ان الوهابية لم 
تيأس في ضوء ما يستجد من تطورات واوضاع 
تخدم مخططات وستراتيجيات واجندات قوى 
اقليمي�ة تأت�ي ف�ي مقدمته�ا الصهيونية التي 
كانت تسعى إلى تكريس حلمها القاضي بقيام 
"كيان" إس�رائيل الكبرى م�ن الفرات الى النيل 
وكج�زء من اس�لحتها اس�تخدمت وتس�تخدم 
الوهابي�ة الت�ي ترتب�ط بالصهيوني�ة بروابط 
وج�ذور عميقة.. فدخلت الع�راق للمرة األولى 
ف�ي منطقة كردس�تان العراق بع�د عام 1940 
ولم يظهر ذلك بش�كل علن�ي إال في عام 1952 

عل�ى يد ع�دد م�ن اللذي�ن اعتنقوا 
الوهابية أثن�اء مكوثهم في 

فريض�ة  ألداء  الحج�از 
الحج.

نهاي�ة  وف�ي 
ظه�ر  الس�تينات 
التيار السلفي مع 
وسائل  انتش�ار 
م  ع�ال ال ا
واالحتكاك 
لمباش�ر  ا

والمتكرر في مواس�م 
الحج والعمرة وقوافل 
واالغراءات  المبشرين 
الول  وظه�ر  المالي�ة 
التيار "الجهادي"  مرة 
الذي   1978 ف�ي ع�ام 
تش�غيل  عل�ى  عك�ف 
اول تنظيم مس�لح في 
ع�ام 1980 ف�ي جبال 
الع�راق  كردس�تان 
الولي�د  عل�ى  واطل�ق 
"الجيش  اس�م  الجديد 
االسالمي الكردستاني"ثم تم تشكيل "الرابطة 
اإلس�المية الجهادي�ة"، وبع�د عامي�ن أي في 
ح�دود 1989 ظهر إلى الوجود تنظيم "الحركة 
اإلسالمية في كردستان العراق" على يد الشيخ 
عثمان بن عبد العزيز وهكذا ظهر تيار إسالمي 
متع�دد االتجاه�ات: اخوان�ي وس�لفي علم�ي 
وسلفي وهابي، وفي عام 1992 ظهرت حركة 
جديدة أطلق عليها اسم "النهضة" وبعد عامين 

ظهر تيار جديد باسم "االتحاد اإلسالمي".
لق�د كان الس�ؤال... ت�رى ماذا يقص�د البعض 
بتعبي�ر "الجهاد" وضد من. لق�د حصلت بلبلة 
كبي�رة ومتعددة الوج�وه، بين ه�ذه الحركات 
االس�المية، فالعمل م�ن اجل تصحي�ح الخطأ 
او الزلل او االنحراف، ش�يء، ومجاهدة الكفار 
ش�يء آخر، فكيف يستقيم اعتماد مبدأ الجهاد، 
والقتال يدور مع حكومة جائرة وليست كافرة.. 

وهكذا اخذ البعض ينهج 
نهج�ا آخ�ر مبتع�دا عن 
التيار الس�لفي الوهابي 
الجهادي، وهكذا اتفقت 
اإلس�المية،  الحرك�ة 

بقيادة المال عل�ي عبد العزيز 
"حرك�ة  م�ع  االتح�اد  عل�ى 
الوح�دة اإلس�المية" وقامت 

بنش�اط دعوي واس�ع 
ف�ي كردس�تان العراق 

وانش�أت محطتين اذاعيتين وافتتحت مسجدا 
كبي�را، وبمرور الوقت تع�رض هذا االتحاد الى 
انش�قاق اس�فر عن قيام تنظيمين : 
"الحركة اإلس�المية" بزعامة 
المال عب�د العزي�ز والثانية 
اإلس�المية"  "الجماع�ة 
بابي�ر.  بزعام�ة عل�ي 
لق�د ظ�ل الس�لفيون 
ن  ي�و د لجها ا
ن  بي�و ها لو ا
تغيي�ر  يحاول�ون 
لصالحهم،  الواق�ع 
ه�ذه  فاس�فرت 
الجهود التي دعمت 
باألموال السعودية، 
تنظي�م  قي�ام  ع�ن 
اس�م  علي�ه  اطل�ق 
"جند اإلس�الم" في 
ع�ام 2001 وضم�ت 
ع�دد  صفوفه�ا  ف�ي 
الذي�ن كان�وا في  م�ن 
افغانس�تان بزعام�ة ابو 
عبيد الله الش�افعي واسمه 
هولي�ري"  "وري�ا  الحقيق�ي 
ال�ذي كان ينتم�ي اص�ال الى 
الحركة االسالمية في اربيل 
عام 1994 وقد تعرف على 
تنظي�م القاع�دة في 
أفغانس�تان 

وقد انتش�ر نش�اط ه�ذا التنظيم على ش�ريط 
الق�رى الممتد بي�ن حلبجة والق�رى المتاخمة 
للحدود اإليرانية وهي تس�ع قرى أهمها بيارة 
الت�ي كان�ت فق�ر التنظيم ال�ذي ب�دا يدعو الى 
االع�داد والتجهي�ز ل�� "الجه�اد" ض�د "أعداء 

"االمة !! 
وفي نفس العام، اندمج�ت ثالث جماعات هي 
"جند اإلس�الم" و "حماس الكردية "و "حركة 
التوحي�د "بتش�كيل واحد يحمل اس�م "انصار 
االسالم "وكان ابرز قادته فاتح كريكار واسمه 
الحقيقي "نجم الدين فرج" وهكذا صارت هناك 
ثالث جماعات إس�المية مسلحة في كردستان 

العراق هي :
1 � الحركة االسالمية ومقرها حلبجة 

2 � الجماعة االسالمية ومقرها في خورمال
3 � جماعة انصار االسالم ومقرها بيارة 

لق�د ظه�رت ب�وادر االس�تخدام الوهاب�ي ل�� 
"الجهاد" عندما دخلت جماعة "انصار اإلسالم" 
في قتال مكش�وف وض�اٍر ضد ح�زب االتحاد 
الوطني الذي مني بخسائر كبيرة، ورغم التوصل 
ال�ى هدنة بي�ن الجانبين، ف�ان محاولة اغتيال 
بره�م صالح ال�ذي كان يش�غل منصب رئيس 
حكوم�ة االتحاد الوطني ويعتبره االس�الميين 
رجل "س�ي ي اي" األول في كردستان العراق، 
عك�رت الوضع خصوص�ا بعد إص�رار االتحاد 
الوطني على اتهام الجماعة بالمحاولة، مؤكدا 
ان الذين قاموا بالمحاولة ثالثة أش�خاص هم: 
عبد الس�الم ابو بك�ر عضو مركز الس�ليمانية 
وش�خص آخر اس�مه قيس نجح في الفرار ثم 
اعتقل في الس�ليمانية والثالث اس�مه كامران 
مورياس�ي ولم تك�ن عالقة الجماع�ة بالحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني طيبة أيضا فقد اتهم 

الحزب الجماعة باغتيال فرانسو حريري. 
وقبي�ل الحرب عل�ى العراق اتهم وزي�ر الدفاع 
"انص�ار  ب�ان  رامس�فيلد  دونال�د  االميرك�ي 
االسالم " تطور اسلحة كيمياوية ولم تكن تلك 
التصريح�ات وغيرها وخصوص�ا التي صدرت 
عن الش�خصيات الرسمية االس�رائيلية وكذلك 
الصحاف�ة االس�رائيلية حول "المخ�اوف "من 
وجود القاعدة في ش�مال العراق، سوى قنابل 
ودخ�ان على م�ا كان يجري ف�ي الخفاء حول 
امكاني�ة ان تجد القاعدة له�ا موطىء قدم في 
الع�راق، خصوصا بع�د ان اصبحت كردس�تان 
ممرا امنا لمرور "المتطوعين "الى افغانستان 
فبع�د ان كان التنقل يتم عبر الح�دود االيرانية 
الى افغانس�تان صار االنتقال االمن اعتبارا من 
عام 1995 يتم عبر كردستان العراق ويرجح ان 
الوضع ظل كذلك حت�ى بعد االحتالل األميركي 

للعراق في عام 2003.
لقد كانت باقي اجزاء العراق بعيدة عن كل ذلك، 
وان كان�ت هي المقصودة ب�كل تلك التحركات 
بيد ان هذا البعد اخترق بعد االحتالل األمريكي، 
فظه�رت مجموع�ة تطلق على نفس�ها اس�م 
"انصار الس�نة" بعد االحتالل بخمس�ة اش�هر 
تتبن�ى "الجهاد "ض�د "المرتدي�ن "و "الكفرة 
"وبع�د حين ظهرت حركة جديدة، تحمل اس�م 
"كتائ�ب اب�ي حف�ص المص�ري" وراف�ق ذلك 
ظهور ابو مصعب الزرقاوي اميرا لما سمي ب� 
"دولة العراق اإلس�المية" وهكذا بدأت خيوط 
االره�اب القاع�دي الوهاب�ي تنس�ج النس�يج 
االرهاب�ي بيد مجهولة وش�رعت حدود العراق 
لكل من هب ودب من المتخمين باموال السحت 
الح�رام والحالمين بالثراء لجي�اع يبحثون عن 
لقم�ة العيش ف�ي مقابر 
واس�يوط  القاه�رة 
وف�ي الجزائ�ر وتونس 
ونج�د غيره�ا... فباعوا 
وآدميته�م  أنفس�هم 
بأقذر  االثم�ان  بأرخص 
الخسيس�ة  االفع�ال 
كربالء  مجزرت�ا  فكانت 
واغتي�ال الس�يد محم�د 
الص�در ومج�ازر  باق�ر 
بغ�داد وقبل وق�وع هذه 
المج�ازر، كان�ت القوات االميريكي�ة قد عثرت 
على وثيقة كتبت بخط الزرقاوي يحرض فيها 
اتباعه القادمين من خ�ارج الحدود للقيام بكل 
ما يؤدي الى اشعال نار الفتنة الطائفية ويؤكد 
مص�در عس�كري عراق�ي ان االع�الن عن هذه 
الوثيقة ما كان له ان يحصل من قبل االميركان 
لو لم تقع الوثيقة بيد أحد العسكريين العراقيين 
ال�ذي كان مكلفا بواجب امن�ي في عملية دهم 

الوكر الذي كان يتواجد فيه الزرقاوي.
الحقيق�ة الت�ي لي�س في وس�ع اح�د أن ينفي 
وجودها، هي أن المس�لمين ما عرفوا التطرف 
والعن�ف م�ن اجل العن�ف إال بعد ظه�ور التيار 
الوهاب�ي فمن�ذ ذلك الحين، أي من�ذ عام 1744 
عندم�ا وج�دت أفكار محم�د بن عب�د الوهاب 
المثي�ر للج�دل ح�ول أصله وحس�به ونس�به 
وصلت�ه باالنكلي�ز والماس�ونية والصهيونية 
ممثلة باليهودية التي يتهم انه منها... طريقها 
للتأثير على محمد بن س�عود المتهم باليهودية 
نس�با وال�ذي كان يش�غل ف�ي حينه�ا منصب 
حاك�م نجد، حيث ب�دأت عصابات الس�عوديين 
تدع�ي فرض دينها الجديد بحد الس�يف مدعية 
أن الجميع بدون اس�تثناء بما في ذلك المذاهب 
االس�المية المعروف�ة، خارج�ون ع�ن الدي�ن 
االس�المي ومرتدون بحس�ب م�ا تفهمه هي.. 
لقد بدأت شالالت الدم االسالمي في طول البالد 
االس�المية وعرضها.. وم�ا كان لها ان تتوقف 
أب�داً خصوص�ا بعد أن امتل�ك آل س�عود الثراء 

النفطي الفاحش.
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في مواجهة االرهاب الوافد

العراق من دار "حرب" الوهابيني إىل دار "سالم" وأمن للعراقيني

رحلة املجاهبة واملقاومة... 
العيار الثقيل يف معركة 

الوجود 

القديم اجلديد يف رحلة 
تصنيع العنف والتطرف من 

الوهابية إىل القاعدة 



حق�وق املرأة تدل عىل ما يمن�ح للمرأة والفتيات م�ن مختلف األعمار 
م�ن حقوق وحريات يف العالم الحديث، والتي م�ن املمكن أن يتم تجاهلها 
م�ن قبل بعض الترشيع�ات والقوانني يف بعض الدول.  وق�د كثرت مؤخراً 
ال�دورات والربام�ج التي تعنى بتطوي�ر مهارات القياديات من النس�اء يف 
العالم العربي، وأصب�ح كثري من الدول حريصة عىل تقدم املرأة يف أدوارها 
القيادي�ة والوظيفي�ة واعتالئه�ا مناصب حساس�ة يف الحكوم�ة. وهذه 
املبادرات املختلفة وتكريم النساء املتميزات وتوفري الرعاية الالزمة ليست 
مج�رد محاباة للمرأة وال هي مج�رد تمييز إيجابي بحق الجنس املضطهد 
تاريخياً، ففي الحقيقة أن تقديم الفرصة للمرأة لتويل مناصب قيادية هو 
فرص�ة حقيقية للتطور ولتحقيق فرصة لتغيري مس�تقبل العالم بالفعل. 
ونس�تعني للتدلي�ل عىل ذلك بكتاب الباحثة األمريكي�ة ليندا تار ويالن التي 
بدأت حياتها ممرضة ثم انقطعت عن العمل لتصبح أماً ثم عادت كباحثة 
وس�فرية للمرأة يف هيئة األمم املتحدة. فباالطالع عىل كتابها “نساء يقدن 
الطريق” تكش�ف ويالن أنه وبحصول النساء عىل 30 % فقط من السلطة 
يف أي بالد يمكن تغيري مستقبل العالم. ورغم أن الكتاب يبدو وكأنه يتوجه 
للنس�اء، إذ يقرتح أنه “دليلِك إىل بلوغ القيادة وتغيري العالم”، إالّ أن ويالن 
ال تخاطب فيه النس�اء فقط، ب�ل تتوجه أيضاً إىل الرج�ال وصناع القرار، 

مبينة أن سد الفجوة يف القيادة التي يسببها غياب النساء يساهم يف نجاح 
القيادة كله�ا يف أي مكان، ألن املرأة تدير األمور برؤية مختلفة وطريقتها 
الخاصة س�تجلب املزيد من األفكار وتبتكر نوعاً من التوازن وتحقق بيئة 
عمل منتجة يتم فيها تش�ارك وجهات نظر مختلفة يف املش�اكل والقضايا 
األساس�ية. وق�د تم تطبيق ه�ذه النظرية فعالً، فأعطيت امل�رأة 30% من 
مواق�ع صناع�ة القرار والس�لطة والقي�ادة يف 11 دول�ة يف مختلف أنحاء 
العال�م، وهي: روندا، الس�ويد، كوبا، فلندا، األرجنت�ني، هولندا، الدانمارك، 
انغ�وال، كوس�تاريكا، اس�بانيا والنروي�ج. وتذه�ب وي�الن إىل أن التغيري 
االجتماع�ي حتى عىل صعي�د األرسة الصغرية ال يمكن تحقيقه إذا لم تكن 
النساء رشيكات يف السلطة بمعناها السيايس واالقتصادي، مشرية إىل أنه 
ال يمكن أن نتحدث للنس�اء عن املس�اواة بينهن وبني الرجال بينما ال أحد 
يمث�ل امل�رأة يف مواقع القرار الت�ي تضع القوانني أو تل�ك التي ترشف عىل 
تنفيذه�ا. من جهة أخرى، تش�دد ويالن عىل رضورة التواصل والتش�بيك 
بني املنظمات النسائية يف العالم لتعلم التجارب املختلفة وكيف تمت إدارة 
القضاي�ا املعقدة وكيف وصلت املرأة ملواق�ع القرار فيها. كما أنها عرضت 
ألهمية وقوف الرجال بجانب النساء داعية لوجود “تحالف ذكوري” يقف 

مع وصول املرأة ملواقع جيدة يف السلطة.

إذا ش�عرت امل�رأة بع�دم الق�درة ع�ىل أداء دورها 
االجتماعي ,  وس�يطر التوتر ع�ىل عالقتها بزوجها أو 
بأبنائها أو إخوتها أو زمالئها ,  وانعكس ذلك من خالل 
عصبي�ة غري م�ربرة وانفع�االت عالية غ�ري محتملة 
مم�ن حولها ..  فالبد لها أن تأخذ األمر عىل محمل من 
الجدي�ة وتفكر يف الذه�اب إىل الطبي�ب النفيس ,  فقد 

تكون يف حاجة ملساعدته دون أن تدري . 
فكما يوضح د.محمود عبد الرحمن حمودة أستاذ 
الط�ب النفيس بكلي�ة طب جامعة األزه�ر, قد يكون 
العجز االجتماعي يف جهة واحدة أي أن تكون عالقتها 
بزوجها- عىل س�بيل املثال- س�يئة وأن هناك انعدام 
للتفاه�م بينهم�ا, أو أنها لم تعد تحتم�ل زمالءها يف 
العمل أو أح�د أبنائها, وقد يكون الخلل يف أداء دورها 
الوظيف�ي, فلم تعد ق�ادرة عىل أداء عمله�ا إن كانت 
موظف�ة, أو غ�ري ق�ادرة عىل تس�يري أمور وش�ؤون 
منزلها وتربية أطفالها ورعايتهم كما كانت من قبل, 
فأصبح�ت مهملة ال تق�وم بدوره�ا, أو أنها كزوجة 
ل�م تعد تقوى ع�ىل تحمل عالقته�ا الزوجية الخاصة 

بزوجها ول�م تعد تقبلها. كما يش�ري د.حمودة إىل ان 
بعض النس�اء قد تعاني من وس�اوس إم�ا يف صورة 
طق�وس متكررة م�ن التنظيف والرتتي�ب الزائد مما 
يجهده�ا جس�مانيا مع ع�دم رضا عما تفع�ل, مثل 
تك�رار قف�ل أنبوب�ة البوتاج�از أو إع�ادة الوضوء أو 
الصالة, وقد يكون بدرجة شديدة تسبب اإلزعاج, إما 
الستهالك وقتها أو لتداخلها مع أنشطتها اليومية أو 
أدائها لوظيفتها املهنية أو أدوارها االجتماعية املعتادة 

أو عالقاتها مع اآلخرين وال تستطيع مقاومتها.
وقد تعاني املرأة من أعراض االكتئاب الذاتية التي 
تستش�عرها م�ن فقد االهتم�ام أو االس�تمتاع يف كل 
األنش�طة أو أغلبه�ا, باإلضافة إىل أع�راض مصاحبة 
تحدث تغريا يف األداء الوظيفي السابق لها, واضطراب 
الشهية وتغري الوزن واضطراب النوم وزيادة النشاط 
الحرك�ي أو نقصه, ونق�ص الطاقة والش�عور بفقد 
القيمة أو اإلحس�اس بالذنب الش�ديد غري املناس�ب, 

وصعوبة التفكري أو الرتكيز وتكرار فكرة املوت.
وبالنس�بة الضطراب الشهية لدي املرأة فهو غالبا 

ما يكون بفقد الشهية الشديد ونقص يف الوزن, ولكن 
أحيانا تزداد الشهية ويزداد معها الوزن, ويكون ذلك 
نوعا م�ن االنفجار للداخل. ويش�ري د.حم�ودة إىل أن 
صعوبات النوم تعد أحد أعراض االكتئاب التي تعاني 
منه�ا امل�رأة, ويف الغالب تكون يف ص�ورة أرق وأحيانا 
تكون زيادة النوم, واألرق قد يش�مل صعوبة الدخول 
يف الن�وم أو أرق يتخلل النوم أو أرق يف الصباح الباكر, 
أما كثرة النوم فتش�مل النوم أكثر من املعتاد أو النوم 
املتقطع, وكثريا ما يكون س�بب لج�وء املرأة للطبيب 
هو اضط�راب النوم. وأحيانا يصاح�ب االكتئاب لدى 
املرأة فوران )أو تأجج( داخيل يأخذ شكل عدم القدرة 
عىل االس�تقرار يف مكان أو التجوال أو الطرق باليد أو 
شد الش�عر أو حك الجلد, وأحيانا التبلد الحركي الذي 
يأخ�ذ صورة ب�طء حركة الجس�م وب�طء الكالم مع 
فرتات صمت قبل اإلجابة عىل األسئلة, ويكون الكالم 
بص�وت خافت وعيل نغمة واحدة, باإلضافة إىل نقص 
ك�م ال�كالم أو البك�م, ويصاحب ذلك نق�ص الطاقة 

والشعور باإلجهاد.

14

كيفية التعامل مع خالفات االبناء فيام بينهم ؟!
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ال تنيس نفس�ك: “يا أيتها األم” أنت قبل كل يشء. وهذا 
يعني أنه عليك رعاية نفسك أوال لتستطيعني القيام برعاية 
أي ش�خص آخر حتى ولو كانوا أطفالك. فمن الطبع عليك 
أن تقدم�ي له�م الغذاء وم�ا ش�ابه ذلك م�ن الرضوريات 
الالزمة يف تربيتهم, وال تنيس نفسك. إن هذا يعني أن تنامي 
وق�ت نوم الطفل إذا كنت أما جدي�دة لطفل حديث الوالدة. 
و أن ال تفك�ري يف األعمال املنزلي�ة، فلن تطري الصحون إذا 
لم تغس�ل يف وقتها و بدال من غسل الصحون خذي حماما 

طويال مليئا بالرغاوي.
أن�ت لس�ت كامل�ة: تأديت�ك لألعم�ال الخاص�ة برتبية 
أوالدك ع�ىل أكمل وج�ه ليس دليال عىل األموم�ة العظيمة. 
كوني واثقة بأنك لس�ت كاملة. وأن أفضل ما تقدمه أفضل 
األمه�ات ألوالدهن, ال يخلو من األخطاء. فعليك اس�تيعاب 
ذل�ك جي�دا حتى تك�ون لديك املق�درة عىل إكم�ال مهمتك. 
ليس هناك مب�ادئ توجيهية يتوجب عليك إتباعها يف تربية 
أطفالك، ولكن عليك فقط أن تبذيل قدر ما تستطيعني فعله 

لهم وليس أكثر.
الوق�ت: لق�د كان ذل�ك باألمس فقط عندم�ا كنت أغري 
لولدي املراهق حفاضته وهو صغري. ذكرت هذا ألني أشعر 
ب�أن أطفالنا يكربون بش�كل رسيع ج�دا. فعليك أن تقيض 
الكث�ري م�ن الوق�ت معهم, م�ع أن ذلك قد يك�ون صعبا يف 
كثري من األحيان نظرا للمش�اغل اليومي�ة املتعددة، ولكنك 
إذا اقتطعت من وقتك ولو 15 دقيقة إلجراء محادثة معهم 

سيكون مفيدا لكم عىل حد سواء!
التواصل مهم: التواصل ه�و أيضا أمر يف غاية األهمية. 
فم�ن الرضوري أن نتواصل مع أبنائن�ا. ففي مرات عديدة 
ت�م إغالق أبواب االتص�ال بينك و بني ول�دك. ولكننا نريد 
يف النهاي�ة أن ال يش�عر ولدك بالعناء الش�ديد يف طلب 

املساعدة منك عندما يكون بحاجة ماسة إليك. 

املقادير :
-60 غرام�اً من الجبن األبي�ض غري اململّح 

،400 غرام من السبانخ املطبوخة
-حبة م�ن البصل مفروم�ة،70 غراماً من 

النعناع،3 مالعق من زيت الزيتون
-بهارات )ملح وفلفل أسود و20 غراماً من 

الحّبة السوداء و20 غراماً من السمسم(
-صفار بيضة

مقادير العجينة:-كوب من الدقيق-ملعقة 

من الفانيليا-ملعقتان من الخمرية-بيضة
-نصف كوب من املاء

-ملعق�ة م�ن ال�� "أوفلت" وه�و نوع من 
أنواع الفانيلي�ا املخلوطة ب� "البايكنج باودر" 
يساهم يف رفخ العجينة-ذّرة من امللح والسكر-

40 غراماً من الزيت
طريقة التحضري:

1- تع�ّد العجينة عرب خل�ط مكوّناتها، مع 
إضاف�ة امل�اء إليه�ا تدريجي�اً حتى تتماس�ك، 
ث�م تعجن جّيداً، وتدع ملّدة نصف س�اعة حتى 

تختمر.
2- تقس�م إىل ك�رات صغ�رية، ث�م تح�ى 
)ينصح بإيداع قس�م منها( بمزيج مؤلّف من 
السبانخ والبصل، وذلك بعد تقليب السبانخ مع 
البصل وزيت الزيتون يف مقالة عىل النار ملّدة 5 
دقائق. تشّكل العجينة عىل شكل مثلثات، بعد 

حشوها، وترّص يف صينية الخبز.
3- تش�ّكل الكمّي�ة املتبقي�ة م�ن العجينة 
بش�كل مس�تطيل، وتحى بالجبن والنعناع، 

وترّص يف صينّية الخبز.
4 -يده�ن وج�ه الفطائ�ر بصف�ار البيض 
وترّش الحّبة الس�وداء والسمس�م عليها. ثم، 

تخبز ملّدة 20دقيقة تقّدم ساخنة.

�أكلة �شهية

يوم�اً بعد آخ�ر، تكرب معاناة امل�رأة العراقي�ة التي ال 
تحس�دها النس�اء يف أي مكان من العالم ع�ىل أوضاعها 
يف عراق اليوم، عىل الرغم من الش�عارات الرنانة، الرباقة، 
التي احت�وت كل مالمح اإلغراء، ووعدتها بالكثري الكثري، 

فلم يتحقق من هذا الكثري حتى النزر القليل!
وح�ني يصار حديثنا عن هموم املرأة العراقية اليومية 
الب�د أن نش�عر بالح�رية.. كيف نب�دأ؟ او من اي�ن نبدأ يف 
خضم هذه الزحمة املرعبة والخلطة الغريبة من املتاعب 
والعذابات التي تكابدها املرأة العراقية، وتتحمل مشاقها 

بمنته�ى القوة والصالب�ة والصرب، حتى غ�دا القول أن 
امل�رأة قارورة ال ينطبق عليها، ألنها غري قابلة للكرس 
بتات�اً! وه�ذا م�ا أثبتته أع�وام املعاناة م�ع الحروب 
والحصارات وصوالً إىل الضغوط الخرافية يف عراق ما 

بعد التغيري.
أظن ان أي�رس طريق للخوض يف بحر الهموم � غري 
االزرق بالطبع � هو توجيه س�ؤال او بضعة اس�ئلة اىل 

من يعنيه االمر او من ال يعنيه:
ما الذي تعانيه ام�رأة، تعرض بلدها لالحتالل، 

وم�اج يف ش�وارعه غ�ول القت�ل، وحف�رت فيه 
املفخخ�ات حف�راً عميق�ة مليئ�ة بالذكريات 

الحزينة؟!
ما الذي تعانيه امرأة تتجه إىل الشيخوخة 
برسع�ة، كأنه�ا تس�ابق مقايي�س الزمن 
التقليدي ماراثوني�اً وصوالً إىل مرايا مليئة 

بالتجاعيد؟!
امل�رأة العراقي�ة، تس�ابقها األي�ام ايضا، 

وقب�ل ذل�ك تس�ابقها املخ�اوف م�ن ان تبتل�ع 
املفخخات وعصابات القت�ل كل أعزائها. فكم من امرأة 

مس�كينة اس�تقبلت ولداً او اخاً او اباً لها بال رفات ..انما 
مجرد بقايا رماد حار؟.. وكم من امرأة ترملت، واصبحت 
وحي�دة يف ه�ذا العال�م الوح�ي، وتوج�ب عليه�ا اعالة 

اطفاله�ا وحمايتهم وايصالهم اىل مرفأ االمان ؟ وكم من 
ام�رأة فقدت معيلها ، واخذت تطرق االبواب وتس�تجدي 

الشفقة؟!
انها تري�د ان ترصخ بأعىل صوتها عّل العالم يس�مع 

تع�اد  ان  تري�د  والص�دى..  اليه�ا الص�وت 
كرامتها املهدورة .

انه�ا تري�د ان تنج�يل 
الغمام�ة الس�وداء عن 

وجه س�مائه، وتتحرر الش�وارع من كل طارئ اقتحمها 
وغرّي جغرافياتها وشوه معاملها. 

انه�ا تريد ان يتغري كل ذلك ، لكي تس�ري يف الش�وارع 
وتقصد غاياتها بأمان.

انه�ا ترغ�ب بالذهاب اىل عمله�ا اليومي م�ن غري ان 
يحبس�ها الزح�ام الخان�ق س�اعات يف الش�وارع املغلَقة 
بالحواج�ز الكونكريتي�ة، فيضيع الزمن منه�ا عبثاً يف 
االنتظارات املريرة التي تنهكها بش�كل يومي مستمر 

ضاغط حتى اإلعياء. 
انها ترغب بالتنزه يف ش�وارع هادئة نظيفة غري 
مشوهة بالسيارات املفخخة والعبوات الناسفة ، بيد 
أن رغباته�ا ال تكفي، ألن ثمة قوة يجب أن تس�ندها 
لتحقيق تلك الرغبات التي تدغدغ وس�ائد كل النساء 
العراقيات اللواتي ال يجدن يف ش�وارع النهار ما ُيفرح 

القلب، فيهرعن اىل شوارع الحلم.
غري أن شوارع الحلم لم تعد هي نفسها ، 
خاوية االّ من أوراق الخريف املحَبَبة، 

والضوء املتوهج يف نهاياتها.
الكابوس  واحد مالمح هذا 
التي�ار  غي�اب  الواقع�ي.. 
من�ازل  ع�ن  الكهربائ�ي 
العراقيني عىل الرغم من أنهم 
ينتم�ون اىل الق�رن الح�ادي 
االنفج�ار  ق�رن  والعرشي�ن.. 
املعلومات�ي والتقني�ات املذهل�ة، 

وليس عرص الكهوف الحجرية!!
ُيعذبه�ا ان تج�د أطفاله�ا يتل�وون 
بس�بب انقطاع الكهرب�اء، ويصابون بأع�راض َمرَضية 
ش�تى ناجمة عن الح�ر من غري ان يفهم�وا ملاذا يتوجب 
عليه�م ان يعانوا هك�ذا ،ألنهم ال يملك�ون املقدرة املالية 

التي تشرتي لهم الهواء البارد!!

�ملر�أة

يعترب الخالف والرصاع واملنافسة بني أبنائك، أي بني األشقاء، أمرا 
رك يس�بب التوتر للعائل�ة بأكملها، ولكن ع�ىل كل أم أن  تد

أن املنافس�ة والغ�رية والخالف�ات ب�ني أبنائها 
وبعضهم البعض أم�ر طبيعي ويبقى دورها 
هو مس�اعدة أبنائه�ا عىل التعام�ل مع تلك 
املش�اعر بطريقة صحية. يج�ب عىل األم أن 

تعلم ايضا أنها إذا لم تحاول حل مشاعر الغرية 
والرصاعات بني أبنائها، فإن تلك املشاعر السلبية 

س�تنمو معهم وس�تعيقهم يف أم�ور كثرية يف 
حياته�م املس�تقبلية. أحيان�ا ق�د تكون 

الخالفات بني األشقاء أو األبناء بسبب 
الغ�رية حني يش�عر طفل ب�أن والدته 
تح�ب ش�قيقه أكثر من�ه. ويف بعض 
األحي�ان األخرى قد تتطور املنافس�ة 
وتتح�ول  األش�قاء  ب�ني  الطبيعي�ة 
لرصاع�ات مس�تديمة. ويمكن�ك عن 
طريق مجموعة من األفكار والنصائح 

التعام�ل بطريقة إيجابي�ة مع خالفات 
أبنائك وغريتهم من بعضهم البعض.

إذا كن�ت ق�د رزقت بطفل�ني أو أكثر 
فإن�ه م�ن الطبيع�ي أن تنم�و بينه�م 
مشاعر غرية وخاصة أنهم سيبدأون ىف 
التنافس عىل حب�ك ومدى رعايتك لهم 
واعتنائ�ك بهم. وبالتأكيد فإن طفال يف 

الثاني�ة من عمره لن يس�توعب جيدا فكرة املش�اركة ولذلك يجب أن 
تكوني صبورة وترشحي ألبنائك أن مهمتك االعتناء 
بهم جميعا بطريقة بها مساواة وأن الحصول 

عىل حبك ليس منافسة بينهم.
ح�اويل أن تخصيص بع�ض الوقت 
يوميا إلمضائه مع طفلك األكرب س�نا 
بدون شقيقه الصغري ألن الطفل األكرب 
س�نا قد يش�عر أنه مهمل بعض اليء 
بع�د والدة ش�قيقه الصغ�ري، ولكن عليك 
أن ترشح�ي له أنه عندما كان طفال حديث 

هو  خ�ر ال�والدة  آل ا
كنت فق�د 

تمض�ني معه الكثري من الوقت. يمكنك أيضا أن تحاويل إرشاك ابنك أو 
ابنتك األكرب س�نا يف االعتناء بشقيقهم الصغري. إذا الحظت أن طفلك 
يتعامل بطريقة جيدة مع شقيقه األصغر منه فعليك أن تثني 
عليه بس�بب هذا األمر، وإذا رأيت مثال طفليك جالس�ني 
معا يلعبان يف س�عادة فيمكنك أن تكافئيهما عىل هذا 
األم�ر باصطحابهما لتن�اول الطع�ام يف الخارج أو 

يمكنك أن تكتفي فقط بكلمة شكرا.
ي  خ�رب أن�ك ا أبن�اءك 
شجارهم تخش�ني أن 

ورصاعاته�م الدائمة قد تجعلهم ي�ؤذون بعضهم البعض مع الوضع 
يف االعتبار أنه يجب عليهم ان يس�توعبوا العواقب والنتائج الطبيعية 
لترصفاتهم الس�لبية. فعىل س�بيل املثال إذا كان أبناؤك يتش�اجرون 
م�ا أدى لكرس اللعبة الت�ي يلعبون بها مع الوض�ع يف االعتبار أنه لن 
يتم اس�تبدالها فإنهم بالتأكيد سيشعرون بالخسارة وهو األمر الذي 
س�يجعلهم يتعلم�ون دون أن تحتاج�ي ملعاقبته�م. ال تنتظ�ري من 
طفلك األكرب س�نا أن يقوم دائما باالعتناء بش�قيقه الصغري ألن هذا 
قد يولد لديه نوعا من التذمر والكره. ويمكنك أن توكيل لطفلك املهام 
الخاصة باالعتناء بش�قيقه الصغري ولكن بالتدري�ج وطبقا ملرحلته 
العمرية. وعليك أن تش�جعي طفلك األكرب س�نا أن يكون مثاال وقدوة 
جي�دة أم�ام ش�قيقه الصغري.  يج�ب أن تفرقي جيدا ب�ني الخالفات 
العادية بني أبنائك وبني أنواع الش�جار التي ق�د تتطلب تدخلك بينهم 
مثل أن تسمعي رصاخهم عىل بعضهم البعض لفرتات طويلة. وهناك 
بعض األوقات التي قد تش�عرين فيه�ا أنه يجب أال تتدخيل بني أبنائك 
وترتكيهم لحل مش�اكلهم بأنفسهم. إذا كنت قد قررت أال تتدخيل بني 
أبنائك فإن هذا ال يعني أنك يجب أال تراقبيهم أو ترشيف عىل ما يجري 
بينه�م حتى ال يعت�دي واحد منهم عىل اآلخر بال�رضب مثال. تحدثي 
دائما مع أطفالك حول الطريقة التي يجب أن يتعامل بها األشقاء مع 
بعضه�م البعض وكيف أن العائلة الواحدة يج�ب أن يتكاتف أفرادها 
مع بعضهم البعض. أحيانا قد تكون الخالفات بني األشقاء أكثر حدة 
إذا كانوا من نفس الجنس وأعمارهم متقاربة. واعلمي أن مس�اعدة 
طفلك عىل حل خالفاته مع شقيقه بطريقة إيجابية فإن هذا سيعلمه 
مهارات التفاوض وحل املش�اكل ومراعاة شعور اآلخرين والكثري من 

األمور اإليجابية األخرى.

نصائح30 % من قيادة املرأة تغيرّ العالـم
 لتصبحني أمًا عظيمة

نات معجرّ
 السبانغ واجلبن 
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�أ�شماء حممد م�شطفى
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جاء يف املادة األوىل من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة العراقية ب�ان الدع�وى الجزائية تحرك 
بش�كوى ش�فوية او تحريري�ة تق�دم اىل قايض 
التحقيق او اىل اي مس�ؤول يف مرك�ز الرشطة او 
اىل املحق�ق او اىل اي عض�و م�ن اعض�اء الضبط 
القضائ�ي من قبل املترضرين من الجريمة او من 
يق�وم مقامه قانون�اً او أي ش�خص علم بوقوع 
هذه الجريمة وحتى ان الش�كوى يمكن ان تقدم 
عالوة عىل ما ذكر اىل املدعي العام او نائبه ويجوز 
ان تكون الش�كوى اىل اي من منتسبي الرشطة يف 
حالة حضورهم اذا كانت الجريمة مشهودة حيث 
تكون كذلك اذا ش�وهدت ح�ال ارتكابها او عقب 
ارتكابها بربهة يسرية او اذا تبع الجمهور املجني 
علي�ه بالرصاخ او اذا وجه عق�ب ارتكابها يحمل 
ادوات حادة او اسلحة او امتعة يستدل منها عىل 

انه فاعل او رشيك يف الجريمة . 

الدعاوى اجلزائية واملجني عليه

وف�ق قانون اصول املحاكمات الجزائية النافذ 
فإن�ه ال يجوز تحري�ك الدعوى الجزائي�ة اال بناًء 
عىل ش�كوى من املجني عليه او من يقوم مقامه 
قانون�اً وف�ق املادة الثاني�ة من ه�ذا القانون ويف 
الجرائ�م التالي�ة زن�ا الزوجية او تع�دد الزوجات 
خالفاً لقانون االحوال الشخصية والقذف والسب 
وافش�اء االرسار او التهديد او االيذاء اال اذا كانت 
الجريمة وقعت عىل مكلف بخدمة عامة والرسقة 
واالغتص�اب وخيان�ة االمان�ة واالحتي�ال واتالف 
االموال او تخريبها وانتهاك حرمة املساكن ومواد 

اخرى تتعلق بذات املجني عليه.

وبين�ت املادة 8 م�ن هذا القان�ون ان الجرائم 
التي تش�رط تقديم الشكوى من املجني عليه اذا 
قدمت وتركها املش�تكي دون مراجعة فإنه يعترب 
متنازالً عن ش�كواه اذا تركه�ا دون مراجعة مدة 
3 اش�هر دون عذر مرشوع حي�ث يغلقها قايض 
التحقيق. ويف حالة تنازل املش�تكي عن ش�كواه 
او حقه الجزائي فإن ذلك ال يس�تتبع التنازل عن 

الحق املدني ما لم يتم الترصيح بذلك . 

التحري عن الجرائم وجمع األدلة
بين�ت املادة 39 من قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة ان اعضاء الضب�ط القضائي هم الذين 
يتول�ون التحقيق بإرشاف قض�اة التحقيق وهم 
ضب�اط الرشطة ومن يعمل معهم ومختار املحلة 
ومدير الس�كة الحديد ورئيس الدائرة او املصلحة 
الحكومي�ة واملحقق�ون العدليون حي�ث يتولون 
التحقي�ق يف الجرائم التي ت�رد اليهم وجمع االدلة 

واج�راء  والتح�ري 
واملحارض  الكشوفات 
االدلة  عىل  واملحافظة 
املتوف�رة  والقرائ�ن 

لديهم او التي يحصلون 
عليها ووفق املادة )44( 

م�ن القان�ون اع�اله فإن 
القضائ�ي  الضب�ط  اعض�اء 

له�م يف حالة الجريمة املش�هودة منع الحارضين 
ع�ن مغادرة م�كان الحادث وان يطلب�وا معاونة 
الرشطة، وتنتهي مهم�ة عضو الضبط القضائي 
عند حضور ق�ايض التحقيق اىل مكان الحادث او 

حضور املحقق العديل او االدعاء العام.

الإخبار عن اجلرائم

جاء يف املادة / 47 من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة وبالتحدي�د يف املادة 47 من�ه انه يجوز 
ملنه وقع�ت عليه جريمة او لكل م�ن علم بوقوع 
جريمة تحريك الدعوى فيها ابالغ قايض التحقيق 
او االدع�اء العام او مراك�ز الرشطة اي احد هذه 
املراكز ويجوز لهذا املخرب يف بعض الجرائم الخطرة 
او املعاق�ب عليه�ا باالع�دام او الس�جن املؤبد او 
املؤقت ان يطلب عدم الكشف عن اسمه او هويته 
وعدم اعتباره شاهداً ولقايض التحقيق ان يدون 
خالص�ة  م�ع  ذل�ك 
ر  خب�ا ال ا
ويقوم 

بإج�راء التحقي�ق وف�ق االص�ول مس�تفيداً من 
املعلومات التي تضمنه�ا االخبار دون بيان هوية 
املخ�رب يف االوراق التحقيقي�ة وتالحق يف املادة 48 
من ذات القان�ون عىل ان كل مكلف بخدمة عامة 
عل�م بحكم عمله بوقوع جريم�ة او كان حارضاً 
ارت�كاب جناي�ة ان يق�وم ف�وراً باب�الغ الجهات 

املختصة بالتحقيق والتي ذكرناها اعاله .

مالحظات ب�ساأن املخرب ال�سري

هناك فرق بني املخرب الرسي واملصدر الرسي، 
حي�ث ان الثاني هو الذي يزود جهة معينة يرتبط 
به�ا باملعلومات ام�ا االول فهو غ�ري مرتبط بأية 
جه�ة ويف الحقيق�ة نرى من وجه�ة نظر خاصة 
ان هذه املادة الخاص�ة باملخرب الرسي تحتاج اىل 
التعدي�ل وان ترف�ع وان يكون بديلها هو انش�اء 
جهاز )تحري�ات( مرتبط بالرشطة تكون مهمته 
جم�ع االدلة كما هو الحال يف مرص والجزائر وان 
ي�رشع قانون خ�اص بهذا املوض�وع حتى نبتعد 
ع�ن الوقوع يف االخطاء التي ق�د تصل عن طريق 
املخربين وش�هادة هؤالء املخربي�ن دليل ال يمكن 
اعتم�اده يف الحك�م اال اذا ع�زز بدلي�ل او قرينة 

اخرى . 
ووفق املادة 200 من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة تنقيض الدعوى الجزائي�ة بوفاة املتهم 
او ص�دور ق�رار بات بها او بالعف�و عن الجريمة 
ويجوز العودة اىل الدعوى من جديد يف حالة ظهور 
ادل�ة جديدة.. وتنه�ي الدع�وى الجزائية بصدور 
ق�رار العفو الع�ام او صدور مرس�وم جمهوري 

بالعفو الخاص.

امل�ادة / 90 م�ن الدس�تور 
العراقي 

القض�اء  مجل�س  )يت�وىل 
ادارة شؤون الهيئات القضائية 
وينظ�م بقانون طريقة تكوينه 
واختصاصه وقواعد سري العمل 

فيه(. 
املادة /91 

القض�اء  مجل�س  يم�ارس 
االعىل الصالحيات التالية:

اوالً. ادارة ش�ؤون القض�اة 
القض�اء  ع�ىل  واالرشاف 

االتحادي.
رئي�س  ترش�يح  ثاني�اً: 
التميي�ز  محكم�ة  واعض�اء 
االتحادية ورئيس االدعاء العام 
ورئيس هيئة االرشاف القضائي 

وعرضه�ا ع�ىل مجل�س النواب 
للموافقة عىل تعيينهم.

ثالثاً: اقراح مرشوع املوازنة 
القضائي�ة  للس�لطة  الس�نوية 
االتحادية وعرضها عىل مجلس 

النواب للموافقة عليها . 

س/ من األخ عباس وهو س�وداني 
يف  ج�زارة  مح�ل  صاح�ب  الجنس�ية 
منطقة الك�رادة داخ�ل ارخيته يقول، 
ما هو املوق�ف القانون�ي للعربي الذي 
يكتس�ب الجنس�ية العراقية وله اوالد 

صغار قارصين؟
ج/ وفقاً لقانون الجنسية العراقية 
الجنس�ية  العراق�ي  اكتس�ب غ�ري  اذا 
العراقي�ة يصب�ح أوالده غ�ري البالغني 
سن الرشد )عراقيني( برشط ان يكونوا 
مع�ه مقيمني يف داخل العراق، واذا فقد 
عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعاً 
لذل�ك اوالده القارصي�ن ويج�وز لهم 
اس�ردادها اذا عادوا اىل العراق واقاموا 
فيه سنة واحدة وال بد من التنويه أنه ال 
يستفيد من هذه الحالة اوالد العراقيني 

الذي�ن زالت عنهم الجنس�ية العراقية 
بموجب القانون رقم )1( لسنة 1950 
ورق�م 12 لس�نة 1951 وه�م اليهود 

الذين كانوا مقيمني يف العراق. 
س/ من االخ عدنان س�المة وهو 
موظ�ف يف وزارة العلوم والتكنولوجيا 
يقول:  هل يجوز للمواطن االجنبي أن 

يرث العراقي مثالً املواطن السويدي؟
ج/ هذا االختالف بالجنس�ية غري 
مانع ل�إرث يف كافة االم�وال املنقولة 
وغ�ري املنقولة، ولك�ن العراقي ال يرث 
االجنب�ي اال اذا كانت تلك الدولة تورث 

العراقي منه وبالعكس.
س/ االخ رج�ب ع�واد ج�واد من 
مدين�ة النهروان يقول، تويف ش�خص 
عن زوجة واب ما مقدار س�هامهم يف 

االرث ؟ 
ج/ للزوجة 6 س�هام واالب ثمانية 
س�هام وكل ابن 17 سهماً فيصبح 34 
سهماً واملسألة االرثية هي 48 سهماً. 
س/ من االخ ع�ي محمد قحطان 
م�ن مدين�ة ديل عب�اس يف محافظ�ة 
دي�اىل يقول، قدمت طلبا اىل مؤسس�ة 
الش�هداء وقد رفض طلبي من اللجنة 

الخاصة فماذا افعل؟ 
يف  الخاص�ة  اللجن�ة  ق�رارات  ج/ 
مؤسسة الش�هداء قابل للتظلم ابتداًء 
الخاص�ة ع�ىل  اللجن�ة  وعن�د ارصار 
قراره�ا فباألم�كان اقام�ة دع�وى يف 
الك�رادة وه�ذه  الب�داءة يف  محكم�ة 
االج�راءات مرس�ومة يف قان�ون هذه 

املؤسسة املرقم 3 لسنة 2006 . 

املالح�ظ أن هن�اك ح�االت يل�زم فيه�ا قان�ون االدارة 
بتس�بيب قراراته�ا. فيجب عىل االدارة أن توضح الس�بب، 
مث�اًل حني ين�ص القانون عىل ع�دم جواز توقي�ع الجزاء 
ع�ىل املوظف إال بع�د إجراء التحقيق معه وس�ماع أقواله. 
أي يج�ب أن يك�ون الق�رار بتوقي�ع الجزاء املس�بب. وإن 
القضاء اإلداري الفرنيس ينظر اىل العيب الذي يشوب ركن 
الس�بب عىل أنه س�بب مس�تقل من أس�باب الغاء القرار 
االداري املعي�ب. وق�د تط�ورت رقاب�ة القض�اء االداري يف 
فرنسا عىل س�بب القرار االداري تطوراً كبرياً حيث اصبح 
يف الوقت الحارض الطعن بأس�باب الق�رار والرقابة عليها 
م�ن اكثر ان�واع الطعن اهمي�ة واكثرها ش�يوعاً. ويمكن 
أن نلم�س موق�ف القض�اء العراق�ي من ركن الس�بب يف 
القرار االداري بالنظ�ر اىل قرارات محكمة التميز ومجلس 
االنضب�اط ومحكمة القضاء االاري التي نش�أت وبارشت 
مهامه�ا يف الرقابة عىل الق�رارات اإلدارية يف 1990-1-10 
والتي أصدرت القرارات املتعلقة بركن السبب وعدم صحة 
اس�تناد االدارة يف تكيفها للوقائ�ع اىل النصوص القانونية 

التي استندت عليها.
3- ركن الشكل 

ويعن�ي املظه�ر الخارجي للقرار االداري. فقد اس�تقر 
القض�اء االداري والفقه عىل أن الق�رار اإلداري ال يخضع 
لش�كل مح�دد. فإذا لم يحدد املرشع ش�كال معين�ا للقرار 
االداري ف�إن اإلدارة تس�تطيع أن تص�دره بأي�ة ص�ورة 
تختاره�ا . إذن القاعدة العامة هي أن القرار اإلداري حني 
يصدر من جهة االدارة فإنه ال يخضع ألي شكل محدد أي 
ال يشرط ان يصدر بصيغة معينة وشكل معني. وقد أكدت 
محكم�ة القضاء االداري يف مرص ذل�ك بقرارها الصادر يف 
)12-12-1950( أن األوام�ر اإلداري�ة ليس لها ش�كل وال 
ان�واع تحرصها بل هي مجرد تعب�ري من املوظف املختص 
عن ارادته يف الت�رصف عىل وجه بني يف أمر معني ولغرض 
م�ن أغراض وظيفته ويف ح�دود اختصاصه. وال يتعني أن 
يكون األمر اإلداري صحيحا أو مطابقا للقانون. بل يكون 
لألمر االداري قوام بمجرد صدوره بطريقة قاطعة تنفيذية 
ويصح الطعن فيه من كل ذي مصلحة. وقد قررت محكمة 

القضاء االداري يف م�رص مبدأ عدم خضوع القرار االداري 
لشكلية معينة ما لم يحتم القانون عىل االدارة اتباع شكل 
محدد. من هذا نرى انه اذا اش�رط القانون ش�كالً معيناً 
للق�رار االداري فيجب ع�ىل االدارة اتباع�ه ومراعاته مثالً 
اذا اش�رط القان�ون رضورة قي�ام االدارة بالتحقيق قبل 
اصدار القرار. او استش�ارة جهة فنية مختصة أو رضورة 
التنبي�ه قب�ل اتخاذ القرار. غ�ري أن القض�اء وحرصاً منه 
عىل نشاط االدارة فقد اس�تقر عىل التفرقة بني )األشكال 
الجوهري�ة التي تؤثر يف حقوق األف�راد وحرياتهم(. والتي 
يرتب عىل ع�دم مراعاتها الحاق الرضر بضمانات األفراد 
. وبني )االش�كال غري الجوهرية التي ال تؤثر يف الضمانات 
املقررة(. ومن األش�كال الجوهرية مث�اًل اذا كانت القواعد 
االجرائي�ة او الش�كلية قد تقررت ملصلح�ة الفرد هنا قبل 
اص�دار الق�رار يجب ع�ىل االدارة االلتزام بذل�ك . واال كان 
الق�رار باط�ال. واذا كان�ت القواعد االجرائية او الش�كلية 
مقررة لصال�ح االدارة فال تعد من األش�كال او االجراءات 
الجوهري�ة. وال يرتب عىل إغفاله�ا بطالن القرار االداري. 

مث�اًل طلب املوظف النقل اىل جهة أخ�رى. ووافقت االدارة 
علي�ه دون الع�رض عىل لجنة ش�ؤون املوظف�ني. وهنا ال 
يجوز لصاحب الشأن أن يطعن ببطالن القرار بحجة عدم 

مراعاة الشكل املطلوب.
4- املحل 

ويعني )موضوع القرار( او االثر الذي ينجم عن القرار 
مبارشة. س�واء بإنش�اء مركز قانوني موج�ود ام إلغائه. 
ويجب أن يكون املحل ممكنا وجائزا من الناحية القانونية. 
وإال كان باط�ال ملخالفته للقان�ون. ويقصد بالقانون هو 
املعنى الواس�ع أي )القاعدة القانونية( أياً كان مصدرها. 
مث�ل الق�رار الص�ادر بتوقي�ع عقوب�ة تأديبية ع�ىل احد 
املوظف�ني الذي لم يتضمنها قانون الخدمة املدنية بالدولة 
يعت�رب باطال لعيب يف محله فمحل الق�رار اذن هو التغيري 
ال�ذي يحدثه يف الوض�ع القانوني القائ�م لحظة صدوره. 
فينش�أ مركز قانوني جديد او يعدل أو يلغي مراكز قائمة. 
مث�ل تعيني موظ�ف )محلة( هو إدخال ش�خص يف املركز 

التنظيمي للوظيفة التي يشغلها. 

ابراهيم الخل�ف يعيش يف قرية 
ال يألف ناسها، فهم جميعاً اقرباء 
واوالده  ه�و  اال  عموم�ة  واوالد 
الثالث�ة، فه�م من عش�رية أخرى، 
وكل أهل هذه القرية ال يحبونه ال 
هو وال أوالده، مع ذلك جعل لنفسه 
عاملا خاصا ودائرة ال يخرقها احد، 
فبس�تانه الصغري وارضه الزراعية 
هي محاطة بس�ور كبري مع بيته 
الواسع والذي روض اوالده الثالثة 
عىل عدم االحت�كاك مع ابناء هذه 
القري�ة الظال�م أهلها فه�و يزور 
م�ع عائلت�ه قري�ة أخ�رى بها كل 
أقربائ�ه وأبن�اء عمومت�ه والذين 
طلبوا منه وألكثر من مناسبة بأن 
يتحول اىل جوارهم حتى يأمن عىل 
نفسه وعائلته، إال أنه كان يرفض 
ويرص عىل عدم الهروب النه يقول 
دائم�اً )انا لم اخال�ف ال الرشع وال 
القان�ون( وم�ع ذلك ظل�ت حياته 
متأرجح�ة يف هذه القري�ة التي ال 
تهدأ بها االحداث . حيث جاءه ذات 
يوم احد جريانه )ثامر زياد( وطلب 

من�ه أن يم�رر الس�لك الكهربائي 
املوص�ل اىل )املول�دة الكهربائي�ة( 
خالل بيته فوافق )ابراهيم الخلف( 
عىل مض�ض مع أن�ه امتعض من 
دخول هذه النماذج التي ال يحبها 
اىل داره وفع�اًل تم ربط )الس�لك( 
ف�وق النخل�ة الت�ي تتوس�ط بيت 
)ابراهيم الخلف( وانتهى املوضوع 
اال أنه وذات يوم وبينما كان غائباً 
ع�ن بيت�ه ج�اء )ثامر زي�اد( مع 
احد الش�باب وطرق الباب ودخلها 
مع وج�ود اوالد )ابراهيم الخلف( 
وزوجته وبناته وصعدوا اىل النخلة 
الس�لك املقط�وع وعندما  إلصالح 
ج�اء )ابراهي�م الخل�ف( واخربته 
زوجت�ه ب�أن نظ�رات الش�اب من 
ف�وق النخل�ة كانت تج�اه البنات 
قام من فوره بقط الس�لك ورميه 
يف الشارع وهو املعروف بالعصبية 
وردت الفع�ل الرسيعة، ولم يمض 
وقت طويل حتى جاء )ثامر زياد( 
م�ع اوالده االثنني وطرق�وا الباب 
بق�وة وعصبي�ة واس�تفرسوا عن 

سبب قيام )ابراهيم الخلف( بذلك، 
فأخربه�م بأنه ال يس�مح بدخول 
النق�اش  وتط�ور  داره  اىل  أح�د 
اىل ش�د وجذب وس�ب وش�تم فما 
كان م�ن )ابراهي�م( اال أن يخل�ع 
)نعال�ه( ويرضب )ثام�ر زياد( يف 

وجهه ف�رد عليه االخري مع اوالده 
وطرحوه ارضاً وركالً ولم يركوه 
اال فاق�داً للوع�ي... وام�ام رصاخ 
زوجت�ه وذهب )ثام�ر مع اوالده( 
ج�اء اوالد )ابراهيم الخلف( وكان 
اكربهم )خليل( شاباً حمل بندقية 

رشاش�ة وذهب اثر ثام�ر واوالده 
وط�رق عليهم الب�اب ودخل وفتح 
الن�ار ع�ىل كل م�ن وقع�ت عيناه 
عليه فقت�ل زوجة ثامر واثنني من 
أوالده وأصابه بج�روح ثم عاد اىل 
ابيه حي�ث ترك )ابراهي�م الخلف( 

داره م�ع عائلت�ه اىل اخوت�ه فاراً 
اح�رق  حي�ث  وجل�ده  بس�يارته 
بيت�ه وبس�تانه وتطور الن�زاع اىل 
رصاح بني العشريتني وسقط عدد 
م�ن الضحاي�ا وتدخل�ت الرشطة 
الجانب�ني  الكث�ري م�ن  واعتقل�ت 
اب�ن  حي�ث حك�م ع�ىل )خلي�ل( 
)ابراهيم الخل�ف( باملؤبد كونه لم 
يبل�غ العرشي�ن واال كان قد حكم 
باالعدام ولم يعد )ابراهيم الخلف( 
م�ع اوالده اىل بيته وبس�تانه والذ 
باخوت�ه وابن�اء عمومت�ه يف قرية 
اخرى حيث ان الناس ظلوا يروون 

هذه القصة والسبب تافه.
 الذي ادى اىل موت امرأة وشابني 
وج�رح آخر وه�و موض�وع كان 
قاب�ال للحل ال�ودي ل�وال العصبية 
وع�دم الورع وع�دم التأن�ي حيث 
الكث�ري م�ن جرائ�م القتل س�ببها 
الت�رسع عىل أم�ور تافه�ة يكون 
نتيجته�ا الندم الطويل والضياع يف 
غياهب الس�جن والث�ارات التي ال 

تنتهي مع االيام .
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حاوره/ حمرر ال�سفحة

اعداد : امل�ستقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�سائية

ثالثة قتىل وجريح بسبب سلك كهربائي !!

عي جابر 
ناق�ش مجل�س الن�واب العراق�ي الق�راءة 
الثانية ملقرح او مرشوع قانون تعديل قانون 
مجال�س املحافظ�ات رق�م 21 لس�نة 2008 
بحيث يش�مل هذا التعديل توس�يع صالحيات 
مجالس املحافظات بالشكل الذي يساعدها يف 
اداء املهام امللقاة عىل عاتقها وتنفيذ املشاريع 
املناط�ة به�ا والتي ت�ؤدي اىل خدم�ة املواطن 
بالش�كل االفض�ل وبالتأكيد ف�إن الصالحيات 
املمنوح�ة للمحافظ�ات ه�ي مس�تمدة م�ن 
الدس�تور العراقي يف املواد )111 – 114( وهذا 
القان�ون يف حقيقته هو أنم�وذج جيد للنظام 
الالمركزي واىل وضع مبادئ الفدرالية بشكلها 
املث�ايل ع�ىل ارض الواق�ع حي�ث ان النظ�ام 
الس�يايس املطبق يف العراق هو نظ�ام برملاني 
ف�درايل جاء بعد س�نوات طويلة م�ن املركزية 
والتهمي�ش واالقص�اء للمحافظ�ات ع�ىل يد 
النظ�ام البائ�د، واملطالب�ات كث�رية كانت بأن 
تك�ون املواد املوج�ودة يف ه�ذا القانون تعطي 
صالحي�ات للمحافظات بمن�أى عن الوزارات، 
ولك�ن وف�ق القوان�ني والتعليم�ات الصادرة، 
ونرى يف هذا املوضوع أن مسألة الفدرالية هي 
االرتباط والتماسك وهي يف الوقت ذاته ممارسة 
الصالحيات يف الحدود املرس�ومة قانوناً فهناك 
خيط فاصل واجب ان يفهمه االخرون ولو من 
الناحية القانونية، فلو اخذنا النظام السيايس 
يف بريطانيا وهو مش�ابه للنظام الس�يايس يف 
العراق س�نجد أن بعض املقاطع�ات املوجودة 
تتمتع بصالحيات وعمران واس�س وارتكازات 
تف�وق حكومة املركز، لكن كل ما تحت االرض 
هو من صالحية حكومة املركز، وأما الرضائب 
والصالحي�ات االخرى التي تخ�ص هذا االقليم 
هو من صالحيات�ه وكل ما يتعل�ق بالعالقات 
الخارجي�ة والجي�ش والح�دود ه�و للحكومة 
املركزي�ة ولك�ن له�ذه االقالي�م مش�اريعها 
وبرامجه�ا واس�راتيجياتها وقوانينه�ا وفق 
رؤيتها للواقع الذي تعيش�ه وه�ي قريبة منه 
وهي ادرى به لهذا نجدها قد نجحت ايما نجاح 
وتطورت وتفوقت حتى عىل العاصمة لندن يف 
ذل�ك.. حيث أن منح ه�ذه الصالحيات يعطى 
لتس�هيل رسعة الحس�م وتس�هيل االجراءات 
وأن ال تك�ون مجال�س املحافظ�ات مكبلة او 
مقي�دة وان ال تكون مهمتها بس�يطة بل هي 
تتحمل مهمة كربى تتعلق باملس�توى املعييش 
واالقتص�ادي للمواطنني الذي�ن انتخبوا هؤالء 
املمثل�ني يف مجال�س املحافظ�ات واالقضي�ة 
والنواحي. وربما تكون املطالبات التي طالبت 
باالقالي�م يف بعض املحافظات كانت جراء ذلك 
واعتقد ان حل هذه املش�كلة تكون عن طريق 
توس�يع الصالحي�ات وزي�ادة التخصيص�ات 
املالية وزيادة االس�تثمارات يف تلك املحافظات 
كم�ا ه�و الح�ال يف محافظ�ة الب�رصة الت�ي 
تش�هد نهضة عمرانية كربى، وان تكون هذه 
الصالحيات غري متقاطعة مع قوانني الوزارات 
االخرى كاملالية والبلدي�ات وغريها وان تكون 
هذه التعديالت خري رد للداعني اىل تقسيم البلد 
اىل اقاليم مس�تقلة ربما تحت دوافع سياسية 
وتأث�ريات خارجي�ة فه�ذا القان�ون بصيغت�ه 
املعدلة س�وف يس�اعد كثرياً يف ارس�اء اس�س 
الديمقراطية ويوسع الصالحيات يف املحافظات 
ويبقي البلد العراق بوحدته الجميلة بعيداً عن 

املقص املعادي.

علي جابر

قانون جمالس املحافظات 
والتعديالت املرتقبة

قطوف قانونية 

وداد خليل يا�سني – قانونية 

الدعوى اجلزائية وحتريك الشكوى يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية 

الشكل واملحل يف القرار اإلداري
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قلال علماء إنهم عثروا على آثار حفرية  يف 
أفريقيلا تؤكد أن اإلنسلان بدأ يف اسلتخدام 
تقنيات متقدمة نسلبيا يف وقلت مبكر عما 
كان يعتقده العلماء حتى اآلن. وأشار فريق 
دويل ملن الباحثلن تحلت إرشاف كورتيس 
ماريلن ملن جامعلة أريزونلا  األمريكية يف 
دراسلتهم التلي نلرت نتائجهلا يف مجلة 
»نيتر« الربيطانية إىل أنهم حللوا الشفرات 
الحجرية الدقيقة التي  عثر عليها يف كهوف 
بينلاكل الواقعلة على السلاحل الجنوبلي 
لجنوب أفريقيا ، وإن  تحليل هذه الشفرات 
أكد أن عملر هذه األدوات الحجرية الدقيقة 

يبللغ نحلو 71  ألف سلنة يف حلن أن عمر 
األدوات الشلبيهة التي عثر عليها يف السابق 
كان  أقلل من ذلك بكثلر. ورجح الباحثون 
أن هلذه األجهزة الدقيقة الحجم املصنوعة 
من أحجار معاملة  بالنار كانت تستخدم يف 
صناعة أدوات وأسلحة مثل الرماح.وأوضح 
الباحثون أن هذه األدوات الهامة بالنسلبة 
التقنيلة  أن  إىل   تشلر  البريلة  لتاريلخ 
الحراريلة كانت معروفة لدى اإلنسلان عى 
مدى حقبة طويلة ومتصلة  ولم تسلتخدم 
عى فرتات ثم تنقطع حسبما كان يفرتض 

العلماء حتى اآلن.

قلرر عريلس وعروسلته يف جدة االنفصلال “قلرا” قبل يوم 
ملن حفل زواجهما، بسلبب تعنلت والدة العريلس وإرصارها 
على وضع اسلمها يف بطاقلة الدعلوة، وهو األمر اللذي قوبل 
بالرفلض من العائللة األخرى.  وكان من املقلرر إقامة الزواج 
يف موعده املحدد، إال أن قرار االنفصال سلبق رغبة العروسلن 
يف أن يجمعهملا بيلت واحد، بعد أن دخللت العائلتان يف خالف 
كبلر، رفضت فيه عائلة العروس أن يكتب اسلم أم العريس يف 
البطاقلة، وانتهت الحكاية بالطلالق.  و قال مصدر مقرب من 
العائلتن، إن العريس وعروسه يعيشان حالة مأساوية بسبب 
طالقهما الغريب واملفاجئ، خصوصا أن الدعوة وصلت لجميع 

املدعوين وتم إبالغهم بإلغاء الزواج قبل موعده بيوم واحد.

يميلل الشلاب اىل اللوراء ليجهلز 
نفسه للقفز من سطح مبنى قبل 

ان يحط عى سطح آخر يف 
واحلدة من الحلركات التي يتدرب 
عليهلا كعضو يف اول فريق باركور 
يف قطاع غزة.  وباركور هو رياضة 
قصوى تقوم عى تخطي العقبات 
او املوانلع يف امللدن بأكلرب رسعلة 
ملن  مزيلج  باسلتخدام  ممكنلة 
الركلض والقفز وحركات الجمباز 
ومنهلا الدحرجة والقفز يف الهواء. 
ويثب ممارسلو هذه الرياضة من 
سلطح آلخر ويجرون عى جدران 
املبانلي قبل ان يقفزوا اىل الوراء او 

فوق مقاعد يف املتنزهات. 
وقال عضلو يف الفريق عندما بدأنا 

بالتدريب كان باالمكان ان نمارس 
ذللك يف اي ملكان ولكلن تدريجيا 
وجدنلا بان الناس بدأوا يشلتكون 
فتحرض الرطلة. فأصبحت نوعا 
ملن لعبلة: فنحلن نتلدرب حتلى 
قدومهم ونهلرب بعدها. وأضاف: 
على  التغللب  يعلمنلا  الباركلور 
العوائق ويجعلني أشلعر بالحرية 
وبان جسمي قوي وبأنني استطيع 

التغلب عى أي يشء. 
ولكن التدرب عى رياضة الباركور 
يف غلزة ليس سلهال حيلث اضطر 
الفريق علدة مرات لتغيلر مواقع 
التدريب بعد اسلتهدافها يف غارات 
جوية ارسائيليلة. ولقي أعضاء يف 

الفريق معارضة من عائالتهم. 
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�سورة من الذاكرة

�سارع الر�سيد 
قدميًا

1002 - ملك إنجلرتا إيثل ريد الثاني 
يصدر أوامر بقتل جميع الدنمركين يف 
إنجللرتا وهلو املعروف باسلم "مذبحة 

يوم القديس برايس".
يف  الشليوعية  الحكوملة   -  1918
روسيا تلغي معاهدة بريست-ليتوفسك 
للسالم مع دول املحور يف الحرب العاملية 

األوىل.
تحتلل  الحلفلاء  قلوات   -  1918
الدوللة  عاصملة  القسلطنطينية 

العثمانية.
الشليوعي  الحلزب   -  1929
اإلندونييس يشلعل ثلوره ضد االحتالل 

الهولندي يف جاوة الغربية.
1935 - انلدالع انتفاضلة شلعبية 
الربيطانلي  االحتلالل  ضلد  ملر  يف 
والحكوملة التي يرأسلها محمد توفيق 
نسليم باشلا وذلك بعد خمسة سنوات 
ملن قيلام حكوملة إسلماعيل صدقي 
بإلغاء دسلتور 1923 الذي كان يضمن 
قدرا كبرا من السللطة للشعب وأصدر 
بدال عنه دسلتور 1930 الذي منح امللك 

سلطات يف تعين وعزل الحكومات.
1966 - نشلوب معركة السلموع 
بن الجيشلن اإلرسائيلي واألردني عى 
إثلر ملرع ثلالث جنلود إرسائيليلن 
بلغم أريض عدا عن الخسلائر الكبرة يف 

صفوفه.

1974 - زعيلم منظملة التحريلر 
الفلسلطينية يارس عرفلات يتحدث إىل 

األمم املتحدة يف خطاب تاريخي.
السلابق وحاكلم  املمثلل   -  1979
واليلة كاليفورنيلا رونالد ريغلان يعلن 
الرئاسلة  ترشليح نفسله النتخابلات 
األمريكية التي سلتجرى يف نوفمرب من 

عام 1980.
- 1990

سللطان العجلونلي ينفلذ عمليلة 
الحلدود  قلرب  إرسائيلي  معسلكر  يف 
األردنيلة تسلفر عن مقتلل ضابط من 
قوات حرس الحلدود اإلرسائيلية وأرس 

سلطان نفسه.
كتابلة أول صفحلة معروفلة عى 

اإلنرتنت.
1995 - مقتلل خمسلة أمركيلن 
واثنلن ملن الهنلود يف تفجر شلاحنة 
مفخخلة خلارج مركلز تدريلب تابلع 
للحرس الوطني السعودي تدير الواليات 
املتحلدة يف الرياض، وادعلت مجموعة 
من الحركة اإلسالمية املطالبة بالتغير 

املسؤولية عن الحادث.
2001 - الرئيلس األمريكي جورج 
دبليلو بوش يوقع أمرا تنفيذيا يسلمح 
باملحاكم العسكرية ضد األجانب والذين 
يشلتبه بان لهم صالت بأعمال إرهابية 

عى الواليات املتحدة.

المصليلن  الدهشلة  أصابلت 
في مسلجد بطولكرم فلي الضفة 
الغربيلة المحتللة وهم يسلمعون 
اإلمام يغني إحدى أغاني أم كلثوم 
أثناء خطبة صالة الجمعة.  ونقلت 
أن  الكويتيلة  "األنبلاء"  جريلدة 
اإلمام قلام بتدعيم خطبته بأغنية 
الم كلثلوم قائلاًل "قاللت كوكلب 
الشلرق، أعطنلي حريتلي، أطللق 
يلدّي".  وكان الخطيلب يتحلدث 

فلي خطبته علن خطوة السللطة 
الفلسطينية للتوجه لألمم المتحدة 
للحصول على اعتراف دولي بدولة 
فلسطين.  وعندما بدأ في االعتذار، 
اعتقد المصلون أن اإلمام سيعتذر 
لهم عن أداء األغنية أثناء الخطبة. 
لكنهم فوجئوا به يقدم اعتذاره ألم 
كلثوم قائالً "عذرا كوكب الشلرق 
ولكلن الحرية تؤخذ أخذا وتسللب 

وال تعطى".

احتجز االمنيون في مخفر 
الفنطاس سلكران بعدما دخل 
المخفلر لالبلالغ علن فقلدان 
سليارته، وفوجئوا بانه خارج 
التغطيلة! مصلدر أمنلي افلاد 
تحلت  فاصلال  شلخصا  بلان 
تأثيلر الخمر، دخلل إلى مخفر 
الفنطلاس مترنحلا وابللغ انه 
ركن سليارته في مكان قريب 
ملن المخفلر، وللدى عودتله 
للم يعثلر عليها، وسلرعان ما 
اكتشلف االمنيلون حالته غير 
الطبيعية، فسجلوا بحقه قضية 

سلكر، وعملدوا إللى احتجازه 
عللى ذمتهلا تمهيلدا الفاقتله 

واحالته على التحقيق«.

 قطع رجل هندي لسلانه 
بعلد أن تركته زوجته بسلبب 
اإلهانلات التلي كان يوجهها 
لها.  بونتي فيرما )31 عاماً(، 
إصلالح  اختصاصلي  وهلو 
التلفزيون، كان يوجه  أجهزة 
اإلهانلات باسلتمرار لزوجته 
"هينا"، ما دفعها للتخلي عنه 

وأخذ ابنتها معها.
 وقرر الرجلل اقتالع هذه 
العادة من جذورهلا فما كان 
منله إال أن قطع لسلانه. وقد 
نقلل فيرملا إلى المستشلفى 
لتلقلي العالج فيملا لم يعرف 
ملا إذا كانت زوجتله اقتنعت 

بالعودة إليه.

شبان غزة يامرسون
 رياضة الباركور

اإلنسان إستعمل تقنيات متقدمة مبكرًا

 عنادها الغى زفاف ولدها  !!

إمام مسجد 
يغّني ألم كلثوم!

مركز  "سكران" يدخل 
رشطة ليبلغ عن فقدان سيارته

هندي يقطع لسانه 
ليتوقف عن إهانة زوجته

سلوف تشلهد أسلرتاليا مللدة ثالث 
سلاعات غلدا األربعاء كسلوفا كليا 
للشمس. وسيسلتقطب هذا الحدث 
أكرب نسلبة من املشاهدين يف شمال 
أسرتاليا، وال سيما يف والية كوينزالند 
السلياحية، غلر أن مشلاهدته من 
أماكلن أخلرى يف العاللم للن تكون 
ممكنة إال من املسلاحات الشاسعة 
املحيلط  جنلوب  يف  املأهوللة  غلر 

الهادئ. 
ويف أساطر سكان أسرتاليا األصلين، 
يكتسلب الكسلوف أهميلة كبلرة، 
وغالبلا ما يوصف القمر والشلمس 
واحدهملا  يلحلق  واملرأة  كرجلل 
باآلخلر يف السلماء ويتشلاجران ثم 

يتصالحلان. أما العلملاء فيفرون 
الكسوف بأنه سلسللة من األحداث 
الفلكيلة. فالشلمس أكلرب حجملا 
من القمر بل400 ملرة، لكنها أيضا 
أبعلد منه علن األرض بلل400 مرة. 
وبالتايل، عندما يتسلاوى القمر عى 
الخط نفسله مع الشمس واألرض، 
يحجلب الشلمس كليلا عن سلكان 

األرض املتواجدين يف ظله. 
ويعترب كسلوف الشمس الكي حدثا 
نادرا ال يمكن مشاهدته من النقطة 
نفسها من األرض سوى مرة واحدة 
كل 140 سنة يف نصف الكرة الشمايل 
ومرة واحدة كل 540 سلنة يف نصف 

الكرة الجنوبي.

كسوف كيل
 للشمس يف اسرتاليا
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فلكي

 Edwin Powell( هابلل  بويلل  إدويلن 
Hubble( )1889-1953(. فلكلي أمريكي أثبت 
وجلود مجرات أخلرى عدا املجلرة اللبنية. ولد يف 
مارشلفيلد بوالية ميسلوري بالواليلات املتحدة 
األمريكية، اشلتغل ما بن عاملي 1917-1914 
يف مرصد يوركس بجامعة شليكاغو ثم بمرصد 
جبل ويلسلون سلنة 1919 وأخراً بمرصد جبل 
بالوَمْر )Mart-Paloner( سلنة 1948 وفيه قام 

بتوجيه األبحاث الجارية بواسطة التلسكوب.
علاش يف شليكاغو ودرس الثانويلة فيهلا, 
وكان طالبا عاديا وكان محبا للرياضة ومتفوقا 
يف القفز العايل بدأ دراسلته األكاديمية يف دراسلة 
القانون يف جامعة اوكسفورد يف بريطانيا إال انه 
ترك الدراسلة هنلاك معتقدا بأن هذه الدراسلة 
ال تريض طموحله حيث كانت رغبته يف دراسلة 
الفللك. لم تكن للدى علماء الفلك آنلذاك طريقة 
لحسلاب عملر الكون، وللم يكونلوا واثقن من 
وجلود أي يشء أبعد من مجلرة درب التبانة )أو 

الطريق اللبني( الذي تكّون املجموعة الشمسلية 
جلزءا منله، ولكن هابل اكتشلف يف علام 1924 
أن هنلاك املزيد من املجلرات )فهناك يف الحقيقة 
املليلارات ملن املجلرات(, حيث أثبلت أن الكون 
يتملدد مع الوقت بقيمة ثابتة, وهذا ما تقول به 
أهم نظريات نشلأة الكون وهي نظرية االنفجار 
العظيم، حيلث صححت صورة الكون السلاكن 
ذي الحجم املحدود املسلتقر. شهرة "هابل" أتت 
ملن كونه أول من إكتشلف أن مجلرة أندروميدا 
)بالتصليلف الفلكي M31( تقلع خارج مجرتنا 
وال تتيعنلا وبأنها مجرة مسلتقلة علن مجرتنا 
تماما ً. وقد استغل هابل ظاهرة االنزياح األحمر 
لطيلف املجرات عى أنه ظاهلرة دوبلر ووجد أن 
االنزيلاح األحملر يتزايد بتزايد بعلد املجرات عن 
األرض. وهلذا معناه أن املجرات ليسلت ثابتة يف 
الكون، بلل كلها يتحرك ويبتعد عنلا. بذلك أثبت 
أن املجلرات تتباعد عن بعضهلا البعض برعة 

متناسبة مع ابتعادها،

إدوين هابل

عموديافقي
1 – شلاعر ٌلقب بل شلاعر القطرين – 2 – متشابهان – أحد خطباء الثورة 
الفرنسية – 3 – لدغ – للنهي – نبصر مجزومة – 4 – ديوان شعر لسعيد عقل – 
أسم علم مذكر – 5 – ضعف – عكسها  الغنج والدلع – 6 – ضرب من كبار البقر 
يكون داجناً ومنه أصناف وحشية – قرع – 7 – اإلنصاف – كرم – 8 – نوعي أو 

صنفي – األسم الثاني لشاعر غنائي عربي راحل – 9 – ممثل مصري.

د الطلب – 2 – مدينة في جنوب  1 – األسلم األول لمطرب عالمي – شلدَّ
غربي الواليات المتحدة – 3 – عيب – أقصد – 4 – اداة جزم – من أسلماء 
األسد – 5 – مقياس إنكليزي للمسافات – في المقدمة – 6 – مدينة لبنانية 
– عكسلها حيلوان أليلف – 7 – نصف رامز – حاجز – كأس – 8 – شلاعر 

عباسي كان متطيراً – 9 – مقاطعة قديمة في شمال غربي فرنسا.

احلمل
تشلتد وطأة الضغوط ومن 
المستحسلن أن تتجنب السرعة 
كليلاً.  والمجازفلات  والتهلور 
الضغلوط  ملن  سلالمتك  إحلِم 

واالنفعاالت وكن متساهالً

الثور 
ملن واجبلك أن تدافلع علن 
انجازاتلك لتنلال ملا ترغلب في 
يحثلك  ملن  فثملة  تحقيقله، 
التصلرف  عللى  ويحرضلك 

بعشوائية ورعونة

اجلوزاء
تسلتعيد معنوياتك قوية إال 
أنلك تميل إلى الوحلدة واالنزواء 
ابتلداء ملن هلذا اليلوم. تفتقلد 
الحيوية والشجاعة وتحتاج إلى 

من يدعم

ال�سرطان 
يتنقلل فينلوس اللى بيتلك 
الحلادي عشلر، أي اللى الثلور، 
واتصاالتلك  شلعبّيتك  فيعلّزز 

االجتماعية ولقاءاتك،

الأ�سد 
نحلو  األملور  تدفلع  ال 
المواجهة المباشلرة في العمل، 
فالظروف ليسلت في مصلحتك 

في الوقت الحالي

العذراء 
مرحللة جديلدة فلي حياتك 
العملية مليئلة بالتطورات، لذلك 
تركيلزاً  أكثلر  تكلون  أن  عليلك 

لتكون النتائج مضمونة.

امليزان
يرافقلك الحظ عللى الصعد 
جديلدة  أفلكاراً  تتلزود  كافلة. 
وقناعات من نوع آخر. قد تعرف 

نجاحاً مهماً.

العقرب 
نفسلك  عللى  تفلرض  ال 
التزامات أكبر من طاقاتك، فهذا 
سليضعك أمام اختبارات صعبة 
ومكلفلة. إسلتمع إللى نصائح 

الشريك

القو�س 
ال تتلرك المجال لمنافسليك 
ليتمكنوا من مجاراتك، بل حاول 
أن تحافلظ عللى الفلارق اللذي 

حققته لنفسك

الدلو 
جيلدة  معلوملات  تتلقلى  قلد 
الخيلار  حسلن  على  تسلاعدك 
والقرار. كن متكتماً جداً هذا اليو 

وال تعط ثقة عمياء.

اجلدي
تحّقلق ربحاً، تبدأ جديداً، وتهتم 
بآفاق واسلعة وواعدة. قد يعرّفك 

صديق بشخص يثر حماستك.

حوت 
الجهلود املكثفلة مطلوبة للحد 
من الخسلائر التي قد تتعرّض لها 
قريبلاً، وعندها قد تنجح يف إعادة 

تصويب األمور.
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             �مل�ستقبل �لعر�قي/ كاظم فنجان �حلمامي
لست متحامال على النائب الكويتي مسلم بن 
محمد ب�ن حمد بن ناصر الب�راك المطيري, 
الكويتي�ة  الجبه�ة  إل�ى  ينتم�ي  فالرج�ل 
المتطرفة  المتش�ددة  المعروف�ة بوطنيتها 
المتعنصرة, وله قاعدة ش�عبية عريضة في 
بلده, وهذا م�ا أثبتته الصنادي�ق االنتخابية 
باألرقام, ابت�داًء من ع�ام 1996 عندما فاز 
بالمركز األول على الدائرة الس�ابعة عشرة, 
إل�ى ع�ام 2012 عندم�ا ف�از بالمركز األول 
أيضا على الدائرة الرابع�ة, مرورا بالدورات 
االنتخابي�ة المتعاقبة, الت�ي تلت عام 1996 
والتي تبوأ في معظمها المراكز األولى, وله 
ميزة أخرى, فهو نجل النائب الكويتي محمد 
بن حم�د البراك, ال�ذي عرفه الن�اس بعفته 
ونزاهت�ه, واختارته صحيفة نيويورك نيوز 

ثال�ث  كأق�وى 
ف�ي  مع�ارض 
ض�د  العال�م 
الم�ال  س�رقة 
والفس�اد  العام 

اإلداري. 
 بي�د أن تط�رف 
مس�لم  النائ�ب 
يحس�ب  البراك 
له وعليه, وربما 
قادته عنصريته 
إل�ى حتف�ه في 
كثيرة,  أحايي�ن 
يصي�ب  فت�ارة 
يخي�ب,  وت�ارة 
ينج�ح  وت�ارة 
تش�خيص  ف�ي 
ت  ا هف�و
م�ة  لحكو ا

الكويتي�ة وعثراته�ا, وت�ارة يفش�ل فش�ال 
ذريعا, ويضع نفس�ه في مواقف ال يحس�د 
عليه�ا, ولم ت�رض عنه الحكوم�ة الكويتية 

السياسي  غلوه  بسبب 
العصبي�ة,  ونزعت�ه 
مذكرة  ضده  فأصدرت 
وتع�رض  توقي�ف, 
أكثر من م�رة لالنتقاد 
والتقري�ع  والتعني�ف 
على صفحات الصحف 
والعربي�ة,  الكويتي�ة 
الصح�ف  فلقبت�ه 
)مس�يلمة  األردني�ة 
ونعتت�ه  الب�راك(, 
الصح�ف الفلس�طينية بالرعونة, وتهجمت 
علي�ه الصح�ف العراقي�ة بس�بب مواقف�ه 
المعادي�ة للعراق, وطالبه ن�واب من العراق 

باالعتذار رسميا بسبب تطاوله السافر على 
أبناء الرافدين. 

لكنن�ا وقبل أن نصل إلى مرب�ط الفرس في 
موضوعنا المرتبط بآخر تصريحات البراك, 
نؤكد على مواقفنا الس�ابقة منه, ونس�جل 
امتعاضنا من ش�طحاته اللسانية, وعباراته 
السوقية, وشتائمه المتكررة ضد العراقيين 
واألردنيين والفلسطينيين, فالشعوب ال ُتهان 
وال ُتس�ب وال ُتذم, لذا فإنن�ا نعترض جملة 
وتفصيال عل�ى اتهاماته التي ق�ال فيها: إن 
الشعب األردني رقص على جراح الكويتيين 
إبان الغزو العراقي, ونعترض على اس�تناده 
عل�ى أدل�ة انطباعي�ة زائفة, تفج�رت على 
ش�كل تهديدات جوفاء س�معناها كثيراً من 

جماعات 
يتي�ة  كو

امت�أت  موت�ورة, 
قلوبه�ا بحق�د دفي�ن, 

فأعمت الكراهية بصرها 
الالف�ت  للنظ�ر وبصيرتها.لك�ن 

أن الب�راك تح�دث آخر م�رة بلهجة صريحة 
واضح�ة ال لبس فيه�ا عن خروق�ات أمنية 
ارتكبته�ا حكومته, متهماً إياها بالتنس�يق 
مع الحكومة األردنية الس�تضافة )3500( 

م�ن عناصر قوات ال�درك.  والبد لنا أن نأخذ 
مث�ل ه�ذه التصريح�ات على محم�ل الجد, 
فالرجل لديه مصادره المعلوماتية, وتربطه 
عالقات مباش�رة بأصحاب الحل والعقد في 
بالده, وهو فوق ذلك كله سياسي مخضرم, 
ونائب قديم في مجلس األمة, وبالتالي فانه 
ربم�ا كان صادق�اً عندم�ا تحدث ع�ن قيام 
الكويت باس�تجالب تلك القوات لالس�تعانة 
بها ف�ي قمع المعارضة, وه�ذا ما أكد عليه 
في حينها النائب )جمعان الحربش(, مشيرا 
إلى أنهم نقلوا إل�ى الكويت عن طريق الجو 
بطائ�رات )الهركلي�ز(, بينم�ا حذر الش�يخ 
األردن�ي )حم�زة منصور( أمي�ن عام حزب 
جبهة العمل اإلس�المي من مغبة مش�اركة 
الحكوم�ة األردني�ة ف�ي قمع تطلع�ات أي 
ش�عب عربي, وق�ال في رس�الة بعثها 
إلى مكت�ب رئيس ال�وزراء: )إن 
األردنية  الحكومة  موقف 
غير واضح, وغير حاسم 
دور  وج�ود  بخص�وص 
لأمن األردن�ي في بعض 
لبلدان  ا

 , ) بي�ة لعر ا
يقص�د  و

وطالب  الكويت, 
حكومت�ه بتصريح 

رس�مي واضح إزاء مش�اركة ق�وات الدرك 
األردني�ة ف�ي مواجه�ة الش�عب الكويت�ي. 
نح�ن إذن أم�ام مرحل�ة جديدة م�ن مراحل 
االس�تعمار العرب�ي الجديد, الذي تمارس�ه 
ضدنا القوى العربية الظالمة, تارة تستعين 
بالق�وات األطلس�ية ف�ي توجي�ه الضربات 
القاصم�ة لظهورنا, وتارة تس�تعين بقوات 
التحال�ف النته�اك أرضن�ا ومياهن�ا, وتارة 
تستعين ببعضها البعض لمصادرة حراياتنا 
ومنعنا من التظاهر واالعتراض واالعتصام, 
ف�ال تندهش بع�د اآلن إذا طاردتك الش�رطة 
التونس�ية ف�ي الخرطوم, وال تس�تغرب إذا 
اعتقلتك الش�رطة الس�عودية ف�ي المنامة, 
الش�رطة  علي�ك  قبض�ت  إذا  تتعج�ب  وال 
العراقي�ة ف�ي حل�ب, أو اعترض�ت طريقك 
الش�رطة األردنية في الكويت, وال تس�تبعد 
ان تحقق معك الش�رطة اللبنانية في القرى 
الموريتانية, فنح�ن اآلن في زمن التضامن 

البوليسي العربي المتشدد. 
 وسنش�هد ف�ي القري�ب العاج�ل مرحل�ة 
جديدة م�ن مراحل االضطهاد 
الوطني الذي ستمارسه ضدنا 
الحكوم�ات العربي�ة, وعيش 

وشوف. 
ورحم الله الشاعر العراقي 
الراح�ل مع�روف الرصافي 

عندما قال:
الهن�دي فينا  تج�وز س�يادة 

وأما ابن البالد فال يسود
وكم عند الحكوم�ة من رجال 

تراهم سادة وهم العبيد
كالب لأجان�ب هم ولكن على أبناِء 

جلدتهم أسود
أم�ا والله لو كن�ا قروداً لم�ا رضيت 

قرابتنا القرود
والله يستر من الجايات

 تي�سري عبد �جلبار �لآلو�سي 
  إذا ت�م التراج�ع ع�ن ق�رار إلغ�اء البطاق�ة 
التموينية، فإن مطالب الناس الفعلية الكاملة 
ال تقف عند االستمرار بها؛ ولكنها تتطلع إلى 
مثابرة ش�عبية ونخبوية مس�تمرة متصلة، 

تصّر على اآلتي:
1. تطهير نظام البطاقة من أش�كال الفس�اد 
فيه وه�ي قضايا فس�اد بنيوي م�ن تركيبة 

النظام 
2. كما ينبغي أن تتحسن مواد البطاقة نوعيا 
وكمي�ا بمفرداته�ا لتكون بمس�توى احترام 
حاج�ات الفقراء الفعلية كونهم بني آدم كما 
كل البشرية التي تتساوى في مطالب العيش 

الكريم 
3. أن يج�ري رس�م اس�تراتيجية لمعالج�ة 
ظواهر الفق�ر وإزالته نهائيا من بلد الثروات 

والخيرات.
4. أن يت�م وضع خطة بعيدة األم�د لالنتهاء 
م�ن البطاق�ة التموينية واالنتق�ال القتصاد 
يضمن الحدود المتوسطة ألبناء البالد نسبة 

لمستوى الدخل الوطني
5. أال ُنفاجأ بقرارات جديدة وهزات مرتجلة 
تخل�ل األوض�اع وتؤث�ر س�لبيا في الس�وق 
وعل�ى أوضاع الناس فمن جهة تطلق العقال 
النفالت األسعار ومن جهة ُتنتج أزمات منها 

التضخم وضعف القدرة الشرائية وما إليها.
فهل ه�ذا كبير على بلد في�ه خيرات وثروات 
بش�رية ومادي�ة ؟ هل هذا مس�تحيل في بلد 

يملك آخ�ر قطرة نفط عالمي�ا وفيه ميزانية 
تعادل خمس ميزانيات كبريات دول المنطقة 

؟!
ل�كل القوى الت�ي وقفت ضد ه�ذا االرتجال، 
وض�د ه�ذا العب�ث بمصائ�ر فق�راء الب�الد، 
أق�ول: ال تتوقفوا ع�ن الحزم ف�ي مطالبكم 
وحقوقكم فأنتم ال تس�تجدون لقمة العيش 
بل هي حق�وق العراقيين الثابتة في بلدهم.. 
وال تنس�وا أّن هن�اك م�ن يحس�دونكم على 
كونك�م مواطني�ن ف�ي ه�ذه الب�الد الغنية، 
المج�ردة  الرياضي�ات  بحس�ابات  كونك�م 
]عنده�م[ م�ن بين أوائ�ل أغن�ى المواطنين 

عالمي�ا !! وإن كان�ت جيوبك�م خاوي�ة م�ن 
الق�رش األحم�ر ويبدو أنه�م ال ينظرون إلى 
جيبوكم بل إلى ثرواتكم.. فتقدموا وما ضاع 

حق وراؤه مطالب.
م�ن جه�ة أخ�رى أغم�ز لك�م؛ أّن خياراتكم 
البلدي�ة واالنتخابات  المجال�س  النتخاب�ات 
البرلمانية القابلة ال تحتاجون فيها لتوصية، 
فبرقع التقوى المزي�ف الذي جاءت به قوى 
الطائفية السياس�ية ق�د تم�زق وأزيل.. وال 
يمك�ن حت�ى للعش�و ف�ي بص�ر البع�ض أن 
يخفي الفضائح التي تكش�فت في الحركات 

واألحزاب التي تدير الحكومة. 

أل�م ت�روا آلي�ات العم�ل حي�ث الفس�اد بات 
بنيوي�ا، وقد اتحد فيه التاجر والسياس�ي بل 
صارا ش�خصية واح�دة، تضع كام�ل الثروة 
بال نقص�ان ف�ي جيوبه�م، جيوب الس�راق 
والناهبي�ن؛ فهل س�تعيدونهم إلى الكرس�ي 
ليواصلوا الفساد واإلفساد ؟ ليواصلوا سرقة 

أرواحكم بعد أن انتهوا من نهب ثرواتكم ؟!
اإلجاب�ة أم�ر يع�ود إليك�م.. لق�د صرحت�م 
تظاه�رات  ف�ي  التغيي�ر  ف�ي  بمطلبك�م 
فبراير2011، وبقي عليك�م تثبيت هذا الرأي 
الس�ديد بخياركم الجديد لمن خبرتموهم في 
معادنهم الزكية وبرامجه�م البنائية المهمة 
فأس�ميتموهم  األبي�ة،  الكبي�رة  وأنفس�هم 
"أصحاب األيادي البيض".. فإذا جاء خياركم 
�دا صوتكم، الصوت الش�عبي العريض،  موحِّ
مع العق�ل النخبوي المتخص�ص والضمائر 
الحي�ة النزيه�ة ف�إن الع�الج يأتي حاس�ما 
ونهائي�ا وإال فإنن�ا جميع�ا في س�لة بطاقة 
الفقراء المريضة الهزيلة التي س�تصير هذه 
المرة تاب�وت ماليين منا، وحاش�ا أن يميتنا 

همج الجريمة والفساد.
ال تقبل�وا أن يقول�وا لنا أنتم تمس�كتم بهذه 
البطاقة وعليكم تحمل ثغراتها وسلبياتها، ال 
تقبلوا أن ترد البضاعة فاسدة خِربة ال تقبلوا 
سياس�ة الضحك على الذقون "وقشمريات" 
الفاس�دين.. إنه�م يخيرونك�م بي�ن بطاق�ة 
هزيل�ة بائس�ة فارغ�ة إال م�ن هواء فاس�د 
وبين الخضوع لخيار ش�روط صندوق النقد 

والبنك الدوليين بالتحول القتصاد السوق بال 
مقدمات وبال اس�تعداد بنيوي ينظر لماليين 
الفق�راء المهددين بغوائل الزمن وليس أقلها 
أعلى نس�بة فس�اد عالمي حيث الفساد كما 
مر معنا بني�وي بوجود س�لطة إحالة البالد 
والعب�اد إلى "غنيم�ة" يتحاصص�ون فيها.. 
وحيث اإلرهاب يدفع الش�عُب أتاوة بلطجته 
من ثروات الوطن البش�رية أوال حيث إزهاق 
أرواح مئ�ات اآلالف والمادية حي�ث ميزانية 
البالد هي البنك الرئيس دوليا لإلرهاب وقواه 

األقليمية والمحلية!! 
إن أسس�ا عدي�دة يمك�ن اعتماده�ا نزيه�ة 
لبطاق�ة األزم�ة، مع أنه�ا بطاق�ة باإلكراه، 
ولك�ن ال يج�وز القب�ول به�ا خاوي�ة مأى 
وغذائن�ا..  بصحتن�ا  والسمس�رة  بالعب�ث 
حي�ث مرة تصل محملة بمس�ببات األمراض 
والس�رطنة وكأن العراق�ي يحي�ا ف�ي بيئ�ة 
نظيف�ة م�ن المس�رطنات ليضاف ل�ه برادة 
الحديد وغيرها!! وال تقبل�وا بالنقصان فيها 
ويج�ب مراقبة مي�زان الغش والخ�داع. وأي 
ميزان هو ميزان أدعياء التدين والتقوى وهم 

ال يوفون الكيل ؟!
والقرار من قبل ومن بعد، بأيديكم وأصواتكم 
اله�ادرة. والحكيم من التجربة يس�تفيد وال 
يل�دغ المؤمن من جحر مرتي�ن وقد اكتويتم 
م�ا يق�رب من عش�ر س�نين عج�اف وليس 
االثنتين! فحزموا أمرك�م وخياركم وإال ف�� 

"الت ساعة مندم".

        �مل�ستقبل �لعر�قي/ حممود �لقبطان  
م�ن عجائب دني�ا العراق الجديد انه يومي�اً تبرز فضيحة 
وليس�ت مش�كلة فق�ط, مم�ا يت�رك الش�ارع العراق�ي 
منش�غال بها أيما انشغال, ومن تحت هذه األوضاع ُتمرر 
الصفقات تلو األخرى ويبقى البرلمان يدور حول نفس�ه 
وال يقر أي قانون مهم بسبب السجال السياسي الطويل، 
وتبق�ى األمور عل�ى وضعها ال بل من س�يئ الى أس�وأ. 
حيث يس�تمر التدهور األمني, وتبقى الخدمات في حالة 
ُيرثى عليها, والبطالة في تزايد والمش�اريع االقتصادية 
في تدهور كبير واالس�تثمارات في حالة ترقب أن لم اقل 
ركودا تاما. وتس�تمر الفضائح بعد كل عقد أم اتفاقية أم 
صفقة سواء كانت تجارية أم غيرها. ماذا حدث في األيام 
القليلة الماضي ؟أهم وأكثر حدث ش�غل الشارع العراقي 
هو إلغ�اء البطاقة التموينية بقرار م�ن مجلس الوزراء. 
ردود األفع�ال ج�اءت بالضد م�ن رغبة مجل�س الوزراء 
عل�ى قرارهم االرتجالي, يمس عي�ش ماليين المواطنين 
من ذوي الدخ�ل المحدود. ويبدو للوهلة األولى إن اتخاذ 
الق�رار وباإلجم�اع جاء بدون استش�ارة بع�ض الوزراء 
لكتله�م, أو هك�ذا ص�وروا األمر ف�ي البدأ. حي�ث انتقد 
مقتدى الصدر القرار وطالب وزراءه باالعتذار من الشعب 
عل�ى قبولهم القرار. وأصدرت باق�ي الكتل المؤتلفة في 
الحكوم�ة بيان�ات عدم قبوله�م القرار ف�ي الوقت الذي 
اش�ترك وزراؤهم في إق�راره. واألكثر إث�ارة هو إصدار 
حزب الدع�وة بيانا "يدعو وزراء الكتل السياس�ية الذين 
صوتوا في مجلس الوزراء على االستبدال النقدي للبطاقة 
التموينية الى التريث وإعادة النظر في قرارهم", كما جاء 

في بيان حزب الدعوة في 9/11. واليوم تخرج الحكومة 
بق�رار غير مدروس جديد أيضا ب�أن يختار المواطن بين 
مفردات البطاقة واالس�تبدال النقدي. وال أحد يعلم لماذا 
كل ه�ذا التخب�ط في أمر يمس حي�اة الماليين المعوزين 
م�ع ضحالة مف�ردات البطاقة التموينية نفس�ها إضافة 
ال�ى عدم توفر مفرداتها دوم�ا وال بالنوعية المطلوبة؟. 
وفي صحوة للحكومة وعلى لسان الناطق بلسانها أنهم 
س�وف يش�ددون على الس�يطرة على االس�عار للحؤول 
دون ارتف�اع األس�عار, وف�ي بادرة "فري�دة" من نوعها 
بعد غفوة طويلة لوزارة التجارة قررت بضرورة مراقبة 
نوعية مفردات البطاق�ة التموينية، وكأن كان هناك من 
يمن�ع من توفير م�واد بنوعية جي�دة للمواطن المحتاج 
ويراقب األس�عار. حولوا غضب الشعب على الفساد في 
صفقة األس�لحة الى مش�كلة البطاقة التموينية أو هكذا 
تص�وروا, ليعي�دوا أمر البطاق�ة الى ما كان�ت عليه بعد 
الغض�ب الش�ديد على االثني�ن معا ولم ينجح�وا بتغطية 
فضيح�ة بأخرى.والفضيح�ة الجدي�دة القديمة الفس�اد 
المال�ي , وال�ذي لم يك�ن غائب�ا يوما ما حت�ى عن مواد 
البطاق�ة التموينية, جاءت فضيحة صفقة األس�لحة مع 
روس�يا والتي وقعها المالكي بنفس�ه خ�الل زيارته الى 
روس�يا قبل أس�بوعين تقريبا. لقد تبين إن هناك فس�ادا 
مالي�ا كبيرا في الصفقة, وب�دأت التصريحات البرلمانية 
بضرورة إلغاء الصفقة, يقول احدهم, وآخر يقول تعديل 
الصفقة, وآخر يصرح بضرورة كش�ف أسماء الفاسدين 
والمش�تركين في الصفق�ة, ووردت أس�ماء كبيرة تريد 
إظهار نتائج التحقيق لتبرأ نفسها. لقد كانت هناك لجنة 

وزارية قد ذهبت لروسيا واتفقت على ما يحتاجه العراق 
من أس�لحة وكل م�ا فعله المالك�ي هو التوقي�ع عليها, 
وتبين من خالل تصريح بهاء االعرجي أن المش�تبه بهم 
هم في األغلب من دولة القانون. وإذا صح كالم االعرجي 
فماذا يقول حس�ن الس�نيد الذي ما أن وص�ل للعراق بعد 
زي�ارة المالك�ي الذي رافق�ه من روس�يا إال وكان يهون 
عل�ى المنتقدي�ن للصفقة بأنها أس�لحة اضع�ف من كل 
منظومات الدفاع في المنطقة, ولم يقل لماذا تم االتفاق 
عليها إذن ؟!.وزير الدفاع الروسي أصبح في مهب الريح 
بع�د الفضيحة ولكن ماذا عن المس�ؤولين العراقيين في 
الدف�اع م�ن الوكي�ل الى آخر من اش�ترك ف�ي الصفقة؟ 
الصفقة كانت بأربعة مليارات ومئتين مليون دوالر. هل 
سوف تترك الصفقة لتصريحات البرلمانيين وتسقيطهم 
لبعضهم البعض اآلخ�ر أم يتم تعديلها؟, كل التصريحات 
متناقض�ة وغير مؤكدة. ه�ل تعلن نتائ�ج التحقيق لمن 
اشتركوا في الفضيحة أم سوف يغطى عليها وتوضع في 
أح�د مكاتب رئيس الوزراء, كم�ا يحصل في كل فضيحة 
من�ذ أكثر من عش�رة أعوام ؟ظهر موف�ق الربيعي خالل 
يومين على فضائيتين، االولى الحرة عراق واليوم التالي 
على العراقية. والرجل لم يقل أكثر مما قاله في المقابلة 
األول�ى بأن "حكومة المحاصصة فش�لت فش�ال ذريعا" 
وكأنه اكتش�ف كوكبا جديدا في الك�ون. ولكن ما كرره 
أيضا اقتراحه الذي أخذه من أصحابه ولم يفعل غير تبنيه 
له وكأنه هو من اكتش�فه، حكومة أغلبية سياسية تضم 
كاف�ة المكونات في كتلة واحدة ش�يعة وس�نة وأكراد, 
ب�150 نائبا!! نسى أن يقول، "تيتي تيتي.. مثل ما رحتي 

إجيت�ي"! ل�م يذكر المستش�ار الس�ابق لأم�ن القومي 
كيف س�وف يس�تطيع رئيس ال�وزراء وقته�ا من إزاحة 
وزي�ر فاس�د أو فاش�ل أو االثنين معا م�ادام يمثل كتلته 
أو حزب�ه في التش�كيلة الجديدة والتي س�ماها األغلبية 
السياس�ية, وما الفرق عن ما ه�و موجود اآلن من حيث 
المحاصص�ة الطائفي�ة والقومي�ة ؟ واألكث�ر غرابة في 
مقابلته ه�و قوله: المواطن العراقي البس�يط ماذا يريد 
؟ يجي�ب بذكاء مفرط يحس�د علي�ه، يريد ي�أكل خبزته 
ال غي�ر !! ه�ل مثل هذا الق�ول يمكن أن يص�در من رجل 
دولة س�ابق وعضو ح�زب كبير وكان مستش�ارا لأمن 
القومي؟ العراقي بسيط, لماذا ؟ ال يجيب، العراقي ال 
يريد غير خبزة يأكلها؟ فهل يعني الربيعي ما يقول؟ 
هل تحول العراقي الى "إنس�ان" يعيش ليأكل فقط؟ 
ه�ل تحول الى حيوان ال طلب عنده إال الحصول على 
خبزت�ه لي�أكل؟ وهل اإلنس�ان يعيش لي�أكل ؟ وإذا 
الربيع�ي لم يعي قول�ه الذي كرره ليومي�ن متتالين 
ليعلم اآلن، ان اإلنس�ان ي�أكل ليعيش وليقدم وينتج 
ويبع�ث الحياة ف�ي األرض بزرعه�ا والمعمل ينتج 
والطبيب ليش�في المرضى والهندوس ليعمر ويبني 

والمعل�م يهيأ األجيال وووو. وتقدم له الحكومة 
كاف�ة مس�تلزمات الحياة الضروري�ة وفي بلد 

مثل العراق اإلنسان العراقي يحتاج الى حياة 
كريمة تتوفر فيها كل مس�تلزمات الحياة 

العصرية نظرا للم�وارد الهائلة التي 
يملكها العراق من موارد بش�رية 

مبدعة وثروات هائلة.

 تحية احت�رام وتقدير للش�خصيات المس�تقلة والتكنوقراطية 
الت�ي تس�نمت موقعها ف�ي ع�راق المحاصصة الحزبي�ة، قرار 
جريء يحس�ب للس�يد رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أوعز 
إلدارة منص�ب امين بغداد لش�خصية مس�تقلة تمت�از بالكفاءة 
واليختل�ف منصف�ان في نزاهته�ا ان معالي األمين الس�يد عبد 
الحس�ين المرشدي هو شخص قد حارب الفساد في امانة بغداد 
وكان له�م خصماً حت�ى وصل االمر ان يهّجر من منزله بس�بب 

محاربته للفساد.
 الس�يد المرشدي قد حارب الفس�اد كثيراً وال يتراجع عن قراره 
اب�دا والمع�روف عنه انه يضع االس�تقالة تحت ي�ده وفي حالة 
تعرض�ه لالبت�زاز فإن تقديم االس�تقالة عنده افض�ل بكثير من 
قيامه بعمل غير قانوني، وهذا ماجعل الس�يد صابر العيس�اوي 
يتمس�ك به ويدعمه بش�كل علني ويدافع عنه دفاعا مس�تميتاً، 
حتى ان الش�كوك والريبة دخلت قل�وب االعالميين والصحفيين 
عن س�بب تمسك االخير بالمرشدي، وكان دائما يتهم العيساوي 
بأنه قريب من السيد المرشدي، علما انه ال توجد اية عالقة تربط 
االثني�ن مع�اً من ناحية القراب�ة لكنهما اجتمعا م�ن اجل خدمة 
بغداد ومحاربة الفس�اد، االمر الذي جعلني اس�طر الكلمات هو 
موقف السيد المرش�دي عندما باشر في ساعته االولى بمنصب 
امي�ن بغداد حين ق�دم اليه وفد برلماني يحم�ل كتاباً موقعاً من 
رئيس مجلس النواب ذي العدد )م.ر 1161 بتاريخ 6/9/2012(  

ينص على منح السادة النواب قطع اراضي في بغداد !
 إال ان الس�يد أمين بغداد اخبر الوفد البرلماني أن الس�ادة النواب 
اليس�تحقون قط�ع اراضي ألنهم ليس�وا موظفي�ن، والينطبق 
عليه�م قان�ون الخدمة الوظيفي�ة، ولكن يمكنهم ذل�ك اذا اقروا 
ذل�ك بالتصويت حي�ث يكون تش�ريعا تلتزم الس�لطة التنفيذية 
بتطبيق�ه، وهو ام�ر يعجز مجل�س النواب عن القي�ام به خوفا 
من الش�عب الذي اوصلهم كما حدث سابقا في قانون السيارات 
المصّفح�ة ال�ذي حالت كلمة الش�عب دون تمري�ره، ولو تأملنا 
لماذا اختار مجلس النواب ه�ذا التوقيت بالذات، علما ان الكتاب 
موق�ع منذ تاريخ قديم أي منذ زمن الس�يد العيس�اوي؟ واالمر 
اليحتاج الى توضيح العتقادهم ان االمين الجديد س�وف يوافق 
لهم بدون تردد ألنه س�يحتاج الى البرلمانيين في التصويت على 
تثبيته لكنهم تفاجأوا بهذا القرار الجريء، شخصية في الساعة 
االول�ى وفي اول ي�وم من تس�نمه للمنصب وتتع�رض لموقف 

كه�ذا، وتتصرف بهذه الحكمة، فعال يس�تحق ان 
يلق�ب باألمين، ونتمنى من الس�يد 

المالكي والشرفاء في البرلمان 
ان يكونون عوناً للسيد االمين 
وب�ارك الل�ه ب�ه ف�ي خطوته 

الجريئة.

ماذا لو كان ْمَسّلم الرباك صادقًا ؟
ف�سيحة جديدة �أثارها �لنائب �لكويتي م�سلم �لرب�ك, �أكد فيها على تو�جد عنا�سر قو�ت �لدرك �لأردنية على �أر�ض �لكويت, لفتا �لنتباه �إىل �إن حكومته 

�نتدبتهم لردع �ملظاهر�ت �ل�سعبية �لتي قد تنفجر يف �ل�ساحات و�مليادين �لكويتية متا�سيا مع موجات �لنتفا�سات �لعربية

جمددًا مع البطاقة التموينية وقرارات احلكومة بشأهنا 

عىل أية سكة يسري قطار العراق السيايس ؟
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اإلصابة تبعد عالء عبد الزهرة
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ذكر عضو الجهاز الفني لفريق أربيل الكروي عمر 
مجيد، ان فريقه أفاق من صعقة النهائي األسيوي 
ورم�ى بثقله لتحقيق لقب الدوري النخبوي املحيل 
الذي س�يرشع فيه بمواجهته للكهرباء. وقال عمر 
مجي�د: إن الفريق الهولريي أبتعد عن جو املباريات 
املحلي�ة منذ فرتة طويل�ة بعدما تأجل�ت مباراتاه 
أم�ام فرق زاخو والجوية واملصايف يف األدوار الثالثة 
الس�ابقة نخبوياً وهو ما جعلنا نكث�ف التدريبات 

عىل أمل العودة بقوة والس�عي للحفاظ عىل اللقب.
وأف�اد: ب�أن فريقه لم يخ�ض أي مب�اراة نخبوية 
والتي س�تكون أولها أمام الكهرباء الس�بت املقبل 
والتي سنس�عى جاهدين للظف�ر بنقاطها لتكون 
فأل حس�ن وجواز مرورنا لتحقي�ق نتائج ايجابية 
أخرى من ش�أنها ان توصلنا ملنصة التتويج بعدما 
أف�اق العبونا م�ن صدمة املب�اراة النهائية لبطولة 
كأس االتحاد اآلس�يوي الت�ي خرسناها أمام فريق 
الكويت الكويت�ي. وفرط فريق أربي�ل بكرة القدم 

بالحصول عىل لقب كأس االتحاد اآلس�يوي ألول 
مرة يف تأريخه بعد خس�ارته أمام ضيفه الكويت 
الكويت�ي بأربعة أهداف ل�ال يشء يف املباراة التي 

ضيفه�ا ملعب فرانس�وا حريري، وس�جل 
أهداف الف�وز الكويت�ي محرتفاه 

الهمام�ي  ش�ادي  التون�ي 
والربازي�يل  "هدف�ان" 

روجريي�و وعبد الهادي 
خميس.

كش�ف مص�در يف املنتخب العراقي لك�رة القدم، ان مهاج�م املنتخب عالء عبد 
الزهرة سيبتعد ملدة شهر كامل عن املالعب. 

وق�ال املصدر ان "مهاجم املنتخب العراقي لك�رة القدم عالء عبد الزهرة أصيب 
أثناء تدريبات املنتخب يوم أمس يف العاصمة القطرية الدوحة، اس�تعدادا ملقابلة 

األردن بتصفيات كأس العالم". 
وأضاف إن "إصابة عبد الزهرة جاءت يف العضلة الضامة، وتم الكش�ف عليه من 

قبل الكادر الطبي للمنتخب العراقي".
وأشار املصدر إىل أن "اإلصابة تتطلب االبتعاد عن املالعب ملدة شهر عىل أقل تقدير، 

ما يعني ابتعاده عن خوض لقاء األردن بتصفيات كأس العالم". 
وكان م�درب املنتخب العراقي زيكو قد اختار 25 العبا لتمثيل املنتخب أمام األردن 
بتصفي�ات كأس العالم، والتي خلت من أس�ماء عدد من الالعب�ن البارزين، أمثال 
يونس محمود ونش�أت أكرم وقيص منري وكرار جاس�م، فيما يغيب س�الم ش�اكر 

بسبب الحرمان، وباسم عباس بسبب اإلصابة.

 

قال مدرب منتخب الش�باب حكيم ش�اكر يف املؤتمر الصحفي 

عق�ب مب�اراة الع�راق واليابان "أن�ا أحيي العب�ي فريقي عىل 
تركيزهم خالل املباراة ، فقد كانوا رائعن برغم صعوبة املباراة 
أمام اليابان، والتي كنت أتمنى تفادي مواجهتها يف هذه املرحلة 

املبكرة من البطولة"."هذا الفوز ليس من أجل العراق فقط، بل 
هو لكل منطقة غرب آس�يا، حيث يجب أن يشعروا بالفخر بنا 
كوننا الفريق العربي الوحيد الباقي يف البطولة"."كرة القدم يف 

العادة تمنح الفرحة للشعب العراقي، وأنا واثق أنه مع نجاحنا 
يف البطولة فإن الش�عب العراقي يش�عر بالفخر بنا"."ولكنني 
ل�ن أركن للراح�ة، ألننا نمتل�ك الحماس من أج�ل الفوز بلقب 

البطولة، هذا الجيل يعترب ذهبياً بالنس�بة لكرة القدم العراقية 
يف ه�ذه الفئ�ة العمرية، حيث أنن�ا نمتلك العدي�د من الالعبن 

املميزين، وبالتايل يجب أن نطمح يف الفوز باللقب".

كشف االتحاد العراقي لرفع األثقال عن 
إقامة معسكر تدريبي للمنتخب 
العراقي لرفع األثقال يف كوريا 
إلقام�ة  تمهي�داً  الجنوبي�ة 
بطول�ة دولية يف كوري�ا، مبيناً 
أن املعس�كر سيستمر ملدة شهر 

واحد وبمشاركة 8 رباعن.
وقال أمن رس االتحاد املركزي 
لرفع األثقال محمد كاظم مزعل 
" "يقي�م ثمانية رباع�ن يمثلون 
منتخ�ب الع�راق لرف�ع األثق�ال 
تدريبي�اً  معس�كراً  للمتقدم�ن 
يس�تمر  الجنوبي�ة  بكوري�ا 
ملدة ش�هر واح�د وللمدة من 
الراب�ع ع�رش م�ن ش�هر 
الثان�ي الجاري  ترشي�ن 

وحتى الخامس عرش من شهر كانون االول 
املقب�ل" .وأضاف ان "املعس�كر يأتي ضمن 

برنام�ج التعاون الريايض املوق�ع بن العراق 
وكوري�ا الجنوبية".وب�ن ان "الرباعن الذين 
ت�م اختيارهم للدخول يف املعس�كر هم  كل من 
احم�د عيل عب�د ع�يل يف وزن 56 كغ�م ويارس 

محم�د رش�يد يف وزن 63 كغم واحم�د فاروق يف 
وزن 69 كغ�م ورع�د ام�ن يف وزن 77 كغم ومحمد 
يرس يف وزن 85 كغم ومهند عبد الحس�ن يف وزن 94 
كغم ومحمد جاس�م عبود يف وزن 105 كغم ومحمد 
كاظ�م محمد ج�واد يف وزن + 105 كغم، و س�ريافق 
املنتخب العراقي خالل املعس�كر مدرب  أثقال العراق 
خضري باشا".وأوضح ان "منهاج املعسكر سيشهد 
تدريبات مكثفة صباحية ومسائية وخوض لقاءات 
وتدريبات مش�رتكة مع املنتخبات الكورية، فضال 
ع�ن املش�اركة يف بطول�ة ودي�ة دولية تق�ام عىل 
هامش املعس�كر هناك".وأشار إىل ان "الهدف من 
املعسكر هو لرفع املستوى الفني للرباعن وبالتايل 
االنع�كاس االيجابي عىل ما س�تؤول اليه نتائجهم 

يف االس�تحقاقات الخارجية املختلفة" .وكان العراق 
يحت�ل إىل ما قبل ع�ام 2003 مرتبة متقدمة آس�يويا 

وعربي�ا يف لعب�ة رفع األثقال وحصد م�ن خاللها رباعو 
العراق عدداً كبرياً من األوسمة وامليداليات كما كان الرهان 
يف البط�والت العربي�ة يقع ع�ىل عاتق الرباع�ن العراقين 

للظفر بأكرب عدد ممكن من امليداليات.

رباعونا يعسكرون في كوريا الجنوبية

ذكرت مصادر إخبارية عربية 
أن لجن�ة االنضب�اط باالتح�اد 
القط�ري لك�رة الق�دم تعت�زم 
اتخاذ عقوبة بحق مهاجم 

منتخب 

الع�راق والوك�رة القط�ري يون�س محمود. 
وقالت املصادر ان "لجنة االنضباط باالتحاد 
القطري لكرة القدم، برئاسة حسن الحمادي، 
س�تعقد اجتماعه�ا ال�دوري الي�وم الثالثاء، 
ملناقش�ة تقاري�ر ح�كام مباريات األس�بوع 
الس�ادس من دوري نج�وم قطر التي أقيمت 
يف األول والثان�ي م�ن ش�هر ترشي�ن الثاني 
الجاري".وأضاف�ت ان "م�ن ب�ن التقاري�ر 
التي س�تناقش تقرير حك�م مباراة أم صالل 
والوكرة، للنظر يف اعرتاضات مهاجم الوكرة 

يونس محمود عىل الحكم".ورجحت املصادر 
"اتخاذ عقوبة بحق يونس محمود، وحرمانه 
من املشاركة مع فريقه يف املباراة املقبلة أمام 
السد باألسبوع الس�ابع من الدوري، خاصة 
بعد قيام اللجنة بس�حب بطاقته". يشار إىل 
أن مب�اراة ام ص�الل والوك�رة انتهت لصالح 
األول بثالث�ة أه�داف مقاب�ل هدف�ن، حيث 
س�جل أه�داف الفائ�ز ماهر يوس�ف باكور 
)هدفن( ووليد محي الدين، فيما سجل هديف 

الخارس يونس محمود.
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ش�دد العب املنتخ�ب الوطني وفريق الق�وة الجوية 
حم�ادي احمد، ع�ىل ان فرصة هداف ال�دوري لهذا 
املوس�م س�وف ل�ن يرتكها تضي�ع يف ظل أتس�اع 
رقع�ة املنافس�ة بوجود الالعب�ن املحرتفن.وقال 
حمادي احم�د:إن الدوري بنس�خته الحالية يعد 
األقوى من مثيالته الس�ابقة وهو ما س�يصعب 
م�ن مهمت�ي يف دك مرمى الخص�وم كما تعودت 
عيل جماه�ري الفريق االزرق بعدم�ا ضمت الفرق 
العبن محرتفن طورت من مس�توى وأداء املنافسات.وبن: 

ان املنتخ�ب الوطني جاد ان يحقق االنتصار عىل 
نظريه األردني ليواصل املسرية بأمل التأهل كون 

الفوز س�يزيد نقاطنا اىل خمس وسنساوي اسرتاليا 
وعم�ان اذا ما خرست م�ع الياب�ان أي ان الفرصة ما 

زال�ت مؤاتي�ة للتواج�د يف املوندي�ال الربازييل.وحاف�ظ 
فريق دهوك لكرة القدم عىل صدارته لرتتيب فرق دوري 
النخبة للموسم الحايل 2012-2013 برصيد 9 نقاط بعد 
ان خط�ف فوزاً غالي�اً من فريق بغ�داد )2-1( متقدما 
بفارق نقطتن عن اق�رب مالحقيه )كربالء والرشطة( 

بانتهاء منافسات الجولة الثالثة من الدور االول.

  أعلن اتحاد كرة السلة املركزي عن مواعيد مباريات الدور الثاني من املرحلة االوىل 
للدوري املمتاز. وتقام يوم الجمعة املقبل ثالث مباريات اذ يستضيف التضامن 

النجفي فريق زاخو يف النجف ويش�د نفط الجنوب الرحال اىل دهوك ملقابلة 
فريقها املحيل يف قاعة كلية الرتبية الرياضية يف دهوك، ويلعب املوفقية مع 

الكرخ يف الكوت. وتجري يوم الس�بت مباراة واحدة س�تكون قمة مباريات 
ه�ذا الدور يلتقي فيها فريق الحلة مع الرشطة ويتوقع أن تش�هد إثارة فنية 

عادة ما تشهده مثل هكذا مباريات بحضور جماهري الحلة الكبري ، يذكر ان 
جميع املباريات تقام يف توقيت واحد هو 4 عرصاً. عىل صعيد متصل ينضم 

اتحاد كرة الس�لة يف ال�25 من الش�هر الجاري معس�كراً تدريبياً للحكام 
الدولين يف دهوك يس�تمر خمس�ة أيام، ويأتي هذا املعس�كر  يف اطار 

تجهيز الحكام وإعدادهم بش�كل الئق ملنافسات الدوري املمتاز 
بكرة السلة، الس�يما وأن بطولة الدوري هذا املوسم ستشهد 

منافس�ة كب�رية بن األندي�ة بع�د أن اس�تقطبت العبن 
محرتف�ن، وتش�مل فق�رات املعس�كر اج�راء تدريبات 
لياقي�ة ورشح بع�ض التعدي�الت الجدي�دة ومناقش�ة 
الس�لبيات وااليجابيات التي واجهها الحكام يف املواسم 

السابقة.يذكر أن اتحاد السلة يقيم سنوياً وقبل انطالق 
منافس�ات الدوري معسكراً تدريبياً للحكام بغية الوقوف 

عىل جاهزيتهم اللياقية والفنية.
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حمادي احمد: المنافسة شديدة هذا الموسم
على لقب الهداف

اتحاد السلة يعلن جدول
مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز

قـطــر تـعـتــزم مـعـاقـبــة يـونــس مـحـمــود

وصف املدرب العراقي املحرتف يف نادي عجمان االماراتي حازم جس�ام تأهل منتخبنا الش�بابي بكرة القدم 
للموندي�ال بأن�ه " انج�از"، مش�يداً بنوعية الالعب�ن الذين يضمه�م الفريق وطريقة تعام�ل املدرب مع 
مجريات اللقاء.وقال جسام : ألن املنتخب الشبابي قدم مباراة العمر أمام نظريه الياباني، إال أن العبينا 

كان م�ن املمك�ن أن يزيدوا غلتهم م�ن األهداف لو تعاملوا مع الفرص التي س�نحت لهم، لكنهم 
حقق�وا األهم وتأهلوا صوب كأس العالم التي تضيفه�ا تركيا يف النصف الثاني من العام 

املقبل. وأضاف: أن مهمة الفري�ق لم تكتمل بعد وعليهم التفكري باملباراة املقبلة 
أمام اس�رتاليا وال يتهاونوا كونهم ضمنوا التأه�ل وعليهم التفكري جدياً 

للحصول عىل لقب كأس أمم آس�يا للش�باب لك�رة القدم تحت 19 
عاماً الجارية مبارياتها بمدينة الفجرية االماراتية. وأوضح: أن 

اللعب يف املونديال لن يكون أمرا يس�رياً، كون العراق سيكون 
البلد الوحيد من عرب آس�يا املتواجد يف هذا املحفل الكبري، ما 

يعني انهم سيحملون لواء العرب ويتطلب منهم التحضري من 
االن لتهيئ�ة برنامج تدريبي مكث�ف وخوض مباريات مع فرق 

ومنتخبات عاملية كبرية للوصول للفورمة قبيل كأس العالم.
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جسام يطالب برحلة إعداد مثالية لمونديال تركيا

مجيد : أربيل أفاق من صعقة النهائي اآلسيوي
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قد نكون هواة قبل عرش سنني 
 نعم ...

نعترف كوننا قد خلقنا الله عز وجل يف 
عراق الجريتدة الواحدة.. والصورة الواحدة 
...  والتلفزيتون الواحد... والرأي الواحد ... 

والرئيس الواحد..
هتذه هتي ستنة الحيتاة، ال أحتد منا 
يستتطيع أن يتحكم بما هو خارج محيطه 

الفطري..
ولكن عندما أطلق الله لنا عنان الهروب 
من الذات الطبوغرافيتة قبل أن يأتي زلزال 
2003 واختتاط الحابتل بالنابتل، وجدنتا 
أنفستنا يف عالتم آختر.. بتل يف كوكب آخر 
من حيث املعلومتة والخرب وحتى القصص 
الخيالية، وألريد أن أحكي عن وكالة )ناسا( 
وال حرب النجوم وال عماق امليكروستوفت 
وال أمرباطورية  متردوخ وال فلتات الزمان 
الكوني الذي جعل متن العالم قرية صغرية 
أشتبه بقريتة أعمامتي يف مدينة الستماوة 
الحبيبتة )أم الكعتف( متن حيث املستاحة 
والتواصتل.. اتكلم عن ما هو مألوف خارج 
وطني، حيث وجدت أن الجوهرة الستوداء 
)بيليه( ال يفرق عن )هادي أحمد( بكل يشء 
من حيث الشخصية والتواضع والبساطة، 
ولكن الذي خدم الجوهرة الستوداء أن الفن 
الكتروي الرفيع التذي قدمه ستلطت علية 
األضتواء يف كل العالم، وبقي هادي "رهن" 

رشكة املوانئ العراقية.
وعندمتا أعتتزل بيليته املاعتب أصبح 
)شتيئاً عادياً( للعالم.. لكنه عند العراقيني 

فقط يعترب من )املقدسات( الكروية.
ال  ألكتس فريغستون  الستري  وجتدت 
يفترق عن )عمانويل بابتا داود ..عموبابا( 
ستوى بأن لديته مطبخا جاهتزا من كافة 
أنواع )اللواعيب( ويتفنن به كيفما يشتاء، 
والصحافتة الربيطانيتة )تخبتص الدنيا ( 
عندما )يعطس( ولكنه يف اإلتحاد والشارع 
وبني العامة هو مواطن عادي جداً،  يف حني 
الكابتتن عمتو بابا شتكلت يف جستمه كل 
أمراض الكون بستبب وفائته  لفاتنة الحي 

التي شيمتها الغدر.
ولكتن يف العتراق عندمتا يطرح استم 

فريغسون )يتكهرب الجو(..
العمتاق  باتينتي  ميشتيل  وجتدت 
الفرنيس الذي يدير، منذ ستنوات، منظومة 

الكرة األوربيتة باحرافية متناهية، وقبلها 
كان حلتم أي شتاب متن جيتل باتيني أن 
يشتاهد فيديو أو فيلم له، وليس باملبارش، 

احرافية قدميه الساحرتني..
شتاهدت باتيني ليس له فرق إنساني 
وأخاقي وطيبة ورقتة تختلف عن باتيني 
العتراق الكبتري حستني ستعيد، يف حني ان 
الكابتن حسني سعيد )شبع( حيف وباوي 

ال يتحملها اال من هو أصيل وكبري..
شتخصياً كل من ذكرتهتم أكتب عنهم 
ولقتاءات  شتخصية  تجربتة  وفتق  اآلن 

مبارشة.األجانتب منهتم خدمتني الظروف 
أن التقتي بهتم يف بطوالت ومحافتل دولية  
أخوتتي  فهتم  العراقيتون   أمتا  وقاريتة، 
وأصدقائتي ويل معهم )عرشة عمر( عامرة 
بتكل يشء..عندمتا جتاء النجتم الكتروي 
العاملتي الستابق زيكتو إىل العتراق وجد أن 
أستمه ستبقه بكثتري والعراقيتون عامتة 
يعيشون الربازيل وأصبحت حتى شوارعهم 
التتي ال تعرف كرة القتدم تعرف بكل تأكيد 
)ستيارة الفولكس واكن الربازيلية(  .وبما 
أن احرافيتنتا الكرويتة اإلدارية ال تصل إىل 

مستتوى اإلتحاد البنغايل لكترة القدم .فقد 
تم انتختاب الربازييل آرثر أنتونيس كيومربا 
املعتروف ب"زيكتو "))رئيستاً( باإلجماع 
وبالتزكيتة معاً، وأصبح يف حكم الدستتور 
صاحتب كل يشء.. ال أحتد يحاستبه... ال 
أحد يعبس يف وجهه.. ال أحد يقول له )وين 
رايتح وين(..نحتن العراقيني صنتاع طغاة 
بامتياز.. الرئيتس زيكو ال يقبل النقاش يف 
أمر حضوره وغيابه عتن العراق.. الرئيس 
زيكو ال يقبل أن يستجوب أمام تلفزيونات 
وصحافتة العتراق.. الرئيس زيكتو ال يقبل 

ألحتد أن يتدخل يف أي يشء دون الرجوع إىل 
مدير مكتبه يف )ساو باولو(.. الرئيس زيكو 
هو الحامي الرئييس للفلتان اإلداري لإلتحاد 
الكتروي كونه الضمانة القوية أمام اإلعام 
بأن الذي )يذم( عمل الرئيس زيكو )كل يش 
متا يفتهم(، لذلتك )جبن( الكثري من استم 
فخامتة الرئيس زيكو ... من االستم وليس 
الفعتل... الرئيس زيكو الستيايس املحرف 
يف موطنه الربازيل والذي أشترك يف حكومة 

وحدة وطنية برازيلية قبل سنوات
 بمنصتب وزيتر للشتباب والرياضتة، 

أيقنتت بل تأكدت أنه وراء الفوىض الخاقة 
التي شتابت العاقة األخويتة ملعظم العبي 
الفريتق العراقتي وأكلوا )الطعتم( وأصبح 
نصتف الفريق خارج الفريق وفق سياستة 

)فرق تسد(!!!..
 نحتن كهذا نحب )الرئيس( مهما عمل 

وإال ملاذا الكل ساكت بل مجامل له؟..
فخامتة الرئيتس زيكو تشتفع له دالة 
واحتدة، أنتا شتخصيا ممتن جتداً له وهي 
أن ))أجبتش(( مستؤول يف إتحتاد الكترة 
العراقي ال يستتطيع أن يقول له )شتلونك 

عيني شلونك شمخيل عىل عيونك( باللهجة 
العراقية وليتس اإلنكليزية رغم أن الرئيس 
زيكتو ال يتقتن االثنني وممنونيتتي له عىل 
طريقة التعامل مع أعضاء اتحادنا الكروي 
بنظريتة )الحستجة( الربازيليتة باعتبتار 
األعضاء جميعهم ال يتقنون اللغة االنكليزية 
وال هو الذي يعتترب أول مدرب عاملي يعتمد 
عتىل مرجمه الختاص الذي يفتر األمور 
وفتق طريقته الخاصة ال بطريقة الشتعب 
الكتروي املظلتوم متن دكتاتوريتة رئيتس 

يعرف كيف يتعامل مع الهواة.

فــخـــــامــــة الــرئــيـــــس زيــكـــــو!!
ريا�ضة

أكد مارسيلو نيستكي رئيس لجنة حكام 
التدوري اإليطتايل أن الحكم التدويل باولو 
تاليافينتتو ستيعاقب عىل األخطتاء التي 
ارتبكها يف مباراة يوفنتوس واإلنر يف قمة 
مباريتات الجولتة الحادية العترش والتي 
أقيمت الستبت املايض.ويواجه تاليافينتو 

تحقيقات بستبب األخطاء التي ارتكبها يف 
تلك املباراة منها الهدف الوحيد ليوفنتوس 
والذي جاء من تسلسل لاعب وسط الفريق 
أكادوا أستامواه، وكذلك عتدم منح العب 
اليويف ستتيفان لستشتاينر اإلنذار الثاني.
وقال رئيس اللجنة اليوم بهذا الشتأن: “ال 
يوجتد حكم بالعالم ال يخطتئ، واألخطاء 

تحتدث يف كل مبتاراة، لكن 
علينا أن نواجه الحقيقة”. 
وتابع: “تاليافينتو سيدفع 
ثمن أخطائه لكنه ستيعود 
للماعب بعد ذلك. ستنقف 
بجانبه بكل تأكيد لكن هذا 

لن يمنعه من العقوبة”.

أبتدى دييجتو ميليتتو هداف اإلنر تعطشته الشتديد 
للفتوز باأللقتاب متع فريقه هتذا املوستم، وذلك بعد 
نجاح فريقه يف الفوز عتىل اليوفنتوس "غري املهزوم" 
يف مباراة ديربي إيطاليا األستبوع املايض بنتيجة 1-3 
وتقليتص الفارق متع اليويف بطل التدوري اإليطايل إىل 
نقطة واحدة. وكان ميليتو قد حظىي بمسرية ممتازة 
للغاية يف عام 2012 ستجل خالها 27 هدًفا يف الدوري 
د أنته لن يهدأ  اإليطتايل، إال أن "األمتري األرجنتيني" أكَّ
له بتال إال بالفوز باالستكوديتُّو هذا املوستم، متعهًدا 
بفعتل أي يشء متن أجتل تحقيتق ذلتك الهدف.حيث 
تحدث للموقع الرسمي لناديه قائًا "سأفعل أي يشء 
للفوز باالستكوديتُّو. نأمل أن نفتوز باأللقاب، الكثري 
متن األلقاب. أنا مستتعد لفعتل أي يشء حتى إن كان 
ذلك بصبغ شتعري للتون األشتقر!"كما انتهز ميليتو 

الفرصتة إللقاء التدور عىل فوزه بلقتب دوري أبطال 
أرووبا مع األفاعي يف موستم 2009-10 بعد أن سجل 
هديف الفوز يف املباراة النهائية ضد بايرن ميونخ، قائًا 
"الهدف الثاني أراحنا قليًا. يف تلك اللحظة قلت لنفيس 
'نحن قريبون، نحن نقرب من تحقيق الحلم'". ميليتو 
أوضح كذلك أن عاقته بمدربه األسبق يف اإلنر ومدرب 
ريال مدريد الحايل جوزيه مورينيو ما زالت قوية، قائًا 
"تسجيل األهداف هو أساس كرة القدم. أحياًنا يكون 
متن الصعب رشح األمتر بالكلمات، إنهتا لحظة فرح 
وكم يكون أمرًا مرضًيا للغاية أن تهز الشتباك. هل ما 

زلت عىل اتصال بمورينيو؟ نعم، 
الرستائل منه  أتلقتى  أنا 

متفاهمتون  ونحتن 
ممتتاز  بشتكل 

حًقا".

المستقبل العراقي/ علي طالب المال

حكم مباراة يوفنتوس واإلنتر يواجه التحقيق

ميليتو: سأصبغ شعري اذا فزنا باالسكوديتو

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

ستوسور تأمل 
تقديم اداء افضل

المستقبل العراقي / وكاالت

العبة التنس االسترالية ستمانثا ستوسور  تأمل 
االسترالية ستمانثا ستوستور يف تحقيق نتائج 
افضتل والفوز بمزيد من االلقتاب يف البطوالت 
االربتع الكربى يف العتام املقبل بعد ان فشتلت 
يف تحقيتق هتذا الهدف يف العتام الحايل.وقالت 
الاعبة االسترالية التي سبق لها الفوز بلقب 
بطولة الواليتات املتحدة املفتوحة للصحفيني 
يف بادهتا "بصفتة عامة فان انهتاء العام يف 
املركز التاسع عامليا امر جيد.. اال انه بالتأكيد 
ليس باملركتز املتقدم الذي كنت اود الحصول 
عليه."واضافت ستوسور )28 عاما( قولها 
"لكنتي حصلت عىل بعض الوقتت للتفكري 
وتبتن يل ان بعتض جوانب ادائي تحستنت 
والبعتض االختر ال يزال يحتتاج اىل بعض 
التحستن."واهم متا يشتغل بتال الاعبة 
االسرالية هو تحقيق تحسن عىل ماعب 
بادهتا بعد ان خرجت متن الدور االول يف 
استراليا املفتوحة مطلع العتام الجاري 
كما انه لم يستبق لها تجاوز الدور الثالث 
يف اوىل البطتوالت االربع الكربى للموستم 
يف ملبتورن.وال تتزال ستوستور تعتقد ان 
بوستعها الفتوز بلقب اختر يف البطوالت 
الكتربى بعتد فوزها باللقتب يف نيويورك 
يف 2011 عندمتا فجرت مفاجأة وهزمت 

االمريكية سريينا وليامز يف املباراة 
النهائية.وقالت ستوستور عن 
ذلك "بالتأكيد وبعد ان حققت 
هذا االمر مرة فابد من التفكري 
يف امكانية تكراره مرة ثانية."

أزارينكا تواصل تربعها 
فيرغسون سيكافىء تشيشاريتوعلى صدارة التصنيف

المستقبل العراقي / وكاالت
المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

فيكتوريتا  البياروستية  تواصتل 
صتدارة  عتىل  تربعهتا  أزارينتكا 
التصنيتف العاملتي لاعبتات التنس 

املحرفات الصادر االثنني.
ولم تشتهد قائمتة الاعبتات العرش 
األوائتل أي تغيريات هذا األستبوع، 
ماريتا  الروستية  تواصتل  حيتث 
شتارابوفا مكانها يف الوصافة تليها 

األمريكية سريينا ويليامز.
وفيما ييل قائمة العرشة األوائل:.

1- البياروسية فيكتوريا أزارينكا. 
10.595. نقطة.

شتارابوفا.  ماريتا  الروستية   -2
.10.045

3- األمريكية سريينا ويليامز. 
.9.400

أنيستكا  البولنديتة   -4
رادفانسكا. 7.425.

كريبترز  أنجليتك  األملانيتة   -5
.5.550

إرانتي.  ستارة  اإليطاليتة   -6
.5.100

7- الصينية نا يل. 5.095.
كفيتوفتا.  بترا  التشتيكية   -8

.5.085
9- األسرالية سمانثا ستوسور. 

.4.135
كارولتني  الدنماركيتة   -10

فوزنياكي. 3.765.

أثنتى ستري أليكس فريجستون 
املدير الفني ملانشسر يونايتد عىل 
الروح القتالية العالية التي أظهرها 
فريقته بعتد أن حتول تأختره أمتام 
مضيفه أستون فيا بهدفني لفوز بثاثة 
أهداف لُيعزز صدارته للتدوري اإلنجليزي 
املمتاز، وخص بالذكر نجم هجومه الشتاب 
خافيري هرينانديتز مؤكًدا أنه لتم ُيخيب ظنه 
عندما قرر الزج به يف املباراة عندما ستجل ثاثة 
أهتداف "هاتريتك" غريت مستار املبتاراة. وقال 
فريجسون لشبكة سكاي ستبورتس عقب املباراة 
"إنها نتيجتة رائعة بالنستبة لنا ومباراة ستاحرة، 
أستون فيا قدم مباراة رائعة اليوم وعليك أن تشعر 

باألستف عىل املجهود الذي قدموه ولم يحصلوا عىل 
أي يشء، لكننتا كنا األفضل ورضبنا العارضة مرتني 
يف الشوط الثاني، وعندما وصلنا للهدف الثاني عادت 
إلينتا الحيتاة يف املباراة، لقتد كانت مبتاراة رائعة".

ووجه فريجسون الثناء الكامل لهرينانديز بعد تألقه 
اليتوم، وقال "هرينانديتز كان رائًعتا داخل منطقة 
الجزاء، ولقد أثمرت مجهوداته عن تستجيلنا لثاثة 
أهداف، لقد قلت يف األسابيع األخرية أنه إضافة قوية 
بالنسبة لنا منذ أن جاء للفريق قبل عامني وهذا هو 
ما رأيناه ".واعرف املدرب اإلسكلتندي املخرضم أنه 
سُيكافئ هرينانديز بالدفع به أساسًيا أمام نوريتش 
سيتي األسبوع املقبل بعد املردود الرائع الذي قدمه، 
مضيًفتا "عندمتا ُتستجل هاتريك فأنتت قد اخرت 

نفسك، أعتقد أنه سيلعب يف األسبوع املقبل".

ميليتو: سأصبغ شعري اذا فزنا 
باالسكوديتو

فيالنوفا يعتمد أغنية برشلونة 
الجديدة

المستقبل العراقي / وكاالت المستقبل العراقي / وكاالت المستقبل العراقي / وكاالت
أبتدى دييجو ميليتو هداف اإلنر تعطشته الشتديد للفتوز باأللقاب متع فريقه هذا 
املوستم، وذلك بعد نجاح فريقه يف الفوز عىل اليوفنتوس "غري املهزوم" يف مباراة 
ديربي إيطاليا األسبوع املايض بنتيجة 3-1 وتقليص الفارق مع اليويف بطل 
الدوري اإليطايل إىل نقطة واحدة. وكان ميليتو قد حظىي بمسرية ممتازة 
للغاية يف عام 2012 ستجل خالها 27 هدًفا يف الدوري اإليطايل، إال أن 
د أنه لن يهدأ له بال إال بالفوز باالستكوديتُّو  "األمتري األرجنتينتي" أكَّ
هتذا املوستم، متعهًدا بفعتل أي يشء من أجتل تحقيق ذلتك الهدف.

حيتث تحدث للموقع الرستمي لناديه قائًا "ستأفعل أي يشء للفوز 
باالستكوديتُّو. نأمل أن نفوز باأللقاب، الكثري من األلقاب. أنا مستعد 
لفعل أي يشء حتى إن كان ذلك بصبغ شتعري للون األشقر!"كما انتهز 
ميليتتو الفرصة إللقاء الدور عىل فوزه بلقب دوري أبطال أرووبا مع 
األفاعي يف موستم 2009-10 بعد أن ستجل هديف الفوز يف املباراة 
النهائيتة ضد بايرن ميونخ، قائًا "الهدف الثاني أراحنا قليًا. 
يف تلتك اللحظة قلت لنفيس 'نحن قريبون، نحن نقرب من 
تحقيق الحلم'". ميليتو أوضح كذلك أن عاقته بمدربه 
األستبق يف اإلنر ومدرب ريال مدريد الحايل جوزيه 
مورينيو ما زالت قوية، قائًا "تسجيل األهداف 
هو أستاس كترة القتدم. أحياًنتا يكون من 
الصعب رشح األمر بالكلمات، إنها لحظة 
فترح وكم يكتون أمرًا مرضًيتا للغاية 
أن تهتز الشتباك. هتل متا زلت عىل 
اتصتال بمورينيو؟ نعم، أنا أتلقى 
الرستائل منه ونحن متفاهمون 

بشكل ممتاز حًقا".

أصبح ألبوم “أقوى” للمطربة األمريكية كييل كاركسون 
النشتيد الجديد التذي ستيتدرب عليه العبو برشتلونة 

ديبورتيفتو”  “مونتدو  صحيفتة  ذكترت  حستبما 
اإلستبانية من أجل الحصول عتىل الدوافع يف هذا 

املوسم.وأكدت الصحيفة أن املدرب تيتو فيانوفا 
قد اختتار هذا األلبتوم بدالً من األلبتوم القديم 
“تحيا الحياة” التي اعتمده املدرب السابق بيب 
غوارديوال يف موسم )2009/2008( الذي حصل 
به عىل الثاثيتة التاريخية.ويحتوي هذا األلبوم 

الذي اعتمده مدرب برشلونة تيتو فيانوفا 
عىل عدد من األغاني الحماسية من 

أجتل العمتل عىل رفتع الروح 
املعنوية عند الاعبني مثل 

أغنية : “ما ال يقتلك 
أقتوى  يجعلتك 

شتجع  أ و
قلياً”.

موراتا يهدي هدف 
فوز الريال لمورينهو

المبارد 
يتعاقد مع جيزو الصيني

أعرب املهاجم ألبارو موراتا عن سعادته بعد احراز 
هدف فوز ريتال مدريد عىل ليفانتتي )2-1(ضمن 
الجولة الحادية عرشة من الدوري اإلسباني.واهدى 
موراتا يف ترصيحات صحفية عقب اللقاء 
الهتدف إىل املتدرب الربتغتايل جوزيته 
مورينيتو، قائتا "لقتد راهتن عيل 
وتفادى رحييل من الفريق الصيف 
نصائح  "يعطيني  الجاري".وذكر 
لكتي اكتون افضتل العتب وانني 
ممتتن دائما له".وأضتاف "انني 

ستعيد للغاية وكنت اعلتم انني اجا او 
عاجا ستأحرز هدفا".وأبقى ريال مدريد عىل 
فارق الثماني نقتاط الذي يفصله عن غريمه 

برشتلونة متصدر الدوري اإلستباني، بفوز 
عصيب ختارج قواعده عتىل ليفانتي 2-1 

ضمن الجولة الحادية عرشة من املسابقة.
بهتذا يضيتف ريتال مدريد نقطتته ال23 
ليعزز مركزه الثالث بفارق خمس نقاط 
عتن أتلتيكو مدريد الثاني، وثماني نقاط 

عن برشلونة األول.

أعلتن مالك نتادي جيزو رينيه الصينتي يف ترصيحات صحفية عن 
تمكنه من التوصل التفاق مع العب وسط تشيليس اإلنجليزي فرانك 
المبتارد لانتقال إىل الفريتق يف فرة االنتقاالت الشتتوية القادمة.

وقالت القناة الوطنية الصينية )يس يس تي يف فايف( أن مالك النادي قد 
أخرب مراستها خارج امللعب عن هذا الخرب وكتبت عىل صفحتها الخاصة 
بموقتع توير للتواصتل االجتماعي: “األخبار الكبترية كانت خارج امللعب 
فقد التقينا برئيس النادي بالقرب من مقاعد البدالء وقال أن فرانك المبارد 
سينضم يف يناير املقبل.”وتحدثت صحيفة الصن الربيطانية قبل أسابيع عن 

احتمال انتقال المبارد إىل الدوري الصيني لكن الخرب لم يكن مؤكداً.
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

           المستقبل العراقي / خاص

افتتح سماحة السيد صالح الحيدري رئيس الوقف الشيعي  
يوم أمس مقرا جديدا للوقف يمثل مكتب نائبه الش�يخ سامي 
املسعودي يف منطقة الجادرية يف بغداد وقد قام السيد الحيدري 
بقص رشيط االفتتاح وسط حشد واسع من الشيوخ والسادة 
رج�ال الدين وعدد م�ن العاملني يف دوائر ومؤسس�ات الديوان 
فضال عن فعاليات سياسية وثقافية وإعالمية وكذلك جمهور 

من املواطنني بربكة الصالة عىل محمد وآل محمد
  وقال س�ماحته : إن افتتاح املكت�ب يمثل انطالقة جديدة 
يف مس�رة الديوان ملزيد م�ن التفاعل والعط�اء لتعزيز املبادئ 
اإلسالمية ورفع لوائها عاليا عرب بث اإلشعاع الروحي و التأكيد 
ع�ىل  قيم الرس�الة  النبيلة وما مثلته وقف�ات آل البيت عليهم 
الس�الم يف مقارعة الج�ور والظلم واالنتصار للح�ق ، وأضاف 
الحي�دري : كم�ا أن افتتاح املكت�ب يف هذا الوق�ت تحديدا جاء 
لتحقيق أهداف الوقف الشيعي بما يخدم العراق والعراقيني، وما 
يخدم العتبات واملس�اجد والجوامع والحس�ينيات واملؤسسات 
الثقافية والدينية وكل ذلك بجهود الش�يخ وكيل الوزير الشيخ 
س�امي املس�عودي الذي حقق الكث�ر من النجاحات واس�رد 

الحقوق املسلوبة والتابعة أصال ألهل البيت )ع(.
ويف ختام حديثه عرب الحيدري عن رسوره وسعادته 

بالقول: وكيل أمل إن يكون هذا املقر 
إحدى 

القنوات املهمة يف ديوان الوقف الشيعي بقيادة املسعودي وال 
يمكن إن اكت��م ما يف قلبي إال وأقول ..........انا سعيد 

 ويذكر أن فضيلة الش�يخ سامي املسعودي عرب عن فرحه 
الغامر لالنجازات املتحققة ومنها اسرجاع الروضة العسكرية 
إىل إدارة الوق�ف الش�يعي  مؤك�دا غر مرة يف ح�رة املراجع 
الدينية  ب�ان االنجازات املتحققة هي يفضل بركات أهل البيت 
ودعم املراجع وفضالء الحوزة العلمية وهي فسحة أمل إلدخال 

الرسور عىل قلب قائم آل محمد ..

السيرة الذاتية لسماحة الشيخ سامي المسعودي :
هو س�امي عمران املس�عودي، ولد سماحة الشيخ يف بغداد 
يف منطقة بغداد الجديدة عام 1980 وقد تويف والد الش�يخ وهو 

اليزال يف األربعني يوما ً
لق�د ع�اش الش�يخ خمس س�نوات م�ن عم�ره يف مدينة 
الكاظمية املقدس�ة ...ولكن جدته وأعمامه قرروا أي يحتضنوا 

طفولته فانتقل إىل مدينة حي اإلعالم
بعد ذلك توجه ذلك الطفل اليتيم إىل البزوغ يف رؤية املستقبل 
املرشق حيث دخل الدراس�ة االبتدائية يف س�نة 1986 يف مدرسة 

أبن الزيات ثم أكمل مشوار الدرايس
للدراس�ة املتوس�طة رغم الحال�ة املعيش�ية الصعبة يف تلك 
الظروف التي مر بها فأكمل دراسته أملتوسطه يف مدرسة اإلحساء 
يف حي اإلعالم ثم أستمر يف تفوقه حتى أكمل الدراسة اإلعدادية 
يف ثانوية أور يف منطقة ش�هداء السيدية .....وبعد ذلك انتقل اىل 
جامعة الكوفة يف النجف االرشف  ليكون 
يب��اً  قر

من سيده ومواله  أمر املؤمنني ) عيل أبن أبي طالب ( ) عليه 
السالم ( فدخل كلية اإلدارة واالقتصاد قسم االقتصاد ..

..ولك�ن رغم ذلك لم يكن راضيا ًعن نفس�ه ف�أراد وبكل 
ش�جاعة أن يجم�ع بني العلم�ني أي بني الدراس�ة األكاديمية 
من جهة والدراس�ة الحوزوية من جهة أخرى . أن دراس�ته يف 
عاصم�ة الثقافة اإلس�المية ) النج�ف االرشف ( أدت إىل صقل 

وتفجر  موهبت�ه 
الدراس�ة  ح�ب 
يف  الحوزوي�ة 
فس�اعده  قلب�ه 
ذلك ع�ىل درس ) 
املقدمات  مرحلة 
النج�ف  يف   )
رغ�م  االرشف 
الظروف  صعوبة 
الت�ي كان�ت تمر 
املنطق�ة  به�ا 
واصل  ذلك  ورغم 
بالجمع  التف�وق 

بني الدراستني 
حاصل عىل املاجس�تر يف اطروحته املوس�ومة )دور األئمة 

يف الحياة االقتصادية( 

وباقة ورد من مؤسسة المستقبل العراقي 
ويف ضوء جديد ديوان الوقف الشيعي يف افتتاح مقر سماحة 
الشيخ املسعودي نائب رئيس الديوان  عرب االستاذ عيل الدراجي 

رئيس مؤسس�ة املستقبل العراقي عن رسوره البالغ وسعادته 
الكبرة الن يش�كل املكتب الجديد إضافة كمية ونوعية لتعضيد 
مس�ارات الوقف الشيعي وبما يخدم إش�اعة الثقافة االيمانية 

عىل نهج ومنهج آل البيت عليهم السالم اجمعني
وق�دم باقة ورد عن�وان وفاء وتحية مبارك�ة باملقر الجديد 

للشيخ املسعودي » دام عزه« . 

       بغداد/ المستقبل العراقي

ضمن نش�اطه األس�بوعي يضيف 
ملتق�ى الخمي�س اإلبداع�ي الروائ�ي 
واإلعالمي شاكر املياح الخميس املقبل 
ع�ىل قاعة الجواه�ري يف بناية االتحاد 

العام لألدباء والكتاب يف العراق الساعة 
الواحدة ظهرا  ملناس�بة صدور روايته 
الجدي�دة »م�ا بع�د الرم�اد« الصادرة 
مؤخ�را ع�ن دار ميزوبوتامي�ا، والتي 
تع�د القس�م الثان�ي من روايت�ه األوىل 
»الغبش« التي يرصد فيها املياح سرة 

عائلة من ريف وس�ط العراق عارصت 
العهدين امللكي والجمهوري وعكس�ت 
معاناة مأس�اوية كابدها معظم أبناء 
الريف العراقي بدءا من بطش اإلقطاع 
البغيض مرورا بشظف العيش وقسوته 
وانته�اء بج�ور الس�لطات املس�تبدة، 

وقد امت�ازت لغ�ة الكاتب بالسالس�ة 
والصدق كونها نقلت صورة بانورامية 
أصيلة ملرحلة تأريخية حرجة من عمر 
العراق.يق�دم جلس�ة االحتف�اء الناقد 
الس�ينمائي واإلعالم�ي كاظم مرش�د 

السلوم والدعوة عامة للجميع.

       سيدني/ وكاالت

كش�فت دراسة لباحثون من اس�راليا عن خطر 
جديد يهدد املجتمعات البرشية، وذلك لكثرة مشاهدة 
التلف�از، حيث بينت تج�ارب املقارنة بني أولئك الذين 
ل�م يش�اهدوا التلفاز بامل�رة والذين يتابعوه بش�كل 
أم�ام  الش�خص  يقضيه�ا  س�اعة  كل  أن  مس�تمر 
التليفزيون تتس�بب يف إنق�اص 22 دقيقة من عمره 

خاصًة إذا كان أكرب من سن 25 عاماً.الروتني اليومي 
ملشاهدة الشخص العادي للتليفزيون ُيشر إىل قضاء 
الفرد حوايل 6 س�اعات يومياً أم�ام التلفزيون، األمر 
الذي يتس�بب يف التقليل من العم�ر االفرايض للبرش 

بحوايل 5 سنوات من حياته.
العلم�اء أرجع�وا تل�ك النتيج�ة إىل أن مش�اهدة 
التليفزي�ون بش�كل يوم�ي تنت�ج تأثراً س�لبياً عىل 
الجس�م يش�به تأثر التدخني والخم�ول واإلفراط يف 

األكل، التي تمثل كلها عادات س�يئة يقوم بها متابع 
التليفزيون الش�غوف أثناء متابعة برامجه املفضلة.
وع�ىل الرغم من ذلك ف�إن األطباء أك�دوا أن ال داعي 
للمبالغة يف املخاوف خاصًةًً أن االلتزام بروتني نشاط 
يوم�ي يع�ادل تلك الس�اعات التي نقضيه�ا خاملني 
أم�ام التليفزي�ون كممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة 
أثن�اء متابعة التلفاز يمكن أن تجعل فرة مش�اهدة 

التليفزيون صحية.

شاكر املياح ضيفًا عىل ملتقى اخلميس

التلفزيون خيرسك 5 سنوات من عمرك!

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

)1964( ذل�ك ع�ام ال يغ�ادر الذاك�رة، وثم�ة م�ن ينص�ب )حايل( 
املكس�ور، أو يرفع )خربي( املنصوب، أو يمن�ع )ممنوعا من الرصف( 
رصفت�ه، ولكنه يثني عىل )خواطري(، ويحثني عىل )النرش(، وأنا فتى 
يستحي من النظر إىل نفسه يف املرآة، فكيف يل أن اقتحم أبواب الصحف 

وبيني وبينها وجل ورهبة وحياء؟!
يف ذلك العام الذي ما زال يرهق وجداني، وقد بلغت التاس�عة عرشة 
من العمر، وكان أوالد الحالل من أصدقائي الشجعان قد نرشوا يل أكثر 
م�ن مقالة أو خاطرة أدبية يف هذه الجري�دة أو تلك، قررت خلع عباءة 
الحياء والردد، وتحليت بقدر من الش�جاعة -وان كانت دون ش�جاعة 
أصدقائ�ي- وتوجهت اىل مبنى قديم يف منطقة )الحيدر خانة(، اتخذت 
منه إحدى الصحف البغدادية مقرا لها، وبعد االستفس�ار عن الشخص 
الذي يمكن أن يتس�لم ) كتاباتي ( وجدت نفيس يف داخل غرفة صغرة 
بحجم زنزانة انفرادي�ة عابقة بالضجيج الصادر عن مروحة منضدية 

عتيقة!!
أمامي تمام�ا وراء منضدته، رجل كهل، يعتمر )س�دارة( س�وداء 
ورثها اغلب الظن من مخلفات الحرب الكونية األوىل، ال تغادر السيجارة 
فمه، كنت يومها ممسوسا بعشق السياب والشعر الحر ، ومتعلقا عىل 
أفكار سارتر واحالم ماركس وثقافة طه حسني ويف أعماقي )حصري( 

خجول، أما الخوف فكان س�يد املوقف وأنا أمثل أمامه! 
 )السالم عليكم( ولم ترك تحيتي اإلسالمية أثرا عىل لسانه أو يده 
أو عين�ه، ول�م يرد عليها بمثلها أو أحس�ن منها او أس�وا منها، ورماد 
سجائره يتساقط فوق أكداس من األوراق املبعثرة بفوىض غريبة، يمر 
بالشطب والحذف والتمزيق وهو يشتم الكتاب األميني والجهلة ورأيت 
يف لحظة الرعب تلك -وعرق تموز يلس�ع جلدي- أن مصري س�يكون 
كذل�ك إىل س�لة املهم�الت، وتمنيت اله�رب يف أول مواجه�ة صحفية يف 
حياتي، إال أن فرصة اإلفالت باتت مستحيلة، وأوهمت نفيس وقناعتي، 
أن الرج�ل لم يس�مع، فأعدت عبارة )الس�الم عليك�م(  بآخر صيحات 

املنكرسين!! 
من مكان ما حصلت عىل نصف تحية )وعليكم(، وأعقبتها بس�ؤال 
ينذر بقرب املعركة )ها ...ش�ريد(، ال بأس حت�ى لو كان رده بصيغة 
الش�تيمة، فق�د تيقنت أن هذا الكائن يس�مع وينطق، قل�ت له ]عندي 
مقال�ة[ ، وتكرم بأعجوبة ونظر ألول مرة من وراء نظاراته املهش�مة، 
إىل خويف وسنوات عمري وترسيحة شعري باستخفاف يمكن مالحظته 
بالع�ني املج�ردة، ث�م أمىل عيل رشوطه ]اس�مع يا ول�د ... إذا كنت من 
الجماع�ة الذين يم�دون أصابعهم يف البحر ليالمس�وا نجمة الس�ماء، 
ويقولون هذا ش�عر حر، فال مكان لك هنا !![، ولم أرد عليه، رعبي هو 

الذي شتم الشعر الحر وحامله وشاربه وساقيه!!
نجحت يف رس�م الهشاش�ة عىل وجه�ه وغادرت الجري�دة مرضيا 
عنه، ولكنني وقد أس�لمت روحي إىل الشارع، وتنفست حريتي، شعرت 
بالقرف من نفيس، حيث كنت ملغوما باالنتهازية حتى أخمص قدمي، 
وكنت وما زل�ت أحاول تطهر ذاتي من ذلك املوقف الوحيد الذي ارقني 
عىل مدى خمس�ني عاما، وكنت ومازلت أعجب من أولئك الذين يبيعون 
أقالمهم، وينشدون ابتسامة السلطة، ويربعون راضني مطمئنني عىل 

عرش من الذل والهوان! 

* حسن العاني

شاب انتهازي !!

دغدغات

مديــر التحريــر 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

   Hasanhamid2000@yahoo.com

لألمان�ة... لم ترد عىل ب�ايل أغنية ميادة الحناوي )نعمة النس�يان( إال 
حني اخرتها عنوانا لعمودي هذا، فهي -والحق يقال- أغنية حزينة، معربة 
ومش�هورة، وقد تضاهي -عندنا- )كبة الرساي( شهرة وصيتا، كما رأيت 
فيها ما يس�اند طبيعة الخرب املنشور عىل أحد مواقع االنرنيت -قبل أيام- 
والذي يتحدث عن س�يدة بريطانية فقدت ذاكرتها بس�بب إصابة يف رأسها 

جعلتها تنىس ما مر بها من أحداث طوال عقدين ماضيني من الزمن.
  الخ�رب أخذني لألغنية، واألغنية )ودتني( اىل تذكر اس�تطالع صحفّي 
قم�ت به أنا -وأعوذ بالله من كلمة أنا- قبل عرشين عاما قريبا، بأخذ آراء 
ع�دد من زمالئ�ي الكتاب واألدب�اء والصحفيني عرب س�ؤال ماكر طالبتهم 
في�ه أن يحذفوا أو يمنتجوا )من املونتاج(- لو تس�نى لهم ذلك طبعا،وهذا 
مس�تحيل بالتأكي�د- عرش س�نوات من أعم�ار حياتهم وفق ما يش�اؤون 
ويتمن�ون حذف تلك الس�نوات الع�رش أو ع�دم تذكرها -بمعن�ى وآخر-، 
جاءت أغلب إجابات الزمالء مخيبة -ليس�ت يل- بل  آلمال وطبيعة وظنون 
واس�راتيجيات ما كان يفكر فيه النظام السابق الغارق ببحور من حروب 
و محيط�ات من)بالوي( حصارية وأخ�رى قمعية وغرها من معاول نحر 
األمان�ي واألحالم التي حاول املس�تجوبون عبور حقول ألغام ذلك الس�ؤال 
)الورط�ة( بمجس�ات ح�ذر ووع�ي واح�راز، لم يح�رز غر تأجي�ل ذلك 
االس�تطالع وإلغاء فكرته اللعينة -جملة وتفصيال- وانتهت برمي أولياتها 
كاملة يف س�لة املهمالت راضيا بقرار ش�اركني فيه صديقي الشاعر املبدع 
عبدالزهرة زكي، أيام كان رئيس�ا للقسم الثقايف يف جريدة الجمهورية حني 
كن�ا نعمل مع�ا يف آخر محطة يل ع�ام2000 يف الجمهورية )الجريدة( التي 

أحب وأعشق وأشتاق لآلن.
      يلخص الخرب املتعلق بالس�يدة الربيطانية، واس�مها )كاي ديالتي(

وعمره�ا )55( عاما، بأنها تعرضت اىل رضبة مفاجئة يف الرأس، نتج عنها 
تعطيل غريب يف ذاكرتها، إذ توقفت الذاكرة لديها عند حدود عام/1990ولم 
تع�د تتذكر م�ا حدث لها من مواق�ف واحداث قبل ذل�ك التأريخ، اىل درجة 
ل�م تتذك�ر -أصال- أن لها ولدا ش�ابا يبل�غ من العمر عرشي�ن عاما يدعى 
جيم�س، كما أنها غر مقتنعة ب�أن ابنها البكر ويدعى )كيني( قد بلغ من 
العمر)27(عام�ا، وابنها اآلخر )الوس�طاني( واس�مه )س�اندي( هو اآلن 

بعمر )22( عاما.
     لك�ن م�ن جمل�ة ما تتذك�ره  هذه الس�يدة )املك�رودة( ان ولديها 
املذكوري�ن ما زاال طفلني صغرين، ول�م تقتنع بأن والديها غر موجودين 
عىل قيد الحياة! وحني تعرضت -من قبل مختصني- اىل مجموعة من اسئلة 
عامة، جاءت إجاباتها -مثال- أن )مارغريت تاترش( املرأة الحريرية – كما 
يطلق عليها يف سي�����اق فيلم سينمائي تناول حياتها ونال أحدى جوائز 
األوس�كار هذا العام،أو العجوز الش�مط��������اء كما كان يحلو للقائد 
)الرورة( ووس�ائل إعالم نظامه السابق أن ينعتها بذلك- لم تزل رئيسة 
ل�وزراء بريطاني�ا، كما أدع�ت انها س�معت بوجود ش�خص يدعى)توني 
بلر(،ولم تعلم بحادثة موت األمرة ديانا و مفاجآت أخرى جعلتها تجهش 

بكاًء مرا .
     هنا- أس�أل...هل النس�يان- فعال- نعمة؟ أم األمر ينحرص -فقط- 
بم�ن تمتل�ئ ذواكره�م باملوت واملخ�اوف والح�روب وانقطاع�ات مزمنة 

للكهرباء؟!
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