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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»توماس هنري هكسلي«

أعمق خطايا العقل اإلنساني

 أن يعتقد شيئاً دون أدلة

20
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي

حكومة البصرة لـم تصرف سوى 17 % مـن الميـزانية.. والمواطن يشكو غياب الخدمات !!
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أنقرة تنفذ برامج مشبوهة عرب منظامت جمتمع 
مدين يف العراق

           المستقبل العراقي/ خاص
كش�فت مصادر سياس�ية مطلع�ة عن س�عي تركيا إلى 
تفعيل دور عدد من منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أجندات 
خاص�ة بها في داخ�ل العراق، الفت�ة إلى أن تركي�ا “تحاول 
الدخول إلى المجتم�ع العراقي وتنفيذ برامجها المش�بوهة 
لتحقيق أهدافها المريضة عب�ر منظمات المجتمع المدني”. 
وأك�د المصدر ف�ي تصريح خص ب�ه “المس�تقبل العراقي” 
أن “تركي�ا تعم�ل على ه�ذا المش�روع بعيداً عن ش�ركائها 
السياس�يين الس�يما قطر والس�عودية”، مبيناً أن هذا سّبب 
لها مش�كالت “عق�د على أثرها مس�ؤولو االرتباط اجتماعاً 

لمعرفة تحّرك تركيا بهذا االتجاه من دون علم الشركاء”.

املالكي يتقصى أسباب التورط بالصفقة 
الروسية وإلغاء التموينية !!

فورد: لدينا ورشة صيانة يف بغداد وخطة 
لتغطية املحافظات
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رشايني العراق حتت رمحة مقص دول اجلوار.. والتهديدات حقيقية

اآلثار العراقية منهوبة.. من سوق رسية إىل »إرسائيل« !!
روسيا تتـهم الواليات املتـحدة بإجهاض صفقة األسلحة

التموينية 
بني جوع 

الشعب 
وترف 

الوزراء

مراقب: اإلقرار بتعطيل الحكومة يلزم المالكي بالتبديل أو.. الرحيل !

20 نائبـًا خيشـون االنتهـاء إلـى مصـري الداينـي !!

         المستقبل العراقي/ خاص
س�تنفرد المس�تقبل العراقي، في عدد الحق، بنش�ر التفاصيل الكاملة والدقيقة لصفقة األسلحة 
الروس�ية، وكيفي�ة إلغائها، ومن المتورطي�ن فيها، ومن الوس�طاء الذين ورَّطوا الع�راق فيها.كما 
ستكش�ف تفاصيل ع�ن نائب أراد إلغاء الصفقة بغية تحويلها إلى بل�د آخر من أجل “ضربة العمر”!، 

عن  إماطة اللثام عن سر المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين، فضال 
عش�رة أيام بش�أن صفقة الس�الح. كما والرئي�س األميركي باراك أوباما قبل 

كبيرة  فضيحة  عن مس�ؤول حكوم�ي تتعلّق ستكش�ف 
نفس�ها،  بالصفق�ة 
ه�ذا  ق�ام  وكي�ف 
بإستئجار  المسؤول 
طائرة خاصة من اإلمارات 
�ه بها إلى موس�كو من أجل  والتوجَّ

التدخل في تفاصيل الصفقة.

        المستقبل العراقي/ خاص
المالكي  نوري  الوزراء  رئيس  إن  مطلع  سياسي  مصدر  قال 
أن مقربين  تعرض لضربات عدة خالل األيام الماضية، مبيناً 
مع  العراقي  الجيش  تسليح  عقود  بقضيتي  ورطوه  منه 
ارتأى  الذي  المصدر  وأكد  التموينية.  البطاقة  وإلغاء  روسيا، 
عدم اإلفصاح عن اسمه، في تصريح ل�”المستقبل العراقي” 
أن “المالكي يسعى جاهداً في الوقت الحالي لمعرفة األسباب 

التي دفعتهم إلى هذا األمر”، مبيناً أن بعض المقربين ورطوا 
رئيس الوزراء بملف البطاقة التموينية، وأقنعوه بأن يطرحه 
القضايا  هذه  أن  وذكر  عليه.  للتصويت  الوزراء  مجلس  على 
“أعطت  بأنها  هاً  منوِّ عليه،  كبير  وبتأثير  عكسي  بشكل  أتت 
يسعى  “المالكي  أن  وأضاف  منه”.  النيل  فرص  لخصومه 
إلمساك كل تلك الخيوط ومعاقبة من أسهم في تلك المؤامرة”، 

بحسب تعبيره.
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        المستقبل العراقي / خاص
قال مصدر مطلع في وزارة النقل إن “المملكة األردنية الهاشمية أصبحت الموطن الجديد ألكثر من 140 نائبا 
ومسؤوال في الحكومة”، مبيناً أن هؤالء “يحضرون ثالثة أيام في األسبوع إلى بغداد لحضور جلسات مجلس 
النواب”. وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح خص به “المستقبل العراقي” أن “النّواب 
“تأخر  أن  إلى  وأشار  وعائالتهم”.  ومنازلهم  أموالهم  حيث  هناك  األسبوع  باقي  ليقضوا  األردن  إلى  يعودون 
مسار طيران الخطوط الجوية العراقية والخلل في توقيتاتها المستمر سببه هؤالء المسؤولون الذين يؤخرون 
هاً بأنه “ليس له عالقة بعملية الحجز المسبقة للطائرات”، وذكر أن  الطائرات وفقاً لمواعيد حضورهم”، منوِّ
الطيران  حركة  ل  يعطِّ المسؤولين  سفر  “جداول  أن  إلى  الفتا  محدود،  عددها  مستأجرة  طائرات  يملك  العراق 
في البالد”. وأّكد المصدر أن “هناك جلسات برلمانية وحكومية لهؤالء المسؤولين تتم في “أقبية” الحكومة 

األردنية”، مشيراً إلى أن “المطبخ السياسي والتشريعي العراقي يدار من غرف أردنية”، بحسب قوله.

140 نائبًا ومسؤوالً يتحكمون بمواعيد 
وحركة الطريان !!

                                                      تكشف تورط بيرتايوس يف فضيحة االسلحة 
الروسية وتنفرد بنرش ارسار وخفايا جديدة بشأن الصفقة

جملس بغداد يستغرب تبديد املحافظ ربع املوازنة 
عىل معرض جتاري
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       بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف مصدر دبلوماسي مطلع أمس ان الس�لطات العراقية اطلقت سراح عضو حزب الله اللبناني المعتقل علي 
موس�ى دقدوق وقد غادر فعال إلى ايران. وقال المصدر في تصريح اوردته »ش�فق نيوز«، أن »المعتقل علي موس�ى 
دق�دوق الذي س�لمته القوات األميركي�ة إلى العراق قد أطلق س�راحه نتيجة عدم وجود اي مب�رر قانوني لبقائه في 
االحتجاز«. وأضاف المصدر أن »المعلومات المتوفرة تشير إلى أن دقدوق غادر العراق إلى ايران فور إطالق سراحه«. 
وتابع أن »العراق ال يستطيع اإلبقاء على شخص تحت االعتقال ما لم يكن هناك ما يدينه قانوناً، وبالنسبة لدقوق لم 

يكن هناك ما يدينه«, مشيرا إلى أن »التخطيط لقتل عناصر أميركية أو قتلهم فعال ال يعد جريمة في العراق«.

بغــداد تطلـق رساح دقـدوق
        بغداد / المستقبل العراقي

ربع  بغداد  محافظة  صرف  من  استغرابه  بغداد  محافظة  مجلس  أبدى 
الموازنة على معرض بغداد الدولي مؤكدا ان هذا هو ليس من اختصاصها. 
لمراسل  حديث  في  الساعدي  صبار  بغداد  محافظة  مجلس  عضو  وقال 
وكالة أنباء المستقبل أن »مجلس محافظة بغداد مستغرب جداً من صرف 

معرض  على  المحافظة  موازنة  ربع  إلى  يصل  أن  يكاد  لمبلغ  المحافظة 
تجاري ليس من اختصاصها«، مشيرا الى أن »الصرف على معرض بغداد الدولي 
تجاوز الحد المقرر له وهو 50 مليار دينار كما صوت عليه المجلس ووصل إلى 90 
مليار دينار«. وقال الساعدي أن »محافظة بغداد ليس من اختصاصها ان تصرف 
كل هذا المبلغ على ملف هو ال يمكن ان يكون من صلب عملها«، مبيناً أن »معرض 
العراقية  التجارة  وزارة  التجارة«.وكانت  وزارة  مسؤولية  من  هو  الدولي  بغداد 
افتتحت في األّول من تشرين الثاني الدورة ال�39 لمعرض بغداد الدولي بمشاركة 

ألف شركة عربية وأجنبية و20 دولة، واستمر المعرض لمدة عشرة أيام.

المسلمون مقبلون على احياء ذكرى استشهاد سيد شباب اهل الجنة االمام الحسين بن علي عليهما السالم

إيقاف عمل جوازات 
الكرخ عرشة أيام ؟!!

حذار من االستمرار 
باحلروب العبثية 

قريبًا جدًا

التداعيات اخلطرية 
لظاهرة ترسب األطفال من املدارس

أمانة بغـداد تتخـذ مجلـة 
إجراءات وقائيـة ملنع انتقال 

الكـوليـرا إىل العـاصمـة

العرب ..  
والوالية الثانية 

ألوباما

قريبًا يف                          صفقة اسلحة جديدة قد تسقط كل اوراق خريف احلكومة !! 

عالوي: املرسح العراقي حي 
وعنيد ومشاكس
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        المستقبل العراقي / خاص
أكدت شركة »نيفا« الوكيل الجديد لشركة »فورد« في العراق، امتالكها ورشة صيانة قائمة في بغداد 
مجهزة بالعدد واألدوات االحتياطية المطلوبة، مشيرة الى انها تعمل على تجهيز ورشتين كاملتين في 
بغداد أيضاً وإعداد خطة لفتح ورش صيانة في المحافظات خالل سنتين. وقالت الشركة في ايضاح 
لما نشرته »المستقبل العراقي« إن لها ورشة قائمة ومجهزة بالعدد والفنيين واألدوات االحتياطية 
تعمل حالياً في بغداد بالقرب من مطار المثنى. وأشارت الى أن »العمل جار اآلن في بغداد على تجهيز 
ورشتين كاملتين، األولى لدى الشركة العامة للسيارات »كامكو« والثانية تابعة لنا مباشرة، وموقعها 
في شارع المسبح بالعرصات«. وفيما نفت الشركة تراجع الطلب على سيارات »فورد«، أكدت وجود 

خطة متكاملة لفتح مراكز بيع وورش صيانة في المحافظات خالل سنتين.  
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

مس�كين هذا العراق ال�ذي ينزف منذ 
يوم علي والحسين وزيد وابي السرايا دما 
عبيطا وث�روة وموقع�ا وابناء ب�ررة على 
الحدود مع ايران او في الحدود المشتركة 

بين العرب والكرد!.
ال اح�د تمكن من ايقاف المجزرة، ألن 
كل الوس�طاء الذين تدخل�وا إلخماد نيران 
الفتنة دموي�ون، او ان لهم يدا طويلة في 
تأجي�ج الصراع�ات والقتل عل�ى الهوية، 
او فيم�ا ج�رى ويجري كل لحظ�ة وغاية 
م�ا نفعله ع�ادة في مثل ه�ذه المقاربات 
البكاء على الموتى او البكاء على االطالل، 
والمزاي�دة السياس�ية عل�ى بعضنا، وبذل 
غاية الجهد إلس�قاط الرئيس والبحث في 
كوم�ة القش العراقية الكبي�رة عن رئيس 

اخر!.
العراق الحالي، والقديم، يمتلك جاذب 
الح�روب العبثية المحلية واالخرى الوافدة 
والساقطة خطأ في مرمى االجساد البريئة 
م�ن ابناء الضيم وهو بحك�م هذا الجاذب 
تحول الى محور بشري مستهلك للحروب 
العبثي�ة، ومرك�ز اس�تقطاب مه�م ل�كل 
الصراع�ات التاريخية س�واء التي خاضها 
العرب ف�ي العراق ام التي خيضت بالدماء 

العربية من قبل اآلخرين على اراضيه!.
نجح�ت المؤام�رة العربي�ة بزعام�ة 
القاعدة والمخابرات في الرياض وقطر في 
تأجيج الصراع على اساس طائفي واثني، 
وان يقتل العراقي اخاه العراقي والخوض 

في دم�ه ولحمه، ونجحت دول الجوار في 
تش�غيل بعضنا مخبرين س�ريين وعلنيين 
له�ا، واله�دف الس�تراتيجي التنقيص من 
وزن السيادة الوطنية والتعريض بالعنوان 
الوطني وتحويلنا الى اضحوكة بنموذجنا 
الدس�توري والديموقراطي بهدف اسقاط 
جوه�ر التجرب�ة الوطني�ة وتهري�ب قادة 
سياسيين من معسكرات العمل بالسياسة 
وزراء ونواب بصفة انتحاريين في مجلس 
الن�واب والحكومة والمؤسس�ات االخرى 
ف�ي الدول�ة، وكان بعضهم الى الس�اعات 
الت�ي وجد فيها ابو مصعب الزرقاوي ميتا 
بفعل ص�اروخ غ�ارة الطائ�رة االميركية 

يمتلك الرقم الشخصي لهاتفه الخلوي!.
وبنج�اح اس�تثمار دموي�ة القاع�دة 
من قب�ل العرب وبع�ض االقليم�ي تحول 
الع�راق مرمى س�هام، ومنطق�ة معزولة 
عن االحتكاك والتواصل العربي واالقليمي 
سياس�ي  ج�ذب  ومس�احة  والدول�ي، 
وس�ياحي لكل من ه�ب ودب من ارهابيي 
العروبة القطرية والس�عودية والس�ورية 

المتطرفة والتكفيرية!.
ظالم�ة  معادل�ة  ام�ام  بتن�ا  له�ذا، 
وقاس�ية، وغي�ر عادل�ة بالم�رة، ه�ي ان 
الع�راق ال يصلح ألن يكون بلدا للعراقيين، 
ووطن�ا يمك�ن اللج�وء اليه وقت الش�دة، 
والفاس�دين  الكذابي�ن  لكث�رة  وذل�ك 
والمارقي�ن، وكل الذين يملكون الس�لطة، 
وهم طارئون عليها، والقرار الوطني، وهم 
غير وطنيين، ويملكون المال ويستثمرون 
في�ه، ويتحول�ون ال�ى اقطاعي�ات مالية 

واس�تثمارية ال يضاهيه�ا اح�د وهم قبل 
ذلك كانوا "حفاة" اليج�دون قوت يومهم 

إال في القمر!.
لق�د تح�ول الع�راق بعد نص�ف قرن 
مشروعا لتبديد االنس�ان وقهره والتمثيل 
يقول�وا  ان  العق�الء  عل�ى  ومحج�ة  ب�ه 
كلمتهم في ه�ذا الحزن الكبير المقيم في 

الصدور!.
اصعب مهمة عل�ى من يقف في قمة 
ه�رم المس�ؤولية السياس�ية ف�ي العراق 
اص�الح االوض�اع المنح�درة الى األس�فل 
بش�كل مخيف عل�ى كل المس�تويات..اذ 
اليمك�ن اصالح ش�يء دون الم�رور على 
ش�خصية المصل�ح وجاذب�ه الفك�ري او 
السياس�ي من ميوعته وانحداره وفساده 
وتغطيت�ه عل�ى الفس�اد م�ن قوت�ه ف�ي 
مواجهة آفة الفساد وملفات رجال السرقة 
والتدليس والضرب على االكتاف من قدرته 
على اختص�ار زمن الح�روب والمجاعات 
ومواكب�ة التطورات المتس�ارعة في عالم 
القي�م االنس�انية الكب�رى.. انه�ا مهم�ة 
صعبة وه�ي واحدة من اه�م ادواء الدولة 

العراقية الراهنة!.
اعتبر الحدي�ث عن االصالح ضربا من 
العب�ث السياس�ي واالس�تمرار بالحدي�ث 
نفسه اقرب الى الدعوة إلعادة احياء زمن 

البعث العربي!.
فال احد م�ن العراقيين يثق بواحد من 
دعاة االص�الح وهذا التف�اوت في المحبة 
واالنس�جام م�ع اطروح�ة ف�الن وكي�ان 
ع�الن تعبير عن تخبط في مش�هد الوعي 

السياس�ي العراق�ي المجتمعي وفي نمط 
عقلي�ة المتلق�ي الذي هو اساس�ا ضحية 
قان�ون انتخاب�ي ظال�م ورؤية سياس�ية 
طارئ�ة على التكوين المجتمعي التاريخي 
الع�دوى  اس�تخدمت  حزبي�ة  ومنظم�ة 
الطائفية التي ش�اعت بعد سقوط النظام 
الس�ابق الس�تقدام من تش�اء من رجالها 
الس�لطة  ومنتس�بيها وعناصره�ا إلدارة 
السياس�ية بانته�از فرصة حاك�م مدني 
جاهل بالتاري�خ والجغرافي�ا والمعارضة 
والق�وى الفاعلة والخاملة ف�ي المجتمع 

العراقي كبول برايمر!.
م�ن هن�ا يس�ود اعتق�اد ان الع�راق 
لن يب�رأ من علل�ه التاريخية والسياس�ية 
الراهن�ة ويتعافى ويصبح دولة وس�يادة 
بالوح�دة  اال  مهاب�ة  وح�دودا  محترم�ة 
الوطنية وتنقية العقل العراقي من زائدته 
الدودية المتمثلة بالتصفيق لمن هب ودب 
دون معرفة واس�تنطاق لحقائق التجربة 
الش�خصية للمرش�ح واتفاق بين الشيعة 
والسنة واالكراد بوجود وثيقة عدم اعتداء 
وتع�اون وتنس�يق ف�ي جمي�ع مج�االت 
التع�اون ومنع اه�دار ال�دم العراقي على 
مش�اريع الح�روب العبثي�ة.. وهي وثيقة 
يوقعها رؤس�اء الطوائف وق�ادة االحزاب 
السياس�ية ويت�م االلت�زام به�ا لترس�يم 
معالم الطريق وتعزيز ش�خصية المواطن 
بعناصر االنتم�اء الوطني والتعطي مجاال 
ألح�د في ان يته�دد ثانية ه�ذا البناء الذي 
شيدته الجماجم بالثورات واالنتفاضات.. 

وليس بنص شفيق الكمالي!.
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حــذار مــن االستـمــرار باحلــروب العــبثـيــة !!

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجنة اس�تقبال الس�وريين ف�ي محافظة 
االنب�ار ع�ن ارتفاع ع�دد النازحي�ن إل�ى 9300 نازح، 
مؤك�دة وضع خطة طارئة لمواجه�ة األمطار وموجة 
البرد.وق�ال عض�و لجن�ة اس�تقبال النازحي�ن محمد 
الدليم�ي ف�ي تصري�ح صحف�ي أن "ع�دد النازحي�ن 
الس�وريين في االنب�ار ارتفع إل�ى 9300 نازح، 6200 
منهم من النساء ودون 18 عاماً"، مبيناً أن "النازحين 
يتوزع�ون بين ثالثة مخيمات ف�ي مدينة القائم فضالً 
ع�ن من�ازل أقرباء لهم عل�ى وفق نظ�ام الكفيل الذي 
أقرت�ه الحكومة". وأضاف الدليمي أن "عمليات دخول 
النازحي�ن تتم على وفق الخطة الت�ي أقرتها الحكومة 
وهي دخول 100 شخص يومياً باستثناء الشباب ممن 
ه�م أكثر م�ن 18 عام�اً"، مؤك�داً أن "اللجنة وضعت 
خطة طارئة لمواجهة األمطار وموجة البرد من خالل 
توزي�ع المس�تلزمات الضروري�ة عن طري�ق جمعية 

الهالل األحمر العراقية ومنظمات 
حكومية وأخ�رى أهلية". وكانت 
الحكومة العراقي�ة قررت في 24 
تم�وز 2012، بن�اء مخيم�ات في 
منف�ذي ربيعة والقائم الس�تقبال 
الالجئي�ن الس�وريين الذين هربوا 
تش�هدها  الت�ي  األح�داث  م�ن 
 50 خصص�ت  فيم�ا  بالده�م، 
ملي�ار دينار إلغاثتهم ومس�اعدة 
العراقيي�ن العائدي�ن بدورهم من 
س�وريا. وس�بق أن وج�ه رئي�س 
الحكوم�ة ن�وري المالكي في 23 
تموز 2012، باس�تقبال الالجئين 
الس�وريين على األراضي العراقية 

وتقدي�م المس�اعدة له�م. وأعلن�ت مديري�ة الهج�رة 
والمهجري�ن في ده�وك، أمس االول، ع�ن ارتفاع عدد 
الس�وريين النازحين إلى إقليم كردس�تان خالل األيام 
الماضية، مؤكدة تسجيل دخول نحو500 الجئ يومياً، 
فيما أعربت عن مخاوفها من مواجهة معوقات بسبب 
قدوم فصل الشتاء. يذكر أن سوريا منذ 15 آذار 2011، 
تشهد حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب 
اإلص�الح والديمقراطي�ة وانتهت بالمطالبة بإس�قاط 
النظ�ام بعدما ووجه�ت بعنف دموي ال س�ابق له من 
قب�ل قوات األمن الس�ورية وما يعرف ب�"الش�بيحة"، 
أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد على 36 ألف قتيل 
بحس�ب المرصد الس�وري لحقوق اإلنس�ان في حين 
فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية 
االحتجاجات ال�25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضالً 
عن مئ�ات آالف الالجئي�ن والمهجري�ن والمفقودين، 
فيما تتهم الس�لطات الس�ورية مجموعات "إرهابية" 

بالوقوف وراء أعمال العنف.

          اربيل/ المستقبل العراقي

افتتح السفير الفرنسي لدى العراق مساء أمس األول 
المعهد الفرنسي للشرق األدنى في مدينة اربيل، بحضور 
عدد كبير من المسؤولين والسياسيين في اإلقليم، بهدف 
تطوي�ر المج�ال العلم�ي واالدبي ف�ي االقلي�م من خالل 
المعه�د الذي اتخذ من بيت ش�هاب الجلب�ي بقلعة اربيل 
مقرا له، وقال الس�فير الفرنس�ي أن ترمي�م بيت الجلبي 
واتخ�اذه مق�را للمعهد الفرنس�ي خطوة مهم�ة لتعزيز 
العالقات الثقافية. وجاء افتتاح المعهد الفرنسي للشرق 
األدنى في قلعة أربي�ل االثرية، بحضور وزير الثقافة في 
حكومة االقلي�م كاوا محمود ومحافظ اربيل نوزاد هادي 
وع�دد كبي�ر من السياس�يين ف�ي االقليم. وق�ال بوالون 
خ�الل كلمته ان "افتت�اح المعهد الفرنس�ي ثمرة تعاون 
بين حكومة االقليم والحكومة الفرنس�ية، وسنلمس منه 
العدي�د من النجاحات"، الفت�ا الى ان "الهدف منه تطوير 

الجان�ب االكاديم�ي والعملي".واضاف انه "يس�عدنا ان 
ن�رى كل العمل والترميم في هذا البيت وال ننس�ى جهود 
فريق العمل الفرنسي الكردس�تاني"، الفتا الى ان "لدينا 
ش�ركاء عمليين في العراق وثمار التعاون المشترك بات 
واضحا منها المؤتمرات الدولية وبرنامج التعاون العلمي 
مع جامعة صالح الدين ورس�م خرائط منطقة الش�مال 
وبرنامج تنقيب اثاري مع االقليم ايضا". من جانبه، قال 
هاشم داود مسؤول فرع العراق للمركز الفرنسي، لوكالة 
"أص�وات الع�راق" أن افتت�اح المرك�ز في الع�راق يمثل 
ملمح�ا مهما ف�ي الفض�اء العلمي واالكاديم�ي العراقي 
وه�ذا المرك�ز البحثي ه�و االول ال�ذي يفتتح ف�ي البلد، 
مرجح�ا افتتاح معهد مماثل في بغداد. وتابع داود قائال، 
أن المرك�ز افتتح في أربيل ف�ي القلعة، حيث اخذ المركز 
عل�ى عاتقه تجدي�د واعادة تأهي�ل احد البي�وت التراثية 
بالتعاون مع ش�ركة الفارس وفق مواصفات اليونس�كو 

وافتتح المركز في هذا البيت. 

          بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت السفارة االميركية في العراق أمس عن تزايد 
اع�داد الطلبة العراقيين الدارس�ين في الواليات المتحدة 
بنسبة 71 %  للدراسات العليا، وبنسبة 31 % للعدد الكلي 
للعام الدراس�ي الماضي،  مشيرة الى ان برنامج التعليم 
ف�ي الوالي�ات المتح�دة "EducationUSA" هو خدمة 
مجانية مق�دم من الحكوم�ة للطلب�ة العراقيين. وذكر 
بيان لس�فارة الواليات المتح�دة االميركية في بغداد، ان 
"اعداد الطلبة العراقيين الدارسين في الواليات المتحدة 
ش�هدت ارتفاعا بنس�بة 71% في عدد طلبة الدراس�ات 
العراقيي�ن  العلي�ا 
وزيادة بنسبة %31 
ف�ي الع�دد الكل�ي 
العراقيين  للطلب�ة 
الذي�ن درس�وا في 
المتحدة  الوالي�ات 
الدراسي  العام  في 
 ."2 0 1 2 -2 0 1 1
البي��ان  واوض�ح 
ان�ه "بن���اء على 

ما جاء به تقرير االبواب المفتوحة عن التبادل التعليمي 
الدولي، والذي ينشر سنويا من قبل معهد التعليم الدولي 
)IIE( بدع�م من مكتب الش�ؤون التعليمي�ة والثقافية 
ف�ي وزارة الخارجية األميركية، فقد ش�هدت الجامعات 
االميركي�ة ازدي�ادا كبيرا ف�ي التحاق الطلب�ة العراقيين 
للدراس�ة فيه�ا"، مش�يرا ال�ى ان "برنام�ج التعليم في 
الواليات المتحدة "EducationUSA" س�اعد الكثير من 
الطلب�ة العراقيي�ن في تحقي�ق احالمهم بالدراس�ة في 
الواليات المتح�دة". واضاف "ه�ذا البرنامج هو خدمة 
مجاني�ة م�ن الحكوم�ة االميركي�ة يس�اعد الطلبة في 
تحديد الخي�ارات االفضل من اجل متابع�ة اهتماماتهم 
المهني�ة والتعليمية ف�ي الواليات المتح�دة"، مبينا انه 
"يمكن لمرش�دي التعليم في البرنامج في بغداد واربيل 
ان يس�اعدوا الطلبة في البحث عن الجامعات االميركية 
وتحديد فرص الدعم المالي وفهم عملية القبول". ودعا 
بي�ان الس�فارة "الطلب�ة العراقيين الراغبين بالدراس�ة 
ف�ي الواليات المتح�دة ان ينظموا ال�ى معجبي صفحة 
الفيس�بوك الخاص�ة ببرنام�ج التعلي�م ف�ي الوالي�ات 
المتحدة "EducationUSA" للحصول على المستجدات 
-Baghda  او توجيه االس�ئلة عب�ر البريد االلكترون�ي :

.EducationAdv@state.gov

          بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة الداخلية العراقية 
م�ع الخارجية األميركي�ة موضوع 
تأس�يس اللجنة المركزية لمكافحة 
االتج�ار بالبش�ر في الع�راق. وقال 
بي�ان لل�وزارة تلق�ت "المس�تقبل 
إن  أم�س  من�ه  نس�خة  العراق�ي" 
"الوكي�ل األق�دم ل�وزارة الداخلي�ة 
عدنان هادي االس�دي اس�تقبل في 
مكتب�ه بمقر الوزارة مس�اعد وزير 
الخارجية األميركي لش�ؤون نش�ر 
الديمقراطية توماس ميال لمناقشة 
ع�دد م�ن المواضي�ع ذات االهتمام 
المش�ترك وس�بل تفعيله�ا لما فيه 
مصلحة البلدين الصديقين". وأشار 
البي�ان ال�ى ان�ه "ج�رت مناقش�ة 
موضوع تأس�يس اللجنة المركزية 
ف�ي  بالبش�ر  االتج�ار  لمكافح�ة 
الع�راق"، موضح�ا إن مي�ال اعتب�ر 
ذل�ك "خطوة م�ن خط�وات تطبيق 
الديمقراطي�ة في الع�راق وأكد دعم 
الحكوم�ة األميركية له�ذه الخطوة 
التي تهدف إلى تأصيل الديمقراطية 
في العراق". ونقل البيان عن الوكيل 
االقدم تأكيده على ان "تأسيس هذه 
اللجن�ة في العراق يحت�اج الى دعم 

واس�ناد من قبل أصدقائه في مجال 
تبادل الخب�رات وتطوي�ر المهارات 
والقابليات"، مشيراً الى ان "العراق 
يسير بخطى حثيثة لتطبيق مبادئ 
الديمقراطي�ة". كم�ا قدم االس�دي 
ش�رحاً مفص�اًل ع�ن عم�ل اللجنة 
المركزي�ة لالتج�ار بالبش�ر، مبيناً 
ان "وزارة الداخلية أسس�ت مديرية 
ف�ي كل محافظة مرتبط�ة بمكتب 
الوزي�ر ح�ول االتجار بالبش�ر، كما 
سيتم تأس�يس خطوط ساخنة من 
اجل إيصال مظلوميات كل عائلة او 
ش�خص وقع عليه الحي�ف في هذا 
الشأن وستسعى وزارة الدخيلة الى 
رد الحقوق الى اصحابها"، بحس�ب 
ما ورد في البيان. كما تطرق االسدي 
خ�الل اللق�اء الى جهد ال�وزارة في 
التعامل مع شريحة الموقوفين وفق 
المبادئ العالمية لحقوق اإلنس�ان، 
مشيراً الى التعامل الطيب مع وزارة 
العدل، عادا ان عمل الوزارتين يكمل 
احدهم�ا اآلخ�ر. وأك�د األس�دي إن 
وزارة الداخلي�ة تعم�ل وباس�تمرار 
على تأهيل ضباط التحقيق وتطوير 
دورات  ف�ي  وإدخاله�م  قابلياته�م 
حول التعامل مع الموقوفين لضمان 

معاملة حسنة لهم.

الداخلية تبحث مع اجلانب األمريكي تأسيس 
جلنة ملكافحة االجتار بالبرش

األنبار: دخول 9300 نازح سوري 
معظمهم نساء ودون الـ 18 عامًا

السفري الفرنيس يفتتح معهد الرشق األدنى لألدب 
والعلوم يف أربيل

تزايد أعداد الطلبة العراقيني الدارسني يف الواليات 
املتحدة بنسبة 71 %

          بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة إن تش�كيل واس�تحداث القي�ادات 
العس�كرية امر دستوري، الفتة الى وجود ازمة ثقة بن الكتل السياسية في 

ما يخص هذا الموضوع. 
وق�ال عضو اللجنة حس�ون الفتالوي لوكالة انباء المس�تقبل امس إن 
"تش�كيل القي�ادات العس�كرية من صالحيات مكت�ب القائد الع�ام للقوات 
المس�لحة والدس�تور لم ينص عل�ى وجوب موافق�ة البرلم�ان"، مبينا انه 
"شأن حكومي تنفيذي من صالحيات القائد العام للقوات المسلحة، كما ان 

تشكيل العمليات موافق لبنود الدستور والقانون". 
وأض�اف الفتالوي "هناك أزمة ثقة غير مبررة ما بين الكتل السياس�ية 
من تش�كيل قيادات العمليات العس�كرية"، مبينا ان "كل طرف يتخوف من 

الطرف اآلخر".

          بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر في ش�رطة صالح 
الدي�ن أمس باعتقال وزي�ر الزراعة 
في "دولة العراق االسالمية" وثالثة 
من عناصر تنظيم القاعدة في قرى 

الشرقاط شمالي تكريت.
حدي�ث  ف�ي  المص�در  وق�ال 
ل�"ش�فق نيوز" أن "قوة مش�تركة 
نف�ذت  والش�رطة  الجي�ش  م�ن 
صب�اح أمس عملي�ة امنية في قرى 

الش�رقاط 55 كل�م ش�مالي تكريت 
تمكن�ت خاللها م�ن اعتق�ال وزير 
الزراعة فيما يسمى ب�"دولة العراق 
عناص�ر  م�ن  وثالث�ة  االس�المية" 

تنظيم القاعدة". 
وأض�اف أن "القوة نقلت هؤالء 
االربع�ة المعتقلين الى مق�ر قيادة 
قوات صالح الدين إلجراء التحقيقات 
االولي�ة معه�م ومن ث�ّم إحالتم الى 
الجهات المختصة لتكملة االجراءات 

االخرى".

القانونية النيابية: تشكيل القيادات 
العسكرية من اختصاص القائد العام

اعتقال وزير زراعة "دولــة العراق 
اإلسالمية" املزعومة يف صالح الدين

ون
س

 ح
اد

فؤ
ير

ات
يك

كار

           بغداد/ المستقبل العراقي

في محافظة ديالى شرقي "بالد الرافدين" ينظر 
أس�عد حس�ين 67 عاماً بعي�ن حزينة لبس�تانه الذي 
اس�تحاَل معظمه ألرض ج�رداء نتيجة ش�ح المياه، 
وه�و يفكر جدياً ببيع�ه والتخلي ع�ن مهنة الفالحة 
التي تربى عليها وورثه�ا عن اجداده، ويقول "متردد 
بالبيع ويكاد قلبي يخرج من مكانه، فهو عزيز علي، 
وكن�ت اتمن�ى أن يرث�ه أبنائي"، لكن جف�اف االرض 
فعل فعله. وفي مش�هد مقارب، لكن في البصرة هذه 
الم�رة أقصى جن�وب "ب�الد الرافدين" حي�ث مزارع 
الحن�اء والمدين�ة الغنية التي حازت ع�ن جدارة لقب 
"س�لة العراق الغذائية"، يجلس سالم لعيبي 59 عاماً 
مفترش�اً االرض، وه�و يواجه مزرعت�ه "المنكوبة" 
بفع�ل الملوح�ة والجف�اف، بينم�ا تقاس�يم وجه�ه 
وس�جارته التي ال تكاد تنطفئ، خير دليل على أس�اه 
تجاه م�ا حل بأرضه التي كانت معطاء أيام طفولته، 

حي�ث يقول بش�جن : "كنت طف�اًل اتعثر ف�ي الطين 
وبالكاد استطيع حمل المسحاة ألساعد والدي، وكان 
االنت�اج وفي�راً، لك�ن االرض حالياً تحتض�ر" وباتت 

ماضيا ال يمكن استعادته.
تلك المشاهد أصبحت شائعة في "بالد الرافدين" 
الت�ي كان الجمي�ع يحس�دونها عل�ى وف�رة المياه، 
وأمست الزراعة قاب قوسين أو أدنى من النهاية، ألن 
المياه أصبحت شحيحة، فايران وتركيا مصرتان على 
جعل المياه قضية صراع لمساومة العراق عليها، وقد 
عب�ر خبير المياه جمال احس�ان ع�ن رؤيته في هذا 
الس�ياق قائ�ال : في الوقت الذي ال تكف�ي فيه الموارد 
المائية المتوفرة لتغطي�ة االحتياجات المتزايدة على 
األم�د الطوي�ل، تنهج اي�ران وتركيا "سياس�ة مائية 

معادية للعراق علناً".
ويضيف احس�ان : من الواض�ح أن ايران تعمدت 
تغيي�ر مس�ار أغل�ب االنهار الت�ي تدخل الع�راق الى 
اراضيها، لتقتل آالف الهيكتارات من االراضي الزراعيه 

العراقي�ة، واخ�ذت بتش�ييد الس�دود لحج�ز المياه، 
"لتمنحها للع�راق بالقطارة، وتجب�ره على الرضوخ 
لها مس�تقبالً"، مش�يراً الى أن جميع المعطيات تدل 

على أن القوة في المستقبل لمن يمتلك المياه.

ِسَداَدُة مياه لتهديد األمن المائي
م�ن الناحي�ة النظرية بإم�كان اي�ران وتركيا إذا 
رغبت�ا، إيقاف تدف�ق المياه إل�ى العراق عبر إنش�اء 
الس�دود، وايج�اد اش�به م�ا يك�ون بالس�دادة الت�ي 
تغلقانه�ا وتفتحانها متى أرادت�ا، إلجبار العراق على 
الرضوخ لسياس�تيهما، ومساومته اقتصادياً، فالماء 
مقابل كذا وكذا، وإذا لم يشأ فذبه على جنبه "سيموت 
س�كانه عطشاً إذن"، بحس�ب الخبيرة جمانة حسن 
خبيرة في ش�ؤون المي�اه وتعمل في دول�ة االمارات 
العربي�ة المتح�دة، وه�ي تؤك�د دور اي�ران الس�لبي 
ف�ي مج�ال المياه، بال�ذات في مناطق ش�رق العراق 
وجنوب�ه، حيث تقطع مياه الراف�د الواردة الى العراق 
وفي المقابل تطلق مياه البزل "الس�امة" التي فتكت 
بالزراع�ة ف�ي البصرة.وقالت : ايران ت�درك أن الكفة 
ستكون راجحة لمن يمتلك المياه، لذا فهي تنطلق من 
باب مصالحها وليذهب العراق الى الجحيم". حس�ن 
عادت لتذكر المثل العراقي الدارج "العطش�ان يكسر 
الِحب"، في اشارة منها الى أن هدف ايران وتركيا هو 
"اجب�ار العراق على طرق أبوابهما وجعله ناعماً أمام 
توجهاتهما في المنطق�ة واضعاف قوته االقتصادية 
المس�تمدة من امتالكه للنف�ط"، بحجج واهية فهما 
يدعيان حقهما باستثمار مواردهما المائية، وال يحق 
الحد االعتراض، ما يجعل العراق في "عين العاصفة" 
والمعن�ي االول به�ذا التهديد الجدي، ال�ذي أودى لحد 
اآلن بمساحات شاسعة من االراضي الزراعية والحبل 

وعلى الجرار.

أراض زراعية واسعة !!
المهن�دس الزراع�ي عبد الجب�ار أك�رم يؤكد أن 

تناق�ص حصص مياه نه�ري دجلة والفرات بنس�بة 
الثلثين على مدى العقدين الماضيين وغلق ايران لنهر 
ال�كارون ال�ذي يمد ش�ط العرب بأكثر م�ن 30% من 
مياهه وارتفاع نس�ب الملوحة في مياه شط العرب، 

تعد أهم المشكالت التي تواجه العراق.
وأوضح : "أن مش�كلة الجف�اف هي األخطر على 
البص�رة" لما س�ببته م�ن خس�ائر فادح�ة للقطاع 
الزراع�ي من خالل االضرار بغاب�ات النخيل واالجهاز 
كلي�اً عل�ى م�زارع الحن�اء الش�هيرة على مس�توى 
المنطق�ة العربية، مش�يراً الى أن مس�احات زراعية 
شاس�عة تحول�ت الى أثر بع�د عين، وم�ا تبقى منها 
سيأتيه الدور، وما يزيد الطين بلة، هو ارتفاع درجات 

الحرارة بفعل ظاهرة االحتباس الحراري العالمية.
وذك�ر : أن الجانب االيراني عمد الى بناء خمس�ة 
س�دود لتحويل مجرى نهر ال�كارون الذي كان يصب 
ف�ي ش�ط الع�رب وي�روي أه�وار الع�راق الجنوبية 
ليصب في نهر بهمن ش�ير داخل اراضيها، فضال عن 
بناء س�دود عل�ى الروافد التي تغذي مي�اه هذا النهر، 
حت�ى نهر الطيب هو االخر قط�ع لتقطع بعد أن كان 
يروي اراضي واس�عة في محافظة ميس�ان، واصفاً 
تل�ك االج�راءات االيرانية بأنها "حرب مي�اه ال بد من 
مواجهتها، وإال ستكون العواقب وخيمة على البلد".

ال�ى ذلك نص�ح الخبير جم�ال احس�ان، بالعمل 
على التوص�ل إلى اتفاق دولي ملزم مع ايران وتركيا، 
"لتف�ادي  المي�اه بكمي�ات كافي�ة  تدف�ق  لضم�ان 
الصراع�ات والكارثة البيئة المحدق�ة بالبلد". وذهب 
احسان الى أن معالجة طرق الزراعة الحالية أمر ال بد 
منه، موضحاً، أن أغلب المزارعين في العراق يتبعون 
اس�لوباً تقليدياً ل�م يتغير منذ آالف الس�نين، ويؤدي 
الى هدر كميات ضخمة من المياه سنوياً، لذلك يجب 
تقنين اس�تهالك المياه من خالل اتباع اساليب علمية 
أكث�ر فاعلية.وذكر : "ال أحد ينفع الع�راق إال العراق، 
وإذا بق�ي متفرج�اً عل�ى االخري�ن وه�م يختطفون 

اللقمة من فمه، فالجوع سيطرق أبوابه".

متخصصون: رشايني العراق حتت رمحة مقص دول اجلوار.. والتهديدات حقيقية
أنقرة وطهران تدفعان بغداد إلى طرق بابيهما والرضوخ إلرادتيهما



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف عضو اللجنة المالية النيابية فالح الس�اري ان لجنته ستعرض الموازنة المالية لعام 2013 
على مجلس النواب لمناقشتها االسبوع المقبل. وكان يفترض ان تقدم الحكومة الموازنة الى مجلس 
النواب في مدة اقصاها العاشر من تشرين االول الماضي غير ان انها لم تصل إال قبل أيام، ومن المتوقع 
أن ينش�غل المجلس في مناقش�تها لمدة شهرين. وقال الس�اري في تصريح صحفي امس إن »اللجنة 
المالية اس�تلمت من رئاس�ة مجلس النواب قانون موازنة العام 2013 لمناقشته ومن ثم عرضه على 
المجلس لقراءته القراءة االولى«، مبينا أن »اللجنة ستعرض الموازنة على البرلمان االسبوع المقبل«. 
وأك�د ان�ه »بعد طرح قانون الموازن�ة على مجلس النواب يصبح القرار ف�ي ملعبه من خالل موافقته 
عليه من حيث المبدأ والمضي في قراءة القانون أو إعادته الى الحكومة لغرض إجراء تعديالت عليها«. 
يذك�ر أن الموازن�ات االتحادية العامة تأخذ وقتا طويال من كل عام حت�ى يتم إقرارها من قبل مجلس 
الن�واب، األمر الذي يتس�بب في تعطيل أغلب المش�اريع، فيما يؤكد مختص�ون أن ذلك يعطي الذريعة 

األولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، األمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.

مراقب: اإلقرار بتعطيل احلكومة يلزم املالكي بالتبديل أو.. الرحيل !
هل يفلح رئيس الوزراء في الذهاب الى خيار الحكومة »المنتجة« ؟!

موازنة 2013 أمام مجلس النواب األسبوع المقبل
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إيقاف عمل جوازات الكرخ عرشة أيام

نجاح عملية لتوسيع رشيان قلب طفلة

       المستقبل العراقي/ خاص 
اق�ر رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي بصعوبة 
االس�تمرار مع حكومة عنوانه�ا التعطيل واإلرباك 
المستمر للسياسة التي يس�عى النتهاجها في اطار 
العمل على تحسين الواقع والنهوض بالبنى التحتية 
وتقري�ر مصير ع�دد كبير من السياس�ات واالفكار 
السياس�ية التي تحول سياس�ات االخرين المعطلة 
دون اقرارها، خاصة ان غالبية ش�روط االس�تمرار 
متوافرة، ومنها البنية المالية الكبيرة، وعلى رأسها 
الميزاني�ة االتحادية، واالقتراب م�ن وضع اليد على 
بني�ة البن�ك المرك�زي العراقي ال�ذي يتحدثون عنه 
كثيرا في وس�ائل االعالم، ويش�غل حي�زا مهما من 
مداوالت القوى المتنافس�ة في الس�لطة والبرلمان 
للفوز بتش�كيل حكومة أخيرا ولي�س آخرا.. الزيادة 
المهمة في معدالت انتاج النفط وااليرادات المليارية 
النازلة في الحسابات العراقية المفتوحة !.في اللقاء 
الذي جمعه بالس�يد عمار الحكيم اكد رئيس الوزراء 
هذه الصعوبة، وعّد االس�تمرار بمثل هذا النمط من 
االدارة السياس�ية للب�الد بالمرب�ك وكأن�ه بهذا اراد 
تحقيق هدفين في آن واحد، االول يكمن في محاولة 
اخراج ائتالف القانون من معمعة التراجع عن تقديم 
الخدمات االساس�ية للشعب العراقي واخراج نفسه 
ه�و من االنتق�ادات الكبيرة التي م�ا فتئت االحزاب 
السياسية والكيانات المناوئة ان توجهها لحكومته 
الت�ي ال يؤمن بش�رعية اس�تمرارها، والثاني يتعلق 
بتهيئ�ة االرضية الحقيقية لبن�اء ائتالف جديد ربما 
يدخل باسم القانون لكنه هيأ نفسه لخوض معركة 
طويلة، وعبر ارادات الناس من اجل الفوز بأكبر عدد 
ممكن من المقاعد البرلمانية، لكي يتس�نى للرئيس 
العمل م�ن داخل قب�ة البرلمان العمل على تش�كيل 
حكوم�ة ه�و على رأس�ها لكنه�ا كما يطل�ق عليها 
دائم�ا.. حكومة منس�جمة !.مراقبون اس�تطلعتهم 
“المستقبل العراقي” يتساءلون عن الحالة القانونية 
التي تتيح للرئيس المالكي االستمرار بقيادة حكومة 
ه�و نفس�ه ال يؤم�ن بش�رعية اس�تمرارها كونها 
حكومة ش�راكة معطلة، وهل باالمكان االس�تمرار 
به�ذا النمط م�ن الحكومات نافذا ف�ي حيز الخدمة 
الش�عبية الس�يما ان المالكي اقر بفش�ل الشراكة، 
واته�م الحكوم�ة بالمعطلة ؟!. بإق�راره التعطيل ال 

يمكن لرئيس وزراء يمثل غالبية ش�عبية هي االولى 
في انتخابات عام2010 االس�تمرار بالعمل وترؤس 
اجتماعات مجلس الوزراء ومن الناحية السياسية ال 
يمكن قبول الوزراء الذين يمثلون كتلهم السياس�ية 
الفائ�زة باالنتخاب�ات حض�ور اجتماع�ات مجلس 
الوزراء، واذا كان المالك�ي اقر بالصعوبة، واعترف 
بالعج�ز ع�ن ادارة العملي�ة الحكومي�ة وس�ط هذا 

التباي�ن الخطي�ر ف�ي االجن�دات وال�رؤى واآلليات 
ومناه�ج ادارة الحياة الوزاري�ة والواقعية، فإن حل 
الحكومة س�يتحول من واجب سياس�ي وطني الى 
واجب دستوري ملزم للحكومة والرئيس واالحزاب 
المش�اركة ف�ي ادارة الحكوم�ة.. وس�يصبح االمر 
محرج�ا للقوى الكبيرة القائ�دة للحكومة اذا ما بدأ 
الشارع يهمس ويتحدث واالعالم المرئي والمسموع 

والمق�روء يتح�دث ويتس�اءل ع�ن اع�الن االق�رار 
والتعطي�ل  الفش�ل  واالس�تمراربحكومة  بالفش�ل 
؟!.ويس�تطرد احد المراقبي�ن: “ان الرئيس المالكي 
لدي�ه الش�جاعة الكافية لالنتق�ال باتباعه ومؤيديه 
الى خيار الحكوم�ة المنتجة وترك االخرى المعطلة 
بقرار العمل ال�دؤوب النتاج حكوم�ة االغلبية التي 
يتي�ح الدس�تور العراق�ي تش�كيلها ك�ون التحالف 
الوطن�ي ه�و الكتل�ة االكب�ر.. واذا كان المالك�ي 
سيخس�ر بعض القوى السياس�ية التي س�تغضب، 
ألنها لم تشارك او لم يشركها لألسباب التي تحدث 
عنها ف�ي اط�ار توجيه النق�د لحكومة الش�راكة، 
فإنه س�يربح اصوات مؤيديه الحيارى االن، وربما 
اصوات اضافية س�ينتزعها م�ن ضفاف قوى تعده 
خصمها الل�دود والحاجز الذي يمنعه�ا من التدفق 
بقوة على صناديق االقتراع وعلى مغاليق السلطة، 
واذا لم يس�تطع انجاز ما عليه بما يتيحه الدس�تور 
وتق�ره حالة البالد السياس�ية والحاج�ة لحكومة 

قوية فليس امامه اال الرحيل”!، على حد قوله.

بابل/ المستقبل العراقي
أش�ارت دراس�ة محلية حديثة إلى ارتف�اع في أع�داد األطفال الذين 
يولدون بعيوب وتش�وهات خلقية بعد الحرب األخي�رة على العراق التي 
ش�نتها القوات األميركية ع�ام 2003، فيما اعلن مجل�س محافظة بابل 
عن تشكيل لجان مشتركة من دوائر الدولة المعنية للحد من انتشار هذه 
الظاهرة.وأوضحت الدراسة التي أجراها »مركز بابل للبحوث والدراسات 
العلمية«، ان معدل اإلصابة الخلقية والتشوهات بين األجنة زادت نسبتها 
خالل األع�وام األربعة المنصرمة بس�بب تل�وث الهواء بالمواد الس�امة 
كالزئب�ق والرصاص الثقيل واالش�عاع المؤين الناتج عن انفالق القذائف 
الت�ي تحمل مادة اليورانيوم المنضب عالي النس�بة خالل الحرب االخيرة 
عل�ى العراق«. وقال رئيس مجل�س محافظة بابل كاظم مجيد تومان في 
تصري�ح صحف�ي تعقيبا على نتائج الدراس�ة، ان »المجلس ش�كل لجانا 
مشتركة من دوائر الدولة المعنية كالصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا 
وحقوق االنس�ان للوقوف على نسب التشوهات لدى االطفال والحد من 

انتشارها من خالل معالجة االمر بالسرعة المطلوبة«

       بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الداخلية عن إيقاف العم�ل في دائرة جوازات 
الكرخ لمدة عش�رة ايام، فيما أش�ارت إلى أن ترويج معامالت 
المواطنين س�يتم في دائرت�ي جوازات المنص�ور والكاظمية. 
وقالت الوزارة في بيان صدر امس إن »مديرية الجنسية العامة 
أوقف�ت العمل في دائ�رة جوازات الكرخ ابتداء من 11 تش�رين 
الثاني الحالي«، مبينة أن »التوقف سيس�تمر لمدة عشرة أيام«. 
ول�م تذكر الوزارة اس�باب توقف العمل، إال أنها أش�ارت إلى أن 
»المديرية أوكلت ترويج معامالت ساكني مناطق دائرة جوازات 

الكرخ وتوابعها  إلى دائرتي جوازات المنصور والكاظمية«.

        بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصح�ة ع�ن نج�اح الم�الكات الطبي�ة ف�ي 
مستش�فى ابن البيط�ار التخصصي لجراحة القل�ب في إجراء 
عملية جراحية لتوسيع شريان قلب طفلة تعد األولى من نوعها 
في البالد، مبينة أن المرضى العراقيين كانوا يضطرون إلجراء 
هذا الن�وع من العمليات في الخارج بكلف�ة نحو 15 ألف دوالر 
فض�اًل عن نفقات الس�فر واإلقامة. وقال مدير قس�م األطفال 
في مستش�فى ابن البيطار ببغداد، الدكتور صادق الهماش، في 
بي�ان أصدرت�ه وزارة الصح�ة وتلقت وكالة »أص�وات العراق« 
نس�خة منه، أن المالكات الطبية في المستشفى »أجرت عملية 
جراحية لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات لتوسيع الشريان 
الرئوي األيس�ر مع وضع ش�بكة ه�ي األولى م�ن نوعها على 

مستوى مستشفيات البالد«. 

   بغداد / المستقبل العراقي
أكد المجل�س األعلى االس�المي على ض�رورة ابعاد 
مش�اريع القواني�ن االقتصادية المعروض�ة في مجلس 
النواب ع�ن التصارع السياس�ي، داعياً جمي�ع األطراف 
إل�ى ان تتعام�ل “بمهني�ة وحرفي�ة” في مش�اريع تلك 
القواني�ن. وفي هذه األثناء، أبدى التحالف الكردس�تاني 
استعداده للتصويت على قانون البنى التحتية اذا ما تلقى 
“ضمانات مؤكدة” من الحكومة لنجاح المش�روع. فيما 
طالب�ت لجنة النفط والطاق�ة البرلمانية بإق�رار قانون 
النف�ط والغاز خ�الل جلس�ات البرلمان المقبل�ة، الفتة 
ال�ى ان القانون يس�هم بش�فافية كبيرة ف�ي التعامالت 
النفطية. وفيما أكدت إن “السلوكيات االدارية” الخاطئة 
التي تجري في وزارة النفط مس�جلة لديها، أش�ارت الى 
إن تل�ك “الس�لوكيات” ال يمك�ن الحد منها م�ا لم ينظم 
قان�ون ف�ي البرلمان يس�مح لها االطالع مباش�رة على 
“الخروق”. وأكد القيادي في المجلس االعلى االس�المي 
النائ�ب عب�د الحس�ين عبطان ض�رورة ابعاد مش�اريع 
القواني�ن االقتصادي�ة المعروض�ة ف�ي مجل�س النواب 
ع�ن التص�ارع السياس�ي، مؤك�دا أن مش�روع البصرة 
عاصم�ة العراق االقتصادي�ة في غاية األهمي�ة للعراق. 
وق�ال عبط�ان لوكال�ة انباء المس�تقبل ام�س إن “على 
جميع األطراف ان تتعامل بمهنية وحرفية في مش�اريع 
القواني�ن االقتصادي�ة والتنموي�ة ف�ي مجل�س النواب 
والحكوم�ة بعيدا عن التص�ارع السياس�ي”، مضيفا أن 
“كتلة المواطن النيابية قدمت مشروع “البصرة عاصمة 
الع�راق االقتصادية” وه�و يحظى بمقبولي�ة كبيرة في 

مجلس النواب لما للبصرة من اهمية تمكنها فعال من 
ان تك�ون عاصمة اقتصادية”. واضاف عبطان، وهو 
عضو ف�ي لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية، ان 
“مشروع البصرة عاصمة اقصادية يخدم المحافظة 
وابناءه�ا وكذلك عموم البالد ك�ون المحافظة حاليا 
ال يمك�ن ان تتط�ور بس�بب تكبي�ل ادارته�ا بالبيئة 
القانونية للبالد”، مش�يرا الى ان “المش�روع يعطي 
للبصرة دورا اكبر في التطور واالستثمار في مختلف 
والتجاري�ة  والصناعي�ة  االس�تثمارية  المج�االت 
والكمركية”. وأع�رب عبطان عن امله في ان “تنجز 
الحكومة قريبا دراسة المشروع وإعادته الى مجلس 
النواب إلدراجه على جدول االعمال للتصويت عليه”.
إلى ذلك، أعلن النائب عن ائتالف القوى الكردستانية 
فره�اد رس�ول أن التحال�ف الكردس�تاني مس�تعد 
للتصوي�ت عل�ى قان�ون البن�ى التحتية بع�د تقديم 
الحكوم�ة لضمانات مؤكدة لنجاح المش�روع. وقال 
رسول لوكالة أنباء المستقبل امس أن “قانون البنى 
التحتية في�ه العديد من الجوان�ب االيجابية وعملية 
التصويت عليه عائدة لمجلس النواب بالموافقة عليه 
م�ن عدمها، الس�يما وان الجه�ات التنفيذية عجزت 
عن تقديم الكثير من الخدمات بالتخصيصات المالية 
الممنوحة بموجب الموازنة العامة لكل عام، ويمكن 
أن يعوض هذا القانون عن النقص بالخدمات ويخدم 
الكثير من القطاعات س�واء كان قطاع اإلس�كان أو 
النق�ل أو الصناعة أو الزراعة أو الصحة أو غيرها من 
القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر”. 

وبين أن “عملية التصويت على قانون البنى التحتية ليست 
صعبة داخل قبة البرلمان ويمكن للتحالف الكردس�تاني 
التصويت على القانون فيما لو ضمن أن المس�تقدم فيه 
ه�ي الش�ركات العالمية الرصين�ة التي م�ن الممكن أن 
تنه�ض بكاف�ة القطاعات الخدمية وتس�هم ف�ي عملية 
التنمي�ة االقتصادية”.وفي س�ياق القوانين االقتصادية، 
قال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرات الش�رع 
إن “قان�ون النف�ط والغاز م�ن القواني�ن المهمة ويجب 
إق�رار هذا القانون خ�الل الفترة المقبل�ة”، الفتا الى ان 
“عدم اقراره س�يحدث امتعاضا داخليا بين المس�ؤولين 
في المؤسس�ات النفطي�ة والبرلمان”. وأضاف الش�رع 
في حديث له مع وكالة انباء المس�تقبل أمس إن “قانون 
النف�ط له دور كبير في تنظيم العالقة ما بين الحكومات 
المحلي�ة والحكوم�ة االتحادية باإلضافة الى الش�ركات 
االستثمارية العمالقة سواء كانت األجنبية أم الوطنية”, 
مبينا إن “القانون يس�هم بشفافية كبيرة في التعامالت 
النفطي�ة”. وتابع “هناك الكثير م�ن التصرفات اإلدارية 
التي تجري س�واء ف�ي رفع او تخفيض بعض األس�عار 
والتعاقدات”، موضحا ان “تلك الس�لوكيات اإلدارية التي 
تج�ري ف�ي وزارة النفط مؤش�رة لدى اللجن�ة”، مؤكدا 
ان�ه “ال ينظمها إال إقرار القانون الذي يس�مح بأن تطلع 
لجنة النفط والطاقة بشكل مباشر وبشكل اكثر وضوحا 
واكثر شفافية في كل ما يخص الخروق”. وأشار الى إن 
“كل ش�يء في الطبيعة اإلدارية في وزارة النفط يحتاج 
إل�ى ش�فافية، ولن يكون هناك ش�رح وظائف إال بإقرار 

قانون النفط والغاز”.

املجلس األعىل يدعو إلبعاد القوانني االقتصادية عن الرصاعات السياسية

20 نائبًا خيشون االنتهاء إلـى مصري الدايني !!

ارتفاع نسبة التشوهات اخللقية 
للمواليد يف بابل

   المستقبل العراقي / خاص   
كش�ف مص�در سياس�ي بارز 
ع�ن أن 20 نائب�ا ص�درت ضدهم 
مذك�رات إلق�اء قب�ض يقوم�ون 
بمح�اوالت ت�ودد لح�زب رئيس 
في الحكوم�ة، الفتاً إلى أن هؤالء 
القضاي�ا  حس�م  إل�ى  يس�عون 
المتورطي�ن بها بش�كل ودي مع 

الجهات المسؤولة في الحكومة.
وأك�د المصدر الذي فضل عدم 
الكش�ف عن هويت�ه، في تصريح 
خ�ص ب�ه “المس�تقبل العراقي” 
إن “ه�ؤالء الن�واب ق�د يغي�رون 
اتجاهاتهم السياس�ية كلياً مقابل 
ع�دم انتهائهم إلى مصي�ر النائب 
د الدايني”، مبيناً أن هذا األمر  محمَّ

“يع�دُّ ضم�ن مج�االت الضغوط 
السياس�ية التي تم�ارس من قبل 
الحكومي�ة”،  الجه�ات  إح�دى 
بأنه�ا “عملي�ة تصفي�ة  ه�ًا  منوِّ
سياس�ية”، فيما يق�ول من يقود 
هذه العملي�ة بأنها “عمل قضائي 
ال دخل للسياس�ة فيه “، على حد 

وصفه. 

   بغداد / المستقبل العراقي
نشر الموقع الرسمي لالتحاد الوطني الكردستاني 
تصريحا للمتحدث الرسمي باسم االتحاد آزاد جندياني 
الحدى الصح�ف قال فيه ان “رئيس الجمهورية جالل 
طالباني غي�ر راض عن أداء رئيس ال�وزراء االتحادي 
ن�وري المالك�ي”، مش�يراً إل�ى أن “المالك�ي ارتكب 
مجموعة م�ن األخطاء وعليه تداركه�ا ومعالجتها”. 
وقال جنديان�ي أن “طالباني غير راض عن أداء رئيس 
ال�وزراء نوري المالكي فيما يتعلق بموقفه من األزمة 
السياس�ية التي تعصف بالعراق منذ عدة أشهر، ونحن 
ف�ي قي�ادة االتحاد الوطن�ي، ن�رى أن المالكي ارتكب 
مجموعة م�ن األخطاء، فأم�ا أن يتداركها ويعالجها، 

وأم�ا يتوجب علينا التفكي�ر بكيفي�ة التعامل مع تلك 
األخط�اء”، مضيف�ا أن “لدين�ا بدائل للتعام�ل مع هذا 
الوضع، وس�نتابع عن كث�ب مواق�ف المالكي ومدى 
التزامه بنهج الح�وار والتفاوض، ونأمل منه مراجعة 
الموقف وإب�داء المرونة الكافية حي�ال مجمل األزمة 
السياس�ية الحالي�ة وت�دارك تل�ك األخطاء”. وبش�أن 
موق�ف المالك�ي م�ن الش�راكة الوطني�ة وقوله في 
تصريح�ات مؤخرا إنه�ا باتت منتهية، ق�ال جندياني 
“لي�س المالك�ي من يقرر مصي�ر الش�راكة الوطنية، 
ألن م�ن يق�رر ذلك ه�و كتل�ة التحالف الوطن�ي التي 
تعتبر كتلة دولة القانون ج�زءا منها، ونحن على ثقة 
تامة ب�أن موقف التحالف الوطني لي�س هكذا، فنحن 

نش�عر بوجود حرص ش�ديد من أطراف هذا التحالف 
عل�ى اس�تمرار الش�راكة الوطنية، ونح�ن نعول على 
ه�ذا التحالف لكي يتحلى بروح المس�ؤولية لمواصلة 
الح�وارات والمفاوضات للبحث عن الحل�ول الناجعة 

لمشكالتنا وأزماتنا”. 

         بغداد/ المستقبل العراقي
دعت وزارة الدفاع الضباط المهندس�ين من منتس�بي الجيش العراقي الس�ابق من رتبة مقدم فما 
دون والراغبي�ن بالعودة ضمن صفوف قيادتي القوة الجوية وطي�ران الجيش الى تقديم طلباتهم عن 
طريق الموقع الرس�مي للوزارة. وذكر بيان لوزارة الدفاع ان “االختصاصات الهندس�ية المطلوبة هي 
الكهرباء، الميكانيك، الكترونيك، اتصاالت، معدات فنية”، مش�يرا الى ان “موعد التقديم سيكون ابتداء 

من 2012/11/14 وترسل طلبات العودة على البريد االلكتروني لوزارة الدفاع”.

دعوة الضباط املهندسني السابقني إىل العودة للخدمة

يتوددون لحزب مهم بغية إلغاء أوامر القبض ضدهمطالبانـي غـري راض عـــن أداء احلكومة

الكردستاني يطلب »ضمانات« حكومية ليصّوت على البنى التحتية

    ديالى/ المستقبل العراقي
أكد قض�اء الخالص في محافظة ديال�ى، أمس، أن 90% من 
عت�اة »االرهاب« داخل القضاء موجودون في اقليم كردس�تان، 
محذرا م�ن تحول االقليم الى مالذ آمن لقادة »االرهاب« في ظل 
عدم وج�ود تعاون واضح من قبل س�لطات االقلي�م لمتابعتهم 
واعتقاله�م. وقال قائممقام القضاء ع�دي الخدران في تصريح 
صحف�ي أن »المعلوم�ات االمني�ة المتوف�رة لدين�ا تدل�ل بما ال 
يقب�ل الش�ك أن 90% م�ن عتاة االره�اب المعروفي�ن في قضاء 
الخالص، موجودون داخل اقليم كردستان بعد هروبهم اليه في 
السنوات الماضية خشيه الوقوع في قبضة العدالة«.وأضاف أن 
»اغلب عتاة االرهاب هم امراء في تنظيم القاعدة س�فكوا دماء 
العشرات من االبرياء وصادرة ضدهم العديد من مذكرات القبض 
الرس�مية«، مش�يرا إلى أن »س�لطات االقليم لم تفعل اي ش�يء 
حيالهم«.وتس�اءل قائممقام الخالص عن »السبب الحقيقي في 
جعل س�لطات االقليم ال تخش�ى م�ن امراء القاع�دة برغم انهم 
قتلة ومجرمون«، محذرا من »تحول اقليم كردستان العراق الى 
مالذ آمن لقادة االرهاب في ظل عدم تعاون سلطاته في متابعة 
المل�ف واعتقالهم برغ�م وجود مذكرات قبض رس�مية صادرة 
ع�ن الدوائر القضائي�ة«. ولفت الخدران إل�ى أن » القاعدة تمثل 
س�رطانا فكريا تنش�ر بذورها اينما وج�دت«، مبينا أن »تجاهل 
االقلي�م لملف وجود العش�رات من قادة التنظيم داخله س�يدفع 
الى بروز خاليا نائمة تعكر صفو االمن واالس�تقرار بالمستقبل 
وت�ؤدي الى قت�ل االبرياء م�ن ابناء الش�عب الك�ردي«. وكانت 
األجهزة االمنية في محافظة ديالى، ومركزها مدينة بعقوبة قد 
اق�رت بوجود بعض المطلوبين وفقا للم�ادة الرابعة من قانون 
»االرهاب« في اقليم كردس�تان بالوقت الحالي بعدما لجأوا اليه 

للفرار من قبضة العدالة.

اخلالص: 90 % من عتاة 
اإلرهاب موجودون

 يف كردستان
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استمرار عمليات النبش العشوائي تحت جنحي الظالم وانعدام الرقابة

اآلثار العراقية منهوبة.. من سوق رسية إىل »إرسائيل« !!

قبل إسدال الستار على العام الحالي

حكومة البرصة لـم ترصف سوى 17 % مـن امليـزانية.. واملواطنـون يشكون غياب اخلدمات !!
    المستقبل العراقي/ خاص/ البصرة

لم تصرف حكومة البصرة المحلية 
من مش�اريع العام 2012 س�وى  %17 
م�ن الموازن�ة المالي�ة المخصصة لها 
م�ن قب�ل الحكومة االتحادية بحس�ب 
رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس 
محم�ود المكصوصي، وأن المش�اريع 
التي تم صرف المبالغ لها هي مشاريع 
بن�ى تحتي�ة وبن�اء م�دارس وط�رق 

وجسور جديدة.
وبي�ن المكصوص�ي أن الموازن�ة 
الخاص�ة بالبصرة والبالغة 3 ترليونات 
و154 مليار دينار يتوقع أن تضاف لها 
المبالغ المدورة من العام الماضي في 
ظل تلكؤ بعض المشاريع، مضيفا انه 
“في النية إحالة عدد من المشاريع قبل 
نهاي�ة الع�ام الحالي وهن�اك توجهات 
م�ن قب�ل دي�وان المحافظ�ة لتكثيف 
العم�ل ف�ي مش�اريع البص�رة لغرض 
زيادة نس�ب االنج�از وتس�ريع عملية 
الصرف للمشاريع ذات االنجاز العالي. 
وبحس�ب مدير العق�ود الحكومية في 
دي�وان المحافظة المهن�دس والء عبد 
الكري�م ف�إن حكومة البص�رة صرفت 
مبلغ�ا تجاوز ال�� 755 مليار دينار من 
الموازن�ة لهذا الع�ام، مبينا أن نس�بة 
ص�رف األم�وال عل�ى المش�اريع ف�ي 
المدين�ة تج�اوزت ال��28% من مجمل 
موازن�ة البصرة، موضح�ا أن الموازنة 
لع�ام 2012 بلغ�ت أكث�ر م�ن ملياري 
دوالر، وتتضمن ميزانية تنمية األقاليم 

وميزانية البترودوالر.
لكن الش�عور العام ل�دى المواطن 
يش�ير إل�ى أن القضي�ة تج�اوزت لغة 
األرق�ام ه�ذه بم�ا فيها نس�ب االنجاز 
إل�ى ما يخص حياته ومس�تقبل أبنائه 
وما س�تؤول المدينة إليه إن ظل هؤالء 
المس�ؤولين غير الجديرين بأن يكونوا 

مسؤوليها.

وقضي�ة المبال�غ الكبيرة ونس�ب 
االنج�از ودف�اع القائمي�ن ف�ي ديوان 
المحافظة ودائرة المشاريع والمجلس 
العالق�ة  ذات  الدوائ�ر  م�ن  وغيره�ا 
أصبح�ت غير بعي�دة عن التن�اول في 
أحادي�ث المواطن الع�ادي، ألن التذمر 
والس�خرية م�ن عمل ه�ؤالء دخل كل 
بيت وما مح�اوالت الدف�اع والمراوغة 
إال  وغيره�ا  األرض  تح�ت  ومش�اريع 
نغمة نش�از باتت تتكرر قبل نهاية كل 
س�نة مالية، ذل�ك أن حكومات البصرة 
المتعاقب�ة ل�م تتمكن من إنج�از رقم 
أعلى من هذا، وان ما يشاهده المواطن 
بش�كل يومي دليل على أن حكومته لم 
تتمكن م�ن القيام بمهامهما بما يجب 
ويطم�ح إليه، وهناك ش�عور بالخذالن 
والخيبة ألن محافظات أخرى، ال تتعدى 
تخصيصاته�ا المالي�ة رب�ع ميزاني�ة 
البص�رة تمكن�ت م�ن أنجاز مش�اريع 
كبي�رة، غي�رت من معال�م مدنها فيما 
ظل�ت البص�رة في ذي�ل قائم�ة المدن 
العراقية األقل تط�ورا وهي التي كانت 
م�ن أجملها وأكثرها تطورا. وبحس�ب 
وجه�ات نظ�ر محلي�ة ف�إن الحكومة 
المحلي�ة الت�ي يقوده�ا ح�زب الدعوة 
من سنوات أربع ظلت أسيرة خالفاتها 
تنظيم�ات  داخ�ل  حت�ى  السياس�ية 
الحزب هذا، “الدعوة، والدعوة � تنظيم 
الع�راق”، فضال عن المواق�ف الكيدية 
الت�ي تص�در عن بقي�ة الكت�ل األخرى 
،هي التي ورثت حكومة حزب الفضيلة 
وه�ي الت�ي تتقاطع مع كتل�ة األحرار 
وغيرها من الكتل التي تشعر بإقصائها 
من المشهد البصري. ويرى آخرون أن 
أسباب تلكؤ المشاريع في البصرة يعود 
إلى ضعف المراقبة الحكومية وفقدان 
الس�لطات التنفيذية لهيبته�ا، كما أن 
الدول�ة عاجزة تماما عن محاس�بة أي 
مقصر في الش�ركات الت�ي تحال إليها 

المش�اريع وأقصى م�ا يمكن من 
عقوب�ة توجهها إليه هي إحالة 
ش�ركته على الالئحة السوداء، 
وهناك العديد من الشركات 
الس�لف  تس�لمت  الت�ي 
التش�غيلي�ة 

البالغ�ة 10% ول�م تع�اود العم�ل ف�ي 
أصحابه�ا  يغ�ادر  ل�م  إذا  مش�اريعها 
ش�ركات  يملك�ون  ال  ألنه�م  الع�راق 
حقيقي�ة أساس�ا كما يص�ف ذلك أحد 

أعضاء مجلس المحافظة.
وكان محاف�ظ البص�رة الدكت�ور 
خل�ف عب�د الصمد قد قال ف�ي تعقيب 
عن إحالة أكثر من 600 مشروع مطلع 
الس�نة هذه بأنه لو س�ئل ع�ن اهمية 
بالنف�ي  المحال�ة ألج�اب  المش�اريع 
ذل�ك ألنها أحيلت كأرقام ال كمش�اريع 
مهم�ة، وكأنه يقول هناك مبالغ كبيرة 
خصصت للبصرة والبد من صرفها على 
مش�اريع حتى وإن كانت فاشلة، وهذا 
م�ا يالحظ�ه المواطن في أعم�ال مثل 
التبلي�ط والترصيف والمج�اري وبناء 
الم�دارس وغيرها، إذ س�رعان ما يبين 
فش�لها ومع ذلك تمض�ي دونما فرض 
غرامات او س�جن أو أي عقوبة رادعة 
كما يجب أن يكون في أعمال مثل هذه 
ه�ي باألس�اس مل�ك للش�عب. ويقول 
رج�ال أعم�ال محلي�ون بع�دم وجود 
ش�ركات محلية تخصصية بمقدورها 
تنفيذ مشاريع كبيرة، حتى أن أحدهم، 
وه�و رجل أعم�ال كبي�ر وناجح، وهو 
مس�ؤول محلي أيضا كان كلف شركة 
تركية ببناء منزله ومقر شركته، مؤكدا 
عدم وجود ش�ركة ع�راق��ية ق��ادرة 
على تنفي�ذ ما يريد ويطمح إليه. وبين 
عدم وجود الشركات المحلية الناجحة 
وع�دم مقدرة الش�ركات األجنبية على 
العم�ل ف�ي المدين�ة بس�بب الوض�ع 
األمن�ي الع�ام والمضايق�ات والتعقيد 
والروتي�ن فض�ال ع�ن االبتزاز والرش�ا 
وغيره�ا ت�دور رح�ى المش�اريع ف�ي 
المدين�ة حول محور مجه�ول ليتحمل 
أعباؤه�ا المواطن ال�ذي خاب ظنه في 
من انتخبهم وحملهم مس�ؤولية إدارة 
شؤون البالد. ويس�تغرب مثقفون في 
البصرة من مصادقة مجلس المحافظة 
مؤخ�را عل�ى تخصص ما نس�بته 5 % 
من الموازن�ة المحلية لدع�م قطاعات 

مثل كثي�رة حش�رت مع  “الثقافة” 
اإلعالم والري�اضة 

وال���ش�باب 

والجهود العلمية والبحوث والدراس�ات 
وب�راءات االخت�راع والمنظم�ات غي�ر 
النش�اطات  الفاعلة ودعم  الحكومي�ة 
الديني�ة، والزيارات واألقلي�ات الدينية، 
ذلك أن الثقافة لم تحظ بأهمية طلبات 
والزي�ارات  الديني�ة  النش�اطات  مث�ل 
والمنظمات غير الحكومية بس�بب من 
أن اله�وى الع�ام لدى الن�اس ينصرف 
وبن�اء  والزي�ارات  المواك�ب  لدع�م 
الحس�ينيات والمس�اجد القضية التي 
تجع�ل الثقافة في أدنى س�لم أولويات 

الحكومة ذات الطابع الديني. 
كما تس�تغرب نخب المثقفين من 
ق�ول رئيس المجلس صب�اح البزوني : 
“نعمل عل�ى إعادة بناء اإلنس�ان فهو 
المش�روع األه�م في أولوي�ات عملنا” 
قائلين: “ كيف يتم بناء اإلنس�ان وهو 
المش�روع األهم بحس�ب البزوني وقد 
أهملت الثقافة في مش�اريع الحكومة 
المحلية ولم تخصص لها سوى نسبة ال 
تصل إلى 1% من مجموع تخصصاتها، 
وعن أي إنسان تتحدث الحكومة، وهو 
ال�ذي يقات�ل من أج�ل قضي�ة عمرها 
تجاوز عمرها ال�1500 سنة وال يحدث 
نفسه في تنظيف الشارع الذي يسكن 
فيه أو يردم الحف�رة التي أمام منزله؟ 
بع�د أن فق�د اإلنس�ان لدين�ا ش�عوره 
بالمس�ؤولية الجمعية التي ال يمكن أن 
تبن�ى بمبالغ ضئيلة كهذه. السياس�ي 
العراق�ي، وف�ي ظل مهادن�ة المواطن 
ل�ه أعت�اد رس�م ص�ورة مخملي�ة لما 
هو علي�ه لكن األرق�ام الت�ي تظهرها 
وزارة التخطيط والدوائ�ر ذات العالقة 
كش�فت عن ضعف كبير في آلية إدارة 
المش�اريع من المبالغ المصروفة من 
للحكوم�ات  المخصص�ة  الموازن�ات 
المحلي�ة وش�كوى معظ�م القطاعات 
المدني�ة م�ن تراجع في مس�توى أداء 
الخدم�ات المقدم�ة للمواطنين، وعلى 
شتى الصعد، لكن المسؤولين المحليين 
يقولون بأن المحافظة وبشكل ميداني 
تشهد انجاز الكثير من المشاريع وفي 
مختل�ف المجاالت، في عالق�ة ال تبدو 
متوازن�ة بين م�ا تقوله األرق�ام وما 
يجري فعالً في المحافظة التي تعد 
واح�دة من أهم الم�دن االقتصادية 
لي�س فق�ط عل�ى صعي�د الع�راق 
وإنما عل�ى عموم منطقة الش�رق 
األوس�ط .وعل�ى الرغ�م م�ن عدم 
ش�عور المواطن بانس�جام أعضاء 
حكومته وإحساس السكان بأهمية 
المش�اريع الت�ي تتح�دث عنها إال 
أن المجل�س يقول ب�أن المحافظة 
عمل�ت ب�روح الفري�ق الواح�د من 
اج�ل إق�رار القوانين والتش�ريعات 
التي تخدم المواطن البصري، وهي 
تؤك�د بأنها تمكنت م�ن إحالة أكثر 
من 800 مش�روع من موازنة العام 
الماضي وأكثر من 500 مشروع من 
موازنة العام الحالي، شملت جميع 
االس�بقيات،  وحس�ب  القطاع�ات 

ع�ن  بأحاديثه�ا  الحكوم�ة  وتس�هب 
أهمية مش�روع مج�اري مدينة القبلة 
ال�ذي تج�اوزت كلفت�ه ال��300 مليار 
دينار والذي يتضمن بحس�ب الحكومة 
تنفيذ ش�بكة مجاري متكاملة وتعبيد 
وم�ن  األرصف�ة،  واكس�اء  الش�وارع 
يتجول اليوم في القبلة وفي العديد من 
ضواح�ي المدينة ال يقع على كثير مما 
تتح�دث به الحكوم�ة. ويق�ر البزوني 
بوج�ود الفس�اد بقول�ه: “الحديث عن 
الفساد المالي واإلداري تحول إلى فساد 
مجتمع�ي، وان عملي�ات الفس�اد تتم 

ف�ي مختلف القطاع�ات وتجري معها 
عمليات تواطؤ وس�كوت تس�مح لهذه 
اآلفة باالنتش�ار والتم�دد لذلك تقتضي 
عملي�ة معالج�ة مث�ل هذا الس�رطان 
تضافر جميع الجه�ود والعمل الموحد 
من قب�ل األجه�زة الرقابية والتنس�يق 
تمك�ن  اإلط�ار  المش�ترك وف�ي ه�ذا 
المجلس وبالتع�اون مع لجان النزاهة 
ودي�ون الرقاب�ة المالية م�ن الوصول 
إلى بؤر الفساد لكش�فها ومحاسبتها 
ووضعن�ا على الالئحة الس�وداء الكثير 
ورج�ال  والمقاولي�ن  الش�ركات  م�ن 

“لحساس�ية  يق�ول:  لكن�ه  األعم�ال. 
الموضوع تحاش�ينا توجيه االتهامات 
والكش�ف عن الملف�ات الخاصة بذلك 
إال بعد إص�دار القضاء العراقي قراراًت 
حاسمة يدين أو يبرئ ساحة المتهمين 
“ويضي�ف، ألزمن�ا الش�ركات بوض�ع 
الفتات واضحة تبّين طبيعة المش�روع 
واس�م المهندس المقيم وم�دة التنفيذ 
وتاري�خ البدء بالعمل وبذلك يس�تطيع 
المواط�ن متابعة المش�اريع وكش�ف 
ح�االت التأخير والفس�اد الت�ي تجري 

أثناء العمل”. 

    وسيم باسم

يتحدث عراقيون عن س�وق سرية محلية 
وأوروبي�ة للقطع األثرية موج�ودة في البالد، 
ومرتبط�ة بش�بكات تهري�ب عب�ر الح�دود، 
توصلها إلى إسرائيل، إضافة إلى تجار اتخذوا 

من تهريب اآلثار وسيلة لزيادة الثروة.
ويعك�ف عراقي�ون عل�ى التنقي�ب ع�ن 
اآلثار بش�كل عش�وائي وبصورة غير شرعية، 
مس�تغلين ضع�ف الرقاب�ة األمني�ة وابتع�اد 
األماك�ن األثري�ة والتاريخي�ة ع�ن التجمعات 
السكانية، مستفيدين من ظالم الليل والظروف 
البيئية االستثنائية ليقوموا بعملياتهم بصورة 
مخفي�ة. وعلى بع�د 25 كم م�ن مدينة كيش 
األثري�ة التي يرجع تاريخها إلى نحو خمس�ة 
آالف س�نة، يش�ير أبو حاجم، وهو من سكان 
المنطقة، إلى الكثير من الحفر واألخاديد التي 
يحفره�ا منقبو اآلث�ار بصورة غير ش�رعية. 
ويص�ف أب�و حاج�م ه�ؤالء بالس�راق، الذين 
ينتهزون الفرص المناسبة لحفر األرض بحًثا 

عن القطع األثرية.

التنقيب مستمر
يعت�رف أبو حاجم بأن بعضاً من س�كان 
الق�رى المج�اورة متورط�ون ف�ي عملي�ات 
التنقي�ب غي�ر الش�رعية، مؤك�ًدا أن بعض�اً 
منه�م يملكون عمالت تاريخي�ة وقطعاً أثرية 
وذهبية، حصلوا عليه�ا عبر فعاليات التنقيب 
غير الش�رعية. تتخذ هذه األس�ر، بحسب أبي 
حاجم، م�ن نبش اآلثار مص�دراً للعيش، تبيع 
اآلث�ار لجهات معين�ة تتعامل معه�ا بطريقة 
س�رية. يؤكد الصائغ جعفر حس�ن اس�تمرار 
عملي�ات التنقي�ب الفردية، ودليل�ه على ذلك 
أن الكثير من س�كان تلك المناطق ومن البدو 
يعرض�ون علي�ه، بين الفينة واألخ�رى، قطعا 

ذهبية وآثارا لكنه يرفض التعامل معهم.
وبحس�ب حس�ن، ف�إن بع�ض الصاغ�ة 
ومهرب�ي اآلث�ار يعقدون صفق�ات مع هؤالء 
القتناء القطع الثمين�ة والمتاجرة بها. يقول: 

“في الغالب، يتفق هؤالء مع البدو كإدالء لهم 
ألن اآلثار موجودة في الصحراء”.

ويؤك�د الباح�ث اآلث�اري رباح الس�عدي 
ه�ذه الحقيقة، مش�يرًا إلى أن�ه يعرف بعض 
األش�خاص ممن يقتنون قطعا أثرية، حصلوا 
عليها بصورة غير شرعية. يتابع: “في الغالب، 
يحتف�ظ هؤالء بتلك القطع لفترة طويلة حتى 
تحين س�اعة بيعها بطريقة ح�ذرة خوًفا من 

انكشاف األمر”.

بالمعاول.. وبالجرافات !
س�رية  س�وق  ع�ن  عراقي�ون  يتح�دث 
للّقى األثري�ة موجودة في الع�راق، ومرتبطة 
بش�بكات تهريب عبر الحدود، وبتجار اتخذوا 
من تهريب اآلثار وسيلة لزيادة الثروة. وتشير 
تقارير رس�مية عراقية إلى فقدان قرابة 150 
أل�ف قطعة أثرية ثمينة من�ذ العام 2003، في 
حين بلغ عدد قطع اآلثار التي استردها العراق 
بين أربعة آالف وس�بعة آالف قطع�ة. البدوي 
أبو س�عيد م�ن جن�وب الديوانية، حي�ث آثار 
نيبور، يشير إلى مئات الحفر والخنادق مؤكًدا 
أن كل المواقع األثرية التي ُترى قطعها األثرية 
بالعين المجردة قد نهبت عبر س�نوات طوال، 
وحتى تلك التي تقع عل�ى أعماق بعيدة نهبت 

أيًضا عبر الحفر بالمعاول والوسائل األخرى.
ويشير الباحث سعيد كامل أن الفترة بعد 
العام 2003 شهدت استخدام الجرافات للحفر 
ف�ي المواقع األثرية واس�تخراج اآلثار وبيعها 
ف�ي الس�وق الس�وداء إل�ى تج�ار ومهربين، 
جازًما أن اغلب العملي�ات تتم على أيدي أبناء 
المناطق انفس�هم، او شبكات لها عالقة بهم، 
نافًيا صحة ما يق�ال عن أيدي أجنبية وراء ما 
يحدث.ويس�تخدم الباحثون ع�ن اآلثار طرقا 
تقليدية الكتش�افها، عبر الس�ير على األقدام 
بعد ركن س�يارات البي�ك - أب في مكان بعيد، 
واالس�تعانة باألدالء أو سكان المناطق، حيث 
تت�م العملي�ات لي�ال. ويتباع�د الباحثون عن 
اآلث�ار بعضهم ع�ن بعض بمس�افات معينة، 
ثم تبدأ مجموعة بحراسة المكان بينما يحفر 

اآلخ�رون. وف�ي مدينة بابل األثري�ة وفي آثار 
س�ومر وكيش ومناطق أخ�رى، يالحظ المرء 

الكثير من التالل التي ُنبشت جوانبها.

تهريب وجهل

ش�هدت المتاجرة باآلث�ار المهربة رواجا 
واسعا بعد العام 2003، وتوسعت بشكل كبير 
لتصبح ذات ارتباطات بشبكات تهريب واسعة 
في الدول المجاورة. يقول كريم حسن، المهتم 
باآلث�ار، أن الكثير م�ن القطع “ال يقع ضحية 

التهريب فحس�ب ب�ل ضحية الجه�ل، إذ تقع 
ف�ي الكثير من الحاالت في ي�د أناس يجهلون 
قيمتها التاريخية، وفإنها تتعرض للتلف اثناء 
عملي�ات الخزن غير الصحيح أو أثناء عمليات 
النقل. يؤكد ضابط الش�رطة احمد كاظم ذلك 

وهو يروي حكاية عثور الشرطة على لوحات 
حجرية نقش�ت عليها كتابات س�ومرية على 
الطريق العام ف�ي الديوانية. يقول: “تبين في 
ما بعد أنها س�قطت م�ن مهربي آث�ار بعدما 
الحقته�م الش�رطة”.يضيف كاظ�م: “حدثت 
في الكثير م�ن الحاالت نزاع�ات ومعارك بين 
المنقبي�ن أنفس�هم وبينهم وبي�ن المهربين، 
أدت إلى س�قوط قتل�ى وجرحى ف�ي األعوام 
التي تلت العام 2003”. ويقول أن التحقيقات 
األمني�ة تش�ير إل�ى أن فك�رة الثراء الس�ريع 
ه�ي في الغالب الس�بب الرئي�س للتنقيب عن 
اآلث�ار والمتاجرة بها. ويوض�ح: “في الغالب، 
يتم التنقيب غير الش�رعي ف�ي المناطق غير 
المنق�ب عنه�ا اثري�ا، وه�ي ضمن مش�اريع 
تنقي�ب مس�تقبلية، أم�ا النب�ش والبحث في 
األماكن األثرية الرئيسية فيكون بدرجة اقل”.

اآلثار المنهوبة
يرج�ع م�درس التاريخ محم�د مصطفى 
بعضا من أسباب ذلك إلى الدولة. فطيلة عقود 
من الزمن، لم يت�م التنقيب في مئات المواقع 
األثري�ة، وترك�ت عرض�ة للتعري�ة والظروف 
الجوي�ة الس�يئة وعمليات التهري�ب. ويتابع: 
“يلقي المسؤولون بالالئمة على الحروب التي 
انش�غلت بها الدولة والحص�ار االقتصادي، إذ 
ندرت التخصيص�ات المالية لعمليات التنقيب 
الش�رعية”. ويرى أغل�ب العراقيي�ن أن وقف 
عمليات التنقيب غي�ر القانونية واجب وطني 
ال تقع مس�ؤوليته على الدول فحسب بل على 
المواطني�ن أيض�ا. وصرحت وزارة الس�ياحة 
واآلث�ار أخي�را أنها حصل�ت عل�ى وثيقة من 
الشرطة الدولية “االنتربول” تظهر وجود آثار 
عراقية مهربة في إسرائيل. وتشير الوثيقة إلى 
أن دوال أوروبي�ة لعبت دور الوس�يط في نقل 
اآلثار العراقية إلى إس�رائيل. وكش�فت وزارة 
الداخلية هذا العام أيضا أن األردن يمثل مركزا 

أساسيا لتهريب اآلثار إلى جميع الدول.

• عن موقع إيالف

النزاهة البرلمانية تطالب بأسماء المشاركين في عقد الصفقة

    المستقبل العراقي/ متابعة

اتهمت روس�يا الواليات المتحدة األميركية بالوقوف 
وراء إلغاء صفقة األس�لحة التي وقعته�ا مع العراق، إذ 
أكدت موس�كو أنها س�تطالب بغداد بتقدي�م ايضاحات 
بشأن انتش�ار إشاعات متعلقة بوجود فساد في صفقة 
س�الح بين البلدي�ن التي تق�در قيمتها ب��4.2 مليارات 

دوالر.. 
في وقت طالبت النزاهة البرلمانية العراقية وزارتي 
الدف�اع والداخلي�ة بأس�ماء الوف�د المش�ارك ف�ي عقد 
الصفق�ة. وقال مصدر مس�ؤول في المجم�ع الصناعي 
العسكري الروسي في تصريح نقلته وكالة “نوفوستي” 
الروس�ية لألنباء أن “إلغاء الع�راق إن تم بالفعل صفقة 
األسلحة المعقودة مع روسيا هو نتيجة لضغط الواليات 

المتحدة على السلطات العراقية”.
وأضاف المس�ؤول: “تقف السلطات األميركية وراء 
رفض العراق تنفيذ العقود الس�تيراد األسلحة الروسية، 
بحيث أن واش�نطن تس�عى إل�ى عدم الس�ماح بتطبيق 

االتفاقيات الروسية العراقية في مجال التسليح”.
م�ن جهت�ه، أعرب مدي�ر المرك�ز الروس�ي لتحليل 
التج�ارة العالمي�ة لألس�لحة ايغ�ور كوروتش�ينكو عن 
اعتقاده بأن الس�بب الرئيس لقرار بغ�داد بإعادة النظر 
ف�ي الصفقة مع روس�يا، ه�و الضغط األميرك�ي، نظراً 
ألن الس�وق العراقية للس�الح تتس�م بأهمية بالغة لدى 
واشنطن من ناحية تفعيل مصالح الشركات األميركية.

من جهتها، نقلت صحيفة “كوميرسانت” الروسية 
أمس عن مصدر في الحكومة الروسية قوله أن موسكو 
ستطالب بغداد بتقديم إيضاحات بشأن انتشار إشاعات 
متعلق�ة بإلغ�اء صفقة س�الح بي�ن البلدين الت�ي تقدر 

قيمتها ب�4.2 مليارات دوالر.
وقال المصدر للصحيفة: “أننا نجري مفاوضات مع 
الجانب العراقي ونس�توضح مواقفه، وبالدرجة األولى، 
فيما يتعلق بالتصريحات الغامضة التي سمعت في األيام 
األخيرة. وأننا لم نتس�لم أي�ة معلومات عن تغيير خطط 
بغداد أو شعورها بالقلق”.وأعلنت روسيا، مطلع الشهر 
الماضي، أنه�ا وقعت صفقات لبيع أس�لحة بقيمة 4.2 
مليارات دوالر مع العراق لتصبح أكبر مورد سالح له بعد 

الواليات المتحدة، فيما ذكرت صحيفة “فيدوموس�تي” 
الروسية أن صفقة األسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليارات 
دوالر ويج�ري التفاوض حولها تش�مل طائرات ميغ 29 
و30 مروحية هجومية من طراز “مي28، و42 بانتسير 

اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض جو.
إل�ى ذلك، أك�د عضو لجن�ة النزاه�ة النيابية جعفر 
الموسوي أّن “اللجنة أرسلت كتابين لمكتب وزير الدفاع 
ووزارة الداخلي�ة دائ�رة أوروب�ا طلبت فيهم�ا تزويدها 
بأس�ماء الوفد الذي زار روسيا مؤخرا”. وقال الموسوي: 
إج�راء  ألج�ل  الوزارتي�ن  ف�ي  المس�ؤولين  “خاطبن�ا 
التحقيق�ات فيم�ا يتعلق بصفقة الس�الح الت�ي ابرمها 

الوفد مع روسيا والتي أثيرت بشأنها شبهات فساد”.
وأض�اف أن لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة “بانتظ�ار رد 
الجه�ات الت�ي خاطبته�ا بكت�ب رس�مية ، كاش�فا عن 
إج�راءات أخرى س�تتخذها اللجنة للغ�رض ذاته وألجل 
التأك�د من الموض�وع، من دون ان يوض�ح طبيعة هذه 
اإلجراءات، متوقعا أن »يتم اس�تدعاء أي ش�خص شارك 
ف�ي الوف�د للتحقي�ق مع�ه«. وتاب�ع أّن “لجن�ة النزاهة 
ستعمل على كشف أس�ماء المتورطين أمام الرأي العام 
إذا ما ثبتت الش�بهات التي أثيرت ضدهم بعد اس�تكمال 
التحقيق�ات، مؤك�دا أن المتورطين س�تتم إحالتهم إلى 

هيئة النزاهة والقضاء«.
الحدي�ث ع�ن ش�بهة فس�اد ف�ي صفقة األس�لحة 
الروسية، تحول إلى واقع، أكدته روسيا نفسها، من خالل 
ق�رار الرئيس فالديمير بوتين ع�زل وزير دفاعه اناتولي 
س�رديوكوف، فيما اتخ�ذ رئيس الوزراء ن�وري المالكي 
ق�رار إلغ�اء صفقة األس�لحة الت�ي تقدر قيمته�ا بأكثر 
م�ن أربعة مليارات دوالر.. هك�ذا، وب�”جرّة قلم”، تلغى 
صفق�ة تم الترويج لها كثي�را بكونها من أهم المنجزات 
الحكومية. ويش�ير المراقبون إلى انه “لوال كالم الرئيس 
بوتين وفضحه وجود فس�اد في صفقة التسلح المبرمة 
بين حكومت�ه والحكومة العراقية لمرّت عملية الفس�اد 
بهدوء ت�ام، مثل آالف الصفقات الفاس�دة بمبالغ مالية 
هائل�ة، لكن بوتي�ن كش�فها واتخذ اإلج�راءات العاجلة 
الحازمة فطرد وزير الدفاع وعدداً من كبار المس�ؤولين 
المتورطي�ن فيها، مع أنها تعود عل�ى دولته بربح وفير، 

وتعيد مكانتها كمصدر مهم للسالح في المنطقة”.

روسيـا تتـهـم الواليـات املتـحـدة بإجهاض 
صفقة األسلحة مع العراق
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      المستقبل العراقي/ متابعة
قال مسؤول اميركي في وزارة 
الدفاع األميريكي�ة »البنتاغون«، 
أمس ان القائ�د االميركي لقوات 
الحلف االطلس�ي في افغانستان 
الجن�رال ج�ون آلن ه�و موضع 
تحقيق بس�بب رسائل الكترونية 
ال�ى  ارس�لها  مناس�بة«  »غي�ر 
ام�راة عل�ى ارتب�اط بالفضيحة 
الت�ي ارغمت مدير الس�ي اي ايه 
ديفيد بترايوس على االس�تقالة. 
المعلومات تطوَّراً  وتش�كل هذه 
جديداً مفاجئاً في الفضيحة التي 
ه�زت واش�نطن بعد اي�ام قليلة 
على اعادة انتخاب الرئيس باراك 
اوبام�ا والتي يعت�زم الكونغرس 

كشف جميع مالبساتها.
وقال مس�ؤول في البنتاغون 
لع�دد م�ن الصحافيي�ن ان االف 
بي آي عث�ر على 30 الف صفحة 
الجن�رال  المراس�الت بي�ن  م�ن 
ج�ون آل�ن وجي�ل كيل�ي المرأة 
التي كانت خلف كش�ف فضيحة 
العالقة خارج الزواج التي اقامها 
بتراي�وس والت�ي ارغمت�ه عل�ى 
االستقالة بشكل مفاجئ االسبوع 
الماض�ي. وكانت كيلي قد طلبت 
من االف بي اي في مطلع الصيف 
التحقي�ق ف�ي رس�ائل تهديدات 
كانت تتلقاها فتبين انها صادرة 
المحققون  عن برودويل. وعث�ر 

عندها على رسائل الكترونية تحتوي 
عل�ى ايحاءات جنس�ية صريحة بين 
بتراي�وس وب�وال برودوي�ل، م�ا اكد 
وجود عالقة بينهما. وقال المسؤول 
الكبير في الدفاع، طالبا عدم كش�ف 

اس�مه، الى الصحافيي�ن الذين كانوا 
يرافق�ون وزي�ر الدفاع لي�ون بانيتا 
ف�ي رحلة على مت�ن طائرة ان هناك 
»امكانية واضحة« ان تكون رس�ائل 
آلن االلكترونية على عالقة بالتحقيق 

في قضية بترايوس.
وق�ال بانيتا في بي�ان ان االف بي 
اي ابل�غ القضي�ة الى وزارت�ه االحد 
وان�ه احالها الى المفت�ش العام في 
البنتاغ�ون للتحقيق فيه�ا. واضاف 

ان آل�ن س�يبقى ف�ي منصب�ه ف�ي 
كاب�ول لكنه طلب م�ن لجنة القوات 
المسلحة في مجلس الشيوخ ارجاء 
اي تحرك بشأن تعيين آلن قائدا اعلى 
للحل�ف االطلس�ي. الى هن�ا، افادت 

وس�ائل اع�الم اميركي�ة ان اكثر من 
عش�رة عمالء من مكتب التحقيقات 
الفدرالي االميركي »اف بي آي« قاموا 
بدهم منزل العشيقة السابقة لديفيد 

بترايوس.

ونقل المكتب المحلي لشبكة 
الش�رطيين  ان  اس  ب�ي  س�ي 
الفدراليين اخرجوا علبا من منزل 
بوال برودويل في شارلوت بوالية 
والتقط�وا  الش�مالية  كاروالين�ا 
ص�ورا داخ�ل المن�زل. وذك�رت 
صحيفة شارلوت اوبزرفر انه بدا 
ان عم�الء االف بي آي يفتش�ون 

طبقتي المنزل.
وكتب�ت صحافية ف�ي مكتب 
س�ي ب�ي اس ف�ي رس�الة على 
موق�ع تويتر ان عم�الء االف بي 
اي قض�وا س�اعتين عل�ى االقل 
في منزل برودويل. وكتبت ديان 
غاالغ�ر »هناك نح�و 12 عنصرا 
يحملون اكياسا وعلبا ويلتقطون 

صورا«.
ولم تظهر ب�وال برودويل التي 
كتبت س�يرة الجنرال الذاتية في 
منزله�ا من�ذ ان�دالع الفضيح�ة 
واس�تقالة بتراي�وس. وقال احد 
متحدث�ا  ويليام�ز  أد  جيرانه�ا 
لمحط�ة ان بي س�ي المحلية ان 
ب�وال برودوي�ل وزوجه�ا طبيب 
االش�عة وابنيهما ف�ي مكان »لم 

يتم كشفه« وهم بخير.
المتقاع�د  الكولوني�ل  وق�ال 
س�تيف بويالن صدي�ق بترايوس 
والمتح�دث الس�ابق باس�مه ان 
العالق�ة بي�ن الجن�رال وكاتب�ة 
س�يرته الذتية بدأت بعد شهرين 
من توليه رئاس�ة السي اي ايه في 
ايل�ول 2011 وبالتال�ي بع�د تقاعده 
من الجي�ش، وانتهت قبل نحو اربعة 

اشهر.

بينما التفتيش يجري في بيت عشيقة بترايوس

البنتاغون يكشف عن توّرط قائد آخر يف الفضيحة التي هّزت البيت األبيض

    المستقبل العراقي/ وكاالت
قالت مصادر دبلوماسية إن إدارة الرئيس 
األميرك�ي ب�اراك أوباما تس�تعد لتغيير نوعي 
ف�ي عالقتها بمجموعات اإلس�الم السياس�ي 
التي س�يطرت على الحكم بعد ثورات “الربيع 

العربي”.
وأضاف�ت المص�ادر أن التقييم�ات الت�ي 
أجرتها مختلف الهيئ�ات األميركية المختصة 
لفائدة البيت األبي�ض خُلصت إلى أن االنفتاح 
على اإلخوان ل�م يحقق نتائج مش�جعة، وأن 
المخاطر المترتبة عليه أكبر بكثير من النتائج 

المأمولة منه.
وق�ال دبلوماس�ي عربي، رفض الكش�ف 
ع�ن اس�مه، إن تقاري�ر مراك�ز البح�ث التي 
تحدد اتجاهات السياسة الخارجية األميركية 
وصف�ت اإلخ�وان بأنه�م مراوغ�ون، وأنه�م 
يريدون االس�تفادة من الدع�م األميركي حتى 
تس�تقر األوض�اع لحكمهم ث�م ينقلبون على 

واشنطن.
ويش�ير الدبلوماس�ي إل�ى أن األميركيين 
يتس�اءلون كيف لح�ركات ديني�ة أن تمارس 
الك�ذب والخ�داع وإخالف العه�ود بما يتنافى 

مع طبيعة األديان؟
ويلف�ت الدبلوماس�ي العرب�ي النظ�ر إلى 
أن الدوائ�ر األميركي�ة غاضب�ة م�ن الموق�ف 
اإلخواني تجاه المجموعات المتش�ددة في كل 

من مص�ر وتونس، فرغم أن اإلخ�وان تعهدوا 
خالل لق�اءات س�ابقة بمحاربة المتش�ددين 
ومنعهم من اس�تثارة الناس ض�د األميركيين 
إال أنهم عملوا العكس تماما. وفي هذا السياق 
يقول الدبلوماسي إن األميركيين غاضبون من 
محاولة اإلخوان تبرئة الس�لفيين من حوادث 
الهج�وم على الس�فارات األميركي�ة في دول 
“الث�ورات”، ومحاول�ة اته�ام جه�ات أخرى، 
فضال ع�ن تركهم يتدربون في المعس�كرات، 

ويجلبون األسلحة.
يش�ار إل�ى أن تغييرا ب�دأ يط�ال الخطاب 
مقت�ل  من�ذ  اإلس�الميين  تج�اه  األميرك�ي 
الس�فير األميركي ف�ي ليبيا، ولم تع�د اإلدارة 
األميركي�ة تثق في وجود خالفات بين اإلخوان 
والس�لفيين، ب�ل إنها ل�م تعد تفه�م اإلخوان. 
وفي س�ياق ه�ذا التغيير قال الكات�ب باتريك 
إن  البريطاني�ة  “اندبندن�ت”  ف�ي  كوكب�رن 
الخريطة السياسية الجديدة بها “ثعابين أكثر 
من الساللم” بالنس�بة إلى الواليات المتحدة، 
في إش�ارة إلى الغموض ال�ذي يكتنف طريقة 
التعاط�ي مع جماعة اإلخوان المس�لمين في 
مصر وحزب العدالة والتنمية في تركيا اللذين 
يتهرب�ان من مواجه�ة الوالي�ات المتحدة وال 
يريدان تعاونا وثيقا معها. وقال إنهما يريدان 
حرمان خصومهم�ا المحليين من أي احتمال 

للحصول على دعم أميركي.

وكان روبرت س�اتلوف، 
لمعه�د  التنفي�ذي  المدي�ر 
الشرق  لدراس�ات  واشنطن 
األدن�ى، ق�د ذك�ر من�ذ أيام 
ال�ذي  أوبام�ا  الرئي�س  أن 
أعي�د انتخاب�ه لوالي�ة ثانية 
سيس�عى إل�ى فه�م جدي�د 
لم�ا س�يفعله اإلس�الميون 
ف�ي س�ياق صفقته�م مع 
أن  يمك�ن  وم�ا  واش�نطن، 
من  األميركي�ون  يس�تفيده 
وراء ه�ذه العالق�ة. ويقول 
الوالي�ات  إن  مراقب�ون 
المتح�دة تريد م�ن اإلخوان 
أن يمألوا الف�راغ الذي تركه 
مب�ارك وبن عل�ي والقذافي 
ال�دور  اس�تعادة  باتج�اه 
ذات�ه ف�ي خدم�ة المصالح 

ف�ي  وخاص�ة  األميركي�ة، 
الح�رب على اإلره�اب، وتبني عملية الس�الم 

وعدم معاداة إسرائيل.
وف�ي ه�ذا الس�ياق يتن�زل ما قال�ه نعوم 
تشومس�كي، خ�الل زيارة ل�ه لغ�زة مؤخرا، 
من أن الواليات المتحدة س�تقبل التعايش مع 
اإلخوان في مصر أو تونس “حالما تجد أن ذلك 
يصب في مصالحها”. ويش�ير المراقبون إلى 

مفارقة هنا في مواقف اإلخوان؛ فهم يقبلون 
بالش�روط األميركية ف�ي اللقاءات الس�رية، 
ويترددون في تنفيذ ما يتم االتفاق عليه علنا، 

وهو ما يجعل تواصل العالقة أمرا صعبا.
ويهدف اإلخوان من خالل إيهام واش�نطن 
بخدم�ة أجنداتها في المنطق�ة إلى الحصول 
عل�ى المس�اعدات األميركية، وتس�هيل تدفق 
االستثمارات الغربية، وخاصة تيسير الحصول 

عل�ى القروض من البن�وك العالمية؛ بالمقابل 
يحاولون إيه�ام قواعدهم بأنهم مازالوا أعداء 
بصفته�ا  المتح�دة  للوالي�ات  اس�تراتيجيين 
زعيمة “االس�تكبار” والمعادية لإلسالم، كما 
دأب�ت أدبياتهم على ترديده. إل�ى ذلك، فتحت 
الواليات المتحدة قنوات االتصال مع السلفيين 
أنفسهم، من أجل إلهاب التنافس مع اإلخوان 
في نيل رضا اإلدارة األميركية، وهو ما أشارت 

إليه صحيفة نيويورك تايمز منذ أسابيع.
وقال�ت الصحيف�ة إن الس�لفيين أصبحوا 
م�ن ال�زوار المعتادي�ن للس�فارة األميركي�ة 
بالقاهرة، التي تطب�ق نظرية أنه من األفضل 
أن يك�ون هؤالء الس�لفيون داخل الخيمة بدال 
م�ن خارجه�ا، وهو ما مك�ن الس�لفيين من 
زي�ارة الواليات المتحدة لإلط�الع على النظام 

الديمقراطي بها.

السجن لمن ينشر معلومات أو رسوم كرتونية

اإلمارات تشّدد الرقابة عىل االنرتنت خشية "ربيع مقبل"
     المستقبل العراقي/ وكاالت

ش�ددت اإلمارات العربية المتحدة قانونا ضد 
المعارضة عبر اإلنترنت وفرضت أحكاما بالسجن 
على من يس�خر م�ن حكام البالد أو مؤسس�ات 
الدول�ة على ش�بكة اإلنترنت.ول�م تتعرض دولة 
اإلمارات العربية المتحدة لالنتفاضات الش�عبية 
الت�ي أطاح�ت بأربع�ة رؤس�اء عرب ف�ي العام 
الماض�ي لكنه�ا أظه�رت قلي�ال م�ن التس�امح 
نح�و المعارض�ة واعتقل�ت أكثر م�ن 60 عضوا 
في جماعة إس�المية من�ذ بداية الع�ام. وذكرت 
وكالة أنباء اإلمارات الرس�مية “وام” أن تعديالت 
لقان�ون قائ�م بش�أن جرائ�م اإلنترن�ت صدرت 
في مرس�وم للرئيس الش�يخ خليفة ب�ن زايد آل 
نهي�ان. وذكر التقرير أن التعديالت تنص على أن 

“يعاقب بالس�جن كل من اس�تعمل الش�بكة المعلوماتية أو 
إحدى وس�ائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو االضرار 
بس�معة أو هيب�ة أو مكان�ة الدولة أو أي من مؤسس�اتها”.
وأض�اف التقرير أن ذلك يتضم�ن الرئيس أو نائب الرئيس أو 
حكام اإلمارات الس�بعة أو أولياء عهوده�م أو نواب الحكام 
أو علم الدولة أو الس�الم الوطني أو شعار الدولة أو رموزها.
وقد انعش�ت مواقع شبكات التواصل االجتماعي المناقشات 
العامة في اإلمارات وهي مصدر رئيس للنفط ومركز تجاري 
يجري فيها الس�يطرة بإحكام على وسائل االعالم الحكومية 
وتقييد حرية التعبير. ويستعمل الناس في شتى أنحاء البالد 
من أفراد األس�رة الحاكمة إلى ال�وزراء إلى مؤيدي الحكومة 

ومعارضيها مواقع التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيسبوك.
وتش�مل التعدي�الت الجديدة مجموعة واس�عة م�ن الجرائم 
بما في ذلك حظر اس�تخدام ش�بكة اإلنترنت لالتجار بالبشر 
والدعارة. لكن وكالة أنباء اإلمارات ذكرت أيضا أن التعديالت 
الجديدة تش�مل أحكاما بالس�جن ألي شخص “حرض على 
افعال أو نش�ر أو بث معلومات أو اخبارا أو رس�وما كرتونية 
أو أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها 
العلي�ا للخطر أو المس�اس بالنظام الع�ام”. وباالضافة إلى 
ذلك “يعاقب بالسجن كل من اس�تعمل الشبكة المعلوماتية 
أو إحدى وس�ائل تقنية المعلوم�ات للتخطيط أو التنظيم أو 
الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مس�يرات أو ما في حكمها 

بدون ترخيص من السلطة المختصة”.

قبيل اجتماعات مجموعة العمل المشتركة مع مصر

مراكز دراسات: اإلخوان لم يحققوا نتائج مشجعة

االحتاد األورويب: الوقت بات مناسبًا ملساندة مرص اجلديدة

أوباما يستعد لتغيري عالقته مع اإلخوان املسلمني

     المستقبل العراقي/ وكاالت

لمنطق�ة جن�وب  األوروب�ي  االتح�اد  ق�ال ممث�ل 
المتوس�ط برن�اردو ليون أن االتحاد ش�عر ب�أن الوقت 
بات مناس�باً لمساندة مصر الجديدة خاصة أن الرئيس 

المصري محمد مرس�ي طرح فكرة أن تصبح 
مصر ش�ريكاً أساسيا لالتحاد وذلك خالل 

زيارت�ه مؤخراً لمقر االتح�اد األوروبي 
بروكس�ل.  البلجيكي�ة  بالعاصم�ة 

وج�اءت تصريح�ات لي�ون قبي�ل 
انطالق اجتماعات مجموعة العمل 
المش�تركة بين االتح�اد األوروبي 
ومصر التي ب�دأت بالقاهرة أمس 
وتس�تمر ليومي�ن، حيث ق�ال أن 
ه�ذه االجتماع�ات تمث�ل الحدث 

األهم بين الجانبين وستفضي إلى 
عملية مستمرة من التعاون بينهما. 

وأوض�ح ليون أن ه�ذه االجتماعات، 
الت�ي سيش�ارك فيها مس�ؤولون على 

أعل�ى مس�توى وممثلون لمئة وعش�رين 
ش�ركة أوروبي�ة كب�رى فض�ال ع�ن رجال 

أعم�ال م�ن الجانبين وممثلي�ن لبنك 
االس�تثمار األوروب�ي وبن�ك 

البناء والتنمية األوروبي، 

ستش�هد االتف�اق عل�ى حزم�ة للتموي�ل لمص�ر تقدر 
بملي�ارات ال�دوالرات، وذلك بع�د إقرار المش�اريع التي 
س�تعرضها الحكومة المصرية والمطلوب تمويلها من 
الجان�ب األوروبي ف�ي قطاعات مثل الصح�ة والتعليم 
والبنية األساس�ية والزراعة ونق�ل التكنولوجيا واألمن 

الغذائي.
وأضاف المس�ؤول األوروبي أن 
االجتماع�ات س�تخرج بنتائ�ج 
تتمح�ور حول خم�س نقاط 
أساسية، أوالها تحديد عالقة 
جدي�دة بين مص�ر الجديدة 
واالتحاد األوروبي، والثانية 
إطالق حوار سياسي يركز 
عل�ى موض�وع اس�تعادة 
األرصدة المجمدة، والثالثة 
بش�أن  اقتص�ادي  ح�وار 
االقتصادي�ة  اإلصالح�ات 
واالستثمارات وتوفير مزيد 
للمصريين،  الوظائ�ف  م�ن 
حزم�ة  فه�ي  الرابع�ة  أم�ا 
ع�دة،  لمش�روعات  تموي�ل 
فتتعل�ق  الخامس�ة  وأم�ا 
بين  الش�راكة  بتعمي�ق 
مص�ر واالتحاد 

في مج�االت التج�ارة والزراعة والعل�وم والتكنولوجيا 
والتعلي�م والطاق�ة، مع إنش�اء آلية لمتابع�ة تنفيذ كل 
هذه االتفاقيات. وقد وصف سفير االتحاد األوروبي لدى 
مص�ر جيمس موران هذه االجتماعات بأنها أكبر حدث 
في مجال العالقات المصرية األوروبية خاصة منذ ثورة 
25 كانون الثاني 2011، وقال إنها ستمثل بداية جديدة 

في الشراكة المصرية األوروبية.
كم�ا ذهب�ت وزارة الخارجية المصري�ة في االتجاه 
نفسه، ووصفت االجتماعات، التي سيشارك فيها رئيس 
الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بأنها تمثل 
محفال مهما وآلي�ة جديدة لتعزيز الحوار والتعاون بين 

مصر واالتحاد األوروبي في مختلف المجاالت.
وفي بيان حصلت “المستقبل العراقي” على نسخة 
منه، قال�ت الخارجية إن هذا االجتم�اع يهدف لتحقيق 
نقل�ة نوعية في العالقات بين مص�ر واالتحاد األوروبي 
ترتك�ز عل�ى مب�ادئ المش�اركة الصحيح�ة والملكية 
المش�تركة الحقيقي�ة، والتكاف�ؤ واالحت�رام المتبادل، 
واحت�رام الخصوصي�ات الثقافي�ة، وتكام�ل المصالح 
والمنفع�ة المتبادلة.وأض�اف البي�ان أن حرص االتحاد 
األوروبي على المش�اركة بوفد رفيع المستوى في هذه 
االجتماع�ات يمث�ل تعبيرا ع�ن الثقة ف�ي موقف مصر 
المتعل�ق بمس�يرتها الديمقراطي�ة ودع�م اقتصاده�ا 
الوطن�ي من خالل التغل�ب على التحدي�ات االقتصادية 

واالجتماعية التي تواجهه.
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      بغداد / المستقبل العراقي

عادت الش�ركات االلمانية الرصين�ة التي توقفت 
ع�ن العمل في الع�راق بس�بب االنهي�ار االمني الذي 
عاش�ته البالد خالل الس�نوات الماضية ال�ى التحرك 
بش�كل ملحوظ اثر التحس�ن األمني الحالي للتنافس 
م�ع الش�ركات االخ�رى لبن�اء مش�اريع ف�ي بغداد 
والمحافظ�ات وألثب�ات جدارته�ا بأنه�ا األفضل في 
العال�م من حي�ث النوعي�ة والمواصف�ات. ومن أبرز 
تلك الش�ركات ش�ركة All In االلماني�ة المتخصصة 
في قط�اع الم�رور وتأثيث الطرق، حي�ث فازت هذه 
الش�ركة بعدة عقود م�ع امانة بغ�داد، منها لتجهيز 
العاصم�ة بالعالم�ات المرورية في الطرق الس�ريعة 
وشوارع بغداد وعقد تأثيث وتخطيط ونصب العالمات 
االسترش�ادية لمدارج وس�احات مطار بغداد الدولي 
ال�ذي يعد م�ن اهم واوس�ع المطارات ف�ي المنطقة 
بتوقيع عقد مع وزارة النقل. واشاد متخصصون في 
وزارة النقل، ومنهم وزير النقل هادي العامري، بهذه 

الشركة. واعتبرها المثال الحقيقي لتطوير اداء وزارة 
النقل م�ن خالل التعاقد مع ش�ركات عالمية رصينة 
ومنها ش�ركة All In االلماني�ة المتخصصة بانظمة 
المرور واالش�ارات الضوئية وتخطيط وتأثيث الطرق 

والعالمات االسترشادية. 
ودعا وزير النقل وزارات البلديات واالشغال العامة 
والصناعة والمحافظات الى التنسيق مع هذه الشركة 
العمالقة لنقل الخب�رات االلمانية لكافة المحافظات 
لتحس�ين قط�اع الط�رق. يذك�ر ان وف�دا كبي�را من 
المختصين والخبراء في امانة بغداد ومديرية المرور 
العامة سيزور المانيا اواخر الشهر الحالي بدعوة من 
هذه الش�ركة لالطالع على اح�دث التقنيات الخاصة 
بأنظمة المرور وإدارة الطرق وزيارة مصانع ش�ركة 
All In لالف�ادة من هذه الخبرات لتطوير قطاع النقل 
والطرق في العراق الذي يعد متخلفا مقارنة بالبلدان 
المتقدم�ة، في خطوة الس�تدراج الخب�رات العالمية 
الس�يما االلماني�ة منه�ا في ه�ذا المجال لتحس�ين 

مستوى الخدمات في العراق. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة االعم�ار واالس�كان أن الهيئة العامة للطرق والجس�ور التابعة لها تنفذ عدداً من المش�اريع المهمة 
والستراتيجية ضمن خطة تنمية االقاليم في محافظة النجف االشرف، الفتة الى إن هذه المشاريع تعّد من المشاريع 
االس�تثمارية في المحافظة. وقال بيان صحفي للمكتب االعالمي في الوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه 
أمس ان “الهيئة العامة للطرق والجسور لها القدرة على انجاز المشاريع التي تخدم المواطن في الموعد المخصص 
لها ضمن المواصفات الفنية والتقنية التي تضاهي المواصفات العالمية”. وأضاف أن “هذه المشاريع تتضمن انشاء 
طريق خدمي لزوار العتبات المقدس�ة بين محافظتي النجف االش�رف وكربالء المقدس�ة بكلف�ة 10 مليارات دينار، 
حيث وصلت نس�بة االنجاز الحالية في المش�روع الى 77% وينفذ من قبل ش�ركة حمورابي العامة، احدى تش�كيالت 
الوزارة، ويخدم هذا المشروع المواطنين لكونه يؤمن لهم 
سالمة المرور والوصول ذهاباً واياباً الى المراقد الدينية”. 
وبي�ن المكت�ب االعالم�ي ان�ه يت�م أيضاً انش�اء مجس�ر 
العزي�ة والرهيمة بكلفة تصل ال�ى 1,813 مليار دينار في 
المحافظة وصيانة طريق المشخاب -راك الحصوة- شالل 
بطول 14,5 كيلو مت�ر وبكلفة 911 مليون دينار ووصلت 
نس�بة انجازه الى 92% وصيانة واكس�اء معمل االسمنت 
بط�ول 8,5 كيلو مت�ر وبكلفة 1,131 مليار دينار بنس�بة 
انجاز 90% وصيانة واكس�اء طريق البدير بكلفة تصل الى 
1,607 مليار دينار وصيانة 12 كيلو مترا من طريق النجف 
االش�رف وكرب�الء المقدس�ة بكلف�ة 2,593 ملي�ار دينار 
وصيانة جس�ري الخسف والقادسية بنس�بة انجاز بلغت 
96%. وعلى صعيد متصل ذكر المكتب االعالمي أن الوزارة 
تقوم بتنفيذ مش�اريع الطرق والجسور وبناء المجمعات 
الس�كنية والمباني العامة المنتشرة في كافة انحاء البالد 
ضمن الخطة الس�تراتيجية الت�ي وضعتها الوزارة لتجاوز 

ازمة السكن الحاصلة في البالد.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة عن إجراء 
بتقنية  ناجحتي�ن  عمليت�ي والدة 
األنابيب لسيدتين عراقيتين تعاني 
األول�ى م�ن العق�م من�ذ 18 عاما 
وتعان�ي الثانية من عقم أولي منذ 
7 أعوام، حس�بما اف�اد المتحدث 
الرس�مي باس�م ال�وزارة الدكتور 

زي�اد ط�ارق. ونقل بي�ان للوزارة 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة 
منه أم�س عن مديرة مستش�فى 
كمال الس�امرائي الدكت�ورة نهال 
نوئيل جب�ري قوله�ا ان “العملية 
اجريت لس�يدة تبلغ من العمر 39 
عاما تعاني من عقم دام 18 عاما، 
اذ ت�م ادخال االم الى المستش�فى 
واجري�ت له�ا العملي�ة بواس�طة 

واضاف�ت  المجه�ري”.  الحق�ن 
نوئيل ان “العملية تكللت بالنجاح 

ورزقت االم بطفلة”. 
وف�ي الس�ياق ذاته ت�م اجراء 
عملية مشابهة لسيدة اخرى تبلغ 
من العمر 34 عام�ا وكانت تعاني 
من عقم اولي منذ س�بع س�نوات 
وق�د رزق�ت بطف�ل وه�و يتمتع 

بصحة جيدة.

رشكة All In األملانية حتظى بإشادة 
املؤسسات اخلدمية

اإلعامر تؤكد مواصلة تنفيذ مشاريع مهمة يف النجف

نجاح عمليتي والدة بتقنية األنابيب

      بغداد / المستقبل العراقي
 

أكدت امان�ة بغ�داد اتخاذها جملة 
م�ن االج�راءات الوقائية لمن�ع انتقال 
وب�اء الكوليرا الى مدينة بغداد. وذكرت 
مديرية عالقات واعالم االمانة في بيان 
صحف�ي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس ان “دائ�رة ماء بغداد 
قام�ت بزيادة نس�بة الكلور ف�ي الماء 
 5ppm-4 المنتج من المشاريع بحدود
م�ع عدم الس�ماح بض�خ الم�اء ما لم 
يك�ن مطابق�اً للمواصفات القياس�ية 
واحتوائه على النسب المحددة من مادة 
الكل�ور. واضاف�ت ان “الدائ�رة وف�رت 
كمي�ات مناس�بة م�ن الكلور والش�ب 
بم�ا يضمن اس�تمرار عمل المش�اريع 
المس�تمرة  المتابع�ة  م�ع  والمواق�ع 
للفحوص�ات المختبرية للم�اء المنتج 
بوجبتين صباحية ومسائية ومضاعفة 
الفح�وص لنس�بة الكل�ور والكدرة في 
الماء”. واش�ارت الى “زيادة ضخ الماء 
م�ن المش�اريع لتجن�ب ش�حة الم�اء 
التي تكون س�بباً في لج�وء المواطنين 
ال�ى مص�ادر م�اء غي�ر معقم�ة م�ع 
تأهي�ل جمي�ع مواقع ومش�اريع الماء 
والتنس�يق م�ع وزارة الكهرباء لضمان 
بالتي�ار  المش�اريع  اس�تمرار تجهي�ز 
“اج�راءات  ان  وبين�ت  الكهربائ�ي”. 
الدائ�رة االخرى ش�ملت اص�الح جميع 
الكس�ور ف�ي انابي�ب الم�اء الصاف�ي 
ف�ي غض�ون 24 س�اعة وتقدي�م جرد 
بالمناطق المخدوم�ة وغير المخدومة 
بش�بكات الماء الصافي لغرض ايصال 
الم�اء لس�اكنيها باس�تخدام العجالت 
الحوضية ورفع التجاوزات على انابيب 

الم�اء منعاً لحدوث اي ح�االت تلوث”.
من جه�ة أخ�رى، أنجزت امان�ة بغداد 
رفع أكثر من 143 كتلة كونكريتية عن 
ش�ارع قناة الجيش ضمن حدود بلدية 
االعظمية بالتنس�يق مع قيادة عمليات 
العالق�ات  مديري�ة  وذك�رت  بغ�داد. 
واالعالم في أمانة بغداد أن “دائرة بلدية 
االعظمية قامت بالتنس�يق م�ع قيادة 

عمليات بغداد وشركة المقاولون العرب 
المصري�ة الت�ي تنفذ مش�روع تطوير 
قن�اة الجيش برفع أكث�ر من 143 كتلة 
كونكريتية من ش�ارع القناة لمواصلة 
تنفيذ عدد من فقرات مش�روع تطوير 
القن�اة ضمن ح�دود الدائ�رة البلدية”. 
الكت�ل  رف�ع  “عملي�ة  أن  واضاف�ت 
الكونكريتي�ة رافقتها حم�الت مكثفة 

من قبل الدائرة البلدية من خالل اقسام 
النظاف�ة والمج�اري والط�رق ش�ملت 
رفع مخلفات الحواجز وازالة النفايات 
المتراكمة خلفها وتنظيف المش�بكات 
منه�ا  القريب�ة  المج�اري  وخط�وط 
وصيانة الطرق وردم الحفر والمطبات 
واكس�ائها باالس�فلت”. واش�ارت الى 
ان “حم�الت رفع الكتل س�تمكن أمانة 

بغداد من القيام بأداء واجباتها بالشكل 
االمثل ورفع النفايات واالنقاض ورسم 
الخريطة البلدية وتنظيم االسواق ورفع 
الخدمات  التج�اوزات وتقدي�م افض�ل 
الهال�ي العاصم�ة بغ�داد ال�ى جان�ب 
تخفي�ف الزخ�م المروري”.إل�ى ذل�ك، 
أعلن�ت امانة بغداد عن احالة مش�روع 
تطوير حي اجنادين ضمن قاطع بلدية 
الرش�يد للتنفيذ بكلفة بلغت اكثر من 6 
مليارات دينار. ونقلت مديرية العالقات 
واالع�الم عن امين بغداد عبد الحس�ين 
المرش�دي قوله إن “امانة بغداد احالت 
مشروع تطوير وتأهيل محلة 837 حي 
اجنادي�ن “الجزء الثان�ي” ضمن قاطع 
بلدي�ة الرش�يد عل�ى احدى الش�ركات 
المتخصص�ة بكلفة 6 ملي�ارات و772 
مليون دينار بس�قف زمن�ي مدته 240 
يوما عمل بضمنها ايام الجمع والعطل 
الرس�مية تتخللها مدة اجراء الفحوص 
المختبري�ة”. واض�اف ان “احال�ة هذا 
المشروع يأتي في اطار الخطة المعدة 
م�ن قب�ل امان�ة بغ�داد إلكس�اء اكبر 
مساحة ممكنة من الش�وارع الرئيسة 
والمح�الت الس�كنية للعاصم�ة بغداد 
ضم�ن قواطع 14 دائ�رة بلدية باالفادة 
م�ن التخصيص�ات المالي�ة المتوافرة 
والممنوح�ة المانة بغداد ضمن موازنة 

العام الحالي”. 
ولف�ت إلى أن “امان�ة بغداد اتخذت 
المتعاق�دة  الش�ركات  بإل�زام  ق�راراً 
معه�ا بصيانة المش�اريع التي تنفذها 
لم�دة ث�الث س�نوات واعتم�اد افض�ل 
المواصف�ات الفني�ة إلطال�ة عمر هذه 
المش�اريع ومنع حصول اي اضرار قد 

تتعرض لها في المستقبل”.

أمانة بغـداد تتخـذ مجلـة إجراءات وقائيـة ملنع انتقال 
الكـوليـرا إىل العـاصمـة

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن ديوان الوقف الش�يعي أمس عن وجود توجه إلس�ناد مهمة إدارة 
مرقد محمد باقر الصدر إليه، عادا أنه يمتلك خبرة كبيرة في إدارة العتبات 
والمؤسس�ات الدينية. وقال رئيس ديوان الوقف الش�يعي صالح الحيدري 
ف�ي بيان صدر أمس، على هامش افتتاح بناية مكتب نائب رئيس الديوان 
س�امي المس�عودي في منطقة الجادرية ببغداد، أن “هناك توجهاً ورغبة 
كبيرتين إلس�ناد مهمة إدارة مرقد الشهيد محمد باقر الصدر “قدس” في 
محافظ�ة النجف لديوان الوقف الش�يعي”.وأضاف الحي�دري أن “الديوان 
يمتلك خبرة كبيرة في إدارة العتبات والمؤسسات الدينية”. من جانبه أكد 
المس�عودي أن مهمته “في ديوان الوقف الش�يعي تهدف إلى خدمة مراقد 
األئمة والصالحين”، مؤكداً أن مكتبه “سيلتحق بقافلة بقية دوائر الديوان 
للعم�ل بروح واحدة”. وكان ديوان الوقف الش�يعي قد أك�د، في 30 أيلول 
2012 ، أنه س�يطالب الحكومة بتش�كيل لواء لحماية العتبات المقدس�ة 
في البالد، مبينا أن هذه المطالبة جاءت بعد التفجير الذي اس�تهدف مرقد 

الصحابي سلمان الفارسي بقضاء المدائن جنوبي بغداد. 

      بغداد / المستقبل العراقي

افتتحت مؤسس�ة بهجة الباق�ر الخيرية وبالتعاون م�ع دائرة صحة 
بغ�داد/ الك�رخ، قط�اع الرش�يد مس�توصف “بهج�ة الش�اكرين”  ف�ي 
منطقة س�ويب بجانب الكرخ من محافظ�ة بغداد األحد الماضي. ويقدم 
المستوصف خدماته لسكان المنطقة الذي يبلغ عددهم نحو 4000 أربعة 
آالف نس�مة ويفتق�رون إلى مرك�ز صحي قريب. وحضر حف�ل االفتتاح 
جم�ع من وجهاء المنطق�ة وآمر لواء المنطقة ومدير قطاع الرش�يد في 

بغ�داد  صح�ة  دائ�رة 
الكرخ د.عماد الشريفي 
وأعضاء المجلس البلدي. 
يذكر ان مؤسسة بهجة 
الباق�ر الخيري�ة التابعة 
لمكتب الش�يخ د. همام 
حمودي قد أنش�أت إلى 
اآلن 21 بيت�ا صحيا في 

بغداد.

مؤسسة هبجة الباقر تفتتح مستوصف 
بغداد الشاكرين" يف  "هبجة 

إسناد مهمة إدارة مرقد حممد باقر 
الصدر إىل الوقف الشيعي

محكمة بداءة المسيب 
العدد/ 578/ 7/  2012  
التاريخ / 8/ 11/ 2012

م / اعالن
المدعي / محمد علي رجب حسين 
المدعى عليها / حال ياسر حسين 

اق�ام المدعي اعاله الدعوة المرقمة اعاله على المدعى عليها حال 
ياس�ر حس�ين والمتضمنة الحكم بإلزام المدعى عليه�ا بفرق البدلين 
البال�غ ثالثمائ�ة مليون دين�ار ثمن العق�ار المرق�م 66 / 179   193 
الطالع وابو رميل نصف الدار واالرض بموجب مقاولة البيع الخارجية 
والمورخة 23/ 7/ 2004 وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف 
واتعاب المحاماة وعند اصدار الدعوة اليك اعيدت مش�روحا عليها من 
قبل القائم بالتبليغ بأنك مجهولة محل االقامة ومؤيد مختار المنطقة 
ذلك لذا ق�رر تبليغك بصحيفتين محليتين للحضور في موعد المرافعة 
المصادف 18/ 11/ 2012 التاس�عة صباحا وفي حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري المرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق األصول.
القاضي

محمد طالب عباس المسعودي المدير العام
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شل: إنتاج مجنون سيتجاوز الـ200 ألف برميل يوميا بحلول العام المقبل

النفط تتوقع إيقاف حرق الغاز المصاحب 
في نهاية عام 2013

الصناعة: تطبيق التعرفة الجمركية والحماية 
يحّول 7 من الشركات إلى رابحة

االقتصادية النيابية: إلغاء البطاقة التموينية والتراجع 
عنه "تخّبط" حكومي

2000 درجة وظيفية لوزارة الكهرباء
 ضمن موازنة 2013

الموانئ تنهي عملية فحص اإلبحار وتعويم 
الحفارتين كربالء ودهوك

المالية النيابية: صرفيات مجلس النواب 
غير مقّننة واإليفادات غير منصفة

شركة كورية ترغب بإنشاء مشروع تجاري في بغداد

      بغداد/ المستقبل العراقي

قال وزير الصناع�ة واملعادن أن الوزارة تمكنت 
من تحويل 15 رشكة من رشكات الوزارة اىل رشكات 
رابحة وهي تس�عى اىل تحويل سبع رشكات اخرى 
خالل العام املقبل لتكون منافس�ا يف السوق املحلية 
عن طريق دعم الوزارة او عن طريق عقود املشاركة 
واالستثمار، مبينا أن الوزارة نجحت يف تحقيق نحو 
50% من خططها، وهي تأمل يف تحقيق تطور كبري 
يف حال تطبي�ق التعرفة الجمركي�ة وحماية املنتج 

وانهاء حالة اغراق السوق. 
وأوضح احمد نارص الكربويل ان الوزارة "تمتلك 
75 رشكة عامة متضمن�ة 276 مصنعا متخصصا 
باملجاالت الغذائية والدوائية واألس�مدة، بينها ست 
رشكات فقط كانت يف عام 2010 تعد رشكات رابحة 
تقوم بتمويل نفس�ها ذاتي�اً، واآلن هناك 15 رشكة 
رابح�ة"، مبينا أن "هناك تلك�ؤا يف بعض الرشكات 
الرابح�ة كالرشك�ة العامة للس�منت الجنوبية وتم 
اتخ�اذ االج�راءات املطلوبة لح�ل املس�ائل العالقة 

فيها، ولرفع عدد الرشكات الربحة". 
وأش�ار الوزي�ر إىل ان وزارة الصناع�ة واملعادن 
"تمتل�ك 210 الف موظ�ف وهن�اك 40 الفا آخرين 

يعملون بصيغة عقد أو اجر يومي، يف وقت ال تحتاج 

الوزارة إىل هذه األعداد الكبرية خاصة مع التوقف يف 
اغلب املصانع بس�بب عمليات التأهيل التي تتطلب 
م�ددا طويلة نتيجة قلة التخصيصات"، مش�ريا إىل 
ان "املوازنة االس�تثمارية لل�وزارة بلغت نحو 560 
ملي�ار دينار، وهو مبلغ ال يغطي ولو جزء بس�يط 
م�ن حاج�ات ال�وزارة ما ي�ؤدي إىل تأخ�ر عمليات 

التأهيل والتطوير".
للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  وض�ع  وبش�أن 
الجلدي�ة والرشكة العام�ة للصناع�ات الكهربائية 
والرشك�ة العام�ة لصناعة الزي�وت النباتي�ة، قال 
الكرب�ويل أن "هذه الرشكات كان�ت يف2003 تعمل 
بنظ�ام التمويل املرك�زي من قب�ل الحكومة حيث 
كانت تدفع امواال لها عىل ش�كل منحة وال تسرتد، 
وكان�ت تعد م�ن الرشكات الرابحة لكنه�ا واقعا لم 
تكن رابح�ة، فجميع رواتبها كان�ت تدفع من قبل 
الحكومة واملبالغ التي كانت تمنح لها هي السترياد 
امل�واد االولي�ة وال تس�رتد، االم�ر ال�ذي كان يجعل 
املبال�غ الت�ي تأت�ي من التس�ويق تحس�ب كارباح 
للرشك�ة، وهذا نوع من الخس�ارة، اليشء األخر ان 
الرشكات العامة يف وزارة الصناعة قبل العام 2003 
كان يبل�غ ع�دد موظفيها بح�دود 73 الف موظف 
والي�وم نتح�دث عن 250 الف موظ�ف اي أكثر من 
ضعف العدد السابق، اضافة إىل ان تلك 

الرشكات تم تحويلها اىل رشكات تمويل ذاتي، وهي 
ال تتس�لم أي مبل�غ م�ن املوازنة التش�غيلية، وهذا 
القرار جاء من دون اعادة تأهيل للبنى التحتية لها، 
ونحن نعل�م أن العودة اىل التموي�ل الذاتي من دون 
وج�ود قاعدة رصين�ة للمصانع وال�ورش الحديثة 

لكي تكون منتجة أمر صعب". 
ولف�ت الوزي�ر إىل ان "اغل�ب مصان�ع ال�وزارة 
متوقف�ة وهي مصان�ع قديمة تعود لع�ام 1982، 
وبالتايل احدث املش�اريع لدى ال�وزارة متخلفة وال 
تمتل�ك أي تط�ور تقن�ي و تكنولوج�ي والصناعة 
واملواد االولية اختلفت فهذا س�بب تعثر عمل بعض 

الرشكات". 
وبرغ�م ذلك، ق�ال ان الوزارة "تعم�ل عىل ابرام 
عدد من عقود املش�اركة مع رشكات اجنبية كبرية 
الدخال وس�طاء من رشكات عراقية وعربية بهدف 
نقل التكنلوجيا الحديثة، ولدينا اتفاقات مع رشكة 
"س�يمنس" املتخصص�ة بقطاع الكهرب�اء والعمل 
مس�تمر مع رشك�ة الزي�وت النباتي�ة للتعاون مع 
الجان�ب االس�باني، اضاف�ة اىل رشكات مختص�ة 
يف بن�اء مش�اريع جدي�دة لرشكة الحدي�د والصلب 
يف البرصة".وتح�دث وزي�ر الصناعة ع�ن صعوبة 
املنافس�ة يف ظ�ل اغ�راق الس�وق وغي�اب التعرفة 
الجمركي�ة وتطبيق حماية املنت�ج، فهذه القوانني 
رشع�ت من قبل مجلس النواب لكنها 
لم تر النور وهذا ما اثر س�لبا 
يف وزارة الصناع�ة واملعادن، 
وهن�اك ضغوط�ات من دول 
الج�وار وال�دول املس�تفيدة 
من الع�راق البقائ�ه كدولة 
فالع�راق  مس�تهلكة 
الزراع�ي  الجانب�ني  يف 
واالقتصادي بلد مس�تهلك 
ويمكن�ه االس�تفادة م�ن 
موارده خاص�ة بامتالكه 
ميزانية كب�رية تقدر بمئة 

وعرشة مليارات دوالر".

      بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة االقتصادي�ة النيابية أم�س أن 95 % م�ن املواطنني 
يفضلون اس�تمرار العمل بنظ�ام البطاقة التمويني�ة, مؤكدة ان قرار 
إلغائه�ا وإيقافه فيما بعد يعرب عن "تخب�ط" الحكومة يف التعامل مع 

هذا امللف.
وق�ال مق�رر اللجن�ة محما خلي�ل لوكال�ة "أنب�اء املس�تقبل" أن 
"القرارات املتتالية واملتضاربة ملجلس الوزراء حيال مس�تقبل البطاقة 
التموينية تعرب عن حالة تخبط واضحة وال تس�تند اىل قاعدة معلومات 
حقيقية، مشريا اىل ان اللجنة قامت قبل شهر رمضان بإجراء استبيان 
ارس�لت استفساراته اىل مواطنني يف محافظات مختلفة وخلص اىل ان 
95 % من املواطنني يفضلون استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية 
برغم حاالت الفس�اد التي تش�وب عملية استريادها وتوزيعها ".وبني 
أن "مجل�س الوزراء لم يس�ترش لجنتنا حيال ه�ذا املوضوع بدءا من 
عملية إصدار القرار اس�تبدال مفردات البطاق�ة التموينية وصوال اىل 
الرتاجع عنه، إضافة اىل انه لم يتم اطالعنا عىل آليات إجراء االستبيان 

املزمع الرشوع به ".
وتاب�ع خلي�ل أن "االرتفاع يف أس�عار املواد الغذائية الذي ش�هدته 
األسواق املحلية يمكن تفسريه أن الحكومة ليس باستطاعتها فرض 
س�يطرة عىل املناف�ذ الحدودية األمر الذي س�بب ارتفاع األس�عار، اىل 

جانب عدم امتالكها مخازن إسرتاتيجية لحفظ املواد التموينية".

     بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت عض�و لجن�ة النف�ط والطاقة 
النيابية سوزان السعد ان موازنة عام 2013 
تضمنت ما يقرب من 2000 درجة وظيفية 
لوزارة الكهرباء، مش�رية اىل انها س�تجمع 
تواقي�ع ن�واب للمطالبة بزي�ادة العدد اىل 5 

االف او عرشة االف درجة.
وقال�ت الس�عد يف بي�ان صحف�ي أمس 
ان موازن�ة ع�ام 2013 وصل�ت اىل اعض�اء 
مجل�س الن�واب وبع�د ان تم االط�الع عىل 

وزارة  تخصيص�ات  ان  وجدن�ا  فقراته�ا 
الكهرباء من الدرجات الوظيفية لم تتجاوز 
ال�� 2000 درجة بالرغم م�ن انها لم تمنح 
درج�ات وظيفي�ة عىل م�دى اربع س�نوات 
مض�ت. واضافت ان ع�دد املوظفني بصفة 
عقود واجور يومي�ة يف وزارة الكهرباء بلغ 
28 الف درجة ما توج�ب عىل القائمني عىل 
ملف الكهرباء املطالبة بتخصيص ما ال يقل 
عن خمس�ة االف درج�ة يف كل عام لغرض 
اس�تيعاب تل�ك الدرجات. وتابع�ت ان هذه 
التعيينات موزعة بني عرش درجات وظيفية 

بدءا من الدرجة العارشة التي ستحظى بما 
يق�در ب�"الف ومائة درجة" فيما س�تمنح 
الدرج�ة الس�ابعة ممثلة بخريجي ش�هادة 
البكلوري�وس 530 درج�ة، وام�ا املتبق�ي 

فسيمنح اىل باقي الدرجات. 
واوضحت  السعد ان هذه التخصيصات 
الوظيفية ال تلبي الطموح وهي ال تتناس�ب 
مع الع�دد الهائل م�ن املتعاقدي�ن واالجور 
اليومية، السيما انها ستوزع بني املحافظات 
وفقا للنس�ب الس�كانية ما يجع�ل عددها 

قليال جدا بالنسبة للمحافظة الواحدة.

لجنة حكومية لإلشراف 
على برنامج 

الدعم الدولي للعراق
      بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء عن 
تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون 

االقتصادية تتوىل اإلرشاف عىل برنامج الدعم الدويل 
للعراق، مبينة أنها ستتوىل التنسيق مع الجهات 

العراقية واملنظمات الدولية واملانحني الذين يحرصون 
عىل عملية التنمية يف العراق.

وقالت األمانة يف بيان أصدرته يف وقت متاخر 
من أمس االول، إن دائرة شؤون اللّجان التابعة لها 
"شكلت لجنة جديدة برئاسة نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية روز نوري شاويس بموجب 

األمر الديواني 105 لعام 2012"، مشرية إىل أن 
هذه اللجنة "ستتوىل اإلرشاف عىل برنامج الدعم 
الدويل والتنسيق مع الجهات العراقية واملنظمات 

الدولية واملانحني الذين يحرصون عىل عملية 
التنمية يف العراق". وأورد البيان، أن اللّجنة "تضم 
يف عضويتها رئيس هيئة املستشارين نائباً لرئيس 

اللّجنة وأعضائها هم كل من مدير مكتب رئيس 
الوزراء وممثلني عن وزارات الخارجية واملالية 

والتخطيط والعمل والشؤون االجتماعية وممثلني 
عن مكاتب نواب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 

والخدمات والشؤون االقتصادية والهيئة الوطنية 
لالستثمار وهيئة املستشارين ومعاون األمني العام 
ملجلس الوزراء للشؤون اإلدارية واملالية ومستشار 

السياسات العامة يف أمانة مجلس الوزراء".

     بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت رشكة املوان�ئ العراقية أم�س انها اجرت 
الفح�ص ع�ىل االبح�ار لحفارت�ني ج�رى بنائهم�ا يف 
 Lot B1 هولن�دا ضمن م�رشوع بناء وح�دات بحري�ة
م�ن مش�اريع القرض اليابان�ي، مش�رية اىل ان جميع 
االعمال ج�رت بدقة ونجاح وج�رى تعويم الحفارتني. 
وقال مدي�ر العالقات واالعالم يف رشكة املوانئ العراقية 
انم�ار الص�ايف يف حديث ل�"ش�فق ني�وز" ان "لجنتني 
م�ن الرشكة العام�ة ملوانئ العراق ارشفت�ا عىل عملية 
فح�ص االبحار للحفارتني كربالء ودهوك، اللتني يجري 
بناؤهم�ا يف هولندا ضمن م�رشوع بناء وحدات بحرية 

Lot B1 من مشاريع القرض الياباني".
وأضاف انه "اجريت عملية الفحص االولية واالبحار 
للحفارة الخاطفة دهوك س�عة 500م3 بحضور مدير 
الحف�ر البحري م�ن الرشكة واس�تمرت ليومي 

1و2 من الش�هر الجاري، فيم�ا اجريت عملية الفحص 
واالبحار للحفارة الخازنة املاصة كربالء سعة 3500م3 
بحضور معاون املدير الكابتن مازن خريبط واستمرت 
لاليام 5 و 6 و 7 و 8 من الشهر الجاري". وأشار الصايف 
اىل ان�ه قد "اجتمع اليوم يف مق�ر الرشكة العامة ملوانئ 
الع�راق فريق�ان فنيان يمث�الن وفدين م�ن الرشكات 
االيطالي�ة التي تق�وم بج�والت يف املؤسس�ات العاملة 
يف الب�رصة برعاي�ة محافظة الب�رصة الجه�ة الداعية 
والراعي�ة له�ذه ال�رشكات وفريق فني يمث�ل الرشكة 

العامة ملوانئ العراق". 
وأك�د  مدي�ر العالق�ات واالع�الم يف رشك�ة املوانئ 
ان االجتماع "ش�هد مناقش�ة مواضيع كث�رية ومهمة 
امكاني�ات  الطرف�ان  واس�تعرض 
الرشكات االيطالية وم�ا يمكن تقديمه 
والقي�ام ب�ه ازاء املوان�ئ العراقي�ة من 
اعمار وتأهيل وانشاء مجمعات سكنية 

املوانئ بحاجه لها".
ولفت الص�ايف اىل أن "رشكة املوانئ 
فرص�ة   15 م�ن  اكث�ر  اس�تعرضت 
اس�تثمارية ع�ىل ال�رشكات الضيوف، 
وانته�ى االجتم�اع باالتف�اق عىل عقد 
اكث�ر  آخ�ر  اجتم�اع 
اهمي�ة يف نهاي�ة ه�ذا 
الش�هر  يف  أي  الع�ام؛ 
املقبل بحضور رشكات 
اخرى اكثر تخصصا يف 

عمل املوانئ".

     بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة املالية يف مجلس النواب أمس عن ان رصفيات الربملان "غري 
مقننة"، وان االيفادات واملنافع االجتماعية "تستهدف نواباً دون آخرين".وقال 
عضو اللجنة املالية النيابية فالح الس�اري ل�"ش�فق نيوز" ان "معظم االنفاق 

يف ميزانية مجلس النواب لم يكن مقنناً ورش�يداً، ب�ل كان ترفيهياً وليس له صلة بطبيعة 
عمل املجلس".

واوض�ح "هنال�ك رصفي�ات لالثاث واملس�تلزمات املكتبي�ة والس�يارات، وهنالك تضخي�م يف هذه 
الرصفيات لم تراِع الحاجة الفعلية لعدد اعضاء املجلس". 

وبني الس�اري ان "العديد من موظفي املجلس لم يحصلوا عىل مكان ملزاولة 
عمله�م". واض�اف ان "االيف�ادات والس�فر ومعالج�ة بع�ض اعضاء 

املجل�س واملنافع االجتماعية تفتق�ر اىل العدالة واقترصت عىل بعض 
الن�واب دون غريهم، فهناك نواب من بع�ض املحافظات حصلوا عىل 

امتيازات لم يحصل عليها نواب من محافظات اخرى". 
وتابع ان "اللجنة املالية طالبت رئاس�ة املجل�س بمراعاة العدالة 

والدقة يف رصفيات املجلس".

     بغداد/ المستقبل العراقي

تقدم�ت رشك�ة Eoo Construction الكوري�ة بطل�ب لهيئ�ة 
اس�تثمار بغداد للدخول يف استثمارات س�كنية وتجارية يف بغداد.

وابدى رئيس الهيئة ش�اكر الزاميل ترحيبه بالرشكة، ش�ارحا لها 

متطلبات اإلس�تثمار واملزايا التي يمنحها القانون حال حصولهم 
عىل اإلجازة فضالً عن التسهيالت التي تقدمها الهيئة لهم لتشجيع 
عملهم. وقدم وفد الرشكة الكورية دراسة شاملة قاموا بإعدادها 
ع�ن امل�رشوع الذين يرومون تنفي�ذه يف العاصمة بعد دراس�تهم 

للسوق العراقية وإطالعهم عىل ما تحتاجه من مشاريع.

        بغداد/ المستقبل العراقي

توقع�ت وزارة النف�ط أمس أن يت�م إيقاف 
ح�رق الغاز املصاحب يف نهاية 2013، مبينة ان 
اجتماع�ات تجري بني األطراف املعنية إلنش�اء 
املرشوع، فيما افادت رشكة ش�ل بإمكانية ان 
يتجاوز االنتاج يف حقل مجنون النفطي حاجز 

ال� 200 الف برميل يوميا بحلول العام 2013.
وقال مدير ع�ام رشكة نفط الجنوب ضياء 
جعف�ر املوس�وي أنه "تم�ت املب�ارشة بأعمال 
التهيئة والهندس�ة يف اس�تثمار الغاز املصاحب 
ال�ذي يحرق هدراً من الحق�ول النفطية الثالثة 
يف البرصة"، مش�ريا إىل أنه "من املتوقع أن تتم 
إيقاف عملي�ات حرق الغاز نهاية عام 2013". 
وأض�اف املوس�وي أن "عملي�ة االس�تثمار يف 
صناعة الغاز ليس�ت عملي�ة آنية وإنما تتطلب 
الكثري من االس�تثمار والجه�د والوقت"، مبينا 
أن "هناك اجتماعات مس�تمرة بني رشكة غاز 
الجنوب ورشكة ش�ل الهولندية ضمن التكوين 
الجدي�د املدع�وم برشك�ة غاز البرصة إلنش�اء 

املرشوع ".
وأعلنت رشكة شل الهولندية يف تموز 2012 

أن خس�ائر البالد ج�راء احرتاق كمي�ات الغاز 
تبلغ خمس�ة ماليني دوالر يومي�ا، مبينة ان ما 
يس�تثمر من�ه فق�ط 400 مليون م�رت مكعب 
قي�ايس يف حني يحرق 700 مليون مرت من دون 

االستفادة منه.
وكان�ت وزارة النفط قد وقعت عقداً، يف 23 
ترشي�ن الثاني 2011، مع رشكة ش�ل ملعالجة 
الغ�از املصاح�ب للنف�ط يف الحق�ول النفطية 
الجنوبية بعد موافقة مجلس الوزراء يف 15 من 
ترشين الثاني 2011، عىل تأس�يس رشكة غاز 
البرصة التي س�تتوىل معالج�ة الغاز املصاحب 
للنفط من حقول الرميلة والزبري وغرب القرنة 
باملش�اركة بينها ورشكة غاز الجنوب اململوكة 
لوزارة النفط بنسبة 51% ورشكتي رويال دتش 

شل 44% وميتسوبييش اليابانية بنسبة %5.
ويأت�ي الع�راق باملرتبة الع�ارشة بني دول 
العال�م الغني�ة بالغ�از الطبيع�ي بع�د كل من 
روس�يا وإيران وقط�ر والس�عودية واإلمارات 
وأم�ريكا ونيجري�ا وفنزويال والجزائ�ر، وتبلغ 

االحتياطيات نحو 112 تريليون قدم مكعب. 
من جهتها، افادت خطة رشكة رويال داتش 
ش�ل الخاصة بحقل مجنون أن الرشكة تتوقع 

ان يتج�اوز انتاج�ه 200 ألف برمي�ل يوميا يف 
الربع الثالث من عام 2013، متخطيا املس�توى 

املحدد لتبدأ يف اسرتداد التكاليف. 
وتوقع�ات الرشك�ة تمث�ل أنب�اء ايجابي�ة 
للحكوم�ة العراقي�ة الت�ي ن�ال من سياس�تها 
النفطية انباء تفيد أن اكسون موبيل ستنسحب 
من م�رشوع يف حقل ضخم وتوج�ه اهتمامها 
ملنطقة كردستان العراق شبه املستقلة. وتوقف 
العم�ل يف حقل مجنون النفط�ي وهو من أكرب 
حقول العراق منذ حزيران لتنفيذ اعمال صيانة 

وللبدء يف تشغيل منشآت انتاج.
وتب�ني خط�ة التطوي�ر لع�ام 2013 الت�ي 
حصلت رويرتز عىل نسخة منها ان شل تقدمت 
بميزاني�ة بقيمة 1.384 ملي�ار دوالر عىل هيئة 

"اجمايل التكلفة املسجلة" لتطوير الحقل.
 ويتوقع اس�تئناف العمل يف الحقل يف الربع 
األول م�ن 2013 ويص�ل االنت�اج إىل ما بني 44 
ألف�ا و600 برميل يوميا و50 الفا و200 برميل 
يوميا يف الربع الثاني وتس�تهدف شل 201 ألف 
و700 برمي�ل يف الربع الثالث و 202 الف و700 
برمي�ل يف الربع االخري. وفازت ش�ل وبرتوناس 
املاليزي�ة الرشيكة بحصة اقلي�ة بعقد خدمات 

حق�ل مجنون وتعه�دا بزيادة انت�اج الحقل إىل 
1.8 مالي�ني برمي�ل يومي�ا مقابل رس�م 1.39 
دوالر للربمي�ل اال ان ش�ل ب�دأت محادثات مع 
بغداد الع�ام الجاري لخفض الرقم املس�تهدف 

من الحقل العمالق إىل مليون برميل يوميا. 
يص�ل  ان  ينبغ�ي  العق�د  وبموج�ب 
الكونسورتيوم ملس�توى انتاج 170 ألف برميل 
يوميا او مايطلق عليه مستوى االنتاج التجاري 

األول كي تبدأ يف استعادة تكلفة االستثمار. 
وذك�رت الخط�ة تطوي�ر الحق�ل "يش�مل 
نطاق العمل بالنس�بة ملستوى االنتاج التجاري 
االول متابع�ة عن�ارص اساس�ية: بل�وغ الح�د 
االع�ىل لالنتاج من اآلب�ار املوج�ودة وحفر 18 
برئاً جديدة والقض�اء عىل االختناقات وتحديث 

املنشآت املوجودة". 
وكان انت�اج الحق�ل نح�و 45 أل�ف برميل 
عندما تسلمته ش�ل يف عام 2010 وانفقت منذ 
ذل�ك الح�ني ملي�ار دوالر وتعتزم انف�اق مليار 

اخرى.
وأوضحت الخطة انه س�يتم استكمال حفر 
14 ب�رئا بنهاي�ة الع�ام الحايل لتح�ل محل آبار 

لوثتها املياه.

ً
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 م�سرحية  "بالأبي�ض والأ�سود"

يف املعر�ض ال�سخ�سي لأمل ن�سر 
على قاعة فوؤاد التكريل الثقافية عني

 ح�سن عبداحلميد       

هيمنت عنارص تصميم االضاءة التي وضعها الفنان املجتهد 
)جب�ار ج�ودي( يف مرسحي�ة )فيلم ابي�ض وأس�ود( للمخرج 
)حاتم عودة( التي تم عرضها مس�اء العرشين من/ترشين أول 
املايض،عىل خش�بة املرسح الوطن�ي ببغ�داد،يف التأثري بطبيعة 
العرض برمتها،ولتضيىء مرحلة جديدة يف تأريخ االعتناء بهذا 
الجان�ب الحيوي واألثري يف معم�ار العملي�ات االبدعية املالزمة 
للفن�ون البرصي�ة بتج�ىل نب�وغ موهبة ذل�ك املصم�م يف فهم 
اس�تثمار وتطويع هذه الجوانب الحس�ية والنفسية ملا لها من 
وقع أثر وق�وة تأثريا،خاصة يف مجايل الس�ينما واملرسح،فضال 
عن مثابات التش�كيل بالرس�م ومقرتباته املعروفة ضمن مالك 
باق�ي طواق�م تلك الفن�ون الهائم�ة يف تثم�ن دور املخلية عرب 
حاس�ة االبصار)العن( بغية شحن وشحذ جميع الحواس،عىل 
اعتبارها )أي الع�ن( بوابة الدخول اىل محراب جميع العمليات 
األبداعي�ة املرتابط�ة يف تنوي�ع دالئ�ل التأثريعىل عق�ل ووجدان 

املتلقي.
تقص�دت تقدي�م فع�ل واث�ر االض�اءة يف ه�ذا العم�ل الذي 
تش�ارك يف تأليفه وكتابته الفنان/املمثل املبدع )سمر قحطان( 
م�ع مخرج املرسحي�ة )حاتم ع�ودة( يف مجمل اتف�اق ضمني 
ب�ن االثن�ن، لصالح ه�دف ومس�عى ذل�ك النص،املتناص مع 
ع�دد م�ن مرسحيات،تناول�ت معن�ى وأهمية الحري�ة يف حياة 
الناس،كذل�ك نق�د ومق�ت ودح�ر أس�اليب األنظم�ة القمعية 
والديكتاتورية،بش�موليه نظرتها الضيقة ونهج تبنيها ملفهوم 
الح�د من س�عة الحي�اة وخنقها بحبال واس�تماالت وس�ائلها 
الرخيصة،ملنع االنس�ان من التمتع بحقه وكرامته التي توفرها 
أج�واء الحري�ة الحرة،كم�ا كان يس�ميها الش�اعر الفرن�ي 
)رامبو(،م�ن ب�اب تعميق الصل�ة باللغة الفنية الت�ي أعتمدها 
)جبار جودي العبودي( يف نس�ج مهاراته املفتوحة عىل املغايرة 

والتوضيح الضمني لقيم�ة االضاءة،كمعادل موضوعي لقيمة 
الفهم العام ل)الس�ينوغرافيا( املدهش�ة التي استلهماما وأبدع 
يف تقريبها،انس�جاما وتماهيا مع م�ا أرادت البوح به مرسحية 
)فيل�م باالبيض واألس�ود( بخالص�ة )الثيمة( الرئيس�ية لذلك 
الع�رض الذي تجس�د صوتا وفع�ال ادائيا مؤثرا قرابة الس�اعة 
الكاملة من قبل الفنانة املبدعة ) برشى أسماعيل( التي جسدت 
دور )األم( ب�روح تلقائي�ة عالية االحس�اس والدقة بمعنى األم 
الحائرة،املعذب�ة،اىل جانب مه�ارات االداء الطيع للفنان املثقف 
املبدع )طة املشهداني( الذي جسد دور)األبن( بعد نتائج تعرضه 
للتخوي�ف واالذالل من قبل عن�ارص واجهزة الس�لطة الجائرة 
التي حولته اىل مجنون أو مختل عقليا،وقد تقاسم هذا الدور...
أي دور)االبن( مابن )املش�هداني طة( والفنان )حيدر س�عد( 
يف ف�رتات ترتاوح�ت مابن مرحل�ة )العقل والس�لوك الطبيعي 
والس�ليم( لألب�ن قب�ل دخوله مع�رتك الخدمة العس�كرية،وقد 
ق�ام األخري)حيدر( باداء رائع تكل�ل بابعاد حيوية تركت ظالال 
واضح�ة ع�ىل مدار ع�رض املرسحية،فيم�ا أن�ربى األول)طة( 
بتجسيد ما آل اليه مصري البطل/األبن يف مرحلة )الجنون( التي 
وص�ل اليها جراء التخويف وطرق التحقيق وأس�اليب التعذيب 
، وذل�ك- لعم�ري- كان نقطة االنتباه وبؤرة الش�عور املركزية 
ويف ثناي�ا مرسحية املخرج )حاتم ع�ودة( الذي اعتاد عىل مخر 
عباب التنويع واملس�اجلة الذهنية-البرصية املتقدمة بخطوات 
وع�ي رصن نحو احرتام ذائقة املهتمن بقضايا وش�ؤون،عدد 
صع�ب من مجموعة الضالعن يف االبحار صوب تخوم التجريب 
ومد عنارصالتجديد يف تش�كيلة بنية الخطاب املرسحي يف عراق 
التحديث والبحث عن خصائص ومثبتات حسية وبرصية تساند 
فعل املخيل�ة وتفتح مغاليق ذلك البحث واملش�اركة الفعلية ما 
ب�ن نواتج العم�ل االبداعي، وما بن املتلق�ي، باعتباره عنرصا 

أساسيا،بل فعاال يف ترسيم حدود االنتباه والتأويل حد االحتدام 
املجدي والخالق،والذي تس�عى عىل خلقه معادالت تفكري صناع 
الع�رض املرسحي،مم�ن يغرهم س�حر ومتع�ة التجريب،)عىل 
غرار ومنوال ما قدم املخرجن سامي عبدالحميد عوني كرومي 
وقاس�م محمد وأخرون من أجيال متالحقة مس�ها هذا الهوى 
االبداع�ي(.. وعىل النحو الذي نلمس�ه ش�اخصا يف )فيلم أبيض 
وأس�ود( وف�ق مقوم�ات عالي�ة االهتم�ام بالتفاصي�ل وتوايل 
الدق�ة وترويض العم�ل الفني بعوام�ل اضافية، تس�تطيع أن 
تس�هم يف فرض نم�ط من التفكري الحر ببس�ط ن�وع عال من 
التأويل،حت�ى ول�و كان ذلك املوضوع ي�رزح تحت جوهر فكرة 
مع�ادة أومتكررة يف مس�عى هدف تطلعها  النهائي،كما ملس�نا 
يف جوهر ومس�عى ما س�عت اليه هذه املرسحية ، والتي س�بق 
أن ارشنا،وملحن�ا لذلك التكرار الوارد يف )ثيمة( العمل بس�طوع 
فكرت�ه عموم�ا- قبل قليل- لك�ن ثقة املخرج بأدواته واتس�اع 
مديات وعيه وتصاعد مناسيب مغامراته، وارتهانته بتلك الثقة 

ومأث�ر منج�زات منجزاته يف ع�دة محافل ومهرجان�ات عربية 
ومحلية،فضال عن مهارات�ه كممثل ماهر يف أعمال مهمة ومع 
مخرجن كبار، قد القت بثقلها عىل مسك خيط متميز يف نسيج 
طريقة تلك الكتابة )أدوار تجسيد األبن- بطل املرسحية( لينفذ 
به- م�ع واجب اعادة التذكري بق�درات ممثليه،دون اغفال دور 
الفنان )أياد الطائي(الذي جس�د دور الرشطي،طبعا- وينس�ج 
ع�ىل منواله عرضا برصي�ا وحس�يا،تناغم مع مه�ارات االداء 
الصوتي،ليش�كل ثالوث�ا محكما،تح�ت خربة مصم�م األضاءة 
،والذي كش�ف لنا مج�ددا عمق رؤيتة وس�المة موقفه وصدق 
انتمائ�ه لل�روح املغامرة-البهية يف تطويع مراس�يم الضوء-ان 
ص�ح التعبري- لريس�م لنا، بالضوء عرس�ا ضوئي�ا قاتما،كدت 
أقول وحشيا،عىل غرار أسم مرسحية لالسباني الشاعر)لوركا( 
املعروف�ة )عرس الدم( أو مرسحية )الع�رس الوحيش( للكاتب 
الفرني)يان كيفلك(،والتي أس�تقى منها الكاتب املبدع )فالح 
ش�اكر( موضوعة ملرسحي�ة عراقية نابضة بالوج�ع والخوف 

والحنن، أقول ... كدت أقول عن اقدام )جبار جودي(عرب فرض 
هيب�ة االضاءة،به�ذا الوج�ع املحك�وم بحياة خالية م�ن اللون 
تماما،جس�ت مؤاطها مرسحية )فيلم أبيض وأسود( وتلمست 
مش�اعر الخوف والضي�اع والت�رشد يف نفوس ابطالها،بنس�ق 
التحكم وطريقة التعبري يف كش�ف مالمح ومكامن ما كان يريد 
العرض تجسيده،انه أخترص مسافات كبرية وصعبة يف مجمل 
م�ا قدم امل�رسح العراقي عىل طوال زهو عم�ره وتأريخه،فيما 
يتعلق بالحضور الطاغي ل)س�نيوغرافيا(،فقد تماثل )جودي( 
م�ع ذل�ك االنجاز)الضوئ�ي( للحد الذي جس�د لن�ا برصيا لغة 
الس�واد،عىل اعتبارها موجزا لكل تأري�خ الحرن وأكرب عالماته 
الفارقة، كمعامل للعتمة وملحقاتها من ضجر وخوف وتصحر 
داخ�ل الروح وتوجس�ات مكتظ�ة داخل بني�ه العمل املرسحي 
برمت�ه، اىل جان�ب مالزمة )األبي�ض( كمعادل اس�تطاع)جبار 
ج�ودي( ان يوازيه بفعل درجات تقارب وتضاد قيمته الدرامية 
تبع�ا للحالة واملوقف وطبيع�ة املش�هد،وليخلق بذلك )جودي( 
أمثولة نادرة عىل صعيد هذا التماثل،وهي- لو كنا نسعف ونقف 
اىل ج�وار طاقات كالت�ي نتحدث عنها يف س�ياق نقدنا وتقيمنا 
لعم�ل تجاوز حدود املألوف و املتوق�ع- لنالت تلك الطاقات من 
االهتمام واالش�ادة والتوثي�ق واالعالم ومناب�ع البحث وحقول 
املعرف�ة البرصية،بم�ا يجعلها- فعال-انموذج�ا و أمثولة لفتح 
فن�ي باهر،تفتخ�ر ب�ه مؤسس�ات ومعاه�د فنية تع�ي مهمة 
التعامل،مثلم�ا قدم ه�ذا الفنان الذي مزج الض�وء مع اللون... 
لون املش�اعر والهواجس الهائمة... ل�ون الخوف... لون اللوعة 
والح�زن مضاعف�ا معتما قلق�ا يف ارواح النف�وس الباحثة عن 
الحري�ة والضوء يف  فلك ومدار تلك املرسحية التي مهرها املبدع، 
املثاب�ر، املغامر )جب�ار ج�ودي( باألبيض واألس�ود،للحد الذي 
انسانا فيه أن يف الحياة الوانا أخرى تعطي للروح عافيتها،لكن 
الخوف ومش�تقاته هو من اعدم الرؤيا وضببها،وجعلنا نعيش 
مع أجواء ومناخات عتمته وتوايل أحزانه،عرب لونين فقط،هما 
اختصار لجوهر اللثيمة الرئيسية التي سعت للبوح به وايصاله 
من خ�الل )الس�ينوغرافيا( الواعي�ة والحس�وبة،بدقة الهدف 
ومه�ارة الفح�وى الدرام�ي لقيم�ة عنارصه�ا البرصية،حن 
اس�تمال اللون بف�رض حض�وره الطاغي واملعلن ع�ىل مهابة 
العرض،عىل هذا النحو من التألق والثقة والثبات املعريف واملخلية 

اليقظة من قبل املخرج ومصصم االضاءة معا.

متابعات

�سرود

حتميل األشكال
 املجرد بمضامني انفعالية

الضوء يكتشف خماوف املايض  

وجود لطفي 
أقامت الرسامة املرصية أمل نرص معرضا شخصيا 
يف قاع�ة كم�ال خليف�ة  يف مرك�ز الجزي�رة للفنون 
بالزمال�ك، وض�م املعرض خمس�ن عم�ال بخامات 
مختلط�ة عىل ورق، وافتتحه وزي�ر الثقافة املرصي 
األس�تاذ الدكتور محمد صابر عرب.. والرسامة امل 
نرص كاتب�ة نقد تش�كييل تتفرد بأس�لوب  صياغي 
جمي�ل، ومنهجي�ة كتابي�ة منضبط�ة، وق�درة عىل 
الغور يف طيات العمل الفني واس�تخراج املس�كوتات 
والفراغات فيه، وه�ي أكاديمية أرشفت عىل تخريج 
كف�اءات متمي�ز ة وأطروح�ات عليا يف مي�دان الفن 
التش�كييل، إضافة إىل كونها رسامة بأسلوب متفرد 

تتميز به عن التجارب الفنية األخرى..
تنحو األعمال املقدمة إىل تحميل األشكال املجردة 
بمضام�ن انفعالي�ة وب�أداء ح�ّر يس�تجيب لحالة 
العفوية اللحظية وقت ممارس�ة العمل، ومن خالل 
االس�تعانة بمفردات بس�يطة تحاول ابراز الجمالية 
املادية ومتعة تشّكل الخامة حتى يتشّكل مزيَج يضم 
كَل املفردات البرصية التى طرحتها الرس�امة، دون 
الحاجة اىل اية مرجعية تعود بتلك العنارص البرصية 
باملضامن الواقعية، ان األداء الرسيع يف انجاز العمل 
ُيس�ّهل مهمة التدفق االنفعاىل الق�ادر عىل التواصل 

ونقل القيم التعبريية، واإلحس�اًس باأللفة، مش�هد 
لديناميكي�ة الطاق�ة الكامن�ة يف امل�ادة الفنية التي 
تسعى اىل اكتشاف الشكل من خالل مساحات اللون 
بلمسات عريضة حرة، آلجل اكتشاف األشكال خطياَ 
فوقه�ا، فتظهر األش�كال وتختفى، تك�رب وتتضاءل 
تنكش�ف وتطمر بقوة دافعة وفق�اً لقانون عاطفي 
خ�اص باللوح�ة فال نع�رف أين تب�دأ وأي�ن تنتهى، 
كم�ا كتبت الرس�امة  ام�ل نرص مس�تقرأة أعمالها 
بح�س نقدي ليس غريبا عليها كونها خربت الرس�م 
والكتابة النقدية واألكاديمية، مسمية هذه اآللية يف 
الرس�م )التداعي الحر( الذى يحكمه نوًع من النظام 
الفطري الغريزي للقوى والتوترات الداخلية يف العمل 

الفني. 
ان عنون�ة الكاتب املرصي )ي�ارس منجي( مقاال 
ل�ه عن الرس�امة بعن�وان: )أمل نرص.. بن س�طوة 
البكتوغرافيا وعنفوان الهيوىل القديم( يعني تنمسه 
لوجود قوتن متعارضتن تتجاذبان تجربة امل نرص 
هما: رعونة الفوىض، وس�لطة النظ�ام، وهو يتمثل 
برصاع بن الخط الذي كان مسؤوال عندها عن تحديد 
املش�خص واعطائه اوىل مالمحه الجنينية الش�كلية 
بينما اضطلع اللون باعطاء االشكال صالدتها، وهو 
رصاع يج�ري يف النهاية عىل س�طح اللوحة ليربهن 
عىل مادية الرس�م كما يقول به�ذا املعنى ثر مراحل 
التاري�خ ترابطا بن الصورة والش�كل املش�خص، 
حينم�ا اندمج اش�كل باملعنى الناق�د خالد خضري 
الصالح�ي ويضي�ف يف صفحت�ه يف الفي�س ب�وك  
تعليق�ا له عىل مقال للرس�امة امل نرص يف الفيس 
ب�وك "تط�رح الكاتبة والرس�امة املبدعة امل نرص 
قضي�ة غاية يف االهمية وهي امكانية وجود: تجريد 
يتك�ئ عىل الواق�ع، وتمتص حواس�ه تفاصيل ذلك 
الواقع .. ويس�تند إىل الخربات املب�ارشة .. تجريد ال 
يتناقض مع الحياة وال ينسحب منها.. اي انها تقدم 
امكانية وجود تجريد مؤنس�ن، فيه روح املش�خص 
رغم غياب جسد ذلك املشخص.. انها تطرح افكارها 
بلغ�ة مفاهيمية خالية من ترهل اللغة البالغية التي 
يقع يف براثنها بعض الكت�اب.. تحياتي لك"، منتهيا 
اىل ان امل نرص تضع يف حس�اباتها ان يجد او ال يجد 
املتلقي يف أعمالها مشخّ�صاٍت أو أشباح مشّخصات؛ 
فهي تعترب مهمتها تنتهي ألنها أودعت تلك األشكال 

روح املشّخص كامنة يف خطوطها، وبقعها..
ان الوص�ف  ال�ذي تقدم�ه ام�ل ن�رص ع�ن احد 
الرس�امن ينطب�ق عليه�ا وال نحتاج س�وى تحويل 
العب�ارة اىل املؤن�ث لنجده�ا "عاكفًة ع�ىل أوراقها، 
مأخوذة ىف دواخلها كمن يبحث عن يشء ما مجهول، 
تعمل مبارشة بيديه�ا، وتضع اللوحة يف وضع أفقى 
قريب�ة منه�ا، لتعم�ل ع�ىل مس�توى أكث�ر تلقائية 
وتدف�ق، ويكون العمل أكث�ر حميمية وقرباً، وتكون 
الرس�امة أكثر قدرة عىل اإلمساك بالصدف السعيدة 
التى يمنحها لها تالقي خامات، وأداءات غري معتادة 
معاً ، فتندمج ىف العمل حتى تصبح ىف منطقة وسط 

بن الوعي والالوعى".  

متابعة: فار�ض ال�سمري
 ت�سوير: ح�سني علي

صب�اح يوم الخمي�س الثامن من ترشين الثاني ضيفت قاعة التك�ريل الثقافية القاص إبراهيم 
ياس�ن خلي�ل للحديث ع�ن مجموعته الجدي�دة )آخر اللي�ل أول الفجر( والصادرة ع�ن دار رند يف 
دمش�ق... أدار الجلس�ة القاص والناقد حس�ن الغبيني وبحض�ور مميز من عش�اق األدب والفن 
واإلعالم... وبعد الرتحيب بالحضور والشكر لجمعية الثقافة للجميع لرعايتها األدباء والفنانن قدم 
الغبيني السرية الذاتية للقاص الضيف مشريا لنرش اول قصة له عام 1989 يف جريدة العراق بعنوان 
/صدف�ة/ وواصل ن�رش نتاجاته األدبية والقصصية يف اغلب الصحف واملجالت وعىل مدى اكثر من 
عقدي�ن... اصدر مجموعته القصصية األوىل )أحالم رمادية( عن دار )أهلة( يف بابل... فيما حظيت 
مجموعت�ه الجديدة )آخر الليل أول الفجر( بقراءات نقدية للعديد من النقاد ومنهم القاص والناقد 
ص�ربي الحي�دري والدكتور محمد ابو خضري وعبد عيل حس�ن ثم القاص جاس�م ع�ايص... يؤكد 
ضيفنا بأنه س�يدفع لطبع روايته الجديدة وعنوانه�ا )همس الصحراء( فضال عن كتابة مجموعة 
قصصي�ة اخ�رى... القاص إبراهيم خليل عرب عن س�عادته بالحضور الكري�م واحتضان الجمعية 
لش�تى الفعاليات الثقافية واعرب لكم عن األس�ف لظهور بعض األخط�اء الطباعية يف املجموعة... 
وج�اءت نصوصها من الواق�ع العراقي وهي غري مرتبطة بزمن وغري محددة لكنها تش�ري للزمان 

واملكان... واستفرس الغبيني عن وجود قصة محزنة فهل هي مرحلة رمزية ام حدث اجتماعي؟
فعقب الضيف بان طبيعة هذا العمل اني اكتب عىل الورق واتناول حياة الناس املعنين... كيف 
يعيش�ون يف الدهاليز واألضواء وخلف األسوار... وبعد هناك قصة ملجموعة من مجانن يف مجنون 
واحد... واس�تثمرت تلك املجموعة لخلق جو نفي لهؤالء األشخاص يعتني بالشخصيات املهمشة 
والتقطه�ا برؤي�ة قاص... وتع�رض القاص خلي�ل ملداخالت منها م�ا طرحه الدكت�ور نجاح كبه 
مستفرسا بان القصة من نوع السرية الذاتية وهناك مسائل كثرية بن الكاتب واملوضوع وصعوبة 

الكاتب كان عىل عالقة مع ما كتب خضري مريي عن الجنون..!
اما القاص خالد ناجي فأش�ار يف مداخلة له بالقول... ملاذا نريد من القصة القصرية ان تواكب 
الزمن وتخدم الناس والقصة ش�ديدة االرتباط بالواقع الثقايف العراقي... لكن هناك تراجعا كسلعة 
ول�ذا تبق�ى القصة القصرية حكاية ويج�ب ان تتجه القصة القصرية اىل الخيال ولحظات الس�رية 

واالختصار...ضي�ف القاع�ة علق عىل ماج�اء... هناك حالة حضارية بها الس�لب واإليجاب ولدينا 
كّتاب وقرّاء يجدون القصة جزء ونقطة يف حياة اإلنسان خارجة عن الواقع، والحكاية تختلف عن 

الرسد القصيص واملتلقي يلتقط أشياء تتناول الحارض واملايض...
ل�ذا اق�ول هل الرسد الواقعي في�ه عيب...؟ وهل نح�ن كعراقيون عىل صعيد امل�رسح والدراما 

نحاول ان نتشبث... النص ال يغادر الواقع ألنه ينبوع... اما املخيلة او عنرص الغرابة..!
أق�ول.. القص�ة القصرية تحت�اج اىل نقد األش�ياء وكل قص�ة والدة وهذه ال�والدات لها طابع 
خ�اص... وبع�د فالف�رتة الزمنية التي كتب�ت فيها القصص كان�ت يف ثمانينيات الق�رن املايض... 
ويومه�ا كتب�ت بصمت وبعزلة عن اإلعالم... هذا وبادر القاص بالتوقيع عىل نس�خ من مجموعته 

وإهداؤها لجمهور القاعة وسط الرتحاب واالمتنان...

ليندا ح�سني
ذلك املا�سي

تقريباً كل الشقق يف هذا الحي لها بلكونات تجلس فيها 
العائالت لرتاقب بعضها كوس�يلة مس�ّلية لقتل املس�اءات 
الطويلة. وسط حركة تبادل املعلومات السمعية والبرصية 
تل�ك، تزأر مّصاصات املّتة بقرقعة ُتحدثها املياه الس�اخنة 
املش�فوطة عرب مّصاصات معدنية يحلو لسكان البلكونات 

املبالغة يف القرقعة بها.
هن�اك بلكونة واح�دة فارغ�ة يف الطاب�ق الثاني، وهي 
تبقى فارغ�ًة طوال الوق�ت، بابها الزجاج�ي اآلن مفتوح، 
لكن العتمة خلفه تمنع سكان البلكونات األخرى من رؤية 
ما بداخله. خلف الباب صالون صغري فيه مكتبة تس�رتخي 

فيها مزهريات رخيصة وكؤوس نبيذ تراكَم عليها الغبار.
يف الصالون باب مفتوح نصف فتحة ُيفيض إىل غرفة نوم 
معتمة فيها امرأة مستلقية عىل الرسير. املرأة مستغرقة يف 
الن�وم يف الغرفة التي يقف عند نافذتها رجل يرخي أنظاره 
املتعب�ة عرب النافذة. س�يخرج بعد قليل إلنج�از يشء ال بدَّ 
م�ن إنج�ازه. الرجل اس�مه عدنان، وهو ضاب�ط متقاعد، 
وربم�ا يكون أصغر الضباط املتقاعدي�ن يف البلد، فقد عمل 
املستحيل ليخرج باكراً من الجيش، وقد استهجن فعلَته كلُّ 
َم�ن عرفه، ما عدا ه�ذه املرأة التي تنام هن�ا. بعد تقاعده 
املبكر اش�رتى رسفيس�ًا، وعمل س�ائقاً عىل الخط الشمايل 
للمدينة، لكنه اليوم يفكر مجّدداً بتغيري مهنته، فهو يلتقي 
دائماً بش�باب يتفرَّس�ون بش�اربيه ووجهه املأل�وف بينما 
يناولونه اللريات املعدنية، ثم يغلقون الباب وهم يش�كرونه 
بحرارة، وينادونه ب�»سيدي«. هو ال يتذكر أحداً منهم، هو 
ال يتذك�ر أح�داً من حياته الس�ابقة، لكن عمله كس�ائق ال 

يرتك له فرصة الستئصال ذلك املايض.

يريد أن يعمل يف م�كان آخر، قال اليوم للمرأة التي تنام 
به  اآلن يف الغرف�ة. قال لها إنه ال يحتمل اإلحراج الذي ُيس�بِّ
ه�ؤالء العس�اكر الس�ابقون، وإن�ه ليس »س�يد« أحد. إنه 
عدنان سائق الرسفيس، والذي سيبيع رسفيسه اليوم دون 

ندم، وسيعمل يف تربية الدجاج.

�سابط متقاعد

دخ�ل إىل العيادة العمومية مرتدياً طاقيًة تش�به طاقية 
غيفارا، كان ق�د نالها هدّية من ضابط رويس 

قبل س�نن بعيدة. كانت الطبيبة تجلس خلف مكتب كبري، 
ة يف أرجل املرىض املصابن بالس�كر. قال لها  �ق باملك�ربّ ُتدقِّ

الرجل:
مرحباً، أنا العميد املتقاعد رجب.
ردَّت عليه دون أن ترفع نظرها:

أهالً بك.
بح�ث وس�ط الزحمة ع�ن مقع�د ل�ه وأراد الجلوس يف 
أقرب م�كان ملكتب الطبيب�ة. كان ابنه يس�نده من ذراعه 
ويساعده يف الجلوس وامليش والحركة، وأحياناً يساعده يف 

رشح أفكاره حن ينىس واحدة منها.
قال لها: هل تستطيعن مساعدتي؟
قالت له: كيف أستطيع مساعدتك؟

قال لها: أنا مريض س�كري، ولكن مش�كلتي ليس�ت يف 
الس�كر، مش�كلتي يف هذا الرأس. يف النس�يان... نسيان كل 

يشء. كل يشء. هل لديك دواء يعيد الذاكرة؟
كتبت له الطبيبة وصفة عىل عجل.

حمله ابنه من ذراعه ليتن�اول الوصفة من الطبيبة، ثم 
وّدعها ومىض مسنوداً بذراع ابنه الشاب.

يف الشارع دعك الوصفة باحتقار، وطلب من ابنه أخذه 
إىل عيادة حكومية أخرى.

الوصفة لم تكن لتنفعه، ذلك أنه ليس الشخص املصاب 
بالنس�يان وإنم�ا هؤالء، وه�و بحاجة إىل عرشي�ن مليون 
وصفة م�ن هذا ال�دواء الذي يعي�د الذاكرة، عىس الش�عب 
يستعيد ذاكرته أخرياً ويتذكر سيادته، سيادة العميد رجب. 
لك�ن اآلن ال بد من الدخول إىل عيادة جديدة، إن الحديث مع 
هؤالء األطباء ال ُيكلِّف شيئاً فهم يعملون يف عيادات الشعب 
والتحّدث إليهم ُيريحه قليالً، ُيريحه من ألم الجلوس وحيداً 
واالختالء ب�كل تلك الذكريات التي نس�يها الجميع ولم يعد 

يتذّكرها أحد سواه.

االحتفاء بـ " آخر الليل أول الفجر" 

قصتــــــان
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 ما الذي كان يدعو بعضنا، يف زمن الش�باب، إىل ترقب رواية 
جديدة لنجيب محفوظ، وإىل الفرح بظهور ترجمة أنيقة القوام 
لرواي�ة »م�دام بوف�اري«؟ ملاذا ال ت�زال تتص�ادى يف ذاكرة كثر 
خط�وات »آهاب« يف »موبي ديك«، وهو يقطع ظهر الس�فينة، 
ذهاباً وإياباً، يف ليله املوحش الطويل؟ ما الذي يدعونا، اليوم، إىل 
»قراءة« رواية لقادم جديد، يدخل إىل الكتابة الروائية متوجس�ًا 
قلق�اً، أو يدخل إليها بخف�ة غليظة تتاخم الوقاحة؟ والس�ؤال 

ه�و: مل�اذا نق�رأ الرواي�ات؟
 يف زم�ن الق�راءات األوىل كان هن�اك الفضول الَف�ِرح، الذي 
ينتظر روائياً يضيف إىل الحياة حياة جديدة، ويضيف إىل حياتنا 
س�ؤاالً نختل�ف فيه ونضي�ف، بدورن�ا، إىل صورت�ه املعروفة � 
املجهولة ملمحاً جديداً. ملاذا ُقت�ل ذلك املغرتب النموذجي، الذي 
طرق أبواباً عابس�ة، يف رواية »اللص والكالب«، وما هي النريان 
الس�عيدة التي دفعت أمريكياً إىل املوت يف إس�بانيا يف »ملن تقرع 
االج�راس«، وم�ا هو ذل�ك الطموح املخ�ادع ال�ذي أودى ببطل 
»األحمر واألس�ود« إىل املقصلة؟ بعد الفض�ول املرح، الذي يعثر 
عىل اإلجابات أو يخرتعها )َمن منا من لم يخطئ القراءة وانتىش 
بقراءة واهمة؟(، جاء زمن تأمل الروايات، التي تتأمل مخلوقات 
متناطحة تعابث زمناً، يكرسها حني يشاء ويتابع املسري. يظل 
س�ؤال القراءة الواهمة، ربما األكثر تماسكاً، ذلك أن يف الكتابة 
الروائي�ة، التي تتصارع عىل أبوابه�ا جموع من القمح والقش، 
ما يسمح بحرية كريمة، تتيح الوهم والحلم والتأمل ومساءلة 

مستفزة، ال تخفض صوتها بعد انتهاء القراءة.
 نقرأ الروايات هرباً من الحكايات، ونقرأها هرباً من س�لطة 
البالغ�ة والبالغ�ة الس�لطوية، وهرباً م�ن يق�ني »النظريات«، 
التي كلما ش�اخت لبس�ت وجوهاً جديدة. ولكن ملاذا الهرب من 
الحكايات، التي التصقنا بها أطفاالً وألصقناها بأطفالنا، حني 
جادت علينا الحياة باألطفال؟ إنه الهرب من قصور الرمال ومن 
حكايات الرباءة، التي تخترص الحياة إىل ما ال يمكن اختصارها 

األطف�ال إليه، ألّن يف غلظة الحياة  يم�ّزق  م�ا 
أين  الصي�اد وحكاياته�م:  ه�و 

ال�ذي  يستطيع أن اللذي�ذ 
 » ع ُيف�ز ب » ئ�ا ذ

»األبراج« والقصور املؤتمتة الحراس�ة؟ وم�ن يوصد األبواب يف 
وج�ه خيول »الجوع« التي تقفز ف�وق األطفال وأمهاتهم؟ يف 

روايت�ه »جوع«، التي تش�به »جوعاً« آخ�ر، توقف روائي 
م�رصي نجيب أم�ام فضائ�ل »القش«، الذي »يس�لك« 

الجائع به أس�نانه يف انتظ�ار »الخبز الح�ايف«، الذي 
يحتك�ره س�ادة »قرص املطر«. لي�س يف الحكايات 

إال َوْه�م الحكاي�ات، الذي تجعل�ه الروايات مادة 
للسخرية، ذاهبة من األسوار إىل ما وراء األسوار، 

ومن »الخبيئة« إىل ما وراء الخبيئة، وس�ائرة 
من الفردوس إىل »ما وراء الفردوس«... وما 

ه�ي حكاية البالغ�ة يف وجوهها املختلفة؟ 
إنها اغتصاب الكلمات الذي يعالج الجرح 
بالطلق�ات، مح�ّوالً الكلم�ات إىل أش�ياء 
بمواضي�ع  ومس�تبدالً  له�ا،  وج�ود  ال 
الحي�اة مواضي�ع يطلقها اللس�ان وال 
تغادر ح�دوده. أو إنها الله�و اللغوي 
املس�تبد الذي يقطع الكلم�ات امللونة 
الرقيقة الصوت التي تش�تق وجودها 
من مواضيعها، وتع�رتف باملواضيع 
وتزيح عن وجهها الغبار. ولهذا نقرأ 
كتاب »سأكون بني اللوز«، يف كلماته 
املتح�اورة املوحي�ة الناقصة، ونرى 
املنف�ى يف نث�ر »الح�ب يف املنف�ى«، 
ونجرّس الكلمات الس�ارحة الطليقة 
يف أكث�ر م�ن رواي�ة. ف�ال تلقني وال 
مكان ملا هو أقل من التلقني، ألن بني 
»املتخّي�ل« والتلقني غربة، هي غربة 
طبيعة الحياة عند الس�وط واألقنعة 
و »قال املعلم«، الذي يكّرر كالماً قاله 
»معلم« آخر. ولهذا يرتاح »املعلّم« إىل 
»املسطرة والطباشري ووجوه التالميذ 

الصغ�ري«  »دف�رته  وإىل  املتناظ�رة«، 
املتوارث القديم، وال يرتاح إىل »قنديل أم 

هاشم«، فإن فعل أنزلها رسيعاً إىل مائدة 
املس�موح واملمنوع، الت�ي ال تغادر دفرتة 

القدي�م أب�داً. يرتاح »الدف�رت البالغي« إىل: 
كي�ف؟ ويضع اإلجابة يف الس�ؤال، وتطمنئ 

الرواي�ة إىل: ملاذا؟ محتفي�ة بموائد الفضول، 
التي ال تس�تضيف »الواح�د«، وتوقظ يف عقل 

القارئ عقوالً متعددة.
 تتعام�ل »العل�وم االجتماعي�ة« م�ع حقولها 

املختلفة بصي�غ معرفية متع�ددة: القانون، الذي 
ال يرح�ب كثرياً باالحتم�ال، واملفهوم، ال�ذي يكّثف 

الوقائ�ع يف لغ�ة مختص�ة، واملقول�ة الت�ي تخرب عن 
املنهج،...تح�اور »العل�وم االجتماعي�ة« التاريخ املعريف 

الذي أنتجها، محاولة »إتقان النظرية« واختصار الحياة إىل 
تعابري مطابقة، حتى لو تطلّب ذلك برت بعض أعضاء الحياة. 
ومع أن الرواية ش�حاذ يمد يده إىل موائ�د املعرفة املختلفة، 
يسأل التاريخ شيئاً، وعلم النفس وعلم االجتماع وتاريخ الفن 
أش�ياء، فهي، عىل رغم »ش�كلها الفقري« تترصف باملعارف 
جميعاً منتهية إىل »جوهر اإلنس�ان«، املحتشد بأسئلة الحب 
والغن�اء والفناء واالنتظار واالغرتاب، وذل�ك التداعي الواقف 
يف نهاي�ة الطريق. نقرأ الرواية هرباً م�ن ضيق الحياة ورغبة 
بمعرف�ة الحي�اة، ألن الرواية كتاب�ة أخرى للحي�اة، تنفذ من 
العارض إىل الجوهري، ومن املتوقع املبذول إىل الالمتوقع، ومن 
القائم املتكلّ�س املتيّبس املعتاد النهائ�ي إىل املرغوب والالمرئي 
وامللتب�س والالنهائ�ي. ولهذا تب�دو الرواية مس�ّورة بالغموض 
واالحتمال واألمل، إذ يف كل رواية رحيل وعودة مؤجلة وإنس�ان 

مغرتب ملموس يخفق فيه إنسان موعود لم يره أحد.
 ونق�رأ الرواي�ة ألن يف الرواي�ة فتنة الرواي�ة، املاثلة يف حوار 
مع موتى ال يموتون. يذهب البعض إىل زمن الفراعنة ويؤنسن 
الفرعون، ويتبّس�ط آخر مع »ابن سبعني« ويصاحبة يف تجوال 
طويل، ويلجأ ثالث اىل ضابط قلق حارب مع »العرابيني« وانهزم، 
ويقتفي راب�ع آثار صبي نجيب من جبل لبنان القرن التاس�ع 

عرش... ال 
ت  ا م�و أ
كتاب�ة  يف 
تصالح  روائية 
األحي�اء  ب�ني 
وترس�ل  واألم�وات، 
متع�دد  إىل موك�ب  به�م 
األل�وان، يلغي املس�افة بني ما 
كان وما س�يكون. للش�خصية الروائية، التي يج�ود بها روائي 
عليم، م�وت يلتبس بالحياة وحياة تلتب�س باملوت، وزمن ثالث 
تعي�د القراءة صنعه، ألّن الرواية كتاب�ة وقراءة، أو قول ناقص 
يتعهد القارئ بتجديده بتجارب الحياة. والرواية، يف االتجاهات 
كلها، كتابة عن الزمن اإلنساني الكثيف والتحرر منه يف آن. ذلك 

أنها حاضنة الكائن وما كان وما س�يكون.
 نق�رأ يف الرواية س�رية الحي�اة، املمتدة بني بداي�ة ونهاية ال 
يس�ّيجها أحد: شيخ رضير ينبثق يف بداية الطريق، وشخصيات 
تتوال�د بعد حني، وآخرون يرافقون أجدادهم إىل املقربة، وأحفاد 
غ�ادروا ش�بابهم، يمش�ون يف لي�ل الحي�اة، قب�ل أن يأخذه�م 
النع�اس. كل الرواي�ات الحقيقية »رواية أجيال«، كان الس�ائر 
فوق سطورها فرداً أرهقه التعب، أو أفراداً يتناسلون يف عرض 
الطري�ق. وما فتنة الرسد، كما تقول األرواح الفرحة، إال تكامل 
ش�خصيات روائي�ة، تول�د ذات لي�ل ويزاملها الزم�ن إىل بقعة 

معتمة، يتبادل األحياء واألموات فيها حواراً ال ينتهي.
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�شعر

حامت ال�شكر

عر�س القا�شم واغتيال اخل�شوبة

ه�ذا بابيل آخر من زمن الخس�ائر والندب عىل 
م�ا مر م�ن أيام، بل عىل ما س�يأتي منه�ا أيضاً. 
عب�د األمري خلي�ل م�راد) باب�ل 1953( يف ديوانه 
الثاني )الضحك من األيام اآلتية( 2009 يس�تعيد 
م�ا تمث�ل يف القل�وب والعق�ول ح�ول ضحك هو 
م�ن رش املصيبة، حي�ث يتقابل الضح�ك والبكاء 
كفعلني متعاكس�ني ش�عورياً، وكتعبري عن حالة 
وموق�ف متباينني إش�ارة لتض�اد داليل ال تخفف 
من�ه محاول�ة جمعهما، كم�ا فع�ل املتنبي ذات 
انفع�ال، فوصف مضحكات م�رص بأنها )ضحك 
كالب�كا(. وال تربي�رات برغس�ون يف كتاب�ه ع�ن 
الضحك، وداللة املضح�ك والبحث عما يقربه من 
املبكي. فالشعراء املعارصون ال يعرتفون بحقائق 
جغرافي�ة أو طبائ�ع برشية مس�تقرة. هنا بكاء 
كالضحك، مما يخبئ الزم�ن، وتقودنا إىل دالالته 
عتبة الغ�الف التي تتوس�طها اللوح�ة التعبريية 
للفنان محمود العجمي الذي جعل صليب الخشب 
مغطى بستارة ظهرت منها ذراع املصلوب تقطر 
دماً تجمعه آنية تحت خش�ب الشجرة املنقصف. 
وهو يقوم بدور اس�تباقي إلبالغ رس�الة املحتوى 
بمعني�ني: خط�ي غ�اليف مبص�ور، وآخ�ر زمني 
مخترص باألي�ام اآلتية، وتوقع حص�ول ما يدعو 
للضحك يف ثناياها املؤسية، كما حصل لطفل ابن 
الرومي ال�ذي رأى أنه يبكي عند الوالدة )ملا تؤذن 

الدنيا به من رصوفها(.
 ويعزز اإلهداء هذا الش�عور باآلتي، فهو يهدي 
عمله للراحلني وملن سريحلون يف األيام اآلتية التي 
)لم( تسع أوجاعه، كما يقول، رغم أنها لم توجد 
بعد، فانحرف بزمن املستقبل إىل املايض عكس ما 
تعم�ل )لم( التي تنفي الزم�ن املايض رغم صيغة 
الح�ارض )لم تس�ع م�ن قب�ل( أما لدى الش�اعر 
فاألوجاع لم تس�عها األيام اآلتية، يعبث الش�عراء 
بالزم�ن لغوي�اً كأنم�ا انتقاًم�ا وث�أراً م�ن عبثه 
بمصائرهم أو مصائر من يحبون. يهدي الشاعر 
الكثري من قصائده لشهداء وشهيدات وملن فقدوا 
أبناءهم من أصدقائه، وملن نالتهم الشيخوخة أو 
ابتعدت بهم الطرق. وألوجاع حس�بنا أنها نسيت 
يف تقويم أيامن�ا العاصفة والحبىل باألحداث، عن 
أطفال ملج�أ العامرية وفلس�طني وعن املش�هد 
الدام�ي نفس�ه ال�ذي يق�وده طغاة ويرس�مون 

تفاصيله.
الدكتات�ور مرمزا له بإنس�ان تخلف عن زمننا 
وتغ�رب ع�ن جمالي�ات حياتنا )لم يع�رف نخلة 
مريم/ لم يطعم ريقه من دجلة/ أو عسل الفرات/ 
لم يعرف بغداد ولياليها/ ألنه هتك عذريتها يف ليلة 
طمث س�وداء / لم يع�رف حمورابي /ألنه حصد 
مسلته عىل رؤوس األش�هاد/ لم يعرف الشعر / 
ألنه مطوق باملدائح املوسمية والرجال الجوف..(. 
ولهيمنة الزمن عىل رؤية ش�عراء بابل املعارصين 
تبدو مفردات القاموس الرتاثي منبثة يف القصائد 
إعالناً عن تواصل الزمن املايض واآلتي فثمة )ليل 
الي�ل وإثمد وَحب�ب وذوائب وغاللة وِقيّس وأس�ل 
ولجني وكلكل وِثفال وشؤبوب وغرثى وصالل..( 
يف رؤية ترتدد بني الحداثة كأس�لوب والواقع الذي 
انغمر فيه وجعله يتس�اءل: )كي�ف أرفو قلقي/ 
ويدي تنثر أوصايل من بيت لبيت(، مش�رياً للعنف 
األعمى الذي رضب األمكنة وأهلها ونالت مدينته 

منه نصيباً.

�شرفات

بكاء كالضحـــك

�شرفات

 في�شل دّراج

ملاذا نقرأ الروايــــــــــات؟

          طالب عبد العزيز

 من باب املُراد جئُت
 وجئُت

 ليتني من باِب
 الندم

 املؤّدب قادني
 وإىل خوخٍة يف بّرية 
 املسجد أوثَق فريس

 وأغدَق الكثرَي من األمل 
 عيل

 قال: 
 سيوُثقه، وعاَد

 صّب املاء عىل مرفقي 
 وقال: 

 صيل
 قلت: 

 ترّفق, يا هذا
 فأنا امرأة كرس الّجنُد

 َمَحمل زينتي
 واصطفق الباُب ورائي.

 كانت الشمس تومُئ
 والفجُر يف جّبة الشيخ

 ظامر
 والفاخت الحماُم يف 

 الصحن ينئُّ
 وندياً كان صوت املّؤذن

 يف القمر املائل البعيد
 نرشُت قبالَة الرّشق 

 كفّي 
 انهارت أساوري 

 بارٌد ذهُب األساور يف مرفقي

 ومثل نخلٍة مفجوعة 
 سقطُت

 وقمُت
 سقطُت 

 وقمُت
 فرأيت خّفَي مقلوباً
 وأصابعي توجعني 

 صّحُت باملؤّدب 
 مالك وامرأة تركت

 مشبَك شعرها
 يف ََسبِت البيت 

 وال أعلُم أين نسيُت
 قالدتي 

 وقناَة ُكحيل
 وهذا األزرق الشذري

 ُيبكيني.
 يا سّيَد

 الكاظمني
 يا سيدي 

 يا ابن جعفر
 ضيّقٌة الدنيا

 وّضيٌق كمُّ العباءة 
 وأنت سوٌر من الفّضة 

 ذهٌب باذٌخ 
 وشّباٌك قيص

 فاقرتْب
 كيما ُأصلح

 لغتي 
 هذا اللفظ املرتبُك 

 تائهٌة أنا يف لّجك
 الشذري 

 لكم يبعُد الجرُس 

 هذا الرضيُح الفنار
 وهذه الفسيفساء

 كم تبعد ؟
 واإلماُم تعّجَل بركعة 

 الفجر بنا،
 وخازُن الكتب نائٌم

 وأنا لم انقض وضوئي بعُد 
 ومن َِولٍه يبيع

 املصاحَف
 أمِس أستأجرت عباءًة

 وأعطاني )ضياء الصالحني( 
 قال: 

 ال تدخيل من باب الندم 
 كان الهالل جامداً يف 

 املنارة 
 والكاظّمية كرٌخ 

 وزقاٌق طويل
 جرٌس عىل دجلة 

 وقيرّصيٌة يستأُجر 
 الباعُة َمغربها

 والرّشيُف ريض
 وأنا امرأة خانني

 فرحي 
 وكرَس الّجنُد َمَحَمل 

 زينتها 
 واصطفَق الباُب ورائي

 بارٌد تحت القميص 
 شعري

 وعاطلٌة يدي 
 وأنت ضلوُع التائهني

 يا سيدي
 عىل أّي كرٍخ ترك

 السعاُة
 رضَيحك البايل الفقري

 وبأّية بادية نزلت ؟
 ال أريدك مسموماً ميتاً 

 عىل رمح 
 أريد عمامتك 

 علّني أبلُغ بك بعض 
 هذي السماء

 التي تبعُد 
 فأنا امرأة ال أُحسُن

 الدعاء
 مغلولٌة لغتي

 وهذا بابك الذهب
 وهذه الفّضة شباٌك 

 وأحرٌف عطيش 
 وأنا متاخمة لهن

 فادُع ربك أن يرشح
 صدري لك.. لرت 

 ضيٌق كمُّ العباءة
 وأنت الفضاء كلّه

 وهذا الفرات األزرق
 ُيغرقني..

 لم اقرأ سطراً
 والكتاُب تمّزق يف يدي

 أربكني اإلماُم الَعجوُل 
 وهذه ضيقٌة 

 ال الباحة 
 وأدُع ربَّك

 فأنا امرأة كرس الجند...
 واصطفَق الباُب ورائي.

باب الندم
  جابر خليفة جابر

تتجاور الرمزية وفراغات القراءة والرسد الواقعي 
والغرائبية وتتمازج يف رواية حميد الربيعي)جدد موته 
مرتني( كما تجاورت وتمازجت شخصياتها الذكورية 
الرئيسة االربعة/نجم الفحام ومريزا وسعدون وجليل 
حيدر/لتضف�ي باالضاف�ة اىل مري�م االنث�ى االوضح 
يف ه�ذه الرواية مالم�ح تتيح لقارئه�ا أو متأملها ان 
يستعيد معالم املش�هد العراقي بدءا من هدوء الحياة 
في�ه وحيويته�ا وبس�اطتها حتى الخمس�ينيات وما 
ج�رى بعدها من تحوالت مأس�اوية خاصة يف العقود 
الثالثة االخرية من القرن العرشين. قدم حميد الربيعي 
عرب اش�تغاالته الشكلية يف هذه الرواية رسدا تجريبيا 
حاول من خالل�ه عرض مضامين�ه الضاجة بصخب 
االحداث العراقي�ة وعنفها وانفعاالتها، ويمكن القول 
ان )ج�دد موت�ه مرت�ني( كرواية ارتدت ش�كال جديدا 
ولم تكن تكرارا او نس�خا لتج�ارب االخرين، وان كان 
ذل�ك بحال ما عىل حس�اب مس�احات القراءة،خاصة 
الكس�ولة منه�ا والتي تمث�ل املحيط والس�عة االكرب 
للق�راءة والتلق�ي. عام�الن ايضا يرس�مان متجهات 
الرواي�ة وأحداثها ويحمالن رمزي�ة عالية / االول هو 
مكان الرواية او منطلق احداثها وهو عكد االكراد ومنه 
ترعرت ش�خصيات الرواية وتعالقت ارتباطاتها ومن 
هناك تفرقت مصائرها لتلتق�ي فيما بعد. أما العامل 
الثاني فهو مناس�بة "عرس القاسم" وهو جزئية من 
مأس�اة عاش�وراء تضج بعاطفيتها وانسانيتها ككل 
أحداث عاشوراء والتي تشبعت بها وجدانية العراقيني 
وترك�ت بصماتها واضح�ة عليهم وعىل س�لوكياتهم 
ومواقفهم ومجمل تاريخه�م وتحوالتهم الحضارية. 
كان مق�ررا وفق�ا للحكاي�ات العاش�ورائية ان يت�م 
زفاف الش�اب الهاش�مي القاس�م من ابنة عمه ،لكن 
قتل�ه وذبحه يف كرب�الء حال دون اتمام ه�ذا العرس، 
والرواية كلها قائمة بش�كل واض�ح عىل فكرة اغتيال 
الخصوب�ة وايقاف االع�راس كما منع إتم�ام العرس 
الطف�ويل بني نج�م الفح�ام ومريم وكم�ا تفنن نجم 
الفح�ام بعده�ا او امتل�ك طاقة عجائبي�ة تمكنه من 

اخص�اء الرج�ال وقتل بيوضهم.كاش�ارة رمزية او ما 
اصطلح عىل تس�ميته بمعادل موضوعي لحالة العقم 
العام�ة الت�ي يعاني منه�ا املجتمع ال�ذي تتحدث عنه 
الرواي�ة وهو املجتم�ع العراقي. ه�ذان العامالن، عكد 
االك�راد وعرس القاس�م، كان الغرض م�ن توظيفهما 
رسدي�ا هو االش�ارة ول�و تلميح�ا اىل املكون�ني االكرب 
م�ن مكون�ات الش�عب العراقي التي تعرضت لقس�وة 
وبط�ش افعال االخصاء الق�رسي والدموي ومحاوالت 
التصفي�ة املادي�ة واملعنوي�ة ، وهما العرب  يف وس�ط 
وجنوب العراق والكرد يف ش�ماله. ومع ان نجم الفحام 
الش�خصية الرئيسة يف الرواية قد تعرضت ملا يناظر او 
يعادل االخصاء ح�ني حيل بينه وبني الزواج بالصغرية 
مري�م //اال ان املؤلف اس�تطاع وعرب القف�ز باحداثه 
ت�اركا فراغ�ات م�ن الرسد ك�ي يمألها خي�ال املتلقي 
وذائقت�ه //، ليش�كل نجم الفح�ام كمتخصص بارع 
وبقدرات عجائبية يف الس�لوك الس�ادي تجاه االخرين 
باخصائه�م وابادة بيوضهم. وفعل االخصاء الجماعي 
ه�ذا عرضت�ه االح�داث الروائية ايضا عرب االش�ارة اىل 
جرائم االنفال الش�هرية بدمويتها وعنفها وكيمياوتها 

ممثلة بم�ا جرى يف قلع�ة دزة للعراقيني الكرد - 
م�ن نجا من الخ�ردل منهم- وللعراقيات وس�بي 
مريم/ نتذكر هنا السبي العاشورائي/ فيما تربز 
رمزية املياه ودمل�ون ووقائع اختطاف املعارضني 

وهم احياء وش�حنهم بالصناديق الدبلوماسية اىل 
بغداد لتصفيتهم وغري هذا من التباس�ات وغموض 
جمهوري�ة الرعب العراقي�ة والت�ي ادت اىل اختتام 
ذاك العهد االول الس�عيد املسالم ، عهد تحاب الناس 

وتوادده�م ، عهد ام خليل والحمائم وس�وق الطيور 
وخفق�ات اجنحته�ا تفاديا للصيد والع�اب الطفولة 
واعراس�ها وشاي القاسم وخبز العباس ، اختتام كل 
ذل�ك بالظالم والبش�اعة واالغتيال االس�ود للخصوبة 

والنم�اء، ه�ذه النهاي�ة كان ال�رد عليها ه�و البحث 
ع�ن جنة دملون واالتج�اه اليها فهي عن�وان الخرضة 
والخصوبة والحياة، وكانت هذه العودة او محاوالتها 
تتم يف الرواية عرب عدة رحالت بدأت برحلة عزيز/رحلة 

الخضريي/ رحلة مريم/ رحل�ة داعرة/ رحلة دملون/ 
رحلة مجاري.. لكن تسلسل الرحالت يوحي باالنحدار 
والتهابط وليس السمو والتعايل فمن النقاء اىل املجاري، 
من الهواء الطلق ورفرف�ة االجنحة اىل ما تحت االرض 
ومج�اري املي�اه، وهكذا تواكب�ت حياة نج�م الفحام 
كرم�ز ل�ذاك الواق�ع املر املتفح�م واالش�د غرابة حتى 
من الواقع ، عاش�ه العراق ول�م تزل خصوبته تتعرض 
لالخصاء واملحاربة من خالله مرات ومرات. والس�بب 
الرئيس ل�كل هذي الحرب ال�رضوس املتكررة بارصار 
كما تقول سيمياء الرواية واشاراتها هو عرس القاسم 
واس�تبدال صبغة الحناء باراقة الدم الربيء وحمرته ، 
لتس�تمر - وهذا ما يراه القارى ءعرب اش�ارات الرسد 
-  لتس�تمر حروب االخصاءات وطاعوانها املدمر مالم 
يت�م ذاك الع�رس العراقي االول، عرس القاس�م ويثمر 
االخص�اب خ�ريات وخرضة وس�الما.. تحي�ة ل حميد 
الربيعي واش�تغاله الرسدي الجديد ودعوة للمختصني 
لتن�اول هذا العم�ل املتميز بما يس�تحق م�ن التحليل 

والقراءة.

 قراءة يف "جدد موته مرتني" للروائي محيد العراقي
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نانيس حتلم بـ"ولد"
أكدت الفنانة اللبنانية نانيس عجرم أنها تعيش حياة أرسية سعيدة برفقة بنتيها وزوجها، وقالت إنها أصبحت أكثر قلًقا عىل املستقبل 

وتتمنى لهما حياة أجمل.
نانيس أضافت إن حياتها اكتملت بوجود إيال وميال، مشيرة إىل أنها تتمنى إنجاب صبي حتى تكّون عائلة كاملة ولتكون »أم الصبي«. 
الفنانة اللبنانية أضافت أنها ال تجد وقتاً لتخوض تجربة التمثيل برغم أنها تتمنى أن تفعل ذلك، الفتة إىل أنها لم تشاهد أعمال مواطنتها 

هيفاء وهبي.
من جهة أخرى تسيتعد الفنانة اللبنانية للمشياركة يف برنامج اكتشاف املواهب أراب أيدول إىل جانب راغب عالمة وأحالم، وكانت  نفت 
املشياركة يف وقت سيابق، ألخذ الوقت الكايف للتفكر يف األمر إال أن مصادر مقربة منها كشيفت يف ما بعد عن تأكيد نانيس االنضمام إىل 
لجنة تحكيم الربنامج، ورأت آراء أن عجرم سيتكون بديلة ألحالم بينما توقع آخرون اإلبقاء عىل االثنني لتكون اللجنة رباعية، وهذا ما 

سنكتشفه حال بدء الربنامج .

ل الغياب عىل تقديم ما ال  هيفاء حسني: أفضِّ
يريض اجلمهور

أفادت الفنانة البحرينية، هيفاء حسيني، بأنها تفضل الغياب عن السياحة الفنية ألكثر من عام 
من أجل البحث عن الدور الجيد يف عمل درامي متميِّز يريض الجمهور، موضحة أن تقديم عملني 

أو أكثر كل عام ليس رشًطا وال سبًبا للنجاح.
ني دراميني ولكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستختار أحدهما  وأوضحت هيفاء أنها بصدد قراءة نصَّ

أو ستشيارك يف االثنني معاً، مشيرة إىل أنها ال تسيتعجل املشياركات الفنية إال بعد أن تقتنع تماًما 
بالدور املسيند إليها ألن كل خطوة هي محسيوبة عليها. يذكر أن الفنانة هيفاء حسيني شاركت يف 

رمضان املايض بثالثة أعمال درامية "ملحق بنات"، و"يا تصيب يا تخيب"، و"عجب".

ساندي تعلن احلرب عىل نوال الزغبي
بياناً حمل اتهامياً موجهاً للنجمة اللبنانية نوال الزغبي بمحاربة األوىل عىل خلفية أصدر املكتب اإلعالمي للفنانة املرصية ساندي 

بحفلة كان من املقرر أن تجمعهما.قيام األخرة بمنعها من الغناء يف دبي 
ظهور ساندي معها عىل املرسح وتمنعها من الغناء"، البييان جياء عنوانيه: "نيوال تخىش 
أن تقيدم سياندي أوىل الفقيرات الغنائيية للحفيل وجياء فييه إنيه كان مين املفيرض 

8 ترشيين الثانيي يف خيمية أسياطر الغنائيي الخيري، الذي أقييم الخميس 
نوال الزغبيي رفضت ظهور بفندق أتالنتيس النخلة دبي، ولكن الفنانة 

صغر سينها، خاصة سياندي معها عيىل املرسح، خوفاً مين تألقها و 
أهيم بعد نجاح ألبومها األخر "أحسين من كتر"، واحتاللها  أغلفية 

املجالت يف الوطن العربي يف اآلونة األخرة.
البييان أضياف: "يبدو أن غيرة نوال من سياندي فاقيت الحدود، 
خاصة وأنيه يف الفرة املاضية بدأ العد التنيازيل لنجوميتها، وبدأت 

عالمات تقدم السين تظهر عليها، فبدالً من الوقوف بجوار ساندي، 
حرصت عىل محاربتها".

سياندي ختمت بيانها الصادر عن مكتبها اإلعالميي بنقد الذع للزغبي 
التي وصفتهيا بالنجمة التي تحرص عىل الظهور أمام الكامرات بصورة 

الفنانية التي تشيجع املواهب والنجوم الصاعدة، متسيائلة: "هل كان هذا 
كان ستاراً يخبئ وجهها املزيف وافتعال »الربوجاندا« اإلعالمية؟".

هل لإلخوان عالقة
 بطالق هيفاء وهبي؟!

عيىل الرغم من نفيي رجل األعميال أحمد أبو هشييمة طليق 
الفنانية هيفاء وهبي، ألي سيبب ينرش عن 
طالقيه من املطربة اللبنانية، فإن الصحافة 

لم تتوقف عن نرش أسباب الطالق.
بحسيب تقريير نرشتيه صحيفية "األخبار 

اللبنانيية" فإن الرشاكة التيي ربطت بني أبو 
هشييمة ورجل األعمال اإلخواني حسن مالك 

لسنوات كانت السبب يف وقوع الطالق. 
فميع زيادة اسيتثمارات االثنني بعيد أن أصبحا 

املسييطرين عيىل سيوق الحديد يف ميرص، طلب 
ماليك من أبو هشييمة أن يختار بيني رشاكتهما 

وبني زواجيه من هيفاء وهبيي، ألن رشيك طليق 
هيفياء وجد أنيه ال يمكن أن تكيون زوجة رشيكه 

مطربة معروفة بأغنياتهيا املثرة، حتى ال تتعرض 
جماعة اإلخوان ألي انتقادات.

وعادت الفنانة وهبي للظهور عىل املجتمع االلكروني 
ألول ميرة بعد إعالنها خرب طالقها مين زوجها أحمد 

أبو هشيمة.
كتبت هيفاء عىل حسيابها بموقيع Twitter مع صورة 

أثناء مرفقة لها مع أبو هشييمة: "لحظات السيعادة مازالت  حية، حتيى 
العاصفية". ونرشت مكاملتها مع قنياة lbc التي أجرتها منذ يوميني تقريبا وبدا عىل 

صوتها التأثر بعد الطالق.
واختتمت رسالتها للجمهور بشكره عىل حبه ودعمه لها يف الوقت الصعب، وكتبت: 

"سأعود قريبا".

القاهرة/ وكاالت

مين  حالية 
االنتعاشية يف الدراميا عاشيتها 
السيوق املرصيية خيالل رمضان 
املايض انعكست بدورها عىل باقي 
العيام، وألول مرة تقيرر أن يكون 
هناك موسيم آخر لعرض األعمال 
الدراميية الجديدة خيارج املاراثون 
الرمضاني، وهيو ما حدث بالفعل من 
خالل عدة مسلسيالت منهيا "املنتقيم" الذي بدأ 
عرضه الشيهر الحيايل، و"يف غمضة عني" الذي سييبث قريًبا، 
إضافة إىل قائمة أخرى من األعمال الدرامية منها ما سيعرض 

قريًبا ومنها ما سيتم تأجيله لرمضان املقبل.
يف مقابل االنتعاشة الدرامية لم يكن للموسيقى نفس الحظ، 
وكذلك السيينما التي عانت ركوداً طويالً يف النصف األول من 
العام الحايل قبل أن تبدأ يف االنتعاش بشيكل تدريجي، نفس 
األمر بالنسيبة لسيوق األلبومات الذي يشهد كساداً وشحة 
يف عدد األعمال املطروحة مقارنة بالسينوات املاضية، األمر 
اليذي يتضيح جليا يف تأجيل عيدة ألبومات وعيدم مغامرة 

أصحابها بطرحها يف الوقت الحايل.
وأظهير اسيتطالع أجرتيه وسيائل إعيالم عربيية ازدهار 
القنوات الدرامية املتخصصة عىل حسياب قنوات السينما 
واملوسييقى يف العاليم العربيي، ووجد نسيبة 63.07% أن 
السيبب يعود إىل امللل من كثرة القنوات املوسييقية وتكرار 
املحتيوى، يف حيني رأت نسيبة 14.46% أن السيبب هو يف 
القرصنة وانعدام الربح يف اإلنتاج املوسييقي والسينمائي، 
بينما ردَّت نسبة 13.79% السبب إىل تحكم رشكات اإلعالن 

التي تقرر أين تستثمر أموالها.

ويؤكيد املنتيج واملخرج، هاني جرجيس فوزي، أن سيبب تراجع اإلنتاج 
السيينمائي هو اضطراب األوضاع األمنية يف مرص، خصوًصا وأن غالبية 
األعمال التي أنتجيت يف عام الثورة لم تحقق عائًدا كبرًا عىل العكس من 
اإلنتياج التليفزيوني الذي تمكن منتجوه من تحقيق أرباح كبرة بفضل 

انخفاض عدد األعمال املنتجة.
وأوضح أن هذا العام لجأ املنتجون إىل اإلنتاج التليفزيوني باعتباره 
الحصان الرابح الذي سييعود عليهم مادًيا، لكين املفاجأة كانت يف 
كم األعمال التي أدرجت عىل خريطة العرض الرمضاني، ووجود عجز 
لدى بعض املحطات يف استيعاب كمية اإلنتاج املعروض للبيع، إضافة إىل 
انتقائيية املحطيات الخليجية يف اإلقبال عىل رشاء عيدد أكرب من األعمال 
الدرامية املرصية مقارنة بنسيبة اإلنتاج، األمر الذي أسيفر عن خسيائر 
لبعضهم، فيما دفع البعض اآلخر لتأجيل طرح أعمالهم ملواسيم درامية 

أخرى.
ولفيت فوزي إىل أن اإلنتاج يفكر يف العائيد املادي األمر الذي ينعكس عىل 
املجال الذي سيتم الدفع فيه بأموال جديدة، مشرًا إىل أن بعض الرشكات 
التيي تنتج دراما وسيينما فضلت الركيز عىل الدراميا خالل العام الحايل 
وتأجيل السيينما لكون األوىل مضمونة الربح ولو عىل املدى الطويل أيًضا 

ويمكن التنبؤ بالعائد الذي ستحققه وفًقا لألبطال الذين تعتمد عليهم.
وأكيد أن اإلحجام عين الذهاب لدور العرض السيينمائية يعود ألكثر من 
سبب منها األوضاع األمنية، وعدم شعور املواطن باألمان إذا تأخر خارج 
منزليه، والتظاهرات واالحتجاجيات، وضعف قوة الرشطية، وهي كلها 
عوامل أدت إىل انخفاض العائد السيينمائي السييما وأن العائد األكرب من 
السيينما كان يأتي من عروض التاسيعة مسياًء، ومنتصيف الليل، وبعد 

منتصف الليل والتي اختزلت يف غالبية دور العرض لحفلة واحدة فقط.
ويوضيح املنتج محمد فوزي أن زيادة اإلنتاج الدرامي أمر طبيعي يف ظل 
وجود رغبية لدى بعض الفنانيني بالتواجد تليفزيونًيا مليا يحققونه من 
نجاح، الفًتا إىل أنه بالنسيبة لرشكته لم يتم إنتاج أعمال أكثر من أي عام 
آخر، لكن وجود فنانني كثر ورشكات انتاج تقدم املزيد من األعمال، جعل 

هناك حالة من الحماس لدى املنتجني لتقديم أعمال جديدة.
وأوضيح أن ميا حدث لين يتكيرر خصوًصيا وأن هناك منتجيني حققوا 
خسيائر كبيرة األمر الذي يتوجيب معه إعادة النظير يف الخريطة وخلق 
مواسيم جديدة من األعميال الدرامية، الفًتا إىل أن هنياك منتجني أدركوا 
األزمية مبكرًا وقيرروا تأجيل أعمالهم لعرضها الحًقا سيواء العام املقبل 

أو يف أي وقت آخر.

إىل ذليك، يؤكيد املخرج، نيادر جالل، أن العالقية بني اإلنتاج السيينمائي 
والدراما عالقة عكسيية، ففيي الوقت الذي تزدهر فييه الدراما يقل فيه 
برييق التليفزيون والعكيس صحيح، لكن هذا العام كيرس هذه القاعدة 
ألكثر من سبب منها حماسة الفنانني للعمل ورغبتهم يف تعويض التوقف 
الذي عاني منه معظمهم العام املايض بسيبب الظروف السياسية، األمر 
الذي يظهر اشيراك عدد كبر منهم يف أعمال سيينمائية وتليفزيونية يف 

توقيت واحد.
واسيتند جالل إىل أنه يف فرة التسيعينات من القرن امليايض بينما كانت 

تمير الدراما بمرحلية ازدهار كانت السيينما يف حالة من الجمود 
ومقترصة فقط عىل أفالم كبيار النجمات والنجوم، وأفالم 

املقياوالت وإنتاجهيم كان محدوًدا.وأكد جيالل أنه بدءاً 
من العام القادم سييعود وضع اإلنتياج التليفزيوني 

إىل العيدد الطبيعي وهو 50 عمالً بعضها سييكون 
من األعمال الخفيفية واآلخر من أعمال النجوم، 

الفًتا إىل أن حالة الكساد التي مرت بها السينما 
وجليوس غالبية نجومهيا يف منازلهم دفعتهم 
للتفكير يف تجربية التليفزيون، السييما وأن 
الظيروف لم تكن محمسية لطيرح أعمالهم، 

فضياًل عين أن أجورهم املرتفعية كانت 
سيبًبا يف إحجيام املنتجيني عن طرح 

أعمالهيم خوًفيا مين أن ال تحقق 
العائد املادي املطلوب.

ولفت إىل أن غالبية النجوم الذين 
شياركوا يف أعميال درامية العام 
الحيايل لين يقدميوا عيىل هيذه 
التجربة العام املقبل، النشغالهم 
بأعميال سيينمائية تمنعهم من 

الركييز يف عمل دراميي يصور يف 
6 أشهر، موضًحا أن عدًدا محدوًدا 

من نجوم السيينما يمكن أن يظهر 
يف التليفزيون العام املقبل.

ويشير السيناريسيت، بشير الديك، 
إىل أن التليفزيون دائًميا هو الذي يقدم 

للسينما الوجوه الجديدة ومن ثم فهناك 

عالقية قويية بينهميا، موضًحيا أن غزارة االنتياج جاءت نتيجية لرغبة 
البعض يف التواجد عىل الشاشية حتى ال ينسياه الجمهور يف ظل الركود 
السيينمائي الذي بدأ يختفي أخراً مع بيدء التحضر والتصوير لعرشات 

األعمال السينمائية.
وأضياف الديك أن هناك العديد من األعمال الدرامية التي اعتمد منتجوها 
عيىل الوجوه الجديدة رغبة منهيم يف تحقيق الربح ليس أكثر، ومن ثم ال 
يمكين اعتبار ما حدث ازدهاًرا درامًيا خصوًصا أننا لو حسيبنا االزدهار 
بالكم فسييكون هذا أكرب خطأ نرتكبه يف حق أنفسينا ألن التقييم الجيد 
البد أن يعتمد عىل الكيف وهو ما نلمسه من قلة األعمال التي نجحت 
يف جذب انتباه الجمهور، فمن بني أكثر من 70 عمالً لم يحقق 

سوى 10 أعمال تواجًدا ملحوًظا وقيمة فنية جيدة.
إىل ذليك، تؤكيد الفنانية، لقياء الخميييس، أن الظيروف 
السياسيية تتحميل الجزء األكيرب فيما يتعليق بكثافة 
اإلنتياج التليفزيونيي، موضحية أنهيا عيىل الرغم من 
ابتعادها عن السيينما إال أن األعمال التي كانت تطرح 
عليهيا يف الفرة املاضية كانت شيبه منعدمة مقارنة 
بعيرشات السييناريوهات الدراميية، مشيرة إىل أن 
السيينما بدأت انتعاشيتها يف موسم الصيف املايض 
وتحديًدا بعد االنتخابات الرئاسيية ودخول البالد 

مرحلة االستقرار.
وأضافت أنه ال يمكن لوم املنتجني املرصيني 
عيىل عيدم اإلنتياج وانتظار ما ستسيفر 
عنيه األوضاع خصوًصيا وأن املغامرة يف 
تقدييم أعميال جديدة لم تكين مغامرة 
إنتاجية فحسب ولكن مغامرة باملعدات 
أيًضيا، علًميا بيأن العديد مين األعمال 
إميا تعرضيت لحيوادث رسقيات أو تم 
االستعانة بحراس شخصيني لحمايتهم 

يف التصوير الخارجي.
وأشيارت لقاء إىل أن الجمهيور كان لديه 
رغبة يف العودة إىل السينما مرة أخرى وهو 
ما يظهر يف دور العرض التي باتت مكتظة 
األخيرة،  الفيرة  يف  باملشياهدين 
يف  تحققيت  التيي  واالنتعاشية 

إيرادات األفالم ستؤدي حتًما إىل عودة ازدهار السينما 
مرة أخرى يف أقرب وقت.

وأكدت أن الدراما أيًضا سيتكون مزدهرة خالل الفرة 
املقبلة، خصوصاً وأن نجياح التجارب الدرامية لنجوم 
السيينما سيتدفع بعض املتخوفني من خوض التجربة 
إىل القيام بها، فضالً عن أن املكاسيب التي تم تحقيقها 
مالًيا للمنتجني من خالل املحطات الفضائية ستدفعهم 
حتًما لزيادة إنتاجهم والبحث عن سيناريوهات جيدة.

وتلفيت الفنانية، مروى عبد املنعم، النظير إىل أن زيادة 
اإلنتياج التليفزيوني أمر طبيعي يف ظيل رغبة الفنانني 

يف التغليب عىل الظروف الحالية، ومسياعدة العاملني يف 
الوسيط الفني عىل أن يسيتمروا يف املعيشة يف ظل توقف 

رشكات اإلنتياج، موضحية أن بعيض التجيارب الدرامية 
جاءت موفقية واألخرى لم يحالفها الحيظ لعدم التحضر 

الجيد لها.
وتؤكد ميروى أن اإلنتاج الدرامي املكثف سياهم يف إزدهار 
الدراما املرصية عىل حسياب العربية، مشيرة إىل أن الفن 

املرصي بدأ يستعيد ريادته عربًيا مرة أخرى.
ويشير الفنان كريم عبد العزييز إىل أن االتجاه للدراما 

كانيت بالنسيبة له خطيوة مؤجلة حتيى العثور عىل 
سيناريو جيد، وهو ما وجده يف مسلسل "الهروب" 

مستغالً عدم وجود ارتباطات أخرى له يف السينما 
التحضير  أن  لركيز عيىل املسلسيل، موضًحيا 

للمسلسل اسيتغرق نحو عام وهي فرة ليست 
قصرة، إضافة للجهد الكبر املبذول فيه.

وأوضيح أنيه يعتيرب التجربية بالنسيبة ليه 
مصادفة لكنه ال يفكير يف تكرارها يف الوقت 

الحايل، خصوًصا وأن تقديم مسلسيل واحد 
يوازي تقديم 10 أفالم سينمائية، الفًتا إىل 
أن ازدهيار الدراميا التليفزيونية ووجود 

منافسية قوية فيها هذا العام جعل لها 
مذاًقيا آخر، وهيو ما أرجعيه للصدفة 

التيي مكنيت كل هيؤالء النجيوم من 
اإلطاللة يف وقت واحد.

متخصصون عرب: الدراما تتقّدم عىل حساب السينام واملوسيقى

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
طموحاتيه ال تتوقيف عند حد معيني لهذا نجيده يف دائرة 
البحيث اليدؤوب لتقديم كل ما هو أفضيل يضاف لتاريخه 
الفني وال يحسيب ضده، ومن هنا جاء تأنيه يف اختياراته 

املرسحية.. وفضيال عن ذلك فهو ال يكل وال يمل من 
تواصله يف التمارين.

إنه املخرج املرسحي عالوي حسيني والذي كان معنا 
يف هذا الحوار:

أين نجد تميزك املرسحي؟  •
عنيد كل أعميايل ودون اسيتثناء ففيي   -
ميرسح الطفل هناك "رحلية فنفوش" و"الوصول" 
و"حبية رز" و"األصدقياء املرحيون" وعنيد مرسح 

الكبار لدي "فايروس".
ماذا يمثل لديك املرسح العراقي؟  •

اعتقيد أن نجاحيات امليرسح العراقيي   -
وتمّيزه تعود ملا يملك من تاريخ مهم يمتد ألكثر من 
أربعني عاما أوال، ووجود شخصيات مرسحية امتازت 
باملعرفية واملوهبة واالنتماء للمرسح مما سياعدها 
عىل االبتيكار والتجريب والتجديد.. إىل جانب الوضع 

السييايس املتغر واألحداث الجسييمة التي حصلت يف 
العراق طيلة هذا التاريخ قد سياهمت هي األخرى يف إيجاد 
مواضييع تحتوي عىل ميادة درامية عالية تشيحن الذهن 
والروح باتجاه إيجاد معالجات درامية وصورية وأدائية.. 
وتنيوع الطاقات املوجيودة يف التأليف واإلخيراج والتمثيل 

وحتى يف التقنيات فهناك فنانني يعملون بشكل  متميز. 
وماذا عن تجربتك املرسحية؟  •

أنيا طرحت نفيس أوالً يف عاليم املرسح كتلميذ   -
سواء كممثل أو مخرج وتجربتي متواضعة.. لكن عميل مع 
مخرجيني متميزين جعلني التقط الكثر من األساسييات 
التيي تجعلني اسيتند عليها باتجاه تقديم ميا هو أفضل، 

ثيم تعلميت كييف أكيون مؤمنا يف مجيال عمييل وما هي 
األهداف التيي اريد الوصول اليها من خيالل املرسح وماذا 
يعني املرسح بالنسيبة لإلنسيان والحياة.. وتعلمت الصرب 
عىل إيجاد فرصة للعمل.. والصرب عىل التعامل مع اآلخرين 
وكيفية اسيتيعابهم وكيفية اختيار النص والتعامل معه.. 

وكيفيية اختيار املمثيل والتعامل معه.. وهيذا ينطبق عىل 
عنارص العرض املرسحي األخرى.. وإضافة إىل ذلك حاولت 
أن التقيط مين األسياتذة الذيين عمليت معهيم يف املرسح 
كمخرجني وكممثليني، مع الحفاظ عىل هويتي كانسيان 
وكفنيان.. ولذليك أنيا اسيعى إىل تكوين مالميح لتجربتي 

ومازلت تلميذا يسعى باتجاه تعلم الكثر.
* كيف تنظر لدور ومكانة املرسح العراقي؟

امليرسح العراقيي حيي وعنييد ومشياكس ..   -
وانيا اعترب املرسحيني العراقيني الذين يعملون يف السياحة 
املرسحيية وليم يغادرها بعيد 2003 اىل اآلن هيم فدائيون 

وأصحياب هم حقيقي ورسيالة حقيقية وهم باملناسيبة 
افيراد ويدعميون مين مؤسسية ثقافيية معنيية كدائرة 
السيينما وامليرسح.. أو يدعميون مين منظميات املجتمع 
املدني، وهذا ال يشيكل خالفاً.. املهم انهم اسيتطاعوا بكل 
هذه الظيروف ان يقدموا عروضا مرسحيية البعض منها 
متمييز واسيتطاعوا ان يتفاعلوا ميع الجمهور 
وحتيى لو ان الجمهيور مازال يف خانية النخبة 
وليس هو الطموح املرجو ولكن ورغم كل هذه 
الظيروف حدث تواصل وقدميت أعمال واقيمت 
مهرجانات يف املرسح الوطني ويف منتدى املرسح 
وهناك عرضما مرسحية شاركت يف مهرجانات 
عربية كالقاهرة التجريبي ومهرجان الشيارقة 
ومهرجانيات اخيرى.. حتى ان هنياك عروضا 
مليرسح الطفيل كان لهيا ايضا دور مين خالل 
إضافة مهرجانات مرسحية لألطفال اىل جانب 
العروض التي قدمت يف ميدارس بغداد ورياض 

األطفال.
رأيك بإقامة مهرجان بغداد ملرسح   •

الباب العربي األول خالل هذه الفرة؟ 
إقامة مثل هكذا مهرجان شيبابي   -
يعنيي التواصل ميع الجمهور، ميع الحياة، مع 

الجمال .. مع االخر الذي هو خارج حدود العراق. 
اخرا ما جديدك؟  •

- لدي مرشوع مرسحي مازال قيد الدراسة والبحث اسعى 
لتقديمه مستقبال.
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عالوي حسني: املرسح العراقي حّي وعنيد ومشاكس

تشكييل: مستمرون باجلهود الذاتية ال الدعم

ذكر الفنان التشكييل ستار لقمان، أن حركة الفن التشكييل بعد أحداث عام 2003 تراجعت عن السابق، 

مشيراً إىل اسيتمرار اإلنتاج بجهود ذاتية.وقال لقمان لوكالة أنباء محلية أمس الثالثاء "كانت الفرة 

السيابقة وخاصة فرة السبعينات تمتاز بغزارة اإلنتاج وكثرة املدارس التشكيلية وظهور الجماعات، 

لكن يف ما بعد هاجر الكثر من التشيكيليني وإغالق القاعات التي لم يتبق منها حالياً سوى )3( فقط 

بعد كانت )40(".وتابع "كل هذا انعكس عىل حركة الفن التشيكييل الذي مازال مستمراً بجهود ذاتية 

بعد غياب الدعم عنه وهجرة املقتني الحقيقي لألعمال التشيكيلية".وعن آخر أعماله، يتواصل لقمان 

بالعمل عىل إقامة معرض شخيص من أجل بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013.

مدحت صالح: لساين طويل!

أكد الفنان املرصي مدحت صالح أنه من غر املنطقي أن نحاسيب الرئيس محمد مريس عىل إنجازاته 

يف البلد يف مدة 100 يوم فقط، عىل الرغم من أنه طلب ذلك بنفسه.

قيال:  صاليح 

»كالم االنتخابيات دائماً يكون معسيوال وال يجيب تصديقه، لكنني 

مدرك حجم الحمل الصعيب الذي عىل عاتق مريس أو عاتق 

أي أحد يحكم مرص يف الفرة الحالية«.

وعين وضع الغناء يف مرص اآلن قال مدحت صالح 

يف حيوار ليه بصحيفة »وشوشية«: »أنيا بعد 

الثيورة ترضرت كمطرب مثيل كل املطربني، 

ولكنيي أقل تيرضًرا ألني أسيتطيع أن أنتج 

لنفييس وأنتظر أن يكون هيذا الرضر بعده 

راحية بيال، وإذا ليم يتحسين الحيال فأنا 

سيالحي هو الغنياء ولسياني طويل جداً 

وأستطيع أن أقول لكل شخص يف عينه 

أنت مخطئ«.

تنويه واعتذار
 ورد سهوًا في عدد يوم أمس في لقاء الفنانة عبير فريد خطأ غير مقصود فالذي 
أجرى الحوار الزميل سعدون شفيق سعيد ال كما ظهر باسم الزميلة لمياء نعمان، 

نعتذر للفنانة والزميلين.



دراما وتلفزيون

مادونا: لوبيز مجرد »مؤخرة« جميلة!
س�خرت مطربة الب�وب األمريكية مادونا من النجم�ة جنيفر لوبيز يف 

أح�د لقاءاتها عندما س�ألوها عن 
رأيه�ا يف موهبتها فأجاب�ت قائلة: 

»جنيفر مجرد مؤخرة جميلة«.
مادون�ا ل�م تع�رف بتأل�ق جنيفر 
ونجاحاتها التي حققتها يف الفرة 
األخ�رة، بينم�ا أثنت ع�ى موهبة 
املطرب�ة ريهانا، قائل�ة إن صوتها 
جميل وعذب.ُيذكر أن جنيفر بدأت 
حياتها الفنية كراقصة، ثم اتجهت 
ملج�ال الغن�اء والتمثيل بع�د ذلك، 
وحققت انتش�اًرا واس�ًعا يف الفرة 

النجم�ة األمركية  املاضي�ة. قارنت 
مادونا بني جمهوره�ا وجمهور عدوتها اللدودة النج�م الغنائية ليدي 
غاغا التي تحاول ازاحتها للتبوأ عرش موسيقى البوب مؤكدة يف الوقت 
عينه رفضها التعاون معها مرة أخرى.جاء ذلك بعد ما كشفت مادونا 
مادونا مؤخرا عن تنافس�ها م�ع ليدي غاغا مس�تغلة فرصة إحيائها 
إحدى الحفالت لعقد مقارنة ب�ني جمهور كليهما وتفضيل جمهورها 
ع�ى غره.وقال�ت انه يف وق�ت قريب مىض كنت اقرح�ت عى املغنية 
النيويوركي�ة احي�اء حفل مش�رك اال ان األخرة رفض�ت ذلك.وقالت 
مادونا أيضا أمام الجمهور: »حس�نا، قوبلت بالرفض يف السابق، وهذا 

جيد ألنه يساعد عى تعزيز الشخصية«.

كارداشيان تعترف بما دفعها الفيلم الفاضح
يف ب�راءة أذهل�ت كل متابعيه�ا، وببس�اطتها املعه�ودة، فجرت نجمة 
تليفزيون الواقع كيم كاردايش�يان مفاجأة، بكشفها عن رس الرشيط 

الجنيس الذي تم تصويرها فيه مع حبيبها السابق املطرب راى جاي.
فف�ي مقابلة مع املذيع�ة األمريكية “تايرا بان�ك”، يف برنامجها والتي 
طلبت من كيم الحديث ع�ن الرشيط الجنيس املرسب لها، فكان 

رد نجم�ة الواق�ع هو: ال 
أريد التكلم 

عن هذا.
“بانك”  مه�ارة  ولكن 
تنت�زع  ان  إال  أب�ت 
م�ن كي�م رس تصوير 
ه�ذا الرشي�ط ال�ذي انترش عيل 
نطاق واسع للنجمة األمريكية 

املحبوبة.
تقول كارداش�يان يف تربيرها 
للقيام بتصوي�ر تلك اللحظات 
الجنسية مع حبيبها السابق: 
كانت هذه العالقة مع حبيبي 
ث�الث س�نوات، وكن�ت  من�ذ 
أحب�ه كث�را، وما قمن�ا به يف 
الخاصة، كان ملكنا  حياتنا 
الخ�اص، ولم نفكر يف أنه 

سيرسب.
وعن�د س�ؤالها..

مل�اذا صورت 
الرشيط 

الجنيس؟ 
كيم:  أجاب�ت 
كن�ت  ألنن�ي 
»مث�ارة«، وش�عرت 

بأنني أريد ذلك.

ريهانا.. تتعرى
تطل النجم�ة األمركية ريهان�ا عارية من 
دون أي�ة مالبس عدا س�رة ع�ى كتفيها 
عى غالف مجلة "جي كيو" لشهر كانون 

األول 2012.
وأفادت وس�ائل إعالم أمركي�ة ان ريهانا 
ن�رشت ع�رب موق�ع "توي�ر" االجتماعي 
غالف عدد شهر ديسمرب ملجلة "جي كيو" 
وهي تبدو فيه عارية وتظهر جيداً األوشام 

عى جسمها.
وتخف�ي النجمة البالغة من العمر 24 س�نة 
جس�دها بيديها وتضع عى كتفيها سرة من 

الجلد األسود.
وكت�ب عى الغالف "رجال الع�ام )وامرأة مغرية 
واح�دة(" باإلضاف�ة إىل أس�ماء النج�وم كوانت�ن 

ترانتينو وبن أفليك وشانينغ تاتوم وحسني بولت.

القاهرة/ وكاالت

م�ن  حال�ة 
االنتعاش�ة يف الدرام�ا عاش�تها 
الس�وق املرصي�ة خ�الل رمضان 
املايض انعكست بدورها عى باقي 
الع�ام، وألول مرة تق�رر أن يكون 
هناك موس�م آخر لعرض األعمال 
الدرامي�ة الجديدة خ�ارج املاراثون 
الرمضاني، وه�و ما حدث بالفعل من 
خالل عدة مسلس�الت منه�ا "املنتق�م" الذي بدأ 
عرضه الش�هر الح�ايل، و"يف غمضة عني" الذي س�يبث قريًبا، 
إضافة إىل قائمة أخرى من األعمال الدرامية منها ما سيعرض 

قريًبا ومنها ما سيتم تأجيله لرمضان املقبل.
يف مقابل االنتعاشة الدرامية لم يكن للموسيقى نفس الحظ، 
وكذلك الس�ينما التي عانت ركوداً طويالً يف النصف األول من 
العام الحايل قبل أن تبدأ يف االنتعاش بش�كل تدريجي، نفس 
األمر بالنس�بة لس�وق األلبومات الذي يشهد كساداً وشحة 
يف عدد األعمال املطروحة مقارنة بالس�نوات املاضية، األمر 
ال�ذي يتض�ح جليا يف تأجيل ع�دة ألبومات وع�دم مغامرة 

أصحابها بطرحها يف الوقت الحايل.
وأظه�ر اس�تطالع أجرت�ه وس�ائل إع�الم عربي�ة ازدهار 
القنوات الدرامية املتخصصة عى حس�اب قنوات السينما 
واملوس�يقى يف العال�م العرب�ي، ووجد نس�بة 63.07% أن 
الس�بب يعود إىل امللل من كثرة القنوات املوس�يقية وتكرار 
املحت�وى، يف ح�ني رأت نس�بة 14.46% أن الس�بب هو يف 
القرصنة وانعدام الربح يف اإلنتاج املوس�يقي والسينمائي، 
بينما ردَّت نسبة 13.79% السبب إىل تحكم رشكات اإلعالن 

التي تقرر أين تستثمر أموالها.

ويؤك�د املنت�ج واملخرج، هاني جرج�س فوزي، أن س�بب تراجع اإلنتاج 
الس�ينمائي هو اضطراب األوضاع األمنية يف مرص، خصوًصا وأن غالبية 
األعمال التي أنتج�ت يف عام الثورة لم تحقق عائًدا كبرًا عى العكس من 
اإلنت�اج التليفزيوني الذي تمكن منتجوه من تحقيق أرباح كبرة بفضل 

انخفاض عدد األعمال املنتجة.
وأوضح أن هذا العام لجأ املنتجون إىل اإلنتاج التليفزيوني باعتباره 
الحصان الرابح الذي س�يعود عليهم مادًيا، لك�ن املفاجأة كانت يف 
كم األعمال التي أدرجت عى خريطة العرض الرمضاني، ووجود عجز 
لدى بعض املحطات يف استيعاب كمية اإلنتاج املعروض للبيع، إضافة إىل 
انتقائي�ة املحط�ات الخليجية يف اإلقبال عى رشاء ع�دد أكرب من األعمال 
الدرامية املرصية مقارنة بنس�بة اإلنتاج، األمر الذي أس�فر عن خس�ائر 
لبعضهم، فيما دفع البعض اآلخر لتأجيل طرح أعمالهم ملواس�م درامية 

أخرى.
ولف�ت فوزي إىل أن اإلنتاج يفكر يف العائ�د املادي األمر الذي ينعكس عى 
املجال الذي سيتم الدفع فيه بأموال جديدة، مشرًا إىل أن بعض الرشكات 
الت�ي تنتج دراما وس�ينما فضلت الركيز عى الدرام�ا خالل العام الحايل 
وتأجيل الس�ينما لكون األوىل مضمونة الربح ولو عى املدى الطويل أيًضا 

ويمكن التنبؤ بالعائد الذي ستحققه وفًقا لألبطال الذين تعتمد عليهم.
وأك�د أن اإلحجام ع�ن الذهاب لدور العرض الس�ينمائية يعود ألكثر من 
سبب منها األوضاع األمنية، وعدم شعور املواطن باألمان إذا تأخر خارج 
منزل�ه، والتظاهرات واالحتجاج�ات، وضعف قوة الرشط�ة، وهي كلها 
عوامل أدت إىل انخفاض العائد الس�ينمائي الس�يما وأن العائد األكرب من 
الس�ينما كان يأتي من عروض التاس�عة مس�اًء، ومنتص�ف الليل، وبعد 

منتصف الليل والتي اختزلت يف غالبية دور العرض لحفلة واحدة فقط.
ويوض�ح املنتج محمد فوزي أن زيادة اإلنتاج الدرامي أمر طبيعي يف ظل 
وجود رغب�ة لدى بعض الفنان�ني بالتواجد تليفزيونًيا مل�ا يحققونه من 
نجاح، الفًتا إىل أنه بالنس�بة لرشكته لم يتم إنتاج أعمال أكثر من أي عام 
آخر، لكن وجود فنانني كثر ورشكات انتاج تقدم املزيد من األعمال، جعل 

هناك حالة من الحماس لدى املنتجني لتقديم أعمال جديدة.
وأوض�ح أن م�ا حدث ل�ن يتك�رر خصوًص�ا وأن هناك منتج�ني حققوا 
خس�ائر كب�رة األمر الذي يتوج�ب معه إعادة النظ�ر يف الخريطة وخلق 
مواس�م جديدة من األعم�ال الدرامية، الفًتا إىل أن هن�اك منتجني أدركوا 
األزم�ة مبكرًا وق�رروا تأجيل أعمالهم لعرضها الحًقا س�واء العام املقبل 

أو يف أي وقت آخر.

إىل ذل�ك، يؤك�د املخرج، ن�ادر جالل، أن العالق�ة بني اإلنتاج الس�ينمائي 
والدراما عالقة عكس�ية، فف�ي الوقت الذي تزدهر في�ه الدراما يقل فيه 
بري�ق التليفزيون والعك�س صحيح، لكن هذا العام ك�رس هذه القاعدة 
ألكثر من سبب منها حماسة الفنانني للعمل ورغبتهم يف تعويض التوقف 
الذي عاني منه معظمهم العام املايض بس�بب الظروف السياسية، األمر 
الذي يظهر اش�راك عدد كبر منهم يف أعمال س�ينمائية وتليفزيونية يف 

توقيت واحد.
واس�تند جالل إىل أنه يف فرة التس�عينات من القرن امل�ايض بينما كانت 

تم�ر الدراما بمرحل�ة ازدهار كانت الس�ينما يف حالة من الجمود 
ومقترصة فقط عى أفالم كب�ار النجمات والنجوم، وأفالم 

املق�اوالت وإنتاجه�م كان محدوًدا.وأكد ج�الل أنه بدءاً 
من العام القادم س�يعود وضع اإلنت�اج التليفزيوني 

إىل الع�دد الطبيعي وهو 50 عمالً بعضها س�يكون 
من األعمال الخفيف�ة واآلخر من أعمال النجوم، 

الفًتا إىل أن حالة الكساد التي مرت بها السينما 
وجل�وس غالبية نجومه�ا يف منازلهم دفعتهم 
للتفك�ر يف تجرب�ة التليفزيون، الس�يما وأن 
الظ�روف لم تكن محمس�ة لط�رح أعمالهم، 

فض�اًل ع�ن أن أجورهم املرتفع�ة كانت 
س�بًبا يف إحج�ام املنتج�ني عن طرح 

أعماله�م خوًف�ا م�ن أن ال تحقق 
العائد املادي املطلوب.

ولفت إىل أن غالبية النجوم الذين 
ش�اركوا يف أعم�ال درامية العام 
الح�ايل ل�ن يقدم�وا ع�ى ه�ذه 
التجربة العام املقبل، النشغالهم 
بأعم�ال س�ينمائية تمنعهم من 

الركي�ز يف عمل درام�ي يصور يف 
6 أشهر، موضًحا أن عدًدا محدوًدا 

من نجوم الس�ينما يمكن أن يظهر 
يف التليفزيون العام املقبل.

ويش�ر السيناريس�ت، بش�ر الديك، 
إىل أن التليفزيون دائًم�ا هو الذي يقدم 

للسينما الوجوه الجديدة ومن ثم فهناك 

عالق�ة قوي�ة بينهم�ا، موضًح�ا أن غزارة االنت�اج جاءت نتيج�ة لرغبة 
البعض يف التواجد عى الشاش�ة حتى ال ينس�اه الجمهور يف ظل الركود 
الس�ينمائي الذي بدأ يختفي أخراً مع ب�دء التحضر والتصوير لعرشات 

األعمال السينمائية.
وأض�اف الديك أن هناك العديد من األعمال الدرامية التي اعتمد منتجوها 
ع�ى الوجوه الجديدة رغبة منه�م يف تحقيق الربح ليس أكثر، ومن ثم ال 
يمك�ن اعتبار ما حدث ازدهاًرا درامًيا خصوًصا أننا لو حس�بنا االزدهار 
بالكم فس�يكون هذا أكرب خطأ نرتكبه يف حق أنفس�نا ألن التقييم الجيد 
البد أن يعتمد عى الكيف وهو ما نلمسه من قلة األعمال التي نجحت 
يف جذب انتباه الجمهور، فمن بني أكثر من 70 عمالً لم يحقق 

سوى 10 أعمال تواجًدا ملحوًظا وقيمة فنية جيدة.
إىل ذل�ك، تؤك�د الفنان�ة، لق�اء الخمي�يس، أن الظ�روف 
السياس�ية تتحم�ل الجزء األك�رب فيما يتعل�ق بكثافة 
اإلنت�اج التليفزيون�ي، موضح�ة أنه�ا ع�ى الرغم من 
ابتعادها عن الس�ينما إال أن األعمال التي كانت تطرح 
عليه�ا يف الفرة املاضية كانت ش�به منعدمة مقارنة 
بع�رشات الس�يناريوهات الدرامي�ة، مش�رة إىل أن 
الس�ينما بدأت انتعاش�تها يف موسم الصيف املايض 
وتحديًدا بعد االنتخابات الرئاس�ية ودخول البالد 

مرحلة االستقرار.
وأضافت أنه ال يمكن لوم املنتجني املرصيني 
ع�ى ع�دم اإلنت�اج وانتظار ما ستس�فر 
عن�ه األوضاع خصوًص�ا وأن املغامرة يف 
تقدي�م أعم�ال جديدة لم تك�ن مغامرة 
إنتاجية فحسب ولكن مغامرة باملعدات 
أيًض�ا، علًم�ا ب�أن العديد م�ن األعمال 
إم�ا تعرض�ت لح�وادث رسق�ات أو تم 
االستعانة بحراس شخصيني لحمايتهم 

يف التصوير الخارجي.
وأش�ارت لقاء إىل أن الجمه�ور كان لديه 
رغبة يف العودة إىل السينما مرة أخرى وهو 
ما يظهر يف دور العرض التي باتت مكتظة 
األخ�رة،  الف�رة  يف  باملش�اهدين 
يف  تحقق�ت  الت�ي  واالنتعاش�ة 

إيرادات األفالم ستؤدي حتًما إىل عودة ازدهار السينما 
مرة أخرى يف أقرب وقت.

وأكدت أن الدراما أيًضا س�تكون مزدهرة خالل الفرة 
املقبلة، خصوصاً وأن نج�اح التجارب الدرامية لنجوم 
الس�ينما س�تدفع بعض املتخوفني من خوض التجربة 
إىل القيام بها، فضالً عن أن املكاس�ب التي تم تحقيقها 
مالًيا للمنتجني من خالل املحطات الفضائية ستدفعهم 
حتًما لزيادة إنتاجهم والبحث عن سيناريوهات جيدة.

وتلف�ت الفنان�ة، مروى عبد املنعم، النظ�ر إىل أن زيادة 
اإلنت�اج التليفزيوني أمر طبيعي يف ظ�ل رغبة الفنانني 

يف التغل�ب عى الظروف الحالية، ومس�اعدة العاملني يف 
الوس�ط الفني عى أن يس�تمروا يف املعيشة يف ظل توقف 

رشكات اإلنت�اج، موضح�ة أن بع�ض التج�ارب الدرامية 
جاءت موفق�ة واألخرى لم يحالفها الح�ظ لعدم التحضر 

الجيد لها.
وتؤكد م�روى أن اإلنتاج الدرامي املكثف س�اهم يف إزدهار 
الدراما املرصية عى حس�اب العربية، مش�رة إىل أن الفن 

املرصي بدأ يستعيد ريادته عربًيا مرة أخرى.
ويش�ر الفنان كريم عبد العزي�ز إىل أن االتجاه للدراما 

كان�ت بالنس�بة له خط�وة مؤجلة حت�ى العثور عى 
سيناريو جيد، وهو ما وجده يف مسلسل "الهروب" 

مستغالً عدم وجود ارتباطات أخرى له يف السينما 
التحض�ر  أن  لرك�ز ع�ى املسلس�ل، موضًح�ا 

للمسلسل اس�تغرق نحو عام وهي فرة ليست 
قصرة، إضافة للجهد الكبر املبذول فيه.

وأوض�ح أن�ه يعت�رب التجرب�ة بالنس�بة ل�ه 
مصادفة لكنه ال يفك�ر يف تكرارها يف الوقت 

الحايل، خصوًصا وأن تقديم مسلس�ل واحد 
يوازي تقديم 10 أفالم سينمائية، الفًتا إىل 
أن ازده�ار الدرام�ا التليفزيونية ووجود 

منافس�ة قوية فيها هذا العام جعل لها 
مذاًق�ا آخر، وه�و ما أرجع�ه للصدفة 

الت�ي مكن�ت كل ه�ؤالء النج�وم من 
اإلطاللة يف وقت واحد.
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مــن هناك

 العدد )384(  االربعاء  14  تشرين الثاني  2012

يبدو أن قلب النجم��ة األميركية 
وممتل��ئ  كبي��ر  أن��دروود  كاري 
بالطيب��ة بق��در جم��ال صوتها، 
فه��ي ال تنف��ك تق��وم بأعم��ال 
الخي��ر وجديده��ا التب��رع ب��كل 
إيرادات حفلها األخير لمس��اعدة 
اإلعص��ار  م��ن  المتضرري��ن 

"ساندي".
وأفاد موق��ع "بيب��ول" األميركي 
بأن أندروود التي تتبرع للصليب 
األحمر منذ أيلول الماضي بدوالر 
تب��اع  تذك��رة  كل  ع��ن  واح��د 
لحفالتها، ق��ررت اآلن عدم أخذ 
أي دوالر م��ن حفلها الذي تحييه 

في أتالنتيك سيتي.

مسرحية صوت الحسين

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/ الشاعر رضا الخفاجي

إخراج / مهدي هندو

تمثي�ل / كف�اح وت�وت – جمال الطائي – محس�ن 

االرزق – حس�ن النعماني – س�الم إبراهيم – جواد 

البابيل – عبد املنعم عباس – وصفي جاسم – هاشم 

حس�ون فريد – محمد املوسوي – محسن عدنان – 

قحطان عدنان – سالم محمد عيل.

تقديم/ فرقة كربالء للتمثيل

الفني�ون/ حس�ني محم�د فنج�ان الص�وت س�عد 

السعيدي اإلنارة بدري جياد الديكور.

الزمان / 2012

املكان / كربالء

املرسحي�ة واحدة م�ن األعم�ال التي أث�رت املرسح 

الحس�يني وهي دليل محب�ة وتواص�ل وتراحم كي 

نصل مجتمع�ني إىل مرافئ الس�عادة الحقيقية بعد 

أن قدم الحسني الخالد دماءه الزكية قربانا ليحصن 

مسرة األجيال املباركة.

املؤلف

رضا الخفاجي

علي جابر يفتح البلوتوث
يوج�ه الفن�ان عيل جابر رس�ائل عام�ة مختلفة نوع�ا ما كل يف 
حلقة من حلقات املسلسل التلفازي بلوتوث للكاتب قحطان زغر 
واملخرجة التفات عزيز ولصالح قناة الرشيد الفضائية.. وسيكون 

اىل جانبه نخبة من النجوم ومنهم عبر فريد ورضا طارش.
وم�ن جدي�د الفنان ع�يل جابر انه تعاقد م�ع قن�اة البغدادية ليؤدي 
شخصية رئيس عصابة اىل جانب ماجد ياسني وانعام الربيعي وقاسم 

السيد.
بق�ي ان نعلم ان جاب�ر من موالي�د الديوانية ع�ام 1964 ودخل الحياة 

الفنية عام 1976.

هند كامل: أنا وزوجي فريق عمل متناغم
زوج�ة للمخ�رج الفن�ان فيصل الي�ارسي اجتمع�ت الفنانة هن�د كامل معه قب�ل ان تكون 

املراي�ا ع�ام  فيصل 1984 كأول عم�ل تلقت�ي به مع اليارسي وكتب الس�يناريو له يف عم�ل عنوان�ه 
اليارسي والدكتور السيناريست السوري رفيق الصبان.

وعن عالقتها بزوجه�ا اليارسي ذكرت 
انه ينتم�ي اىل جي�ل يفوقها خربة 

 .. الفن�ي  للعم�ل  وممارس�ة 
لكنها تنتمي إىل جيله تربية 

ووعي�ا وادراكا وه�ذا ما 
جعلهما فنيا فريق عمل 
متناغ�م ج�دا بالرغم 
من قس�وته الشديدة 
كممثله  فني�ا  عليه�ا 

حي�ث يضع له�ا قيما 
فنية عالي�ة اعى مما 

هو معروف وس�ائد 
املنطق�ة  يف 

العربية .. وان 
القس�وة  تلك 

دفعته�ا  لطامل�ا 
اىل تحدي�ات فني�ة 

جديدة اعى من التي 
سبقتها.
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        امل�ستقبل العراقي / متابعة
يرفض عبد الرضا حتى اآلن تصديق خبر إلغاء 
"الحصة" كما يسميها، أي التموينية، ويصرخ 
قائال بلهجته "عّمي كل ش�ي وال الحّصة، هذا 
الش�يء الوحيد اللي س�اتر علينا"، وس�رعان 
ما يلتف�ت موجها حديثه للمحيطين به مؤكدا 
يلهج�ة واثق�ة "ال.. ال.. ما أعتقد يس�ووها.. 

هاي شغلة ماتصير وال راح تصير". 
ويتاب�ع محم�د عبد الرضا )31 عام�اً(  "إلغاء 
البطاق�ة التمويني�ة نتائج�ه س�لبية ويض�ر 
بمصالح الناس"، قبل أن يستدرك ويؤكد "ولو 
هي حص�ة قليل�ة ونوعيتها رديئ�ة، لكن هي 

وباعتراف الجميع مصدر عيش للماليين". 
ثم يوج�ه عبد الرض�ا حديث�ه للحكومة قائال 
أن "عليه�ا أن تلفت إلى الش�عب العراقي وأن 
ُتحس�ن مف�ردات البطاق�ة ب�دالً م�ن إلغائها 
الذي س�يفرغ جي�وب الفقراء ويم�أ قاصات 

األغنياء"، حسب قوله.
القرار ل�سالح التجار

بدوره يقول المواطن يوسف نايف )48 عاماً( 
إن "قرار اإللغاء من عدمه ال يؤثر في المواطن 
العراق�ي"، الفتا إل�ى أن "البطاقة ملغية أصالً 
وه�ي ال توزع بالش�كل الصحي�ح". ويوضح 
نايف، قائال "الع�راق بلد نفطي وبالتالي يجب 
أن يش�عر المواطن بقيمت�ه وكرامته كما هو 
الح�ال ف�ي دول العال�م النفطية"، مؤك�داً أن 
"القرار س�يزيد من نس�ب الفقر، ولن يمأ إال 
بط�ون التجار، وق�د يدف�ع المتضررين الذين 
يعتب�رون التمويني�ة ش�ريانهم األبه�ر إل�ى 

التظاهر"، حسب تعبيره. 
ويضي�ف مازح�ا "بالنس�بة ل�ي، ال أعتب�ر أن 
حياتنا س�تكون طبيعية، بدون وجود الحصة 

التموينية"، على حد قوله. 
أن  وف�ي وق�ت يرج�ح خب�راء اقتصادي�ون 
يكون قرار الحكوم�ة العراقية بإلغاء البطاقة 
التموينية منس�جماً مع شروط صندوق النقد 
الدولي، فإنه ش�كل صدمًة كبيرة للمواطنين، 
بخاصة للعاطلين ع�ن العمل وأصحاب الدخل 

المحدود. 
وبينما ت�رى الحكومة، من جانبه�ا أن القرار 
ج�اء للمصلح�ة العام�ة، والختص�ار الطريق 
مف�ردات  توزي�ع  مش�اكل  م�ن  والتخل�ص 
التمويني�ة والفس�اد المراف�ق له�ا، إال إن هذا 
ال�رأي ال يب�دو ُمقنع�اً لش�رائح واس�عة م�ن 
المواطنين، والذين هدد بعضهم بالتظاهر في 

حال لم تعدل الحكومة عن قرارها. 
احلكومة و�سعوبات تطبيق القرار

ويص�ف رئي�س لجن�ة التخطيط ف�ي مجلس 
محافظ�ة بغداد محم�د الربيعي"، ق�رار إلغاء 
ب�"المتس�رع وغير الصحيح"، مش�يرا إلى أن 
"البل�د في الوق�ت الحالي ال يتحم�ل مثل هذه 
القرارات، خاصة مع أزم�ة البطالة التي تصل 
إلى 23 بالمئة، ما يعني إن ربع السكان تقريباً 

يعاني الفقر". 

إل�ى  العراقي�ة  الربيع�ي "الحكوم�ة  ويدع�و 
أن تطل�ق مش�اريع ضخم�ة لتطوي�ر البن�ى 

التحتي�ة، وتحقي�ق نهض�ة عمرانية 
تج�ذب ش�ركات عالمية من ش�أنها 

توفي�ر حركة اقتصادي�ة وفرص عمل 
للمواطني�ن، الذي�ن س�يحصلون على 
بدائل عيش مناس�بة وتس�د حاجتهم 
وتمكنهم من االس�تغناء عن البطاقة 

التموينية". 
العراقي�ة  "الحكوم�ة  أن  الربيع�ي  ويعتق�د 
س�تواجه صعوب�ات بالتأكي�د إذا ت�م بالفع�ل 
إلغاء البطاقة، خاصة وأنها ال تستطيع حالياً، 
الس�يطرة على التج�ار مع وج�ود ضعف في 
الرقاب�ة"، مرجحاً أن "تص�ل حاجة المواطن 
إل�ى 25 أل�ف دين�ار لتغطية حاجت�ه من مواد 

التموينية التي ستنقطع عنه".  
اإلغاء البطاقة و�سندوق النقد الدويل !!

ويقول المستش�ار اإلعالمي لرئي�س الوزراء 

عل�ي الموس�وي ف�ي حدي�ث ل�"الس�ومرية 
نيوز"، أن "القرار ال عالقة له بشروط صندوق 

النق�د الدول�ي"، مبيناً إن�ه "جاء بعد دراس�ة 
مستفيضة لواقع البطاقة التموينية". 

ويوض�ح الموس�وي أن "الق�رار ج�اء تفاقم 
مش�اكل في عملية توزيع المفردات، والتي ال 
تص�ل أحيانا إلى مس�تحقيها أو تصل بش�كل 
ناق�ص أو متأخ�ر"، الفت�اً إل�ى إن" اإللغ�اء 
اختص�ار لطري�ق محارب�ة الفس�اد من خالل 
ع�دم التالعب ف�ي المفردات وتوزي�ع المبالغ 

لمستحقيها". 
ويش�ير الموسوي إلى أن "المبالغ التعويضية 

البالغ�ة 15 أل�ف دين�ار للف�رد الواح�د قيمت 
بش�كل دقيق عن طريق وزارة التجارة"، مبيناً 

أن "حصة الفرد الواحد من البطاقة التموينية، 
في حال وصلت بش�كل كامل وبنفس الجودة، 
تبل�غ 12 ألف دين�ار ش�هرياً للف�رد الواحد". 
ويؤكد الموس�وي أن "مجلس الوزراء ش�كل 
لجنة لدراسة أساليب التطبيق". سنقترح رفع 

مبلغ بدل الحصة إلى 50 ألف دينار. 
دعوة لرفع مبلغ التعوي�ض ؟!

ويؤكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب 
حسن أوزمن أن "توزيع مفردات البطاقة غير 
مفي�د للحكوم�ة وللمواط�ن على حد س�واء، 

لوجود عمليات فس�اد فيه�ا، إضافة إلى عدم 
توزيع ه�ذه المفردات بش�كل منتظم"، داعياً 
إل�ى "توزيع المفردات على المس�تحقين 
وف�ق معايي�ر مح�ددة، ويت�م اس�تثمار 
المتبق�ي من األموال في مش�اريع التنمية". 
ويرى حس�ن أوزمن، إن "مشاريع التنمية 
س�وف تش�جع القطاع الخ�اص العراقي 
للعمل بشكل واس�ع في البالد"، الفتاً إلى 
أن "اللجنة المالية ستجتمع لوضع مقترحات 
لرفع مبلغ التعويض إل�ى 50 ألف دينار للفرد 

الواحد". 
املطلوب دعم الزراعة

م�ن جانبه، طالب عض�و اللجن�ة االقتصادية 
في مجلس النواب حس�ين المرعبي الحكومة 
بالس�يطرة على األس�عار والس�وق للحيلولة 
دون الوق�وع ف�ي فخ االحتكار وجش�ع ذوي 
النف�وس الضعيف�ة. ودعا حس�ين المرعبي،  
الحكومة إلى "توفير الدعم لزراعة وخصوصا 

مادتي الحنطة والشلب"، مشدداً على ضرورة 
"رفع البدل النق�دي إلى 25 ألف دينار بدال من 

15 ألف دينار". 
وكان�ت وزارة التجارة ق�د أكدت، في )29 آيار 
2011( أن البطاق�ة التموينية س�يتم إلغاؤها 
ع�ام 2014 وتركيزه�ا بي�ن األس�ر الفقي�رة 

فقط. 
وكان مجلس الوزراء قرر في جلس�ته الثامنة 
واألربعي�ن، الت�ي عق�دت أم�س الثالث�اء )6 
البطاق�ة  اس�تبدال   ،)2012 الثان�ي  تش�رين 
التموينية المطبق�ة حالياً بمبالغ نقدية توزع 
على المشمولين بالنظام المذكور بواقع )15( 

ألف دينار لكل فرد. 
ردود فعل قوية

والق�ى الق�رار ردود فع�ل الفت�ة، أبرزه�ا ما 
أعلنت�ه كتلة األح�رار التابعة للتي�ار الصدري، 
ع�ن رفضها للقرار في حال عدم توفير البدائل 
المناس�بة لحص�ة المواطن الغذائي�ة، مؤكدة 
ف�ي الوقت نفس�ه أن التطبي�ق الصحيح لهذا 
الق�رار س�يوفر الكثير من األم�وال المهدورة 
على ش�راء م�واد غذائية فاس�دة. كم�ا اعتبر 
نائب عن القائمة العراقية في كركوك، أن قرار 
إلغاء البطاقة التموينية مستعجل وغير صائب 
وأزمة جديدة تضاف إلى أزمات البالد، مرجحاً 
وج�ود "لوبي ضاغط" من التج�ار المنتفعين 
وراء قرار إلغائها، فيم�ا اعتبرها "آخر القالع 
اآلمن�ة للمواطن". فيما أعل�ن المرجع الديني 
بش�ير النجفي، رفضه لقرار مجل�س الوزراء 
الخ�اص بإلغ�اء البطاق�ة التمويني�ة، محذراً 
في الوقت نفس�ه من نتائج س�لبية كبيرة من 
تطبي�ق القرار. وكانت وزارة التجارة العراقية 
ق�د أك�دت، ف�ي )29 أي�ار 2011( إن البطاقة 
التموينية سيتم إلغاؤها عام 2014 وتركيزها 
بي�ن األس�ر الفقيرة فق�ط. وقلص�ت الوزارة 
ف�ي 2010، مفردات البطاق�ة إلى خمس مواد 
أساس�ية هي مادة الطحين، والرز، والس�كر، 
والزي�ت، وحلي�ب األطف�ال، وأك�دت أن باقي 
مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها 
م�ن األس�واق المحلي�ة كالبقوليات والش�اي 
الكب�ار س�يتم  ومس�حوق الغس�يل وحلي�ب 
إلغاؤه�ا. يذكر أن غالبي�ة العراقيين يعتمدون 
على م�ا ت�زوده به�م البطاق�ة التموينية في 
حياتهم اليومية من�ذ بدء الحصار الدولي على 
الع�راق ف�ي الع�ام 1991 بعد ح�رب الكويت، 
وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد 
ال�رز، والطحي�ن، والزي�ت النباتي، والس�كر، 
الغس�يل، والصاب�ون،  والش�اي، ومس�حوق 
والحليب المجفف)للكبار(، والحليب المجفف 
)للصغ�ار(، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا 
و الحم�ص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنس�بة 
للفرد الواحد في الس�وق المحلية بنحو عشرة 
دوالرات من دون احتساب حليب األطفال، في 
حين يت�م الحصول عليها ع�ن طريق البطاقة 

التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

الكوت - علي ف�سيلة ال�سمري
البطاقة التمويني�ة نجحت في زمن الحصار 
حي�ث وفرت للمواطن م�ا يحتاجه من مواد 
غذائية خالل الس�نوات العجاف وامتد العمل 
به�ا الى يومنا ه�ذا مع تقليصها باس�تمرار 
حتى بات�ت ال تغني من ج�وع، والغريب من 
مجل�س الوزراء ان يصدر قرارا دون الرجوع 
الى أبناء الش�عب العراقي أو مجلس النواب. 
عبر استبدالها بمبلغ ال يقدم وال يؤخر، األمر 
ال�ذي أث�ار الس�خط والغضب ب�ل والرفض 
لمث�ل هذا التوجه.  ولبيان الموقف الش�عبي 
ف�ي محافظ�ة واس�ط كانت ل�"المس�تقبل 
العراقي" وقفة الستطالع أراء المواطنين.  

الفقري املت�سرر الأول
الكاتب والباحث هادي زيادي علق على قرار 
تعويض الحصة التموينية بمبلغ نقدي قائال، 
"الق�رار ال�ذي اتخ�ذه مجلس ال�وزراء قرار 
متسرع ألنه لم يدرس الظروف كاملة، وكان 
على المجلس�ين ان يوفرا المواد الغذائية في 
الس�وق، ول�و كان عل�ى طري�ق الجمعيات، 
وبهذا يحد جش�ع التجار كون فق�راء اليوم 
هم المتض�ررون الوحيدون من ه�ذا القرار 
الذي على الدول�ة ان تتريث في تطبيقه لكي 
ال تك�ون ظالم�ة، والظل�م عاقبت�ه وخيمة، 
والغريب أن األحزاب السياسية تختلف بالذي 
ينفع الشعب وتتفق على ما يضر الشعب، لذا 
ندعو إلى توفير المواد الغذائية أوال وضّخها 
في الس�وق بش�كل متكام�ل ومدعوم، ففي 
زمن الزعيم عبد الكريم قاس�م حاول التجار 
اس�تغالل مادة الس�كر إال أن الزعيم قاس�م 
س�ارع إلى توفي�ر بواخر من الس�كر مأت 
األس�واق وبأس�عار مدعوم�ة وبه�ذا قطع 
داب�ر التج�ار الجش�عين، وم�ا إع�الن وزير 
التجارة عبر القناة العراقية بتوفير مفردات 
البطاق�ة التموينية ما هو اال تخدير للش�عب 
العراق�ي، بينما كان النظام الس�ابق يحرص 
على توفيرها بالرغم من عدم قناعتي به أي 

–النظام السابق- جملة وتفصيال.
قرار منفرد ؟!

ويرى المواطن قاس�م عب�د الكاظم، أن قرار 
مجلس الوزراء بشأن الحصة التموينية فاشل 
بس�بب عدم اإلصغ�اء ال�ى أراء المواطنين، 
واتخاذ هذا القرار بش�كل فردي من مجلس 
ال�وزراء فق�ط! وهنا أتس�اءل، لم�اذا يوجد 

لدينا برلمان وما دوره في هذا الموضوع؟
 أما المواطن حيدر حاشوش فيرى، أن القرار 
بمثاب�ة رصاصة الرحمة  ف�ي رأس الفقراء.  

البطاق�ة  بتحس�ين  نطم�ح  كن�ا  مضيف�ا: 
التموينية وإضافة مواد أخرى ولكننا نتفاجأ 
بق�رار إلغ�اء البطاق�ة التمويني�ة، وأوضح 
حاش�وش "أن مثل هك�ذا مواضيع يجب أن 
يعاد النظر فيها، وان يضع المسؤولون أمام 

أنظارهم العدد الهائل من الفقراء .
التموينية والف�ساد املايل

المواطن -حبيب شاكر محمود-  قال، هناك 
فس�اد إداري ومالي كبير، ومعلوم أن الدولة 
يقع على عاتقها توفير ما يحتاجه الش�عب، 
لك�ن في الوق�ت الحاض�ر تح�ول االقتصاد 
العراق�ي من ش�مولي إلى اقتصاد الس�وق، 
ومن فوائد هذا القرار ينش�ط حركة القطاع 
الخ�اص في مج�ال التجارة واأله�م المبالغ 

س�ت  المخصص�ة 
ملي�ارات وحس�ب تصري�ح وزارة التج�ارة 
المواطن�ون  يتس�لمها  االقتص�اد  وخب�راء 

مباشرة.
احل�سة م�سدر الفقري

البطاق�ة  الطوك�ي ق�ال،  اإلعالم�ي س�تار 
التموينية هي الشريان الذي ينقل الغذاء الى 
الجسم البشري العراقي، والمواطن العراقي 
البطاق�ة،  لمف�ردات ه�ذه  بحاج�ة ماس�ة 
وان اعتماده�ا ج�اء ضمن النظ�ام العالمي 
والخب�راء في االقتصاد وأقول، إذا ألغيت تلك 
المف�ردات الغذائي�ة س�تجعل المواطن يئن 
كونها المصدر الرئيس له، س�يما وان هناك  
تجارا مصاصي دماء وهم يتربصون بهؤالء 

 ، ء ا لفق�ر ا
تدابي�ر  اتخ�اذ  الحكوم�ة  عل�ى  يج�ب  ل�ذا 
اقتصادي�ة تزيح ع�ن كاه�ل المواطن خطر 
الع�وز والفاقة.أما عض�وة مجلس محافظة 
واسط آالء إس�ماعيل حاجم قالت، رغم قلة 
الحص�ة الغذائي�ة الممنوح�ة إل�ى المواطن 
لكنها تدخل الس�رور إلى قلبه  حال تسلمها، 
أما أن تس�تبدل ببدل نقدي تعويضي 15 ألف 
دينار ل�و  تمت مقارنته مع الس�وق لوجدنا 
ان�ه مبلغ ضئيل جدا ال يتناس�ب م�ع ما هو 
موج�ود وخاص�ة مادت�ي الطحي�ن والتمن 
كونهم�ا الغ�ذاء الرئي�س لنس�بة  كبيرة من 

الفقراء.
 وأما تصري�ح وزير التجارة انه توجد حصة 

لسد الس�وق فهذا ال يمثل خطة إستراتيجية 
الجمعي�ات  دع�م  طري�ق  ع�ن  إال  للس�وق 
التعاونية أو األس�واق مركزية للقضاء على 
الجش�عين.بينما يرى األستاذ  المهندس عبد 
الكريم ش�هيد  الع�زاوي – " إن إلغاءها يحد 
من ظاهرة الفس�اد اإلداري والمالي لوزارة 
التجارة، كما تس�هم في الحد م�ن البضاعة 
الرديئة التي تس�توردها الوزارة، اضافة الى 
كش�ف  البطاق�ات الوهمي�ة بش�رط تأمين 
حصص الطحين ومخب�ز األفران".المواطن 
– عل�ي حنتوش علي قال "أن قرار الحكومة 
بإلغاء البطاقة التموينية يأتي بالضرر الكبير 
عل�ى المواطنين وخاصة طبق�ات المجتمع 
الفقي�رة، والقرار غير م�دروس ولم يعرض 
على الش�عب لغرض االستفتاء، ومع األسف 
الش�ديد الق�رارات التي تخص المس�ؤولين 
وتنفعهم من حيث الس�لف وتوزيع األراضي 
بشكل مستمر تكون الموافقة عليها بالتوافق 
وبالسرعة الممكنة، لكن القرارات التي تضر 
الش�عب وتخ�دم مصالحه�م يتالعب�ون بها 
م�ن اجل مصلحته�م، وكأنما هن�اك توصية 
بالدس�تور وفيه مادة لإلضرار بهذا الش�عب 
المظل�وم، ونتمنى من الله العل�ي القدير أن 

ينصر المظلوم على الظالم".
النائ�ب المس�تقل كاظ�م الصي�ادي - اته�م 
مجلس الوزراء بإعالنه الحرب على الش�عب 
العراق�ي م�ن خ�الل عملي�ة إلغ�اء البطاقة 
التمويني�ة وطالب في مؤتم�ر صحفي عقد 
في مبن�ى البرلمان: "مجلس ال�وزراء بعقد 
جلسة اس�تثنائية والتراجع عن القرار الذي 
اتخ�ذه بإلغ�اء البطاق�ة التموينية، مش�يراً 
إل�ى أن الحكوم�ة ووزراءها ل�م يصلوا إلى 
مناصبه�م ل�وال الش�عب العراق�ي وصوت�ه 
وأضاف: "أن مبلغ الخمس�ة عشر ألف دينار 
لي�س كافي�ا وه�ذا ش�يء مؤس�ف أن تلغي 
الحكومة البطاق�ة التموينية، والتي تعتاش 
عليه�ا ش�ريحة كبي�رة م�ن أبن�اء الش�عب 
العراق�ي، لذلك عل�ى الحكومة إع�ادة النظر 
بهذا الموضوع". خصوصا أن 95 بالمئة من 

السكان غير راضين بالمرة عن هذا القرار.
قرار غري مدرو�ض

من جهت�ه يق�ول الخبير االقتص�ادي ماجد 
الصوري أن "القرار لم يكن مدروساً ومعمقا، 
وال ينس�جم مع متطلبات الشعب العراقي"، 
الفتاً إلى أن "االس�تفتاء الذي أُجري في عهد 
نائب رئيس الوزراء السابق برهم صالح بّين 
أن نسبة 95 بالمائة من السكان ترفض إلغاء 

البطاقة التمويني�ة والتعويض ببدل نقدي". 
ويضي�ف الص�وري أن "الحل�ول المطروحة 
وتتمث�ل  الس�ابقة،  الخي�ارات  نف�س  ه�ي 
بتخصيص خمس�ة مليارات دوالر س�نوياً"، 
مش�يراً إلى "غياب اآلليات الواضحة لتوزيع 
مبال�غ التعوي�ض مما س�يؤدي إل�ى حدوث 
فس�اد مالي"، مؤك�دا أن" ش�روط صندوق 
النق�د الدولي تن�ص على أن المس�اعدة في 
تخفيف مس�تويات الفقر وتخفيض البطالة 
ل�ن تتم قب�ل أن ترف�ع الحكوم�ة الدعم عن 
البطاق�ة التموينية والمش�تقات النفطية". 
وكان الع�راق ق�د أب�رم اتفاقاً م�ع صندوق 
النقد الدولي في شهر تشرين الثاني من عام 
2004 يقضي بموجبه إلغاء %80 من الديون 
المترتب�ة بذم�ة الع�راق البالغ�ة 120 مليار 
دوالر من قبل دول نادي باريس مقابل التزام 
الع�راق باإلصالحات االقتصادية ومنها رفع 
الدعم عل�ى المش�تقات النفطي�ة والبطاقة 
التموينية وتحسين نوعية إحصاءاته المالية 
وتأمين الش�فافية في توفير الم�وارد للبنك 

المركزي. 
قوت ال�سعب وموقف املرجعية الدينية

 وعلى صعيد متصل تناول س�ماحة الش�يخ 
عب�د المه�دي الكربالئ�ي ممث�ل المرجعية 
لص�الة  خطبت�ه  ف�ي  النج�ف  ف�ي  العلي�ا 
الجمعة الت�ي أقيمت في الصحن الحس�يني 
الش�ريف يوم الجمع�ة الماضي في 24/ ذي 
2012-11-9م  المواف�ق  الحجة/1433ه�� 
"نقطة واح�دة مهمة ومحوري�ة ولها األثر 
البالغ عل�ى المس�توى المعيش�ي للمواطن 
أال وه�ي قرار إلغاء البطاق�ة التموينية الذي 
اتخذه مجلس الوزراء على أن ينفذ في ش�هر 

آذار من السنة المقبلة.
 وكان المتحدث باس�م المرج�ع النجفي قد 
عبر عن اس�تيائه من قرار الحكومة القاضي 
باس�تبدال برنامج البطاقة التموينية الحالي 
بص�رف مبالغ مالي�ة عوضا عنه�ا مبينا أن 
األم�ر خاطئ ألم�ور عدة، حيث أكد الش�يخ 
علي النجفي على أن "الجهة التي فشلت في 
توفير مفردات البطاقة التموينية هي قطعا 
غير قادرة على توفيرها وتغطية كل السوق 
العراقي هذا أوال ، وثانيا: إذا كان الفساد من 
أهم أس�باب اتخاذ هذا الق�رار فهذا يدل على 
أمري�ن احدهما: إعالن فش�ل حملة محاربة 
الفس�اد واآلخر: كيف تول�ي الجهة المتهمة 
بالفساد بتطبيق هذا القرار ولها سوابق مثل 

استيراد مواد تالفة وغيرها من القضايا ؟.
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الشعب ومصري "السلة الغذائية" إمجاع عىل اإلبقاء

البطاقة التموينية بني جوع الشعب وترف جملس الوزراء

مواطنون: التموينية رشياننا األهبر وإلغاؤها سيلهب األسعار



        نوار بوخر�ص

           عر�ص: اأمرية الرببري

كش�فت األزمة في مالي عن االنقسام المتجذر 
ال�ذي تعاني�ه البالد، وألقت بظالله�ا على تعثر 
المح�اوالت الدولي�ة واإلقليمي�ة لح�ل األزمة، 
فبينم�ا يه�دد الوض�ع في مال�ي ب�أن يتفاقم 
ويتحول إلى كاب�وس أمني وإنس�اني إقليمي؛ 
ل�م ي�رق العم�ل الدولي بش�أن ه�ذا البل�د إلى 
مس�توى التوقعات. فقد عجزت الدول الفاعلة 
الت�ي يمكنه�ا أن تؤث�ر في أصح�اب المصلحة 
الرئيس�يين ف�ي الصراع، أو لم تك�ن راغبة في 
التوفيق بين مصالحها وبين تنسيق إجراءاتها. 
وف�ي الوقت ذات�ه، ال تزال التس�اؤالت بش�أن 
ضرورة وتوقيت وشكل قوة التدخل المطلوبة 

في شمال مالي قائمة.
في ضوء ما تقدم، أصدرت مؤسس�ة كارنيجي 
للس�الم الدولي ورقة بحثية بعن�وان "الجزائر 
والصراع في مال�ي" للباحث "أنوار بوخرص" 
تس�تهدف رصد وتحلي�ل المش�هد المتأزم في 
مال�ي، ودور األط�راف اإلقليمي�ة والدولية في 

إدارة الصراع، وفقاً ألجنداتها الخاصة.

مالمح امل�سهد ال�سيا�سي يف مايل
رصد الباحث أس�باب وتداعي�ات انهيار النظام 
القدي�م في مال�ي، وال�ذي جاء أس�رع من كل 
التوقعات. فبعد أقل من ثالثة أش�هر من اندالع 
األزمة ف�ي يناي�ر 2012، ُهزم الجي�ش المالي 
عل�ى نحو مفاج�ئ، عندما ح�اول إخماد تمرد 
في الش�مال، وقد جرى دح�ره باتجاه الجنوب 

على ي�د تش�كيل م�ن الجماعات 
المسلحة المتحالفة.

بع�د االنق�الب، اضط�ر الجي�ش 
المدن�ي،  الحك�م  إع�ادة  إل�ى 
وتنصي�ب حكومة مدنية مؤقتة. 
ت�زال  ال  الجدي�دة  اإلدارة  لك�ن 
تح�اول جاه�دة اس�تعادة الثقة 
الش�عبية، وتأكيد سيطرتها على 
المجلس العسكري، بينما عززت 
المتشددة  اإلس�المية  الجماعات 
س�يطرتها ف�ي الش�مال. ويعزو 
الباح�ث ه�ذا االنهي�ار الس�ريع 
للنظ�ام القدي�م ف�ي مال�ي إل�ى 
عدد من األس�باب م�ن أبرزها أن 
كثيرا من المراقبين اعتبروا هذه 
الدول�ة هي الحلق�ة األضعف في 

منطق�ة الس�احل، واألكثر عرض�ة إلى زعزعة 
االستقرار على يد المتطرفين. بل حذر بعضهم 
من االس�تياء الذي يجيش في ص�دور الماليين 
إزاء دولتهم الديمقراطية ف�ي ظاهرها، والتي 
تعاني خلال وظيفيا ش�ديدا يرجع إلى هشاشة 
التركيبة السياسية فيها، والحوكمة الضعيفة، 
وإهمال المناطق النائية، والتمرد المس�تعر في 
الش�مال، وال�ذي تحول بس�بب الح�رب الليبية 
إلى تمرد مس�لح مكتمل.وتش�ير الدراس�ة إلى 
أن أم�ادو تومان�ي ت�وري، الذي تولى رئاس�ة 
مال�ي )2002 و2012(، وجد أن�ه بدال من دفع 
الثمن الضروري لتوس�يع سلطة الدولة لتشمل 
المنطق�ة المتم�ردة، تبني اس�تراتيجيته لمنع 
المناط�ق الش�مالية الهامش�ية قليلة الس�كان 
والواس�عة م�ن االنزالق إل�ى التمرد المس�لح، 
م�ع االس�تعانة بالنخ�ب المحلي�ة االنتهازي�ة 
للقي�ام  والميليش�يات  المس�لحة  والفصائ�ل 
بوظائ�ف الدولة، مما أدى إل�ى تفاقم التوترات 
العرقي�ة والقبلية، وإهمال المش�اكل الهيكلية 
الخاصة بالتخل�ف والفقر الت�ي أنتجت ثورات 
و2006-2009.  والتس�عينيات   ،1963 ع�ام 
واألس�وأ من ذلك أنه�ا كانت قائم�ة أيضاً على 

تحالفات هشة ال يمكن االعتماد عليها.
يضاف إل�ى ذلك أن البرنامج الذي موله االتحاد 
األوروبي والجهات المانحة الدولية األخرى كان 
يهدف إلى إخماد الس�خط المتزايد، واسترجاع 
المكاس�ب الت�ي حققه�ا تنظي�م القاع�دة في 
ب�الد المغ�رب اإلس�المي، وأصح�اب األعمال 
المجرمين على حساب الدولة، لكن األمر انتهى 
باستعداء الس�كان المحليين، وتعزيز المشاعر 
المعادي�ة لباماكو، وتمهي�د الطريق أمام تجدد 

القتال.
وف�ي نهاية المطاف، كانت هناك 

حاجة لوج�ود ق�وة خارجية 
للح�ث عل�ى القي�ام بإجراء 
حاس�م، وأصبح�ت الح�رب 
الليبية الت�ي أطاحت بمعمر 
القذافي الحاف�ز الذي عجل 
الحرك�ة  ش�بكة  بتح�ول 

طني�ة  لو ا

األزوادي�ة إلى تم�رد، فضال عن االس�تياء بين 
الرت�ب الدني�ا ف�ي الق�وات المس�لحة، وكان 
التواطؤ والفس�اد هما المحركين األساسيين. 
وق�د كان الغض�ب موجه�اً أيض�اً إل�ى بطانة 
الرئيس، والتي رآها الكثيرون مرتشية بصورة 

جلية للكثيرين.
وعن مشهد ما بعد االنقالب، تقول الدراسة إن 
االنقالب نتيجة مباشرة للهزيمة التي منيت بها 
القوات المالي�ة على أيدي المتمردين الطوارق، 
وأظهر تدهور المؤسسات العسكرية. ووقعت 
مالي، الت�ي كانت في الس�ابق نموذج�اً واعداً 
للديمقراطي�ة ف�ي غ�رب إفريقي�ا، في ش�رك 
ش�بكة لإلرهاب اإلقليمي، وتهريب المخدرات، 
والجريم�ة المنظمة. ولألس�ف، ف�إن قيادتها 
خضعت له�ذه الضغوط، مم�ا أدى إلى عواقب 

وخيمة على الدولة والمجتمع.
بعد اإلطاح�ة بأمادو توماني ت�وري، ضغطت 
إفريقي�ا  ل�دول غ�رب  االقتصادي�ة  الجماع�ة 
"إيك�واس" ECOWAS، الت�ي كان ينظ�ر إليها 
في البداية بوصفها االتحاد المناس�ب للتوسط 
في النزاع، على س�انوجو للتنازل عن الس�لطة 
لحكومة مؤقتة بقيادة ديونكوندا تراوري. وال 
ت�زال اإلدارة الجدي�دة، التي ت�م تعديلها أخيرا، 
عاجزة ع�ن إثب�ات وجودها سياس�ياً. كما أن 
األحزاب السياسية عديدة ومجزأة، مما يعرقل 
إنشاء جبهة وطنية متحدة تشتد الحاجة إليها.
وفي الشمال، ال يزال االرتباك سائداً بشأن مدى 
تقارب أو تداخل الجماعات المس�لحة. وحالياً، 
تعد الجماعات المرتبطة بالتنظيمات اإلرهابية 
أطرافاً مس�يطرة ف�ي الصراع ف�ي مالي. وقد 
عطل�ت تصرف�ات ه�ذه الجماع�ات، وتنظي�م 
القاعدة ف�ي بالد الغرب اإلس�المي، على وجه 
الخص�وص، الوض�ع الراه�ن، وخلق�ت 
تدعمه�ا  جدي�دة،  خاص�ة  مصال�ح 
والتحالفات  اإلجرامي�ة  الجماع�ات 
التكتيكي�ة، األم�ر ال�ذي أس�هم في 

اندالع الصراع في المقام األول.
كم�ا أدت هذه التط�ورات إلى تعقيد 
البح�ث ع�ن حل س�لمي 
لألزمة، ألن مجموعات 
ومتنافس�ة  مختلفة 
تتزاح�م، كي تؤمن 
دوراً  لنفس�ها 

ب�ارزاً في أي اتفاق لتقاس�م الس�لطة مع 
باماكو.  هذه الديناميكيات الداخلية تجعل 
التدخل الخارجي أمراً بالغ الخطورة، فمثل 
ه�ذا اإلج�راء يمك�ن أن يؤج�ج التوترات 
المحلي�ة، ويطلق ش�رارة تحالفات جديدة 
وأكث�ر خط�ورة، نظ�راً الرتباط�ات ه�ذه 
الجماع�ات بالبل�دان األخ�رى، وتكون له 
بالفع�ل مضاعف�ات غي�ر مباش�رة عل�ى 
المنطق�ة ككل.ويبقى تنظي�م القاعدة في 
المغرب اإلس�المي عامال رئيس�ًا في إثارة 
عدم االس�تقرار في أنحاء المنطقة، بسبب 
أمواله الس�ائلة، واقتنائه أسلحة من ليبيا، 
وقدرت�ه على العم�ل م�ن دون عوائق في 
شمال مالي. ويشتبه مسئولون أمريكيون 
في أن مقاتل�ي تنظيم القاعدة في المغرب 
اإلس�المي كانوا ضالعي�ن في الهجم�ات على 
القنصلي�ة األمريكي�ة في بنغ�ازي. ولذا، يجب 
أن تكون كيفية التعاطي مع هذه القوة الش�غل 
الش�اغل ألي سياس�ة تهدف إلى تهدئة الوضع 

في شمال مالي.

موقف اجلزائر من الأزمة
تتمتع الجزائر بمكانة إقليمية تستند باألساس 
إلى القوة العس�كرية، وامتالكه�ا خبرة قتالية 
في مكافح�ة اإلرهاب، ونفوذا ف�ي المنظمات 
الوثيق�ة  ومعرفته�ا  والدولي�ة،  اإلقليمي�ة 
بديناميكي�ات الصراع في مال�ي. وبالنظر إلى 
الق�وة العس�كرية الجزائري�ة، فم�ن المنطقي 
استخدامها لتعزيز االستقرار اإلقليمي، وتنسيق 
الجه�ود اإلقليمية، وأن تأخذ زمام المبادرة في 
حل الصراع. لكن األزمة في مالي خلقت تحدياً 
كبيراً بالنس�بة إلى الجزائر المش�غولة بعملية 
انتقال القيادة، والتي تواجه سخطاً شعبياً في 
الداخل، وتخش�ى من رد فعل سلبي محتمل من 
جراء التدخل العس�كري في مالي، جعلها أكثر 
تهيباً وت�ردداً وغموضاً مم�ا يريدها المجتمع 
الدولي. وتبدو السياس�ة الخارجي�ة الجزائرية 
ممزقة بين رغبة البالد في االعتراف بها كدولة 
إقليمي�ة قائ�دة، وترددها أو ع�دم قدرتها على 
اس�تخدام األدوات المؤث�رة والفعال�ة المتاحة 
لها للحفاظ على االستقرار في فنائها الخلفي، 
والمساعدة على استعادة السالم، عندما تندلع 

الصراعات.
وجرى تفس�ير هذا الموقف الغامض للجزائر 
عل�ى أنه "إهم�ال خبيث" يهدف إل�ى معاقبة 
وال�ذي  رئيس�ها،  "خطاي�ا"  بس�بب  مال�ي 
اتهم�ه الجزائري�ون ب�"التواط�ؤ المتعم�د" 
م�ع تنظيم القاع�دة في المغرب اإلس�المي. 
وش�عر المالي�ون ف�ي الجن�وب بالخ�ذالن، 
خصوصاً عندما سحبت الجزائر مستشاريها 
العس�كريين، وتوقفت عن تس�ليم المعدات 
العس�كرية، خالل معرك�ة محاصرة القوات 
المالي�ة. وب�رر الجزائري�ون تراخيهم على 
أس�اس أن التزامه�م بمال�ي كان مدفوع�اً 
بأهداف مكافحة اإلرهاب، وليس بمحاربة 

التمرد.
وأرجع الباحث الموقف المتحفظ للجزائر 

تجاه األزمة إلى عدد من العوامل، هي:
أوال: انط�الق موقفه�ا م�ن قاع�دة عدم 
التدخل إل�ى القلق إزاء التدخل الخارجي، 
وامت�داد التهدي�د المتطرف إلى 
أراضيها. ويعتق�د عدد من 
المثقفين في الجزائر بأن 
في  الجزائري  التدخل 
البالد  سيورط  مالي 
مغام�رة  ف�ي 

كارثية.
يخش�ى  ثانيا: 
م  لنظ�ا ا
ي  ئ�ر ا لجز ا
أنه  من  أيضاً 
ش�أن  م�ن 
خ�ل  لتد ا
مالي  ف�ي 
يه�دد  أن 

الت�وازن ال�ذي أقام�ه بمش�قة بي�ن أولويات�ه 
الخارجي�ة والداخلي�ة. فالحفاظ عل�ى النظام، 
وإضفاء الش�رعية علي�ه من جان�ب المجتمع 
للسياس�ة  الرئيس�ي  المح�رك  ه�و  الدول�ي 
الخارجي�ة الجزائرية. وعلى الرغم من اختالف 
المصال�ح الذي ال مفر من�ه داخل دائرة الحكم، 
فإن ثم�ة توافقا عاما مش�تركا عل�ى ضرورة 
تهيئ�ة الظ�روف الخارجي�ة المواتي�ة لتأمين 
قبض�ة النظام على الس�لطة، والموق�ع الجيو 
سياس�ي الممي�ز للبالد.ثالث�ا: تش�تبه الجزائر 
بأن�ه يج�ري تأس�يس كتل�ة بقي�ادة فرنس�ا، 
هدفها الرئيس�ي احتواء الق�وة الجزائرية، وال 
تثق البالد بجيرانها، خاصة ما يس�مى المحور 
المؤيد لفرنس�ا، بقيادة المغرب ودول الساحل 
الضعيف�ة. وق�د نما الش�عور بع�دم االرتياح، 
وع�دم األمان م�ع التغيرات السياس�ية الهائلة 
التي اجتاحت تونس المج�اورة، ومصر، حيث 
أزاح اإلس�الميون جنراالت الحرس القديم من 
دون إث�ارة أي احتجاج�ات عام�ة، أو انقالبات 
عس�كرية. ويزي�د تق�ارب ليبي�ا المتزاي�د مع 
المغرب في مرحلة ما بعد القذافي من مخاوف 
الجزائر.رابعا: تقلق اس�تجابة المجتمع الدولي 
للتط�ورات ف�ي مصر بع�د الث�ورة الجزائريين 
بالقدر نفس�ه. وعلى الرغم من وجود مخاوف 
جدية بش�أن انتزاع اإلس�الميين للسلطة، فلم 
تطل�ق الوالي�ات المتحدة إن�ذاراً )علني�اً(، كما 
أنها ل�م ته�دد بقطع المس�اعدات العس�كرية 
والمالية. ويغذي رد الفعل الحكيم والمحسوب 
هذا الش�كوك ف�ي أن الواليات المتح�دة تتملق 

اإلسالميين.
وص�ول  احتم�ال  أن  إل�ى  الباح�ث  وخل�ص 
اإلسالميين إلى السلطة في الجزائر ال يزال بعيداً. 
فش�هية الجزائريي�ن للتغيير الث�وري ضعيفة، 
حي�ث ال ت�زال ذكري�ات الح�رب 
األهلية المروعة في التسعينيات 
حي�ة في األذهان. كم�ا ال تزال 
المعارضة السياس�ية ضعيفة 
أيض�اً، حيث اس�تخدم النظام 
بنجاح أموال النف�ط والغاز، 
وأجرى إصالح�ات محدودة 
المعارضي�ن  الس�ترضاء 

االجتماعيين.

املوقف الدويل من دور 
اجلزائر

الجزائ�ر،  منتق�دو  ي�رى 
المجموع�ة  داخ�ل 
الب�الد  أن  االقتصادي�ة، 
مهتمة بعزل منافس�يها 
اإلقليميي�ن، والح�د من 
نفوذ الق�وى الخارجية 
اهتمامه�ا  م�ن  أكث�ر 
بتنس�يق م�وارد القوة 
المنطق�ة لتنظيم  ف�ي 
فع�ال  إقليم�ي  دف�اع 
القاعدة  تنظي�م  ض�د 
في المغرب اإلسالمي 
حدوده�ا  عل�ى 

الجنوبية.
الوالي�ات  لك�ن 
األكثر  هي  المتحدة 
ودعم�اً  تجاوب�اً 
للجه�ود اإلقليمية 

الت�ي تقوده�ا 

الجزائ�ر. وعل�ى الرغ�م م�ن اإلحباط�ات التي 
تنتاب التعامل مع المس�ئولين الجزائريين بين 
حي�ن وآخ�ر، فإن واش�نطن تعل�ق أهمية على 
إطار لجنة األركان المش�تركة لدول الس�احل، 
ووح�دة الدم�ج واالتص�ال التي تهيم�ن عليها 
الجزائر. وهذا يفسر لماذا يبدو موقف الواليات 
المتحدة بش�أن استخدام القوة في شمال مالي 
أقرب إلى موق�ف الجزائر، إال أنه�ا تبدي تردداً 
حي�ال االس�تراتيجية العس�كرية للمجموع�ة 
االقتصادية، وحذراً من التورط العس�كري في 
ش�مال مالي.التذبذب.. بين التدخل العس�كري 
وعدم التدخل: وصلت الجه�ود الدولية الرامية 
إل�ى إيج�اد ح�ل للصراع ف�ي ش�مال مالي إلى 

طريق مسدود، نتيجة لعدد من العوامل، هي:
أوال: تعان�ي عملي�ة الوس�اطة، الت�ي تقودها 
المجموع�ة االقتصادي�ة لدول غ�رب إفريقيا، 
الركود، وتنقسم المجموعة بشدة، حيث يجادل 
البع�ض بوجوب اس�تخدام القوة العس�كرية، 
ويدعو البعض اآلخر إلى اتباع نهج أكثر تدرجاً. 
وق�د ثبت حت�ى اآلن أن المجموعة االقتصادية 
غير ق�ادرة عل�ى الحصول على دع�م الواليات 
المتح�دة ومجل�س األم�ن الدول�ي والجزائ�ر، 
مما يلقي بظالل من الش�ك عل�ى جدية خطتها 
لمس�اعدة مال�ي ف�ي اس�تعادة س�لطتها ف�ي 
الش�مال.ثانيا: تس�عى المجموعة االقتصادية 
حالي�اً إلى تنفيذ عملية انتش�ار عس�كري على 
مراحل ف�ي مالي، ولكن يبدو من غير المحتمل 
أعلن�ت  فق�د  اإلس�تراتيجية.  تل�ك  تنج�ح  أن 

السنغال وغانا أنهما لن تشاركا في االنتشار 
العس�كري في مال�ي. ويتله�ف أعضاء 

آخ�رون، خاصة النيج�ر وبوركينا 
فاس�و، للح�رب في الش�مال، 

حتى وإن كان�ت األوضاع 
السياس�ية في الجنوب 

ال ت�زال غي�ر مالئمة 
لمثل هذا التصعيد.

ض�وء  ف�ي  ثالث�ا: 
الق�وى  كل  وج�ود 
غير المس�تقرة التي 
ش�مال  ف�ي  تؤث�ر 

والموق�ف  مال�ي، 
اله�ش للحكوم�ة ف�ي 

الجنوب، ف�إن أي تدخل 
مبكر ستكون له عواقب 
فالجي�ش  وخيم�ة. 

المال�ي ف�ي حالة من 
الفوضى، وقد رفض 
حتى اآلن الس�ماح 
بنش�ر جن�ود من 
إفريقيا في  غرب 
باماك�و، ورفض 
أي تدخل مباشر 
المجموعة  م�ن 
 . ي�ة د قتصا ال ا
وفض�اًل عن ذلك، 
المرحل�ة  ف�إن 
م�ن  األول�ى 
تيجية  ا س�تر ال ا
األهمي�ة  بالغ�ة 

للمرحلة الثانية من 
العس�كري  التدخ�ل 

في الش�مال. 

وم�ن دون ه�ذه االس�تراتيجية، يب�دو التدخل 
الناجح غير مرجح.

رابع�ا: غياب دع�م األطراف الدولية الرئيس�ية 
يجع�ل التدخ�ل الناجح أمراً غي�ر مرجح أيضاً. 
ففي حي�ن يدعم االتح�اد األوروب�ي المبادرة، 
تس�اور معظ�م أعض�اء مجلس األم�ن الدولي 
مخاوف جدية حول التفويض، والقدرة القتالية 

لقوة المجموعة االقتصادية.
المجموع�ة  أن  م�ن  ثم�ة مخ�اوف  خامس�ا: 
االقتصادي�ة مرهقة بالفعل بس�بب األزمة في 
غينيا بيساو . فقد أرسلت المنظمة قوات حفظ 
س�الم إلعادة الحكم المدني، لكن ال أحد يعرف 
طبيع�ة تفويض ه�ذه القوة، وكيف سيس�اعد 
العمل العس�كري والدبلوماس�ي الذي تقوم به 
المجموعة االقتصادية البالد في نهاية المطاف 
في التعاطي مع اإلصالحات الحيوية التي يبدو 
أنه جرى اآلن تأجيلها إلى أجل غير مسمى. هذا 
التحدي س�يقطع ش�وطاً طوي�اًل نحو توضيح 
ما إذا كان�ت المجموعة االقتصادية قادرة على 

لعب دور عامل االستقرار اإلقليمي أم ال.

تو�سيات الدرا�سة
خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات التي قد 

تساعد في حل األزمة في مالي، هي:
- المش�اركة الجزائرية المتواصلة والمتعاونة 
والصادقة في مالي ضرورية، لما لها من وضع 

فريد يمكنها من التأثير في األحداث في مالي.
االنتق�ال  تعزي�ز عملي�ة  أن يحظ�ى  يج�ب   -
السياس�ي في باماكو باألولوي�ة، إذ إن التدخل 
العس�كري المتس�رع، من دون تثبي�ت النظام 
في الجنوب أوالً، قد يشوش على الديناميكيات 
غير المستقرة في الشمال، وتكون له تداعيات 
وخيمة. ول�ذا، يتعي�ن على باماك�و أن تحاول 

تنسيق اإلجراءات التي تقوم بها مع جيرانها.
- يجب على الجزائر حث الجماعات اإلس�المية 
عل�ى قط�ع عالقاتها م�ع تنظي�م القاعدة في 
المغرب اإلس�المي، فهذا من ش�أنه أن يس�هل 
التوص�ل إل�ى تس�وية سياس�ية م�ع باماكو، 
ويساعد على إنهاء الصراع.- يجب على الجزائر 
استخدام قواتها العسكرية وقدراتها في مجال 
مكافحة اإلرهاب على طول حدودها الجنوبية، 
وبذلك تس�اعد على منع تم�دد الصراع.- يجب 
على الواليات المتحدة أن تساعد في إعادة بناء 
القوات المس�لحة في مالي، إذ تحتاج مالي إلى 
جيش منضبط قادر على تحقيق االستقرار في 
الجنوب، وعلى التهديد بش�كل جدي باستخدام 
القوة في الش�مال. كذلك، يج�ب على الواليات 
المتحدة أن تشارك بطريقة تتكامل مع مبادرات 

الجزائر األمنية والدبلوماسية، ال منافستها.
خالصة القول إن مش�اركة الجزائر المتواصلة 
والمتعاونة والصادقة أمر بالغ األهمية لنجاح 
إدارة الصراعات وحلها في مالي، لكن ال ينبغي 
المبالغ�ة في إمكاناتها. فالبالد غير منس�جمة 
بشكل مريب مع التغيرات السياسية التاريخية 
التي تجتاح منطقة الش�رق األوس�ط وش�مال 
إفريقي�ا، وال يزال س�لوكها عني�داً، ومواقفها 
غير ش�فافة. وم�ع ذلك، ال تلغي ه�ذه القضايا 
مزاي�ا الجزائ�ر، بوصفه�ا العب�اً أساس�ياً في 
الصراع في مالي.تعريف الكاتب:أستاذ مساعد 
ف�ي العالقات الدولية في جامعة ماكدانيال في 

وستمنستر.
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حسابات معقدة:
أبعاد املوقف اجلزائري من التدخل الدويل يف شامل مايل



تعتب�ر المقهى في الع�راق، عنوانا لالنس�جام 
القوم�ي والطائف�ي والطبق�ي، ورم�زا للتحوالت 
االجتماعية، وبين جالسيها ومرتاديها من أصحاب 
واألفندي�ة  الماض�ي،  ف�ي  والطرابي�ش  العمائ�م 
األميي�ن  وبي�ن  والدشداش�ة،  العق�ال  وأصح�اب 
والمتعلمين والشباب والشيوخ، تظل المقهى تراثا 
عراقي�ا يقاوم عصرن�ة الزمن، وانحس�ار التقاليد 

التي توارثها جالس�و المقاه�ي والقائمين على 
خدمتها، على حد سواء، عبر أجيال.

وال�ى زم�ن قري�ب نافس�ت المقاهي 
و"المضاي�ف"  والبيوت�ات  المس�اجد 
كمجالس اجتماعية وأماكن للحل والعقد 
والتداول في األم�ور اليومية. ويقضي 
ابو محس�ن - وهو مقاول بناء- مساء 
يوم�ه في مقه�ى )الكوثر( ف�ي مدينة 

كربالء حيث تحولت المقهى الى مقر له 
يستقبل فيها الزبائن للتفاوض معه حول 

عمله اليومي.
يق�ول ابو محس�ن : في الماض�ي لم تكن 

ثمة وس�يلة اتص�ال كالموبايل، ل�ذا يتوجب عليك 
الجلوس يوميا في المقهى لكي تلتقي الزبائن.

ويضي�ف : وعل�ى رغم تطور وس�ائل االتصال 
فان اللقاء المباش�ر ف�ي المقهى يبق�ى ضروريا، 

وليس سوى المقهى مكانا مثاليا.
لكن الظاهرة االبرز ف�ي مقاهي العراق اليوم، 
انتش�ار "النرجيلة" أو ما تعرف "بالشيش�ة" بين 
الفتي�ان والمراهقي�ن الى ح�د بدأ ي�ؤرق األهالي 

والجهات الصحية على حد سواء.
فه�ذا س�مير عل�ي وه�و طال�ب ف�ي المرحلة 
المتوسطة ال يتوانى عن الذهاب بشكل شبه منتظم 
الى المقهى القريبة لتناول النرجيلة مع أصدقائه , 

وأدم�ن على ذلك حتى انه لم يعد يس�تطيع التخلي 
عنها.

يق�ول كاظم عطي�ة صاحب مقه�ى األمير في 
كرب�الء، ان المقه�ى ص�ارت عب�ر الزم�ن بوتق�ة 

ابناء  والس�يما صهرت  الع�راق 

المدينة  أبناء 
الواحدة. ويضيف: كنت في السابق استقبل ضيوفا 
يبحث�ون ع�ن أش�خاص و عائ�الت معين�ة وبع�د 

التحقق من هدفهم ادلهم على مقصدهم.
وف�ي مدين�ة الحل�ة جن�وب بغ�داد ي�روي ابو 
كاظم تاري�خ المقاهي في مدينة بابل التي تش�به 
في تاري�خ وظروف تش�ييدها المقاهي في المدن 
العراقية االخرى حيث تشيد المقاهي على ضفاف 

النهر أو قريباً منه.
وأق�دم المقاهي في ه�ذه المدين�ة هي مقهى 

)أبو 

سراج( 
الذي افتتح في نهاية الخمسينيات، ومقهى )حسين 
أسمة(. يقول ابو كاظم.. من المقاهي القديمة في 
الحلة والتي اشتهرت في وقتها مقهى )الخورنق( 
مقابل مركز شرطة الحلة، وهناك مقهى )السدير( 
على نه�ر الفرات. وعبر األزم�ان أضحت المقاهي 
منتدي�ات سياس�ية وصالونات للدراس�ة والقراءة 
حيث كان الطالب يحضرون دروس�هم فيها أيضا. 
وعلى امتداد "شارع الكورنيش" ثمة كازينوهات 
الغربي�ة  ومطاع�م تح�اول إضف�اء المس�حة 
على مالمحه�ا ومنها كازينو اس�مه "حديقة 

النساء".
وتجم�ع كازينوه�ات بغداد الن�اس على 
اختالف مش�اربهم، فتجد التنوع العشائري، 
والك�ردي  والعرب�ي  والقوم�ي،  والمذهب�ي 
والتركمان�ي، والغريب وابن المنطقة، منتجة 
نسيجا اجتماعيا متآلفا، بل وينتفي في المقهى 
حت�ى التف�اوت الطبق�ي فتج�د الغن�ي والفقير 

يجلسان على نفس الطاولة.
والمثي�ر ف�ي مقاه�ي الع�راق انه�ا وان تغير 
صاحبه�ا فأنه�ا تبق�ى بزبائنها وطقوس�ها، كما 
ان اغل�ب المقاهي في الع�راق يتوارثها األبناء عن 

اآلباء.
وكري�م حس�ن ت�وارث المهنة عن أبي�ه، وظل 
يديرها مقهى الشروق في الصالحية في بغداد بعد 
رحيل وال�ده، وهو حريص عل�ى ان ال يحولها الى 
)الكوفي شوب( حيث يسعى أصدقائه من الشباب 
إقناعه بالفكرة، وهي ظاهرة تزحف بش�كل كبير 
على المقاهي التقليدية، كنتاج لنزعة اس�تهالكية، 
وم�ع االنفت�اح المجتمع�ي عل�ى الغ�رب، وزيادة 

القدرة الشرائية للمواطن العراقي.

ويص�ف كريم ه�ذه المقاهي بانها استنس�اخ 
للنم�ط الغرب�ي ف�ي التس�لية وقتل وق�ت الفراغ، 
وغالبا ما يرتادها الش�باب فق�ط الذين يحرصون 
عل�ى األغاني الصاخبة والفيديو كليب والمش�اهد 
الجريئ�ة في اللباس والتصرف. ويقول..ثمة زبائن 
يت�رددون على المقهى منذ عق�د ونصف ومازالوا 

الى االن. 
ومنذ عق�د من الس�نين، يق�دم كري�م لزبائنه 
الش�اي والحامض و العصير و الس�وده و النركيله 

والقهوة باصنافها.
ويتاب�ع كريم : اش�هر مقاه�ي الصالحية هي 
مقهى )أبو ناطق( المعروفة لدي العراقيين جميعا 
وعاصرت عمالقة الطرب العراقي من حضيري ابو 
عزيز وداخل حس�ن وحتى كاظم الس�اهر وصوال 

الى مطربي الجيل الجديد.
ويرت�اد المقه�ى ش�عراء ومثقف�ون وفنانون 
وفي اغل�ب مقاهي العراق التقليدية يحرص العبو 
الدومين�و على عدم التفريط ف�ي لقاءاتهم لغرض 
التسلية وقضاء وقت ممتع مع األصدقاء ومدمني 

اللعبة.
الس�نوات  وعب�ر 

حفل�ت مقه�ى )الش�روق ( ش�أنها ش�أن مقاهي 
الح�ارة  المش�روبات  بأن�واع  األخ�رى  الع�راق 

والباردة. ويتذكر كريم منتجات صمدت طويال عبر 
الزمن مثل السيفون والسودة والحامض والكاكاو 
والحلي�ب والش�اي بأنواع�ه الس�يالني والصيني 

والياباني،
لك�ن غ�زو المش�روبات المعلب�ة الي�وم اطاح 
بالكثير من المنتحات التقليدية، ولم يعد يس�تطيع 
الم�رء حفظ األس�ماء المتعددة للمش�روبات التي 

تتناسل اسمائها بشكل يومي.
وبينم�ا كان كري�م يق�دم الماء للزبائ�ن في " 
دولكة " وهي وعاء بالس�تيكي او معدني لزبائنه، 
ف�ان الماء المعل�ب اليوم وف�ر الكثير م�ن الجهد، 
واصب�ح متاح�ا بش�كل كبي�ر في ظاه�رة صحية 

تشهدها مقاهي وكازينوهات ومطاعم العراق.
وم�ازال كريم يحتف�ظ في زاوية م�ن المقهى 
بالوعاء الفخاري الذي يطل�ق عليه " الحب " الذي 
كان�ت الوس�يلة المفضل�ة لحف�ظ الم�اء وتبريده 
الى حقب�ة بداي�ة الثمانينيات منذ الق�رن الماضي 
كما يتذك�ر كريم. وثم�ة مقاهي في م�دن العراق 

تق�ع في أط�راف المدينة او في 

الش�وارع التي تهت�دي الى الق�رى واألرياف وهي 
محطات للفالحين والمزارعين وتجار الخضراوات 

يتداولون عندها في شؤونهم وصفقاتهم.
وبينم�ا يدير المقه�ى في الغالب رج�ل أمي ال 
يفقه س�وى لغة الش�اي الممزوج بالصبغ األسود 
وبيبسي بابل وكرستال وبغداد، فان أدباء وفنانين 
ومدرس�ين ه�م م�ن زبائن�ه، حديثهم ف�ي األدب 
والسياسة، ليمتزج من هذا االختالف تفاهم يقوم 
على أساس المنفعة المشتركة. فال ريب ان تسمى 
مقهى )أبو محمد( بمقهى األدباء وهو ال يفقه في 

األدب شيئا.
يقول ابو محمد... يتردد الش�باب على المقهى 
ويتح�اورون  الق�دم،  ك�رة  مباري�ات  لمتابع�ة 
ويتخاصم�ون وال اعرف لماذا، وكل ما اعرفه أنهم 
يعش�قون الكرة، واقدر ان بعض العشق يؤدي الى 

الجنون.
كم�ا تحولت مقه�ى الحاج ش�هاب إلى منتدى 
رياضي لمشجعي كرة القدم، والصق الزبائن صور 
مش�اهير الالعبين واألندية العراقية والعربية على 
جدران المقهى، حيث بدا الحاج ش�هاب مس�رورا 

على رغم انه ال يفقه في حديث الرياضة. 
وتحول�ت الكثير من مقاهي العراق الى صاالت 
للع�ب البلياردو ومقاهي انترن�ت، بعدما قل الرواد 

في الكثير من المناطق.
يقول كريم الس�لطاني وه�و معلم متقاعد في 
الس�بعين من عم�ره، ان المقاه�ي التقليدية بدات 
تنحس�ر لصال�ح الكازينوه�ات المودي�رن والتي 
توف�ر وس�ائل اتص�ال حديث�ة وألع�اب الكترونية 
وتلفزيون�ات متط�ورة. ويضيف... م�ا أالحظه ان 
أكثر الش�باب يت�رددون على المقاه�ي في أوقات 
الفراغ لش�رب النارجيلة ومش�اهدة مباريات كرة 

القدم.
وفي مدن العراق تنش�أ مقاه متخصصة فهناك 
مقه�ى للش�عراء وأخ�رى للرياضيي�ن و أخرى ال 
يرتادها سوى )الخرسان( وأخرى للشباب وأخرى 
لألدباء والش�عراء، اما المقاهي التقليدية فمازالت 

تقاوم الزمن ويقصدها كبار السن.
وأصبحت المقاهي الثقافية ظاهرة تتس�م بها 
الكثير من مدن العراق، تس�تعرض فيها الفعاليات 
وتدور على هامش�ها الحوارت ومن اش�هرها في 
بغ�داد مقهى )الزهاوي( قرب باب المعظم وس�ط 

بغداد و مقهى )حسن عجمي(. 
ويض�م ش�ارع المتنب�ي مقاه�ي )البرلم�ان( 
و)الش�ابندر( الذي شهد تأسيس أول اتحاد للكتاب 

العراقيين.
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كركوك تطالب بحامية قلعتـــها
البيوت البرصية والشناشيل
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تواجه املقاهي الرتاثية يف العراق خطر االندثار اأو التحول اإىل النمط 
الغربي، يف وقت تغزو فيه املدن العراقية الكازينوهات واملقاهي احلديثة 

واملغايرة لتلك ال�سورة التي كانت تعرف عليها املقاهي يف ال�سابق

أك�دت دائرة التراث واآلثار ف�ي محافظة كركوك، ، أنها  
تعاني من تجاوزات على مواقع أثرية في كركوك، وأن هناك 
728 موقع�ا أثريا في المحافظة بحاجة للتنقيب والحماية، 
فيما أش�ارت إلى أنها تس�تعد الفتت�اح أول متحف تاريخي 
يحمل حضارة المحافظة ومكوناتها.  وقال مدير دائرة اآلثار 
في كركوك إياد ط�ارق أن "دائرته تعاني تجاوزات من قبل 
المواطني�ن على المواقع األثرية والتلول التي تحوي الكثير 
من اآلث�ار المهمة في تاريخ الع�راق"، مطالبا المتجاوزين 
عليه�ا في المحافظة ب�"إخالئها".  وأضاف طارق أن "لدى 
الدائرة نحو 20 حارس�ا يقومون بحماية عدد من المناطق 
األثري�ة"، موضح�ا أن "ه�ذا الع�دد ال يتناس�ب م�ع حجم 
المواق�ع الموجودة في كركوك التي يتجاوز عددها ال�700 
موق�ع ألنها بحاجة إل�ى رعاية حكومية وإج�راء تنقيبات 
س�توفر الكثي�ر من اآلث�ار والمعلوم�ات التاريخية المهمة 
ع�ن حض�ارات أقيمت عل�ى أرض كركوك مثل الس�ومرية 
واآلش�ورية واألكادية وغيرها من الحضارات التي تعاقبت 
عب�ر التاري�خ".  وأوضح ط�ارق أن "دائرته بص�دد افتتاح 
أول متح�ف تاريخي، يمثل محافظة كرك�وك ويحوي على 
تماثيل وصور وصناعات ش�عبية وان األعمال األولية التي 
تم المباش�رة بها نهاية الشهر الماضي تسير بشكل جيد"، 
مبينا أن "المتحف سوف يقسم بحسب الصناعات الشعبية 
وقوميات كركوك وعاداتهم واأللبس�ة التي يش�تهرون بها 
وهو األول م�ن نوعه في كركوك وس�يكون ضمن منطقة 

وس�ط  كرك�وك  المحافظة". قش�لة 
من جانب�ه أكد مدير 
ش�رطة حماي�ة التراث 
كرك�وك  ف�ي  واآلث�ار 
العقيد رضوان ش�كور 
في حدي�ث صحفي إن 
من  تمكنت  "المديرية 

تج�اوزا   60 رف�ع 
عل�ى مواق�ع أثرية 
داق�وق  بمناط�ق 
وت�ل قرج�ة جنوب 
باإلضافة  كرك�وك، 
على  تج�اوزات  إلى 
أرض تع�ود لوزارة 
المالي�ة ف�ي قلع�ة 

كركوك التاريخية".  وأكد ش�كور "وجود تعليمات مشددة 
من محافظ كركوك بضرورة رفع كافة أش�كال التجاوزات 
ع�ن المواقع التابعة ل�إدارات الحكومي�ة، ومنها المواقع 
األثري�ة والتالل"، كاش�فا أن "المديرية أحصت وجود 728 
موقعاً أثرياً بعد إجرائها مس�حا شامال للمواقع في كركوك 
واقضيتها، فضال عن وجود تل اثري في المحافظة".  يذكر 
أن اآلث�ار العراقي�ة تعرضت ألوس�ع عملية نه�ب في العام 
2003 عق�ب الح�رب األميركي�ة عل�ى العراق، م�ا أدى إلى 
اختف�اء آالف القطع التي ال تقدر بثمن من المتحف الوطني 
بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى، واستعاد العراق مطلع 
العام الماضي نحو 1046 قطعة أثرية من الواليات المتحدة 
كانت ضمن قطع كثي�رة هربت في أوقات مختلفة بصورة 
غي�ر ش�رعية.  وكان ت�م بيع أس�طوانات تع�ود للحضارة 
السومرية، 3150 سنة قبل الميالد، في مزاد كريستي العلني 
في والية نيويورك كانت س�رقت ف�ي أعقاب حرب الخليج 
األول�ى عام 1991، كما تم رص�د عمليات تهريب لآلثار من 
المتحف الوطني خالل العام 2008 أشار إليها تقرير لديوان 
الرقاب�ة المالية آن�ذاك، علم�اً أن عمليات التهري�ب ما تزال 
قائمة الس�يما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الحماية 

الحكومية. 

 

تعد الشناش�يل من الظواهر الرئيسية والمألوفة 
في البي�وت البصرية التراثية، والتي تدل على الثراء، 
ففي بيوت الميس�ورين تتحول الشناشيل إلى قطع 
فني�ة رائع�ة، وذلك لجمال نقوش�ها الخش�بية التي 

تتخللها قطع زجاجية صغيرة ملونة.
تشيد الشناشيل أساساً على قسم من بناء الطابق 
األول يضاف إلى المس�احة األساس�ية لل�دار، وذلك 
عن طريق إحداث بروز يس�تند إلى روافد خشبية أو 
معدنية، وعندما يتس�ع البروز نسبياً يعمد المعمار 
إلى تدريج ألواح الخشب أو الروافد ليمكنه الحصول 
عل�ى نقاط اس�تناد قوية تش�ّيد فوقها الشناش�يل، 
ويت�راوح الب�روز ع�ادة ما بين مت�ر واح�د أو أكثر 

بقليل.
ويك�ون بن�اء الشناش�يل من الخش�ب ب�دالً من 
اآلجر أو الحديد وذلك للتغلب على مش�اكل الثقل في 
توس�يع البناء، وكذلك مس�اعدة الخشب في تحقيق 

ب�رودة الج�و الداخل�ي للغرفة عن طري�ق تقليل 
كمي�ة الحرارة الواصلة إلى البي�ت دون أن تمنع 
الضوء والهواء من الوصول إلى غرف الشناشيل 
من خالل الفتحات الخارجية المش�بكة. وكذلك 
تحفظ للس�كان حرمته�م وخصوصيتهم فهي 
مصممة لحج�ب الرؤية من الخارج للجالس�ين 

في هذه الشرفات أو الغرف الملحقة بها. 
أصل التسمية!!

يقول الباحث الفلكلوري الراحل حامد البازي 
: الشناشيل كلمة تتألف من مقطعين هما شان-شيل 
ويعود التعامل معها إل�ى أربعة قرون مضت، وكان 
من كثرة ش�يوع هذا النمط من البناء أن أطلقوا على 
المدينة أم )الشناشيل( ، حتى جاءت في كتب الشعر 
والشعراء الذين تغزلوا بالشناشيل وبنات الشناشيل 
، وم�ا زالت في ذاكرتنا قصائد الس�ياب في ديوانه ) 

شناشيل ابنة الجلبي(.
ويضي�ف البازي"روع�ي في بناء ه�ذا النوع من 

البيوت ذات الشناش�يل طبيع�ة األرض الرخوة 
في البص�رة التي ال تتحمل أكثر م�ن بناء طابق 
واح�د ، وألن الحاج�ة أم االخت�راع فق�د تم�ت 
مراعاة رقعة األرض البصرية فتم بناء الطوابق 
العليا من الخش�ب ، والخش�ب طبع�ا ألنه أخف 
من الطابوق واإلسمنت بكثير ، والخشب متوفر 
بكث�رة ويمك�ن توفي�ره ع�ن طريق نقل�ه عبر 

الميناء مباشرة .
ق�د تنوع�ت الشناش�يل ف�ي الش�كل والمحتوى 
واتفقت مع الذوق وكل هذا جاء بسبب حرية الحركة 
في الخش�ب وس�هولة التصرف به حيث منح الناس 
فرصة التنويع والتغيير ، فهناك أنواع عديدة بأسماء 
مختلفة مثل )المقبط ، أبو الستارة ، أبو البالكونات 

، المخل�ط ( . وقد حافظت شناش�يل البصرة على 
طابعه�ا الخ�اص ، فهي مطعم�ة بالزخارف 

المتناظرة مع الفسيفساء . ومن طرائف 
الشناش�يل أنه�ا تدهن بده�ن الورد 

وت�رش بمائ�ه ، بحي�ث ال يخفى 
عطرها الف�واح على القادم ، 

فيشم رائحة الورد  وهو 
عل�ى مس�افة بعيدة 

منها ، ولذلك 

جرى الع�رف بين س�كانها وضيوفه�ا وزوارها أن 
يطلقوا عليها مدينة الورد.

 

اأكرث من 700 موقع تاريخي



ثم�رة الحياة الخبز واله�واء والم�اء و.... و.... ومباهج الحياة 
الزاخ�رة بكل المطيب�ات، باعتبار ذلك يش�كل ضروريات الحياة، 
فهي كل ش�يء والموت هو خسارة كل شيء. والطحين ضروري 
كالماء والغ�ذاء باعتباره المادة الضرورية لإلنس�ان والش�ريان 
للفقراء.. والمفاجأة، أش�عرتني باألس�ى وأنا أقف عند احد أفران 
الصمون عندما نقدته )1000(  دينار فسلمني)8( صمونات بدل 
)10( كالعادة مثل كل وجبة ش�راء سابقا، وبغية معرفة السبب، 
حاججت  صاحب الفرن الذي زعم أن س�عر كل كيس طحين زاد 
)6( آالف دينار، فلهذا السبب أنقصنا العدد وليس وحدي من فعل 
ذلك، حقيقة، نص�دق أن أصحاب أفران الصمون وكذلك نظيرهم 
أصحاب المخابز يتحينون الفرص للقفز إلى الربح على حس�اب 
جيب المواطن غير المدعوم بالس�عادة، وله�ذا يتطلب من وزارة 
التجارة المتابعة كما كانت اإلعاش�ة سابقا تتابع، وتدقق الوزن 
وصح�ة العم�ال ونظافة األف�ران ، علما أن ال�دوالر ثابت اإلقدام 
بإجم�اع الصيارفة، ولم يركب ظهر الدين�ار، كما ركبت البطاقة 

التموينية بطون البسطاء والفقراء.

ماليي�ن من أجهزة الهات�ف النقال 
دخلت البل�د ومن مناش�ئ مختلفة، 
منها رصينة الصن�ع وتتمتع بمتانة 
عملية ق�د ال تحتاج فيها إلى تصليح 
او صيان�ة ، أم�ا الغالبي�ة م�ن تل�ك 
األجه�زة فإنه�ا تحت�اج بي�ن فت�رة 
وأخ�رى إل�ى تصلي�ح أو صيان�ة أو 
إدخ�ال برام�ج وغيرها م�ن األمور. 
وكلها تقريباً تحمل بطاقات ضمان، 
حيث يفهم منها ان الجهاز مضمون 
بالتصليح واإلدامة لمدة عام أو أكثر 
إذا كان العط�ل غي�ر ناتج عن س�وء 
اس�تخدام، وه�ذه العبارة ه�ي التي 
جعل�ت اغل�ب المس�ؤولين ع�ن تلك 
الضمان�ات والتصليح�ات يتنصلون 
م�ن تصليح الجهاز مجاناً أو بس�عر 
مدع�وم م�ن الش�ركة الت�ي صنعت 
الجه�از. المواط�ن )أبو س�امر( من 
البلدي�ات ش�ارع الربيع�ي ق�ال في 
اتص�ال هاتفي مع مح�رر الصفحة: 
)عندما نذه�ب لتصليح جهاز هاتف 

نفاجأ بأن ورق�ة الضمان الموجودة 
في علبة الجهاز عبارة عن حبر على 
ورق ال أكث�ر، وهن�اك أكثر من حجة 
يتنصل بها البائع عن تصليح الجهاز، 
وإذا واف�ق عل�ى تس�لمه وتصليحه 
فإنه يساومك على س�عر غاٍل جداًَ(.  
ويس�تمر قائ�ال: )لق�د كان�ت هناك 
في الس�ابق آليات وضم�ان لتصليح 
األجه�زة الت�ي كن�ا نش�تريها مث�ل 
والتلفزيونات،  والمجمدات  الثالجات 
االتص�االت  وزارة  تق�وم  ال  فلم�اذا 
وبالتنسيق مع الش�ركات التي تورد 
الهوات�ف النقالة للبلد بإنش�اء ورش 
تصليح مدعومة من تلك الش�ركات، 
يك�ون  هوات�ف  أجه�زة  هن�اك  ألن 
تصليحه�ا مكل�ف ج�داً واغل�ب من 
يقتنيه�ا ال يس�تطيع أن يتكب�د تلك 
المبالغ(.ويضيف، هذا باإلضافة إلى 
معاناتن�ا م�ع بعض الش�ركات التي 
تبيع األرص�دة وغالئها م�ع اختالف 

األسعار بين تلك الشركات. 

منذ سنوات والمواطن لم يالحظ 
أي تعاون بين قيادة عمليات بغداد 
من خالل س�يطراتها وبين مديرية 
الدائرتي�ن  وكأن  بغ�داد..  م�رور 
وال  مختلفي�ن،   كوكبي�ن  م�ن 
توج�د بينهم�ا أية آص�رة للتعاون 
والتفاهم في تسيير وتيسير حياة 
المواطني�ن ف�ي مدين�ة مكتظ�ة 
الكونكريتي�ة،  والكت�ل  بالن�اس 
والش�وارع المغلقة مث�ل بغداد..! 
فليس من المعقول أن نجد سيطرة 
تقاط�ع  م�ن  بالق�رب  عس�كرية 
م�رور مهم، لنجد عناص�ر المرور 
يكافحون م�ن اجل فك االش�تباك 

المروري في ذل�ك التقاطع، بينما 
نجد ف�ي نفس الوق�ت أن عناصر 
يناضلون من  العسكرية  السيطرة 
اج�ل عرقلة ه�ذا الس�ير..! وعلى 
هذه الحال�ة الكثير من المش�اهد 
التي يعرفها كل مواطن، وال ندري 
م�ن  نخاطب  لفك هذه االش�تباك 
الذي يذهب وقت المواطن ضحيته 
كل ي�وم وكل ش�هر وكل ع�ام..؟، 
إنن�ا أكث�ر  لنس�جل وب�كل فخ�ر 
الشعوب ضياعاً  للوقت  في سجل 
غنيت�س لألرقام القياس�ية..! نعم 
هك�ذا نحن وبال تبج�ح.. ولله في 

خلقه شؤون..!

الطحـــني

أجهزة اهلاتف.. 
هل هي مضمونة فعاًل ؟

نحن أكثر
 الشعوب هدرًاً للوقت !

تتضح اهمية وخطورة ظاهرة التسرب من التعليم 
من تع�دد الجوانب المرتبطة بها ومن معرفة الكثير 
من انماط السلوك واالنحراف الذي يقع فيه االطفال 
المتس�ربون وقد اثر ذل�ك في االوض�اع االقتصادية 
واالخالقية في المجتمع ال�ذي نعيش فيه، فظاهرة 
التربي�ة  بعمليت�ي  ترتب�ط  التعلي�م  م�ن  التس�رب 
والتعلي�م والنمو والتنش�ئة االجتماعية وعدم الفهم 
لهاتين العمليتين في حي�اة االطفال يؤدي الى خلق 
اجيال غير س�وية يأتون بأنواع عديدة من الس�لوك 
المنحرف، وبخصوص ه�ذه الظاهرة الخطيرة كان 
للمختصين بهذه القضية اراء حول س�بب التس�رب 
وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على المجتمع: 
االس�تاذ ضياء عبد عل�ي )45( عاماً م�درس ثانوي 
يقول، تعد مش�كلة التس�رب م�ن التعلي�م من اهم 

تترتب  الت�ي  المش�كالت 

عليه�ا مش�كالت اجتماعي�ة واقتصادية ونفس�ية 
لالطفال والتس�رب من اكثر المش�كالت شيوعاً 

لدى التالميذ االطفال من س�ن -6 15 س�نة . 
فظاهرة تس�رب االطفال وتركهم للتعليم 

بجمي�ع مراحله خاصة مرحل�ة التعليم 
االس�اس اي االبتدائي تؤدي الى نشوء 
ظواهر ومشكالت اجتماعية خطيرة، 
فت�رك الطف�ل لمدرس�ته ي�ؤدي الى 
وجود وقت فراغ طوي�ل لديه وكذلك 
تركه ألس�رته والمعيشة في الشارع 
بدون هدف او غاية واتخاذ الشوارع 
والميادين العامة اماكن لكسب قوت 

يومه م�ن خالل اعمال هامش�ية بيع 
تافه�ة  س�لع 

حم�ل  او 
حقائب التس�كع 

ومصادق�ة اصدقاء 
السوء فكل هذه االمور 

ت�ؤدي ال�ى عدم تنش�ئة 
الطفل اجتماعياً وتربوياً 
وبالتال�ي يفق�د الطفل 
التربوي�ة  االس�اليب 
الصحيح�ة والمفترض 
ان يعت�اد عليه�ا خالل 
انتظامه في المدرسة. 
الدكت�ور وليد الكناني 
اس�تاذ  )65عام�اً( 
يق�ول:  االقتص�اد 
االوض�اع  تلع�ب 
لالفراد  االقتصادي�ة 
للش�عوب دورها  بل 

في تمكين االنسان من الحصول على كل ما يرتضيه 
لنفس�ه ومن ذلك التعليم والش�ك ان�ه كلما ضعفت 
االمكاني�ات المادية ضعف معها تحقي�ق الرغبات، 
فضعف االمكانيات االقتصادية لالسرة من شأنه ان 

األسرة  اب  يس�ارع يجعل 
ف�ي 

قب�ل االستفادة من جهود ابنائه  بتش�غيلهم 
انتهائهم من الدراس�ة او تزويجهم في س�ن مبكرة 
تخلصاً من احتياجاهم المعيشية او رغبة في زيادة 
دخل االس�رة او لالس�تعانة في انجاز اعم�ال االباء 
بدالً من تأجير العمال لذلك فإن االوضاع االقتصادية 
لالس�رة تكمن في المساعدة على التسرب بين ابناء 
ذوي الدخ�ول المح�دودة وذل�ك ألن امكانيات بعض 
االسر ال تس�اعد في توفير وتغطية متطلبات بعض 

ابنائها.
ام�ا عوامل التس�رب من وجهة نظ�ر بعض اولياء 

االم�ور فتمثلت في العوام�ل المادي�ة واالجتماعية 
واالقتصادي�ة والثقافي�ة والتربوية كنظ�ام تعليمي 
وادارة ومناهج تدريس فضال عن العوامل ذات الطابع 
الش�خصي البنائهم والمتعلقة بالفتور وعدم وجود 
الداف�ع والقصور ف�ي بعض جوانب النم�و والذكاء 
لديهم. وايضاً كان للمتسربين من التعليم رأي واضح 
من كالمه�م، ان العوامل الكامنة وراء التس�رب 
منها ما يرجع الى النظام التعليمي نفس�ه 
معلماً ومناهج وامتحانات وقصوراً في 
االرشاد النفس�ي والتوجيه التربوي 
واالتص�ال بأولي�اء االم�ور ومنها 
م�ا يرجع ال�ى الوس�ط العائلي 
واالقتص�ادي  واالجتماع�ي 
امي�ة  ع�ن  فض�ال  لألس�رة 
بعض االسر وعدم اقتناعهم 
التعليم.  بضرورة ومحت�وى 
التعليمية فضيلة  المش�رفة 
عب�اس تق�ول ان للتس�رب 
اسباباً وعوامل منها ما يتعلق 
بالدارس نفس�ه )التلميذ( او 
م�ا يتعلق بالدرس والمدرس�ة 
كما ان منها ما هو متعلق بنظم 
التعلي�م وطريق�ة التدريس فضال 
عن العوامل النفس�ية والصحية التي 
لها اثرها ف�ي قدرة الطال�ب التحصيلية 
خاص�ة اذا وضع الطالب بي�ن زمالء في غير 
مس�تواه فان ذلك يؤدي الى االحباط وعدم القدرة 
عل�ى التكي�ف مع بيئت�ه المدرس�ة وبالتالي يفضل 
التسرب. ظاهرة التسرب من التعليم تعرض االطفال 
للخط�ر كم�ا تع�رض المجتم�ع لتدن�ي المس�توى 
التعليم�ي والثقاف�ي بجانب المس�توى االقتصادي 
الذي يتمثل في الخس�ارة التي تع�ود على المجتمع 
م�ن جراء ضياع وفقدان عناصر بش�رية كان يمكن 
لها ان تسهم في عملية االنتاج والتنمية بعد التعليم 
والتأهيل المناس�بين للعمل في الس�ن التي تس�مح 
لهم بمواصلة التعليم واالندماج في المجتمع بصورة 
سليمة، فأين دور المؤسسات التثقيفية واالرشادية 

في توعية هذه الشريحة؟

مر�سى الهموم

فوؤاد ح�سون 
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فريدة احل�سني
إدارة األزمات فن يمارسه متخصصون 
أن أتيحت لهم إمكانات واس�عة تس�هل 
مهم�ة إدارته�م لتلك األزم�ات. واألزمة 
ه�ي نقطة تح�ول في موق�ف مفاجئ 
يؤدي إلى أوضاع غير مس�تقرة ما يهّدد 
المصال�ح والبني�ة األساس�ية وتح�دث 
عنه�ا نتائج غي�ر مرغوب به�ا كل ذلك 
ق�د يجري ف�ي وق�ت قصير يل�زم معه 
اتخ�اذ ق�رار مح�ّدد للمواجه�ة تك�ون 
فيه األط�راف المعنية غير مس�تعدة أو 
ق�ادرة عل�ى المواجه�ة وتظه�ر األزمة 
عندم�ا تخ�رج المش�كالت ع�ن نط�اق 
الس�يطرة، وتتالقى األحداث، وتتش�ابك 
األس�باب بالنتائج ويفقد معها متخذو 
القرار قدرته على السيطرة على الحدث 
واتجاهاته المس�تقبلية، وال يعّد حدوث 
األزمات ش�يئاً جديداً في حد ذاته، سواء 
أكان على مستوى الفرد أم على مستوى 
منظمة ما، أم على مستوى الدولة ككل 
ولك�ن الش�يء الجديد ه�و أن الباحثين 
ب�دءوا يول�ون ه�ذه القضي�ة االهتمام 
الالزم، ألنهم ش�عروا أنه بإمكانهم فعل 
ش�يء حيال األزم�ات وتحليلها، كما أن 
عل�م إدارة األزمات، ب�دأ يظهر كنتيجة، 
ألن التط�ور العلم�ي والتكنولوجي قدم 
وس�ائل وأدوات للتعام�ل م�ع األزم�ات 

وإدارته�ا ف�كل أزمة من األزم�ات مالم 
تك�ن م�ن ورائه�ا إدارة جادة ممس�كة 
بجميع جوانب األزمة فستكون النتيجة 
انفالتا تام�ا يعود بكوارث ونكبات يمتد 
أثره�ا إلى درج�ة تقضى عل�ى  الحرث 

والنسل.
 إن إدارة األزم�ة تعن�ي طريقة التغلب 
عليه�ا والتحك�م بضغطها ومس�اراتها 
س�لبياتها  وتجن�ب  واتجاهاته�ا 
واالس�تفادة م�ن إيجابياته�ا وتحقي�ق 
أقصى المكاس�ب في أقصر زمن والحّد 
م�ن الخس�ارات ألدنى ح�ّد ممكن ومن 
أولويات إدارة األزم�ات هي الحاجة إلى 
الت�روي واإلمس�اك بزم�ام الموقف ، ثم 
العمل بسياس�ة فن الممكن  مع إفساح 
المج�ال للعق�ل ليعمل بأقص�ى طاقته 
لدراس�ة األه�داف القريب�ة والبعيدة  ثم 
وض�ع اس�تراتيجيات يتف�ق عليه�ا كل 
األطراف، أم�ا إذا ما أس�تمر الحال على 
تع�دد للمح�اور ب�دون تنس�يق يذك�ر، 
فه�ذا لن يقدم أو يؤخر ف�ي إيجاد الحل 
المناس�ب للقضي�ة، وس�يظل التجاذب 
بي�ن األطراف قائم�اً مثلم�ا يحدث اآلن 
بش�أن البطاقة التموينية بين بقائها أو 
إلغائها، الشيء الذي سيعمق من الفجوة 
بي�ن األط�راف المتنازع�ة وذل�ك حتما 
سيؤدي إلى تفاقم المشكلة ويعمق من 

االبتعاد عن فرص إيجاد الحلول .

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

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

لعل من الغرائ�ب الصادقة والجارية هي ما يجري في محافظة 
ص�الح الدين خاص�ة بعد س�قوط النظام الس�ابق مطل�ع العام 
2003 . ومن ابرز تلك األحداث المدانة أن هناك شبكة منظمة من 
سماسرة ومهربين يقومون وبال رقابة أو متابعة من قبل الجهات 
الرس�مية األمنية منها واالقتصادية بتهريب المش�تقات النفطية 
عب�ر الح�دود، والغريب في األم�ر ان تجهيز هذه المش�تقات يتم 
عن طريق بعض المحطات الحكومية، ورغم ان الجهات الخاصة 
بحماية المنش�آت وأجه�زة الرصد تتابع ه�ذه الحمالت المنظمة 
ويلق�ي القبض عل�ى المجرمي�ن بما فيه�ا الصهاري�ج المهربة 

خارج الحدود من قبل رجال حماية المنش�آت والشرطة وغيرهم 
م�ن األجهزة األمنية لكن حت�ى اآلن لم يكافأ او يق�دم لهم الدعم 
المطلوب. وليس من شك فان دعم السلطة ألولئك الشجعان الذين 
يتابعون عن كثب عملي�ات التهريب والقبض عن المهربين يعتبر 
حافزا ومس�ؤولية مضافة له�ؤالء لكنهم مازالوا خ�ارج التكريم 
المطلوب الذي يعتبر تش�جيعاً له�م لحماية المال العام والحفاظ 
عل�ى الثروة. وكلم�ا خصصت الحكوم�ة المال المطل�وب لهؤالء 
فأنه�م ال يتس�لمون منه ش�يئا يذكر ! المطل�وب االلتفات لهؤالء 

وتكريمهم.  

متابعة / امل�ستقبل العراقي 

التموينية أين مكافأة هؤالء الشجعان ؟
بني بقائها وإلغائها

هنيئا لكل فاس�د ومفس�د في تركيبتنا السياس�ية التي كان من المفترض 
بها ش�رعا وأمانة ومس�ؤولية أن تك�ون الى جانب الفقي�ر المبتلى بفوضى 
السوق وجشع التجار وهموم البطالة وتردي الخدمات، هنيئا لذوي الكروش 
الكبي�رة والفل�ل الضخم�ة واألرص�دة المليارية ممن يتش�دقون بحب نصير 
الفق�راء علي ب�ن أبي طالب وآل البيت )عليهم الس�الم( وهم براء منهم ومن 
أفعاله�م الت�ي دائما تأتي وكأنهم ينتقم�ون من أبناء هذا البل�د الذين تحدوا 
الموت وخرجوا يوم الثورة البنفسجية يضعوهم على كراسي السلطة، هنيئا 
له�م إلغ�اء البطاقة التموينية واس�تبدالها ب��)15( لفة فالفل ل�كل مواطن 
حسب تصريحات الناطق بأس�م الحكومة )العراقية( ووضعتها بين قوسين 
فه�ل ه�ي عراقية فعال والله لو كانت عراقية لس�معت أني�ن الفقراء في ليل 
الع�وز ولصك آذانها صرخات األيتام على أرصفة الحاجة ولمزق هنيئ نومها 
اس�تغاثات الثكالى واألرامل يوم يفقدن أزواجهن فوق أسفلت الشوارع وهم 
يدفعون ثمن خالفات السياس�يين داخل أروقة البرلمان ودهاليز الحكم التي 
وصلت س�مات غسيلهم القذر الى آخر أصقاع الدنيا وحولونا من دولة نامية 
ال�ى دولة نائمة وفاش�لة، فالى كل الذي�ن رفعوا أيديهم الملطخة بالس�حت 
الح�رام ومنهم م�ن تلطخت بدماء األبري�اء وصوتوا للقرار ل�و كانوا هم من 
ينطبق عليهم هذا القرار المقصلة هل يقبلون ب�)15( لفة فالفل  شهريا بدل 
الطحين والزيت والرز والس�كر، هل يقبلون؟ وأعود وأقول الذنب ليس ذنبهم 
فق�ط بل ذنبنا نحن الذين س�كتنا وه�م يقتطعون منها المف�ردات التي كنا 
نتس�لمها أيام حكم الطاغية والحرامية والقتل�ة ! وذنبنا ونحن نرى أطفالنا 
تكت�ظ بهم الصف�وف وبدل الصف الذي كان يجلس في�ه 40 طالبا أيام حكم 
الجهل�ة القادمي�ن من أروق�ة العوجة وأزق�ة تكريت!  يجلس في�ه اآلن 140  
طالبا اليجدون في مدرستهم حنفية ماء نظيف يشربون منها، وذنبنا ونحن 
نس�كت على ظلمهم وحيفه�م وعذرنا هم أهلنا الذين قال�وا في البداية جئنا 
م�ن أجلك�م، لكن الحقيق�ة بانت فقد ج�اءوا ليرضوا عفاري�ت البنك الدولي 
ووح�وش صندوق النقد الدولي الذين ماهم إال دمى تحركهم أصابع من يريد 
بالعراق وأهل العراق الش�ر والدمار. ختاما نقول النريد حكومة تمثل نفسها 
وأحزابها وتنطلق في قراراتها من داخل المنطقة الخضراء وهي التعلم بيوت 
خلف الس�دة ماذا أكلوا وش�ربوا وهل ناموا بعد أن تناولوا عش�اءهم أم بقوا 
يتقلبون على فراش الجوع والعوز والذل في وطن الكرامة والوعود الوردية؟ 
وطن الذين يحكمونه أغلبهم مزدوجو الجنس�ية يضعون الجنس�ية العراقية 
واالنتماء العراقي في أسفل حقائب سفرهم المرزومة والمعدة لالنطالق الى 

من حيث أتوا عندما )طگ الطگاگة(.

هموم النا�س

التداعيات اخلطرية 
لظاهرة ترسب األطفال من املدارس

ملاذا الصمت..
 "وصل الدگ للعظم" ؟! 

ربيع الوائلي 
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الخالن�ي التقاط�ع، مس�احته كبي�رة ج�داً 
ويربط شوارع حيوية عدة في قلب العاصمة.. 
وعلى ضفاف هذا التقاط�ع هناك بناية كانت 
تش�غلها ف�ي ي�وم م�ا وزارة عراقي�ة ودائرة 
رس�مية، واآلن هذه البناية مهجورة وجدرانها 
تشكو االطالقات النارية واإلهمال، ولم يلتفت 
إليه�ا احد من المس�ؤولين الذي�ن يمرون من 
جانبها يومي�اً، وللعلم هي تعد ملكا من أمالك 
الدول�ة. حي�ث اإلهم�ال وس�رقة محتوياته�ا 
والتي كان�ت تزهو في يوم م�ا حيث أصبحت 
تل�ك البناية الفخم�ة مجرد بناية أش�باح ولم 
نج�د احداً من المس�ؤولين المختصين بأمالك 
الدول�ة يوليه�ا االهتم�ام او يه�م بتجديده�ا 

وترميمها وإنقاذها لتصبح دائرة أو مؤسس�ة 
حكومية وخاصة في قلب بغداد، اما الضجيج 
والفوض�ى المرورية م�ن العتالي�ن والعربات 
الت�ي تجره�ا الحيوانات وأصحاب الس�توتات 
فإنها لوحة س�ريالية ال تط�اق، والبد أن نقول 
كلمة ح�ق بان رج�ال المرور يبذل�ون أقصى 
جهودهم م�ن اج�ل التنظيم الم�روري، والله 
يك�ون في عونهم ألنه�م يتعاملون مع نماذج 
م�ا أنزل الله بها من س�لطان، فهناك العتالين 
وأصح�اب العرب�ات المصنوع�ة من الخش�ب 
والس�ابلة الذين ضاق بهم الرصيف لينزلوا إلى 
الش�ارع. المطلوب االلتفات لس�احة الخالني 

ألنها قلب بغداد النابض.

ساحة اخلالين.. بنايات مهجورة وفوضى مرورية خانقة



ج�ّدد مكت�ب يعنى بش�ؤون الس�ر يف كاليفورني�ا رخصة 
القي�ادة لرجل بالرغم من تقديمه إف�ادة تؤكد معاناته من 
م�رض أفقده برصه وجعل منه ش�خصاً كفيف�اً. وأفادت 
صحيفة "لوس أنجلس تايمز" ان مارك أوفرالند )72 سنة( 
انزعج بشدة عندما لم يعر املكتب اهتماماً بوضعه الصحي 
ومنح�ه رخصة القيادة بالرغم من كونه كفيفاً ما دفعه إىل 
االتص�ال بها إلعالمها بما حصل.وأش�ار إىل أن الرجل، وهو 
محام، أبلغ الس�لطات املختصة بمرض�ه، موضحاً انه فقد 
94% م�ن برصه وه�و ال يرى أمامه س�وى نفق�اً صغراً. 
وأضاف أن املوظف هناك طلب منه قراءة يشء عىل الحائط 
س�بق أن رآه قب�ل فق�دان برصه، فلم يجد مش�كلة يف ذلك 

ولذلك حصل عىل الرخصة. يش�ار إىل ان الرجل كان يفرتض 
أن يخضع لفح�ص قيادة لكنه لم يطلب منه ذلك، وتس�لم 

رخصة القيادة الجديدة خالل أقل من أسبوعني.

تواف�د أصح�اب اللح�ى الطويل�ة واملزين�ة إىل جانب 
أصح�اب أط�ول ش�وارب، إىل مدين�ة الس فيغ�اس - 

نيفادا، للمشاركة يف البطولة التي تقام سنوياً.
ويتمي�ز املش�اركون يف تزيني اللح�ى وتلوينها بإعالم 
بلدانه�م، كم�ا يعم�دون إىل ابت�كار أش�كال متنوع�ة 
وغريبة يف ه�ذا املجال، إلحراز اللقب املعنوي إىل جانب 
جائ�زة مالية تقديرية بقيمة ألف دوالر أمركي. وكان 
م�ن الالفت مش�اركة األملان�ي غرهارد كن�اب حامل 
لق�ب العام امل�ايض أطول لحي�ة، والنمس�اوي فريتز 
س�ينوهوفر، الذي توج بلقب أكث�ر لحية ممتلئة وفقاً 

لتصويت الجمهور.

هناك مفهوم ش�ائع ب�أن قلة النوم 
تؤدي إىل زيادة الوزن، ولكن الخرباء 
وج�دوا كذلك ب�أن الس�منة بدورها 
عام�ل مس�بب ل�أرق، م�ا دفعه�م 
إىل التوصي�ة بإتب�اع حمي�ة غذائية 
وبرنام�ج ري�ايض لتحس�ني نوعية 
النوم. وتضاف الدراسة، التي أعدها 
ع�دد م�ن الباحث�ني يف جامعة جون 
هوبكن�ز األمركي�ة، إىل نتائ�ج عدد 
من الدراسات التي خلصت إىل وجود 

صلة بني قلة النوم والسمنة.
وُتظه�ر الدراس�ة أن أفضل الس�بل 
لالس�تمتاع بن�وم جيد ه�و إنقاص 
ال�وزن ع�رب إتب�اع حمي�ة غذائي�ة 
محددة، أو املزج بني الحمية الغذائية 

وأداء تمارين رياضية.

الباحث�ون 77  تاب�ع  الدراس�ة،  ويف 
مش�اركاً يعانون من السمنة والفئة 
أو  الس�كري،  م�رض  م�ن  الثاني�ة 
حالة م�ا يعرف ب�»قبل الس�كري - 
prediabetes«، عق�ب تحديد أنماط 
مش�اكل الن�وم الت�ي تنتابه�م م�ن 
قل�ق أو إجهاد، أو مش�اكل ضيق أو 
انقطاع التنفس، أو النوم املتقطع أو 
اإلرساف فيه، بجانب استخداماتهم 

للمهدئات.
وقال بروفيس�ور كري س�تيورات، 
م�ن جامعة ج�ون هوبكين�ز، الذي 
قاد البحث، إن »أهم عنرص لتحسني 
نوعي�ة الن�وم، وبحس�ب دراس�تنا، 
هو خفض ش�حوم الجس�م عموماً، 

وتحديداً البطن«.
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�سورة من الذاكرة

�سوق ال�سراي
 يف الع�سرينات

1770 - جيمس بروس يكتش�ف 
ما يعتقد أنه مصدر نهر النيل.

1889 - الصحافي�ة نيل�ي ب�الي 
تب�دأ محاول�ة ناجح�ة للس�فر حول 

العالم يف أقل من 80 يوماً.
1908 - عال�م الفيزياء األمركي 
ألربت أينشتاين يعلن عن نظرية كمية 
الضوء وه�ي النظرية التي س�اعدت 

عىل تطوير تكنولوجيا الليزر.
1922 - هيئة اإلذاعة الربيطانية 
اململك�ة  يف  اإلذاعي�ة  خدمته�ا  تب�دأ 

املتحدة.
1941 - الق�وات األملاني�ة تقت�ل 
9000 م�ن اليهود يف ي�وم واحد وذلك 
يف عملي�ة بارباروس�ا أثن�اء الح�رب 

العاملية الثانية.
1954 - جمال عبد النارص يطيح 
ب�أول رئي�س للجمهوري�ة املرصي�ة 
الل�واء محم�د نجيب ويضع�ه تحت 
اإلقام�ة الجربية ويت�وىل الحكم بداًل 

منه، ويعلن حالة الطوارئ يف البالد.
- 1968

انفجار عدد من القنابل يف أماكن 
عامة ومختلف�ة بالكويت وذلك أثناء 
زيارة ش�اه إيران محمد رضا بهلوي 

لها.
إجراء أول عملية جراحية لزراعة 

رئة يف أوروبا.

1971 - تنصي�ب وتجليس البابا 
ش�نودة الثالث بابا عىل اإلس�كندرية 
املرقس�ية  الكرازة  وبطري�ارًكا ع�ىل 
القبطي�ة  الكنيس�ة  وبطري�ارك 

األرثوذكسية.
وإس�بانيا  املغ�رب   -  1975
وموريتانيا يوقعون يف مدريد معاهدة 
الصح�راء  ثالثي�ة بش�أن مس�تقبل 
الغربية املحتلة من قبل إسبانيا تخلت 
بموجبه إس�بانيا عن إدارة الصحراء 

لصالح الدولتني.
1979 - الرئيس األمريكي جيمي 
كارت�ر يص�در أم�ر رئ�ايس بتجميد 
جمي�ع األصول والودائ�ع اإليرانية يف 
الوالي�ات املتح�دة ع�ىل خلفي�ة أزمة 
يف  األمريكي�ة  الس�فارة  يف  الرهائ�ن 

طهران.
املل�ك  مط�ار  افتت�اح   -  1983
خال�د ال�دويل يف العاصمة الس�عودية 
الرياض، وهو أكرب مطار بالعالم من 
حيث املس�احة إذ تبلغ مساحته 221 
كيلوم�رتاً، وقد كلفت عملية إنش�ائه 
إىل 21 مليار جنيه إسرتليني، ويرتفع 
برجه 74 مرتاً وهو أعىل برج طائرات 

يف العالم.
1987 - الكويت تقرر اس�تئناف 
الكاملة مع  الدبلوماس�ية  عالقاته�ا 

مرص.

لطالما اعتبر انتفاخ البطن 
من األوض�اع المحرج�ة، لكن 
الحال لم تعد كذلك بفضل شركة 
يابانية التي تس�وق بنجاح أول 
س�روال داخلي يمتص الروائح 

الكريهة.
وش�رحت الناطق�ة باس�م 
الش�ركة التي تفاج�أت بنجاح 
ابتكاره�ا اس�تغرقنا األمر عدة 
لنبتكر س�رواال داخليا  سنوات 
مزي�ال للروائ�ح يك�ون مريحا 
وتابع�ت  عين�ه.  الوق�ت  ف�ي 
كن�ا نظ�ن بداي�ة أن المبيعات 
س�تقتصر على المستش�فيات 

ودور العج�زة، لكن عددا كبيرا 
م�ن األف�راد ب�دأ بش�رائه، وال 
س�يما رج�ال االعم�ال الذي�ن 
يمض�ون أغلبي�ة أوقاته�م في 

االجتماعات. 
ويكمن سر هذا السروال في 
نسيجه الذي يحتوي على مواد 
سيراميكية. وبعد النجاح الذي 
القاه السروال، وسعت الشركة 
نط�اق ه�ذا االبتكار ال�ذي بات 
متواف�را على ش�كل 22 منتجا 
مختلفا، من الجوارب المضادة 
للروائح الكريهة إلى القمصان 

الممتصة للعرق.

والتمّي�ز،  اإلب�داع  فن�ون 
ظهرت خالل احتف�ال جمالي 
متع�ة  عن�وان  حم�ل  خ�اص 
النهاية في ترينيداد وتوباغو. 

المهرج�ان  ف�ي  ش�ارك 
فنان�ون ومزينون من مختلف 
واس�تخدموا  العال�م  أنح�اء 
العارضات لتقديم أحدث فنون 
التزيي�ن الت�ي توصل�وا إليه�ا 

شكالً ومضموناً.

ه�اواي  أرخبي�ل  يق�ع 
جزيرة على دائرة االستوائية 
في المحيط الهادئ الشمالي. 
ماوي هي ثاني أكبر جزيرة، 
ف�ي  جم�اال  األكث�ر  وربم�ا 
أرخبيل هاواي. جبال خضراء 
خض�راء  وودي�ان  مرتفع�ة 
مي�اه  وش�الالت  عميق�ة 
س�ريعة ، ش�واطئ مذهل�ة، 
غاب�ات مليئة بالحي�اة، أكثر 
م�ن 500 ن�وع م�ن النباتات 
ش�يء ال يص�دق، أنها حدائق 

ماوي. 

المنظم�ة  اللجن�ة  أقام�ت 
النتخابات ملكة جمال كولومبيا 
لع�ام 2012، رحل�ة س�ياحية 
للحس�ناوات المرش�حات لنيل 
المرش�حات  وارت�دت  اللق�ب. 
وقم�ن  البح�ر  لب�اس  ال��25 
بجولة داخل القوارب الصغيرة 
وانضّم�ت  كارتاجين�ا.  ف�ي 
اليه�ن ملك�ة جم�ال كولومبيا 
لع�ام 2011 حيث رافقتهن في 

الجولة... البحرية.

البدانة 
متنع االستمتاع بالنوم

سائق.. كفيــــف!

تنافس اللحى يف نيفادا

دخل ق�رار رشك�ة »م�رص للطران« 
مضيفاته�ا  ارت�داء  ع�ىل  باملوافق�ة 
الحج�اب عىل مت�ن رحالته�ا الجوية 
حي�ز التنفي�ذ، أول م�ن أم�س، تلبية 
ملطالب عرشات املضيفات، وذلك بعدما 
كان س�ابقاً قاع�دة غ�ر منص�وص 
عليها يف العقد بني املضيفة والرشكة، 
من�ذ صع�ود املضيف�ة األوىل عىل متن 
طائ�رات الخط�وط الجوي�ة املرصية 
يف الع�ام 1948. وق�ال رئي�س »مرص 
للطران« رش�دي زكريا إن "الحجاب 
ال�ذي ارتدت�ه بع�ض املضيف�ات هو 
عبارة عن منديل، وستتم إضافة قبعة 
إىل الحج�اب يف املس�تقبل، اعتباراً من 
كانون األول املقبل". من جهته، أوضح 

رئي�س الرشك�ة القابض�ة للخط�وط 
الجوي�ة املرصية الطيار توفيق عايص 
أن »ارت�داء املضيف�ات الحج�اب ل�ن 
يقت�رص فقط ع�ىل الرح�الت الجوية 
إىل املدين�ة املنورة وجدة، بل سيش�مل 
التابع�ة  الجوي�ة  الرح�الت  جمي�ع 
العال�م«،  دول  مختل�ف  يف  للرشك�ة 
مؤك�ًدا أن »الحجاب لن يؤثر عىل عمل 

املضيفات«.
ونف�ت إح�دى املضيف�ات املحجب�ات 
مايس�ة عبد اله�ادي أن "يك�ون هذا 
اإلنجاز وليد الجهود الحالية"، مشرة 
إىل أن "املطالبة بإق�رار القانون بدأت 
من�ذ نهاي�ة التس�عينيات م�ن القرن 

املايض".

مرص: مضّيفات حمجبات 
للمرة األوىل منذ عام 1948
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 ت�سرين الثاين

 العدد )384(  االربعاء 14  تشرين الثاني 2012
فال�سفــــــة

 )Sir Arthur Lewis( ولد س�ر ارث�ر لوي�س
يف س�انت لوس�يا يف 23 يناي�ر 1915 وكان والداه 
مدرسان هاجرا من انتيغوا منذ 1905 وتوىف والده 
عندما كان يف الس�ابعة تاركا ارملة وخمسة أبناء 
ترتاوح اعمارهم بني خمس�ة إىل س�بعة عرش. إال 
أن لويس ترك املدرس�ة يف س�ن 14 بعد اس�تكمال 
املناه�ج الدراس�ية وذه�ب إىل العم�ل ككات�ب يف 
الخدم�ة املدني�ة وكان�ت وجهته املقبل�ة امتحان 
الدراس�يه للجامع�ات  لحكوم�ة س�انت لوس�يا 
الربيطاني�ة ويف عام 1932 فاز باملنحه ويف النهاية 
قرر دراس�ة إدارة االعمال فذهب إىل مدرسة لندن 
لالقتصاد وحّص�ل درجة بكالوري�وس يف التجارة 

واملحاسبة.
يف 1938 منح درجة الدكتوراه يف االقتصاد مع 
مرتبة الرشف األول وقد تحول بعد اربع سنوات إىل 
اس�تاذ مساعد ويف عام 1948 كان استاذا متفرغا 
يف جامعة مانشس�رت. حتى ذهب إىل مانشسرت يف 
مجال دراس�ة االقتصاد الصناعي ونرش سلس�لة 

من املق�االت حول املوضوع يف كتاب يف عام 1949 
وقدم البحث يف ثالثة مجاالت: االقتصاد الصناعي، 
الذي انخفض بع�د عام 1948. يف تاريخ االقتصاد 
العامل�ي من�ذ ع�ام 1870، من�ذ 1944 وم�ا زالت 
تتابع. ويف اقتصادي�ات التنمية، التي لم تبدأ حتى 
عام 1950. عمل رئيس�ا لقس�م االقتص�اد بلندن 
ونرشت يف كتاب ع�ام 1949. وىف الفرتة )1952 - 
1957( نرش املق�االت عن اإلنتاج العاملي والتجارة 
واألس�عار م�ن )1870 إىل 1914( ويف 1963 ع�اد 
كاس�تاذ يف جامعة برنس�تون وذهب إىل بربادوس 
حيث عمل عىل إنش�اء مرصف التنمي�ة الكاريبى 
ثم كانت العودة إىل برنس�تون يف عام 1974 وكان 
يم�ي الوقت يف املس�تعمرات يف مكتب�ه يف قراءة 
التقارير الواردة من األقاليم عىل املشاكل الزراعية 
والتعدين وما شابه ذلك ومقارنة مختلف األقاليم 
إال أن حش�د من الط�الب اآلس�يويني واالفارقة يف 
مانشس�رت الذي ح�دد له مح�ارضة منهجيه عن 

تطوير االقتصاد من حوايل 1950.

آرثر لويس

رسوال ياباين
 يمتص الروائح الكرهية

احلمل
قد يدفع�ك الوض�ع املتقلب اىل 
الت�رصف بف�وىض ويولّ�د بع�ض 
املتاع�ب، إذ تش�عر ب�أن عملك بال 

جدو

الثور 
تنه�ي عمالً جامعي�اً تنال عىل 
أث�ره عالمة عالية تس�تحق عليها 

تنويهاً وتهنئة

اجلوزاء
ق�د تكس�ب أرباحاً ف�ي هذا 
الي�وم إذا كنت تعم�ل في مجال 

جمال

ال�سرطان 
األم�ور  أن بع�ض  صحي�ح 
تسير على خير ما يرام، لكن ثمة 

ما يخبئه القدر أحياناً

الأ�سد 
ضغ�وط م�ن قب�ل محيطك 
والمحي�ط  المق�رَّب  المهن�ي 
الخارج�ي. فواتي�ر ومس�تندات 
مهلته�ا  ش�ارفت  وملف�ات 

االنقضاء.

العذراء 
ح�اول أن تكون أكثر التزاماً 
ف�ي عملك، ويستحس�ن أن تنفذ 
المهام الموكل�ة اليك فقط وهذا 

في مصلحتك

امليزان
يحمل اليك هذا اليوم انفراًجا 
او خبًرا طيًبا او شعوًرا باالمان. 

يتحّسن المزاج

العقرب 
إذا قم�ت ببعض المراجعات 
الش�خصية، س�تجد حل�والً لكل 

المشكالت العالقة،

القو�س 
تش�عر  متزّوج�اً  كن�ت  إذا 
ب�أن الش�ريك يتقّرب من�ك أكثر 
ويتفّهم�ك ويح�اورك بطريق�ة 

أكثر إيجابية

الدلو 
ال ش�ك في أنك تعان�ي قلقاً 
األحي�ان،  بع�ض  ف�ي  وخوف�اً 
الخ�وف م�ن المجه�ول أو م�ن 

أعداء متخّفين

اجلدي
تعيش يوم�اً صعباً ومعقداً. 
مالحظ�ات  م�ن  تغض�ب  ق�د 

وانتقادات. كن هادئاً،

حوت 
عل�ى س�يرة المث�ل القائل: 
ل�ذا  الف�رج"،  مفت�اح  "الصب�ر 
يستحسن أن تلتزم الهدوء حتى 

ال تدفع الثمن

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو
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أشكال وألوان يف متعة النهاية

ماوي ثاين 
أكرب جزيرة يف هاواي

جولة سياحية الختيار
 ملكة اجلامل الكولومبية



        امل�ستقبل العراقي/ كاظم فنجان احلمامي

مشوار طويل قطعته األجيال العربية 
في مس�يرة الصبر والكفاح, تعرضت 
خالل�ه األم�ة العربي�ة إل�ى االحتالل 
والتفتي�ت  والتمزي�ق  والتش�ريد 
والتقطي�ع والبهدلة, صفحات س�ود 
والوي�الت  العث�رات  مسلس�ل  م�ن 
والمصائ�ب, نكب�ات مؤلم�ة خضعت 
فيها عواصم العرب لمشاريع التضليل 
والتشويش والتغييب, لم يكن التطبيع 
م�ن ضمنه�ا, ول�م تفكر في�ه الدوائر 
االس�تعمارية, ولم يطرأ على بالها إال 
بعد عام 1969 عندما أتت النيران على 

الجناح الشرقي للمسجد األقصى. 
وقع�ت تلك الفاجعة ف�ي اليوم الثامن 
م�ن جمادي اآلخ�رة 1389 ه�� - 21 
1969 م�ن المي�الد,  آب )أغس�طس( 
ولم تنم رئيس�ة وزراء الكيان المسخ 
تل�ك  س�ريرها  ف�ي  مائي�ر(  )غول�دا 

الليل�ة, ألنها كانت 
العرب  إن  تتخي�ل 
ن  س�يقتحمو
م�ن  إس�رائيل 
الجبه�ات,  كل 
ويدخلونها أفواجاً 
بعدته�م  أفواج�اً 
لكنها  وعتاده�م, 
اكتش�فت صب�اح 
الي�وم التالي إنهم 
لم يحركوا ساكناً, 
بهذا  يتأث�روا  ولم 
الجل�ل,  الح�دث 
أنه�ا  فأدرك�ت 
ق�ادرة عل�ى فعل 
م�ا يحل�و لها من 
تخش�ى  أن  دون 

واألم�وات,  الني�ام 
والطائفي�ة  القبلي�ة  فالنزاع�ات 
والسياسية, هي الحروب التي انشغل 
به�ا ع�رب النف�ط والش�فط واللغط, 
فجاءت أولى خط�وات التطبيع عندما 
تحولت الش�عارات السياسية العربية 
بع�د حرب أكتوب�ر 1973 م�ن )حرب 
التحري�ر( إلى )حرب التحريك( باتجاه 
االعت�راف  وكان  المزع�وم,  الس�الم 

بإس�رائيل أول ثمرة من ثمار التطبيع 
الذي سبق التركيع, ثم جاءت معاهدة 
)كامب ديفيد( لتوجه ضربة مباش�رة 

لحركات التحرير. 
 

وس�قطت العرب العاربة والمستعربة 
في وادي عربة عندما وقعت الحكومة 
األردني�ة اتفاقي�ة )وادي عرب�ة( مع 
إس�رائيل في الس�ادس والعشرين من 
أكتوب�ر ع�ام 1994 فتغي�رت بوصلة 

 , ح لكف�ا ا
جه�ت  تو و
ف�ل  ا لقو ا
نحو  العربية 
ب  ر مض�ا
أبي�ب,   ت�ل 
منح�ت  و
ه�ا  ييد تأ
لمطل�ق  ا
يع  ر للمش�ا
يكي�ة  مر أل ا
واإلسرائيلية 
ف�ي الش�رق 
 , س�ط و أل ا
عت  ر س�ا و
م�ة  قا إل
عل�ى  األجنبي�ة  العس�كرية  القواع�د 
أرضها ومياهها, وسمحت للقاصفات 
والمقات�الت الغربي�ة بالتحلي�ق ف�ي 
لطائ�رات  المفتوح�ة  فضاءاته�ا 
البنتاغ�ون والنات�و, ول�م تع�د القوة 
العس�كرية ه�ي األدوات الت�ي لجأت 
إليها القوى الغاشمة لفرض هيمنتها 
عل�ى العواص�م العربي�ة, فق�د دخلت 

حيز التطبي�ق عدة آليات لبناء عالقات 
اقتصادي�ة وثقافي�ة وسياس�ية م�ع 
األنظم�ة العربية الراضخة لمش�اريع 

التسوية. 
وج�اء االنبط�اح األكبر على ي�د قادة 
منظمة التحرير )فتح(, عندما تنازلوا 
عن مب�دأ الكفاح المس�لح, وانجرفوا 
مع تي�ارات التس�وية, فانخرطوا في 
دوامة المهادنة والمداهنة, وانخدعوا 
بمتوالية المفاوضات العبثية من دون 

أن يخرجوا بنتيجة ملموسة. 
 وتوسعت رقعة االنبطاح عندما وقفت 
معظ�م األقط�ار العربي�ة م�ع أمريكا 
وحلفائه�ا, ف�ي خن�ادق الهجوم على 
الرافضة لسياس�ة  العربية  العواص�م 
االنبطاح, فس�قطت آخر قالع الرفض 
والصهيوني�ة,  لالس�تعمار  القاط�ع 
وعادت عقارب الس�اعة من جديد إلى 
زم�ن الخن�وع والخضوع وال�ذل, ولم 
يع�د )التطبي�ع( مطلبا إس�رائيليا, بل 
صار ترنيم�ة يومية مقدس�ة ترددها 
األقطار المنضوية تحت لواء التحالف 

األمريكي اإلسرائيلي. .
أكث�ر  بيري�ز(  )ش�معون  كان  ربم�ا 

واقعية عندما فسر التطبيع واالنبطاح 
بطريقته الخاصة, فقال: ))إنه الثمرة 
الحقيقية لتوظيف ريع النفط الخليجي 
في تش�غيل المه�ارات العربية لخدمة 
العبقري�ة اإلس�رائيلية((, وقال أيضاً: 
))أنها الخطوة المكملة لبناء إسرائيل 
الكبرى عن طري�ق التركيع والتطويع 

بدال من الحرب والترويع((.
 وهك�ذا تطور حجم التب�ادل التجاري 
العربي�ة  والعواص�م  أبي�ب  ت�ل  بي�ن 
فحقق�ت  الخن�وع,  أدمن�ت  الت�ي 
أرقام�اً  االنبطاحي�ة  التوجه�ات 
فلكي�ة مع بع�ض األقط�ار الخليجية 
واألردن ومص�ر وتون�س والمغ�رب, 
ث�م ظه�ر التطبي�ع الثقاف�ي واضحا 
جلياً ف�ي برامج الفضائي�ات العربية, 
محللي�ن  باس�تضافة  ش�رعت  الت�ي 
أحادي�ث  ف�ي  ومتحاوري�ن وخب�راء 
مباش�رة م�ع مكاتبها المنتش�رة في 
الم�دن اإلس�رائيلية, وظه�رت صورة 
األعم�ال  ف�ي  )الطي�ب(  الصهيون�ي 
والمغربي�ة,  التونس�ية  التلفزيوني�ة 
وتعاقدت بعض العواصم مع المصانع 
بش�حنات  لتزويده�ا  اإلس�رائيلية 
وطائ�رات  الخفيف�ة,  األس�لحة  م�ن 
التدريب, والمع�دات الحربية األخرى, 
وانتشرت وحدات تخصصية من جهاز 
المخابرات اإلسرائيلي )الموساد( في 
المدن العربية الرئيس�ة, حتى وصلوا 
إل�ى ش�مال الع�راق, وتغلغل�وا هناك 
متس�ترين بعناوين وهمية لش�ركات 
اس�تثمارية, وص�ارت العالق�ات بين 
الدول العربية والدول�ة العبرية )دهن 

ودبس(, و)سمن على عسل(. 
والله يستر من الجايات

ماذا أقوُل ألعراٍب ًتَحرُِّكهم
كفُّ العمالِة واألحقاُد والَبَطُر

كْم قبَّلوا َكفَّ َجزاٍر ُيَقتِّلنا
وفوَق أشالئنا يا وْيَحهم َسِكروا

لو ذَرٌة ِمْن حياٍء في ُوُجوِهِهُم
ألشعلوا الناَر في اإلْسطبل وانتحروا

يا رُب عفوَك أْنِقذنا بمعجزٍة
ُتزلزُل األرَض فيهم إنَّهم فَجروا

حسن المقدسي

          مرت�سى احل�سيني 
يم�ر البل�د بالكثير م�ن األزمات السياس�ية التي 
تعتب�ر ف�ي كثير من األحي�ان حال�ة صحية تمر 
به�ا معظم بلدان العال�م الن األزمة في الحقيقة 
تنتج عن وجود خلل في احد األطراف يفترض ان 
ُيكش�ف نهاية األزمة، ولتتم معالجته او إقصائه 
ومنع�ه من إيذاء المجتمع , وهذه هي احد أركان 
النظام الديمقراطي النيابي حيث يتقاسم السلطة 
فرفاء او ش�ركاء ليتابع احدهم أداء اآلخر , لكن 
ما يلفت االنتباه س�ريان نظري�ة بعيدة عن روح 
المش�اركة السياس�ية واالنتقاد البناء بين الكتل 
السياس�ية العراقي�ة  ت�م من خالله�ا " تحوير" 
النظ�ام الديمقراطي النيابي ليتحول الى س�الح 
لتعطي�ل المصلح�ة العام�ة وتصفي�ة المصالح  
الخاصة بيد فئة  يهمها انهيار العملية السياسية 
وإفش�الها أكثر من اهتمامه�ا بدفع عجلة إعمار 
البالد وتوفير الخدمات للمواطنين . واقرب مثال 

عل�ى نقول م�ا دار م�ن لغط حول ق�رار مجلس 
ال�وزراء بإلغاء البطاق�ة التمويني�ة مقابل دعم 
م�ادي للمواطن فقد ثارت ثائرة الكثير من الكتل 
السياس�ية المش�اركة ف�ي الحكوم�ة بأكثر من 
وزير على القرار وكأنه�م فوجئوا بالقرار وقبل 
ان يحاولوا دراسة أس�باب اتخاذ مثل هذا القرار 
م�ن قب�ل وزرائه�م المنتخبي�ن  ف�ي اجتماعات 
خاصة استخدموا األسلوب األكثر ضررا بالجميع 
وهو التش�هير اإلعالم�ي ومحاول�ة اإلفادة من 
الموض�وع إعالمي�ا وتحريك مش�اعر الجمهور 
وتهدي�د الحكومة بمظاه�رات ووو..، الحكومة 
تراجع�ت س�ريعاً ع�ن الق�رار وقب�ل ان يتحول 
الموض�وع ال�ى أزمة جدي�دة "قام�ت الحكومة 
بلملمة الموضوع وس�حب القرار وهو موضوع 
بحاج�ة الى تس�اؤالت هو اآلخ�ر فكيف تتراجع 
بهذه الس�هولة وهل القرار مزاج�ي وهل يمكن 

االستجابة للمطالبات الشعبية في كل شيء ؟؟ 

وباعتب�ار ان الق�رار ت�م التصوي�ت علي�ه ف�ي 
مجل�س الوزراء من قبل ممثلي الكتل التي رفعت 
عقيرتها بس�رعة مذهل�ة واس�تنكرت الجريمة 
الت�ي كادت ان ترتكبه�ا الحكومة بح�ق الفقراء 
لوال تدخلهم إلنقاذ الشعب من براثنها فإننا أمام 
تس�اؤل عميق لماذا صوتت الكتل على القرار ثم 
اتخذته ذريعة لتس�قيط الحكومة ؟؟ ال يوجد اال 
تفسيران لهذا الموضوع األول ان السادة الوزراء 
لم يكونوا يعرفون فح�وى القرار وصوتوا عليه 
دون ان يعوا تفاصيله ومدى تأثيره على الشعب 
وه�ذه مصيب�ة !! يفت�رض ان يحاس�بوا عليه�ا 
وإذا كان�وا قد صوتوا على الق�رار وهم يعرفون 
بتأثيره على عامة الش�عب والفق�راء منهم على 
وجه الخصوص فهذه مصيبة أعظم! ألنهم كانوا 
قد عادوا وهاجموه امام المأل وحملوا الحكومة 
كامل المس�ؤولية ب�ل ان البعض منه�م دعا الى 
تظاه�رات ! وف�ي كلت�ا الحالتي�ن نح�ن بحاجة 

الى اعادة حس�اب عس�ير  يتبعها حساب للسادة 
المصوتين اشد عس�راً. اال اذا  كانوا قد فعلوا كل 
هذا عن سبق إصرار وترصد وبطريقة منظمة اي 
توريط الحكومة بإعالن قرار ثم التنصل منه فهل 
هي سياسة " توريط" تفتقت عنها اذهان جهابذة 
السياس�ة لدينا ؟تبنى على أساس التصويت على 

قوانين مثيرة للجدل ف�ي مجلس الوزراء  
واس�تثارة الجمهور عليه�ا ليظهر 

أولئ�ك  بمظه�ر المدافعي�ن عن 
حق�وق المظلومين والفقراء 
والمدافعين عن قوت الشعب 
المهضوم�ة  وحقوق�ه 
الس�ادة  ان  وافت�رض  ؟؟ 
المصوتي�ن , المعترضي�ن 
الذي�ن طالب�وا بااللغاء ثم 
بإلغ�اء اإللغ�اء فيهم من 

كل األصناف الثالثة.

          اأوكتافيا ن�سر
انتخب�ت أمي�ركا رئيس�اً، ولكن ل�دى العالم بأس�ره ما 
يقوله في هذا الش�أن. تفاوتت ردود الفعل في الش�رق 
األوس�ط بين م�ن اّدعوا أنهم ال يكترث�ون على اإلطالق 
للنتيجة، ومن هلّلوا ابتهاجاً من دون سبب واضح، ومن 
انتحب�وا من دون س�بب وجيه أيضاً. وهن�اك من يرون 
في الرئي�س األميركي، أياً تكن هوّيته، خبراً س�يئاً لهم 
وللمنطقة نظراً الى الدعم األميركي التاريخي والمطلق 
إلس�رائيل.أعطت الوالي�ات المتحدة ب�اراك أوباما أربع 
س�نوات إضافية في س�ّدة الرئاس�ة. لم تكن السياس�ة 
الخارجي�ة عنص�راً حاس�ماً ف�ي االنتخاب�ات األخيرة. 
ُتظه�ر مختلف التحلي�الت بعد االنتخابات أن الش�ابات 
األميركي�ات من أصل أفريقي هّن من أحدثن في ش�كل 
أس�اس فارق�اً كبيراً في الس�باق. كما دعم�ت األقليات 
والطبق�ات الوس�طى أوبام�ا بأع�داد هائلة. لق�د أّدت 
أصوات الناخبين األميركيين ذوي األصل األفريقي دوراً 
أساسياً في ش�كل عام، وكذلك أصوات التقّدميين الذين 
يؤمنون بالرجل الذي وعده�م بالتغيير عام 2008. بعد 
إع�ادة أوباما إلى البيت األبيض ألربع س�نوات إضافية، 
يري�د أولئك التقّدمي�ون أن تقوم إدارت�ه الجديدة بمزيد 
م�ن العمل عل�ى مختلف المس�تويات، وأن ُتنِجز األمور 
وتص�ل به�ا إل�ى خواتيمه�ا الصحيحة!الرس�الة األهم 
الت�ي يجب اس�تنتاجها من انتخاب أوبام�ا لوالية ثانية 
ه�ي أن األميركيي�ن يريدون من رئيس�هم أن يرّكز على 
المش�كالت الداخلي�ة مع الحف�اظ على عالق�ات جيدة 
مع باقي البلدان وايفاء المس�تحّقات األميركية وتأدية 
دور مس�ؤول ف�ي أنح�اء العال�م، ووفقاً له�ذا الترتيب 
بالضبط. تواجه الواليات المتحدة تحّديات كبيرة اليوم، 
وتق�ف عن�د منعطف مه�م اقتصادياً وثقافي�اً. وهي ال 
تس�تطيع أن ُتَجّر إلى مزيد من الحروب أو النزاعات غير 
الضرورية التي ال تؤّثر مباشرًة في مصالحها الوطنية. 
يدرك باراك أوباما أن الرهانات عالية جداً، وهذا ما قاله 

بوض�وح في حملته. وقد دفع هذا الموقف الماليين إلى 
دعمه، ففاج�أوا الجمهوريين في الداخل والمش�ّككين 
ح�ول العالم.أما بالنس�بة إلى الش�رق األوس�ط، فهذه 
فرص�ة ذهبية لتصويب مس�ار األمور. إنم�ا أية أمور؟ 
هذا هو السؤال. فها هي سوريا تتخّبط في حرب أهلية 
مس�تعرة فيما يتفّرج العرب من بع�د ويؤّججون نيران 
الفتن�ة ع�وض إخمادها.وإي�ران وإس�رائيل تس�تعّدان 
لمواجه�ة م�ا قد ت�ؤّدي، إذا لم تتم إدارته�ا كما ينبغي، 
إلى انفجار المنطقة برّمتها مع تداعيات خطيرة تشمل 
العالم بأسره. ولبنان يتقاذفه عدم االستقرار من جديد، 
في وجود حكومة غير فاعلة، وفي ظل االنعدام الكامل 
لألمن واالنقسامات العميقة، ، وقادة أشبه بدمى تنتظر 
األوام�ر لتمي�ل في هذا االّتجاه أو ذاك بحس�ب ما تمليه 
عليها الرياح اإلقليمية. فهم يميلون يوماً نحو التصعيد، 
ث�م يدعون في اليوم التالي إل�ى الهدوء وضبط النفس. 
لبنان أش�به بجوك�ر في لعب�ة بوكر حي�ث كل األوراق 
غي�ر متوّقعة، وليس�ت األمور كما تبدو ف�ي الظاهر.ال 
بد أن "اإلخوان المس�لمين" في مصر سُيغيِّرون قواعد 
اللعبة في ما يتعلّق بمعاهدة السالم مع إسرائيل. فحتى 
ل�و كانت مصر ملزم�ة االتفاقات الدولي�ة وتعتمد على 
المساعدات األميركية، الوقت مناسب للمناورة وتغيير 

االتفاقات بما يعكس الواقع الجديد على األرض.
وم�ن جهته�ا، أظهرت إي�ران مؤّش�رات الس�تعدادها 
"للتباحث" حتى قبل صدور نتائج االنتخابات األميركية. 
فقد خفَّض�ت تخصيب األورانيوم بنس�بة 20 في المئة 
اس�تناداً الى التقارير، وأبدت اس�تعدادها للمشاركة في 
المؤتمر النووي المقترح لمناقش�ة حظر أسلحة الدمار 
الشامل في الشرق األوس�ط.يبقى النزاع الفلسطيني - 
اإلسرائيلي حجر العثرة األكبر في وجه أية آلية إقليمية 
تس�عى إلى إحراز تقّدم. أتوّق�ع أن يطلق الرئيس أوباما 
دعوة مبكرة لتجديد عملية السالم خالل واليته الثانية. 
وأتوّقع أن تكون هذه الجولة أكثر تصميماً وفاعلية من 

كل الجوالت التي شهدناها سابقاً. ال أتوّقع من 
كل األفرق�اء أن يكونوا متعاِونين، لكنني أتوّقع 

أيضاً ممارسة ضغوط في مواجهة أي مجهود يرمي 
إلى تعطي�ل المحادثات.ف�ي ظل إدارة أوبام�ا، ُدِحَضت 
أسطورة الدعم األميركي غير المشروط إلسرائيل، وذلك 
بفضل المعتدلين في أوساط األميركيين اليهود أنفسهم. 
فهذه القّوة الناخبة الداعمة للديموقراطيين - مع العلم 
بأنه ال ش�ك على اإلطالق في والئها ودعمها إلس�رائيل 
- ُتع�اِرض نتنياه�و والمقاربة الصقوري�ة والمجحفة 
الت�ي ينتهجه�ا الليكود ف�ي تعامله مع الفلس�طينيين. 
وه�م يميلون أكثر نحو العمل على إيجاد تس�وية عادلة 
لجمي�ع األط�راف المعنّيين بالن�زاع. الحقيق�ة هي أن 
معظ�م ال�دول العربية النافذة بدأت عملي�ة التطبيع مع 
إس�رائيل، أو عّبرت في العلن أو السر عن انفتاحها على 
الفكرة.عندم�ا ُيعي�د أوباما إطالق عملية الس�الم، لدى 
العرب فرص�ة لتأدية دور أس�اس وإحداث ف�ارق كبير 
لهم وللمنطقة. لقد حّقق أس�لوب العص�ا والجزرة في 

ت  ض�ا و لمفا ا
كبي�راً  نجاح�اً 
على  ُطبِّق  عندما 
العرب. ألن يكون 
يب�دأ  أن  جمي�اًل 

العرب باس�تخدام 
كل الجزر والعصي 

الت�ي يملكونها من 
أجل فرض حل عادل 

لمش�كالت المنطق�ة 
القديم�ة كم�ا الجديدة 

؟.
عن "النهار" اللبنانية

الدول�ة ف�ي كل األع�راف ه�ي الضام�ن األول لحق�وق األف�راد 
والمس�ؤولة عن حمايتهم ورعايتهم في داخ�ل البالد وخارجه، 
وهي التي تصب�غ عليهم صفة المواطنة، وذلك من خالل منحهم 
جنس�يتها بما تتيحه لهم م�ن امتيازات وما تفرض�ه عليهم من 
واجب�ات، هذه هي الدول�ة. ولكنها في دول العالم الثالث بش�كل 
ع�ام، وفي دولنا العربية خاصة وأنظمتنا الحالية بالتحديد، ربما 
كانت الدولة هي العقبة الرئيسة التي تقف أمام األفراد وتمنعهم 
من التمت�ع بحقوقه�م وامتيازاته�م بصفتهم مواطني�ن، إال إذا 
س�اروا ضمن نهج الحزب الحاكم أو السلطة الحاكمة، وهذا يتم 
بسبب أوضاع معقدة ومتغيرات عديدة ودوافع شخصية ربما في 
بعض األحي�ان، والمالحظ أذا كانت الديمقراطية طريقة لتوزيع 
الس�لطة وش�رعنتها، فإن أنظمة الحكم الدكتاتورية قائمة على 
احتكار الس�لطة ومركزيتها، ومن اب�رز هذه األنظمة دكتاتورية 
في عالمنا العربي ما تم تأسيس�ه وف�ق الديمقراطية التوافقية، 
وبأس�م الش�راكة الوطنية، أو تحت مس�ميات الوحدة الوطنية، 
أو المحاصص�ة السياس�ية والطائفي�ة، وف�ق مب�دأ التوازن�ات 
االجتماعية، فكلها أشكال ألس�وء أنواع الديمقراطية والمتمثلة 
بقائمة طويلة من عمليات اإلقصاء والتهميش واالستبعاد وعلى 
أس�س غير منطقي�ة بعضها طائفي�ة وأخرى عش�ائرية، وربما 

تكون في أحيان كثيرة مناطقية وحزبية وعائلية وجهوية.
هذا ما يصح تس�ميته بالدولة التسلطية والتي تعد اليوم ظاهرة 
سياسية فيها من المفارقات الكثير، وهي تتجه بخطى هادئة لكي 
تصبح أنموذجا للنظم السياس�ية المعاصرة، متخذه من األزمات 
السياس�ية نقطة انطالق إلع�ادة تنظيم العالق�ات داخل النظام 
السياس�ي من أجل مزيد من السلطة، ومزيد من الهيمنة، ومزيد 
من الث�راء، ومزيد من الخضوع من قبل المعارضة، مع مزيد من 
الفق�ر، وأفواج من العاطلين عن العمل،  ويظهر جلياً ش�كل هذه 
الدولة في الدول متع�ددة الطوائف والقوميات واإلثنيات، ودائما 
ما يكون انحياز رجال الس�لطة الحاكم�ة للطوائف التي ينتمون 
إليها، وذلك من خالل بعض القواعد التي تمثل أعراف غير مكتوبة 
يتم التعامل على أساس�ها مع أبناء المجتمع، أو من خالل التمييز 
المعلن، وكما هو واضح في مظاهر األزمة الطائفية. وتستخدم 
الدولة التس�لطية وس�ائل القهر والقمع المرئي بواسطة أجهزة 
الجيش والشرطة المس�يطرة عليها تماماً، أو من خالل أجهزتها 
اإليديولوجي�ة األخ�رى المتمثل�ة بالنقابات والمنظم�ات وبقية 
مؤسس�ات الدولة، وتفرض النظم السياسية في دولة التسلطية 
عل�ى مواطنيه�ا حالة م�ن الخط�ر والخوف، تش�مل كل جوانب 
حياتهم، من أجل جعل المواطنين في حالة استسالم لنمط الدولة 
االستثنائي في مقابل تقديم هذه الدولة للمواطن متطلبات األمن 
المفق�ود في أكثر األحي�ان. ولها في ذلك تكتي�كات عديدة أهما 
تقوي�ة ودعم هوية الجماعة الرئيس�ة ف�ي المجتمع، لكي تخلق 
حال�ة الخطر من خالل الثنائي�ة التاريخية )نحن وهم(، ثم تنجح 
دولة االس�تثناء ف�ي االس�تمرار والبق�اء على أس�اس أنها التي 
تضمن األمن لمواطنيها وتحميها من خطر وتهديد اآلخرين، كما 
أنه�ا تخلق األزمات لك�ي تجعل من مواطنيها في حالة انش�غال 
دائ�م من دون التفكير بم�ا يقوم به رجال الدولة التس�لطية من 
تج�اوزات ومخالفات بح�ق الوطن والمواطن، م�ع ثراء فاحش 
وسريع. ويذهب G. Agamben, في مؤلفة الذي صدر عام 2005 
وهو:State of exception)دولة االس�تثناء(، أو الدولة التسلطية 
بالقول إلى أن دولة االس�تثناء كان�ت فيما مضى تظهر فقط في 
حاالت الح�روب والطوارئ، ولكنها اعتباراً م�ن الحرب العالمية 
األول�ى، وميالد الدول�ة النازية، والدولة الش�يوعية، والعديد من 
الحكومات التي اقتربت من النازية أو الش�يوعية بشكل أو بآخر، 
بدأت تظهر بش�كل متكرر، بهذا النمط االس�تثنائي، مما أدى في 
النهاية إلى أن يصبح االس�تثناء هو القاعدة، وصار هذا النموذج 
هو الس�ائد في النظ�م السياس�ية المعاصرة. ودولة االس�تثناء 
تدور بين القانون والسياسة، فهي دولة تخترق القانون بحساب 
السياس�ة وبناء عل�ى نجاحها في خلق حالة الخط�ر وتمييزها، 
ثم يعود النظام السياس�ي ليكتسب ش�رعيته من خالل القانون، 
وم�ن هنا يصبح التوظي�ف الس�يكولوجي والقانوني في خدمة 

المصلحة السياسية للنظم الحاكمة في العصر الراهن.
ف�ي هذه الدول�ة نحن نعيش زم�ن التناقض�ات، زمن تعلو 
فيه األصوات بحقوق اإلنس�ان والشفافية واالعتراف 
باآلخر مع وجود طائفية وتمييز غير مسبوق، زمن 
يوجد فيه الثراء الفاحش والسريع مع فقر مدقع 
ال مثي�ل له، زم�ن يجمع ما بين قم�ة االنجازات 
العلمية والتطورات التكنولوجية والمعلوماتية، 
م�ع تعصب وجه�ل وتخلف وبطال�ة ال مثيل 
ل�ه، زمن تتس�ارع فيه األح�داث وتتطور 
في�ه األمم وتتق�دم وأصبح في�ه االنجاز 
والكفاءة هو المقي�اس الحقيقي لوجود 
اإلنسان، ونحن ما زلنا مستهلكين ووجود 
اإلنس�ان مرتب�ط بقربه من رجال الس�لطة 
وم�دى والئه له�م، في ه�ذا الزم�ن أصبح 
االس�تثناء ه�و القاع�دة، والقاع�دة هي 

الشواذ.
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االنبطاح بعد مشقة الكفاح

سياسة التوريط سالح الديمقراطية اجلديد !!

العرب ..  والوالية الثانية ألوباما

د. بشير ناظر الجحيشي
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منتخبنا الوطني يالقي األردن في موقعة "الفرصة األخيرة"
أربكت اإلصابة التي تعرض لها مهاجم املنتخب 
الوطني بك�رة القدم عالء عبد الزهرة بتدريبات 
الفريق الت�ي احتضنها ع�ر اول أمس ملعب 
الن�ادي العرب�ي بالعاصم�ة القطري�ة الدوحة 
حسابات املدير الفني للمنتخب زيكو السيما أن 

املباراة ستجري هذا اليوم.
وقال رئيس وفد املنتخ�ب العراقي عضو اتحاد 
الك�رة يحي�ى زغ�ر "إن إصاب�ة املهاجم عالء 
عبد الزهرة بتدريب�ات الفريق أول أمس أربكت 
حس�ابات امل�درب زيك�و الس�يما بع�د موج�ة 
الغياب�ات واإلصابات التي تعرض لها الفريق يف 

اآلونة األخرة".
وأض�اف أن " م�درب املنتخ�ب الوطن�ي زيكو 
أرشك الالعب سعد عبد األمر يف تدريبات االثنني 
ب�دال م�ن الالعب عالء عب�د الزهرة الت�ي أثبتت 
الفحوص�ات األولي�ة اىل حاجته لراحة س�لبية 

تستغرق عرشة أيام ".
مبين�ا أن " الالع�ب ع�الء عب�د الزه�رة أصبح 
رس�ميا خارج القائمة والتش�كيلة املس�تدعاة 
ملب�اراة األردن الي�وم األربع�اء التي س�يضيفها 

ملعب حمد بالنادي العربي ".
ع�ى صعيد متصل أش�ارت تقاري�ر إعالمية إن 
املنتخب األردني أجرى وحدته التدريبية األخرة 
مكتم�ل الصفوف بعدما ج�رى تجهيز الالعبني 
املصاب�ني وخصوص�ا عام�ر ذيب ال�ذي خضع 
لصورة رن�ني مغناطييس كش�فت معاناته من 
التهاب يف غرضوف الفقرت�ني الثالثة والرابعة، 
وه�و األمر الذي وصفه الطبيب عصام جس�ام 
بغ�ر املقل�ق والذي ال يس�تدعي غي�اب الالعب 
عن التدريب�ات او احتجابه عن املب�اراة، واألمر 
ينس�حب ع�ى عامر ش�فيع الذي طرأ تحس�ن 
ملحوظ عى حالته الصحية بعدما اش�تكى من 
آالم بسيطة يف الركبة جرى تشخيصها عى أنها 

التهاب يف أوتار العضلة الرباعية.
يش�ار إىل ان طاقم�ا تحكيمي�ا صينيا س�يقود 
مب�اراة الي�وم مؤلف�ا من ت�ان هاي للس�احة 

ويعاونه سيوجني ومو ياكسن وماننغ رابعا.
ويحتل املنتخب األردني املركز الرابع برصيد أربع 
نق�اط حيث تعادل مع الع�راق )1-1( ثم خرس 
أمام اليابان )0-6( ثم فاز عى اس�راليا )1-2( 
وخرس مؤخرا أمام س�لطنة عمان )1-2(.فيما 
يأتي املنتخب العراقي يف املركز الخامس واألخر 
برصيد نقطتني، حيث تعرض مؤخرا للخس�ارة 

أمام اسراليا 2-1.
عى صعيد ذي صلة أستاء العبو منتخب العراق 
لكرة الق�دم من التريح�ات التلفزيونية التي 
أدىل بها العب�ا املنتخب املبع�دان يونس محمود 
وه�وار املال محمد وخاصة األخر بعد أن وصف 
التش�كيلة الحالي�ة بغ�ر املناس�بة وأنه�ا ل�ن 
تس�تطيع فعل أي يشء يف اإلستحقاقات املقبلة 

.
ورد أكثر من العب عى هذه التريحات بالقول 
: نس�جل إستغرابنا واس�تياءنا من الكالم الذي 
ظهر عى لس�ان الزميلني يونس محمود وهوار 
امل�ال محم�د بتأكيدهم ب�رضورة اس�تدعائهم 
للمنتخ�ب وان األخ�ر )) هوار(( عل�ق عى أن 
القائم�ة الحالي�ة للمنتخ�ب الوطن�ي العراقي 
ليس�ت جدي�رة وأنها لن تحق�ق أي يشء بل أنه 
يؤك�د أن النقطة أم�ام األردن س�تكون بمثابة 
إنج�از, كن�ا نتمنى م�ن النجم�ني الكبرين أن 
يقدما لنا الدعم والعون بدال من رسائل اإلحباط 
ألن املنتخب ال يمثل أحدا وال يتوقف عى اس�م , 
فاملس�رة تس�تمر من أجل تمثيل الوطن أجمل 

تمثيل .
وأض�اف الالعب�ون الذي�ن أرس�لوا رس�الة الرد 
والتوضيح : لن نقول شيئا اآلن بل أن امللعب هو 
الذي س�يحكم وس�رد عى ما جاء من أحاديث 
يف الربنام�ج التلفزيوني وال�ذي توقعنا أن يقدم 
لنا دفعة معنوية قبل مواجهة األردن املنتظرة , 
صحيح أن الفريق س�يفتقد للكثر من األسماء 
املهمة لإلبعاد أو اإلصابة ولكننا س�نقدم كل ما 
نملك من أجل ترشيف الكرة العراقية والحفاظ 

عى أمل التأهل إىل املونديال العاملي .
مصادر خاص�ة ذكرت أن املدرب الربازييل زيكو 

ق�رر ع�ى خلفي�ة تريح�ات يون�س محمود 
وهوار املال محمد غلق معسكر املنتخب ورفض 
إج�راء املقاب�الت الصحفية م�ع الالعبني ومنع 

حتى الزيارات الش�خصية إىل مقر إقامة البعثة 
يف العاصمة القطرية الدوحة.

زيك�و كان قد أس�تدعى مجموع�ة جديدة من 

الالعب�ني بعد أن أبعد أعمدة املنتخب األساس�ية 
أمثال يونس محمود ونش�أت أكرم وقيص منر 
وهوار امل�ال محمد وعماد محمد وكرار جاس�م 

بحجة تراجع مس�تواهم الفن�ي والبدني , وهذا 
ما تس�بب بأزمة داخل األوساط الكروية يف بالد 

الرافدين.

المستقبل العراقي /متابعة

ذك�ر الالعب الدويل الس�ابق ش�اكر محم�ود، أن املنتخب 
الوطن�ي مطالب أكثر م�ن أي وقت م�ى بتحقيق الفوز 
ع�ى األردن ضم�ن التصفي�ات اآلس�يوية ليع�ود إىل ج�و 
املنافس�ة مجدداً.وقال محم�ود: إن املنتخب الوطني مطالب 
بتحقيق الفوز ليكون الطريق أمامه سالكاً إىل الربازيل، كونه 
سيتمسك بخيط األمل مجددا،ً وسيحسن موقعه يف املجموعة 

وهو ما س�يمنحه جرعة تحفيزية للخ�روج بنتائج ايجابية خالل 
املباريات املقبلة. وأض�اف: أن النظرة الفنية ملدربي الفريق تجد أن 
عدنان حمد س�يواجه صعوبة يف التعامل م�ع دقائق املباراة، كونه 
ال يعلم بمس�تويات الالعبني املوجودي�ن ألنه لم يرشف عى أي أحد 
منهم خالل الفرة، فيما ستكون فرصة زيكو أكرب لتحقيق االنتصار 

الت�ي رغم صعوبة املهمة بعد موجة  اإلصاب�ات 
الوطني.اجتاح�ت صفوف املنتخب 

شاكر محمود: العبونا مطالبون بالفوز

أكد العب منتخب الناش�ئني وفريق الزوراء 
بكرة القدم س�امر ماج�د، ان ابتعاده عن 
البي�ت األبيض يع�ود ألصابته التي ش�في 
منها وع�اود حض�وره معه، مش�راً 
إىل أن ال�زوراء س�يعود لجو 

االنتصارات قريبا.

وقال س�امر ماج�د: إن منتخب الناش�ئني 
حقق الهدف الذي تم رس�مه قبيل الدخول 
يف النهائي�ات وأؤك�د أن الفريق س�يفاجئ 
الجمي�ع يف موندي�ال اإلم�ارات إذا ما توفر 
معس�كرات  م�ن  مثالي�ة  إع�داد  مرحل�ة 

ومباري�ات  مس�تويات تدريبي�ة  عى 
س�نواجهها يف قوي�ة ت�وازي التي 

غياب�ي املونديال. وزاد:  أن 
فريقي  ع�ن 

الزوراء كان بس�بب اإلصابة إال إني شفيت 
منه�ا وع�اودت حضوري مع�ه وأتمنى أن 
أس�اعده لتحقيق أول انتصاراته النخبوية 
ال�ذي أراه قريب�اً أنه�ى مباريات�ه الث�الث 
بالتعادل مع نفط الجنوب وكربالء وكركوك 
ومباراتنا املقبلة مع دهوك ستكون فرصة 
للع�ودة لج�و االنتص�ارات مجدداً.يذكر ان 
منتخب الناشئني الكروي تأهل إىل نهائيات 
كاس العال�م املقبلة التي تضيفها اإلمارات 
الع�ام املقبل بعد اجتيازه للحاجز الكويتي 
يف الدور ربع النهائي للبطولة لكنه فشل يف 
التأهل إىل نهائي املسابقة بعد خسارة كبرة 

أمام اليابان يوم أمس بهدف لخمسة.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

حمد قلق من إصابة شفيع
ب�دأ املدي�ر الفني للمنتخب الوطني األردني عدنان حمد بالعمل ع�ى تكتيك منتخبه الخاص بمباراته 

أمام منتخبنا الوطني يف الجولة السادس�ة من تصفيات الدور الحاس�م املؤهل إىل مونديال الربازيل 
الت�ي تق�ام عند الس�اعة الرابعة من مس�اء اليوم األربع�اء عى ملع�ب النادي العرب�ي بالعاصمة 
الدوحةواستفاد حمد يف التدريبات بوجود جميع محرفيه بعدما وصل شادي أبو هشهش )الفتح 
السعودي( وحمزة الدردور )نجران السعودي(، باإلضافة إىل وصول أحمد هايل من العربي الكويتي 
والعب الس�املية عدي الصيفي، وقبلهم عامر ذيب )اتحاد كلباء اإلماراتي( وحازم جودت )هجر 
الس�عودي(، وثائ�ر البواب املحرف يف فريق غ�از ميثان الروماني.وأّكد حم�د ، أن الجهاز الفني 
للمنتخ�ب األردني يتابع تفاصيل إصابة الحارس عامر ش�فيع بالتنس�يق م�ع طبيب املنتخب 
د. عصام جس�ام، والوقوف أول بأول عى مدى جاهزيته إىل جانب طرح كافة الس�يناريوهات 
املحتملة بالتنسيق مع مدرب حراس املرمى أحمد جاسم التخاذ التدابر الالزمة إالّ أّن املعلومات 

الواردة عن حالته مطمئنة وتجرى له فحوصات ومتابعة عى أعى املستويات.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أحمد ياسين:
التركيز والثقة بالنفس سالحنا

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال الع�ب املنتخ�ب 
بك�رة  الوطن�ي 
احمد  الق�دم 
س����ني  يا
املح���رف 
اورب�رو  يف 
ي  يد لس�و ا
ان التفكي�����ر بالف�وز 
والركيز والثقة بالنفس هم ابرز ما يجب 
ان يتح�ى به�م العب�و الفري�ق من اجل 
تحقيق الفوز يف لقاء الغد عى منافسنا 
املنتخب األردني يف املباراة التي س�تقام 
يف قطر برسم تصفيات القارة اآلسيوية 
املؤهل�ة ملوندي�ال الربازي�ل ع�ام 2014 
وه�ذه األمور وحدها من ستس�اعدنا يف 
تحقيق النق�اط الثالث للق�اء التي نعدها 
يف غاية األهمية من اجل مواصلة املس�رة 
بنج�اح نح�و املنافس�ة بق�وة للحص�ول 
ع�ى البطاقة الثانية املؤهل�ة للربازيل وال 
نن�ى أيض�ا دع�م ومس�اندة الجماه�ر 
العراقي�ة الوفية التي نس�عى إلس�عادها 
لذلك نرج�و من الجمهور الري�ايض الرائع 
ان يق�ف م�ع املنتخ�ب وان ال يي�أس فأمل 
ي�زال  ال  العال�م  كأس  إىل  التأه�ل 
وان  أمامن�ا  والطري�ق  قائم�ا 
شاء الله تكون مباراة األردن 
للفري�ق  االنتص�ارات  بداي�ة 

الوطني الذي لم يحقق اي فوز يف املباريات 
األرب�ع األوىل بمرحلة الذهاب وحقيقة كلنا 

عزيمة وإرصار عى رسم البسمة عى وجوه 
جماهرنا الرياضية.

وأوض�ح ياس�ني: م�ا زل�ت متفائ�ال بالظف�ر 
الثاني�ة م�ع  الثاني�ة يف املجموع�ة  بالبطاق�ة 
احرام�ي ملنتخب�ات اس�راليا واألردن وعمان 
وال ننى أيض�ا ان هناك فرصة للحصول عى 
املرك�ز الثال�ث ومعن�ى كالمي إنن�ا لم نفقد 

الفرصة أبدا وبالتايل أرشح منتخبنا للظفر 
بالبطاق�ة الثانية مش�را اىل انه ليس�ت 

لدي فكرة واضحة عن املنتخب األردني 
لكن�ي اعلم جي�دا ان مدربه�م القدير 
عدن�ان حم�د يأم�ل بتحقي�ق انجاز 
تاريخ�ي لهم وه�ذا ان تحق�ق فأنه 

سيحسب له.
وع�ن الع�روض االحرافي�ة الت�ي 

تلقاه�ا يف اآلون�ة األخ�رة أك�د 
ياس�ني لم أتلق عروضا بشكل 

ولك�ن  اآلن  حت�ى  رس�مي 
تم�ت مفاتحتي بش�كل 

شفهي من عدة أندية 
وسيكون لكل حادث 
انتهاء  بع�د  حدي�ث 
الس�ويدي  ال�دوري 

وال اخف�ي عليك بأنني 
ارغ�ب باالنتق�ال إىل ن�اد 

آخر يف املرحلة املقبلة.

سامر ماجد: انتظروا الناشئين في مونديال اإلمارات

يف هذه الدنيا الفانية هناك اعمال يؤديها االنسان 
س�واء بإرادت�ه أم بدونه�ا، وم�ن ضم�ن هذه 
االعمال تأتي عمليات البحث عن االشياء،  فمثال 

عن يقوم االنس�ان بعمليات بحث وتنقيب 
النف�ط أو املاء أو الذه�ب  أو.. أو...، 
وهن�اك عملي�ات بح�ث وتنقيب عن 

اشياء اخرى ولكن ليس من باطن 
األرض وانم�ا يخرعها العقل 
البرشي حسب الحاجة ! عى 
س�بيل املث�ال -وه�و محور 
مقالن�ا ه�ذا- وه�ي عملية 

البح�ث وف�ق نظري�ة خالدة 
يتعام�ل بها عدد كب�ر من الناس 

مع مشاكل الرياضة أال وهي عملية البحث عن 
كبش فداء !

فمث�ال عندما ينه�زم فريق ما ف�إن اول كبش 
فداء سيكون حكم املباراة مع انه )أي الفريق( 
ربم�ا يكون ق�د لع�ب املب�اراة مهاجم�اً لكنه 
اه�در فرصاً كث�رة أو أن هن�اك مدافعا تباطأ 
يف االنقضاض عى الكرة وتش�تيتها أو حارس�ًا 
للمرمى لم يحسن الوقت املناسب للخروج من 
مرم�اه اللتقاط ك�رة أو ابعاده�ا.. وقد يكون 
)وهذا م�ا يحصل دائم�ا( أن الفريق اآلخر هو 

االفضل أي االكف�أ، ولذلك كان من الطبيعي أن 
يفوز ألنه قانون الرياضة.

ولك�ن بع�د الهزيمة يك�ون الحك�م يف مقدمة 
املتهم�ني ألنه رم�ز الكارثة او بطل املأس�اة أو 
صاحب الصفارة األخ�رة تماماً كالدفان الذي 

ال إرادة له يف املوت لكنه يعّد أحد رموزه !!
وظاهرة البحث عن كبش فداء ال تشمل بالطبع 
الحكام فقط، فهي تمتد اىل املدربني ايضاً، وقد 

ن  يك�و ال

امل�درب ه�و املس�ؤول الوحي�د عن الخس�ارة 
او االخف�اق، ب�ل قد يك�ون ضع�ف اإلدارة هو 
الس�بب الرئيس الذي ادى اىل استهتار الالعبني 
واس�تهانتهم بالتدري�ب والنتائ�ج او قد يكون 
الس�بب م�رشف الفريق الذي ال يع�رف طبيعة 
واجبه، ولكن ولألس�ف الشديد يكون املدرب يف 
النهاية هو الوج�ه املقبول ككبش فداء، ولذلك 
يصبح ذبحه حالالً ألنه انس�ب شماعة اخطاء 
!! فهو األضعف ألنه لن يجد من يقف اىل جانبه 

أو يبكي عليه!!
املنط�ق يقول، ان هناك طابورا للمقرين من 

الذين ال يجرؤ احدهم عى االعراف بفش�له 
ولو مل�رة واح�دة، او االع�راف بخطئه عى 

االق�ل ألنه تعاقد م�ع مدرب فاش�ل )إن كان 
فاشال هذا املدرب وهو السبب!(.

واح�دة  نظ�رة  نظرن�ا  ول�و 
األح�داث  ع�ى 

الرياضية 

واالندية والنتائج واملدربني 
والحكام، لتأكد لنا أن كبش 

الفداء واحد يف كل مرة.
اكتب مقايل هذا وانا اش�اهد 

به�م  واتحس�س  الكث�ر 
واتوجس منه�م وهم يحدون 
السكاكني منذ ايام بانتظار ما 

ستس�فر عنه نتيجة مباراة 
منتخب العراق الوطني مع 

نظره األردني بتصفيات 
مونديال الربازيل !!.

حيدر الراضي

كـبــش الـفـــداء"بصراحة"

تنطل�ق يوم غد الخميس مباريات الدور الرابع ل�دوري النخبة بإقامة مباراة واحدة 
س�يكون طرفاه�ا فريقي نف�ط الجنوب والنج�ف عى ملع�ب األول بمحافظة 

البرة، عى أن تقام الجمعة مباراتان ستكون األوىل بني فريق الصناعة عى 
ملعبه بفريق كربالء.

ع�ى ان تج�رى يف ملعب نف�ط الجنوب بني فريق�ي املين�اء وزاخو،وتختتم 
مباريات الدور الرابع الس�بت املقبل بإقامة ست مباريات إذ يتواجه الطلبة 
م�ع كركوك ويضيف الس�ليمانية فريق بغداد ويخوض أربي�ل أوىل مبارياته 
النخبوية أمام الكهرباء ويالقي النفط شقيقه املصايف وقمة املباريات ستقام 
عى ملعب الش�عب الدويل والتي سيكون طرفاها فريقي الرشطة والجوية يف 

واحدة من أجمل مباريات نخبة الكرة.
يف ح�ني يس�عى فريق دهوك الس�بت املقبل لتأكيد جدارت�ه بمواصلة الربع 
عى ه�رم ترتيب الدوري النخب�وي بكرة القدم بعدما ظفر بالنقاط التس�ع 
من مبارياته الثالث األوىل من املنافسات، إىل مسرته يف الجولة ربما سيصيبها 

التعثر وهو يالقي فريق الزوراء ثامن الرتيب برصيد 3 نقاط.

في أقوى المواجهات
الشرطة بمواجهة الصقور.. ودهوك يستضيف الزوراء
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يخوض املنتخ�ب العماني لكرة القدم 
اليوم واحدة من أه�م املباريات يف تاريخه 
عندما يس�تضيف نظ�ره الياباني ضمن 
التصفيات اآلس�يوية املؤهل�ة إىل نهائيات 
كأس العال�م 2014 يف الربازي�ل، ويبح�ث 

املنتخ�ب العمان�ي ع�ن الث�أر لخس�ارته 
النهائي�ة  التصفي�ات  األوىل والوحي�دة يف 
أمام الفري�ق الياباني ذهابا بثالثة أهداف 

نظيفة.
 ويطم�ح العماني�ون ل�رب أكث�ر 
من عصف�ور بحج�ر واحد حيث يس�عى 
األحمر الستغالل عاميل األرض والجمهور 

وإلحاق الخسارة األوىل باليابان وتحقيقه 
تاريخ�ه  يف  الياب�ان  ع�ى  األول  ن�ره 
الك�روي وتقلي�ص الف�ارق بين�ه وب�ن 
املتصدر الياب�ان إىل نقطتن وتعزيز آماله 
يف التأه�ل إىل نهائي�ات كأس العالم للمرة 
األوىل يف تاريخ�ه. ويحتل املنتخب الياباني 

املجموع�ة  ص�دارة 

برصيد 10 نق�اط متقدما بفارق 5 نقاط 
عى اسرتاليا وعمان وان تمكن األحمر من 
تحقيق االنتصار ع�ى اليابان فأن الفارق 
س�يتقلص اىل نقطتن وس�ينفرد املنتخب 
العمان�ي باملركز الثاني يف ح�ال تحقيقه 
الفوز عى اليابان اليوم ولذلك فأن األحمر 
أعد العدة من أج�ل الخروج بنتيجة طيبة 

م�ن مواجه�ة الكمبيوت�ر اليابان�ي رغم 
صعوب�ة املهمة أمام الفري�ق الذي يوازي 
الفرق العاملية من حيث املستويات الكبرة 

والتطور الكبر يف هذه اللعبة الشعبية.
 وي�درك املنتخ�ب العمان�ي جي�دا أن 
تعثره أم�ام الياب�ان س�يدخله يف موقف 
صعب خاصة وأن العراق واألردن يرتقبون 

نتيج�ة املباراة يف ظل املنافس�ة الرشس�ة 
بن جمي�ع املنتخبات عى خطف بطاقتي 
 4 األردن  ويمل�ك  املوندي�ال،  إىل  التأه�ل 
نقاط والعراق نقطتن وان خرس املنتخب 
العماني وف�از أحد املنتخب�ن العراقي أو 
األردن�ي ف�أن املنتخ�ب العماني س�يفقد 
مركزه الثالث وس�يرتاجع كثرا يف جدول 
الرتتي�ب باإلضاف�ة فه�و مدع�و لخوض 
مواجهة صعب�ة يف الجولة القادمة خارج 
أرضه ضد اس�رتاليا. ولم يسبق للمنتخب 
العمان�ي الف�وز ع�ى نظ�ره الياباني يف 
تاري�خ مواجه�ات الفريقن حي�ث التقى 
الفريق�ان يف تس�ع مناس�بات حقق فيها 
اليابانيون الفوز يف ست مواجهات وتعادل 
الفريق�ان ث�الث م�رات وآخ�ر املواجهات 
أس�فرت عن ف�وز اليابان بثالث�ة أهداف 
نظيف�ة يف ذه�اب التصفي�ات املونديالية 

الحالية.
 ويع�ول املنتخ�ب العمان�ي كثرا عى 
جماه�ره م�ن أج�ل الخ�روج بنتيج�ة 
طيب�ة فهو ل�م يخرس عى أرضه ووس�ط 
وحق�ق  طويل�ة  ف�رتة  من�ذ  جماه�ره 
انتص�ارات ثمين�ة وعى منتخب�ات كبرة 
عى نف�س امللعب وهو مجمع الس�لطان 
قاب�وس الري�ايض بمس�قط وم�ن اب�رز 
ه�ذه االنتص�ارات فوزه عى اس�رتاليا يف 
األدوار التمهيدي�ة م�ن تصفيات املونديال 
ثم تعادله أم�ام نفس املنتخ�ب يف األدوار 
بهدف�ن  األردن  ع�ى  وف�وزه  النهائي�ة 
وه�ذا يعن�ي أن املنتخ�ب العماني صعب 
املراس عى أرضه ووس�ط جماهره فهو 
يطم�ح لالس�تمرار بنتائج�ه الجيدة عى 
أرضه ووس�ط جماهره باإلضافة إىل أنه 
يس�عى الس�تغالل عامل الطق�س الحار 
حيث يس�تضيف املباراة يف الساعة الثالثة 
م�ن ظه�ر الي�وم بتوقيت الس�لطنة وهو 
توقي�ت يمث�ل قلقا عى املنتخ�ب الياباني 
وارتياح�ا ع�ى املنتخ�ب العمان�ي ال�ذي 
س�بق له وأن تأهل إىل التصفيات النهائية 
عندما كسب تايالند يف وقت الظهرة وعى 

الطقس الحار يف مسقط. وخاض املنتخب 
العمان�ي معس�كرا تدريبيا يف مس�قط يف 
إطار تحضراته ملواجه�ة اليابان وخاض 
تجربة ودية وحيدة خرسها أمام استونيا 
بهدف�ن له�دف واح�د، وواج�ه لوجوين 
م�درب املنتخ�ب العماني مش�كلة كبرة 
يف ظ�ل غي�اب أب�رز العبي�ه أحم�د حديد 
وحس�ن الحري ومحمد الشيبة بسبب 
ع�دم جاهزيته�م بع�د اإلصاب�ات الت�ي 
لحق�ت بالالعب�ن الثالث�ة وغي�اب س�عد 
سهيل بسبب اإليقاف وقد يواجه املنتخب 
العماني مش�كلة يف خط الدفاع بعد غياب 
األساس�ين محمد الشيبة وسعد سهيل و 
يف ظل عدم وج�ود العبن أصحاب الخربة 
لك�ن لوجوين قد ي�رشك جاب�ر العوييس 
نج�م املنتخب األوملبي وقد يغر من مراكز 
بعض الالعبن من أجل غلق منطقة الدفاع 
خاصة مع امتياز العبي اليابان يف الرسعة 
واالخ�رتاق. ويعول لوجوي�ن عى العمالق 
ع�يل الحب�يس ح�ارس ويج�ان م�ن أجل 
الوقوف أم�ام الهجم�ات اليابانية خاصة 
وأن�ه يمل�ك الخ�ربة الكافي�ة يف مثل هذه 
املواجه�ات باإلضافة إىل اعتم�اده الكبر 
عى عماد الحوسني نجم األهيل السعودي 
يف هز شباك اليابان، وابتعد الحوسني عن 
التهدي�ف يف مباري�ات املنتخ�ب منذ فرتة 
طويل�ة ولذل�ك فأن اس�تطاع اإلح�راز يف 
شباك اليابان فس�يصالح عشاقه ويسعد 
الجماه�ر الكب�رة التي تع�ول عليه من 
أجل هز الش�باك الياباني�ة.يف املقابل فأن 
املنتخب الياباني يسعى لحسم أمر التأهل 
بش�كل مبكر حيث أن ف�وزه عى نظره 
العمان�ي س�رفع رصي�ده اىل 13 نقط�ة 
وس�يتقدم بف�ارق 8 نقاط عى اس�رتاليا 
وعمان وبالتايل س�يضع قدمه يف مونديال 
الربازيل وهو األمر ال�ذي طالبته الصحف 
الياباني�ة عندم�ا طالبت بالع�ودة بنقاط 
عم�ان الثالث وحس�م أمر التأه�ل مبكرا 
وخوض املباري�ات املتبقية من التصفيات 

بأريحية تامة.

المنتخب الُعماني يبحث عن أول انتصار له على الكمبيوتر الياباني
في مواجهة صعبة بالتصفيات المونديالية

ريا�ضة

نافارو: لم أقصد إلحاق األذى 
بكريستيانو

المستقبل العراقي / وكاالت

أكد مدافع ليفانتي دافيد نافارو أنه لم 
يكن ين�وي إيذاء نج�م ريال 
مدري�د كريس�تاينو رونالدو 
يف العملية املشرتكة التي أدت 
إىل إصابة "الدون" يف حاجبه، 
كم�ا أش�ار الع�ب فالنس�يا 
السابق إىل أسفه لحدوث ذلك.

يف حدي�ث لصحيف�ة "س�وبر 
 " ناف�ارو  ق�ال   ، ديبورت�ي" 
م�ا ح�دث كان غ�ر مقص�ود 
تمام�اً، وق�د اتصل�ت بالالعب 
الش�فاء  ل�ه  وتمني�ت  هاتفي�اً 
العاجل"وأَض�اف " لق�د كان�ت 

أي وق�ت م�ن األوقات ه�ي إيذاء لعب�ة مش�رتكة، لكن نيتي ل�م تكن يف 
كريستيانو، لقد تأسفت بعد إصابته، لكنني أعيد أنني لم أكن اقصد حدوث ذلك"

اإلكونوميس�تا  صحيف�ة  ذك�رت 
اإلس�بانية أن ليونيل مييس فاجئ 
إدارة برش�لونة بطلب�ه 15 مليون 
ي�ورو كرات�ب س�نوي إذا م�ا أراد 

تجدي�د عقده ال�ذي ينتهي يف عام 
الكتالون�ي  الن�ادي  2016.إدارة 
عرضت عرشة مالين يورو سنوياً 
لكن النج�م األرجنتين�ي كانت له 
مطالب مادية أخرى مما استدعى 
مراجع�ة العرض مج�دداً من قبل 

أن  النادي.يذك�ر  إدارة 
التقارير الصحفية أشارت 

ين�وي  برش�لونة  أن  إىل 
تقدي�م عرض مل�دى الحياة 

نجم�ه  ع�ى  للمحافظ�ة 
األول.

ميسي يفاجئ برشلونة ويطلب 15 مليون يورو
المستقبل العراقي / وكاالت

ع�رض رئي�س االتح�اد األوكراني لك�رة القدم "أنات�ويل كونكوف" 
منصب املدي�ر الفني ملنتخب�ه الوطني عى رم�ز أوكرانيا "أندريه 

شيفتش�ينكو" ليخل�ف امل�درب "أوليج بلوخن" ال�ذي كان من 
املف�رتض أن يبق�ى يف منصب�ه حت�ى أكتوب�ر امل�ايض، إال أن 

تعرض�ه لوعك�ة صحي�ة مضاعفة أجربت�ه ع�ى البقاء يف 
املستشفى بعد موافقته املبدئية عى عرض دينامو كييف. 

وق�ال العب االتحاد الس�وفيتي الس�ابق ورئيس االتحاد 
األوكران�ي الحايل ملوقع االتحاد الرس�مي "ش�اهدنا قبل 
بضعة سنوات املدرب الشاب بيب جوارديوال حقق نتائج 
مذهل�ة مع برش�لونة، وأن�ا متأكد من أن شيفتش�ينكو 
سُيحقق نجاحات ال ُتصدق لو وافق عى تدريب املنتخب، 
إن شيفتش�ينكو لديه من الخ�ربة ما يكفي ليكون مدرب 
املنتخ�ب، واالتح�اد ل�ن يبخ�ل ع�ى تقدي�م املس�اعدات 

الرورية".ويف حالة موافقة الكونكورد عى الوظيفة 
الجديدة، س�يكون امتداد ملدرس�ة مي�الن التدريبية 

بع�د تراباتون�ي، كابيلو، خوليت، فان باس�تن، 
ريكارد، أنش�يلوتي، ليون�اردو وانزاجي الذي 

توىل مؤخراً تدريب شباب ميالن.

االتحاد األوكراني يعرض منصب المدرب 
على "الكونكورد"

المستقبل العراقي / وكاالت

جوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي 
الختامي للموسم

 تص�در الربي نوفاك جوكوفيت�ش ترتيب التصنيف 
العاملي لالعبي التنس املحرتفن الختامي للموسم، 
للع�ام الثان�ي عى الت�وايل الثالث�اء بعدما أنهى 
موس�م 2012 عى النحو األمثل بالفوز بلقب 
البطولة الختامية للموس�م يف لندن )نهائي 
ال�دوري العامل�ي(.وكان الالع�ب الربي 
ضم�ن بالفع�ل إنهاء املوس�م الحايل عى 
قم�ة التصني�ف العاملي لالعب�ن، وعزز 
موقف�ه االثنن بالتغلب ع�ى املصنف 
الثان�ي عاملي�ا، الس�ويرسي روجي�ه 
في�درر يف نهائ�ي لندن.وقال نوفاك: 
البطول�ة،  ه�ذه  انط�الق  "قب�ل 
تس�لمت جائ�زة إنهاء املوس�م يف 
املرك�ز األول بالتصنيف العاملي. 
ثم أكدت األمر بإحرازي لقب 
نهائ�ي ال�دوري العاملي".
وأض�اف: "ب�كل تأكيد، 
سيكون هذا األمر حمال 
كبرا عى كاهيل.. فهذا 
املوس�م لن يس�اعدني 

مس�تواي".وأنهى  تحس�ن  ع�ى 
ديوكوفيتش املوس�م الح�ايل برصيد 
12920 نقط�ة، تاله فيدرر يف املركز 
الثان�ي برصيد 10265 نقطة بعدما 
ظل متص�درا للتصنيف العاملي منذ 
يوليو وحتى األسبوع املايض.وحل 

الربيطان�ي آن�دي م�وراي يف املركز 
الثال�ث برصي�د 8000 نقطة وتاله 

النجم األسباني املصاب رافاييل نادال يف 
املركز الرابع برصيد 6795 نقطة.وجاءت 

بقي�ة املراكز العرشة األوىل بتصنيف الرابطة 
العاملي�ة لالعب�ي التنس املحرتفن ال�ذي صدر االثنن 

املواف�ق 13 نوفم�رب كالتايل:األس�باني دافي�د فري�ر 
باملرك�ز الخام�س برصي�د 6430 نقط�ة والتش�يكي 

توماس برديت�ش باملركز الس�ادس برصيد 4605 
نقط�ة واألرجنتين�ي خ�وان دي�ل بوت�رو باملركز 

الس�ابع برصي�د 4480 نقط�ة والفرنيس جو-
ويلفريد تسونجا باملركز الثامن برصيد 3490 
نقطة والربي يانكو تيبساريفيتش باملركز 
التاسع برصيد 2990 نقطة والفرنيس ريشار 
جاسكيه باملركز العارش برصيد 2515 نقطة.

اإليط�ايل  املنتخ�ب  م�درب  أثن�ى 
تش�يزاري براندييليِّ عى العب خط 
وس�ط روم�ا دانيي�يليِّ دي روسيِّ 
اس�تبعاده  م�ن  الرغ�م  ع�ى 
م�ن قائمة املنتخ�ب اإليطايل 
الي�وم  ملب�اراة  املس�تدعاة 
األربعاء الودية ضد فرنسا 
ع�ى ملعب إني�و تارديني 
هذا  بارم�ا.وكان  بمدينة 
ِخذ طبًقا ملواد  القرار قد اتُّ
القوان�ن األخالقي�ة إث�ر طرد 
دي روسيِّ يف ديرب�ي العاصم�ة روم�ا 

ضد التسيو بسبب صفعه قائد التسيو 
د أن  ستيفانو ماوري، إال أن براندييليِّ أكَّ
ذلك االستبعاد ما هو إال خطوة مؤقتة.
حي�ث تحدث خ�الل املؤتم�ر الصحفي 
الخاص باملباراة ضد الديوك الفرنس�ية 
قائاًل "ليس لدي ش�ك بش�أن دي روسيِّ 

كشخص. 
يف أي وق�ت تح�دث بعض األم�ور التي 
تثر أعصابك، وهو يعرف جيًدا أن هذه 

الحادثة لم يكن يجب أن تحدث".
"علين�ا أن نتذكر أن دي روس مش�جع 
لروما تماًما مثلهما هو العب لهم. ال أحد 
يش�عر بأجواء املباريات مثله لكن هذه 

املرة تخطى ترفه الحدود. لقد اعتذر 
مل�اوري وأعتقد أن ه�ذه لفتة جيدة. 
لم أتحدث معه ش�خصًيا بع�د لكنني 
س�أفعل خالل الساعات القادمة".أما 
، املستدعى  عن استبعاد ماريو بالوتييليِّ
مانشس�رت  قائم�ة  م�ن  ل�أدزوري، 
سيتي خالل مباراة الفريق األخرة يف 
ال�دوري اإلنجليزي ضد توتنهام ، قال 
براندييليِّ "ماريو لديه شخصية فريدة. 
لق�د أخربت�ه أن عليه تذك�ر أنه العب 

ق�دم  ك�رة 
أي  ف�وق 

يشء".

حذر حارس مرمى اليوفنتوس جانلويجي 
بوفون نادي باريس سان جرمان من 
أن امتالك األموال الطائلة ليس�ت كل 
يشء يف عال�م ك�رة قدم، ب�ل كيفية 
بطريق�ة  األم�وال  ه�ذه  انف�اق 
حكيم�ة ومفيدة.وُيع�د الن�ادي 
الفرنيس اململوك لرشكة قطر 
أق�وى  لالس�تثمار أح�د 
الق�دم  ك�رة  أندي�ة 
ع�ى  العال�م  يف 

ملس�توى  ا
وقد  االقتص�ادي، 

أنف�ق أثري�اء باريس 
ما يق�ارب 100 مليون 

يورو يف إيطاليا خالل الصيف 
زالت�ان امل�ايض ل�رشاء تياجو س�يلفا، 

إبراهيموفيت�ش، إزيكيي�ل الفي�دزي ومارك�و 
د لصحيفة لو باريزين  فراتَّ�ي.إال أن بوفون أكَّ
أن امل�ال فق�ط ال يش�رتي البط�والت والتاريخ، 
قائاًل "باريس سان جرمان ناٍد محظوظ، فهم 
يمتلك�ون الكثر من األموال. لك�ن يف كرة القدم 
األغنى ال يفوز دائًما"."بعض األندية تمتلك أموااًل 
أقل لكن�ا تنفقها بش�كل أفضل، كم�ا أن تاريخ 
األندي�ة أم�ر ُيَعوَّل علي�ه كثرًا. ربم�ا خالل 50 
عاًما سيتحدثون عن باريس سان جرمان أكثر 

من برشلونة، ريال 
مدريد واليوفنتوس، 

لكن لي�س اآلن".كما 
الفرصة  بوف�ون  انتهز 

للحدي�ث ع�ن ع�دد م�ن 
الالعب�ن اإليطالين الدولين 

الذي�ن يلعب�ون لباريس س�ان 
جرم�ان، وم�ن بينه�م جوه�رة 

بيس�كارا س�ابًقا فراتيِّ�ي والحارس 
األسبق لبالرمو سالفاتوري سريجو.

حيث قال "ماركو اآلن العب أس�اس يف 
فري�ق كبر يش�ارك يف دوري األبطال، وهو 

أم�ر وعدوه ب�ه يف باري�س. يف إيطاليا ال أحد 
يمتلك الش�جاعة ملنحه األمر نفسه. سريجو؟ 
إن�ه ش�اب جي�د وح�ارس متفج�ر وتفاع�يل 

للغاية"."لق�د قام بعمل جيد بالذهاب لفرنس�ا. 
مرك�ز حراس�ة املرم�ى يف إيطاليا حس�اس للغاية 

حي�ث يمكنك القيام فيه بعمل جيد 
فقط لستة أش�هر ثم يتم 

ترتكب  حن  استبدالك 
فق�ط.  هفوت�ن 

قطع  سالفاتوري 
ال�رسي  الحب�ل 
يربط�ه  ال�ذي 
وذل�ك  بإيطالي�ا 
أم�ر جي�د ألج�ل 

تطوره".

بوفون يهاجم اثرياء 
باريس

المستقبل العراقي / وكاالت

زاباليتا يكشف سر معاناة السيتي 
المستقبل العراقي / وكاالت

أرجع مدافع مانشس�رت س�يتي بابلو زاباليتا س�بب معاناة فريقه يف تحقي�ق االنتصارات هذا 
، املوس�م، إىل الضغط الش�ديد املُلقى عى الفريق بعد تتويجه بلقب الربيمرليج املوسم  يض ملا ا

واصف�اً قتال املنافس�ن وإرصارهم عى تحقيق نتيج�ة إيجابية أمام حامل 
اللق�ب ب�� "رضيب�ة النجاح".وأش�ار املدافع األرجنتين�ي إىل أن 
فريقه حقق العديد من االنتصارات الس�هلة يف بداية املوس�م 
امل�ايض، وه�و األمر املغاي�ر للواقع الحايل، وذلك بس�بب 
اخت�الف وضعية الفريق الذي لم يك�ن "آنذاك" تحت 
ضغط الدف�اع عن اللقب.وتحدث زاباليتا لش�بكة 
سكاي س�بورتس "من الطبيعي عندما يحصل 
أي فري�ق عى لق�ب، فإنه يج�د صعوبة أكثر 
م�ن أجل الحفاظ عليه، وهذا ما يحدث اآلن 
مع مانشس�رت س�يتي، إنن�ا اآلن نحارب 
من أج�ل تحقيق االنتص�ارات أمام كل 
الفرق، فالجميع يضع يف اعتباره أنه 

س�يقابل حامل اللقب، لذل�ك أرى ما 
يح�دث اآلن طبيعياً ونحن ُندرك أن وضع فريقنا 
قد تغر وجميع الفرق س�تبذل جهداً مضاعفاً 

عى أمل إسقاط حامل اللقب".

براندلي ينهي الجدل بشأن دي روسي

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

      البصرة / المستقبل العراقي
البصرة  يف  الفصاو  مدينصة  تنفصرد 
بأنهصا املدينصة الوحيدة التصي تحتضن 
شصجرة الحناء مصن بني مصدن العراق، 
لكصن الشصجرة املباركة تصكاد تنحرس 
اآلن أو تنعصدم بسصبب امللوحصة اآلخذة 

بالتصاعد.
ويعترب الناس شجرة الحناء عالجا 
ألمصراض الصصداع وتشصقق القدمصني 
الحصروق  ومعالجصة  والروماتيصزم 
ومنظمصة لرضبصات القلب وموسصعة 
لألوعية الدموية ومسصاعدة يف ارتخاء 
العضصالت وقاضيصة عصى االلتهابصات 

الفطرية وأمراض أخرى.
يقول أبصو فالح من سصكنة قضاء 
الفاو يف حديصث أوردته وكالة )الفرات 
نيصوز( »يصل طول الشصجرة من 4-2 
سصم وتنتصر يف األرايض الزراعيصة يف 
قضاء الفاو حيث تستخدم من أشجار 
الحنصاء عجينصة خاصة لعصالج بعض 
الحصاالت املرضيصة كالصداع وتشصقق 
ويف  الروماتيصزم  ومعالجصة  القدمصني 
بعض األحيصان لعالج بعصض الحروق 
البسصيطة عصى الجلصد«، فضصال عصن 
فائدتها الجمالية عرب استخدام النساء 

لها كوشوم عى أيديهن.
ويضيف أبو فالصح »تجمع األوراق 
الخاصة بشجرة الحناء ويتم تجفيفها 
ثم تطحن حيث يمكن من خالل طحنها 
تكويصن عجينصة تضصاف اليهصا بعض 
املساحيق اليها كمحلول الخل والشاي 

يتصم يف بعض األحيصان، حيث كان 
تصديرهصا إىل مختلصف 
األماكصن يف محافظات 

العصراق فضال عن 
تصدر  كانصت  أنها 
اىل باقصصصي بلصدان 
السصنوات  العالم يف 

املاضية«.
أم عامصر 55 عاما 

السصنوات  »يف  قالصت 
املاضيصة كانت شصجرة 

الحنصاء يصعصصصب وصف 
شكلها لجمالها وارتفاعها 

وقصوة أوراقهصا التصي كنا 
نقوم باقتطافها ونقوم 

وطحنها  بتجفيفهصا 
حتى تتحول اىل لون 

مائل للخرضة«.
أم  وتمصي 

عامر بالقول »كنا يف السنوات املاضية 
نسصتخدم الحنصاء يف عصالج الكثري من 
االمراض كما تضع أكثر النساء الحناء 
عى رؤوسهن والسيما يف وقت الزفاف 
أن  إىل  مشصرية  املناسصبات«،  وبعصض 
»اغلب النسصاء يسصتخدمن الحناء الن 
لهصا فوائد كثصرية مع خلطهصا ببعض 
املواد مثل الشاي او محلول الخل والتي 
يضعنهصا عصى رؤوسصهن وقصت الليل 
لونا  شعرهن  إلعطاء 
مائال إىل الحمرة« .

كصد  يصصصصصؤ و
م  ئممصصصقصا قا
قضصصصاء الفصاو 
الريفصي  وليصد 
أن »أزمصة امللوحة 
مياه  رضبصت  التصي 
تسصببت  العصرب  شصط 
مصن  كبصرية  أعصداد  بمصوت 
أشجار الحناء فضال عن عزوف 
القيصام بزراعة  املزارعني عصن 
هذه األشجار بعد ان ترضرت 
بعد  الزراعيصة  محاصيلهصم 
ارتفصاع نسصبة امللوحصة يف 
اىل  العصرب  شصط  ميصاه 

مستويات كبرية«.
ويواصصل الريفصي 
»كان قضصاء الفصاو من 
التي  املناطصصصق  اشصهر 
اشجار  فيصه  تنتشصصصر 
الحنصاء التي تصصدر اىل 
يف  املحافظصات  باقصي 
العصراق وبعصد ان وصل 
املد امللحي اىل مياه شط 
العرب اثر ذلك عى عمل 
يف  وتسصبب  املزارعصني 
موت أعصداد كبصرية من 
فجعل  الحنصاء  اشصجار 
الفالح يرتك الزراعة تلك 

األشجار«.
مديصر  لفصت  بينمصا 
البصرة  دائصرة زراعصة 
أن  إىل  السصلمان  عامصر 
املصد  تراكيصز  »ارتفصاع  
امللحصي يف ميصاه شصط 

العصرب يف اآلونصة األخرية هصدد زراعة 
أشصجار النخيصل وقد عانصى الفالحون 
واملزارعصون املهتمون بباقصي النباتات 
والسصيما اشصجار الحناء من مشصاكل 

ارتفاع املد امللحي«.

»املزارعصني  أن  السصلمان  وأضصاف 
غضوا النظر عن زراعة  أشجار الحناء 
بعد ارتفاع نسصبة امللوحة التي رضبت 
قضاء الفاو وبعصض املناطق يف قضاء 
شصط العرب وأبي الخصيصب واملناطق 

القريبة منها«.

           أتالنتا/ رويترز
قالصت الركصة التصي تمتلصك 
التحصف التي انتشصلت من حطام 
السصفينة تيتانيصك أول مصن أمس 
مصن  مجموعصة  سصتعرض  انهصا 
املجوهصرات يف وقصت الحصق هصذا 
األسصبوع.واعلنت رشكصة بريمري 
للمعارض ومقرهصا أتالنتا أن 15 
قطعة تضم قالئد وخواتم وساعة 
جيب سصيتم عرضهصا يف أتالنتا يف 

الفصرتة مصن 16 تريصن 
كانصون   16 إىل  الثانصي 
يف  تعصرض  ثصم  الثانصي 
فيغاس  والس  أورالنصدو 
العصام  مصن  أيصار  حتصى 
الكسصندرا  املقبل.وقالت 
كلينجلهوفر نائبة رئيس 

)ار. بركصة  مجموعصات 
ام.اس تيتانيصك( التابعصة لركة 
بريمري للمعصارض إن املجوهرات 
تشصمل املاس والياقصوت واللؤلؤ.

وقالت أيضا إن )ار.ام.اس( كانت 
أول رشكصة تنتشصل التحصف مصن 
تيتانيك ولها الحق القانوني يف أي 
يشء جرى انتشاله هناك. واشارت 
إىل أن كثريا مصن قطع املجوهرات 
انتشصلت مصن حطام السصفينة يف 
عصام 1987 وعثر عليها يف حقيبة 

جلدية كانت عى األرجح يف رعاية 
ضابصط املحاسصبة عى السصفينة 
وهو املوظف املسؤول عن التعامل 
الثمينصة  مصع األمصوال واألشصياء 
األخرى.وأضافت أن الضابط نقل 
املجوهرات عى األرجح من خزينة 
عى تيتانيك بينما كانت السصفينة 
تغصرق ووضعها يف حقائب جلدية 
ليتمكن مصن إعادتها إىل أصحابها 
اإلنقاذ.وقالصت  عمليصة  بعصد 
كلينجلهوفصر »لكن لصم يتم إنقاذ 

أي من ضباط املحاسبة«.

UPI /القاهرة     

تويف متسول بأحد شوارع 
منطقة شربا الخيمة بالقاهرة 
أول مصن أمس وعثصر بحوزته 
عصى دفرت توفصري باسصمه به 
مبلصغ 335 ألصف جنيه »حوايل 

55 ألصف دوالر«.وأبلغت مصادر أمنية بقسصم رشطة شصربا 
الخيمة »شمال القاهرة« ومديرية أمن القاهرة الصحافيني، 
أمس أن موظفني بإحدى الركات يف منطقة شصربا الخيمة 
عثروا عى متسصول ميتاً عى الرصيف املقابل ملبنى الركة، 

فقامصوا بتفتيصش مالبسصه ألخصذ بيانصات 
هويتصه إلبالغ الرطصة عن الوفصاة فعثروا 
عى دفرت توفري باسصمه مدون به رقم 335 
ألف جنيه »حوايل 55 ألف دوالر«.وأوضحت 
املصادر أن موظفي الركصة اعتادوا رؤية 
الرجل يومياً أمام الركة يتسول املارة منذ 
الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم.وُيمثِّل التسصول ظاهرة يف 
مر منذ سصنوات عديدة حيث يتواجد املتسصولون باملناطق 
التي تسكنها الطبقتني املتوسطة والغنية، فيما تتنوع جهود 

األجهزة الرسمية من أجل مكافحة تلك الظاهرة .

     الرياض/ وكاالت
ال يمصر يوم إال وتزخر الوسصائل اإلعالمية بأحداث 
غريبصة تجمع املأسصاة بالطرافة. ومن هصذه األحداث، 
خرب يقول إن فنانا سعوديا معروفا تشاجر مع زوجته 
واحتصد الخالف بينهمصا حتى وصل االمر بصه اىل قضم 

قطعصة من أنف زوجته!!والزوجة التي تحمل جنسصية 
أجنبيصة، أدخلصت بعصد الحادثصة عى وجصه الرسعة إىل 
املستشفى حيث خضعت لعملية جراحية لرتميم أنفها.
ولم يذكر الخرب سصبب إقدام الصزوج عى هذا الفعل، إال 
أن الزوجة تمكنت من تصوير الخالف بأكمله وصورت 

انفها بعد الحادثة لتثبت التعنيف األرسي الذي تعرضت 
له طيلة سنوات زواجها كما أكدت.وقد تدخلت سفارة 
البلد الذي تحمل الزوجة جنسيته لحماية املرأة وحفظ 
حقوقهصا، وزار وفد من السصفارة املرأة يف املستشصفى 

لالطمئنان عى وضعها الصحي.

تويف املتسول فرك خلفه 55 ألف دوالر!

فنتتتتان سعتتتودي يقضتتم أنتتتتتف زوجتتتته !!

UPI /سكوبيه      
نجا جمهور سصريك يف مقدونيا 
بأعجوبصة، بعصد أن هرب أسصد من 

حلبة العرض وقفز عى الحشود.

وذكصرت وسصائل إعصالم محلية 
االثنني أن األسصد فّر مستغالً انهيار 
جصزء مصن الحاجصز الفاصصل بصني 
الجمهور وحلبة العرض يف سصريك 

»سصافاراي«، وهاجم الحشود قبل 
أن يتمكن املرفون من السصيطرة 

عليه باستخدام أسهم مهدئة.
وقال أحد املشاهدين إن »األسد 
هجم علينصا وبدأنا يف الهصرب، وبدا 
كأن الجحيم قد فتح علينا، وقد ثار 
األسد وواجهوا صعوبة يف تهدئته«. 
وأعلنصت الرطصة إنهصا تحقصق يف 

الحادث.
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يف حكومتنصا من ال يرى نفسصه وال يعرفها, وال رآها يف عيون الناس 
والشعوب واألمم, وال عرف منزلته عندها ...باستثناءات محدودة طبعا 
...ولم تكفه ضجة الفسصاد املسصتمرة يف أرجصاء األرض وهذه املليارات 
التي عجزت عن إعادة التيار الكهربائي املنتظم ..وال...وال..فطلعوا علينا 
بقرار إلغاء البطاقة التموينية.. مع اعرتاف بسصيط بفسصاد جهازها... 
وبصذا وبدل إصالح هذا الجهاز ومحاسصبته واسصرتداد األموال املرسوقة 
كان العصالج باختطاف املتبقي من لقمة الفقري البائسصة... بوعد ضبط 
األسصعار وتنظيم السصوق... وهصذه ليسصت مزحصة ...فالحكومة التي 
عجصزت عن تنظيصم وضبط من هم منها وتحت سصيطرتها تعد  بضبط 

التجار واألسواق.
وللتذكري فقط ...فان مفردات البطاقة كانت قبل االحتالل منتظمة 
وكاملة ...ولكن املعارضة يف وقتها روجت وأشاعت ان أمريكا قد ضمنت 
البطاقصة اللحصوم املعلبصة والكيصك واملروبصات الروحية مصع مبلغ من 
الدوالرات ....وكان الفقري اآلن  سصيتفهم نقص الويسكي واللحوم التي 
قد تكون لخنازير ...إال ان عهدنا الجديد )شصذب مفردات أساسصية ولم 
يبق منها ما يقيم أود الجياع وقد ال تأتي كلها( فكان الحل هو بالقضاء 
عى الفسصاد بإلغائها واسصتبدالها بمبالغ نقدية واالعتماد عى السصوق 
الدي سصتضبطه الحكومة... وبما يبعث عى التشصاؤم وفقدان األمل يف 
صحصو واسصتدراك ومراجعصة للترفات واإلجصراءات )ال الفلسصفات.. 

فهذه بعيدة وغريبة وال تناسب ......(
بعصد ان تلقصى العراقصي صفعصة بقصاء اللصصوص واسصتمرارهم, 
واستتباب هذا الفساد بات يتهكم قائال ان الحكومة لم تقدر ولم تتمكن 
من محاسصبة اللصوص ووضع حد لهصذه الفضائح قدرت وتمكنت من 
الفقراء.... وان رأى بعض السياسصيني واملثقفصني ان التعويض النقدي 
مع مضاعفته يمكن أن ينظم هذه العملية ...وإذا فشصلت وتفاقم فعل 
الفساد فيكون الخيار أكثر وضوحا أمام الناخب يف الوقت القريب ...وإذا 
اختصار لصوصه فانه يسصتحق ما يحصل به,  فهذا اختيصاره,  واختياره 

ألحط اللصوص أخالقا وضمريا.
           األكيد ان قرار إلغاء البطاقة سيلغى ...ونتمنى أن يكون بأقل 
الخسصائر..انما الذي سرييح ويفرح العراقيني والفقراء يف مقدمتهم أن 
يعلصن عمن رسق لقمة أطفالهم وهو يصيل ويصداوم عى أداء الطقوس 
...وال يهم أن كان اللص يرسق لنفسه او لغريه ...ان كان عينا ال تمتلئ, 
ام كان فدائيصا وواجهة ومكلفا ...فهو لص ولصص رغيف الخبز ...وإذا 
حصل هذا سصيضع العراق قدمه يف الطريق الفاضل والسصليم وسيمحو 
بهذه الشصجاعة حتصى عواقب تلك الثروات املرسوقصة التي تكفي إلثراء 

برية...
ولكن ..أية عبقرية لم تحسصب للقرار حسصاباته ...ووفرت الفرصة 

لتسييسه )من العقول السرتاتيجية(  وحملة الشهادات املزورة ؟؟؟؟

• ربما ال توجد امة مثقفة وإنسانية مثل األمة الفرنسية؛ 
وعصى ما ندعيه من حضارة واحصرتام للعلم والعلماء واالدب 
واالدبصاء فاننا صفر عى شصمال هصذه الجغرافيصا والتاريخ 
املعصارص؛ لكي ال يقودني من يريصد املناكدة اىل اوربا القرون 

الوسطى. 
•       مصرة حدثنصي املبصدع املوسصوعي والخطصاط األمهر 
الشصاعر محمد سصعيد الصكار عن كيفية اسصتقبال فرنسا 
لطلبصه اإلقامة فيها.. قصال حني ذهبصت اىل الدائرة املختصة 
وتقدمصت بطلصب االقامصة عند فتصاة ال اجمل منهصا؛ واضعا 
امامها ملفا تعريفيا بي يضّم فولدرات املعارض واملنشورات 
ومصا كتب عني؛ وكان من املعتصاد ان تعطى ملن تتم املوافقة 
عصى طلبصه يف البدء 3 أشصهر وبعدها سصنة ثصم 3 أو خمس 
سصنوات وهكذا ؛ واذا بهذه الفتاة الجميلة تقول وهي تقلب 
ملفصي : رشف لفرنسصا ان تكون فيها يا سصيدي؛ وتعطيني 
مبارشة اقامة السنوات مخترة كل املراحل السابقة وعى 

مسؤوليتها الشخصية.. 
• يف فرنسا هذه ؛ ذات يوم صّوت الربملان فيها عى إعطاء 
الجنسصية الفرنسصية لص)ابطصال قصص( الكاتصب الفرنيس 

العمالق جول فرين ؛ وتمت املوافقة باإلجماع!!؟ 
تصصوروا .. منصح الجنسصية الفرنسصية ألبطصال قصص 
خياليني؛ لدورهم يف اعالء اسم فرنسا من خالل سيد روايات 
الخيصال العلمي فرييصن؛ يف رحالته اىل أعمصاق الكرة األرضية 

وارتياد الفضاء قبل ان تكون هناك ناسا او هاسا!!؟
•       اسصوق هصذه االمثلصة ليعرف القصارئ كيف تتعامل 
االمصم املتحرضة مع مثقفيها ومصع املثقفني عموما.. ليعقد 
مقارنة مصع برملاننا العراقي وهو يتصارع مع نفسصه ومع 
رئاسصة الوزراء ومع رئاسة الجمهورية ومع لجانه املتعددة 
من اجل إقرار منحة شصهرية ملبدعيه مقدارها ثمانون دوالر 

شهريا او 100 الف دينار عراقي !!؟
اما قضية قانون تقاعد املبدعني يف كافة مجاالت الثقافة 
والفصن؛ فهصذا امر يحتصاج اىل قوانصني ونقاشصات كتلك التي 
اختلصف حولها اعضاء يف اللجصان املالية لتكريم10 فقط من 
كبصار االدباء واملفكرين العراقيني ممصن يحتاجون اىل رعاية 
مادية او سصند معنوي نتيجة الشصيخوخة او املرض؛ والذين 
رسصت عليهصم مناقصصة التكريم مصن بني ثالثني اسصما من 

عالمات ثقافتنا الفارقة!!
• عصرب كل االزمان املاضية كان الكثصري من مبدعي االمة 
العربية)ومن مهرجيها ايضا( يتقاضون رواتب تقاعدية من 
العراق؛ الن العراق بلصد الخريات وصاحب ثاني اكرب احتياط 
نفطصي يف العالصم؛ واول احتيصاط غصازي وابصو الفوسصفات 

والكربيت ووووو.
• ثمانصون دوالر شصهريا لعمالقة االبصداع ومن بظاللهم؛ 
و 500 دينصار يوميصا للعوائل العراقية بصدل الحصة االذاللية 
؛ رشصاوى ال تعد وال تحىص عليصك دفعها عند قيامك بإنجاز 
ابسط معاملة رسمية ؛ واضافة لكل هذا وذاك فان عليك ان 
تحذر وان تلتفت يمينا وشصماال ومصن امامك وخلفك وتنتبه 
ملن هو بقربك؛ فاملخرب الرسي و4 إرهاب يرتبصون بك؛ ليس 

ألنك ستفّجر بل ألنك ستفكر !!
أما املفجرون واملفخخون فلهم)دفاتر( تحميهم. 

• اللهم اعيل شصأن فرنسا واسصبغ أمانك عى الحكومات 
التي تحرتم شعوبها حّد إعطاء الجنسية ألبطال خياليني. 

* حاتم حسن 

  * جواد الحطاب

بطاقة 

»الكيك واللحم«

تقاعد األدباء 
والفنانني
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الكتابة باالزميل
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آثار  قنابل  الغاز  املسصيل  للدموع  التي أصيب بها  أثناء  مشصاركته يف التظاهر 
ضد نظام الرئيس  اليمني عى عبد الله صالح  العام  املايض هي الصورة الفائزة 
بجائصزة أفضل صورة صحفية  للعام 2012 الصورة التقطها املصور االسصباني 

صاموئيل اراندا.

أفضل صورة صحفية للعام 2012

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

احلناء.. شجرة الفاو الفريدة ووشم البرصة الزاهي

األسد يرك السريك وهياجم اجلمهور
CNN /واشنطن        

عاقبت البحرية األمريكية سبعة جنود من نخبة قواتها املعروفة اختصارا 
بص«سصيلز«، إلفشصائهم معلومات رسية لجعل لعبة فيديو تبدو أكثر واقعية.

وقال مسصؤول بالبحرية األمريكية مطلع عى مسار التحقيقات الجارية، إنه 
تم توجيه االتهام للجنود السصبعة باسصتعراض عتادهم القتايل، دون تريح 
رسصمي، والتقصري يف أداء الواجب بالكشصف عن معلومصات رسية، وذلك بعد 
عملهم كمستشصارين بأجصر، وملدة يومني، لصالح رشكصة »أليكرتونيك آرت« 

املختصة يف صناعة ألعاب الفيديو.وكشصف املصدر أن الجنود السصبعة ينتمون 
إىل الفريق السادس التابع لص«سيلز«، الذي يضم نخبة القوات الخاصة للبحرية األمريكية، وشارك أحدهم يف عملية 
اغتيصال زعيم تنظيم القاعدة، أسصامة بن الدن، العصام املايض.وأوضح املصدر أن عمصل املجموعة تم دون تريح 
من قادتهم يخول لهم ذلك، وكما أنه مخالف للقوانني العسصكرية، الفتاً إىل أن السصبعة أخضعوا إلجراءات عقابية، 

الخميس، يف قاعدتهم العسكرية بفريجينيا، بعقوبة أنهت حياتهم املهنية العسكرية.

كشفوا أرسارًا عسكرية لتبدو اللعبة واقعية

عرض جموهرات انتشلت من حطام تيتانيك

امللوحة هتدد زراعة أهم مادة للعالج واجلامل


