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نواب: إعالن الوظائف احلكومية قبيل املوازنة »حقن ختدير« !!
           المستقبل العراقي/ خاص

انتقد أعضاء في مجلس النّواب االعالنات الحكومية التي تس�بق المصادقة على 
كل موازنة، الفتين إلى أن هذه اإلعالنات تأتي “لتخدير المواطن العراقي”، بحس�ب 

وصفهم.
وقال أعضاء مجلس النواب في تصريحات ل�”المستقبل العراقي”: أن اإلعالنات 
تتمثَّ�ل ف�ي االع�الن عن حجم وظائف كبيرة س�تطلق ف�ي الموازنة كم�ا اعلن عن 
120 ال�ف وظيفة س�تطلق مع اط�الق موازنة 2012 ولم يطلق منها س�وى 4 آالف 
فق�ط، مبينين أن الحكومة ومجل�س النواب اعلنا عن 65 الف وظيفة س�تطلق مع 
بداي�ة اط�الق موازن�ة 2013 والحقيقة انها قد تك�ون 1500 وظيف�ة فقط تتالئم 
مع س�ابقتها لعام 2012. وأك�دت النّواب أن هذه اإلعالن�ات “ضحك على الذقون”، 
هين بأن هناك خداعا كبيرا في األروقة السياس�ة، فضالً عن اس�تغالل لمشاعر  منوِّ
الن�اس وحاجاتهم وتمويههم لتبري�ر الحجم الهائل للموازنة التي تطلق لكل س�نة 

والتي ترتفع سنويا بنسبة كبيرة.
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تحركات »خلية العموالت« تمت بعيدًا عن السفارة العراقية ومن دون علم الحكومة في بغداد

تروي أرسار فساد صفقة األسلحة الروسية

        المستقبل العراقي/ خاص
كشف أعضاء في مجلس النواب عن عمليات ترتيب ألجندات 
انتخابية تتعلق باالنتخابات المحلية المقبلة، الفتين إلى وجود 

جهة دولية تدعم هذه األجندات.
في  اسمه-،  عن  الكشف  -رفض  نواب،  مجلس  عضو  وقال 
“لم  الدولية  الجهة  هذه  أن  العراقي”  ل�”المستقبل  تصريح 
أنه  مبيناً  سابقة”،  انتخابية  بطبخات  “متورطة  يسمها” 

جديدة  انتخابية  طبخة  ترتيب  في  ستسهم  بأنها  “يشتبه 
هناك  “ستكون  أنه  مؤكداً  المحافظات”،  مجالس  النتخابات 
من  جهتين  او  جهة  جانب  الى  الميزان  كفة  في  ميل  عملية 
وأشار  الكردستاني”.  التحالف  بينها  من  السياسية  األطراف 
معنية  مالكات  مع  خاصة  أوراق  ترتيب  حالياً  “يتم  أنه  إلى 
هاً بأن “هؤالء يتم تهيئتم للعب دور  بالتهيئة لالنتخابات”، منوِّ

مهم في عملية اخراج النتائج االنتخابية”، على حد تعبيره.
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سياسيون خيشون »صعود« جمموعات مسلحة 
قبيل االنتخابات املقبلة

ص4

          المستقبل العراقي/ خاص
ابدت مصادر سياسية تخوفها الشديد من “المرحلة القريبة المقبلة التي 

تسبق االنتخابات، مرّجحة أن تشهد صعود مجموعات مسلَّحة.
“أن  العراقي”:  ل�”المستقبل  منفصلة  تصريحات  في  المصادر  وقالت 
هناك ترتيبات معينة تتم من قبل مجموعات مسلحة تستهدف بعضها 
خاصة  عسكرية  أجنحة  المجموعات  هذه  أن  مبينة  االخر،  البعض 
بأحزاب وكتل وتيارات، مؤكدة بوادر ان انفالتها انطلقت من أحد احياء 
بغداد الساخنة، في إشارة إلى اندالع اقتتال بين مجموعتين مسلحتين 

في منطقة حي العامل.
وأشار المصدر إلى أن هذا “الحراك المسلح” بدأ لكبت وقمع حرية التعبير 
هاً بأنه قد يذهب الكثير من االبرياء ضحية  والعملية الديمقراطية، منوِّ
هذه االعمال، كاشفاً عن وجود دعم من مسؤولين واحزاب حاكمة لهذه 

الجماعات لشن هجمات وهجمات مضادة، على حد قوله.

اتفاقات العموالت

املسؤولون »الكبار« تسابقوا إىل موسكو
قبيل وصول املالكي إلبرام

           المستقبل العراقي/ خاص
م،  وتتضخَّ وتتفاعل،  تتناقض،  موسكو  من  أسلحة  العراق  شراء  قضيَّة  تزال  ال 
وبينما يؤكد مسؤولون في الحكومة على أن الصفقة لم يشبها أي فساد، تؤكد 

كثيرة. فساد  ملفات  على  تنطوي  كانت  أنها  النّواب  مجلس  في  النزاهة  لجنة 
وبينما يدعو أعضاء في مجلس النواب إلى إجراء تحقيق شامل بشأن القضيَّة، 
ت رشا، وساعدت في إتمام  ف تفاصيل جديدة عن دخول شخصيات تلقَّ تتكشَّ
الصفقة، والشخصيَّات هذه المرَّة ليست عراقية فحسب، وإنما دوليَّة، وكشفت 

العراقي«  الصفقة.»المستقبل  العراق بهذه  عن تورط دول كانت تحاول توريط 
تفاصيل  عن  وبغداد،  موسكو  في  مطلعة  عراقية  مصادر  عبر  تكشف، 

»شبهات  من  ومارافقها  الروسي  السالح  صفقة  مفاوضات 
فساد«، وعن حجيج المسؤولين العراقيين والغربيين إلى 

العراقية  المصادر  الصفقة.وقالت  إتمام  بغية  موسكو 
األولية  »المعلومات  أن  السبت،  أمس  موسكو،  في 
تشير إلى أن وفداً عراقياً توجه إلى روسيا قبل أشهر 
نوري  الوزراء  لرئيس  األخيرة  الزيارة  تاريخ  من 
أو  رسمي  تنسيق  دون  من  روسيا،  إلى  المالكي 
ترتيب السفر إلى موسكو مع السفارة العراقية في 

مضيفة  بغداد«،  في  الروسية  السفارة  أو  روسيا 
نفقات  جميع  لت  تحمَّ أهليَّة  روسية  »شركة  ان 
إلى  بالطائرات  العراقي  الوفد  نقل  وفواتير 
الفنادق  في  واإلقامة  الداخلي  والتنقل  روسيا 
الروسية«. واكدت المصادر ان »الوفد العراقي 
زار موسكو بصورة شبه  الذي  الرسمي  غير 
سرية قبل شهور رفض إجراء أي لقاء رسمي 

في  العراقيين  المسؤولين  مع  رسمي  غير  أو 
يبين  لم  كذلك  موسكو،  في  العراقية  السفارة 

ام شخصية ولم يعِط  ان كانت رسمية  الزيارة  طبيعة 
اي تفاصيل للسفارة الروسية في بغداد ايضا«.وقد كشفت 
مصادر سياسية ودبلوماسية بارزة ل�«المستقبل العراقي« 
عن تفاصيل مفاوضات صفقة السالح الروسي ومارافقها 
من »شبهات فساد«، منذ أن ابتدأت بحجيج المسؤولين إلى 
إلغاء  قرار  وحتى  إليها،  الوزراء  رئيس  سفر  قبل  موسكو 
الصفقة.وقالت المصادر أن أحد أبرز المسؤولين العراقيين 
في موقع أمني كبير، وهو »س.د«، سافر إلى موسكو قبل 
كان  أنه  مؤكداً  يوماً،  بعشرين  إليها  الوزراء  رئيس  ذهاب 
وأشارت  الدفاع.  وزارة  في  الكبار  الجنراالت  أحد  برفقة 

المصادر إلى أنه بعد سفر »س.د« إلى موسكو التحق به أحد 
»ع.د«  أن  مبينة  العراقية،  الحكومة  في  المسؤولين  الساسة 

الشيوخ  أحد  من  استأجرها  اإلمارات  من  خاصة  بطائرة  سافر 
اإلماراتيين، وأكدت أنه فور وصوله إلى موسكو اجتمع مع وزير 

الدفاع الروسي اناتولي سرديوكوف ورئيس أركان الجيش الجنرال 
تفاصيل موسعة ص2نيكوالي ماكاروف اللذين أقيال فيما بعد.

رشكة روسية أهلية حتملت نفقات »الوفد غري الرسمي« الذي وصل موسكو حلسم نسبة العمولة !!

أكدوا أنها لن تتجاوز الـ 1500 

لتغليب كفة عىل أخرى..أصابع خارجية تدير »طبخة« انتخابات جمالس املحافظات !!

موظفو األجور اليومية.. 
رواتب متدنية ومعاناة 
دائمة وقلق من الترسيح

بغداد بين هجمات اإلرهاب وحفالت ملكات الجمال

العام اهلجري... ماذا بقيت من قيمه؟
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أكراد سوريا يفرضون السيطرة عىل املدن والقرى 
احلدودية املحاذية لرتكيا

البطيخ يسعى جللب »متظاهرين« 
من واسط إىل بغداد!!

54 دولة "إسالمية" ترشح اهلاشمي ملنصب أمني املؤمتر اإلسالمي !!
ص2
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وحيـذركم اهلل نفسـه: فـي مواجهـة الطوفـان !
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جملس بغداد: إعالن وصول انجاز بوابات 
ص3بغداد إىل 68% »حمض كذب«

في تحًد سافر الستقاللية القضاء العراقي
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

منذ أن صب قادة العملية السياس�ية 
الزيت على النار، وشكلوا حكومة "األزمة"، 
والعراق مأزوم من قمة رأسه إلى أخمص 
قدميه، وليت األمر تجاوز أزمة السياسي 
مع خصمه و"ش�ريكه" السياسي اآلخر، 
بل تعداه إلى ق�وت المواطن عبر حرمانه 
من البطاقة التموينية بدعوى الوقوف بال 

هوادة ضد الفساد!.
خط�ر  العراقي�ون  يواج�ه  الي�وم، 
اإلب�ادة الجماعي�ة اقتصادي�ا وسياس�يا 
عب�ر التخب�ط ف�ي إدارة الدول�ة وامني�ا 
تق�وده  ال�ذي  اإلرهاب�ي  التوح�ش  ف�ي 
غي�اب  وف�ي  المس�لحة،  المجموع�ات 
الخط�ط االس�تراتيجية الت�ي تح�د م�ن 
الجريمة وتطوق اإلرهاب وتمنع الطوفان 
من الوصول إلى أسرنا وبيوتنا وأعراضنا، 
وه�ا ه�ي أع�راض الس�وريين يتناهبها 
طوف�ان القصف، ولحى المس�لحين على 
مقربة من المخافر الحدودية المشتركة، 
فنخش�ى عل�ى غدن�ا م�ن الس�قوط في 

المستنقع  المشابه!.
م�ن  األزم�ة  من�ع  يمك�ن  كي�ف 
التوس�ع  م�ن  والمش�كلة  االس�تفحال، 
واالنهي�ار من الثب�ات في جبه�ة حماية 
األمة م�ن التداعي، وال�كل يتداعى، ويقرا 
الفاتحة على نفسه او تياره السياسي او 
االجتماعي والحزبي، وال احد تأخذه الغيرة 
على هذا الش�عب المسكين المظلوم الذي 
فقد الق�درة على الكالم من ش�دة الحزن 
على نفس�ه وأرضه ودولته التي انتظرها 
قرن�ا كامال ث�م تبدد ه�ذه الدول�ة حلمه 
بحرمانه من بطاقته التموينية ثم تعيدها 
إلي�ه، وقد ذهبت نفس�ه حس�رات عليها 
دون أن يع�رف هدف الحكومة من قرارها 

"التاريخي" !.
أن  اح�د يس�تطيع  األزم�ة، ال  ه�ذه 
يمنعه�ا من التحول إلى غول في مواجهة 
الحكوم�ة والمجتمع ألنها من النوع الذي 
يستفحل ويكبر ويتمدد ويتحول إلى حالة 
كاس�رة وم�ن يس�تطيع منع الغ�ول من 
التمدد والتوحش وف�ي الدولة غول يتربع 
على المال ويتس�لط على العي�ال ويفهم 
اآلخرين من أبناء شعبه أن من يجرؤ على 
الحدي�ث عن�ه بما ال يس�ره ف�ان مصيره 
الس�جن ال بتهمة س�ب القائ�د الضرورة 
او النيل من مكاس�به الكبيرة التي نفذها 
للش�عب العراقي بل بتهمة الفس�اد وهي 
تهمة جاه�زة لو عصبت برأس احد فأنها 

كفيلة بان تبقيه في الس�جن مدى الحياة 
..ثم م�ن يجرؤ ليقول ال لهذه المكاس�ب 
وهو يدرك أن الال ستقوده إلى السجن؟!.

إن هذه الحالة ش�بيهة بما كان عليه 
النظ�ام المباد وطريقة تعاطيه مع طابع 
التجري�م المجتمعي، حيث يبلغ اس�تياؤه 
درجة شتم الرئيس اذ يكفي أن يقال عنك 
انك م�ن حزب الدعوة فتذه�ب روحك إلى 
بارئها او أن تموت متعفنا في الس�جن او 
ترمى في زنزانة مدى الحياة ألنك اعتديت 

على تمثال الضرورة!.
م�ا جرى باألم�س يجري الي�وم عبر 
المتزل�ف  والضاب�ط  الس�ري  المخب�ر 
والملف�ات الجاه�زة ل�كل م�ن يتالع�ب 
بالمعادل�ة التي ي�راد لها أن تك�ون ثابتة 
ومتماس�كة وقادرة على إحداث االختراق 
األمن�ي او السياس�ي او االنتخاب�ي الذي 
تري�ده القائمة الكبي�رة او األقل منها في 
الحياة العراقي�ة وإذا كانت تهمة االنتماء 
لحزب الدعوة تق�ود المواطن المنتمي او 
الب�ريء إلى الس�جن والتعذيب فان تهمة 
الكالم عن المس�ؤول الفالن�ي او القيادي 
العالن�ي تق�ود إعالمي�ة او إعالمي�ا إل�ى 
السجن ثالث س�نوات بتهمة الفساد!. ما 
عالقة الفساد بتوجيه نقد  معين لوزير او 

قيادي او مسؤول؟..
اإلجاب�ة يحدده�ا الضابط المش�رف 
عل�ى التحقيق مع ه�ذا اإلعالم�ي او ذاك 
اذ يق�ال له او لها ان�ك تحدثت بما يغضب 
القي�ادي او الوزير "والن قواني�ن البلد ال 
تجرم اإلعالمي ألنه ح�ر في التعاطي مع 
المعلومة وال يس�أل ع�ن مصدرها" فانك 
ستتعفن في السجن بتهمة الرشوة وهي 
تهمة يتم تلفيقه�ا للتحايل على القانون 

والقضاء!!.
يجري هذا ف�ي الع�راق الديمقراطي 
الذي أنتجت�ه لنا التجرب�ة األميركية التي 
اس�تقدمتها السياسة األميركية مع بقايا 

عظام أبراهام لنكولن وروزفلت!.
فع�ال،  التي�ار  عك�س  نس�ير  نح�ن 
ونته�اوى الواح�د تل�و اآلخر ف�ي معركة 
المس�ؤولية التاريخية لبناء دولة اقسمنا 
جميع�ا في المعارض�ة العراقية أن تكون 
دول�ة اإلنس�ان وليس�ت دولة الكي�ان او 
الحزب او الفئة السياس�ية التي تتس�لط 
عل�ى المق�درات وتوق�ع العق�ود وتتخ�ذ 
الق�رارات ثم تتراج�ع عنها وتع�ود اليها 
ثم تتراجع وال احد يس�تطيع أن يس�ألها 
او يس�ائلها في مجلس النواب او مجلس 
القضاء األعلى او أي من الهيئات الوطنية 

المس�تقلة.. وحي�ن تنه�ار تل�ك األعمدة 
وتتض�اءل القيم�ة الوطنية والسياس�ية 
للمؤسس�ة الدس�تورية والبرلماني�ة في 
مواجهة آلة السلطة وأفاعي المال والجاه 
والعقود والصفقات ينهار البناء وسيخرج 
أكثر من ألف عبد العالي المدرس الش�هيد 
الذي اعدم ف�ي قضاء الهندي�ة حيث ورد 
ذكره على لسان السيد رئيس الوزراء أثناء 
إدالئ�ه بش�هادته التاريخية ف�ي برنامج 

"خارج المألوف".
إن الدول�ة مس�ؤولية وطنية وواجب 
وتقتض�ي  وتاريخ�ي  وأخالق�ي  ش�رعي 
عملية بنائها مهنية عالية ودقة في توجيه 
االستش�ارة الن المس�الة ليس�ت دراسة 
نقدمها وتخضع للنقد والتنقيح والتسديد 
وفق منهج معي�ن.. أنها وطن ومال وأمة 
وعالق�ة بم�ن حولنا وخطط اس�تثمارية 
وتلبي�ة حاج�ات وإقامة الع�دل والحرية 
ومش�روع واس�ع النطاق في اطار انتاج 
حي�اة حقيقية يتمت�ع فيه�ا المواطنون 
بكافة شروط المواطنة والحقوق المدنية 
والسياس�ية ومن كان في هذه أعمى فهو 

في اآلخرة أعمى وأضل سبيال!.
ليس أمامن�ا إال الطوفان السياس�ي 
الق�ادم من تحت أرجل الحفاة الذين أردنا 
أن نحرمه�م قوت ش�هرهم م�ن البطاقة 
التموينية وكأننا بذلك نمارس فعل الطغاة 
والجبابرة الذين يمش�ون إلى حتفهم في 
إطار سنن الصراع بين الفقراء والطواغيت 
وبي�ن األغني�اء والحف�اة او كأنن�ا نتعمد 
الخطأ ونمارس�ه بحرفي�ة عالية حتى ال 
يبقى احد في ش�وارع بغداد او الناصرية 
او العمارة او أزق�ة الفقر وأبنية الصفيح 
وبي�وت الطي�ن يعت�ب علينا.. إننا نس�ير 
الن�اس  والدس�تور وتضحي�ات  بالدول�ة 
الذين قتلوا بس�بب يوم انتخابي محلي او 
تش�ريعي إلى الهاوية ونقول لكل مواطن 
س�ار معنا والتحق بركبنا وس�دد خطانا 
وأيدن�ا في مش�روع بناء الدول�ة الوطنية 
الح�رة المس�تقلة ..إننا ال نري�دك وان ما 
يهمنا هو ان ننفذ ما برأس�نا فيك واذهب 
إل�ى الجحيم أن�ت وال15 أل�ف دينار التي 

خصصناها لك!.
كيف س�نطالب ش�عبنا بع�د ذلك أن 
يدافع عن�ا او ينتخبنا او ي�ذود عن أرضه 
وس�يادته الوطنية ونحن نكش�ف ظهره 
للجوع بعد ان مارس�ت السلطة العراقية 
السابقة فعل كشف الظهر والقلب للجوع 
والفق�ر والفاق�ة والم�وت عل�ى س�واتر 
الح�روب العبثية م�ن الكويت إل�ى إيران 

ومن إيران إلى جبال كردستان؟.
س�نواجه نفس المصير الذي واجهه 
صدام ان بقينا نشتغل مع العراقيين بهذه 
الطريق�ة "العوج�ه" وس�تكون نهايتن�ا 
أس�وء من النهاية التي انتهى إليها صدام 
حس�ين ف�ي س�جن الش�عبة الخامس�ة 
بالكاظمية بل س�ننتهي إلى ما هو أسوء 
م�ن المصير ال�ذي انته�ى إلي�ه القذافي 
فانتبهوا أيه�ا القاعدون على تالل العقود 
واألموال واألحالم الوردية بامتالء الجيوب 
وضم�ان  المش�اريع  وتوس�ع  والبن�وك 
حصة البقاء في الس�لطة للمرة العاشرة 
وفي مجل�س النواب للمرة العش�رين مع 
كامل االمتي�ازات وااليف�ادات والطائرات 
والسهرات والفخفخة الفارغة والمنفخة 

التي ما قتلت ذبابة!.
أقوله�ا لك�م مخلصا..إذا بق�ي األداء 
عل�ى ه�ذا الس�وء والتعام�ل م�ع ج�وع 
العراقيي�ن به�ذا االس�تخفاف ف�ان ثورة 
الج�وع قادم�ة وق�د تتحول إلى مس�يرة 
مليوني�ة تنطل�ق من خارج بغ�داد او من 
داخلها وستؤجل كل أحالمكم باالستمرار 
األرعن في السلطة وسيأتي عراقيون جدد 
إلى البرلمان في االنتخابات القادمة وانتم 
إلى زوال أيها السادة الذين تعتقدون أنكم 
األولى بالس�لطة وان الله تعالى انتخبكم 
لكي يفجر على أيديكم انهار اللبن والمطر 
والماء والخير العميم فكنتم أس�وء أسوة 
ألعلى قدوة وهو اإلسالم إذ منعتم الحصة 
التمويني�ة عل�ى الن�اس وذبحت�م الزيت 
الفاس�د م�ن الوريد إل�ى الوري�د بالكالم 
المعسول عن النزاهة وال نزاهة وأخرجتم 
الوزير المفسد من العراق وهو اآلن يتمتع 
بإقامة تش�به اقاماتكم في الخضراء في 
بيت�ه المني�ف بلندن..طال عمرك�م!. هنا 
أق�ول للطرف�ة..إن الزيت ف�ي كل معامل 
العال�م وفي المصان�ع والبيوت قادر على 
إشعال النار ألنه يأتي نظيفا من المناشئ 
إال الزيت العراقي المستورد فهو غير قادر 

على إعانة نفسه..ألنه فاسد!.
الطوفان العراق�ي قادم وهو آت عبر 
أزقة المحرومي�ن والجياع والفقراء الذين 
ال يج�دون ق�وت يومهم إال ف�ي القمر او 
فوق صفحات ماء دجلة وال تقولوا للناس 
ان ظه�ر ه�ذا الطوفان أن هنال�ك عدوانا 
من كتائ�ب النصرة الس�ورية او التوحيد 
يمن�ع  أن  يري�د  اإلره�اب  وان  األردني�ة 
مس�يرة الديمقراطية والبناء الوطني كما 
يدعي وادعى رؤس�اء جمهوري�ات القتل 
والتعذي�ب والجب�روت من أنه�م يقاتلون 

اإلره�اب الواف�د من خارج 
الحدود الن الذي سيقاتل هم المحرومون 
والمس�تضعفون وم�ن ال يملكون س�كنا 
ولو من طين في ه�ذا العراق الذي ينضح 

مليارات!.
إن الواج�ب الوطن�ي يحت�م عليك�م 
تحسين أدائكم وااللتفات إلى رغيف الخبز 
وخذوا مش�اكلكم لكم وال تدخلوا الشعب 
العراق�ي ف�ي دهلي�ز تنابزك�م باأللقاب 

وعراكك�م الذي ال ينتهي ول�ن ينتهي منذ 
30 عام�ا حي�ث كن�ت ش�اهدا عليه..هذا 
العراك ال�ذي تعتقدون انه يش�طر العمل 
وس�فياني  محم�دي  ش�طرين  الوطن�ي 
ومازلتم فئتين سفيانية وأخرى محمدية 
وس�تبقون كذل�ك إلى ي�وم الدي�ن وربما 
يفعلها أحدكم فيضع كل أصدقائه ورفاقه 
في السجن كما يفعل األباطرة والجالدون 
ويذبح حلم الحرية ودولة القانون باس�م 

القانون!.خ�ذوا معاركك�م لك�م وامنحوا 
العراقيي�ن األمان والحري�ة ورغيف الخبز 
وال  الالئ�ق  والس�كن  المج�زي  والرات�ب 
القاس�ية  باإلج�راءات  الش�ارع  تربك�وا 
والسلفادورات المرعبة وتحولوا المجتمع 
إلى مستهلك للخوف ومترقب للمفاجآت..

إن دولة تفعل هذا ال تس�تحق الحياة على 
ارض قال عنها  الش�اعر محمود درويش 

"على هذه األرض ما يستحق الحياة"!.
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وحيذركم اهلل نفسه: يف مواجهة الطوفان !

م، وبينما يؤكد مسؤولون في الحكومة على  ة شراء العراق أسلحة من موسكو تتناقض، وتتفاعل، وتتضخَّ ال تزال قضيَّ
أن الصفقة لم يشبها أي فساد، تؤكد لجنة النزاهة في مجلس النّواب أنها كانت تنطوي على ملفات فساد كثيرة.وبينما يدعو أعضاء 

ت رشا، وساعدت في  ف تفاصيل جديدة عن دخول شخصيات تلقَّ ة، تتكشَّ في مجلس النواب إلى إجراء تحقيق شامل بشأن القضيَّ
ة، وكشفت عن تورط دول كانت تحاول توريط العراق بهذه  ة ليست عراقية فحسب، وإنما دوليَّ ات هذه المرَّ إتمام الصفقة، والشخصيَّ

الصفقة.»المستقبل العراقي« تكشف، عبر مصادر عراقية مطلعة في موسكو وبغداد، عن تفاصيل مفاوضات صفقة السالح الروسي 
ومارافقها من »شبهات فساد«، وعن حجيج المسؤولين العراقيين والغربيين إلى موسكو بغية إتمام الصفقة.
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         المستقبل العراقي/ خاص

واحدث�ت صفقة الس�الح مع روس�يا هزة على 
مس�توى وزارة الدف�اع ورئاس�ة االركان الروس�ية، 
حيث اقال الرئيس الروس�ي ف�ال ديمير بوتين كال من 
وزي�ر الدفاع ورئي�س االركان على خلفية الش�بهات 
التي اثيرت حول صفقة الس�الح بين العراق وروسيا، 
بحس�ب م�ا أوردت وكاالت األنب�اء الروس�ية، بينم�ا 
سارعت الحكومة الروس�ية إلى القول إن إقالة وزير 
الدفاع الروس�ي ورئي�س األركان ال عالقة له بصفقة 
الس�الح مع العراق، مؤكدة ب�أن إقالتهما جاءت على 

خلفية موضوع آخر ال يزال سرياً !!.
ولفت�ت المصادر إل�ى أن »س.د« و«ع.د« التقيا 
ب��«م.س«، وه�و رج�ل أعم�ال بريطاني م�ن اصل 
عراق�ي، موضح�ة أنه�م كان�وا يرتبون م�ع الجانب 
الروسي للصفقة بشكل شخصي، فضالً على االتفاق 

على العموالت التي تخّصهم إلتمام صفقة السالح.

عالقة بترايوس بالصفقة
ل�«المس�تقبل  دبلوماس�ية  مص�ادر  وتؤك�د 
العراق�ي« أن صفق�ة الس�الح كان يج�ري الترتي�ب 
لها منذ أكثر من س�تة أش�هر، الفتة إل�ى أن محرّكها 
الرئي�س كان مدي�ر وكال�ة االس�تخبارات االميركية 
ف »ج.ن«  ديفيد بترايوس، مشيرة إلى أن بترايوس وظَّ
وهو رجل أعم�ال أميركي من أص�ل لبناني له عالقة 
وثيقة بمكت�ب نائب الرئي�س األميركي الس�ابق في 
عهد جورج بوش ديك تش�يني، ألجل إتمام الصفقة. 
وذك�رت المصادر إنه إضافة إلى وجود الش�خصّيات 
المعروف�ة في البيت األبي�ض، كان هناك رجل أعمال 
يوناني يق�وم بترتيب أمور الصفقة مع رجل األعمال 
األميرك�ي من أص�ل لبناني، مبين�ة أن رجلي األعمال 
هما من قاما بالوساطة مع مسؤولين عراقيين للقيام 
باالتفاقية التي تخ�ص الصفقة، فضالً عن العموالت 
الت�ي يعطونه�ا للمس�ؤولين العراقيين والروس�يين 
إلتم�ام الصفقة على أتم وجه.وقالت المصادر أنه تم 
ترتيب العموالت من أجل إتمام الصفقة بين الجانبين 
العراق�ي والروس�ي، مؤكدة أن االتف�اق نص على أن 
يتس�لَّم وزي�ر الدف�اع الروس�ي ورئي�س األركان %8 
بالمئ�ة من مبلغ الصفقة مقابل حصول المفاوضين 

العراقيين على النسبة نفسها.

أسباب دخول بترايوس إلى الصفقة
تؤك�د المص�ادر الدبلوماس�ية أن الس�بب وراء 
دخ�ول بترايوس في صفقة تس�ليح الجيش العراقي 
بالس�الح الروس�ي كانت بدفع من اإلدارة األميركية، 
مضيف�ة أن بتراي�وس ه�و من طل�ب الدخ�ول على 
خط الصفقة بغية إس�قاط شخصيات في الحكومة 
تدع�م  ل�م  ألنه�ا  بالفس�اد،  وإغراقه�ا  العراقي�ة 
المخطط�ات األميركي�ة إلس�قاط حكوم�ة الرئي�س 
الس�وري بشار األس�د. وذكرت المصادر إن بترايوس 
تعدّى الخطوط المسموحة له بالتدخل، وتجاوز على 
صالحيات�ه، حيث أنه – بحس�ب المص�ادر- تفاوض 
عبر رجل األعمال األميركي من أصل لبناني للحصول 
على نس�بة هو اآلخر من صفقة التس�ليح الضخمة. 
وأش�ارت المصادر إل�ى أّنه بدالً من ي�ورَّط بترايوس 

المسؤولين العراقيين ورَّط نفسه !!.

مفاوضات مع شخصية رئيسة
وقالت المص�ادر أنه بعد وصول الوفد الرس�مي 
المفاوض إلى موس�كو بش�أن قضيَّة تسليح، شوهد 
ممثَّ�ل بترايوس وه�و يلتقي بالمس�ؤولين العراقين 
وه�م »ع.د«، و«ع.ش«، و«س.د«، مؤكدة أن جداالت 
�م بين  ح�اّدة دارت بينه�م ألج�ل النس�ب الت�ي تقسَّ
الجميع.وأوض�ح المصدر أن المجتمعين بعد االنتهاء 
م�ن جدالهم ذهب�وا إلى غرف�ة »ع.م«، وهو أحد أبرز 
المفاوضي�ن عل�ى الصفقة، من أج�ل التفاوض على 

عموالت الصفقة.

رًا الوفد العراقي بوتين محذِّ
ويكش�ف مصدر كان م�ع الوف�د المفاوض في 
صفقة السالح، عن تفاصيل المفاوضات التي جرت، 
ساً للصفقة إال »ع.ش«،  اذ يقول إن الجميع بدا متحمِّ
الذي كان يحاول أن يقنع المفاوضين بإلغاء الصفقة 

واس�تبدالها بأس�لحة أوكراني�ة أو تش�يكية، معل�اًل 
المصدر السبب بأن »ع.ش« له ارتباطات وثيقة بهذه 
الدول، وكان س�يحصل على عم�والت كبيرة في حال 
تمت الصفق�ة مع إحدى هاتي�ن الدولتين.من جانب 
آحر، قال المصدر إن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
في أثناء االجتماعات بدا متيقظاً للحمالت التي تقوم 
بالسمس�رة من أج�ل الحصول على عم�والت كبيرة، 
مؤك�داً أنه أكد على المفاوضي�ن العراقيين ألكثر من 
مرّة بأنه »نحن ليس لدينا وس�طاء أو سماس�رة في 
هذه الصفقة«، وأش�ار المصدر إل�ى أن بوتين حاول 
أن يوصل للمفاوضين بأن هناك وس�طاء وسماسرة 
دخل�وا إل�ى الصفق�ة عن�وة وعليك�م إيج�اد حل�ول 

إلبعادهم.
 

المكالمة التي أطاحت ببترايوس
وتكش�ف المصادر تفاصيل دقيق�ة عن معرفة 

البي�ت األبي�ض بتلق�ي بتراي�وس عموالت م�ن وزير 
الدفاع الروس�ي وساس�ة عراقيين عبر رجل األعمال 
األميركي من أص�ل لبناني، وتقول إن هذا األمر أزعج 
الرئيس الروس�ي فالديمير بوتين عندما عرض عليه، 
مؤكداً أنه اتصل بالرئيس األميركي باراك أوباما - قبل 
13 يوم�اً بالضبط من اآلن- ليخب�ره بالعمليات التي 
يقوم بها رئيس المخابرات األميركي، والتي اكتشفت 

تفاصيلها المخابرات الروسية.
وقال�ت المص�ادر أن بوتي�ن أطل�ع أوبام�ا على 
التفاصيل الكاملة التي قام بها بترايوس عبر إرسالة 
من�دوب عن�ه، مؤك�دة أن ه�ذا األم�ر دف�ع الرئي�س 
األميرك�ي إل�ى عق�د اجتم�اع عاج�ل إلع�ادة أحياء 
موضوع فضيحة بترايوس مع عشقيته بوال برودويل 
من أجل أن يعلن استقالته.وتقول تحليالت أميركية إن 
اإلدارة األميركية كانت على علم تام بعالقة بترايوس 
ببرودويل، مؤكدة أنها بدأت منذ العام 2006 وتطوَّرت 

قبل ثالث سنوات لتصبح في آخر األمر عشيقته.

األسماء 
المتطابقة.. وسبل 

اإلقناع
وتطابق�ت اس�ماء الوف�د 

المص�ادر  عنه�ا  كش�فت  العراقية الت�ي 
في موسكو وبغداد، حيث قالت ان كال من )»س. د«، 
و«ع.د«، و«ع.ب« و«ح.س«، و«ع.ش«، هي االسماء 
نفسها للوفد غير الرسمي الذي زار موسكو قبل ابرام 

الصفقة«.
واضاف�ت المص�ادر ان »اعضاء الوف�د العراقي 
كان يتف�اوض بش�كل غي�ر رس�مي ف�ي موس�كو 

مس�تغلين مناصبهم الحكومية والنيابية وقربهم من 
رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي«، مضيف�ة ان »الوفد 
طمئن الجانب الروس�ي على إمكاني�ة اقناع المالكي 
بإبرام صفقة سالح كبيرة بين بغداد وموسكو بحجة 
ان الواليات المتحدة األميركية تتباطأ بتس�لم صفقة 
الطائ�رات »اف 16« وكذل�ك قي�ام الوالي�ات المتحدة 
بانتقاء طائفي للضباط العراقيين الذين س�يتدربون 
على تلك الطائرات المتعاقد عليها مع واشنطن، فضال 
عن نش�ر إشاعات تشير الى وجود نوايا لرئيس اقليم 
كردس�تان العراق مس�عود بارزاني لش�راء االسلحة 
من تجار اس�لحة كبار في المانيا وايطاليا واليونان، 
وكذل�ك الحاج�ة الملحة لش�راء المزيد من االس�لحة 
لمواجهة تحديات اقليمية ربما تحصل في المنطقة.

واضاف�ت المصادر ان الش�خصيات التي ذكرت 
اسماؤها مس�ؤولة تماما عن تقديم تقارير مغلوطة 
بالتع�اون مع بعض قادة الجي�ش العراقي الى القائد 
العام للقوات المس�لحة رئيس الوزراء نوري المالكي 

كتمهيد القناعه بإبرام صفقة السالح الروسي.

النزاهة تطالب بكشف التفاصيل
ف�ي غضون ذلك، اكدت لجنة النزاهة في مجلس 
الن�ّواب ما جاء ف�ي تصريحات المص�ادر، إال انها لم 
تكش�ف عن الكثير من التفاصي�ل، مكتفية بمطالبة 
وزارتي الخارجية والدفاع بكش�ف أس�ماء الضالعين 
ف�ي الصفقة.وقال رئيس لجنة النزاه�ة النائب بهاء 
األعرجي أن »هناك دالئل تش�ير إلى وجود فساد كبير 
جداً في صفقة الس�الح الروس�ي«، مبيناً »كتبنا إلى 

وزارة الدف�اع لتزويدن�ا بأس�ماء الوف�ود التي كانت 
تتف�اوض أو تتعاق�د بش�أن الصفقة، وكذل�ك كتبنا 
إل�ى وزارة الخارجية العراقية لتزويدن�ا بالمعلومات 
الكافية من س�فيرنا في روس�يا«. وأضاف األعرجي 
»اتصلن�ا بس�فيرنا في روس�يا وأعطانا دالئل تش�ير 
إلى وجود فساد«، مش�يرا إلى أن أحد األدلة تمثل في 
»رفض الوفد المفاوض األول إبالغ السفارة الروسية، 
ورفض�ه لمرافقته ف�ي المفاوضات، وكذلك إرس�ال 
الوف�د بطائ�رات خاصة ل�م تكن مدفوع�ة الثمن من 
الحكومة العراقية، وتلك أمور تعطي إش�ارة واضحة 
إل�ى وجود هذا الفس�اد«، الفتاً إل�ى أن »أطرافا ثالثة 
في العملية السياس�ية متورط�ة، وأن هناك عضوين 
ف�ي مجلس النواب متورط�ان أيضا«، مؤكدا أن لجنة 

النزاهة النيابية »مع التسليح ولكنها ضد الفساد«.

مطالبات لجنة الدفاع
بدوره�ا، اعلنت لجنة األم�ن والدفاع في مجلس 

الن�ّواب تقديم طلب الى 
البرلمان إلجراء  رئاس�ة 
تحقي�ق واس�تضافة كل 

رئي�س  ال�وزراء ن�وري المالك�ي م�ن 
باس�م  الدب�اغ ووزير والناطق  الحكوم�ة عل�ي 

الدف�اع وكالة س�عدون الدليمي. وق�ال عضو اللجنة 
حسن جهاد ان »عدداً من اعضاء مجلس النواب قدموا 
طلبا رسميا لرئاس�ة المجلس إلجراء تحقيق موسع 
تت�واله لجنتي االمن والدف�اع والنزاهة النيابيتين فضال 
عن اس�تضافة المالكي والدباغ والدليمي الس�تعراض 
موقفهم من قضية الفس�اد المالي واخذ العموالت في 
صفقة السالح الروس�ي التي ألغيت«.واضاف جهاد أن 
»لجن�ة االمن والدفاع مس�تعدة لبدء االج�راءات االولية 
بالتحقيق فور اتخاذ رئاس�ة مجل�س النواب الخطوات 
الالزمة وتكليفها«، مش�ددا عل�ى »ضرورة اطالع الوفد 
الذي ترأسه المالكي الى روس�يا موقفهم والمعلومات 
الت�ي يملكونه�ا ح�ول القضية«.وأوض�ح أن »اللجن�ة 
البرلمانية س�توقف إرس�ال الوفد إلى روسيا مرة ثانية 
حتى يتم كش�ف مالبسات الفساد التي شابت الصفقة 
ومعرف�ة الجه�ات المس�ؤولة عنه�ا »، مش�يرا الى ان 
»اللجنة التفاوضية الجديدة لم تشكل حتى اآلن النعدام 
الثق�ة داخل الحكومة«، كما ح�ث جهاد »االدعاء العام 
العراق�ي عل�ى التفاع�ل م�ع القضية وس�حب جميع 
الملف�ات المتعلقة بها للب�دء باالج�راءات القانونية«. 
يذكر ان العراق ألغى رس�ميا صفقة الس�الح الروس�ي 
بعد ورود شبهات فساد واخذ عموالت مالية، بحسب ما 
اعلنه اكثر من جهات رس�مية في الحكومتين العراقية 
والروس�ية، فضال ع�ن لجنتي االمن والدف�اع والنزاهة 
النيابيتي�ن.وكان عدد م�ن القضاة العراقيي�ن وخبراء 
القان�ون بينهم القاض�ي وائل عبد اللطي�ف والقاضي 
رزكار محمد امين طالبوا االدعاء العام بمتابعة القضية 
وسحب ملفها الس�تبيان وقوع الجرم من عدمه. يذكر 
أن الصفقة المش�ار إليها كانت تس�ترعي شراء العراق 
»30« مروحية هجومية من طراز »مي-28 إن« و«42« 
منظومة من منظومات الدفاع الصاروخي »بانتس�ير- 
س�ي 1«. وفي ح�ال نجاح هذه الصفقة كانت س�تحل 
روس�يا في المرتبة الثانية بين كب�رى الدول المصدرة 

للسالح إلى العراق بعد الواليات المتحدة االميركية.

تروي أرسار فساد صفقة األسلحة الروسية
مسؤول كبري استأجر طائرة »خاصة« من اإلمارات إىل العاصمة الروسية لرتتيب أوراقه

بوتني أبلغ اوباما هاتفيًا بتلقي برتايوس عموالت من وزير الدفاع الرويس وساسة عراقيني

ملاذا حاول برملاين رفيع افشال الصفقة مع روسيا وامتامها مع اوكرانيا والتشيك ؟!

المستقبل العراقي تحتفظ باالسماء الكاملة التي وردت في تقريرها



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت األمانة العامة لمجلس الوزراء أمس أن اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية 
واألخطاء العس�كرية والعمليات اإلرهابية في محافظة كربالء ستوزع أكثر من مليار دينار كدفعة جديدة بين 
المتضررين. وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية جاسم العريبي في بيان صحفي إن “اللجنة الفرعية لتعويض 
المتضرري�ن ج�راء العمليات الحربية واألخطاء العس�كرية والعمليات اإلرهابية في محافظة كربالء س�توزع 
دفعة جديدة من مبالغ التعويضات بين المتضررين وفقا لقانون 20 لسنة 2009”، مبينا أن “التعويضات  تبلغ 
مليار و 130 مليون دينار س�توزع بين 417 متضررا”. وأضاف أن “محافظة كربالء اس�تطاعت إنجاز وحس�م 
طلبات 1374 معاملة متضرر من الش�هداء والجرحى منذ بدء عملها”، مبينا أن “الجنة الفرعية بانتظار ورود 
التخصيص�ات لوجبتي�ن جديدتين تش�مل 46 متضررا، بمبلغ 134 ملي�ارا و 970 مليون دين�ار بعد مصادقتها 
من قبل اللجنة”. وأوضح مس�ؤول العالقات اإلعالم اللجن�ة المركزية أن “اللجنة الفرعية في محافظة كربالء 
أنجزت في وقت سابق تعويض وجبتين تشمل 99 متضررا من أصحاب الممتلكات المتضررة وتعويضهم مبلغ 

274 مليون و300 الف دينار”، مضيفا أن “الجنة سوف  تصرف وجبة ثالثة جديدة لهم الحقا”. 

العراق يف اجتامع أممي لوضع سرتاتيجية حلامية الصحفيني يف األماكن اخلطرة
من بين أربع دول ستشارك في المناقشات

أكثر من مليار دينار لتعويض ضحايا »اإلرهاب« واألخطاء العسكرية في كربالء
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احلكيم: تأييد العدوان عىل غزة 
»سلوك مشني«

طالباين: التحالف بني القوى الشيعية 
واألحزاب الكردية ليس أكذوبة

       المستقبل العراقي/ خاص 
قال مصدر مسؤول في األمم المتحدة إن العراق 
س�يكون من بين أربع دول س�تناقش ف�ي اجتماع 
ال�وكاالت المتخصص�ة ف�ي األم�م المتح�دة واقع 
الصحاف�ة، الفت�اً إلى أن هذا االجتماع س�يعقد يوم 
22 م�ن الش�هر الجاري ف�ي فيينا وينته�ي في 24 
من الش�هر ذاته.وأكد المصدر في تصريح خص به 
“المس�تقبل العراقي” أن االجتماع س�يضع الخطة 
الس�تراتيجية لحماية الصحفيين وتأمين سالمتهم 
في أربع دول على رأسها العراق، مبيناً أن االجتماع 
ومنظم�ات  اليونس�كو  منظم�ة  برعاي�ة  يج�ري 
المجتمع المدني، إضافة إلى المؤسسات اإلعالمية 
ذاته�ا. وأوض�ح المصدر أن منظمة اليونس�كو في 
العراق سيش�ترك في االجتماع التخطيطي الخاص 
بوض�ع الخطط والبرامج الكفيلة بتأمين مس�توى 

حماية وأمان أفضل للصحفيين العراقيين لممارسة 
مهنتهم. وأض�اف أن الوضع في العراق يعد خطيرا 
حيث سجل أعلى نسب قتل واعتداء على الصحفيين 
من قب�ل جهات غي�ر معروف�ة وكان عل�ى األغلب 
مصدره�ا اإلرهاب مع فقدان المب�ادرة األمنية في 
التع�رف عل�ى القتلة وإمس�اك الجن�اة والقصاص 
هاً ب�أن هذه المس�ألة ت�ؤرق المجتمع  منه�م، منوِّ
الدول�ي حيث يفلت الجناة الذين يقتلون الصحفيين 
م�ن العقاب ف�ي كل مرة ول�م تص�ل الحكومة إلى 
أي من أولئك الجناة.وش�ّدد المص�در على أن المهم 
ف�ي البرنامج أن يكون واقعي ومؤس�س لمس�ألة 
تكاتف وس�ائل اإلع�الم في الع�راق وتفعيلها بغية 
حماية الصحفيي�ن العاملين لديها وعدم زجهم في 
مخاطر كبيرة من اجل مصالح سياس�ية، داعياً  كل 

المؤسسات إلى االشتراك في هذا المشروع.

    المستقبل العراقي / متابعة
ذك�رت مص�ادر مطلع�ة ف�ي منظم�ة المؤتمر 
اإلس�المي التي تتخذ من مدينة “جدة” الس�عودية 
مقراً لها، إن 54 دولة إس�المية عضو في المنظمة، 

أب�دت رغبتها في اختي�ار المتهم المدان 
المحك�وم باإلع�دام ط�ارق الهاش�مي 
لمنص�ب األمين الع�ام للمنظم�ة خلفاً 
للتركي البروفيسور أكمل الدين إحسان 
اوغلو الذي س�يتقاعد في آذار من العام 
المقبل. ونقلت المصادر عن مس�ؤولين 
رفيع�ي المس�توى ف�ي مق�ر المنظمة 
الت�ي تعد ثان�ي اكبر منظم�ة دولية بعد 
األمم المتحدة أن أربعا وخمس�ين دولة 

إس�المية أجمعت على ش�خصية طارق الهاش�مي 
ليكون أمينا عاماً للمنظمة التي تأسس�ت في أيلول 
1969، وعق�دت لح�د االن عش�رات ال�دورات على 

مستوى القمة واالجتماعات لوزراء خارجية الدول 
اإلسالمية. ونقالً عن أولئك المسؤولين إن موافقات 
الدول اإلسالمية األعضاء في المنظمة على ترشيح 
الهاشمي وردت إلى مقرها في جدة باستثناء إيران 
وس�وريا والعراق التي امتنعت عن إبداء 

رأيها.
وتض�م منظم�ة المؤتمر اإلس�المي 
ف�ي عضويتها 57 دولة موزعة بين اربع 
قارات، وهي تمثل بلدان العالم اإلسالمي. 
ولم يعرف في ما إذا كان الهاش�مي الذي 
ش�وهد آخ�ر م�رة وه�و يؤدي مناس�ك 
الح�ج في مكة المكرم�ة ويقابل العاهل 
الس�عودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
سيبقى في الس�عودية لحين تسلمه منصبه الجديد 
ف�ي آذار من العام المقبل، او انه س�يعود إلى مقره 

المؤقت في العاصمة التركية.

       بغداد/ المستقبل العراقي
وصف رئيس المجلس االعلى االسالمي 
العراقي السيد عمار الحكيم تعامل وسلوك 
بعض ال�دول تج�اه القضية الفلس�طينية 
بالسلوك المشين، معربا عن األسف الشديد 
النحي�از هذه ال�دول ال�ى جان�ب العدوان 
االس�رائيلي على غ�زة وتحميلها الش�عب 

الفلسطيني مسؤولية التصعيد. 
وأش�اد الحكي�م بكلمة، بحس�ب بيان 

ص�ادر عن المجلس االعلى أمس، أش�اد ب�”الرد الفلس�طيني على 
العدوان االس�رائيلي على غ�زة من خالل دك تل ابي�ب بالصواريخ 
واس�قاط طائ�رة حربية”، منتق�دا بالوقت نفس�ه “ردود االفعال 
الدولية المؤيدة للعدوان االس�رائيلي”، متسائال عن قدرة المجتمع 
الدولي المتحيز الس�رائيل في التدخل لصالح مش�روع السالم في 

الشرق االوسط ؟. 
وشدد الحكيم على أن الحق يؤخذ بالقوة مصداقا لقوله تعالى 

“وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة”.

       بغداد/ المستقبل العراقي
عّد رئي�س الجمهورية ج�الل طالباني 
أم�س أن التحال�ف بين القوى اإلس�المية 
الش�يعية واألح�زاب الكردية ل�م يكن أبدا 
أكذوبة، مش�يرا إل�ى أن البالد تمر بمرحلة 
تقتض�ي  والتعقي�د  الحساس�ية  ش�ديدة 
م�ن جمي�ع األط�راف التصارح كأس�اس 

للتصالح. 
وق�ال طالبان�ي ف�ي رس�الة وجهها، 

أم�س إلى رئيس المجلس األعلى اإلس�المي العراقي عمار الحكيم 
ف�ي ذكرى تأس�يس المجل�س، إن “زعيم المجل�س األعلى الراحل 
عب�د العزيز الحكي�م كان حريصا عل�ى مواصلة النهج الذي س�ار 
عليه ش�قيقه الراحل في تعزيز عرى اإلخوة والتحالف بين القوى 
اإلس�المية الش�يعية واألحزاب الكردية”، مبين�ا أن “هذا التحالف 
الذي صمم كبنيان يجمع العرب والكرد من جهة، والشيعة والسنة 
م�ن جهة أخرى، ل�م يكن أبدا أكذوبة بل كان وم�ا زال أداة لتوحيد 

العراقيين جميعا ودرء مخاطر التفرقة والتشظي واالحتراب”. 
وأض�اف طالباني أن “البالد تمر بمرحلة ش�ديدة الحساس�ية 
والتعقيد تقتضي من جميع األطراف التصارح كأس�اس للتصالح، 
واالتف�اق عل�ى المرجعي�ات وعلى رأس�ها الدس�تور إل�ى جانب 

التفاهمات واالتفاقات والمبادرات القائمة”. 

   المستقبل العراقي / خاص
أكد مصدر مطلع إن النائب جمال البطيخ يس�عى لتحشيد 
عدد من األش�خاص من س�كنة محافظة واس�ط ونقلهم الى 
بغ�داد من أجل تنظي�م تظاهرة ضد رئيس محكمة اس�تئناف 
الرصافة، مش�يراً الى انه أعد 20 ش�احنة من شاحنات وزارة 
النقل لنقل »المتظاهرين« من واسط الى بغداد. وقال المصدر 
ال�ذي رفض الكش�ف ع�ن اس�مه ل�«المس�تقبل العراقي« إن 
مس�عى البطيخ ه�ذا يأتي على خلفية قضي�ة مزرعة الدبوني 
التي كان القضاء أصدر قراراً ابتدائياً يرد الدعوى التي اقامتها 
وزارة الزراعة والتي طالبت فيها بانتزاع المزرعة من مالكيها 
الحاليين بذريعة انهم من أزالم النظام السابق. وأشار المصدر 
الى إن البطيخ »يدرك تماماً مدى نزاهة وحيادية رئيس محكمة 
اس�تئناف الرصافة القاضي جعفر محس�ن علي، لذا حاول أن 
يضغط عليه بكل الط�رق لكنه لم ينجح«. وذكر انه »اتفق مع 
وزارة النقل على اعداد 20 ش�احنة من الش�احنات التابعة لها 
لنقل األش�خاص الذين استقدمهم من أجل التظاهر من واسط 
الى بغداد«. وقضى قرار محكمة اس�تئناف الرصافة بأن تبقى 
المزرع�ة مؤج�رة لغاية ع�ام 2017 للمؤجري�ن الحاليين، إال 
إن وزارة الزراع�ة قدمت طعناً بهذا الق�رار عن طريق ممثلها 
القانوني، األمر الذي أخضع القرار للتمييز. وألول مرة، استمر 
النظر في التمييز لفترة طويلة، اذ طلبت المحكمة استيضاحاً 
م�ن الطرفي�ن بخص�وص الموض�وع. واس�تمعت المحكمة 
الس�تيضاحات الطرفي�ن، إال انه�ا ل�م تصدر ق�راراً حتى هذه 
اللحظ�ة. ويبدو إن النائب البطيخ، وه�و األمين العام للقائمة 
العراقي�ة البيضاء في مجل�س النواب، يحاول اس�تغالل فترة 
م�ا قبل اص�دار القرار بمحاول�ة الضغط على الس�يد القاضي 

جعفر محس�ن علي، رئيس محكمة استئناف الرصافة، راجياً 
من ذلك حس�م القضي�ة لصالحه. ومضى عل�ى قضية مزرعة 
الدبوني أش�هر عدة كرس فيها البطي�خ كل امكانياته من أجل 
كس�بها. وبدأ البطيخ القضية بادعائ�ه إن المؤجرين الحاليين 
للمزرع�ة هم من أزالم النظام الس�ابق، لك�ن الكتب والوثائق 
الرس�مية أثبتت عكس ذلك، فقرر القضاء تمديد عقد المزرعة 
للمؤجري�ن الحاليين حتى عام 2017. وح�اول البطيخ إظهار 
موقف�ه من القضي�ة على انه موق�ف حيادي ناب�ع من كونه 

عضو ف�ي مجلس الن�واب ومن 
واجب�ه مراقبة أم�ور مثل هذه 
والدف�اع عن حقوق المواطنين 
األح�داث  إن  إال  المس�لوبة، 
أثبت�ت إن البطي�خ يتعاطى مع 
الموضوع من منطلق شخصي 
بح�ت، حي�ث اتهم�ه فالح�ون 
يعمل�ون ف�ي مزرع�ة الدبوني 
بأنه اس�تخدم نفوذه وسلطته 
كنائب في الضغ�ط على وزارة 
الزراع�ة م�ن أجل رف�ع دعوى 
قضائية ضد أصح�اب المزرعة 
عل�ى انه�م م�ن أزالم النظ�ام 
الس�ابق، وعندم�ا رد القض�اء 
الدع�وى ع�اد البطي�خ وضغط 
على الوزارة مرة أخرى من اجل 
الطع�ن بقرار القض�اء. ووصل 
األمر به الى تحش�يد مس�لحين 

ودفعه�م لمهاجم�ة فالحي المزرعة واط�الق النار عليهم في 
وضح النهار، وس�ط صمت مريب من حكومة واسط المحلية 

التي يشغل أبناء عمومة البطيخ مناصب مرموقة فيها.
وبه�ذا الص�دد، رأى خبي�ر قانون�ي تحدث ل�«المس�تقبل 
العراق�ي« إن البطيخ يخالف به�ذه التصرفات واجباته كعضو 
ف�ي مجلس الن�واب، مبدي�اً اس�تغرابه من اس�تخدام البطيخ 
لشاحنات وزارة النقل لنقل »المتظاهرين«. وقال إن »من غير 
المعقول أن يقوم عضو بمجلس النواب بتخصيص ش�احنات 

تابع�ة إلح�دى ال�وزارات لنقل أش�خاص م�ن محافظ�ة الى 
محافظة اخرى بهدف تنظيم تظاهرة تندد بالقضاء العراقي«. 
وأضاف »هذا الس�لوك يضطرنا لطرح تس�اؤالت ع�دة، أولها 
ه�ل إن البطيخ ضغط على وزارة النقل بطريقة معينة لتوفير 
الشاحنات له؟ أم إن الوزارة منحتها له بمنتهى الرضا؟ وما هو 
القانون ال�ذي يخول وزارة ما بتخصيص آلياتها وش�احناتها 
ألغ�راض غير األغ�راض المخصصة لها؟«. كما اش�ار الخبير 
القانون�ي ال�ى إن المخالفة األخرى الت�ي يرتكبها البطيخ في 
ه�ذه القضية هو س�عيه ال�ى الضغط على اصح�اب المزرعة 
بدوافع ش�خصية واضح�ة ومحاولة ابتزازه�م وقطع أرزاق 
عش�رات العوائل التي تعتاش من العمل في هذه المزرعة. كما 
انه يس�تغل منصب�ه كنائب في الضغط على بع�ض الوزارات، 
ومنها وزارة الزراعة، من أجل تحقيق منافعه الخاصة. وأشار 
الخبي�ر القانوني إن م�ا يفعله البطيخ يمثل محاولة لتش�ويه 
الصورة الناصع�ة للقضاء العراقي وعدالت�ه ونزاهته في ظل 
الظروف السياس�ية الصعب�ة الراهنة، وذلك من خالل س�عيه 
لجم�ع متظاهري�ن »مأجورين« من أج�ل التظاهر ضد رئيس 
محكم�ة اس�تئناف الرصافة القاضي جعفر محس�ن علي، ما 
يش�كل ضغطاً غير مش�روع على الس�لطة القضائية التي من 
غي�ر المس�موح محاول�ة التأثير عل�ى قراراته�ا والتدخل في 

عملها من أي كان. 
إلى ذلك، دعا فالحون يعمل�ون في مزرعة الدبوني حالياً، 
رئي�س الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء 
األعلى إلى تدخل »س�ريع ومباشر« لحماية استقاللية القضاء 
وحياديته، والحد من كل الس�لوكيات الرامي�ة الى التدخل في 

عمل القضاء ومحاولة الضغط عليه.     

البطيخ يسعى جللب »متظاهرين« من واسط إىل بغداد ضد رئيس وأعضاء حمكمة استئناف الرصافة!!

املفوضية: انتخابات كركوك لن جتري مع باقي املحافظات
   المستقبل العراقي / خاص   

أك�د الناطق باس�م المفوضية العليا المس�تقلة 
لالنتخاب�ات صفاء الموس�وي أن انتخابات كركوك 
لمجالس المحافظات لن تجري مع بقية المحافظات 
في 20 نيسان من العام المقبل، مبينا ان المفوضية 
تنتظر تش�ريع قانون خاص من قبل مجلس النواب 

لهذا الغرض. 
وقال الموس�وي لوكالة “أنباء المستقبل” أمس 
أن “محافظ�ة كرك�وك ستس�تثنى م�ن انتخاب�ات 
مجال�س المحافظ�ات المق�رر إجراؤه�ا ف�ي 20 
نيس�ان من العام المقبل، حي�ث أن لهذه المحافظة 
وضعا خاص�ا، والعمل فيها خ�ارج نطاق صالحية 

المفوضية من ناحية تحديد المواعيد وكيفية اجراء 
االنتخابات فيها”. 

وأك�د أن “المفوضي�ة تنتظ�ر تش�ريع مجل�س 
الن�واب لقانون خاص لتلك المحافظ�ة بهدف البدء 
بتحديث س�جل الناخبين فيها، ألننا ال نملك االرقام 
الحقيقية ع�ن مكونات وأعداد العوائل المش�مولة 
بتل�ك االنتخابات”، موضحا أن “كل عملية انتخابية 
يس�بقها عملية تحديث لس�جل الناخبين، وبالتالي 
فإنن�ا ال نعل�م التش�ريع الخ�اص لتنظي�م عملي�ة 
االنتخاب�ات بمحافظة كرك�وك، لذل�ك فإننا ننتظر 
وصول التش�ريع الخاص بها م�ن أجل البدء بعملية 

تحديث سجل الناخبين فيها”.

     بغداد / المستقبل العراقي
ع�ّد مجلس محافظ�ة بغداد إع�الن المحافظة 
وصول انجاز مش�روع بوابات بغداد إلى 68%  أمر 
مغاير للواقع. وق�ال عضو مجلس محافظة بغداد 
صبار الس�اعدي في حديث لمراس�ل وكال�ة أنباء 
المستقبل أمس أن ما تقدمه به محافظة بغداد من 
رؤى وتصورات بشأن وصول نسبة انجاز مشروع 
بواب�ات بغداد إل�ى 68 بالمائة هو مغاي�ر للواقع، 
وهذا بحسب ما أقرته لجان التفتيش ورؤى لجنتي 
األعم�ار واللجنة القانونية ف�ي مجلس المحافظة 
التي أش�رفت بنفس�ها عل�ى تقص�ي الحقائق في 
ذل�ك المش�روع وعبر ج�والت كثيرة قام�ت بها. 

وأك�د الس�اعدي أن هناك ابت�زازا مالي�ا كبيرا جدا 
ف�ي محافظة بغ�داد أدى إل�ى نفور المس�تثمر أو 
المقاول أو صاحب الش�ركة وهذا هو أهم أس�باب 
قلة المش�اريع االستثمارية في المحافظة، مشيرا 
إلى أن المحافظة بحاجة إلى مش�روع ستراتيجي 
ضخ�م يعيد إعمار بغ�داد لكن المحاف�ظ لم يعمل 
على هكذا مشروع لحد اآلن. وكانت قيادة عمليات 
بغداد أعلنت في 3 أيار 2010 المباش�رة ببناء سور 
بغ�داد األمن�ي الذي س�يضم ثمانية مناف�ذ لقطع 
الطريق أمام تس�لل اإلرهابيين، مؤكدة أن الس�ور 
س�يغني عن نقاط التفتي�ش الداخلي�ة والحواجز 

الكونكريتية في بغداد.

جملس بغداد: إعالن وصول انجاز بوابات بغداد إىل 68% »حمض كذب«

54 دولة "إسالمية" ترشح اهلاشمي
 ملنصب أمني املؤمتر اإلسالمي !!

في تحد سافر الستقاللية القضاء العراقي

     بغداد / المستقبل العراقي
أك�دت وزارة الداخلية إلق�اء القبض على أغل�ب قيادات ما 
يع�رف ب�”دول�ة العراق اإلس�المية” في عملي�ة تنفذها قوات 
ش�رطة االنبار منذ ش�هر ولح�د اآلن، فضالً عن إلق�اء القبض 
على 53 مطلوباً بقضاي�ا إرهابية وجنائية في محافظات عدة، 
وضبط عدد من المخابئ التي تحتوي على أس�لحة ومتفجرات 
تس�تعمل في تنفيذ عملي�ات إجرامية. وأعلن الناطق الرس�مي 
ل�وزارة الداخلية العقيد س�عد معن إبراهيم ع�ن تمكن مديرية 
شرطة محافظة االنبار- مكتب مكافحة إجرام االنبار من إلقاء 
القبض على اغلب قيادات “دولة العراق الالإسالمية” في عملية 
أمني�ة نفذتها قوات الش�رطة في االنبار منذ ش�هر ولحد اآلن. 
وأشار معن إلى أن هذه العصابات اإلجرامية مسؤولة عن اغلب 
ح�وادث التفجي�رات اإلرهابية التي ش�هدتها محافظ�ة االنبار 
والمحافظ�ات المج�اورة، موضحا انه تم ضب�ط 80 صاروخا 
من نوع تاو كانت مخزونة الس�تعمالها في تفخيخ الس�يارات 
وتنفي�ذ العمليات اإلرهابية في منطقة عامرية الفلوجة. وذكر 
معن إن عدد مخابئ األسلحة التي تم ضبطها وكشفها منذ بداية 
الحملة قبل ش�هر بلغ س�بعة مخابئ. على صعي�د متصل أعلن 
الناطق الرس�مي لوزارة الداخلية عن تمكن قيادة قوات الفرقة 
األولى ش�رطة اتحادي�ة من إلقاء القبض عل�ى احد المطلوبين 
على وفق المادة 4 إرهاب ضمن قاطع زيونة, كما عثرت قوات 
الفرقة األولى ش�رطة اتحادية على كدس كبي�ر للعتاد يحتوي 
عل�ى 5 قذائف مدفع نمس�اوي و5 حش�وات دافعة و8 رؤوس 
حربي�ة و12 قذيفة هاون 60 ملم في منطق�ة النهروان. وقال 
مع�ن إن القوات ذاتها قامت بعملية تفتيش في منطقة الكرادة 
وضبطت 21 بندقية كالشنكوف وبندقيتين سيمينوف وخمسة 

مسدسات متنوعة، كما تم إلقاء القبض على 4 مشتبه بهم. 

الداخلية: اعتقال أغلب 
قيادات ما يسمى بـ »دولة 

العراق اإلسالمية«

تصوير / هاتف فرحان
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مسؤولوها: نحن حريصون أال يدفع العراق ثمن التغيير في سوريا

الكويت تنصح املالكي بالتوقف عن دعم األسد قبل فوات األوان !!

محللون: ما يجري »لعبة« الستفزاز أنقرة وتهديدها بنقل التمرد إلى أراضيها

أكراد سوريا يفرضون السيطرة عىل املدن والقرى احلدودية املحاذية لرتكيا
    دمشق/ متابعة

ف�ي ش�مال ش�رقي س�وريا بات 
المقاتل�ون االك�راد يس�يطرون عل�ى 
عدد م�ن المدن والق�رى الحدودية مع 
تركيا، ف�ي خطوة يرى فيه�ا محللون 
وناش�طون نوعا م�ن “التواط�ؤ” بين 
النظ�ام وابرز قوة كردي�ة على االرض 
المجموع�ات  اس�تدراج  اج�ل  م�ن 
المس�لحة وتوجي�ه رس�الة سياس�ية 
ال�ى انقرة. ويؤكد س�كان بل�دة ديريك 
في محافظة الحس�كة ش�مال شرقي 
س�وريا ان القوات النظامية الس�ورية 

خرجت من منطقتهم سلميا.
بعد ه�ذا الخ�روج، تجم�ع مئات 
االش�خاص الثالثاء قرب مقر امني تم 
اخالؤه ليس�تمعوا الى موسيقى كردية 
ويرفعوا االعالم الكردية ويستمعوا الى 
خطاب�ات بلغته�م االم الت�ي يطالبون 
من�ذ عق�ود ب�ان تصب�ح لغة رس�مية 
ثاني�ة بع�د اللغ�ة العربية.وق�ال عب�د 
الكري�م “56 عاما”، الضابط في لجان 
حماية الش�عب الك�ردي التابعة لحزب 
الديموقراط�ي، لوكالة فرانس  االتحاد 

برس “نحن اناس مس�المون، وحاولنا 
اخراج قوات االس�د بطريقة س�لمية”. 
وكان مقاتلون اكراد س�يطروا الس�بت 
الماض�ي س�لميا ايض�ا عل�ى مدين�ة 
عامودا وقبلها على تل تمر والدرباسية 
التي يضم معبرا حدوديا مع تركيا، بعد 
مفاوضات وضغوط وتظاهرات شارك 

فيها االهالي.
النظامي�ة  الق�وات  طالب�وا  وق�د 
باالنس�حاب لتجنيب مناطقهم معارك 
دامي�ة ش�بيهة بتلك الت�ي حصلت في 
مدينة رأس العي�ن الحدودية مع تركيا 
والمقاتلي�ن  النظامي�ة  الق�وات  بي�ن 
بس�يطرة  وانته�ت  المعارضي�ن 

المعارضين عليها الجمعة الفائت.
وال يزال النظام الس�وري يس�يطر 
اكب�ر مدينتي�ن ف�ي محافظ�ة  عل�ى 
الحس�كة هما القامش�لي والحس�كة. 
ويضم ش�مال وشمال ش�رقي سوريا 
معظم االكراد السوريين البالغ عددهم 
الناش�ط  ويق�ول  مليوني�ن.  حوال�ي 
الحقوقي الكردي المستقل والصحافي 
مس�عود عكو ف�ي اتص�ال هاتفي مع 
“المناط�ق  ان  ب�رس  فران�س  وكال�ة 

الكردي�ة خالية اساس�ا م�ن اي تواجد 
عس�كري للق�وات النظامي�ة. ال توجد 
فيه�ا قوات كما كان�ت الحال في حلب 
او حم�ص او ريف دمش�ق، لكن توجد 
ح�زب  عك�و  امنية”.ويص�ف  مراك�ز 
االتح�اد الديموقراطي، وه�و فرع من 
حزب العمال الكردستاني التركي، بأنه 
“قوة االمر الواقع”. اال انه يشير الى ان 
االح�زاب الكردية “تمكن�ت من تنظيم 
مناطقه�ا كمجتم�ع مدن�ي، فتعاملت 
مثال م�ع ازمت�ي الغاز والم�ازوت في 
محافظ�ة الحس�كة لك�ن ال توجد قوة 
عس�كرية كردي�ة ق�ادرة عل�ى تس�لم 
المنطقة الكردية ومحافظة الحس�كة 
المحافظ�ات  اكب�ر  ثان�ي  الت�ي ه�ي 
السورية من حيث المساحة”. ويضيف 
ان “تس�ليم منشآت الدولة لهذا الحزب 
هو لعبة. ال اقول ان الحزب عميل، لكن 
هناك توافق�ا ورضى بي�ن الطرفين”. 
ويك�رر عك�و “انه�ا لعب�ة ق�ذرة من 
النظ�ام. انه�ا رس�الة الى تركي�ا، ألن 

تركيا تساعد المعارضة السورية”.
وي�رى ان “تفري�غ المنطق�ة من 
الوج�ود االمن�ي والعس�كري للنظ�ام 

الس�وري س�يأتي بالجي�ش الح�ر الى 
المناطق الكردية، وحيثما يحل الجيش 
الحر يح�ل القصف والمدافع والطيران 
الحرب�ي. اكب�ر مث�ال عل�ى ذل�ك رأس 
العين”. ويصف “اس�تراتيجية الجيش 
الح�ر باالس�تراتيجية الغبي�ة”، قائ�ال 
“هناك نصف مليون نازح س�وري في 
الحس�كة، ل�م يأت ال�ى مناط�ق آمنة 

ويحولها الى مناطق عسكرية؟”.
بيط�ار  كري�م  الباح�ث  وي�رى 
الخبي�ر في ش�ؤون الش�رق االوس�ط 
م�ن معهد “ايري�س” للعالقات الدولية 
واالستراتيجية في باريس ان الحركات 
الكردي�ة ال س�يما منها ح�زب االتحاد 
الفوض�ى  “اس�تغلت  الديموقراط�ي 
الس�ائدة من اجل فرض امر واقع على 
الس�لطات  ضع�ف  اس�تغلت  االرض. 
وفوض�ى المعارض�ة للس�يطرة عل�ى 
بع�ض المناطق”. ويضي�ف “ال اعرف 
ان كان تس�لم هذه المناطق تم باتفاق 
ضمن�ي، لك�ن بالتأكي�د هن�اك تالقي 
مصالح بين الجانبين. لكن هذا التالقي 
لن يدوم”.ويؤكد بيطار بدوره ان النظام 
الس�وري “يحاول ان يلعب على الورقة 

الكردية الس�تفزاز انقرة عب�ر التلويح 
بخطر تمدد حركة التمرد الكردي على 
ارضه�ا عب�ر الح�دود حي�ث يمكن ان 
تالقي دعما م�ن الجانب اآلخر”. اال ان 
بيطار يؤكد ان تركي�ا لن تقوم بأي رد 
فع�ل على االرض، اال ف�ي حال “حصل 
تهدي�د لس�يادتها”، كما لدى س�قوط 
قذائ�ف عل�ى ارضه�ا قب�ل اس�ابيع. 
وحصل�ت خ�الل الس�نوات الماضي�ة 
مواجهات عدة بين االكراد في س�وريا 
والنظام كان آخرها في 12 آذار 2004 
واسفرت عن مقتل اربعين شخصا في 

ستة ايام، بحسب مصادر كردية، و25 
بحس�ب الس�لطات. ويطال�ب االك�راد 
الدولة الس�ورية باالعت�راف بالقومية 
الكردي�ة وباعتم�اد اللغ�ة الكردية في 
المدارس. وتش�كل هذه المطالب التي 
اضيف�ت اليها اخي�را المطالب�ة بادارة 
احراج�ا  الكردي�ة،  للمناط�ق  ذاتي�ة 
للمعارض�ة الس�ورية ايض�ا. وه�و ما 
يحول حت�ى اآلن دون انضواء المجلس 
الوطن�ي الك�ردي ال�ذي يض�م غالبية 
االح�زاب الكردي�ة غير ح�زب االتحاد، 
بش�كل كام�ل ضمن االئت�الف الوطني 

الس�وري المعارض الجدي�د الذي اعلن 
تشكيله اخيرا في قطر.

طال�ت  “كلم�ا  بيط�ار  ويق�ول 
السيطرة الكردية على بعض المناطق، 
كلما كان هناك احتمال بخلق امر واقع 
يدوم، وكلما اصبحت العودة الى الوراء 
صعب�ة”. لكن عكو يخف�ف من اهمية 
التحرك االخي�ر، ويقول “طالما النظام 
موج�ود ف�ي القامش�لي وف�ي حقول 
النف�ط في الرميالن وحق�ول الغاز في 
الجبس�ة، يعني انه لم ينسحب بعد من 

الحسكة”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د مكتب رئي�س ال�وزراء نوري 
المالك�ي أم�س اإلف�راج عن الناش�ط 
ف�ي ح�زب الل�ه اللبناني عل�ي دقدوق 
المشتبه بتورطه بقتل جنود أميركيين، 
مبينا أنه س�فر خ�ارج العراق، أش�ار 
إل�ى أن مل�ف قضيت�ه أخذ حكم�ا باتا 
وقطعي�ا، ول�م يع�د ممكنا إج�راء أية 
محاكم�ة له. وق�ال المكتب ف�ي بيان 
صحف�ي، إنه “منذ تس�لم المتهم علي 
دقدوق من الجانب االميركي الذي كان 
معتقال لديه�م، أجرى القضاء العراقي 
المحاكم�ات األصولي�ة ل�ه، على وفق 
األدل�ة وبيانات االته�ام المقدمة ضده 
من جانب المحامين األميركان”، مبينا 
أن�ه “لعدم كفاي�ة األدلة ص�در القرار 
ببراءته”. وأضاف المكتب أن “الجانب 
األميرك�ي تق�دم بأدلة جدي�دة، وطلب 
االس�تئناف من مجلس القضاء األعلى، 
وفع�ال تم االس�تئناف ولم تك�ن األدلة 
كافي�ة عند المحكم�ة العراقية، بعدها 
طلب الجانب األميرك�ي تمييز الدعوى 
وتم التمييز وصدرت البراءة”، مش�ددا 
أن�ه “بهذا قد وصل ملف قضية دقدوق 
إلى حكم بات وقطعي، حس�بما أعلمنا 
ب�ه القض�اء العراقي، ولم يع�د ممكنا 
أجراء أية محاكمة بعد التمييز وحس�م 
القضية”. وتابع المكتب بالقول، “قبل 
ذلك كان الجانب األميركي قد طلب نقل 
دقدوق، إلى الواليات المتحدة األميركية 

إلجراء محاكمت�ه هناك، ولكن القضاء 
العراق�ي ل�م يوافق عل�ى نقل�ه طبقا 
للقانون العراقي”، مضيفا أنه “تم طي 
هذه اإلجراءات، وأصبح اعتقال دقدوق 
أم�را ال غطاء قانونيا وقضائيا له، لهذا 
أخلي س�بيله وس�فر لخارج العراق”، 

بحسب البيان.
وكان زير العدل حس�ن الش�مري 
نف�ى االربع�اء الماضي إطالق س�راح 
الناش�ط في ح�زب الل�ه اللبناني علي 
دق�دوق المش�تبه بتورط�ه ف�ي قت�ل 
جن�ود أميركيي�ن، مؤكدا أن�ه قد صدر 
حكم بتبرئت�ه، لكنه م�ودع حاليا لدى 
الوزارة وان القضاء هو الجهة الوحيدة 
المس�ؤولة ع�ن ملف�ه. وكان�ت بعض 
وس�ائل اإلع�الم ق�د تناقل�ت تقاري�ر 
صحافية تفيد بأن الس�لطات العراقية 
أطلقت سراح عضو حزب الله اللبناني 
المعتقل علي موسى دقدوق، وأشارت 
إلى أن دق�دوق غادر إلى ايران. وقررت 
المحكمة الجنائي�ة المركزية العراقية 
في السابع من ايار 2012، إطالق سراح 
دقدوق المشتبه بتورطه في قتل جنود 
أميركيين، في كان�ون الثاني من العام 
2007، في الع�راق، بحجة “عدم توفر 
دليل إلدانته” بحسب ما أعلنه محاميه 
عب�د المه�دي المطي�ري ف�ي تصريح 
صحفي. فيما أكدت س�فارة واشنطن 
لدى بغداد في 26 ايار 2012، احترامها 
الس�تقاللية القض�اء العراق�ي وقراره 
القاض�ي بإطالق س�راح الناش�ط في 

حزب الله اللبناني علي دقدوق المشتبه 
بتورطه في قتل جنود أميركيين، وفي 
حي�ن بين�ت أنه�ا ستس�تأنف القرار، 
ش�ددت على أن العراق بلد حر ال يمكن 
ألية دولة أجنبية السيطرة عليه. وأعلن 
البيت األبيض ف�ي 17 من كانون االول 
2011 الماض�ي، أن الوالي�ات المتحدة 
س�لمت الس�لطات العراقي�ة، اللبناني 
عل�ي موس�ى دق�دوق آخر الس�جناء 
لديها في العراق، بعد شهور من جهود 
أميركية “غي�ر ناجحة” إلقن�اع بغداد 
بتس�ليمه لواش�نطن، بعد اعتقاله في 

20 من آذار 2007، في البصرة. 
الص�دري  التي�ار  زعي�م  وطال�ب 
حزي�ران   27 ف�ي  الص�در،  مقت�دى 
2012، الحكومة العراقية باإلفراج عن 
الناش�ط في ح�زب الل�ه اللبناني علي 
دقدوق والمتهم بقت�ل جنود أميركيين 
ف�ي العام 2007، “ف�ورا”. وكان وزير 
الدفاع األميرك�ي ليون بانتيا، قد أعلن، 

ف�ي 22 حزي�ران الماض�ي أن الرئيس 
ب�اراك أوباما طلب من رئيس الحكومة 
العراقية ن�وري المالكي ع�دم اإلفراج 
عن ناشط في حزب الله اللبناني متهم 
بقتل جنود أميركيين، مؤكداً أن اإلدارة 
األميركي�ة تتوقع أن ينف�ذ ذلك. وألقى 
الجيش األميركي، ف�ي 20 آذار 2007، 
القب�ض على دق�دوق ف�ي البصرة مع 
األخوين لي�ث وقيس الخزعل�ي اللذين 
تدربا على يديه، ليؤسسا “عصائب أهل 
الح�ق”، وق�د ادعى دق�دوق حينها أنه 
أصم وأبكم، في حين كان يحمل أوراقاً 
ثبوتية عراقية مزورة، فيما أطلق سراح 
األخوي�ن الخزعل�ي ف�ي الع�ام 2009 
مقابل خمس�ة مخطوفين بريطانيين 
ه�م الخبي�ر بيت�ر م�ور وأربع�ة جثث 
بموجب صفق�ة تبادل بي�ن “عصائب 
أه�ل الح�ق” ومس�ؤولين بريطانيين. 
يذك�ر أن االدعاء الع�ام األميركي أعلن 
أن دق�دوق اعت�رف بأن�ه يق�ود وحدة 
عملي�ات خاصة تابعة لح�زب الله في 
الع�راق، كم�ا تلقى ف�ي الع�ام 2005 
أوامر من قيادة ح�زب الله للتوجه إلى 
إيران والتنس�يق مع فيل�ق القدس في 
أنش�طة تدريب على استعمال العبوات 
لل�دروع والصواريخ  الخارقة  الالصقة 
المحمول�ة والت�ي درب عليه�ا الحق�اً 
مجموعات عراقية مسلحة، كما حمله 
مسؤولية هجوم في مدينة كربالء عام 
2007 أس�فر عن خطف وقتل خمس�ة 

جنود أميركيين.

احلكومة تؤكد اإلفراج عن دقدوق.. وتسفريه إىل خارج العراق

    المستقبل العراقي/ متابعة

علمت صحيف�ة “السياس�ة” من مصدر 
مّطلع في وزارة الخارجية العراقية ان جهات 
سياسية رفيعة في دولة الكويت عرضت على 
الحكوم�ة العراقي�ة برئاس�ة ن�وري المالكي 
اج�راء محادثات مع قي�ادة “االئتالف الوطني 
الس�وري” المعارض الجديد. وأوضح المصدر 
ان القي�ادة الكويتية نصح�ت المالكي باتخاذ 
موقف حاسم ضد نظام الرئيس السوري بشار 
األسد ألن ذلك سيكون ضرورياً لمصالح العراق 
واس�تقراره وأمنه الداخل�ي، وأبلغته ان بغداد 
يجب ان تك�ون منفتحة على قي�ادة االئتالف 
المعارض ورئيس�ه احمد مع�اذ الخطيب في 
الم�دة المقبلة.واض�اف ان المس�ؤولين ف�ي 
الكويت حريصون على اال يدفع العراق اي ثمن 
في مرحلة التغيير التي ستشهدها سورية وان 
يكون هذا التغيير مفيداً للتغيير الذي حدث في 
الوضع العراقي العام 2003. واش�ار المصدر 
الديبلوماسي العراقي الى ان القيادة الكويتية 
مهتمة بشكل كبير بأن يكون الموقف العراقي 
م�ن االزمة الس�ورية على مس�افة قريبة من 
الموقف العرب�ي وموقف دول مجلس التعاون 
الخليجي, ولذلك يعتقد المسؤولون الكويتيون 
ان الوق�ت ل�م يفت عل�ى الحكوم�ة العراقية 
لالنتقال ال�ى موقف جديد في ض�وء الخطوة 
الت�ي اتخذتها المعارضة الس�ورية في توحيد 
صفوفها ونالت بسببها اعتراف الدول الكبرى 
ودول الخلي�ج العربية. وع�زا المصدر التحرك 
الس�ريع للقيادة الكويتية باتج�اه العراق بعد 
اي�ام قليل�ة عل�ى تش�كيل االئتالف الس�وري 
ف�ي الدوح�ة, ال�ى المعلوم�ات الت�ي بحوزة 
المس�ؤولين في الكوي�ت والتي تفي�د بوجود 
تحرك دول�ي فعال لدعم المعارضة الس�ورية 
والتعجيل بسقوط نظام األسد, وبالتالي تدرك 
القي�ادة الكويتي�ة ان�ه اذا حصل ه�ذا التطور 
والموق�ف العراقي بقي على وضع�ه الحالي, 
فق�د يك�ون م�ن الصع�ب تحس�ين العالقات 
الس�ورية - العراقية في مرحلة ما بعد األسد. 

وتقود القيادة الكويتية خطاً داخل المنظومة 
السياس�ية ف�ي مجل�س التع�اون الخليجي, 
حس�ب المصدر, يؤي�د اخذ الع�راق بعيداً عن 
الموقف االيراني من االزمة الس�ورية وباتجاه 
تطبيع عالقاته مع اطياف المعارضة السورية 
لتفادي حدوث مش�كالت امنية وسياسية في 
الوض�ع العراق�ي في مرحل�ة ما بعد األس�د.

وق�ال المص�در ان القي�ادة الكويتي�ة لديه�ا 
مخاوف على مس�تقبل العملية السياسية في 
العراق, منها ان يتجه ه�ذا البلد العربي الجار 
للكويت الى التقسيم والحرب االهلية إذا بقيت 
الحكومة العراقية برئاسة المالكي مصرة على 
مواقفها المتأرجحة مما يجري في س�ورية. 
واض�اف المص�در ان المس�ؤولين الكويتيين 

بذل�وا في الم�دة الس�ابقة جهوداً اس�تثنائية 
إلقن�اع القي�ادة العراقية بصوابي�ة الموقفين 
الس�عودي والقطري مما يحدث في س�ورية, 
وان “س�قوط ديكتاتور س�ورية كما س�قط 
ديكتاتور العراق سيجلب المزيد من الخير الى 
شعوب المنطقة”, وبالتالي على الحكومة في 
بغداد ان تقتنع ان زوال نظام األس�د لن يشكل 

أي خط�ر افتراض�ي عل�ى الس�احة العراقية، 
وان الهواج�س الت�ي تغذيه�ا دوائ�ر ايراني�ة 
في ان س�قوط األس�د سيش�كل ضربة للقوة 
السياس�ية “للش�يعة” في العراق يمثل دعاية 
ال أس�اس لها م�ن الصحة ف�ي الواقع. ولفت 
المصدر الديبلوماس�ي العراقي الى ان الحوار 
بين المس�ؤولين العراقيين والكويتيين بشأن 

االزمة الس�ورية بدأ منذ نحو س�تة أشهر ولم 
يتوقف بل ازداد صراحة في االس�ابيع القليلة 
الماضية, وان الدولتين متوافقتان الى حد كبير 
عل�ى أهمية التغيير في س�ورية, مش�يراً إلى 
أن الح�وار بين الطرفين ربم�ا نجح في االونة 
االخيرة ف�ي بلورة قناعة لدى الجانب العراقي 
في ان األس�د يجب اال يك�ون جزءاً من النظام 
السياسي الجديد في سورية. وكشف المصدر 
ان دوائر رفيعة في طه�ران حاولت وقف هذا 
الح�وار وضغط�ت على المالك�ي وأطراف في 
التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية 
لكي ال يأخذ الحوار العراقي - الكويتي بش�أن 
سورية ابعاداً قد تؤدي الى تغيير موقف بغداد 
180 درجة من النظام السوري.وشدد المصدر 
عل�ى ان الحوار الكويتي م�ع القيادة العراقية 
ركز على قضيتين حيويتين: األولى تتعلق بأن 
سقوط األسد ال عالقة له بأي مشروع طائفي 
اقليمي كما تحاول دوائر ايرانية تصويره، وان 
المخ�اوف من س�يطرة التنظيمات الس�لفية 
المتطرف�ة عل�ى الثورة الس�ورية ه�و مجرد 
تهويل من الجهات االيرانية بهدف شد القيادة 
ف�ي الع�راق ال�ى المزي�د م�ن الدع�م للنظام 

السوري. 
والقضية الثاني�ة ترتبط بأن العراق يجب 
ان يس�تعيد دوره ف�ي مس�اندة األمن القومي 
العربي وأال تكون عالقاته مع ايران متعارضة 
مع ه�ذا ال�دور, كما ان اس�تعادة ه�ذا الدور 
العراق�ي مه�م للغاية لك�ي ال يت�ورط العراق 
في اقامة محور سياس�ي وعسكري مع ايران 

لتهديد األمن العربي وأمن الخليج. 
وبحس�ب المصدر العراقي, ف�إن القيادة 
الكويتية معنية بش�كل رئيس بتحقيق تقارب 
سياس�ي بين العراق من جهة وبين السعودية 
وقط�ر من جهة ثاني�ة بالم�وازاة مع تحقيق 
تقارب بي�ن الحكومة العراقي�ة وبين قيادات 
المعارض�ة الس�ورية السياس�ية والميداني�ة 
انطالق�ًا م�ن الموق�ف الكويت�ي الذي لمس�ه 
المسؤولون العراقيون مرات عدة والذي يؤمن 

بأن أمن العراق وأمن الكويت مترابطان.

طالباين ألنقرة: اوجالن الوحيد القادر
 عىل إنزال املقاتلني من اجلبال

    بغداد/ المستقبل العراقي

دعا رئيس الجمهورية جالل طالباني أمس الحكومة 
التركي�ة لفت�ح ب�اب الح�وار م�ع زعي�م ح�زب العم�ال 
الكردستاني عبد الله اوجالن، عاداً إياه “الوحيد” له القدرة 
على انزال مقاتلي حزب العمال من مواقعهم الجبلية. وقال 
رئي�س الجمهورية ج�الل طالباني في حدي�ث لصحيفة 
ملييت التركية اطلعت عليه “شفق نيوز”، أن “على تركيا 
فت�ح باب الحوار م�ع حزب العمال الكردستاني”.وش�دد 
على أن “الش�خص الوحيد الذي يمكن ان تفتح تركيا باب 

الحوار معه هو عبد الله اوجالن زعيم حزب العمال”. 
وأوضح أن أوجالن زعيم حزب العمال الكردستاني 
المعتقل هو “الوحيد القادر على انزال الموجودين 
في الجبال”، في إش�ارة ال�ى عناصر حزب العمال 

الكردس�تاني. وأكد أن “التوص�ل الى حلول 
للقضي�ة الكردي�ة ف�ي تركي�ا يتطلب 
بعض الخطوات، وهي؛ ينبغي تحسين 

وضع أوج�الن في الس�جن او نقله 
الى بي�ت تح�ت االقام�ة الجبرية، 

واع�الن وق�ف إلطالق الن�ار م�ن الطرفين تركي�ا وحزب 
العمال الكردس�تاني واعالن عفو ع�ام وتعريف المواطنة 
م�ن جديد ف�ي الدس�تور”. وبين انه عندم�ا التقى رئيس 
ال�وزراء الترك�ي رجب طي�ب اردوغان في اثن�اء اجتماع 
الجمعي�ة العمومي�ة لألمم المتحدة، أخب�ره بأنه يجب ان 
يق�وم بمثل هذه الخط�وات لحل القضي�ة الكردية، إال أن 
رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بّين له بأن قرار العفو 
العام ليس سهالً، وان الرأي العام ليس مستعداً لمثل هذه 
الخطوة. يذك�ر أن حزب العمال الكردس�تاني يقود نزاعاً 
مس�لحاً منذ منتصف ثمانينيات الق�رن المنصرم ضد 
الحكوم�ات التركية المتعاقب�ة إلجبارها لإلقرار 
بالحقوق القومية للش�عب الك�ردي في تركيا، 
وس�قط نتيجة الصراع المس�لح نح�و 40 الف 

شخص من الجانبين. 
وال تعترف تركيا رسميا بوجود شعب 
آخ�ر غير الش�عب الترك�ي، وظلت 
طوال عقود تمنع الدراسة باللغة 
الكردي�ة وحت�ى نش�ر الثقاف�ة 

الكردية.
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    المستقبل العراقي/وكاالت
رأت واش�نطن ان االصالحات االقتصادية في االردن بما 
فيها زي�ادة اس�عار المحروقات التي تظاه�ر ضدها آالف 
االردنيين هذا االس�بوع: “ش�ر ال بد منه”. وارتفعت وتيرة 
االحتج�اج في االردن مع مطالب�ة متظاهرين للمرة األولى 

برحيل الملك عبد الله الثاني.
فق�د ذكرت الناطق�ة باس�م وزارة الخارجية االميركية 
فكتوريا نوالند ان وزيرة الخارجية هيالري كلينتون اجرت 
اتص�اال هاتفيا مع العاه�ل االردني الملك عب�د الله الثاني 
“اشادت فيها بجهود الحكومة االردنية لمواجهة التحديات 

االقتصادية وبالتزام الملك اجراء اصالحات”.
واضاف�ت نوالن�د ان “زي�ادة اس�عار الوق�ود ضرورية 
لمواجه�ة التحدي�ات الميزاني�ة ل�الردن وااللت�زام ببن�ود 
اتفاقه مع صندوق النقد الدول�ي”. وتابعت ان “التحديات 
االقتصادي�ة لالردن مهمة واالص�الح االقتصادي ضروري. 

هذا النوع من االمور مؤلم دائما لكنه شر ال بد منه”.
وتظاه�ر اكث�ر م�ن 10 آالف ش�خص ام�ام المس�جد 
الحس�يني الكبير وس�ط عمان الجمعة، بينهم اس�الميون 
ويس�اريون ومجموعات ش�بابية، هاتفين “الش�عب يريد 
اصالح النظام” و”الحرية من الله يسقط يسقط عبدالله”. 
كما هتفوا “الش�عب يريد اس�قاط النظام” اضافة الى “ال 
اصالح وال تصليح ارحل بالعربي الفصيح”. ولطالما كانت 
االس�اءة الى الملك او المطالبة برحيله علنا امرا نادرا النه 

غي�ر قانون�ي ويمكن ان ي�ؤدي الى حب�س مرتكبه. وكان 
الديوان الملكي االردني ذكر ان كلينتون اشادت ب�”خارطة 
االصالح السياس�ي التي يقودها الملك ومساعي الحكومة 
ف�ي مجال االصالح االقتصادي”، واكدت “اهمية الش�راكة 

االردنية االميركية”.
وتق�وم كلينت�ون ه�ذا االس�بوع بجول�ة في اس�تراليا 

وجنوب شرق آسيا.
وكان مس�اعد المتحدث�ة باس�م الخارجي�ة االميركية 
مارك تونر رأى الخميس ان “الش�عب االردني لديه مخاوف 
اقتصادية وسياس�ية ولدي�ه تطلعات ونعتق�د ان خارطة 
الطري�ق الت�ي قدمه�ا الملك عبد الل�ه الثان�ي لالصالحات 

تستجيب لذلك”.
لكنه اضاف “كم�ا رأينا في مناطق اخرى، ثمة تعطش 
للتغيير”، في اش�ارة الى “الربي�ع العربي” في دول عربية 
مجاورة. واكد ان واش�نطن “تحترم حق�وق المتظاهرين 
اينما كانوا في التظاهر بشكل سلمي”. اال ان نوالند رفضت 
الربط بين ثورتي تونس ومصر في 2011 وما يجري حاليا 
في االردن. وفي حمأة الربيع العربي الذي انطلق من تونس 
في كانون االول 2010، لم يش�هد االردن س�وى تظاهرات 
مح�دودة لك�ن متكررة تدع�و ال�ى اصالح�ات اقتصادية 
وسياس�ية. ودع�ا مس�اعد المتحدث�ة باس�م الخارجي�ة 
االميركية الى “عملية سياس�ية موس�عة من شأنها تعزيز 

االمن، االستقرار والتنمية االقتصادية” في االردن.

      المستقبل العراقي/ متابعة
واصلت ق�وات االحتالل اإلس�رائيلي، أمس 
الس�بت، غاراتها على قطاع غزة، واس�تهدفت 
إحداه�ا منزل قيادي في حركة “حماس”، في 
وقت ارتفع فيه عدد الش�هداء، الذين س�قطوا 
في القطاع منذ بدء العدوان اإلسرائيلي األربعاء 
الماض�ي إلى 39 بعد س�قوط ثمانية ش�هداء 
ف�ي غ�ارات جدي�دة. وأف�ادت مص�ادر طبية 
فلسطينية بسقوط خمسة شهداء في غارتين 
إس�رائيليتين جديدتين على حّي�ي الزهور وتّل 
السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة استهدفت 
تجمع�ات لمواطني�ن. وقبل ذلك س�قط ثالثة 
ش�هداء ف�ي غارة عل�ى مجموعة فلس�طينية 
ش�رق مخيم المغازي لالجئين الفلس�طينيين  
وس�ط القطاع.  وقالت تقاري�ر إن غارة أخرى 
اس�تهدفت منزل القيادي في حماس سليمان 
صالح في مخيم جباليا شمال القطاع ودمرته 
بالكامل، وتحدثت مصادر طبية عن انتشال 30 
جريح�ا من بينهم أفراد عائل�ة صالح وأطفال 
ونساء ونقلهم للمستشفى لتلقي العالج.وقال 
المتحدث باس�م اإلس�عاف والطوارئ في غزة 
أدهم أبو س�لمية إن البح�ث جار تحت أنقاض 
المن�زل ع�ن ضحايا محتملين، مش�يرا إلى أن 
ص�الح لم يصب ف�ي الغارة.وذك�ر مصدر في 
وزارة الداخلي�ة في غزة أن طائ�رة حربية من 
ط�راز أف 16 أطلق�ت صاروخي�ن عل�ى منزل 
ص�الح عندما “كان أف�راد العائلة بداخله، مما 
أس�فر ع�ن إصابتهم جميعا بج�روح مختلفة 
وتدمي�ر المنزل وأضرار جس�يمة في عدد من 

المنازل المجاورة”.
وفي تطور آخر، أصيب ثالثة فلس�طينيين 
بجروح بص�اروخ أطلقت�ه طائرة إس�رائيلية 
صباح أمس واس�تهدف أحدهم حين كان على 
دراج�ة ناري�ة في مدين�ة خان يون�س جنوب 
القط�اع، كم�ا ق�ال أب�و س�لمية. وأوضح أن 
الجرحى، الذين تتراوح إصاباتهم بين الحرجة 
والخطيرة، نقلوا جميعا إلى مستش�فى ناصر 
ف�ي المدين�ة للعالج.وتحدث ش�هود عيان عن 
إصاب�ة منزل في رفح جنوب القطاع بصاروخ 
أم�س، من دون أن يس�بب ذل�ك إصابات. كما 

واص�ل الطي�ران اإلس�رائيلي غارات�ه الجوية 
حي�ث اس�تهدف منطق�ة خالية ف�ي منطقة 
الصبرة وس�ط غزة وهدفا آخر في خان يونس 
ف�ي جنوب القط�اع وكذلك منطق�ة تل الهوى 
غرب غزة، حس�ب مصادر أمني�ة في حكومة 

حماس.
وج�اءت الغارات الجديدة بعد س�اعات من 
اس�تهداف الطائرات الحربية اإلسرائيلية مقر 
الحكوم�ة الفلس�طينية المقالة التي يرأس�ها 

إسماعيل هنية غرب مدينة غزة.
وقال�ت مص�ادر فلس�طينية إن الطائرات 
اس�تهدفت المقر بأربعة صواري�خ على األقل 
مما أدى إلى تدميره بالكامل، بحسب مسؤول 
ف�ي الحكوم�ة المقال�ة. وأكد متحدث باس�م 
الجيش اإلس�رائيلي اس�تهداف مقر الحكومة 
المقال�ة ف�ي غ�زة، مش�يرا إل�ى أن الجي�ش 
اإلسرائيلي اس�تهدف 85 هدفا في قطاع غزة. 
وكانت الطائرات اإلسرائيلية قصفت أيضا مقر 
الش�رطة الرئيس�ي غرب مدينة غزة بخمس�ة 
صواريخ في س�اعات الفج�ر األولى من أمس 

وألحقت به أضرارا جسيمة.
وقبل ذل�ك تعرض مقر األم�ن الداخلي في 
حكوم�ة حم�اس في ش�مال مخيم الش�اطئ 
ش�مال غرب مدينة غزة للقصف الجوي أيضا، 
مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في المبنى 
الذي يضم س�جنا، في حين ش�نت سلسلة من 
الغارات اس�تهدفت منزال ومسجدا في البريج 
وس�ط القطاع ومناطق مختلف�ة منه “قطاع 
غزة” ومنطقة األنفاق عل�ى الحدود المصرية 
الفلس�طينية.وأمس األّول الجمع�ة استش�هد 
أح�د القادة الميدانيين لس�رايا القدس الجناح 
المس�لح لحرك�ة الجه�اد اإلس�المي متأث�را 
بج�روح أصيب بها ف�ي غارة إس�رائيلية على 
حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد 
أربعة فلس�طينيين في غارة اس�تهدفت مخيم 
المغازي وس�ط القطاع.وف�ي المقابل، أفادت 
وكاالت األنب�اء ب�أن جندي�ا إس�رائيليا أصيب 
بجروح ج�راء قذيفة صاروخية س�قطت في 
منطق�ة بئيرطوفيا ش�مالي أس�دود. كما قال 
الجي�ش اإلس�رائيلي إن صواري�خ أطلقت من 

غزة س�قطت أم�س عل�ى مناطق ف�ي النقب 
الغربي وبل�دات نتيفوت وأش�كول.وقد أعلنت 
كتائ�ب القس�ام الجن�اح العس�كري لحرك�ة 
حم�اس عن إطالق ص�اروخ من ط�راز أم 75 
المط�ور على مواقع إس�رائيلية ف�ي القدس. 
وأكدت متحدثة إسرائيلية أن قذيفة صاروخية 
س�قطت في منطقة غ�وش عتصيون جنوبي 
القدس.وأطلق�ت حماس أم�س األّول الجمعة 
صاروخ�ا تجاه القدس ألول مرة منذ عش�رات 
الس�نين. وتعرض�ت أيضا ت�ل أبي�ب -المركز 
التج�اري إلس�رائيل- لهج�وم صاروخي لليوم 
الثان�ي على التوالي. وق�د تبنت حماس إطالق 
مئات الصواريخ على إسرائيل منذ بدء العدوان 

على غزة.

وق�د أعل�ن الجي�ش اإلس�رائيلي التعبئ�ة 
ونش�ر بطارية خامس�ة م�ن منظوم�ة القبة 
الفوالذي�ة ف�ي منطقة ت�ل أبيب وذل�ك بعد أن 
طالت صواريخ المقاوم�ة الضاحية الجنوبية 
للمدينة.وكان وزير الدف�اع إيهود باراك طالب 
الصناع�ات العس�كرية بتعجي�ل تس�ليم هذه 
البطارية.واعترض�ت القب�ة الفوالذية منذ بدء 
العملية العسكرية اإلس�رائيلية 211 صاروخا 
م�ن أص�ل 650 صاروخ�ا أطلقته�ا المقاومة 
باتج�اه البلدات اإلس�رائيلية، في حين س�قط 
26 صاروخ�ا ف�ي مناطق مأهولة بالس�كان. 
وكان الجي�ش اإلس�رائيلي ق�ال إنه اس�تهدف 
أكث�ر م�ن 85 هدف�ا إضافي�ا في قط�اع غزة 
خالل الساعات الست الماضية.وأغلق الجيش 

اإلس�رائيلي الطرق�ات المحيط�ة بقطاع غزة 
معلن�ا إياه�ا منطقة عس�كرية مغلق�ة، كما 
يحش�د  مئات من جنوده وآليات�ه الثقيلة، بما 
فيه�ا الدباب�ات والعربات المدّرع�ة على طول 
الح�دود مع القطاع. ويأتي ذلك في وقت أقرت 
فيه الحكومة المصغرة في إس�رائيل استدعاء 
75 ألف�ا من جنود االحتي�اط. وتوقع مراقبون 
أن يك�ون ق�رار اس�تدعاء الجن�ود االحتي�اط 
مؤشرا على أن إسرائيل تتجه لتوسيع عمليتها 
العس�كرية على غزة، وربما ش�ن هجوم بري، 
مش�يرْين إلى أن ضرب تل أبيب قلب حسابات 
نتنياهو. وردا على س�ؤال بشأن حشد القوات 
اإلس�رائيلية م�ن أجل غ�زو محتم�ل للقطاع، 
قال المتحدث باس�م حماس سامي أبو زهري 

“ينبغ�ي لإلس�رائيليين إدراك النتائج الخطيرة 
لمثل هذا الهج�وم، وينبغي أن يحضروا معهم 

أكفانهم”.
الفصائ�ل  اتفق�ت  األثن�اء،  ه�ذه  ف�ي 
الفلسطينية -في ختام اجتماع لها بغزة مساء 
أمس األّول - عل�ى مواصلة التصدي للهجمات 
اإلس�رائيلية عل�ى غ�زة واالس�تمرار في دعم 
المقاوم�ة، معتب�رة أنها ال تش�عر ب�أي جدية 
لدى إسرائيل إلبرام أي تهدئة.وقال أبو زهري، 
في مؤتمر صحفي عق�ب انتهاء االجتماع، إن 
حركته تلق�ت عدداً من االتص�االت من جهات 
عديدة وأط�راف مختلفة من أجل إبرام تهدئة، 
مضيف�اً “اتفقنا مع الفصائل على أن االحتالل 

ليست لديه الجدية إلبرام التهدئة”.

بلغ عدد الشهداء 39.. وتل اببيب تستدعي 75 ألف جندي احتياط

غّزة ُتقَتل جمددًا.. ومراقبون يتوقعون إمتداد القصف إىل مناطق جديدة

    المستقبل العراقي/ وكاالت
اف�ادت مص�ادر رس�مية ان الس�لطات 
الس�عودية تحقق ف�ي حوادث اط�الق نار 
والقاء قنابل حارقة استهدفت الشرطة في 
محافظ�ة القطيف التي تق�ع في المنطقة 

الشرقية الغنية بالنفط.
وق�ال المتح�دث االعالمي في ش�رطة 
المنطقة الش�رقية المقدم زي�اد الرقيطي 
“تعرضت اح�دى دوريات االم�ن اثناء اداء 
مهامها امس األّول الجمعة في ش�ارع احد 
ببلدة تاروت بمحافظة القطيف الطالق نار 
من المزارع المجاورة للطريق”. واضاف ان 
“جهات الضبط الجنائي بشرطة محافظة 
القطي�ف باش�رت على الف�ور التعامل مع 
الواقع�ة، وبدء التحقيق فيه�ا للتوصل الى 
)الجناة(”. وتضاعفت الهجمات في االونة 
االخي�رة عل�ى مراكز الش�رطة في منطقة 
القطي�ف ذات الغالبي�ة الش�يعية. ويأت�ي 
الحادث بعد اعالن شرطة المنطقة الشرقية 
عن “ثالث جرائ�م” في اوقات متفاوتة في 
القطيف وصفتها بانه�ا “ممنهجة” عقب 
اط�الق الن�ار الق�اء قنبلت�ي “مولوت�وف” 
عل�ى مركز ش�رطة ت�اروت واط�الق النار 
على نقط�ة امنية، دون تس�جيل اصابات. 
وكان مجهول�ون الق�وا زجاج�ات حارق�ة 
على س�يارة يس�تقلها مدنيون ف�ي مدينة 

س�يهات، قب�ل نحو ثالث�ة اس�ابيع. وهي 
المرة االولى التي يس�تهدف فيها مدنيون، 
الن المهاجمين يلقون القنابل الحارقة على 
دوريات االمن. وتق�ع غالبية الهجمات في 
بلدة العوامية التي يتهم س�كانها بالتشدد. 
وتع�د المنطق�ة الش�رقية الغني�ة بالنفط 
المرك�ز الرئي�س للش�يعة الذين يش�كلون 
نح�و 10 بالمئ�ة م�ن الس�عوديين البال�غ 

عددهم نحو عش�رين مليون نسمة. ويتهم 
ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية 
بممارس�ة التهميش بحقه�م في الوظائف 
االدارية والعسكرية وخصوصا في المراتب 

العليا للدولة.
وتقول منظمات حقوقية ان قوات االمن 
اعتقلت اكثر من 600 شخص في القطيف 

منذ ربيع العام 2011.

استقال على إثره وزير النقل

حادث سري يودي بحياة 47 تلميذًا مرصيًا 
     المستقبل العراقي/ وكاالت

قتل 47 طفال في مصر، أمس السبت، في اصطدام بين 
حافلته�م وقطار في محافظة اس�يوط كما ذكر محافظ 

المنطقة يحيى كشك.
وذكرت وس�ائل االعالم الرس�مية ان وزير النقل محمد 
رش�اد المتيني ورئيس مصلحة السكك الحديد قد استقاال 
بع�د الح�ادث. وق�ال المحاف�ظ للتلفزي�ون الرس�مي ان 
“الحصيل�ة بلغت 47 قتي�ال. واصيب ثالثة عش�ر طفال”. 
وقد تعرض�ت الحافلة التي كانت تنقل 60 طفال في رحلة 
تنظمها مدرستهم لحادث االصطدام عند تقاطع طرق في 
منفل�وط، كما ذكرت الش�رطة. وتتف�اوت اعمار االطفال 
بي�ن 4 و6 س�نوات. واض�اف محافظ اس�يوط ان “فريقا 
م�ن 45 طبيباً وصل الى مكان الح�ادث لمعالجة االطفال 

المصابين”.
وتحدث مراس�ل التلفزيون الرسمي في مكان الحادث 
عن مش�اهد “مرعبة” ناجمة عن جثث االطفال المتناثرة 
على االرض والغارقة في دمائها قبل نقلها الى مستشفى 

منفلوط.
وام�ر الرئيس محمد مرس�ي رئيس ال�وزراء ووزيري 
الدف�اع والصحة ومحافظ اس�يوط “تقديم كل مس�اعدة 

ممكنة الى عائالت الضحايا”، كما ذكرت الوكالة.
ونقلت وكالة أنباء الش�رق األوسط المصرية عن ياسر 
علي المتحدث الرس�مي باس�م رئاس�ة الجمهورية قوله 
إن الرئيس محمد مرس�ي قبل استقالة وزير النقل محمد 

رشاد المتيني.

وجاء على حساب مرس�ي على تويتر “قبول استقالة 
وزي�ر النقل ورئيس هيئة الس�كة الحدي�د.” وأضاف على 
تويت�ر “تحويل المس�ؤولين إلى النيابة العام�ة للتحقيق 
معهم وس�رعة االنجاز في التحقيقات لمعرفة المتس�بب 
في هذا الحادث األليم... سوف يحاسب المسؤول عن هذا 

الحادث”.

ج الجماعات المتطرفة ضد الحكومة خطوة قد تهيَّ

إثر ضربهم مقار حكومية بالمولوتوف

وفاة سلفي تونيس يف السجن بعد ارضابه عن الطعام

السعودية تالحق ناشطني يف القطيف

    المستقبل العراقي/وكاالت
توفي احمد بختي الشخصية المعروفة في التيار 
الس�لفي التونس�ي، بعد اضراب عن الطعام اس�تمر 
نحو الشهرين كان ينفذه احتجاجاً على توقيفه على 
إثر هجوم على الس�فارة االميركية، كما اعلن السبت 

محاميه.
وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك “لقد توفي 
ف�ي نح�و الس�اعة الثاني�ة “1,00 تغ الس�بت” في 
المستش�فى”، مذك�را بأن موكله االخر بش�ير القلي 
توف�ي مس�اء الخميس بعدم�ا رفض تن�اول الطعام 
خالل اعتقاله الذي اس�تمر شهرين. وكان بختي في 
غيبوب�ة وف�ي حالة مي�ؤوس منها منذ بضع�ة ايام. 
وق�ال محاميه الخميس انه يتوق�ع وفاة موكله الذي 
كان يعان�ي ايضا من نزيف في الدم�اغ. وكان بختي 
والقل�ي بدآ اضرابا عن الطع�ام اواخر ايلول، بعد ايام 
عل�ى اعتقالهما في اطار التحقيق حول الهجوم على 
السفارة االميركية الذي شنته مجموعة من الناشطين 
االس�الميين “اربعة قتل�ى من المهاجمي�ن”. وكانوا 
يدفعون ببراءته�م وينتقدون ظروف اعتقالهم، فيما 
يعتبر التيار الس�لفي الجهادي التونس�ي انه ضحية 

قمع غير مبرر.
وتعتبر وف�اة بخت�ي بالغة الحساس�ية النه كان 
يعتبر ش�خصية من التيار الجه�ادي ومقربا من ابو 
عي�اض المنظ�م المفترض للهج�وم على الس�فارة 

االميركية ال�ذي لم تقبض عليه الش�رطة بعد. وكان 
محمد بختي الذي حكم عليه في 2007 بالس�جن 12 
عاما بعد مواجهات دامية بين الجيش واسالميين في 
س�ليمان قرب العاصمة التونسية ابان حكم الرئيس 
زي�ن العابدي�ن بن علي، قد اس�تفاد م�ن العفو الذي 

اعلن بعد ثورة 2011.

من جهته، يعتبر ابو عياض الذي استفاد ايضا من 
ذلك العفو، احد قادة مجموعة من التونس�يين قريبة 
من طالبان االفغ�ان، المتهمين بتنظيم االعتداء الذي 

اودى بالقائد مسعود في التاسع من ايلول 2001.

رأت أن رفع األسعار ضروري

واشنطن لفقراء األردن: جوعكم "رش ال بد منه"
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نظمت حملة جديدة ضمن خطتها إلزالة التجاوزات

 العدد )  385  (  االحد 18  تشرين الثاني  2012

      بغداد / المستقبل العراقي
 

حقق�ت أمانة بغ�داد نس�ب انجاز 
متقدم�ة ف�ي تنفيذها اعمال مجس�ر 
الخلفاء لف�ك االختناقات المرورية في 
منطقة الباب المعظم. وذكرت مديرية 
العاق�ات واإلع�ام في بي�ان صحفي 
العراقي” نس�خة  “المس�تقبل  تلق�ت 
منه أمس ان “ماكات دائرة المهندس 
المقي�م، احدى تش�كيات أمانة بغداد، 
واصلت بالتعاون مع إحدى الش�ركات 
المتخصص�ة اعمال مش�روع مجس�ر 
الخلف�اء في منطقة الب�اب المعظم”، 
يؤم�ن  “المجس�ر  ان  ال�ى  مش�يرًة 
انس�يابية لحرك�ة الس�ير والمرور في 
ه�ذه المنطق�ة الت�ي تض�م ع�دداً من 
الحكومي�ة  والمؤسس�ات  ال�وزارات 
والمراكز التجارية والجامعات”. وبينت 
ان ع�دد الركائ�ز للمجس�ر تبل�غ 148 
ركي�زة قط�ر الواح�دة منها 120 س�م 
وبعم�ق 3.8 ثاثة امتار وثمانين س�م 
تحت االرض”. ولفتت الى ان “المجسر 
اضيف الى طوله الس�ابق مسافة 100 
مت�ر ليصب�ح بط�ول 548 م وع�رض 
17.7 مت�ر للمس�ارين وبارتفاع 5.20 
م ويحت�وي عل�ى عش�رة فض�اءات”. 
وكان�ت أمانة بغ�داد قد أنج�زت تنفيذ 
عدة مجس�رات ف�ي مدينة بغ�داد هي 
مجسر الدباش في الكاظمية ومجسرا 
الشارقة والش�باب في البياع ومجسر 
الطالبية في منطقة الش�عب ومجسر 
اليرموك ومجس�ر ساحة المستنصرية 
ومجس�ر تقاطع الشعب قرب األسواق 
المركزية ومجس�ر س�احة الزهور في 
المنص�ور ومجس�ر س�احة المتح�ف 
ف�ي العاوي.من جهة اخ�رى، نظمت 
امانة بغ�داد حملة جديدة اخرى ضمن 

خطته�ا إلزال�ة التج�اوزات الحاصل�ة 
عل�ى األرصفة والش�وارع والس�احات 
واالم�اك العامة للحف�اظ على نظافة 
وجمالي�ة العاصم�ة. وذك�رت مديرية 
العاق�ات واالعام في بيانها ان “دائرة 
بلدية مركز الك�رخ بالتعاون مع دائرة 
الحراس�ات واألم�ن ف�ي امان�ة بغداد 
وبالتنس�يق م�ع قيادة عملي�ات بغداد 
نفذت حملة إلزالة التجاوزات الحاصلة 
عل�ى االرصفة والش�وارع ضمن محلة 
206 ف�ي منطق�ة الرحمانية، ش�ملت 
المحال التجارية واالكش�اك والمطاعم 
والتج�اوزات البنائية الخاص�ة بالدور 
اللوح�ات االعاني�ة  الس�كنية وازال�ة 

المروج�ة للس�لع والخدم�ات بطريقة 
عش�وائية وغير نظامية”. واضافت ان 
“الحملة ش�ملت اغاق مواقع مخالفة 
للتعليمات والضوابط وتوجيه االنذارات 
ألصحابها بعدم التجاوز على األرصفة 
واالماك العامة لتسببها بعرقلة حركة 
السير والمرور وتشويه منظر وجمالية 
العاصم�ة بغ�داد”. واش�ارت ال�ى ان 
“الحمل�ة تضمن�ت إزال�ة التج�اوزات 
الحاصلة على احد البس�اتين الزراعية 
ضم�ن محلة 206 والمس�تغل كمواقع 
لبيع المواد االنشائية ومعارض ومواقف 
للس�يارات وتوجيه المخالفين بأهمية 
االلتزام بالقوانين واالنظمة والضوابط 

وعدم تجريف اشجار النخيل والحفاظ 
على التصمي�م األس�اس لمدينة بغداد 

والمناطق الخضر.
إل�ى ذل�ك، نج�ا مدي�ر ع�ام دائرة 
الحراس�ات واألم�ن ف�ي امان�ة بغداد 
من محاول�ة اغتيال بس�يارة مفخخة 
اس�تهدفت موكب�ه وس�ط العاصم�ة 
بغداد. وذكرت مديرية العاقات واالعام 
في بيان صحفي ان “س�يارة مفخخة 
الماض�ي  األربع�اء  صب�اح  انفج�رت 
مس�تهدفة موكب اللواء قاسم عيسى 
الن�وري مدي�ر ع�ام دائرة الحراس�ات 
واالم�ن في ش�ارع الس�عدون وس�ط 
العاصم�ة بغداد ما ادى الى اصابة احد 

اف�راد حمايت�ه بجروح نق�ل في اثرها 
الى المستشفى لتلقي العاج”. 

ف�ي  بغ�داد  “أمان�ة  أن  وأضاف�ت 
الوق�ت الذي تس�تنكر فيه ه�ذا العمل 
االرهابي الجبان، فإنها تطالب الجهات 
االمني�ة ببذل مزيد من الجهود من أجل 
المحافظة على أرواح وسامة ماكاتها 
الت�ي تح�رص عل�ى تقدي�م الخدمات 
البلدية لس�كان العاصمة بغداد”. يذكر 
أن أمانة بغداد قدمت نحو 1500 شهيد 
وجري�ح، فضاً ع�ن تدمير ع�دد كبير 
من اآلليات التخصصية خال الحمات 
عم�وم  ف�ي  نفذته�ا  الت�ي  الخدمي�ة 
العاصمة بغداد خال األعوام الماضية.

أمانة بغداد: نسب إنجاز متقدمة بتنفيذ جمرس اخللفاء 
يف البـاب املعـظـم

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس الخارجية النيابية خال لقائه وزير الخارجية ومستشار 
رئيس الجمهورية للش�ؤون الخارجية الكوريين ونائب رئيس البرلمان 
الك�وري في لق�اءات منفصلة الى تعزي�ز وحدة القارة االس�يوية عبر 
التكامل بين التكنولوجيا والنفط لتمتين المكانة االس�يوية في العالم. 
وفي الوقت الذي ثمن الش�يخ د. هم�ام حمودي  جهود كوريا الجنوبية 
في استضافة االطفال العراقيين من مرضى القلب، اضاف في تصريح 
لمؤسس�ة MBN الكوري�ة اإلعامي�ة، عق�ب اللق�اءات الرس�مية مع 
المسؤولين في سيئول إن تبادل المنح التعليمية بين العراق وغيره من 

الدول هو الضمان لعاقات مستقبلية افضل.
واقترح الش�يخ حم�ودي على المؤسس�ات الصحي�ة الكورية فتح 
قس�م تخصصي في ام�راض القلب بإس�م كوريا في الع�راق، مطالباً 
بالتعجيل في افتتاح خط جوي مباش�ر بين البلدين ، ورفع التحذيرات 
االمنية عن الش�ركات للس�فر إلى العراق وذلك بعد التط�ور الكبير في 

الوضع األمني.

الشيخ محودي يدعو لتعزيز وحدة آسيا 
عرب التكامل بني التكنولوجيا والنفط

محافظة كربالء المقدسة
قسم العقود العامة

محافظة كربالء المقدسة
قسم العقود العامة

إعالن مناقصة انشائية رقم 118 تنمية /2012 / تبويب 1207 0 2 0 0 5 1 0
تعلن محافظة كرباء المقدسة عن اجراء مناقصة عامة لتنفيذ مشروع 

) تنفيذ الشبكة الكهربائية لمناطق )خلف مديرية الري مقابل حي رمضان، حي االمين، 
خلف معمل اليشماغ، حي القضاة(

cd  وف�ق الكمي�ات والمواصف�ات المبينة ف�ي جداول الكمي�ات والمخططات م�ع قرص
الخاصة بالمش�روع المذكور انفا والذي يمكن الحصول عليها من قس�م العقود العامة في 
المحافظة مقابل مبلغ قدره) 000، 125( مائة وخمس�ة وعش�رون الف دينار غير قابل للرد 
فعلى الراغبين من الشركات العربية واالجنبية او مقاولين وشركات عراقية ممن لهم هوية 
نافذة بدرجة تصنيف )كهربائية ميكانيكية / تاسعة( تقديم اعطيتهم المستوفية للتعليمات 
والش�روط العامة الى س�كرتير لجنة فت�ح العطاءات المركزية ف�ي المحافظة مرافق معها 
التأمين�ات االولية المذكورة ضمن ش�روط المناقصة ادناه مع وصل الش�راء )باس�م مقدم 
العطاء( النس�خة االصلية مع المستمس�كات االخرى المطلوبة والمبينة في استمارة تقديم 
العطاء. اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم 

االحد المصادف 25/ 11/ 2012. 

شروط المناقصة: 
1- تقدم التأمينات االولية بنس�بة التقل ع�ن) 1 %( واحد من المائة من مبلغ العطاء على 
ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ المفعول)لمدة 90 يوم( من تاريخ غلق المناقصة 
معن�ون الى / محافظة كرباء/ حس�ابات تنمية االقاليم )وبالعملة المحلية وباس�م مقدم 
العطاء )بالنس�بة للمقاولين( او المدير المفوض او احد المؤسس�ين )بالنس�بة للش�ركات 
حصرا ( وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كرباء المقدس�ة 

على ان ترفع النسبة الى 5% من قيمة العقد عند االحالة. 
2- يتم تقديم العطاء من قبل المقاول نفس�ه او وكيله المخول والمصدقة وكالته النافذة 
لدى كاتب العدل ، ومن قبل المخول رسميا بكاتب صادر وموقع من المدير المفوض بالنسبة 

للشركات المقاولة وبعكسه لن يتم استام االعطية مهما كانت االعذار. 
3- مدة نفاذية العطاء المقدم 60 يوم بعد تاريخ غلق المناقصة 

4- يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعان  

الملحوظات: 
1- مدة المشروع 150 يوم 

2- تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة االتصاالت وبريد كرباء المقدسة 
3- موعد انعقاد المؤتمر يوم )االحد( المصادف 18/ 11/ 2012 الساعة)11،00( صباحا 

في قسم العقود العامة لمناقشة اراء وماحظات المقاولين بخصوص المشروع اعاه 
4- عل�ى الش�ركات والمقاولي�ن االلت�زام بما ج�اء بالش�روط الخاصة المرافق�ة لوثائق 

المناقصة. 
 )www.holykerbala.gov.iq ( 5- موقع المحافظة على االنترنيت

   )e.mail.theholykarbala-gcd@yahoo.com( 6- البريد االلكتروني لقسم العقود العامة
لاجابة على استفساراتكم.

تعلن محافظة كرباء المقدسة عن اجراء المناقصتين ادناه وفق المواصفات الفنية والكميات المبينة 
ف�ي جداول الكمي�ات والتي يمكن الحصول عليها من قس�م العقود العامة ف�ي المحافظة مقابل المبلغ 
المبي�ن ازاء كل منه�م ادناه غير قابل لل�رد فعلى الراغبين من الش�ركات العربية واالجنبي�ة او مقاولين 
وشركات عراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف المطلوبة تقديم اعطيتهم المستوفية للتعليمات 
والشروط العامة الى سكرتير لجنة فتح العطاءات المركزية في المحافظة مرافق معها التأمينات االولية 
المذك�ورة ضمن ش�روط المناقصة ادناه مع وصل الش�راء )باس�م مقدم العطاء( النس�خة االصلية مع 
المستمس�كات االخرى المطلوبة والمبينة في اس�تمارة تقدي�م العطاء. وان اخر موعد لتقديم وتس�ليم 

االعطية )موعد الغلق(  هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم )االثنين( المصادف 26 / 11 / 2012 .

اسم المشروعت
درجة التصنيف 

المطلوبة للمقاولين 
والشركات العراقية 

مبلغ 
مستندات 
المناقصة 

مدة تبويب
المشروع

الدائرة 
المالحظاتالمستفيدة

تبليط الشوارع 1ـ
)300( )9  12    1  94(200,000إنشائية / سادسة في حي المدراء

يوم
مديرية بلديات 
كربالء المقدسة

الكشف مرافق 
معه مخططات 

2ـ
تبليط الشارع 

الوسطي في حي 
اليرموك

)300( )9  12    1  94(200,000إنشائية / سادسة 
يوم

مديرية بلديات 
كربالء المقدسة 

الكشف مرافق 
معه مخططات 

شروط المناقصة :
1 � تقدم التأمينات االولية بنس�بة ال تقل عن ) 1% ( واحد من المائة من مبلغ العطاء على ش�كل صك 
مصدق او خطاب ضمان نافذ المفعول ) لمدة 90 يوم ( من تاريخ غلق المناقصة معنون الى / محافظة 
كرباء/ حسابات تنمية األقاليم ) وبالعملة المحلية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولين( او المدير 
المفوض او احد المؤسسين)بالنس�بة للش�ركات حصرا( وصادر من مص�رف عراقي معتمد ويفضل أن 

يكون من محافظة كرباء المقدسة على أن ترفع النسبة إلى 5% من قيمة العقد عند اإلحالة .
2 � يت�م تقديم العطاء من قبل المقاول نفس�ه او وكيله المخ�ول والمصدقة وكالته النافذة لدى كاتب 
العدل ، ومن قبل المخول رس�ميا بكتاب صادر وموقع من المدير المفوض بالنس�بة للش�ركات المقاولة 

وبعكسه لن يتم استام األعطية مهما كانت األعذار. 
3 � مدة  نفاذية  العطاء المقدم )60( يوم بعد تاريخ  غلق  المناقصة. 

4 � يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر اإلعان .

الملحوظات :
1 � تحديد رقم  صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كرباء المقدس�ة. 

2 � موعد انعقاد المؤتمر يوم )االثنين( المصادف 19 / 11 / 2012 الساعة )11,00 صباحا(  في قسم 
العقود العامة لمناقشة اراء وماحظات المقاولين بخصوص المشروع أعاه. 

3 � على الشركات والمقاولين االلتزام بما جاء بالشروط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة. 
)www.Holykerbala.gov.iq(  :4 � موق�ع المحافظ�ة عل�ى االنترني�ت

)e.mail.theholykarbala-gcd@yahoo.com( : 5 � البريد االلكتروني لقسم العقود العامة

المهندس
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة

المهندس
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة

إعالن مناقصة إنشائية رقم )121( تنمية / 2012 اإلضافية

العدد/ 18542
التاريخ 14/ 11 / 2012  

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء األعلى عن تش�كيل رئاس�تي استئناف كرباء 
ونينوى االتحاديتين، هيئات تحقيقية قضائية بغية االس�راع في حسم 
قضاي�ا الموقوفي�ن. وذكر بيان للس�لطة القضائية تلقت “المس�تقبل 
العراق�ي” نس�خة منه أم�س إن رئاس�ة اس�تئناف كرب�اء االتحادية 
ش�كلت هيئتين تحقيقيتين ينحص�ر عمل االولى ف�ي مكتب مكافحة 
االج�رام واالخرى في مكاتب مكافحة الجريم�ة االقتصادية ومكافحة 

المخدرات. 
وتاب�ع “اما رئاس�ة اس�تئناف نينوى االتحادية فقد ش�كلت س�ت 
هيئ�ات تحقيقية توزع�ت األولى بمكت�ب النصر ومكت�ب أم الربيعين 
الثاني لمكافحة االرهاب، اما الهيئة التحقيقية الثانية فينحصر عملها 

بأعمال مكتب الحدباء لمكافحة االرهاب”. 
وأضاف البيان “تش�مل الهيئة التحقيقية الثالث�ة مكاتب ابي تمام 
لمكافح�ة االره�اب ومكتب تمويل االرهاب وغس�يل األم�وال واالوراق 
التحقيقية المقدمة من قيادة الفرقة الثانية للجيش العراقي، أما بشأن 
اعم�ال الهيئ�ة التحقيقية الرابع�ة فإنها تختص بمكات�ب ام الربيعين 
االول والثالث لمكافحة االرهاب واالوراق التحقيقية المقدمة من قيادة 

عمليات نينوى ومديرية استخبارات وأمن نينوى وقوات سوات”.

القضاء: تشكيـل هيئـات حتقيقـية 
لرئاستي استئناف كربالء ونينوى
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�سعر

يا سيد الشهداء

لَـَك مّنـي رسالـة مـن أنيـٍن
                                                                                                            يف تضاعيفـه َسَكْبـُت الرّجـاء

ـا أََتَقـرَّى بهـا ِجــداك ُملِـحَّ
ي مـن الحضـور الدُّعـاء                                                                                                             وأَُرجِّ

وأنادي يا من كسبـت الضحايـا 
َم املجـد ســادًة ُشـهـداء                                                                                                                  ُسلّـَ

إّن أجواءنـا َظـالٌم ، َفَعلِّْمـنـا 
                                                                                                             بـأْن ُنْسـِرَج الدِّمـاء ضـيـاء

وتقّبـل مّنـا مـواسـم قـامـت
                                                                                                                لتواسـي األئـمـَة األصفـيـاء

وأِعْدنـا للّصاعـدات وألِهمـنـا
                                                                                                             بـأَْن َنْحِمـَل الحسيـَن لِــواء

  

 امل�ستقبل العراقي: متابعة

تعاون التونسـيان الكاتـب عز الدين عناية والشـاعر 
محمد الخالدي عىل نقل ديوان "عظام الحّبار" إىل العربية، 
وهو عمل متمّيز من إنجاز الشـاعر أوجينيو مونتايل أحد 
الشعراء اإليطاليني الثالثة الكبار إىل جانب كّل من جوزيبي 
كوازيمـودو  وسـلفاتوري  )1888-1970م(  أونغاريتـي 
)1901-1968م(، الذيـن بـرزوا يف الربـع األول من القرن 
العرشين. وقد استمّر تأثريهم يف الشعر اإليطايل حتى يوم 
النـاس هذا. فقد قطع هؤالء الثالثة مع السـائد واملألوف، 
فتخلّوا عـن البالغة املرتّهلة والغنائية الفجة، لينحتوا لغة 
جديدة وُيقيموا مناخات مغايرة، تنسـجم وروح العرص، 

الذي اتسم بالصخب والبحث عن كّل غريب وطريف.
ويعـّد هـؤالء الثالثة، بال منـازع، من رواد ما يسـّمى 
"بالشـعر الهرمـي" أو "الهرميطيقـي" يف إيطاليا. فقد 
تأّثر ثالثتهم بشعراء فرنسيني عىل رأسهم مؤّسس الشعر 
الهرمـي األّول سـتيفان ماالرمـي )1842-1898م( إىل 
جانب أرتـور رمبو وبـول فالريي وسـواهما مّمن عرفوا 

بالغموض واإلبهام.
مونتـايل ليـس شـاعرا فـّذا وحسـب بـل هـو أيضـا، 
مرتجـم وناقد أدبي وفني وصحفـي محرتف وقاص بارع 
وموسـيقي واسـع االطالع ورسام ومستشـار إعالمي يف 
التلفزيون. وقد عّينه الرئيس اإليطايل جوسيبي ساراغات 
عام 1967 عضوا يف مجلس الشـيوخ مدى الحياة، تقديرا 

ملواهبه املتعّددة وملكانته املتفرّدة يف املجال الثقايف.
وبفضـل ما امتـاز به مـن كثافة وعمق، فإّن شـعره 
يشـّكل واحـدة من أسـمى التعبـريات املعـارصة لاللتزام 

الشعري.
أعّد ترجمـة ديوان "عظـام الحّبار" كّل مـن عزالدين 
عناية األستاذ بجامعة روما، الذي سبق له أن ترجم العديد 
مـن املؤلفـات اإليطاليـة إىل العربيـة منهـا: "أنطولوجيا 
الشـعر اإليطايل املعارص"، 2002؛ وديوان "سباق البرش" 
للشـاعر تيسـيانو رويس، 2003، كمـا نقـل إىل اإليطالية 
ديوان "املرائي واملراقي" للشـاعر محمد الخالدي، 2005؛ 

و"اليمن.. منتخبات شعرية" لعبدالعزيز املقالحي، 2006؛ 
وأما املرتجم اآلخر فهو محمد الخالدي، أبرز شعراء تونس 
املعارصيـن، يتـوىل يف الوقت الحـايل مهام بيت الشـعر يف 
تونس. سـبق له أن نـرش العديد من الدواويـن والروايات 
والرتجمـات، منها: "قراءة األسـفار املحرتقة" )شـعر(، 
"وطـن الشـاعر" )شـعر(، "مدينـة األنقاض")شـعر(، 
"سـيدة البيت العـايل" )رواية(، "قصائد الشـبق املعطر" 

)ترجمة(.
عظام الحّبار 

أوجينيو مونتايل
ترجمة: عزالدين عناية ومحمد الخالدي

عدد الصفحات: 163
النارش: "كلمة" أبوظبي.

 امل�ستقبل العراقي: متابعة
فرج يا�سني

 اأ�سطرة

السـّكري وضغط الدم والروماتيزم، ووهن القلب وإجهاد الشـيخوخة ، 
وعناء عمر من اإلحباط والفراق القرسي ملن تحب، أال يعد كل هذا مسوّغات 
مقنعة لوفاة عجوز يف الخامسـة والثمانني، ناهيك عن أن املوت ال يسـتأذن 
أحدا وال يستثنيه، وال يشرتط مقدمات أو أسبابا.. لكن معلمة األجيال الست 

منرية قضت بطريقة أخرى.
 ذهبـت إىل مكتبتهـا لتسـتل كتاب تفسـري األحالم ألبن سـريين من أحد 
األدراج؛ فهـوت مجموعـة كبرية من املجلدات فوق رأسـها وطرحتها أرضا، 
الفظة أنفاسـها األخـرية. وإن ولدها الطّماع كريم انفرد بهـا ذلك الصباح، 
ورشع يعيـد عـىل مسـامعها اسـطوانته املرشوخـة حـول اإلرث والحقوق 
والتنـازالت، واسـتئثار بناتها وأبنائهـن بمحبتها وأموالهـا. وإن كنتها أمل 
الحاقدة - كما يعرف الجميع - زوجة ابنها األوسـط خليل، هي التي دخلت 
خلسـة إىل حجرة نومها، وببساطة شـيطانية نزعت حجابها وكّورته فوق 
فـم العجوز وأنفهـا، ثم قيض األمـر. وإن لّصا ذكّيا جعل يسـاومها بعد أن 
استدرجها إىل املطبخ، بيد أنه فر مذعورا حني رآها تهوي عىل األرض ، وفمها 

مفتوح يزفر آخر األنفاس .
 كل هذا الكالم تم تعاطيه من قبل نسـاء ورجال الجريان والحي بأرسه، 

بعد إعالن حفيدتها الجامعية إيمان وفاة جدتها بنصف ساعة فقط. 

 املوعد

رمى خميس الجايجي اسـتكان الشـاي عىل املنضدة مـن دون أن ينظر 
يف وجهي، سـحنته هـذا اليوم ال تبرش بخري ؛ وخالفـا لعادته جعل يتحاىش 
النظـر إىل مـكان جلويس يف ذهابـه وإيابه بـني أرائك املقهى. هـل ارتكبت ُ 
خطأ َ من دون أن أدري؟ ربما ضاق بمزحتي يف الزيارة األخرية قبل أسـبوع، 
حني لم أرشب سـوى نصف االسـتكان قائال ً: إن شايه فقد جودته القديمة؛ 
لكنـه ليس من النوع الذي يأبـه لتفاهة ٍ مثل هذه ، ومع إنني كنت أمحضه 

ابتسـامة ً صافية عند مروره من جنب مقعـدي إال أنه لم يلتفت.. يا الهي، 
أنـا أحب خميس الجايجي، ولطاملا عرّبت عن إعجابي بدأبه وصربه وتفانيه 
من أجل عياله. وبما أن صديقي سعيد لن يأتي قبل موعدنا يف الخامسة من 
هذا املساء ، فال بأس بأن أتسىل بدعابته البيضاء هذه، إذ إن روايتها ستغدو 

استهالال مرتفا للقائي األسبوعي املعتاد مع صديقي سعيد.
 بعد الساعة الخامس بقليل؛ نظر إىل الساعة املعلّقة فوق الوجاق، وصّب 
اسـتكانا ً جديدا ً. وضع الشـاي أمامي عىل املنضدة، وقال بانكسـار واضح 
وعيناه مغرورقتان بالدموع: ال تنتظر صديقك سعيد؛ ألنه لن يأتي بعد هذا 

اليوم أبدا ً.   

عربية ترمجة  مونتايل" يف  "أوجينيو  قصتان قصريتان جدا

الدكتور ال�سيخ احمد الوائلي

أيهـا الرملـة التـي حضـنـت  
َعـْتـُه ِرداَء                                                                                                                           جســم حســيـٍن ولَفَّ

بلّغـي عنـي السـالم حسيـنـا 
                                                                                                                    واحملينـي استغـاثـًة ونــداَء

واسكبينـي دمعـاً علـى َرملَـِك
                                                                                                                  األسمـر يجـري محّبـة ووالء

وامزجيـنـي بـآهـٍة َنَفَثْتـهـا
                                                                                                                     زينـُب يـوم قـاســت األرزاء

وبآهـاِت نسـوٍة مـنـذ يــوم 
                                                                                                                           الّطـف لـآلَن ألهَبـْت كربـالء

يِه بأننـي لـم أَُعـْد أقـوى َخربِّ
                                                                                                                        علـى حـمـل مــا أََردُت أداء

لَـْم أَُعـْد ذلـك النعيـت الـذي
                                                                                                                      يحمـل ذكـراه لوعـة وشجـاء

ويناغـي بـوجـدِه ساجـعـات
                                                                                                                    َكـْم حملـَن الحنيـَن واألصـداء

وأواسـي بـه النَّبـي وأشجـي 
                                                                                                                    لعـلـيٍّ وأُْسـِعـُد الـزّهــراء

عرشات السنيـن وهـو بثغـري
                                                                                                          َنَغـٌم عــاش َيْسَحـراألجـواء

َنَغٌم يحمـل البطولـة واألمجـاد
                                                                                                          فـي كـل مهـدهـا والـفـداء

ويحـثُّ الدنيـا لتـزرَع أغلـى 
                                                                                                             تضحـيـاٍت وَتـْحـُصـُد اآلآلء

َرْغَم أنَّ املُصاب شـيٌء يفـوق 
                                                                                                           الوصَف َوْقَعاً وُيْعِجَز اإلحصـاء

وِسَمـار الَسـرَّاء ال َتَتأتَّـى دون 
                                                                                                        أن يحتسـي الفتـي الـَضـرَّاء

سيـدي إننـي إلـيـك انتـمـاٌء
                                                                                                         ولــو أنِّــي ال أبلــغ اإلنتـمــاء

وطموحات الطني والحمأ املسنوِن 
                                                                                                             هيـهـات تبـلـُغ الـجـوزاء

…. بـكـم وأَُمـنِّـي الّنـفـس
                                                                                                             أن تسعـد املُـنـى اإلدِّعــاء

فأعدني إلـى رحابـك يـا مـن
                                                                                                               يحمـل الُنبـل كلّـه والـوفـاء

واسـأل الله يـا دمــاً بــارك
ى الّسماء                                                                                                                األرض وأَْرَض بما توخَّ

قـام عنـي بُلْطـٍف  َسلُْه دفع السِّ
                                                                                                              منه َعمَّ الدنيـا ، وُيْشفـي الـدَّاء

َفـَيـداُه مبسوطـتـان ملثـلـي
                                                                                                             ُينفق الفضل فيهما كيـف يشـاء

يا ُحسيناً يـا مـن َشـَدْوُت بـه
                                                                                                              ُصْبحاً ، وناجيته بوجـدي مســاء



ساندي تتابع حرهبا عىل الزغبي
يبدو أن الفنانة، س�اندي، تس�عى للدخول يف حرب إعالمية مع الفنان�ة اللبنانية نوال الزغبي خالل 

الف�رة املقبل�ة، بعدما أعلنت قبل أيام أن نوال منعت منظمي حف�ل خريي تواجدت فيه بمدينة دبي 
من صعودها عىل املرسح، ووجهت دعوة للصحافيني لحضور مؤتمر صحفي سيعقد يف القاهرة يوم 

غد النتقاد نوال.
وهاجمت ساندي نوال قبل أيام يف بيان صحفي واستغربت موقفها وبررته بأنها –أي نوال– تخىش من 

جمهور ساندي العريض!! بل أضافت أن جمهور نوال ال يعنيها فجمهورها هي من الشباب واملراهقني 
الذين يتابعون أعمالها ويحرصون عىل حضور حفالتها.

ويأت�ي مؤتمر س�اندي يف الوقت الذي تنتظر فيه نقابة املوس�يقيني املرصية رد نظريته�ا اللبنانية حول 
الواقعة بعد أن أرس�لت ما قالته س�اندي يف التحقيق معها، ووعدت النقيبة اللبنانية بالرد عىل الش�كوى 

خالل عرشة أيام عىل األكثر.
إىل ذل�ك، ل�م تجد ترصيحات س�اندي املتتالية أي اهتمام م�ن الفنانة نوال الزغبي التي ل�م تعلق عىل األمر 

املس�ابقات ع�رب صفحتها الخاصة عىل مواق�ع التواصل االجتماعي، فيما اكتفت باإلعالن ع�ن ظهورها قريبا بربنامج 
"صوت الحياة" خالل أحد حلقات التصفيات النهائية التي انطلقت األسبوع املايض.

والجدير بالذكر أن ساندي منذ الحفل املذكور ترسل بشكل يومي تقريباً بيانات صحفية حول املوضوع بشكل فيه مبالغة 
كبرية، وكأنها تود إبقاء اس�مها يف دائرة التداول اإلعالمي وربطه باس�م الفنانة نوال الزغبي. واملبالغة ترتد عىل سلباً إن 

زادت عن الحد.

فرغيل بطلة "نظرية عمتي"
بدأت الفنانة الش�ابة، حورية فرغيل، التحضري الس�تئناف نش�اطها الفني يف مرص بعد أدائها فريضة الحج، ووافقت 

فرغيل عىل بطولة الفيلم السينمائي الجديد "نظرية عمتي" مع الفنان الشاب حسن الرداد، ليكون أول بطولة نسائية 
لها يف السينما.

الفيلم من إنتاج رشكة "دوالر فيلم"، ومن تأليف الكاتب بهاء طاهر، وإخراج إسالم خريي، وتدور أحداثه يف إطار كوميدي 
رومانيس حيث تنشأ قصة حب تواجه العديد من التحديات.

تجدر اإلشارة إيل أن حورية وافقت أيضاً عىل بطولة فيلم سينمائي جديد مع املنتج أحمد السبكي بعد نجاح فيلمها األخري 
"عبده موته"، فيما يعرض لها راهًنا مسلس�ل "املنتقم" الذي يعترب أول مسلس�ل روائي طويل وصل إىل 120 

حلقة.

ملاذا تقابل عياش مع هيفا بعد طالقها مبارشة؟
ال شك أن خرب طالق الفنانة هيفاء وهبي، ال يزال يحدث تبعات ويمأل 

الشعور بالغموض الذي اكتنف الكثريين منذ أن تداول هذا 
الخ�رب، وهذا االهتمام مرده م�ا تتمتع به وهبي من حب 

جماهري عريضة لها.
ولك�ن –وكما يقال- لي�س هناك دخان من غ�ري نار، فقد 

أث�ريت أخريا بعض التس�اؤالت عقب رؤي�ة هيفاء بصحبة 
مواطنه�ا رامي عياش أكث�ر من مرة عق�ب االنفصال، هذا 

األم�ر الذي دف�ع العديد م�ن أه�ل الصحافة والف�ن ينثرون 
األقاويل هنا وهناك.

ولكن الحقيقة التي جاءت عيل لسان النجمني، بأن مقابالتهما 
يف اوتيل “فورس�يزون” يف ب�ريوت، كان لصالح مجلة “ليالينا” 

حيث سيكونا نجما الغالف املجلة للعدد املقبل.
وق�د خضعا كال من رام�ي عياش والنجمة هيفا وهبي لجلس�ة 
تصوي�ر فوتوغ�رايف بعدس�ة املصور رشب�ل بو منص�ور يف هذا 

الفندق.
يذك�ر أن هيفا قد عادت مؤخراً من الوالي�ات املتحدة وفاجأت 

جمهورها بخرب انفصالها عن زوجها احمد ابو هش�يمة. أما 
الفن�ان رام�ي عياش فقد ح�ّل منذ أيام ضيف�اً عىل برنامج 

.mbc نورت” يف حلقة مميزة عرضت عىل شاشة“

معجبو تامر يذكرونه 
باميض بسمة

منذ أن أعلن الفنان املرصي تامر حس�ني زواجه من 
نجمة »ستار أكاديمي« بس�مة بوسيل يواصل رواد 
مواق�ع التواصل االجتماعي »فيس�بوك« و »توير« 
بحثه�م عن كل ما يتعلق ببس�مة م�ن صور قديمة 

وأخبار. 
معجبيو تامر ومعجباته جمعوا لبسمة صور خاصة 
لها من برنامج »ستار أكاديمي«، قائلني إنها قامت 
بعملية تجميل بأنفها، واستندوا يف قولهم إن بسمة 
كان لديها رغب�ة أثناء وجودها باألكاديمية يف إجراء 

عملية تجميل بأنفها.
ولم يقترص األمر عند ذلك فقط بل قاموا بالتفتيش عن 
صور لها مع زمالء جمعتها بهم صداقة باألكاديمية 

وم�ن بينهم يحي�ى صويص م�ن األردن الذي خرج يف 
بداية الربنامج، مش�ريين كذلك إىل صداقتها بالكويتي 
إبراهيم دشتي الذي قيل أنها عرفته بعد خروج يحيى.

نه�ا يف الوقت ال�ذي دافعت فيه املغربيات عن بس�مة، قائلني  إ
ه�م من ليس�ت يف حاجة للقيام بعملية تجمي�ل وأن الغيورين منها 

يفتشون وراءها.

بغداد/ عبد الجبار العتابي*

 عىل وقع أنغام التصفيق والفرح العفوي املنطلق من 
داخل الصدور، ويف قاعة املرسح الوطني ببغداد التي 
غصت تمام�ا بالحضور فلم يبق منه�ا مكان خاٍل، 
اختتم�ت فعالي�ات مهرجان بغداد ملرسح الش�باب 
العرب�ي بدورت�ه األوىل، وأعلن�ت نتائج منافس�اته 
وأس�دلت بغداد الس�تارة عىل تجربة أوىل ملهرجان 
عربي مرسحي ش�بابي مميز ازدهت به املساءات 
وتألألت األض�واء يف األمكنة هذه إىل وقت متأخر، 
اختتمت الفعاليات لكن الحنني ترك مش�تعال عىل 
أمل أن تكون التجربة الثانية ذات مس�احة أوسع 

من املشاركة وأكثر إبداعاً وتألقا.
اس�تمر املهرج�ان لثمانية أيام متتالية بمش�اركة 
ع�رشة ف�رق مرسحي�ة عربي�ة من م�رص وتونس 
والجزائ�ر واملغرب والس�ودان واإلمارات وس�وريا 
واألردن وس�لطنة عمان، فضال عن خمسة عروض 
عراقية وعرض واحد من كردستان، أقيمت عىل ثالثة 
مس�ارح هي املرسح الوطني ومرسح سمري أميس 
ومنت�دى املرسح، بمباركة جمه�ور كان يزداد يوما 
بعد آخر، وبنش�اط يف النقاش�ات والحوارات ما بني 
اهل املرسح ومحبيه وجمه�وره، وان اختلف النقاد 
واملهتمون يف تقييم ع�روض املهرجان، لكن الجميع 
اش�رك يف عّد ه�ذه املهرجان خط�وة جريئة وكبرية 
بغ�ض النظر عن الهف�وات التنظيمية، وللحقيقة ان 
وق�ع األعم�ال العماني�ة والجزائرية والتونس�ية كان 
كبريا بل إنها كانت حديث األيام التي تلت، وكان إعجاب 
املتابع�ني والجمهور فيه�ا أكثر من س�واها اال ان النتائج 

جاءت عىل غري ما يشتهي العمانيون والتوانسة.
 ويف ليلة الخت�ام التي أضفى عليها عزف عىل آلة لبيانو للفنان 
املغ�رب س�لطان الخطيب جم�اال آخ�ر، واس�تمتع الجمهور 
بالعرض الختامي الذي قدمه التونس�يون وكان بعنوان )قرص 

الشوك(، أعلنت جوائز املهرجان، فكانت جائزة أفضل ممثل عن 
دور أول من نصيب ثالث ممثالت شاركن يف مرسحية )نساء بال 
مالمح( من الجزائر , أم�ا جائزة أفضل إخراج فكانت للمخرج 
/ ع�الء قحطان عن مرسحية )باس�بورت( إضاف�ة اىل جائزة 

أفضل عرض مرسحي ملرسحية )باسبورت(.. 
أفض�ل  وجائ�زة 

ل��  س�ينوغرافيا 
الصمد(،  عبد  )انس 
أفض�ل  جائ�زة  أم�ا 
فقد  ن�ص مرسح�ي 
حجبت الختالف اآلراء 

وف�از بجائ�زة أفض�ل 
ممث�ل ع�ن دور ثان�ي 
الجزائ�ري )نداح احمد( 
يف مرسحي�ة ) نس�اء بال 
مالمح( أيضا, وعن جائزة 

اول  دور  ممث�ل  أفض�ل 
فكان�ت ل� )فيف�ي عادل( 
يف مرسحية )ليل�ة القتلة(، 
فيما نال�ت مرسحية )تذكر 

يد أيها الجس�د( للمخرج محمد  مؤ
كونه�ا  النق�اد  جائ�زة  أفضل عمل جماعي.ع�ىل 

   وق�د تألف�ت اللجنة التحكيمية من أس�ماء معروفة يف مجال 
الف�ن وامل�رسح وهم الفنان س�امي عبد الحميد رئيس�اً للجنة 
وعضوية كل من الدكتور س�امح مهران من مرص وهو مؤلف 
ومخ�رج مرسحي وزهرية ب�ن عمار/ وه�ي مؤلفة ومخرجة 
وممثل�ة مرسحي�ة من تون�س والدكت�ور جواد االس�دي وهو 
مؤلف ومخ�رج مرسحي عراقي والدكتور احم�د الغازي مدير 
مخت�رب املرسح وفنون العرض يف املغرب واحمد بن عامر كاتب 
وإعالمي من تونس وفؤاد الش�طي رئيس مجلس إدارة املرسح 
العربي من الكويت وأكرم اليوسف وهو كاتب ومخرج مرسحي 
س�وري وحاتم ع�ودة وهو مخ�رج مرسحي عراق�ي ومعاون 

مدي�ر املس�ارح يف دائرة الس�ينما وامل�رسح، فيم�ا كانت لجنة 
املش�اهدة تتألف من الدكتور ميمون الخالدي رئيساً وعضوية 

الدكت�ور  م�ن  والدكت�ور كل  ال�رزاق  عب�د  هيث�م 
حس�ني ع�يل ه�ارف والدكتور 
ياس�ني إس�ماعيل والدكت�ورة 

ليىل محمد وسهيل البياتي.
واذ الب�د م�ن اس�تطالع اراء 
ح�ول املهرج�ان يف ختام�ه 
وجوائ�زه وعروض�ه كانت 

ه�ذه  لن�ا 

الوقفات.
فق�د ق�ال الدكت�ور محمد 
فوجئن�ا  حبي�ب:  حس�ني 

لع�روض  كمتابع�ني  كث�ريا 
املرسح�ي  بغ�داد  مهرج�ان 
االوىل  دورت�ه  يف  للش�باب 
من بخيبة ل�م تكن متوقع�ة لعدد 

او العروض وتحدي�دا من العروض  املخت�ارة  العربي�ة 
املس�تضافة يف بغداد كونها عروضا تقرب من املرسح املدريس 
ربما وبدرجة مقبول، ربما هي عروض لم تهيأ أصال للمشاركة 
يف مهرج�ان مرسحي عربي، عروض متواضعة جدا عىل صعيد 
الفكرة والتأليف واالداء واالخراج مستلزمات العرض املرسحي 
كافة مع األس�ف، لك�ن هذا ال يعني ان املهرج�ان ال توجد فيه 

عروض مهم�ة وإبداعية فعال، مثل العرض الجزائري والعرض 
العمان�ي فض�ال عن الع�رض التونيس )طواس�ني(، أم�ا بقية 
الع�روض بما فيه�ا العروض العراقية مع األس�ف كنا نأمل ان 
تك�ون هذه الع�روض قد اختارته�ا لجان او لجن�ة تحضريية 
ولكن مع االسف لم تكن بمستوى املشهد املرسحي العراقي وال 
اعتقد ان هذه العروض املختارة للشباب هي فعال تمثل شباب 
امل�رسح الننا نتابع ش�باب امل�رسح العراقي وهن�اك إمكانيات 

أفضل  آخرين  كثريا مما قدم يف هذا املهرجان لشباب 
ب�دءا وتحدي�دا ع�ىل صعي�د 
الفك�ر املرسحي، فالش�باب 
العراقي�ون الذي�ن ش�اركوا 
يمتلك�وا  ل�م  املهرج�ان  يف 
وعي�ا مرسحي�ا وال ثقافة 
مرسحية كافي�ة تؤهلهم 
لك�ي يضع اس�مه مؤلفا 
ومخرجا، ربما يف التمثيل 
هن�اك مواه�ب مهم�ة 
التمثيل وحده ال  ولكن 
يكفي، فالسينوغرافيا 
والتأس�يس املنظ�ري 
االبداع�ي  الص�وري 
يكف�ي  ال  املبتك�ر 
م�ا  وه�ذا  لوح�ده 
توهم به الش�باب لالسف إنهم 
بتأسيس�هم لس�ينوغرافيا معينة مبهرة ملئة ضوء 
كهربائ�ي كما يف اح�د العروض لكنه لم يكن بمس�توى التلقي 

والتفاعل مع الجمهور.
واض�اف ح�ول الجوائز: اختالفن�ا كبري جدا م�ع لجنة تحكيم 
مهرج�ان بغ�داد ملرسح الش�باب العرب�ي يف توزيعه�ا للجوائز 

بتقييمات البعض منها لم يكن منصفا أبدا.
ام�ا املخرج املرسحي كاظ�م النصار فقال: ش�اهدت عددا من 
الع�روض وأن�ا اعترب الع�رض العمان�ي هو أفض�ل العروض، 

فبعض العروض ذهبت اىل املش�هد السيايس العراقي اليوم 
وبعض العروض العربية التفت إىل املشهد السيايس العربي 
وبعضه�ا غرد خارج هذه القضية، وبش�كل ع�ام أنا اعترب 
هذه تجربة اوىل للش�باب لطرح آرائهم وأفكارهم واعتقد يف 
املرة الثانية يكون املوضوع أفضل باالختيار من ناحية النص 
والعروض، ولكن هذه التجربة علينا ان نتقبلها ونش�اهدها 
ونناقش�ها، فال�ذي حص�ل بالع�روض العراقي�ة يحت�اج إىل 
مناقش�ة انه ملاذا يذهب الشباب اىل مناقشة الوضع السيايس 
بهذا الشكل املبارش وبهذا الشكل الذي يقدم من خالل اإلخراج 
واألداء والتمثي�ل، واعتق�د ان علينا ان نتأن�ى يف إصدار احكام 
ع�ىل هذه العروض، فه�ي تحتاج اىل وقت لك�ي تنضج، ولكن 
انا اعتقد ان مس�تقبل املرسح العراقي س�يكون هذه العروض 
ولي�س بال�رورة ان اكون انا مقتنع بها ولك�ن يبدو ان الجو 
العام يميل اىل هذه العروض ولكن ايضا من حق الشاب ان يقدم 

عروضا ولكن دون ان يتخىل عن عنارص العرض املرسحي.
  وقال املخرج املرسحي عيل امني: املهرجان قيمة دعائية وليست 
مرسحي�ة، عندما تم دع�وة فرق مرسحية م�ن الوطن العربي 
يجب ان تكون الفرق من اجود األعمال، وهناك اعمال ش�بابية 
جيدا جدا، فلماذا يدعون أسوأ األعمال الن هناك مصالح خاصة 
بالدعوات الخاصة ألجل الس�فر ملدراء دائرة السينما واملرسح، 
فل�و أخذنا املغرب فنحن نعرف ان هن�اك مخرجني رائعني جدا 
وأنا شاهدت الشباب هناك، وإذن ملاذا أتونا بفرقة ال اعرف من 
أي بلدي�ة وال تمثل أي يشء من املرسح املغربي املتطور، وكذلك 
فرق�ة االمارات الت�ي قدمت عمال لي�س مفهوما أب�دا، ويبدو 
ان العامل�ني فيه�ا ال يفهم�ون أي يشء يف امل�رسح، وال اعرف 
كيف تمت دعوتهم، فما قيمة املش�اركة يف املهرجان ..، أليس 
الشباب هم املستقبل؟ أغلب الفرق تنطبق عليهم الحالة، فأنا 
لم اجد هنا اإلش�ادات بامل�رسح االردني او الس�وري، ما عدا 
فرقة شباب محافظة بابل التي كانت مرسحيتهم )صور من 

بالدي( خارج املهرجان ولربما ألنه أجود األعمال.

•عن )إيالف(
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
مخ�رج دؤوب ال يح�ّب التوق�ف، وفض�ال ع�ن ذل�ك فهو 
يف طريق�ة لني�ل الش�هادة العليا بع�د ان أصب�ح طالبا يف 
الدراس�ات العليا والدراسة ال تؤثر عىل تواصله املرسحي اذ 
ان�ه منذ االن يعمل عىل اعادة عرض مرسحياته مرة أخرى 
وبرؤى إخراجية جديدة، هكذا عرّب املخرج املرسحي ظفار 

املفرجي، ل�)املستقبل العراقي( يف سياق الحوار اآلتي: 
لنق�ف عند نبذة عن اب�رز منجزاتك عىل صعيد   •

اإلخراج؟
نجحت يف إخراج 11 عرضا مرسحيا حتى هذه   -
اللحظ�ة .. وش�اركت يف اغلبها ضمن مهرجان�ات داخلية 
ويف مهرجان خارجي واح�د وهو مهرجان املرسح العربي 
الرابع للمونودراما يف الالذقية السورية من خالل مرسحية 
س�ندباد من تمثيل زياد اله�اليل وقد حصلت املرسحية عىل 
أربع جوائز داخ�ل العراق يف التمثيل ملرتني والس�نوغرافيا 

والتأليف. 
وما الذي تحدثت عنه املرسحية؟   •

تحدث�ت املرسحي�ة ع�ن انش�غاالت املواط�ن   -
العراقي العادي يف حظ سري حياته العادية والضغوط التي 
تع�رض لها.. علم�ا بان املرسحية أش�به بالس�رية الذاتية 

ملواطن عراقي عادي.
وماذا عن آخر عمل مرسحي لك؟  •

آخ�ر عم�ل مرسحي�ة كوميديا األيام الس�بعة   -
للمؤل�ف املبدع ع�يل عبد النب�ي الزيدي وت�م تقديمها عىل 
منت�دى املرسح وش�ارك فيه�ا كل من عبري فريد وجاس�م 
محمد وعمر ضياء الدين وإيمان عبد الحسن وعدي فاضل 
خليل وآخرين.. والحقيقية ان العمل قد تم إعداده لخشبة 
امل�رسح الوطني ولكنه عرض عىل منتدى املرسح ومع ذلك 
فقد الق�ى العمل النجاح املطلوب، وله�ذا من املؤمل أعادة 

العرض عىل خشبة املرسح الوطني الحقا. 

من املعروف ان امل�رسح العراقي محطة بارزة   •
يف مس�ار امل�رسح العرب�ي .. كي�ف تنظر لتجرب�ة املرسح 

العراقي العريق؟
الع�راق يمتلك عق�وال بارعة يف مج�ال البحث   -

والتجري�ب والتجدي�د باس�تنباط تج�ارب عاملي�ة وإعادة 
تأهيله�ا م�ن وجهته نظ�ر وتجرب�ة عراقي�ة ألن تاريخنا 
املرسحي حاف�ل باملؤثرين من القام�ات يف املحيط العربي 
أمثال: قاسم محمد وصالح القصب وإبراهيم جالل وسامي 
عبد الحميد وعزيز خيون ومع الجيل الالحق ابرزهم كاظم 
النصار واحمد حس�ن موىس وآخ�رون.. اىل جانب التاريخ 
للك�م الهائل من الجوائز التي حصل عليها املرسح العراقي 
من خالل املرسحات املهمة التي تش�ارك فيها العراق خالل 
املهرجان�ات العربية والدولي�ة .. وفضال عن ذلك فلقد كان 

العراق يقود الورشات املرسحية ويساهم يف صياغة بحوث 
مهمة عىل املس�توى العربي بل هناك مرسحيون عراقيون 
تج�اوزوا العربي�ة ووصل�وا اىل العاملية أمثال ح�ازم كمال 

الدين وسعدي يونس. 
كيف تنظر ل�دور ومكانة املخ�رج العراقي ما   •

بعد التغيري؟
مع األس�ف ان األعم�ال متذبذب�ة ، نحتاج إىل   -
االس�تقرار وبالتايل نحتاج إىل الع�ودة اىل املهرجانات 
املفق�ودة أمثال )املنتدى –م�رسح الطفل- املوندراما 
– بغ�داد .. وذل�ك من اجل ترس�يخ وترصني املوس�م 
املرسحي ع�ىل الرغم من ان هذا ال يمثل س�وى رأيي 
الشخيص.. وقد يواجه القائمون عىل املوسم املرسحي 

عقبات هم اعلم بها. 
كي�ف تنظ�ر إلقام�ة مهرج�ان بغ�داد ملرسح   •

الشباب العربي؟
ب�ادرة عظيم�ة وانا ش�خصيا اتمن�ى اإلكثار   -
م�ن هك�ذا مهرجانات من ه�ذا الن�وع ومهرجانات 
اخ�رى.. الن مثل هك�ذا مهرجانات تس�اهم يف إبراز 
صورة العراق الحقيقية بالنسبة للمثقفني والفنانني 
.. اىل جان�ب إظه�ار اآلخرين عىل التط�ور الحاصل يف 
العراق.. وبالتايل زي�ارة العراق لزيادة فرص التعارف 
مابني املرسحي�ني من خالل الزيارات املتبادلة .. وبان 

العراق أصبح أكثر امانا. 
اخريا .. هل من وقفة عند مشاريعك املقبلة؟   •

حاليا ان�ا طالب يف الدراس�ات العلي�ا وذاك ما   -
يشغلني اكثر الوقت ومع ذلك سأعمل عىل توظيف عرويض 
املرسحي�ة الس�ابقة للمش�اركة يف املهرجان�ات الخاص�ة 
بمرسح الطفل ومنها: مرسحية حكاية االم الطيبة للكاتب 
عب�د االمري الس�ماوي ومرسح�ة كوميديا األيام الس�بعة 

للكاتب عيل عبد النبي الزيدي. 
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ظفار املفرجي: تارخينا املرسحي حافل بالقامات

تشكييل: ال قطيعة بني الشباب والرواد

اس�تبعد الرس�ام التش�كييل عبد الرحيم يارس وجود قطيعة بني رس�امي الكاريكاتري الش�باب 

والرواد.

وق�ال يارس لوكالة أنب�اء محلية "ال توجد قطيعة بش�كل حاد، بدليل أن األجيال الش�ابة كانت 

تعم�ل دائماً م�ع أجيال أخرى، والجيل الجديد مطلع عىل األقل عىل الجيل الذي يس�بقه وقس�م 

منهم عمل يف معارض مشركة".

وأضاف: ربما هناك بعض الرسامني غري مطلعني عىل تجارب الرواد، لكن بالتأكيد هم مطلعون 

عىل أعمال الجيل الذي سبقهم. 

جدير بالذكر أن عبد الرحيم يارس من مواليد الديوانية عام 1951 وحاصل عىل الدبلوم من معهد 

الفنون الجميلة يف بغداد عام 1975 ثم حصل بعدها عىل شهادة البكالوريوس من كلية الفنون 

الجميلة بغداد فرع الرس�م عام 1980 ، و مارس الرس�م منذ العام 

.1970

مســـــــــــــــــــــرح
يف اختتام فعاليات مهرجان بغداد ملرسح الشباب العريب



ستيفن كولبرت في "مدام توسو"
أزاح متحف "مدام توس�و" يف واشنطن الس�تار عن تمثال من الشمع 

ملق�ّدم الربامج التلفزيوني املعروف 
يف  التهّكم�ي خصوص�اً  بأس�لوبه 

مجال السياسة، ستيفن كولربت.
دان  املتح�ف  ع�ام  مدي�ر  وأعل�ن 
روغوس�كي يف بي�ان، ع�ن وض�ع 
تمثال الشمع لكولربت، مشدداً عىل 
أنه أحد أكثر املتهكمني السياسيني 

يف البالد.
"س�تيفن  إن  روغوس�كي  وق�ال 
كولربت كان الخيار األمثل لتخليده 
بالش�مع، ونحن نعل�م أن ضيوفنا 

سيس�تمتعون  ب�ه  واملعجب�ني 
بالتواصل معه".

وح�ر كولربت )48 س�نة( حفل إزاحة الس�تار ع�ن تمثاله الذي 
يرتدي مالبس سبق أن ارتداها هو يف الواقع.

وأش�اد بدقة العمل، مشرياً إىل أن التمثال "حقيقي جداً لدرجة تثري 
خوفه".

ستيوارت تستمر بالظهور بتصميم لبناني
ح�ل بالعاصم�ة األملاني�ة برلني أمس نج�وم فيل�م "تواياليت" 
الفتت�اح الع�رض األول للج�زء األخ�ري، من سلس�لة األفالم 

الشهرية.
وبدت النجمة كريس�تن س�تيورات كالذهب 
يف ث�وب ذهب�ي الل�ون م�ن اييل 
صع�ب نس�قت معه ح�ذاء من  

. Christian Louboutin
لك�ن غ�ريت س�تيورات -22 
عاما- حذائه�ا الرتداء حذاء 

أكثر راحة ووضعت 
كتفيه�ا  ع�ىل 
س�رتها الجلدي�ة 

املفضلة لديها.
باتينسون  وظهر 
 ، ت ر ا س�تيو و
اس�تعادا  اللذان 
قتهم�ا  عال
عق�ب  رس�ميا 
لهم�ا  نفصا ا
عالق�ة  بس�بب 
ة  قص�ري
املمثلة  أقامتها 
م�ع  الش�ابة 
روبرت  املخرج 
 ، ز ر ند س�ا
بكني  متش�ا
أم�ام  األذرع 

املعجبني.
الج�زء  ويف 
م�ن  األخ�ري 
مصاص  سلسلة 
الدم�اء الرومانس�ية، تدور 
بي�ال  طفل�ة  ح�ول  األح�داث 
وإدوارد. وبحسب بيانات مخرج 
يتضم�ن  كون�دون،  بي�ل  الفيل�م 
الفيلم العديد من املش�اهد القتالية 
كما يحدث في�ه "تحول مفاجئ" يف 

مسار األحداث. بغداد/ عبد الجبار العتابي*

 عىل وقع أنغام التصفيق والفرح العفوي املنطلق من 
داخل الصدور، ويف قاعة املرسح الوطني ببغداد التي 
غصت تمام�ا بالحضور فلم يبق منه�ا مكان خاٍل، 
اختتم�ت فعالي�ات مهرجان بغداد ملرسح الش�باب 
العرب�ي بدورت�ه األوىل، وأعلن�ت نتائج منافس�اته 
وأس�دلت بغداد الس�تارة عىل تجربة أوىل ملهرجان 
عربي مرسحي ش�بابي مميز ازدهت به املساءات 
وتألألت األض�واء يف األمكنة هذه إىل وقت متأخر، 
اختتمت الفعاليات لكن الحنني ترك مش�تعال عىل 
أمل أن تكون التجربة الثانية ذات مس�احة أوسع 

من املشاركة وأكثر إبداعاً وتألقا.
اس�تمر املهرج�ان لثمانية أيام متتالية بمش�اركة 
ع�رة ف�رق مرسحي�ة عربي�ة من م�ر وتونس 
والجزائ�ر واملغرب والس�ودان واإلمارات وس�وريا 
واألردن وس�لطنة عمان، فضال عن خمسة عروض 
عراقية وعرض واحد من كردستان، أقيمت عىل ثالثة 
مس�ارح هي املرسح الوطني ومرسح سمري أميس 
ومنت�دى املرسح، بمباركة جمه�ور كان يزداد يوما 
بعد آخر، وبنش�اط يف النقاش�ات والحوارات ما بني 
اهل املرسح ومحبيه وجمه�وره، وان اختلف النقاد 
واملهتمون يف تقييم ع�روض املهرجان، لكن الجميع 
اش�رك يف عّد ه�ذه املهرجان خط�وة جريئة وكبرية 
بغ�ض النظر عن الهف�وات التنظيمية، وللحقيقة ان 
وق�ع األعم�ال العماني�ة والجزائرية والتونس�ية كان 
كبريا بل إنها كانت حديث األيام التي تلت، وكان إعجاب 
املتابع�ني والجمهور فيه�ا أكثر من س�واها اال ان النتائج 

جاءت عىل غري ما يشتهي العمانيون والتوانسة.
 ويف ليلة الخت�ام التي أضفى عليها عزف عىل آلة لبيانو للفنان 
املغ�رب س�لطان الخطيب جم�اال آخ�ر، واس�تمتع الجمهور 
بالعرض الختامي الذي قدمه التونس�يون وكان بعنوان )قر 

الشوك(، أعلنت جوائز املهرجان، فكانت جائزة أفضل ممثل عن 
دور أول من نصيب ثالث ممثالت شاركن يف مرسحية )نساء بال 
مالمح( من الجزائر , أم�ا جائزة أفضل إخراج فكانت للمخرج 
/ ع�الء قحطان عن مرسحية )باس�بورت( إضاف�ة اىل جائزة 

أفضل عرض مرسحي ملرسحية )باسبورت(.. 
أفض�ل  وجائ�زة 

ل��  س�ينوغرافيا 
الصمد(،  عبد  )انس 
أفض�ل  جائ�زة  أم�ا 
فقد  ن�ص مرسح�ي 
حجبت الختالف اآلراء 

وف�از بجائ�زة أفض�ل 
ممث�ل ع�ن دور ثان�ي 
الجزائ�ري )نداح احمد( 
يف مرسحي�ة ) نس�اء بال 
مالمح( أيضا, وعن جائزة 

اول  دور  ممث�ل  أفض�ل 
فكان�ت ل� )فيف�ي عادل( 
يف مرسحية )ليل�ة القتلة(، 
فيما نال�ت مرسحية )تذكر 

يد أيها الجس�د( للمخرج محمد  مؤ
كونه�ا  النق�اد  جائ�زة  أفضل عمل جماعي.ع�ىل 

   وق�د تألف�ت اللجنة التحكيمية من أس�ماء معروفة يف مجال 
الف�ن وامل�رسح وهم الفنان س�امي عبد الحميد رئيس�اً للجنة 
وعضوية كل من الدكتور س�امح مهران من مر وهو مؤلف 
ومخ�رج مرسحي وزهرية ب�ن عمار/ وه�ي مؤلفة ومخرجة 
وممثل�ة مرسحي�ة من تون�س والدكت�ور جواد االس�دي وهو 
مؤلف ومخ�رج مرسحي عراقي والدكتور احم�د الغازي مدير 
مخت�رب املرسح وفنون العرض يف املغرب واحمد بن عامر كاتب 
وإعالمي من تونس وفؤاد الش�طي رئيس مجلس إدارة املرسح 
العربي من الكويت وأكرم اليوسف وهو كاتب ومخرج مرسحي 
س�وري وحاتم ع�ودة وهو مخ�رج مرسحي عراق�ي ومعاون 

مدي�ر املس�ارح يف دائرة الس�ينما وامل�رسح، فيم�ا كانت لجنة 
املش�اهدة تتألف من الدكتور ميمون الخالدي رئيساً وعضوية 

الدكت�ور  م�ن  والدكت�ور كل  ال�رزاق  عب�د  هيث�م 
حس�ني ع�يل ه�ارف والدكتور 
ياس�ني إس�ماعيل والدكت�ورة 

ليىل محمد وسهيل البياتي.
واذ الب�د م�ن اس�تطالع اراء 
ح�ول املهرج�ان يف ختام�ه 
وجوائ�زه وعروض�ه كانت 

ه�ذه  لن�ا 

الوقفات.
فق�د ق�ال الدكت�ور محمد 
فوجئن�ا  حبي�ب:  حس�ني 

لع�روض  كمتابع�ني  كث�ريا 
املرسح�ي  بغ�داد  مهرج�ان 
االوىل  دورت�ه  يف  للش�باب 
من بخيبة ل�م تكن متوقع�ة لعدد 

او العروض وتحدي�دا من العروض  املخت�ارة  العربي�ة 
املس�تضافة يف بغداد كونها عروضا تقرب من املرسح املدريس 
ربما وبدرجة مقبول، ربما هي عروض لم تهيأ أصال للمشاركة 
يف مهرج�ان مرسحي عربي، عروض متواضعة جدا عىل صعيد 
الفكرة والتأليف واالداء واالخراج مستلزمات العرض املرسحي 
كافة مع األس�ف، لك�ن هذا ال يعني ان املهرج�ان ال توجد فيه 

عروض مهم�ة وإبداعية فعال، مثل العرض الجزائري والعرض 
العمان�ي فض�ال عن الع�رض التونيس )طواس�ني(، أم�ا بقية 
الع�روض بما فيه�ا العروض العراقية مع األس�ف كنا نأمل ان 
تك�ون هذه الع�روض قد اختارته�ا لجان او لجن�ة تحضريية 
ولكن مع االسف لم تكن بمستوى املشهد املرسحي العراقي وال 
اعتقد ان هذه العروض املختارة للشباب هي فعال تمثل شباب 
امل�رسح الننا نتابع ش�باب امل�رسح العراقي وهن�اك إمكانيات 

أفضل  آخرين  كثريا مما قدم يف هذا املهرجان لشباب 
ب�دءا وتحدي�دا ع�ىل صعي�د 
الفك�ر املرسحي، فالش�باب 
العراقي�ون الذي�ن ش�اركوا 
يمتلك�وا  ل�م  املهرج�ان  يف 
وعي�ا مرسحي�ا وال ثقافة 
مرسحية كافي�ة تؤهلهم 
لك�ي يضع اس�مه مؤلفا 
ومخرجا، ربما يف التمثيل 
هن�اك مواه�ب مهم�ة 
التمثيل وحده ال  ولكن 
يكفي، فالسينوغرافيا 
والتأس�يس املنظ�ري 
االبداع�ي  الص�وري 
يكف�ي  ال  املبتك�ر 
م�ا  وه�ذا  لوح�ده 
توهم به الش�باب لالسف إنهم 
بتأسيس�هم لس�ينوغرافيا معينة مبهرة ملئة ضوء 
كهربائ�ي كما يف اح�د العروض لكنه لم يكن بمس�توى التلقي 

والتفاعل مع الجمهور.
واض�اف ح�ول الجوائز: اختالفن�ا كبري جدا م�ع لجنة تحكيم 
مهرج�ان بغ�داد ملرسح الش�باب العرب�ي يف توزيعه�ا للجوائز 

بتقييمات البعض منها لم يكن منصفا أبدا.
ام�ا املخرج املرسحي كاظ�م النصار فقال: ش�اهدت عددا من 
الع�روض وأن�ا اعترب الع�رض العمان�ي هو أفض�ل العروض، 

فبعض العروض ذهبت اىل املش�هد السيايس العراقي اليوم 
وبعض العروض العربية التفت إىل املشهد السيايس العربي 
وبعضه�ا غرد خارج هذه القضية، وبش�كل ع�ام أنا اعترب 
هذه تجربة اوىل للش�باب لطرح آرائهم وأفكارهم واعتقد يف 
املرة الثانية يكون املوضوع أفضل باالختيار من ناحية النص 
والعروض، ولكن هذه التجربة علينا ان نتقبلها ونش�اهدها 
ونناقش�ها، فال�ذي حص�ل بالع�روض العراقي�ة يحت�اج إىل 
مناقش�ة انه ملاذا يذهب الشباب اىل مناقشة الوضع السيايس 
بهذا الشكل املبارش وبهذا الشكل الذي يقدم من خالل اإلخراج 
واألداء والتمثي�ل، واعتق�د ان علينا ان نتأن�ى يف إصدار احكام 
ع�ىل هذه العروض، فه�ي تحتاج اىل وقت لك�ي تنضج، ولكن 
انا اعتقد ان مس�تقبل املرسح العراقي س�يكون هذه العروض 
ولي�س بال�رورة ان اكون انا مقتنع بها ولك�ن يبدو ان الجو 
العام يميل اىل هذه العروض ولكن ايضا من حق الشاب ان يقدم 

عروضا ولكن دون ان يتخىل عن عنارص العرض املرسحي.
  وقال املخرج املرسحي عيل امني: املهرجان قيمة دعائية وليست 
مرسحي�ة، عندما تم دع�وة فرق مرسحية م�ن الوطن العربي 
يجب ان تكون الفرق من اجود األعمال، وهناك اعمال ش�بابية 
جيدا جدا، فلماذا يدعون أسوأ األعمال الن هناك مصالح خاصة 
بالدعوات الخاصة ألجل الس�فر ملدراء دائرة السينما واملرسح، 
فل�و أخذنا املغرب فنحن نعرف ان هن�اك مخرجني رائعني جدا 
وأنا شاهدت الشباب هناك، وإذن ملاذا أتونا بفرقة ال اعرف من 
أي بلدي�ة وال تمثل أي يشء من املرسح املغربي املتطور، وكذلك 
فرق�ة االمارات الت�ي قدمت عمال لي�س مفهوما أب�دا، ويبدو 
ان العامل�ني فيه�ا ال يفهم�ون أي يشء يف امل�رسح، وال اعرف 
كيف تمت دعوتهم، فما قيمة املش�اركة يف املهرجان ..، أليس 
الشباب هم املستقبل؟ أغلب الفرق تنطبق عليهم الحالة، فأنا 
لم اجد هنا اإلش�ادات بامل�رسح االردني او الس�وري، ما عدا 
فرقة شباب محافظة بابل التي كانت مرسحيتهم )صور من 

بالدي( خارج املهرجان ولربما ألنه أجود األعمال.

•عن )إيالف(

اجلزائر تتألق وشباب العراق حيصدون حصة األسد!

www.almustakbalpaper.net

مــن هناك

 العدد )385(  االحد 18  تشرين الثاني  2012

ت��رددت أنباء عن اس��تعداد يارا 
نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، 
لخ��وض أول تجربة لها في مجال 
تقدي��م البرنام��ج التليفزيونية. 
ع��دد م��ن المواق��ع اإللكترونية، 
أك��دت أن زوج��ة عم��اد متع��ب 
مهاجم الن��ادي األهلي والمنتخب 
ف��ي  بالفع��ل  ب��دأت  المص��ري، 
تس��جيل أولى حلقات برنامجها، 
 mbc المقرر عرضه على شاش��ة
مصر.البرنامج الذي سُتقدمه يارا 
س��يحمل اس��م »ي��ارا والنجوم«، 
وتق��وم فكرت��ه على اس��تضافة 
الق��دم  ك��رة  نج��وم  زوج��ات 

المصرية.

مسرحية عرض غير قابل للنقد 

وجسد غير قابل للتشريح 

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تأليف/ قيص محمد السماني 

اخراج/ ابو بكر محمد الشيخ

الفني�ون/ عم�اد الدين قري�ب الله مخ�رج منفذ – 

حازم حسن 

اإلض�اءة/ محمد عبد الرحمن س�عيد ديكور وازياء 

معتز عبد الكريم الصوت 

تمثي�ل / الكرار الزين الكرار- ن�زار محمد جمعة – 

مجدي عبد الله عوض- املعز حسني جعفر – هنادي 

عمر عبد املنعم 

الزمان/ ترين الثاني 2012 

مرسح   / امل�كان 

سينما سمرياميس 

املناس�بة/ مهرجان بغداد ملرسح الشباب العربي – 

الدورة االوىل 

يف اطار س�عينا الدؤوب اىل ان نقدم مرسحا سودانيا 

.. نح�اول ونح�اول بمزي�د م�ن  لغ�ة ومضمون�ا 

املحاوالت. 

املخرج

ابو بكر محمد الشيخ

سناء عبد الرحمن: اخترت 
دورا مشاكسًا

ذكرت الفنانة س�ناء عبد الرحمن أنها 
ولكونه�ا تبح�ث ع�ن ادوار مشاكس�ة 

لش�خصيتها فق�د وافق�ت مؤخ�را ع�ىل 
تجس�يد ش�خصية مس�عودة أخت س�ليمة 
مراد يف مسلس�ل سليمة باشا الذي تم عرضه 
يف رمض�ان املايض ولكون ال�دور يحتوي عىل 
فس�حة للتعبري اكثر عىل الرغم من انه قصري 

  .
واضافت الفنانة سناء بان أداءها لشخصية 

مس�عودة كان يعتم�د ع�ىل خربته�ا اوال 
ولكونه ليس من االدوار التي تحتاج 

دراس�ة  معمق�ة فهو فق�ط مختلف اىل 
ولم تقدم مثله سابقا.

فيلم  التنفيذ"..  وقف  مع  "اغتيال 
يجسد التعايش السلمي

يس�تعد املخ�رج ف�اروق القي�يس إلنت�اج فيلمه 

)اغتي�ال م�ع وق�ف التنفيذ( قصة س�الم محمد 

سلمان وسيناريو وحوار سمري النجم.

وع�ن الفيلم قالت رئيس قس�م العالقات واإلعالم 

زينب القصاب لوس�ائل إعالم "ش�ارك يف التمثيل 

هناء محمد وفالح إبراهي�م وزهرة الربيعي وطه 

علوان، حيث تدور أحداث الفيلم عن رجل مسيحي 

يتعرض ملحاوالت اغتي�ال عدة فيلجأ يف النهاية إىل 

عائل�ة مس�لمة وجامع وتبط�ل العائلة املس�لمة 

محاولة اغتياله".

وتابع�ت القص�اب: أن الفيلم يناق�ش التالحم بني 

الطوائف والديانات وكيفية حماية املسلم للمسيحي 

ينتم�ي  ال  باالغتي�االت  يق�وم  وال�ذي  وبالعك�س 

للطائفتني بل هو وكيل الشيطان عىل األرض.

وأضافت: يعد هذا العمل رابع فيلم س�ينمائي ضمن 

اإلنت�اج الذي يحوي  )21( فيلم�اً كإنتاج ضخم عده 

املختص�ون بالس�ينما لصالح بغداد عاصم�ة الثقافة 

العربية لعام2013.

تاتوم أكثر الرجال جاذبية 2012

اخت�ارت مجلة "بيب�ول" الب�ارزة، املمثل تش�اننغ تاتوم للقب 

"أكثر الرجال جاذبية،" عىل قيد الحياة لعام 2012.

وقال املمثل الشاب، 32 عاما، إنه لم يتوقع أن يقع اختيار املجلة 

عليه، وأض�اف: "ألقوم بمقال�ب كثرية مع أصدقائ�ي، وعندما 

ت النبأ.. فكرت أنه مقلب، وقلت لهم إنكم تعبثون معم."
سمع

وت�زوج تش�اننغ ع�ام 2009 م�ن رشيكت�ه يف بطول�ة الفيل�م 

االستعرايض Step Up املمثلة جينا ديوان.

وتألق تش�اننغ يف العام الجاري، من خالل ع�دة أفالم من بينها 

 Magic باإلضاف�ة إىل فيلم ،Jump Street 21 وفيل�م ،The Vow

.Mike

ويعمل املمثل الش�اب حاليا عىل تصوير قصة حياة بطل أوملبي 

يف فيلم Foxcatcher، والذي سيعرض يف عام 2013.

يف اختتام فعاليات مهرجان بغداد ملرسح الشباب العريب



موظفو األجور اليومية في الدوائر الحكومية

رواتب متدنية ومعاناة دائمة وقلق من الترسيح 

عامل األجور اليومية وتثبيتهم عىل املالك الدائم

       امل�شتقبل العراقي/ ب�شرى ال�شمري
أس�وة بجميع موظف�ي الدولة عل�ى المالك 
الدائ�م, ي�ؤدون واجبه�م ب�كل اتق�ان, فهم 
يحض�رون وفق�اً للزمن المح�دد ويغادرون 
الدائرة مع االخرين, ولكن يتم تسريحهم في 
أي وقت, رغم رواتبهم المتدنية والتي التكفي 
كأج�ور نقل فيما يحلمون بيوم يكونون فيه 
أس�وة بالموظفين المؤقتي�ن او على المالك 
الدائم، علما ان اغلبهم من اصحاب الشهادات 
والتحصي�ل الدراس�ي المناس�ب وم�ن ذوي 
الخب�رة ف�ي العمل.. ه�م دون ادن�ى حقوق 
فقد حجبوا عنهم س�اعات العم�ل االضافية 
والخطورة والتقاعد.. هؤالء وقعوا همومهم 

على طاولة "المستقبل العراقي". 

الأجري اليومي
االجي�ر اليومي ه�ادي محمد ف�ي توصيفه 
لحالة االجير قال باختصار "هو كل ش�خص 
يس�تخدم في الدائ�رة للقيام بأعم�ال مؤقتة 
أو موس�مية أو دائمة لق�اء أجر يومي، وهو 
ال�ى ذلك ذلك يمكن القول عنه، المعدوم الذي 
يعمل داخل دوائر الدولة ومؤسساتها وتحت 
غط�اء الميزانية )االنفجاري�ة( دون مراعاة 
ألبس�ط حقوقه الوطنية، فهو يأخذ ابس�ط 
األج�ور دون النظ�ر الى اختصاص�ه العملي 
او العلم�ي، وقد ينظر له المس�ؤول على انه 
اضع�ف نقطة في الدائرة ويمكن االس�تغناء 
عن خدمات�ه دون مراعاة وضعه االقتصادي 
واالجتماع�ي والعائل�ي او تحصيله العلمي . 
"واض�اف  وهناك نرى في العديد من الدوائر 
الخدمية آالف األجراء يعملون باألجر اليومي 
منذ س�نين طويلة بعضها تع�دت الخمس او 
السبع س�نوات ولم يلتفت إليهم اي مسؤول 
او ينظر له�م بعين الرحمة ، وهؤالء األجراء 
من العمال والموظفين من حملة الش�هادات 
الذين يكدون من الصباح الباكر وحتى المساء 
ويحرمون من ابس�ط حقوقه�م االجتماعية 
واالقتصادية وتس�تقطع منهم اي�ام الجمع 
والعط�ل فمنه�م من يحمل الش�هادات العليا 
وربما أعلى من ش�هادة المسؤول او توازيه. 
وأيضا نحن نالح�ظ الكثير من دوائر االمانة 
وغيرها، ول�وال جهود ه�ؤالء لتوقف العمل 

بها وألصبحت خاوية". 

معاناة الأجري اليومي
ام�ا الموظفة الهام احم�د فتقول عن معاناة 
االجي�ر اليومي، "أن االجي�ر اليومي معاناته 
كثي�رة وكبيرة وم�ن أهم ه�ذه المعاناة هي 
أس�تقطاع اي�ام الجم�ع والعطل الرس�مية، 
وم�ا أكثره�ا في ه�ذا البل�د حي�ث ان هناك 
عوائل كثي�رة تعتمد اعتم�ادا كامال على هذا 
الرات�ب الزهي�د مقارن�ة مع روات�ب االقران 

من الموظفين اضافة الى ان س�اعات 
العمل طويلة ج�دا يعاملون فيها كما 
يعام�ل الموظف عل�ى الم�الك الدائم 
م�ن حيث س�اعات العم�ل المتواصل 
يوميا, ولكن الفرق الرئيس أن األجير 
يتقاضى عش�رة االف دينار فقط في 
اليوم، وهن�اك تأخير تس�ليم االجور 
ع�ن موعده�ا أليام ع�دة وق�د تصل 

احيانا الى أسبوع، مع العلم أن بعض الدوائر 
تعتمد اعتمادا كامال عل�ى األجراء اليوميين، 
فلم�اذا ال يحق لهم التثبيت مع ان اغلبهم من 
أصح�اب الش�هادات واالختصاصات؟ ". هذا 

وأكد عدد من موظفي االجور اليومية في 
بلدية الش�علة قوله�م "نحن موظفو 
األجور اليومية في أمانة بغداد نطالب 
ونلتمس م�ن امين بغداد بتثبيتنا على 
الم�الك الدائم وخصوصا ونحن نعمل 
ألكث�ر م�ن خمس س�نوات ف�ي هذه 
الدائرة، وكذلك نعان�ي من قلة الراتب 
وعدم شمولنا بمخصصات الخطورة 

والزوجية والساعات اإلضافية" .

حملة �شهادات ولكن ؟!
ويق�ول المهن�دس احمد ثابت مدير قس�م 
بلدي�ة  دائ�رة  والمتابع�ة ف�ي  التخطي�ط 

بع�د  العراق�ي"  ل�"المس�تقبل  الش�علة, 
االنفت�اح الكبي�ر عل�ى دولة المؤسس�ات 
الموظفي�ن  م�ن  كبي�رة  اع�داد  وقب�ول 
واالس�تفادة من ق�رار الحكومة الس�ابقة 
بتحوي�ل الوظائف العس�كرية الى وظائف 
مدني�ة فأصب�ح العمل طلب�ا على موظفي 

الم�الك والعقود واالج�ور اليومية.. ولكن 
اغلب موظفي االجور اليومية هم من الذين 
يحمل�ون الش�هادات واجبرته�م الظروف 

الصعب�ة للعمل ف�ي امانة بغ�داد، وان أهم 
المعان�اة ه�ي عدم وج�ود قان�ون يحمي 
هذه الش�ريحة ويحف�ظ حقوقها وبمجرد 
انهاء عقد االجر تنس�ى كافة حقوقه،  لذا 
نحن بحاج�ة إلى تنظيم عملهم وينبغي ان 
تك�ون هناك خطة مدروس�ة للدولة لتعين 

ه�ذه الش�ريحة النائمة عل�ى جراحها مع 
الوزارات المعنية وبصيغة رس�مية وألخذ 
حقوقه�م التقاعدية وف�ق قانون يحميهم 

من قبل مجل�س النواب وهم اصحاب 
االصاب�ع البنفس�جية الت�ي دح�رت 

اإلرهاب وشكلت الحكومة" 

.رواتب متدنية واإجازات ممنوعة
أم�ا الموظف�ة أمي�رة رس�ن  فتقول " 
نح�ن ش�ريحة األج�ور اليومي�ة لدين�ا 
معاناة كبيرة منها قلة الراتب الشهري، 
باإلضافة إلى قطع أيام العطل والجمع 
وكل المناس�بات، وبدون ضم�ان اجتماعي، 
أو خط�ورة أو س�اعات إضافي�ة وال تقاعد’ 
بينما موظ�ف المالك يحظ�ى بالمخصصات 
وحت�ى  والتقاع�د  والخط�ورة  والحواف�ز 
يس�تطيع اكمال دراسته في أية مرحلة 
والمعان�اة الكبرى هي ش�بح التقليص 
وال يوجد  نظام أو قانون يحمي األجور 

اليومية ".

املطلوب قانون يحمي حقوقهم
وم�ن جه�ة أخ�رى قال"أب�و زه�راء" 
محم�د قاس�م ال�ذي يعم�ل في قس�م 
المتابع�ة بأمانة بغ�داد "الحمد لله بعد 
التحول الكبي�ر من نظ�ام دكتاتوري الى 
نظ�ام ديمقراط�ي ف�ي دول�ة المؤسس�ات, 
ولكن لألس�ف الش�ديد أصبحت دوائر الدولة 

)دوائ�ر اجتماعي�ة( ألنه�ا تض�م األخ, وابن 
الع�م, والخ�ال, واب�ن األخ�ت ف�ي الدوائ�ر, 
ألن المس�ؤول هو م�ن جاء بأقاربه ونس�ى 
اآلخري�ن، وأنا قد مضى عل�ى عملي اكثر من 
ست سنوات ونصف السنة، في دائرة الشعلة 
قس�م التخطي�ط والمتابع�ة، ول�دي عائل�ة 
مكونة من ثمانية اش�خاص واتقاضى راتبا 
ش�هريا قدره 300 الف دينار عراقي ولألسف 
هناك من يعمل على المالك الدائم وهو طالب 
ف�ي مرحلة المتوس�طة وحت�ى تخرجه من 
الدراس�ة الجامعي�ة )طبع�ا جامع�ة اهلية( 
وهو يتقاضى الراتب والحقوق كافة, وهناك 
من ه�و متف�رغ للدراس�ة وراتبه الش�هري 
يأت�ي الي�ه كل 30 يوم�ا, ولألس�ف الش�ديد 
نحن ش�ريحة االجور اليومية نعمل لساعات 
طويل�ة وبجهود تذكر لكن ..؟ وأقول األجور 
اليومي�ة ه�م الي�د الحقيقية لدوائ�ر الدولة، 
وعل�ى الحكومة العراقية س�ن قانون يحمي 

موظفي األجور اليومية ".

طالب جامعي واأجري يومي ؟!
الش�اب كريم جاب�ر )23( عام�ا موظف في 
دائ�رة تابعة لوزارة اإلس�كان خريج اعدادية 
يعمل بصف�ة كات�ب، يقول": اضط�ررت ان 
اعم�ل بأج�ور يومية بع�د ان اتعبن�ي البحث 
ع�ن عم�ل أو تعيين في احدى دوائ�ر الدولة، 
وم�ا اضطرني ه�و كوني طالب�ا جامعيا في 
الدراسة المسائية ومتطلباتي كثيرة وبحاجة 
إلى دخل مالي ثابت لس�د حاجاتي الدراسية. 
ويكمل حديث�ه قائال: ان هذه الوظيفة ورغم 
أجورها البس�يطة إال انه يتم استقطاع أجور 
أيام العطل والمناسبات، فيما تسري ضوابط 
العمل من التزام بالوقت وأداء الواجبات على 
جميع الموظفين بصورة متساوية ولكن غير 
عادلة حيث تكون س�اعات ال�دوام للموظف 

اليومي النتقص عن الموظفين اآلخرين.

وخريج اأي�شًا
أم�ا عب�اس الموس�وي )32( بكالوري�وس 
آداب يعمل بصف�ة األجور اليومية في إحدى 
الدوائ�ر ألخدمي�ة يق�ول أن راتبه اليس�اوي 
مايشتريه المسؤول من كرزات أو مكسرات 
ألطفال�ه، ويضيف انه اليعتمد على راتبه في 
األجور اليومية، ألنه يعمل في مجاالت أخرى 
لكن بعد الظهر وهذا ما جعلني أتحمل الراتب 
المتدن�ي في هذه الدائرة كذل�ك أتأمل تثبيتي 
عل�ى المالك، ولكن تهزنا بي�ن الحين واآلخر 
بع�ض الدعايات الت�ي يطلقها المس�ؤولون 
ح�ول مصيرن�ا وإنه�اء التعاقد معن�ا، حتى 
أصبح�ت قضي�ة األجور اليومي�ة واحدة من 
حم�الت الدعاي�ة لبع�ض الكتل السياس�ية، 
فتطالب بين الحين واآلخ�ر بضرورة تثبيتنا 

لكنه كالم إعالمي فقط ال أكثر.

        امل�شتقبل العراقي/ متابعة
تتجدد م�ع كل عام أمنيات عم�ال األجور اليومية 
ف�ي مختل�ف ال�وزارات والدوائ�ر الحكومي�ة في 
إمكانية تثبيتهم على الم�الك الدائم لتلك الوزارات 
والدوائ�ر. إذ تتراوح معاناته�م مابين قلة األجور 
الت�ي يحصلون عليها من جه�ة, ومصاعب العمل 
ال�ذي يزاولون�ه من جه�ة أخ�رى. إال أن أمنياتهم 
وحتى مطالباتهم المستمرة تصطدم بالواقع الذي 
يفرض نفس�ه تحت يافطة) ال توجد تخصيصات 

وظيفية(.

تربير جاهز ؟!
العامل رائد حس�ين بّين انه يعمل باألجور اليومية 
من�ذ الع�ام 2006 وم�ازال مس�تمرا عل�ى أمل أن 
يت�م تثبيته عل�ى المالك الدائ�م لدى الدائ�رة التي 
يعمل فيه�ا على الرغم من تدني مس�توى األجور 
وصعوبات العمل. مش�يرا إل�ى أن التبرير الجاهز 
من قبل الدائرة الت�ي يعمل فيها في رفض طلباته 
العدي�دة لتثبيت�ه عل�ى المالك الدائم ه�و: ال توجد 

تخصيصات وظيفية في الوقت الحاضر.
وتقف قضية )قلة التخصيصات المالية( للوزارات 
والدوائ�ر الحكومي�ة برغ�م الموازنات الس�نوية 
الكبيرة عائق�ا حقيقيا أمام تثبي�ت عمال األجور 
اليومي�ة على المالك الدائم, إذ يش�ير احمد محمد 
عبد الواحد)عامل بأجر يومي( أن طول الفترة التي 
قضاه�ا في الوزارة التي يعمل فيها كعامل بأجور 

يومية وعشرات الطلبات التي رفعها إلى رؤسائه في 
العمل إلى جانب حاجة الدائرة لخدماته لم 
تشفع له في الحصول على وظيفة دائمية 
ضم�ن المالك الدائم لل�وزارة, موضحا أن 
قلة األجور الت�ي يتقاضاها عمال األجور 
اليومي�ة دفعت بالكثيرين منه�م إلى ترك 
العم�ل والبحث عن عمل بدي�ل يدر أرباحا 
أعلى كونهم مس�ؤولين ع�ن إعالة عوائل 

كبيرة.

قلة فر�ص العمل و�شعوبة التعيني
ودفع�ت قضي�ة صعوب�ة الحص�ول على 
فرص�ة عمل, الكثير من حملة الش�هادات 
الجامعي�ة إلى االنخ�راط بالعم�ل كعمال 
أج�ور يومي�ة ف�ي مه�ن ال تتناس�ب مع 
تحصيلهم العلمي، حيث بين نصيف جاسم 
)خريج كلية التربي�ة / علم االجتماع( أن 

قلة فرص العمل وصعوبة التعيين ضمن االختصاص 
العلم�ي ال�ذي يحمل�ه, اضطره إل�ى العم�ل كعامل 
باألجور اليومية بأمل الحصول على وظيفة دائمية. 
مطالب�ا أن يت�م تثبيت حمل�ة الش�هادات الجامعية 
العاملين كعمال باألجور اليومية ضمن المالك الدائم 
ل�دى الدائ�رة أو الوزارة الت�ي يعملون فيه�ا وكذلك 

ضمن اختصاصهم واستحقاقهم العلمي.

اأجور قليلة

ويرى الش�اب أكرم حميد أن م�ن المجحف أن ال يتم 
تثبي�ت عمال األج�ور اليومي�ة الذين زاول�وا العمل 
كعمال أجور يومية لمدد طويلة ضمن الدائرة ذاتها, 
مبينا أن األجور اليومية التي يحصلون عليها مقابل 
صعوب�ة العمل وفتراته الطويل�ة, تعد قليلة جدا وال 

ت�كاد توفر متطلب�ات الحياة األساس�ية, مطالبا أن 
تتجه أنظار المس�ؤولين إلى عم�ال األجور اليومية 
لك�ي يت�م تثبيته�م عل�ى الم�الك الدائم 
للدائ�رة التي يعملون فيه�ا خصوصا أن 
قس�ما كبي�را منهم قضى أكثر من س�ت 

سنوات أو أكثر في العمل ذاته.

املطلوب خطة ل�شتيعاب الإجراء
الس�راي  حس�ين  اإلعالم�ي  ويب�دي 
اس�تغرابه من عدم تثبيت عم�ال األجور 
اليومية ضمن الم�الك الدائم لدى الدوائر 
التي يعملون فيها ما دامت الحاجة قائمة 
لخدماتهم, مبينا أن اغلب هؤالء العاملين 
بأج�ور يومية هم من الش�رائح الفقيرة 

ف�ي المجتمع وال تمل�ك مجاالت أخرى 
لتوفي�ر قوتها إال من خ�الل العمل 

بأج�ور يومي�ة والت�ي ال يمكن 
أن تك�ون مضمون�ة في إعالة 

عائل�ة كبي�رة وله�ا متطلب�ات 
عديدة, مطالبا الجهات ذات العالقة بأن 
تضع خطة واضحة المعالم الس�تيعاب 
عم�ال األج�ور اليومي�ة ضم�ن المالك 
الدائ�م للدوائ�ر الحكومية خصوصا أن 
الع�راق بلد غني وله ميزانيات س�نوية 

كبي�رة يمكن أن تؤم�ن آالف الوظائف 
سنويا.

ا�شتثمار 
اجلهود 

الأمثل

األكاديمي نصيف المحمداوي طالب بأن يتم استثمار 
جه�ود عم�ال األج�ور اليومية من خالل تش�غيلهم 

مالكات  ضمن 
ال�����دوائ�ر 
بعد  الحكومية 
تأهي�ل  إع�ادة 
معام�ل الدولة 
وم��صانعه�ا 
لمع����طل�ة  ا
بغي�ة تحقي�ق 
هدفين مهمين 
تنش�يط  هم�ا 
الع�مل  حركة 
قطاع�ي  ف�ي 
ع�ة  لص���نا ا

والزراعة والثاني هو توفير وظائف دائمية لش�باب 
يعان�ون البطالة وقل�ة فرص العم�ل وتدني األجور 
التي يحصلون عليها في ح�ال توفر العمل, مبينا أن 
ه�ذا الحل إذا ما توفرت له الجدي�ة في تطبيقه على 

ارض الواقع فإنه سيوفر دخال جديدا للدولة ويرفع 
من مستوى معيشة الفرد ويسهم في تحريك عجلة 
ج  نت���ا إل ا
لمح��ل�ي  ا
لي  ل��تا با و

تفعي�ل 
تنش��يط  و
االقتص��اد 
ط��ن�ي  لو ا
ة  ر بص���و

عامة.
م�ن 

س�ف  لمؤ ا
تج�د  ال  أن 
ت  لب�ا مطا
عم�ال األج�ور اليومي�ة العاملين في دوائ�ر الدولة 
بتثبيته�م عل�ى المالك الدائ�م آذانا صاغي�ة من قبل 
المس�ؤولين ف�ي حال�ة اقل م�ا توصف بأنه�ا عدم 
جدي�ة ه�ذه الجهات ف�ي إيجاد ح�ل لمعان�اة آالف 
العاملين بأجور يومية يأمل�ون أن يتم تثبيتهم على 
الم�الك الدائم للوزارات والدوائ�ر الحكومية لضمان 

مستقبلهم ومستقبل عوائلهم.
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 من المؤسف أن ال تجد مطالبات 
عمال األجور اليومية العاملين 
في دوائر الدولة بتثبيتهم على 
المالك الدائم آذانا صاغية ؟!.

قلة األجور التي يتقاضاها عمال 
األجور اليومية دفعت بالكثيرين 

منهم إلى ترك العمل والبحث 
عن عمل بديل يدر أرباحًا أعلى 

كونهم مسؤولين عن إعالة 
عوائل كبيرة.

األجير اليومي: هو كل شخص يستخدم في الدائرة للقيام 

بأعمال مؤقتة أو موسمية أو دائمة لقاء أجر يومي.

خريجون من حملة الشهادات وطلبة جامعيون يتوزعون 

على عدد من الدوائر الخدمية بأجور يومية زهيدة 

ً



        الدكتور علي التميمي

ل�ن يقنط وييأس الذين يعرفون قيم العام الهجري 
وهم يرون هجوم الصهاينة على غزة المحاصرة.

ولن يقنط وييأس الذين يعرفون قيم العام الهجري 
مما يج�ري من ح�رب كونية ضد س�ورية الدولة 
واإلنس�ان قبل س�ورية النظام والذي تسخر فيها 
مجموع�ة م�ن المعارض�ة التي ارتهن�ت لألجنبي 
ألنه�ا توقفت عن�د بوصل�ة أحقادها الش�خصية 
ولم تتذكر معان�ي الهجرة التي ق�ال قائدها النبي 
المرس�ل صاح�ب الخل�ق العظي�م لم�ن حاصروه 
في ش�عب أبي طالب ولمن ظلم�وه ورفضوا بكاء 
النس�اء على قتالهم في بدر حت�ى ال يذهب الحزن 
والكمد من نفوس�هم، هؤالء جميعا قال لهم النبي 

المرسل عند فتح مكة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".
اإلنس�اني  معناه�ا  يع�رف  ولم�ن  والمعارض�ة 
الحض�اري علي�ه ان يس�تقي دروس�ا م�ن معاني 
العام الهجري حتى ال يبقى حبيس الفهم الطائفي 
والعنصري والفئوي الذي يستحضره البعض هذه 
األيام فيكون صيدا ثمينا ألبطال اللعبة الدولية في 

كل من فلس�طين المحتل�ة ولبنان 
العصبي�ات  تث�ار  حي�ث  المق�اوم 
الطائفية بوجه حزب الله ال لشيء 
إال ألنه ع�رف كيف يحج�م كبرياء 
الصهاينة وجيشهم عبر انسحابهم 
من لبنان عام 2000 ثم فشلهم في 
ح�رب تموز عام 2006 وأخيراً عبر 
طائرة أيوب االس�تطالعية وعندنا 
في العراق مازال بعض المعارضين 
يس�تحضرون مواقف الطلقاء مما 
جعله�م يكون�وا رديف�ا لإلره�اب 
لدي�ن  ينتم�ي  ال�ذي ال  التكفي�ري 
الهجرة وال لمعاني إنس�انية البشر 
من شرق الكرة األرضية إلى غربها 

ومن شمالها إلى جنوبها.
إن م�ن يع�رف معان�ي الهج�رة ال 

يس�مح لنفسه وعقله ان تكون خياراته السياسية 
ض�د دول الممانع�ة وح�ركات المقاوم�ة لصالح 
ال�دول الت�ي عرفت تاريخي�ا ومازالت تري�د إفراغ 
المنطق�ة واألم�ة التي فيه�ا من مفه�وم الهجرة 
ومبادئه�ا، وبس�بب مواق�ف ال�دول الت�ي تري�د 
محاص�رة دول الممانعة وإنهاء حركات المقاومة 
ومن يناصرها أصبحت الكنائس العربية المرتبطة 
بالفاتيكان من خالل اإلرشاد الرسولي هي األخرى 
محاص�رة لصالح الكنيس�ة الصهيونية المتطرفة 
وم�ن خلفها تي�ار المرمون التورات�ي الذي أصبح 
ممث�ال ألصحاب القرار في كل م�ن أمريكا وأوربا، 
وهذا المعنى ال يعرفه الكثير من متعلمي المنطقة 
ومثقفيها، ولذل�ك نرى الفضائيات والصحف وكل 
اإلع�الم عندنا منقس�م ومخترق بش�كل ال ينتمي 
لمفهوم الهجرة اإلسالمية وال لمفهوم الحواريين 
النصارى "ليس�وا سواء من أهل الكتاب امة قائمة 
يتلون آيات الله آناء الليل وهم س�اجدون" – -113 
ال عم�ران – وه�ذا المعنى القرآني ق�د تخلف عنه 
الكثير ألنه لم يتخذ محورا لرس�م العالقة السليمة 
بين ابن�اء المنطقة من مس�لمين ونصارى، وهذا 
التخلف في الفهم هو الذي يحضر اليوم للفتنة بين 
الش�يعة والس�نة والذي تتخذ منه دول لعبة االمم 

وسيلة مفضلة الغراق المنطقة بالفتنة. 
لقد مر االمام علي بن ابي طالب عليه السالم ومعه 
جماعة على كنيس�ة، فقال بعضهم: كم اشرك الله 
ف�ي هذا الم�كان. فقال اإلمام علي: وك�م عبد الله 
في ه�ذا المكان. الن اإلمام كان يس�تحضر معنى 
اآلي�ة " 113" م�ن س�ورة آل عمران الت�ي ذكرتها 
قب�ل قلي�ل، واإلمام علي ه�و من كان يق�ول: "ان 
عثم�ان رجل كن�ت اكثر اس�تعتابه واق�ل عتابه " 
واالس�تعتاب هو "اإلرضاء" وه�و قاعدة للتقارب 
اإلنس�اني ولو عملن�ا بهذه المفاهي�م التي تنصف 
بعض النصارى في دينهم لوجدنا ان وحدة الشيعة 
والسنة وتحاببهم هو دين الهجرة وخلق 

الذي يعرف معنى الهجرة.
بعيدي�ن  مازلن�ا  ولكنن�ا 
الهج�رة  معان�ي  ع�ن 
الن  وأخالقيته�ا 
ب  صح�ا أ
ر  لق�را ا

في 
لمنطقة  ا
اكثره�م  الزال 
له�وى  يخضع�ون 
ورغبات الدول المتحكمة 
بلعب�ة األمم، وم�ن هنا أصبح 
إعالمن�ا ف�ي اغلبه ال ينتم�ي لروح 
ه�ذه األم�ة ومنه�ا عل�ى س�بيل المثال: 

مهرجان دبي الس�ينمائي العالمي الموجه بثقافة 
"أدول س�تار" و"س�تار أكاديمي" وه�ذه الثقافة 
الت�ي ال تنتم�ي ل�روح االمة ه�ي الت�ي جعلت من 
القائمي�ن عل�ى نادي الصي�د العراق�ي إقامة حفل 
"ملك�ة جم�ال بغ�داد" وكأن بغداد اس�تكملت كل 
اس�تحقاقاتها المعرفي�ة وتخلصت م�ن هجمات 
االرهاب التي تقف ورائه�ا احقاد طائفية وتخلف 
يبحث ع�ن الذرائع، او بمعنى اخ�ر كان المرأة في 
الع�راق حصل�ت كل حقوقها ول�م يبق له�ا اال ان 
تبحث عن حفالت الجمال التي هي تأسيس يهودي 

لتخريب اخالق الناس.
ان حي�اء الم�رأة اكب�ر ث�روة للم�رأة وللبش�رية، 
والتوجه القت�الع هذا الحصن الروحي والنفس�ي 

عند المرأة هو اقتالع للقيم.
والذي�ن يتصورون عملهم ه�ذا "حفل ملكة جمال 
بغ�داد" كم�ا جرى ف�ي ن�ادي الصيد ال�ذي مازال 
يحم�ل بصم�ات نزق ع�دي عندم�ا كان يجعل من 
ن�ادي الصي�د محط�ة الفت�راس عذري�ة الفتي�ات 
الالت�ي يقع�ن بي�ن يدي�ه، يتص�ورون ان عمله�م 
تق�دم وثقافة هم واهم�ون الن من يدعو لذلك هم 
أصحاب فلس�فة الرغبة ف�وق العقل، والحرية هي 
اصط�دام ال�ذات بالغرائز الطبيعية، وهي فلس�فة 
هجره�ا الحاضنون لها من المجتمع�ات األوربية 
مثلم�ا هجرته�ا س�يمون دي بوفوار وج�ان بول 
س�ارتر عند بلوغهم مرارة الش�يخوخة، فارحموا 
بن�ات بغداد والعراق من ه�ذه التقليعات التي تقف 

وراءها نفوس مريضة وأياٍد مشبوهة.
ول�ن يك�ون االحتف�ال بالع�ام الهج�ري الجدي�د 
بمستوى االحتفاالت التي تقام لتتويج ملك مخنث 
او امير عاق او مهرجان سينمائي يدعى له منتسبو 
"ادول س�تار" ومحترفو اإلباحية واالنحالل الذين 
وج�دوا له�م قدما في أط�راف جزي�رة العرب بعد 
ان حق�ق له�م لورنس الع�رب حفنة م�ن مرتدي 
العقال العربي هواة الذبح بالس�يف مع الجاسوس 
البريطان�ي "همف�ر" الذي اقتنص لهم ش�ابا نزقا 
خامل الذك�ر قادما من العتيب�ة ذات الطبع الجاف 
ف�ي جزي�رة العرب ال�ى البصرة الت�ي وصفت في 
يوم ما بانها اقرب ش�يء الى الماء وابعد شيء عن 
الس�ماء". وذلك بس�بب من ارتجز منهم للشيطان 
مقول�ة ومن ركب منهم ظه�ر المجن وأنكر اماما 
ينتم�ي لذرية حظيت باالصطفاء "ان الله اصطفى 
ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين" 

-33 البقرة.
ث�م كان المس�تر "جي�ب" صاحب مش�روع 
اختط�اف التعليم عل�ى الطريق�ة التي 
يريده�ا ابن�اء الع�م س�ام تدجن 

خرافا وال تنشئ انعطافا.
الص�ورة  فاكتمل�ت 
ف  ختط�ا با

 " لس�لطة ا ف�ي قل�ب "
الع�رب  جزي�رة 

الحرم�ان  ليصب�ح 
"مك�ة  الش�ريفان 

الش�رف  يمنح�ان  والمدين�ة" 
الدعياء السلطة من األعراق المهجنة 

المتس�للة م�ن انس�اب مجهولة ل�م يثبت 
تاريخه�م عب�ر قرني�ن م�ن الزم�ان انهم 
يحملون نوايا صالحة تنتمي لروح الهجرة 

لت�ي  باشراف ا صنعت 

السماء وتوافرت لها خيرة عقول اهل االرض 
بش�عار "انا مدينة العلم وعلي بابها" وبذرية 
مصطف�اة صدح به�ا الن�ص القرآن�ي "ذرية 
بعضه�ا من بعض والله س�ميع عليم" – -34 

البقرة.
واختطف الفقه باس�م ادعياء لم تثبت لهم سابقة 
علم ولم يترش�ح عنهم ذكر يطمأن له فكان محمد 
بن عبد الوهاب اليعرف اال هدم القبور واالضرحة 
معاكس�ا بذلك النص القرآني "واتخ�ذوا من مقام 
إبراهي�م مصلى".ث�م عمد ذل�ك الف�ارغ علميا الى 
اشاعة روح الكراهية والتكفير ماضيا على طريقة 
س�لفه الذي خالف اهل الس�نة والجماعة بخمسة 
عش�ر موقعا، ثم وضع ش�عاره الغادر المس�تبيح 
للقتل "عليهم الس�يف المسلول الى يوم القيامة " 
وبذلك أس�س لثقافة القتل التي نرى اليوم ترويجا 
لها يس�توي بذلك قطاع الطرق ومحترفو الجريمة 
مع الذين ينتمون الى بعض االحزاب المتدينة التي 
ل�م تس�تطع الخروج من ش�رنقة الوه�م الفقهي 
المغل�وط ال�ى فضاء العل�م الذي حملت�ه مفاهيم 

الهجرة والتي تعني ما يلي:
-1 هجرة الش�رك بمعن�اه المعرفي ال�ذي اليكون 
لمل�وك الظل�م وام�راء الرذيل�ة وارباب الس�لطة 

الزمنية واصحاب الجاه الدنيوي منه نصيبا.
-2 هج�رة العصبية بكل معانيها وأش�كالها ابتداء 
من خصوصيات الفرد واالس�رة والقبيلة والشعب 

والدولة " ليس منا من دعا الى عصبية".
-3 هج�رة اله�وى والرغب�ات الزائل�ة واالنصراف 
الى متبنيات العقل المؤس�س الحقيقي للمشروع 

الحضاري بشخص ممثليه وهم:-
ا - " ذل�ك الكت�اب الريب فيه ه�دى للمتقين " – 2 

البقرة –
ب - " الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما 

رزقناهم ينفقون " – -3 البقرة –
ت - " والذي�ن يؤمنون بما ان�زل اليك وما انزل من 

قبلك وباالخرة هم يوقنون " – -4 البقرة 
ث - "اولئ�ك عل�ى ه�دى م�ن ربه�م واولئ�ك ه�م 

المفلحون" – -5 البقرة –
ه�ذه هي أطروحة الس�لوك االنس�اني المرش�حة 
القامة نظام الحكم والس�لطة في األرض اس�تنادا 

إلى:
-1 "واالرض وضعها لالنام " وهي تعني: " التملك 

واالستخالف".
-2 " واالرض قبضته جميعا والسماوات مطويات 

بيمينه " وهي تعني " المصير".
-3 " وم�ن ل�م يحك�م بم�ا ان�زل الل�ه فاولئك هم 

الكاف�رون " وهي تعن�ي ان الحاكمية 
لل�ه تعال�ى ورفض الخ�روج عن 

التشريع اإللهي.
-4 " وم�ن ل�م يحك�م بما 

ان�زل الل�ه فاولئ�ك هم 

الظالمون 
تعن�ي "  وه�ي 

الظل�م  رف�ض 
اشكاله،  بكل 
ع�دم  وان 
وفق�ا  الحك�م 

لشرائع الله فانه الظلم بعينه.
-5 " وم�ن ل�م يحك�م بم�ا ان�زل الل�ه فاولئك هم 
الفاس�قون " وه�ي تعن�ي ان الفس�وق الحقيقي 
وهو الخروج عن منهج االس�تقامة واالعتدال هو 
التأس�يس الحقيقي لمعنى الفسوق الذي اليتوقف 

على الجانب االخالقي فقط.
وم�ن هذه المعاني وما تحمله من مفاهيم يتحقق 

منهج اإلصالح في كل من:
-1 السياس�ة حيث ال تبقى حجة لمن يقول بفصل 
الدين عن السياسة وفصل الدولة عن الدين والقائل 

بذلك كمن يريد فصل الرضيع عن امه.
-2 االجتماع: حيث يتحقق مفهوم " ان هذه امتكم 
امة واحدة وانا ربكم فاعبدون" والمحكومة بسنة 
" وان عدتم عدنا " وبقانون " الينا مرجعهم جميعا 
" وبمفهوم التس�امح عبر التراتبية التاريخية من 
حيث المس�ؤولية " تلك امة قد خلت لها ماكس�بت 
ولكم ما كس�بتم وال تس�ألون عما كان�وا يعملون 
" – 141 – البق�رة – ويتحق�ق مفه�وم االمة التي 
خل�ت بمعن�ى االمة التي لم يعد له�ا حضور يومي 
في حي�اة الناس وه�و خالف ماعلي�ه البعض من 
المفه�م المغلوط في ه�ذا المعنى حي�ث يبررون 
اخطاء البعض به�ذا المعنى علما بان تلك االخطاء 
وافراده�ا اليزال�ون يعيش�ون ف�ي تقالي�د الناس 
وبع�ض معتقداته�م، وما دمنا في ذك�رى الهجرة 
كتاريخ إس�المي فلي�س من الصحي�ح النظر لهذا 
التاري�خ عل�ى انه من الماضي وال يجب االنش�غال 
فيه، وهناك فرق بين االنش�غال بدون إنتاج فكري 
واالهتم�ام بالحض�ور الفك�ري لمعان�ي الحدث، 
فاالهتمام بالحدث بمعانيه الفكرية المنتجة بعيدا 
عن التعصب والتعس�ف بالمعنى العلمي للمطالب 
ه�و م�ا تحتاج�ه البش�رية الت�ي مازال�ت تنتظر 
التقوي�م للكثير من المفاهي�م والمصطلحات التي 
لم يتفق عليها بعد مثل: مفهوم "الحرية" ومفهوم 
"الحقوق" ومفه�وم "العدالة"، إن الهجرة تحتاج 
إلى انع�اش مفهوم األخوة الذي تعرض إلى تدمير 
وتشويه يفرغ اإلنس�انية من محتواها الذي رعته 
الس�ماء وضخت اليه المزيد م�ن المصلحين الذين 

كان ندائهم على الشكل اآلتي:
ا - "إذ قال لهم أخوهم نوح أال تتقون".

ب - " اذ قال لهم اخوهم لوط اال تتقون "
ت - " اذ قال لهم اخوهم صالح اال تتقون ".

ث - " اذ قال لهم اخوهم هود اال تتقون ".
ج - " اذ ق�ال له�م ش�عيب اال تتق�ون " وف�ي اي�ة 
اخ�رى اعتب�ر ش�عيب اخا للذي�ن يخاطبه�م وهم 
كاف�رون بخطابه منكري�ن لدعوت�ه، وانتقال هذا 
الخط�اب باإلخوة من األم�م الكاف�رة الى خطاب 
خ�اص بالمؤمنين كما في الق�ران الذي قال " انما 
المؤمن�ون إخ�وة" اليقل�ل من حقيق�ة مفهوم 

االخ�اء ف�ي االس�الم المبن�ي عل�ى 
مشروع التنمية البشرية، والذي 

يستبعد من يقف موقفا 
سلبيا من ذلك 
ع  و لمش�ر ا
وبه�ذا المعنى 

ج�اء الخط�اب " لتجدن 
وكذل�ك اشد عداوة للذين امنوا اليهود   "

خطاب " ليسوا سواء من اهل الكتاب 
م�ة  ا

قائم�ة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يس�جدون " 
-113 ال عمران – وهذا الفرز والتشخيص تتطلبه 
المواق�ف المعرفية الذي اس�س مقومات الموقف 

كالتالي:-
" ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والذي�ن امن�وا والل�ه ول�ي المؤمني�ن " – -68 ال 

عمران .
-3 االقتص�اد: منطلقا من مفه�وم " يا ايها الناس 
كلوا مما في االرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات 
الش�يطان انه لكم عدو مبي�ن " -168 البقرة – ثم 
ب�دا التخصيص طبقا للخط�اب القران�ي " يا ايها 
الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واش�كروا 
الل�ه ان كنتم اي�اه تعب�دون " – -172 البقرة – ثم 
فصلت مس�تلزمات الحياة االقتصادي�ة في النص 
القرآني " الله الذي خلق السماوات واالرض وانزل 
من الس�ماء ماء فاخرج به م�ن الثمرات رزقا لكم 
وس�خر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وس�خر 
لك�م االنهار – -32 وس�خر لكم الش�مس والقمر 
دائبين وس�خر لكم الليل والنهار – -33 واتاكم من 
كل ما س�ألتموه وان تعدوا نعمت الله ال تحصوها 
ان االنس�ان لظل�وم كف�ار – -34 ابراهيم – ومن 
هنا يتحقق مفهوم األمن الغذائي، ثم جاءت السنة 
النبوي�ة بالتفاصي�ل التي منها "م�ا للبيوت يحرم 

على المساجد".
واليوم تط�ل علينا ذكرى الهجرة واغلب الناس بال 
بي�وت تحفظ كرامته�م، وهناك مبالغ�ة ومباهاة 
ببن�اء المس�اجد بعيدا ع�ن التقوى، فالمب�دأ الذي 

اعتمد في بناء المساجد هو "التقوى".
ولذل�ك رأينا في بداية حديثنا هذا ان القران الكريم 
كتاب الس�ماء هو ه�دى للمتقي�ن وعرفنا صفات 

المتقين وهي:
أ- اإليمان بالغيب وهو أم�ر معرفي بالغ األهمية، 
واغلب القائمين على المؤسسات الدولية ال يؤمنون 
بالغي�ب بمعناه المعرف�ي، واغلب الناش�طين في 
المنظوم�ات االجتماعية اليؤمنون بالغيب بمعناه 
العلم�ي وهذا المس�توى من الفهم ينس�حب على 
اغلب الذين يرددون اس�م الجاللة دون ان يلتزمون 
بمصاديقه واشتراطاته في الحياة التي عرفنا انها 
خلقت بقدرته وتنتهي بقدرته على مفهوم ومعنى 

" هو الذي في السماء اله وفي االرض اله".
ان المجتمع البشري يعج بالمخالفات التي تعارض 
مفه�وم الغي�ب ومعنى اس�م الجاللة ف�ي صفاته 
الجاللية والجمالية والتي كت�ب فيها اهل العرفان 

من الذين اخ�ذوا معرفتهم  طريق  عن 
الله "ص":ق�ال فيهم رس�ول 

ال " 
تتقدم�وا 

عليهم فتهلكوا ".
" وال تتخلفوا عنهم فتندموا ".

 " وال تعلموهم فانهم معلمون ".
وقد ش�رح االمام عل�ي بن ابي طالب ه�ذا المعنى 

بقوله:
"اهل البيت هم عيش العلم وموت الجهل ".

وه�ي اطروحه تعني الهج�رة الحقيقي�ة الى الله 
ولك�ن عب�ر منظوم�ة العل�م ال�ذي يع�رف ط�رق 
الس�ماوات كما يعرف ط�رق االرض على قاعدة " 

يعلم مايعرج في السماء وما يلج في األرض".
والع�روج علم ل�م تدركه بعد رح�الت الفضاء عبر 

السفن الفضائية وأقمارها.
والول�وج في االرض الزال علم الجيولوجيا وعلوم 
االرض كلها عاجزة عن ادراك معانيه وبلوغ منتهاه 
المح�دد بقاعدة " والبحر المس�جور " حيث تزداد 
حرارة طبق�ات االرض كلم�ا تعمقنا ف�ي باطنها 
بحيث ال يس�تطيع االنس�ان وادواته المعدنية من 
مواجهة قوة الحرارة التي تصل الى درجات مهلكة 

ومميتة
ان الهج�رة النبوية كان�ت في اح�د ابعادها ترمي 

الى:-
-1 الخالص من جبروت الشرك وطغيان العبودية 

لالصنام حتى قال شاعرهم:
ارب يبول الثعلبان برأسه

 لقد ذل من بالت عليه الثعالب.
-2 التحرر من الظلم والحصار والمقاطعة " مثالها 

حصار شعب ابي طالب "
-3 ممارس�ة الحرية م�ن خالل معرف�ة الله بعيدا 
عن تش�ويه الكفار والمش�ركين وم�ن معهم من 

المنافقين.
-4 االنط�الق الى المعرف�ة التي تنمي البش�رية " 
العقل قائد والعلم رائد " كما قال رسول الله "ص" 
صاح�ب ذك�رى الهجرة، وكم�ا ق�ال "ص" الدين 
معرف�ة " وم�ن المعرفة ل�ه الدين ل�ه " وهو من 
وصفه القران بانه " وانك لعلى خلق عظيم " ومن 

هنا قال الشاعر:-
" وانما االمم االخالق مابقيت

 فان هم ذهبت اخالقهم ذهبوا
ان الهج�رة تطل علينا ذكراه�ا ونحن غارقون في 
بحر م�ن التناقض�ات والخالفات ويرف�ع كل يوم 
قرنا للفتنة كان خالصتها االرهاب الذي يقتل على 
الهوية وقد س�بق ذلك االباحي�ة ومقدماتها تغزو 
اغل�ب مرافق المجتمع ونش�اطات ال�دول في البر 
والبح�ر وحتى الفضاء حي�ث اصبح برنامج حرب 

النجوم مؤشرا على ذلك
وما دام�ت الصهيوني�ة تحظى بدع�م المتطرفين 
في الكنيس�ة االنكلو كانية وم�ن اصحاب الثقافة 
التوراتي�ة المزيفة في كل من امريكا التي يش�جع 
رئيس�ها زواج المثليين، وما دام�ت انظمة التبعية 
تبذل قصارى جهدها لحماية امن اس�رائيل وتبذل 
كل حماقاتها من اجل معاقبة المقاومة ومن يقف 
في ص�ف الممانع�ة الس�يما الذين رفع�وا بصدق 
واخالص نظاما اسالميا وحكومة تجهد في سبيل 
التطبيق الصحيح لمعاني الهجرة رغم وجود بعض 
الثغرات واالخطاء التي تقع نتيجة التطبيق وليس 
نتيجة سوء النوايا كما يحصل لدى من يريدون قمع 
المقاومة ومن يريدون تفتيت دول الممانعة ومن 
يحرضون المرتزقة والبلطجية على الثورة التي ال 
تأخذ من معاني الهجرة شيئا سوى االدعاء.ان قيم 
الهجرة الزال�ت محفوظة في عق�ول وصدور من 
خصهم الخطاب القران�ي:- " من المؤمنين رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم م�ن ينتظر وما بدلوا تبدي�ال".وان الهجرة 
بمعانيه�ا األصيل�ة الزال�ت تواجه تحدي�ا مكتوب 
األجل "ونري�د ان نمن على الذين اس�تضعفوا في 
االرض فنجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين " والذين 
قال في س�بيل نصرتهم وحذر من يخالفهم رسول 

الله "ص" حيث قال: 
"ال ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضعكم رقاب 
بعض" واليوم يحدث هذا فمن هو الكافر ومن هو 
المؤمن " ليحي�ى من حي عن بينة ويهلك من هلك 

عن بينة".
وم�ن هن�ا ق�ال االمام عل�ي ب�ن ابي طال�ب عليه 

السالم:
" والل�ه لتعطفن الدنيا علينا بعد شماس�ها عطف 

الضروس على ولدها ".
وعل�ى هذا من يع�ش معاني الهجرة به�ذا المعنى 
وبهذه الروحية فهو من العارفين لقيمها، ومن لم 

يوفق لذلك فال يلومن اال نفسه.
لتك�ن هجرتن�ا ف�ي الع�راق ال�ى الله مزي�دا من 
المحب�ة لبعضن�ا ومزيدا من الوح�دة لوطننا، 

ومزيدا من االنتاجية والبناء، وهذا ما نريده 
للشعوب واالمم على قاعدة " حب 

ماتحب  للناس 
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بغداد بين هجمات اإلرهاب وحفالت ملكات الجمال

العام اهلجري... ماذا بقيت من قيمه؟
يطّل علينا العام الهجري الجديد ونحن بال جديد حقيقي يسجل لصالح البشرية.ومفهوم "وما أرسلناك إال رحمة للعالمين" وان كان محفوظا في لوح السماء وله على األرض قلة مستنيرة واعية 
ُغّيبت عن مس��رح الحكم والقرار ولكنها احتفظت بمبدأ االنتظار الذي س��يكون يوما مش��روعا للبش��رية الباحثة عن حقها الُمصادر وإنس��انيتها المعتدى عليها بالطعام والكساء واألمن والصحة 

والتعليم والفهم الصحيح لمدركات العقل العمال وظيفته في الكون والحياة.



 اقتصاد الدول الكربى، يف ظل األزمات االقتصادية 
واملالية التي تواجهها،    وهو ما حدا ببعض الكتاب 
إىل الذه�اب بوصف الحال�ة االقتصادية العاملية اآلن 

بالخريف الحايل لالقتصاد الدويل .
ويعتقد بعض االقتصاديني اس�تمرار تباطؤ نمو 
االقتصاد العاملي بنحو 3 % بنهاية عام     2012 عن     
4 % يف ع�ام    2011، باإلضاف�ة إىل أن االقتص�ادات 
الناش�ئة ال ت�زال تق�ود نس�ب النمو عىل مس�توى 
العال�م،    مث�ل الهند والص�ني،    اللتني حافظتا عىل 
نسب نمو ترتاوح بني      9 %  و10 % خالل السنوات 
الثالث األخرية،    يف حني تشارك الصني بنسبة     40 

% من نمو االقتصاد العاملي .  
دف�ع هذا األم�ر معظ�م االقتصادي�ني للبحث يف 
كت�ب ص�درت لهم خ�الل النص�ف األول م�ن العام 
الج�اري عن أس�باب ه�ذا اإلخفاق، وتراج�ع القوة 
األمريكية يف مواجهة القوي الناش�ئة، وعىل رأس�ها 
الصني والهند،    ليبدو االنقس�ام جليا بني املفكرين 
والكت�اب م�ا ب�ني فريق ي�ري أن�ه بإم�كان القوة 
األمريكية استعادة مكانتها يف مواجهة االقتصادات 
الناش�ئة،    وفري�ق آخر يري أن الع�ر القادم هو 
عر نهضة االقتصادات الناشئة،    يف إطار الحفاظ 
عىل ثالثية النمو والنجاح املتمثلة يف :   تش�جيع قيم 

االبتكار،والتحفيز،    واملشاركة .
قوته�ا  املتح�دة  الوالي�ات  تس�تعيد  كي�ف    

االقتصادية؟
تتق�دم القضاي�ا االقتصادي�ة م�ن أزم�ة الدين،    
والبطالة،    والرضائب،    وخفض امليزانية،    واإلنفاق 
الحكومي  ..   أجندة االنتخابات الرئاسية األمريكية  
-  املقرر لها يف الس�ادس من ترشي�ن الثاني القادم 
-   يف وقت يحتدم فيه السباق االنتخابي بني املرشح 
الجمهوري   املحتمل  "  ميت رومني "  ،    والرئيس 
األمريكي  "  باراك أوباما "  ،  الس�اعي للفوز بوالية 
ثاني�ة،    مم�ا دف�ع عديدا م�ن الكت�اب واملفكرين 
األمريكيني للبح�ث يف كتبهم التي صدرت خالل هذا 
العام عن التحديات التي تواجه االقتصاد األمريكي،    
ومحاولتهم تقديم حلول للتغلب عليها .   ويأتي هذا 
تماش�يا مع حال�ة القلق األمريكية حول مس�تقبل 
الوالي�ات املتحدة كقوة عاملية رائ�دة،    انطالقا من 

قوة النموذج االقتصادي األمريكي .  
ويأت�ي ع�ىل رأس ه�ذه الكتاب�ات كت�اب ب�ول 
كروجم�ان  -  الحائز عىل جائ�زة نوبل يف االقتصاد 
-   الذي صدر أخريا تحت عنوان  "  انهوا هذا الكساد 
اآلن "  ،    طارحا فيه أهم األفكار التي يمكن تبنيها 
يف التعام�ل م�ع املش�كالت االقتصادي�ة يف الواليات 
املتحدة .   وينطلق الكتاب من أن االقتصاد األمريكي 
يواجه حالة كس�اد واض�ح،    حتى وإن لم يصل إىل 
الكساد الكبري يف ثالثينيات القرن املايض . وقد أرجع 

اإلخفاق األمريكي يف التعامل مع األزمة االقتصادية،    
الت�ي رضبت االقتصاد األمريك�ي منذ منتصف عام     
2008، إىل الراع والش�د والجذب بني الجمهوريني 
والرئي�س األمريك�ي  "  أوبام�ا "  ،    وه�و الراع 
ال�ذي يقوض م�ن الجه�ود األمريكي�ة للخروج من 
أزمته�ا االقتصادي�ة،    عىل الرغم م�ن الجهود التي 
اتخذته�ا إدارة  "  أوباما "   بضخ مليارات الدوالرات 
يف االقتص�اد األمريك�ي،    وه�ي خطوة يش�يد بها 
الكاتب، باعتبارها الدواء الناجع ألي أزمة اقتصادية 
.   وأنهي كتابه بنصائ�ح لإلدارة األمريكية الجديدة 
بخفض سعر الفائدة وأن تقدم الحكومة الفيدرالية 
الدعم إىل الحكومات املحلية التي تعاني من تداعيات 
األزم�ة املالي�ة،    وأخريا مس�اعدة أصحاب الرهون 
العقاري�ة عىل إعادة جدولة ديونهم،    وفقا لس�عر 

الفائدة املنخفض حاليا .  
ويف كتابه املعنون ب�  "  اآلن أو أبدا :   إنقاذ أمريكا 
م�ن االنهيار االقتص�ادي "  ، يق�دم  "جيم ديمينت 
"   تفس�ريا لس�بب الرتاجع األمريكي عىل املس�توى 
االقتص�ادي،    واملتمثل يف أن الواليات املتحدة ال تزال 
ع�ىل حافة االنهيار املايل،    نتيجة لإلنفاق الحكومي    
األمريكي�ة،    واألزم�ات  والدي�ون  الرش�يد،  غ�ري 
املالي�ة املتتابعة .   وبالتايل،    فهي عىل ش�فا كارثة 
اقتصادي�ة،    ما لم تحقق تغريا جذريا للسياس�ات 
الحالية املتبعة .   وأكد أن أسباب الرتاجع االقتصادي 
الذي تش�هده الواليات املتحدة ترجع باألس�اس إىل 
السياسات التقدمية املتبعة،    والتي ال تقع أعباؤها 
ع�ىل الديمقراطي�ني فق�ط،    فالجمهوري�ون أيضا 
مش�رتكون معهم يف الخطأ ذات�ه، والحل ال يكمن يف 
االنتخابات بهزيمة،    أو تغيري حزب بعينه،    وإنما 

يف تغيري السياسات املتبعة .  
وق�د اتف�ق معه    جون تايل�ور    بكتابه املعنون   
املب�ادئ األوىل :   خمس�ة مفاتيح الس�تعادة ازدهار 
أمري�كا  ،    وال�ذي يق�دم من خالل�ه خطة واضحة 
إلعادة بناء مس�تقبل الواليات املتح�دة االقتصادي،    
من خالل العودة إىل املبادئ األساسية التي تأسست 
عليه�ا الوالي�ات املتح�دة لضمان تخط�ي تحديات 
الركود االقتصادي،    وعىل رأس�ها مناقش�ة مبادئ 
الحرية السياس�ية،    وس�يادة القانون،    واالعتماد 
عىل األسواق،    وتوفري حوافز قوية لتحقيق النهضة 

املنشودة .  
كذل�ك،    يتفق  "  تايل�ور "   يف كتابه مع معظم 
الكتاب�ات األمريكي�ة التي تري أن السياس�ات التي 
ت�م اتباعها إب�ان األزمة املالية بنهاي�ة عام    2008 
ه�ي م�ا أدت إىل تفاقم س�وء األوض�اع االقتصادية 
يف    2009، مؤك�دا أن اتباع مبدأ الحرية االقتصادية 
هو الكفيل بضمان النهضة االقتصادية املنش�ودة،    
ولك�ن البد م�ن توفري قدر م�ن التنظي�م،    وتوفري 
امله�ارات والتعليم الالزم للعمال الكتس�اب املهارات 

املختلف�ة لتأم�ني القدرة عىل املنافس�ة .   ودلل عىل 
ذلك بتجارب ريتش�ارد نيكسون يف التدخل يف األجور 
واألسعار،    والتي وإن تم إتباعها اآلن،    فقد تسهم 

يف إنقاذ االقتصاد األمريكي .  
ومن جانبه،    يرى  "  تش�ارلز جوايت "  ،    من 
خ�الل كتاب�ه  "  تحط�م األحم�ر واألزرق :   نح�و 
اس�تعادة االقتصاد األمريك�ي الحر "  ،    أن األنفاق 
األمريكي    غري الرضوري هو ما أدى إىل تدمري ثروتها 
االقتصادي�ة،    وغرق الحكومة يف املزيد من الديون،    
وهو م�ا أدى يف النهاية إىل االنخراط يف حروب    غري 
معلنة عىل حس�اب الش�عب وازده�اره .   ويخلص 
يف كتاب�ه إىل أن الح�ل يكمن يف تخ�ي الحكومة عن 
اإلنفاق الحكومي املفرط وغري الفعال،    والس�ماح 
لالقتص�اد الحر ب�أداء وظيفته،    كما كان مقصودا 

منه يف األصل .  
عر االقتصادات الناشئة

يؤك�د فريق آخر من الكت�اب الغربيني أن العر 
القادم هو عر نهضة االقتصادات الناشئة بقيادة 
الصني،    والهن�د، وكوريا الجنوبية يف إطار حفاظ 
تلك االقتصادات عىل ثالثية النمو والنجاح،    املتمثلة 
يف : "  تش�جيع قيم االبتكار والتحفيز واملش�اركة 
".   واهتم�ت تلك الكتابات باإلجابة عىل س�ؤالني 
مركزي�ني،    مفادهم�ا : "  ما ه�ي اآلثار املرتتبة 
ع�ىل تغي�ري توزيع الق�وة العاملية م�ن الغرب إىل 
الرشق؟،    وكيف تتأثر بالواقع الجديد سياسيا؟ 
"  ،  "  ه�ل يمكن للص�ني أن تحتل مركزية دور 

الواليات املتحدة يف إدارة شئون العالم؟ "  
وق�د أت�ى ع�ىل رأس ه�ذه الكتاب�ات كتاب 
كل م�ن  "  دارون أس�يموجلو،    وجيم�س 
روبنس�ون "   املعنون ب�  "   ملاذا تفشل األمم؟ 

:   أص�ول الق�وة،    الرخ�اء،    الفق�ر "  ،    وال�ذي 
يؤك�دان من خالله أنه باالس�تناد إىل خمس�ة عرش 
عاما من البحوث،    وجمع ودراسة العديد من األدلة 
التاريخية،     فقد توصال إىل أن تشجيع قيم االبتكار 
والتحفي�ز واملش�اركة    يعد ثالثي�ة النجاح ألي أمة 
للنه�وض،    ومن ثم بناء نظرية جديدة يف االقتصاد 
الس�يايس،    مفادها أن املؤسس�ات السياسية وكذا 
االقتصادي�ة تكمنان معا وراء النج�اح االقتصادي،    

وال تعمل إحداهما بمعزل عن األخرى.  

البحث�ي  للس�ياق  واس�تمرارا 
نفس�ه بمحاول�ة رصد ودراس�ة أس�باب 

صعود االقتصادات الناشئة،    يأتي كتاب  "  روشري 
ش�ارما "   املعن�ون ب��  "  اخ�رتاق األمم :   س�عيا 
نح�و املعج�زات االقتصادية القادم�ة  "  ،    محاوال 
من خالل�ه اكتش�اف العوامل الكامن�ة وراء القوي 
االقتصادية الناشئة،    مشريا إىل أن األسواق الناشئة 
تس�تعد للمنافس�ة بق�وة،    خاص�ة دول الربيكس      
BRICS )الربازي�ل،    روس�يا،    الهن�د،    الص�ني،    

جن�وب إفريقي�ا (.   ويق�ول إنه 
ع�ىل بع�د مرور م�ا يقرب من عرشي�ن عاما 

ه�ذه البل�دان،    ودوره�ا املتواض�ع يف االقتص�اد 
العامل�ي،    فإنه�ا يف    غض�ون عرشي�ن عاما أخري 
م�ن اآلن،    س�وف يتخطي اقتص�اد الصني اقتصاد 
الواليات املتحدة األمريكي�ة ليصبح االقتصاد األكرب 
يف العالم،    وس�وف يحتل االقتص�اد الهندي املرتبة 
الثالث�ة يف الرتتي�ب االقتصادي العامل�ي .   ويذكر يف 
كتاب�ه أن دوال عرف�ت بأنه�ا من االقتص�ادات ذات 
الدخل املتوس�ط،    مثل املكسيك وإندونيسيا وتركيا 
ونيجرييا،    يف طريقها للمنافس�ة وبقوة اقتصاديا 
ع�ىل امل�رح ال�دويل،    وهو م�ا يجب دراس�ته من 
خ�الل نقاط محددة،    تتمث�ل يف آفاقها وإنجازاتها 
واألخط�اء الواردة يف هذه التجارب والتهديدات التي 

يواجهونها .  
خالص�ة الق�ول،    يتفق كافة الكت�اب الغربيني،    
وعىل رأسهم األمريكيون،    عىل أن النجاح األمريكي 
يف الخ�روج من أزمت�ه املالية مرتب�ط بكبح جماح 
الحكومة األمريكية يف     اإلنفاق الخارجي،    ووضع 
نهاي�ة للتدخالت األمريكية يف ال�دول األخري،    قبل 
أن تلقي الواليات املتحدة نفس مصري اإلمرباطورية 
الروماني�ة،    وفرنس�ا بقيادة نابلي�ون،    واالتحاد 
الس�وفيتي الس�ابق .   وأك�دوا أن ع�دم االس�تفادة 
من دروس املايض واالس�تمرار يف اإلنفاق الحكومي 
املته�ور عىل ح�روب ال طائل منها وغ�ري حكيمة يف 
الوق�ت ذات�ه،    أدى إىل وجود حالة من التالعب املايل 
ال�ذي أدى إىل خفض قيمة الدوالر الحقيقية،    وهو 
ما س�وف يقود األمة األمريكية نح�و حافة الخطر 

االقتصادي القادم .   
ويف م�وازاة ذل�ك،    ف�إن االتج�اه نح�و تحقيق 
ون�رش قي�م التحفي�ز واالبت�كار،    ورضورة جذب 
االس�تثمارات للدول املختلفة،    هو السبيل لتحقيق 
النم�و واالزدهار بها،    واالنتقال من وهدة الفقر إىل 
الرخاء والتقدم،    وهو االتجاه الذي يجب أن تتبناه 

دول الربيع العربي،    عند بناء أنظمتها الجديدة .  
تعري�ف الكاتب:باح�ث متخص�ص يف الش�ؤون 

األمريكية.
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 مع تزايد حتديات االإخفاق االقت�صادي 
العاملي،    التي لها جل االأثر على االأو�صاع 

االجتماعية وال�صيا�صية واالقت�صادية ملواطني 
الدول الكربى،    وعلى راأ�صها الواليات املتحدة 

االأمريكية،    اهتم عدد كبري من الكتاب 
واملفكرين االقت�صاديني االأمريكيني والغربيني 

مب�صتقبل االقت�صاد الدويل

عمرو عبد العاطي

مستقبل االقتصاد األمريكي واالدول الناشئة يف العالـم

الكاتب األمريكي جون بيركنز
 مراجعة: د. زيد الجابري

ه�ذا الكت�اب، ' اعرتاف�ات قات�ل اقتص�ادي'، كتبه 
الكات�ب األمريكي ج�ون بريكنز، ونقل�ه إىل العربية د. 
بس�ام أبوغزالة، ون�رش حديثا يف عّم�ان )األردن( دار ' 
ورد' للن�رش والتوزيع. وهذا الكت�اب، الذي بيع منه يف 
الوالي�ات املتح�دة ماليني النس�خ، مذكرات ش�خصية 
لكاتبه، الذي يصف فيه وظيفته التي ُتلّخص األسلوب 
الجدي�د لإلمربيالي�ة األمريكي�ة يف الس�يطرة عىل أمم 

العالم الثالث.
كان الكات�ب يعمل كبرياً لالقتصاديني يف رشكة مني 
األمريكية العابرة للقارات. وكانت وظيفته الرس�مية ' 
قاتال اقتصاديا'، هكذا من غري تجميل، سوى أن األحرف 
األوىل م�ن مس�مى الوظيفة ه�و املس�تخدم يف وصف 
 ،)Economic Hit Man( ب�دل )EHM( الوظيف�ة، أي
باللغة اإلنكليزي�ة. ُيعرِّف الكاتب القتل�ة االقتصاديني 
بأنهم 'رجال محرتفون يتقاضون أجراً عاليا لخداع دول 
العالم بابتزاز ترليونات ال�دوالرات. وهم بهذا يحوِّلون 
األمواَل من البنك الدويل، ومن الوكالة األمريكية للتنمية 
العاملي�ة، ومن منظم�ات )مس�اعداٍت( أجنبية أخرى، 
لتص�بَّ أخرياً يف خزائن الرشكات الضخمة وجيوب قلٍة 
م�ن األرس الغنية التي تتحكم بموارد األرض الطبيعية. 
وس�بيلهم إىل ذل�ك تقاري�ُر مالية محتال�ة، وانتخاباٌت 
رة، ورشاوى، وابتزاز، وغواية جنس، وجرائم قتل.  ُمزوَّ
إنهم يمارسون لعبًة قديمًة ِقَدَم اإلمرباطوريات، ولكنها 
لعبٌة اتخذت يف هذا الزمن العوملي أبعاداً جديدة رهيبة'. 
ويعرتف الكاتب قائال: ' بىل، لقد كنت واحداً من هؤالء.' 
َع زعماء العالم عىل الوقوع  ... كانت وظيفتي 'أن أُشجِّ

�ُن والءهم. وبهذا ُيمكننا ابتزاُزهم  ِك قروٍض تؤمِّ يف رَشَ
متى ش�ئنا لتأمني حاجاِتن�ا السياس�ية واالقتصادية 
والعس�كرية. مقاب�ل ذل�ك ُيمكُنه�م دع�ُم أوضاعه�م 
السياس�ية بجلب حدائَق صناعيٍة ومحطاٍت كهربائيٍة 
ومطاراٍت لشعوبهم، فيغدو أصحاُب رشكات الهندسة 

واإلنشاءات األمريكية أثرياء بصورة خرافية'.

هذه الكلمات تلّخص السياسة اإلمربيالية الحديثة 
الت�ي ابتدعتها الوالي�ات املتحدة. وي�ورد الكاتب أمثلة 
كث�رية مفصلة عم�ا فعلته دولته، واش�رتك هو يف ذلك 
يف حدود وظيفته. من ذلك، مثال، كيف اس�تطاع ضابط 
االس�تخبارات األمريكي�ة كريمت روزفل�ت عام 1951 
القض�اء ع�ىل محمد مص�دق، رئيس ال�وزراء اإليراني 
املنتخ�ب ديمقراطي�ا، وتنصي�ب الش�اه محم�د رضا 
بهل�وي، إمرباطورا مس�تبدا عىل إيران، لس�بب واحد: 
أن مص�دق أّمم نفط إي�ران، واضعا حدا لنهبه من قبل 
اإلمربياليني الغربي�ني. ويذكر أيضاً كيف اغتالت دولته 
الرئيس البنمي عمر توريجس، إلرصاره عىل اس�تعادة 

قناة بنما من السيطرة األمريكية.
يصف الكاتب ثالث مراحل تتبعها الواليات املتحدة: 
األوىل تب�دأ بالقتل�ة االقتصادي�ني، م�ن أمث�ال الكاتب 
قب�ل صح�وة ضمريه، ومهمته�م إقناع زعم�اء الدول 
املس�تهدفة بأخ�ذ ق�روض ضخم�ة م�ن البن�ك الدويل 
وصن�دوق النق�د ال�دويل والبن�وك األمريكي�ة لتموي�ل 
مش�اريع مبال�غ فيه�ا. ف�إن قبل�ت الدول�ة العرض، 
أحكمت أمريكا قبضتها عىل خناقها ألنها لن تستطيع 
س�داد ديونها. ف�إن فش�ل القتلة االقتصادي�ون، جاء 
دور من أس�ماهم بالواويات، مهمتهم تصفية الزعيم 
العني�د، أو االنقالب عليه، كما حدث مع عمر توريُجس 

ومن قبله محمد مصدق. فإذا فش�لت الواويات، تحرك 
الجيش األمريكي نفس�ه الحت�الل البلد، كما حدث مع 
صدام حس�ني يف العراق، ومن قبل مع الرئيس نورييغا 

يف بنما، التي دمرها الجيش األمريكي بال مربر.
يف م�ا يتعل�ق بغزو الع�راق، يقول الكات�ب: ' نهايُة 
ص�ّدام، كنهاي�ة ُنورييغا يف بنما، س�وف ُتُغريِّ املعادلة. 
... تس�اءل بع�ض النق�اد عن س�بب مهاجم�ة بوش 
للعراق ب�دل تركيز جميع مواردن�ا يف مالحقة القاعدة 
يف أفغانستان. أُيمكن أن تكون وجهُة نظر هذه اإلدارة 
-ه�ذه األرسة النفطي�ة � أّن تأم�نَي وارداتنا النفطية، 
وإيجاَد مربراٍت لعقود بناء، أهمُّ من محاربة اإلرهاب؟' 
ثم يتس�اءل: "كم من أبناء شعبنا يعرف مثي أّن صدام 
حس�ني كان س�يبقى يف الحكم لو أنه قب�ل الدور الذي 
قبله الس�عوديون؟ لُكّن�ا تقّبلنا صواريخ�ه ومصانعه 
الكيماوي�ة؛ لُكّنا بنيناها له، ولت�وىلَّ جماعُتنا تحديَثها 
وصيانَته�ا. لكانت صفقًة حلوَة املذاق جدا- كما كانت 

السعودية'.
قبل قراءت�ي للتفاصيل الواردة يف الكتاب كنت أظن 
ظن�ا أن الوالي�ات املتحدة تتآم�ر علينا. وح�ني قرأته، 
لم يتأكد ظني فحس�ب، بل ازددت علم�ا بكيفية إدارة 
هذه الدولة لذلك التآمر، وبكيفية تحقيقها مصالحها 
األناني�ة بعم�ل إجرامي منظ�م. لذلك أدعو من يش�ك 
بفكرة املؤام�رة أن يقرأ هذا الكت�اب، خاصة أن كاتبه 
أمريك�ي م�ارس عملي�ة إيقاع ش�عوب العال�م الثالث 

بالديون التي تلقي بها تحت أقدام الواليات املتحدة.
أم�ا الرتجم�ة العربية الت�ي أبدعها الدكتور بس�ام 
أبوغزال�ة، فكان�ت، إىل أمانته�ا املتناهية، بلغ�ة أدبية 

سلسة، ال ُيصّدق القارئ أنها الرتجمة ال األصل.
*أستاذ يف االقتصاد السيايس حلب - سورية
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ي�ري قانون االس�تمالك املرقم 12 لس�نة 
1981 ع�ى العقارات كافة، بم�ا فيها االرايض 
الزراعية وغري الزراعية والبس�اتني، باس�تثناء 
العق�ارات الت�ي تنظ�م الترشيع�ات الخاص�ة 
اج�راءات ن�زع ملكيته�ا او اطف�اء الحق�وق 
الترصفية فيه�ا، وكذلك عى حق�وق الترصف 
يف االرايض اململوكة للدولة املستثناة من احكام 
االطف�اء والحق�وق العيني�ة االصلي�ة األخرى، 
املتعلق�ة بالعق�ار، وه�ذا القان�ون يه�دف اىل 
اس�تمالك العق�ار والحق�وق العيني�ة االصلية 
املتعلق�ة ب�ه م�ن قب�ل دوائ�ر الدول�ة تحقيقاً 
ومش�اريعها،  لخططه�ا  وتنفي�ذاً  الغراضه�ا 
وه�و يرم�ي أي ه�ذا القانون اىل وضع اس�س 
وقواعد موحدة للتعويض العادل عن العقارات 
دون  أصحابه�ا،  املس�تملكة تضم�ن حق�وق 
اإلخ�الل باملصلحة العامة، ويرمي هذا القانون 
اىل تبسيط إجراءات االستمالك بما يؤمن رسعة 

الحسم واالنجاز .

اال�ضتمالك الر�ضائي

بين�ت املادة 4 من القانون أعاله، أنه لدوائر 
الدول�ة كافة أن تملك العق�ار قانوناً وأن تتفق 
م�ع مالك العقار او الحق العيني املتعلق به عى 
استمالكه رضاء عيناً او نقداً بالبدل الذي تقدره 
هيئة التقدير املشكلة بموجب هذا القانون، ويف 
حالة اذا كان العقار شائعاً، فيلزم موافقة كافة 
الرشكاء عى ذلك، وبع�د اتفاق الطرفني يطلب 
املس�تملك او مق�دم طلب االس�تمالك اىل هيئة 
االس�تمالك او التقدير طلب لتحديد التعويض، 
ويتم إش�عار دائرة التس�جيل العق�اري بوضع 

ش�ارة عدم الترصف ع�ى العق�ار، ويتم تبليغ 
الطرف�ني املس�تملك واملس�تملك من�ه ودائ�رة 
التس�جيل العق�اري بالقرار الص�ادر من هيئة 
التقدير بواس�طة رئيس الهيئة، حيث أن القرار 
يصبح ناف�ذاً وواجب التطبي�ق بعد عرشة أيام 
من تبليغهم دون االعرتاض لدى رئيس الهيئة . 
ويف حال�ة اعرتاض أحد الطرفني عى قرار هيئة 
التقري�ر خالل امل�دة املنصوص عليه�ا يف البند 
اوالً من هذه املادة، تعترب إجراءات االس�تمالك 
الرضائ�ي ملغ�اة وع�ى رئي�س هيئ�ة التقدير 
إشعار دائرة التسجيل العقاري برفع شارة عدم 
الترصف من سجل العقار وعى املستملك إيداع 
بدل االس�تمالك لدى دائرة التس�جيل العقاري 
باسم املستملك منه، ويف حالة التعويض العيني 
خالل مدة س�تني يوماً من تاريخ تبليغه بقرار 
الهيئة ما لم يتف�ق الطرفان خالف ذلك ويلتزم 
املس�تملك من�ه بتس�ليم العق�ار اىل املس�تملك 
خ�الل 30 يوما من تاريخ إيداع البدل لدى دائرة 
التس�جيل العقاري ما ل�م يتفق عى خالف ذلك 
ويتخذ هذا اس�اس للتسجيل يف دائرة التسجيل 
العق�اري دون الحاج�ة اىل أي إج�راءات أخرى 
وبخالفه تكون جميع اإلجراءات املذكورة أعاله 

ملغاة. 

اال�ضتمالك الق�ضائي

لدوائر الدولة والقطاع املختلط واالشرتاكي 
وف�ق م�ا جاء ب�ه ه�ذا القان�ون أن تس�تملك 
العق�ارات وف�ق القان�ون، س�واء كان عق�اراً 
كام�اًل ام جزءا منه ام الحقوق العينية االصلية 
املتعلقة به لتنفيذ مشاريعها وأغراضها، حيث 

يق�دم طلب االس�تمالك من الجه�ة الراغبة اىل 
محكم�ة بداءة موقع العقار م�ع كافة الوثائق 
التي تخص هذا العقار، ومنها الخرائط والصور 
وأسماء املالكني وعناوينهم حيث تعني املحكمة 
موعداً للنظر يف هذا الطلب خالل عرشة ايام من 
تاريخ تسجيله لديها، حيث تدعو االطراف وفق 
االجراءات القانونية وتتحقق من كافة الرشوط 
القانوني�ة وتوفره�ا يف الطل�ب املق�دم، حي�ث 
تجري الكش�ف لغرض تقدير التعويض بلجنة 
برئاسة قايض املحكمة ورئيس دائرة التسجيل 
العق�اري ودائ�رة رضيب�ة العقار واملس�تملك 
واملس�تملك منه او وكالئهم�ا، وال يتم النصاب 
اال بضور جميع اعض�اء الهيئة. ويف حالة عدم 
املس�تملك او املس�تملك منه ج�از للمحكمة أن 

تنت�دب خبرياً يمثل�ه قانوناً واملحكمة تس�تمع 
اىل اقوال الطرفني وتتطل�ع عى البيانات وهي، 
أي املحكمة تسرتشد باالسس والقواعد الواردة 
يف ه�ذا القان�ون للوصول اىل التقدير املناس�ب، 
حي�ث يتخذ الكش�ف املق�دم اساس�اً للتقدير، 
وتفصل املحكمة عى وجه االس�تعجال يف طلب 
االس�تمالك ويفه�م الق�رار للطرف�ني ويق�وم 
املس�تملك بدفع بدل االس�تمالك مع املصاريف 
يف  نق�داً  املحكم�ة  اىل 
حالة التعويض 

والتقدير.

اال�ضتمالك االإداري

إذا كان العقار املطلوب اس�تمالكه يعود اىل 
دوائر الدولة او القطاعني االش�رتاكي واملختلط 
)عدا االوقاف( فيجري اس�تمالكه إدارياً، حيث 
يتح�دد التعوي�ض باتف�اق الطرف�ني ويفصل 
الوزير املختص يف الخالف الناشئ بني الطرفني 
بش�أن االس�تمالك إذا كان من الدوائ�ر التابعة 
لوزارت�ه، ويفصل مجل�س ال�وزراء يف الخالف 
بينهم�ا إن ل�م يكون�ا تابع�ني ل�وزارة واحدة، 
ويك�ون القرار الصادر بذل�ك باتاً للطرفني، ويف 
حالة عدم اتفاق الطرفني عى التعويض، فألي 
منهما أن يطلب من هيئة التقدير تقديره وفق 
األس�س القانوني�ة، ويكون قراره�ا يف التقدير 

ملزما للطرفني.

اال�ضتيالء امل�ؤقت

االح�االت  يف  الدول�ة  لدوائ�ر  ويج�وز 
أو  كالفيضان�ات  الطارئ�ة،  االس�تثنائية 
تفيش الوباء أن تقرر االس�تيالء املؤقت ملدة 
ال تتجاوز الس�نتني. ون�رى أن هذا القانون 
من القوان�ني القديمة التي ص�درت يف زمن 
النظ�ام البائد، والتي تحت�اج اىل إعادة نظر، 
أو تعدي�ل، أو حتى إلغاء، ألنها تجاوز عى حق 
امللكي�ة املق�رر لالفراد يف الدس�تور، وبالتايل إن 
ترشيع�ه كان يف زم�ن النظام البائد لالس�تيالء 
عى حقوق الن�اس وممتلكاتهم، ولهذا يتوجب 
اعادة النظر يف ه�ذا القانون الذي ال يالئم روح 

العرص وتطوراته.

مفاهيم دستورية
املادة األوىل 

جمهورية العراق دولة واحدة مس�تقلة ذات سيادة كاملة 
نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي وهذا الدس�تور 

ضامن لوحدة العراق.
املادة الثانية

اوالً: اإلس�الم دي�ن الدول�ة الرس�مي وهو مصدر أس�اس 
للترشيع :

أ- ال يج�وز س�ن قان�ون يتع�ارض م�ع أح�كام وثواب�ت 
االسالم.

ب- ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية
ج- ال يج�وز س�ن قانون يتع�ارض مع املب�ادئ والحقوق 

والحريات االساسية الواردة يف هذا الدستور. 
ثانياً: يضمن هذا الدس�تور الحفاظ عى الهوية االسالمية 
لغالبية الش�عب العراقي كما ويضمن كام�ل الحقوق الدينية 
لجميع االفراد يف حرية العقيدة واملمارسة الدينية كاملسيحيني 

وااليزديني والصابئة املندائيني. 

س/ م�ن األخ ع�ادل محمد ش�اكر 
من مدينة العطيفية يقول، أن ش�قيقي 
تم توقيف�ه وفق امل�ادة 316 من قانون 
العقوبات، وقدمنا أكثر من طلب إلطالق 

رساحه بكفالة دون جدوى ؟
قان�ون  م�ن   316 امل�ادة  إن  ج/ 
لس�نة   111 رق�م  العراق�ي  العقوب�ات 
1969 هي اخت�الس وهي من املواد غري 
املش�مولة بكفال�ة وفق الق�رار )120( 
لس�نة 1992، ولهذا فإن شقيقك سوف 
تتم احالت�ه اىل محكم�ة الجنايات وفق 
ه�ذه  مث�ل  أن  واعتق�د  امل�ادة،  ه�ذه 
الق�رارات التي ص�درت يف زم�ن النظام 
البائد تحتاج اىل أن تلغى من قبل مجلس 
الن�واب املوق�ر خصوصاً أن ه�ذا القرار 
)120( ه�و قرار ملجلس الثورة )املنحل( 

ولك الشكر والتقدير.

س/ م�ن األخ�ت مريم عيل س�لمان 
من مدينة الكرادة داخل/ ارخيته/ قرب 
قناة الف�رات تقول، هل فعالً تس�تطيع 
املجرم�ني  احض�ار  الدولي�ة  الرشط�ة 

الهاربني ؟
ج/ الرشط�ة الدولي�ة أو االنرتب�ول 
ه�ي منظم�ة دولي�ة مكون�ة م�ن 186 
دولة ومقرها يف فرنس�ا وهي تعمل عى 
التنسيق بني الدول وتعتمد عى املعلومات 
الت�ي تزوها به�ا هذه ال�دول من حيث 
املعلوم�ة ولديها ش�بكة اتص�ال مع كل 
هذه ال�دول وقاعدة بيان�ات وبالنتيجة 
هي تزود الدول بأس�ماء املطلوبني لكن 
هي ال تمتلك س�لطة فوقية ف�وق ارادة 
ال�دول، فال�ذي يح�دد امكانية تس�ليم 
الثنائي�ة  االتفاقي�ات  ه�ي  املطلوب�ني 
والتسليم يكون عن طريقها والكثري من 

الدول ال تس�لم املجرمني عى أس�اس أن 
قضاياهم سياسية. 

س/ م�ن زميلن�ا اإلعالم�ي / حازم 
الباوي من قناة الفرات الغراء يقول، هل 
أن إيران تخالف القانون الدويل بامتالكها 

االسلحة النووية ؟
ج/ إن إيران ملتزمة بالقانون الدويل 
واالتفاقيات الدولية، فهي لم تس�تخدم 
اي�ة ح�رب م�ن  النووي�ة يف  االس�لحة 
الح�روب، يف حني أن أمريكا اس�تخدمت 
ذلك ض�د اليابان واليهود الصهاينة، إذن 
ه�ي أس�اليب سياس�ية لخل�ط االوراق 
والضغ�ط ع�ى الجمهورية االس�المية 
االيرانية حت�ى ال تكون طرفا قويا يهدد 
اس�تقرار ارسائيل وما هذه الحملة التي 
تش�ن ع�ى س�وريا اال خدم�ة ملصال�ح 
ارسائي�ل التي هي املس�تفيد الوحيد من 

كل ذلك .
س/ من أش�واق الجابري من مدينة 
الزعفراني�ة تقول، نس�مع عن س�حب 
الثق�ة ع�ن الحكومة فما ه�ي إجراءات 

ذلك ؟
ج/ وف�ق الدس�تور العراق�ي يجوز 
ل�)5/1( خمس اعض�اء مجلس النواب 
أي 65 عض�وا طل�ب س�حب الثق�ة عن 
الحكوم�ة حيث يت�م التصويت عى ذلك 
ويف حالة حص�ول االغلبية املطلقة لعدد 
الحارضين بعد اكتمال النصاب القانوني 
يمكن سحب الثقة حيث تعترب الحكومة 
مستقيلة وتستمر يف ادارة شؤون البالد 
)ترصي�ف االعمال( مل�دة 30 يوما لحني 
تش�كيل وزارة جديدة وترش�يح مرشح 
جدي�د وف�ق امل�ادة 76 م�ن الدس�تور، 

وشكراً.

لقد أورد الدكتور )ش�اب توما منص�ور( عنارص القرار 
االداري بالق�ول )بأن�ه عم�ل قانون�ي يص�در عن الس�لطة 
االداري�ة من جان�ب واحد. ويحدث اث�را قانونيا(. وقد عرف 
م�ن قبل الدكت�ور )عيل محمد بدير( والدكت�ور )عصام عبد 
الوهاب الربزنجي( والدكتور املرحوم )مهدي السالمي( بأنه 
)عمل قانوني صادر باالرادة املنفردة وامللزمة الحدى الجهات 
االدارية يف الدولة إلحداث تغيري يف األوضاع القائمة أو بإنشاء 
مركز قانوني جديد )ع�ام او فردي( او تعديل ملركز قانوني 
قائم او إلغائه(. وأورد األس�تاذ ضياء ش�يت خطاب تعريف 
االس�تاذ الدكتور عبد ال�رزاق الس�نهوري وتعريف محكمة 
القضاء االداري يف مرص الذي عرفه بأنه )افصاح االدارة عن 
ارادتها امللزمة بما لها من سلطة بمقتىض القوانني واللوائح 

بقصد احداث اثر قانوني معني ابتغاء مصلحة عامة(. 
يتض�ح من هذا التعريف أعاله أن للقرار اإلداري عنارص 
معينة يجب توافرها لنكون أمام قرار إداري، وهذه العنارص 

هي:
1- أن يصدر من سلطة إدارية . سواء اكانت داخل حدود 
الدولة أم خارجها من دون النظر اىل مركزية السلطة او عدم 

مركزيتها. ولكن نكون أمام قرار إداري ينبغي أن يصدر من 
ش�خص عام ل�ه الصفة االداري�ة وقت اص�داره . وال عربة 
بتغ�ري تلك الصفة بعد ذلك . وهذا ما يميز القرار اإلداري عن 

األعمال الترشيعية والقضائية.
2- أن يص�در ب�اإلرادة املنف�ردة ل�إدارة. أي ان�ه يصدر 
م�ن جانب واحد متمثالً بالجه�ة االدارية التي تكون مصدرا 
للق�رار. وه�ذا م�ا يمي�ز الق�رار االداري عن العق�د االداري 
ال�ذي تك�ون االدارة اح�د اطراف�ه م�ع طرف آخ�ر. ويكون 
العقد االداري باتفاق إرادتني س�واء أكان�ت هاتان اإلرادتان 
لش�خصني من اش�خاص القان�ون الع�ام، أو كان احدهما 
ش�خص من اش�خاص القانون الخاص. ورشط او رضورة 
أن يك�ون العم�ل االداري ص�ادرا من جان�ب االدارة وحدها 
ليكتس�ب صفة الق�رار االداري ال يعني أن�ه يجب أن يصدر 
م�ن ف�رد واح�د. فقد يش�رتك يف تكوين�ه أكثر م�ن فرد كل 
منه�م يعمل يف مرحلة من مراحله وذلك ألن الجميع يعملون 

لحساب جهة إدارية واحدة.
3- إن�ه عمل قانون�ي، واألعمال القانوني�ة. هي األعمال 
الت�ي تقوم به�ا اإلدارة بهدف إح�داث آثار قانوني�ة معينة. 

وبهذا تتمي�ز األعمال اإلدارية القانونية ع�ن اعمالها املادية 
الت�ي ال يري�د من القيام به�ا ترتيب أي أث�ر قانوني فالعمل 
القانون�ي اإلداري )هو عمل إرادي تق�وم به اإلدارة بإرادتها 

وتهدف من القيام به احداث اثر قانوني معني(.
4- يرتت�ب عى صدوره إحداث أثر قانوني معني يتضمن 
تغي�ريا يف املراك�ز القانوني�ة. فالق�رار اإلداري عم�ل إرادي 
تبغ�ي اإلدارة من القي�ام به احداث اثر قانون�ي معني . فإذا 
كان عم�ل اإلدارة ال ينت�ج أي اث�ر قانوني فإن�ه ال يعد قرارا 
اداري�ا. فالصفة العامة ملعظم الق�رارات االدارية هي تعديل 
او تحديد او الغاء يف التنظيم القانوني فيخلق حقوقا جديدة 
أو يفرض التزامات جدي�دة او يعدل التنظيم او يلغي مراكز 
قانونية لالفراد بما تتضمن من حقوق او التزامات. فاالصل 
العام هو ان جميع القرارات االدارية تخضع لرقابة القضاء 
الغاء او تعويض. أي انه يجوز لكل فرد له مصلحة ان يطلب 
من القضاء املختص )القض�اء اإلداري( إلغاء القرار اإلداري 
إذا شابه عيب من العيوب. كما يجوز له ان يطلب التعويض 
عن�ه اذا كان قد اصيب برضر من القرار االداري االس�تثناء. 
ه�و ما اس�تقر عليه الفقه والقضاء هو ان اعمال الس�يادة 

االداري�ة ألنها تك�ون بمنأى من الرقابة القضائية وحس�ب 
الدس�تور. وتعترب هذه من اخطر ما تتميز ألنه يس�مح لها 
بإصدار قرارات إدارية ال تس�أل عنها امام جهة قضائية. أي 
أن عم�ل اإلدارة يك�ون محصنا ضد أي عمل قضائي س�واء 
بااللغ�اء ام بالتعوي�ض. وتم تحدي�د اعمال الس�يادة وفقاً 
للمعيار الحرصي اعتماداً عى احكام مجلس الدولة الفرنيس 

ومحكمة التنازع الفرنسية وتتضمن.
1- االعمال املتعلقة بعالقة الربملان بالحكومة.

والش�ؤون  الربملاني�ة  بالعالق�ات  يتص�ل  م�ا  كل   -2
الخارجية.

3- اعالن الحرب او وقفها وسائر االعمال الحربية .
4- القرارات التي تصدر بش�أن االس�تيالء عى االموال يف 

اقليم العدو.
5- املس�ائل التي تتعلق بس�يادة الدول�ة داخلياً كإعالن 
حال�ة الط�وارئ وإبع�اد األجانب أو املس�ائل الت�ي تتخذها 
الدولة لحماية اقتصادها أو عملتها املالية أو قرار العفو عن 

بعض املسجونني.

ح�ارب النظ�ام البائ�د رشائ�ح 
املجتمع كاف�ة، وخصوصاً العاملني 
يف س�لك التعليم ألس�باب يراد منها 
تهدي�م بن�اء املجتم�ع الع�ايل الذي 
يقوم عى أبنائه املتعلمني، والس�بب 
الثاني أنه كان جاهالً حاقداً عى كل 
علم ومعرف�ة، لهذا كان�ت رواتبهم 
قليل�ة دفعت ببعضهم إىل ممارس�ة 
أعم�ال أخ�رى بعد انته�اء )الدوام( 
ال تليق به�م وباملهمة التي يقومون 
به�ا ، إال أن )دوام الحال من املحال( 
فقد تغري الزم�ان وتخلص املجتمع 
من كابوس النظ�ام البائد وأرشقت 
الش�مس وتنفس الناس الصعداء يف 
كل املج�االت وبدأ )س�عيد وزوجته 
مري�م( بلملم�ة ش�ؤونهما ورشاء 
كل ما يحتاجانه حيث املرتب الجيد 
والتوف�ري مطل�وب، والدولة أطلقت 
الق�روض وتحس�ن الح�ال إىل الحد 
الذي جع�ل الحياة تأخذ مس�اراتها 
املألوف�ة البعي�دة م�ن الخ�وف من 
الغد أو احتم�االت املجهول وبادرت 
)مري�م( إىل تس�لم ق�رض حكومي 

ب�)5 ماليني دينار(. فرحت به كثرياً 
وقررت أن تش�رتي به ذهباً ألنه أول 
مبلغ )كبري( تحصل عليه من عملها 
ولك�ن احتارت أين تضعه ش�اورت 

زوجها لكنها تعرفه يحب أن يشرتي 
كل يشء وبالت�ايل ال بد من أن يكون 
امل�كان ال�ذي تخبئ ب�ه ه�ذا املبلغ 
ال يعرف�ه )س�عيد( واحت�ارت حتى 

اهت�دت إىل )كي�س ال�رز( فوضعت 
الخمس�ة مالي�ني يف كي�س أس�ود 
وأحكم�ت ربط�ه ثم جعلت�ه يف قاع 

الكيس الذي غطاه )الرز( اللماع. 

أي�ام وأي�ام نس�ت )مري�م( أمر 
املبل�غ واطمأن�ت ع�ى مكانه حتى 
ناقش�ت ذات يوم )زوجها س�عيد( 
ببي�ع بع�ض الحاج�ات الزائدة ألن 
امل�كان يف الش�قة ضيق وال يتس�ع، 
كم�ا أن الصي�ف مقب�ل وال ب�د من 
جع�ل امل�كان أوس�ع حت�ى يك�ون 
مالئماً للموسم، وال بد من بيع كيس 
الطح�ني، الذي كثر فيه )القمل( وال 
فائدة منه ويف كل يوم يمر )مشرتي 
العتي�ق( دون أن تس�تطيع )مريم( 
أن تبيع له األغ�راض القديمة حتى 
ج�اء ي�وم قام�ت أخته�ا )بدري�ة( 
وه�ي يف محافظة أخ�رى )بختان( 
ولده�ا الصغري حي�ث دعت )مريم( 
إىل الحضور فاضط�رت إىل أن تغيب 
ع�ن زوجه�ا )س�عيد( ثالث�ة أي�ام 
حرض فيها صدفة )مشرتي العتيق( 
فسارع سعيد إىل مناداته وباعه كل 
األغ�راض القديمة وكي�س الطحني 
وكيس الرز ايضاً الذي به الخمس�ة 
مالي�ني دينار وقبض ع�ن كل هذه 
األغ�راض مبل�غ )50( أل�ف دينار، 

املوض�وع  يجع�ل  أن  س�عيد  وأراد 
مفاج�أة )ملريم( حيث رتب الش�قة 
ووض�ع الخمس�ني ألف�ا يف ظ�رف 
ل�رشاء )اوف�ن( جدي�د كم�ا أرادت 
)مري�م(، وبع�د انته�اء الثالثة أيام 
عادت )مريم( اىل شقتها فاستقبلها 
س�عيد بأن�ه قد حرض له�ا مفاجأة 
وأنه ب�اع كل األثاث القديم ففرحت 
بعد رؤية الخمس�ني ألف دينار، ويف 
أثناء جلوس�هم عى الغ�داء وبينما 
كان )سعيد( يقوم بتعداد األغراض 
الت�ي باعه�ا وعندم�ا ذك�ر )كيس 
الرز( ش�هقت مريم شهقة عظيمة 
ووقفت اللقمة يف فمها ولطمت عى 
خدها ورصخت وبعد أن علم س�عيد 
ظل يومياً ينتظر البائع عله يأتي أو 
يمر دون جدوى حتى أنه سأل عليه 
الكثري لكن لم يعرفه احد.. تمرضت 
مريم ولم تف�ق من صدمتها إال بعد 
عام كامل. لكنها حرمت أن تشرتي 
)الرز( أو أن تتناوله أو حتى تشرتي 
من�ه األكي�اس ب�ل اكتف�ت ب�رشاء 

)الكميات القليلة(. 
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حاوره/ حمرر ال�ضفحة

اعداد : امل�ضتقبل العراقي

مفاهيم دستوريةاستشارات قانونية

واقعة ق�ضائية

كيس رز بخمسة ماليني دينار ؟!

يعد النظام الس�يايس يف العراق وفق املادة 
األوىل م�ن الدس�تور )برملاني�ا( ديمقراطي�ا 
جمهوري�ا، ويف الحقيق�ة، إن ه�ذا النظ�ام 
ه�و م�ن أفض�ل أن�واع األنظمة السياس�ية 
يف العال�م، كم�ا ه�و موج�ود يف تركي�ا ويف 
افريقي�ا الجنوبي�ة وايطالي�ا، وق�د نجح اىل 
ح�دود بعيدة يف نق�ل تلك البل�دان اىل الرفاه 
االقتص�ادي واالجتماعي، ألنه من املعلوم أن 
اإلطار السيايس العام ألي بلد من البلدان هو 
ال�ذي يعطي الصور االخ�رى لجوانب الحياة 
املختلفة، س�واء كان�ت س�لبية ام ايجابية، 
ولك�ن مث�ل ه�ذا النظ�ام يحت�اج اىل الوقت 
اوالً حت�ى تكون ل�ه االرتكازات واملس�ارات 
التي تس�اعده يف النج�اح، ويحتاج كذلك اىل 
وجود مؤسس�ات قوية ق�ادرة عى دحر أية 
مفاجآت قد تظه�ر اثناء تطبيقه، وهو "أي 
هذا النظام" يمر بمراحل ومخاضات يأتي يف 
مقدمتها الرصاع م�ع االرادات الفردية التي 
تح�اول أن تفرض هيمنتها وهي تفش�ل يف 
النهاية، ألن هذا النظام هو )يغربل( كل يشء، 
وكل قرار يصدر عنه هو )ديمقراطي(، وقد 
تط�ورت الكثري م�ن دول العالم بس�بب هذا 
النظام النموذج�ي، ونالحظ اليوم التحوالت 
الحاصلة يف الوط�ن العربي وتحول انظمتها 
السياسية من رئاسية وسلطة الحزب الواحد 
اىل برملانية ديمقراطي�ة قائمة عى التعددية 
الحزبية، وهذا بالتأكي�د يحتاج اىل وقت واىل 
تضحي�ات كما حصل يف لبن�ان والعراق، ألن 
الرواس�خ الت�ي أوجدها الحكام الس�ابقون 
من الصعوبة إزالتها إال بالتضحيات والصرب 
وتع�اون الجمي�ع. وأرى أن أهم ما يمكن ان 
يحقق هذه الطفرة النوعية يف الدول العربية 

هو شيئان:
1- ترشي�ع قان�ون االحزاب ال�ذي يمكن 
م�ن خالل�ه التخ�يل ع�ن س�لطة االح�زاب 
الواح�دة، وأن تكون هذه االحزاب مش�هود 
لها بالوطنية وغري مرتبطة بجهات خارجية 
قد ال تريد الخ�ري بتلك البلدان، وأن تخصص 
الدول�ة ج�زءا م�ن موازنته�ا العام�ة لهذه 
األح�زاب، وأن تك�ون مس�تقلة يف عمله�ا، 
وأن ي�رتك للناس حرية اختي�ار الحزب الذي 
يري�دون، وقد يكون لالعالم دور يف ترس�يخ 
ه�ذه املفاهي�م وإيصال أفكاره�ا إىل عموم 
الناس حتى يستطيعوا االنضمام اىل االحزاب 
الت�ي يري�دون م�ع ترشي�ع قوان�ني حري�ة 
االع�الم والصحاف�ة التي لها االث�ر يف تطور 

املجتمعات.
2- ترشيع قوانني االنتخابات، وأن تحدد يف 
هذه القوانني االجراءات البسيطة والسلسة، 
وأن يك�ون االق�رتاع ع�ن طري�ق االنتخ�اب 
املب�ارش وليس ع�ن طريق اختي�ار )القوائم 
املغلق�ة او الحزب( وبالت�ايل يأتي اىل الربملان 
اش�خاص ال يعرفهم الناس ولم يصوتوا لهم 
ه�ذا مهم ج�داً، ألن الربمل�ان يف كل دولة من 
دول العالم هو أساس الترشيع، وهو أساس 
املراقبة للحكومة يف هذه الحالة، ومع وجود 
دس�اتري حديثة تش�مل كل طوائف املجتمع، 
يمك�ن أن تك�ون الدول الحديث�ة التي تخدم 
املواط�ن، دولة يتناوب عى ادارتها حكومات 
منتخبة، ال يدوم عمرها س�وى 4 سنوات ثم 
يأتي ان�اس وطنيون بعده�م همهم تطوير 

البلدان نحو األحسن. 

علي جابر

الدساتري والقوانني
 واألنظمة السياسية

قط�ف قان�نية 

وداد خليل يا�ضني 

قانون االستمالك .. لـم يعد يالئم روح العرص وتطوراته احلديثة

عنارص القرار اإلداري

 العدد )385(  االحد 18  تشرين الثاني 2012



Apago PDF Enhancer

 أُقيمت مس�اء يوم الخميس سوق للمزاد عىل أجمل فحول 
األغنام يف محافظة مكة املكرمة عىل طريق الساحل، مقابل 
محطة القريش، وس�ط حضور كب�ر للمهتمني بمثل هذه 
املزادات.وقد ش�هد املزاد تس�جيل أرقام قياسية للمبيعات؛ 
حي�ث تم بي�ع فحل يع�ود لس�الة عريقة، وُيعرف باس�م 

"الصايف ولد البوابة"، بمبلغ 400 ألف ريال.
وق�ال املربِّ�ي عبيد زاي�د العصيم�ي، الذي اش�رى الفحل، 
إنه اش�رى "الص�ايف ولد البوابة" بأربعمائ�ة ألف ريال بعد 
منافس�ة مع هواة ُكُثر، بدأت بمائة ألف ريال. مشراً إىل أنه 

قام بإهداء الفحل بعد رشائه لنجله األكرب عبدالله.
وأوض�ح العصيمي أن فحوالً أخرى بيع�ت بمبالغ تراوحت 

بني عرشة آالف ومائتي ألف ريال.

رفضت فتاة س�عودية الزواج لكل من تقدم لها بسبب 
أن مف�ر األح�ام ف�ر حلم�ًا له�ا، مؤك�دا أن أحد 
املشاهر سيتقدم لخطبتها، بحسب صحيفة "اليوم" 

السعودية. 
وقال�ت الصحيفة إن الفتاة وصل عمرها 40 عاماً ولم 
تتزوج كما لم يتقدم إليها الش�خص املشهور، هذا ما 
أك�ده رئيس لجنة التكافل األرسي باملنطقة الرشقية، 
حي�ث قال "أرج�و م�ن الجميع وبال�ذات النس�اء أال 
يخططن ملستقبلهن بناء عىل تفاسر األحام فتخر 

حياتها وهي ال تشعر كما حصل مع هذه الفتاة".

يلتقي نحو ٢40 طاهياً من ٢٥ 
دول�ة بإمارة موناك�و يف عطلة 
االس�بوع الح�ايل، يف اطار قمة 
غر مس�بوقة مكرسة للمطبخ 
ان�واع  ومختل�ف  املتوس�طي، 

الطبخ. 
وه�ذا الح�دث الخ�اص يندرج 
يف اط�ار االحتف�االت بالذك�رى 
الخامس�ة والعرشين لتأسيس 
الخام�س  لوي�س  مطع�م 
ع�رش ال�ذي افتتح�ه الطاه�ي 
الفرنيس الش�هر آل�ن دوكاس 
يف  دوكاس  واراد  ع�ام ١٩٨٧.  
اط�ار ه�ذه القم�ة جم�ع كل 
أس�اليب الطب�خ م�ن تقليدية 
وحديثة وكاس�يكية، من دول 

الجن�وب، م�ع  الش�مال ودول 
أشهر الطهاة يف العالم. ويقول 
دوكاس: املواضيع العزيزة عىل 
قلبي تش�مل منطقة املتوس�ط 
والريفرا الفرنس�ية التي تحتل 
منتجاته�ا موقع�ا أساس�يا يف 
ابتكارات�ي.  ويح�رص دوكاس 
ع�ىل نقل أص�ول ه�ذا الفن اىل 
األجيال الجدي�دة، ففتح مركزا 
للتدريب املهني ومدرس�ة طبخ 
للهواة يف باريس، ويعمل راهناً 
عىل فتح مدرسة طبخ دولية قد 
يكون مقرها يف ناتر بضواحي 
باري�س. وه�و يج�وب العال�م 
باري�س  يف  مطاعم�ه  لتفق�د 

وطوكيو والس فيغاس.
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�سورة من الذاكرة

بغداد يف 
اخلم�سينات

١60١ - العثماني�ون ينت�رون 
عىل الجيش األملاني بعد أن كان األملان 

يحارصونهم يف قانيجة.
الثام�ن  أورب�ان  الباب�ا   -  ١6٢6
يدش�ن كاتدرائية القديس بطرس يف 

الفاتيكان رسمًيا.
١٧٩3 - افتت�اح متحف اللوفر يف 

العاصمة الفرنسية باريس.
١٩30 - تأس�يس س�وكا غاكاي 
وه�ي جماع�ة دينية ياباني�ة جديدة 

تتبع البوذية.
١٩3٥ - عصب�ة األم�م تف�رض 
عقوبات عىل إيطاليا لغزوها إثيوبيا.

١٩63 - عبد الس�ام عارف يقوم 
بانقاب عىل رشيك�ه يف الحكم حزب 
البعث العربي االشراكي، حيث قيض 
عىل الحرس القوم�ي وطرد البعثيني 

من الحكومة.
١٩٧0 - قادة الحركة التصحيحية 
الحس�ن  أحم�د  يعين�ون  يف س�وريا 
الخطي�ب رئيًس�ا للجمهورية ليخلف 

نور الدين األتايس.
١٩٨٧ - حريق بمرو أنفاق لندن 

يقتل ويصيب مئات.
مبع�وث  رساح  إط�اق   -  ١٩٩١
الكنيس�ة إىل لبن�ان ت�ري وايت الذي 
كان مختط�ف يف ب�روت من�ذ ع�ام 

.١٩٨6
١٩٩3 - حكومة جن�وب أفريقيا 
العنرية تتفق مع نيلسون مانديا 

وزمائه عىل دستور انتقايل.
٢004 - القوات اإلرسائيلية تقتل 
3 جن�ود مري�ني عىل الح�دود بني 

مر وقطاع غزة.

المتنافسات على  ش�اركت 
األرض،  جم�ال  ملك�ة  لق�ب 
والت�ي تس�تضيفها العاصم�ة 
الفيليبينية مانيا، في مهرجان 
بالطبيع�ة  لاهتم�ام  خ�اص 

ومساعدة األطفال في العالم. 
وفي هذا اإلطار، س�اهمت 

الملكات اللواتي يمثلن ٩١ دولة 
في غرس األش�جار، الى جانب 
عدد كبير م�ن األطفال، وتخلل 
ذلك أجواء من الفرح والسعادة، 
فارتفع منس�وب الجمال وزاد 
أم�ل األطفال بغ�ٍد أفضل وأكثر 

إشراقاً.

قال خب�راء أوروبيون إن االنترنت 
يعتب�ر متجرا كبي�را للمخ�درات لكنه 
يوّفر أيض�ا أدوات وقاية فّعالة بفضل 
مواقع مرافقة.  وتسمح بعض المواقع 
هوي�ة  تكش�ف  ال  الت�ي  االلكتروني�ة 
أصحابها بتعريف تجار المخدرات على 
آالف الزبائ�ن، عل�ى ما ش�رح الخبراء 
خ�ال ن�دوة لمجموعة بومبي�دو التي 
كلّفها مجلس أوروبا بمكافحة االتجار 

بالمخدرات.

تج�ري إدارة األغذية واألدوية األميركية تحقيقا بش�أن ١3 حالة وفاة قد 
تعزى إلى مش�روب للطاقة تسوقه شركة أميركية.  وقال ناطق باسم الشركة 
"أبلغن�ا ب�� ٩٢ حالة مرض بعد اس�تهاك هذا المش�روب، من بينه�ا 33 حالة 

عت  س�تد الدخول إلى المستشفى و١3 ا
حالة وف�اة". وأضاف أن 
الغنية  المشروبات  "هذه 
بالمنبهات مثل الكافيين ال 
تغني عن النوم والراحة". 
باستش�ارة  وأوص�ى 
اس�تهاك  قب�ل  طبي�ب 
المش�روبات،  ه�ذه 
تفاق�م  ع�دم  لضم�ان 
مرض غير مش�خص إثر 

استهاكها".

قمة
 للطهاة يف موناكو

خروف  بـ400 ألف ريال !!

ترفض الزواج بسبب "رؤيا"!

باملع�روف  األم�ر  هيئ�ة  قال�ت 
والنه�ي عن املنكر يف الس�عودية 
إنه�ا تمكنت من ضبط س�احرة 
الش�هر  ام�رأة  و٢0  إفريقي�ة 
املايض، داخل مبنى سكني بأحد 
أحياء املدينة املنورة، ذلك ما قالته 

صحيفة عكاظ السعودية.
 وأضافت أن�ه بمجرد العثور عىل 
الس�احرة األفريقي�ة التي كانت 
عارية تماماً، والتي رفضت س�ر 
عورته�ا، ط�ارت كعصف�ور من 
الغرفة لتختفي تماما من الشقة 
وسط ذهول أكثر من ٢0 شخصاً 

من أفراد الهيئة.
وقام رج�ال الهيئ�ة بالبحث عن 

العلوي�ة  األدوار  يف  الس�احرة 
والس�فلية للمبن�ى املك�ون م�ن 
أربع�ة طواب�ق، وأثن�اء بحثه�م 
فوجئوا بأحد املواطنني يس�تغيث 
ه�و وأطفاله طالبا النجدة، قائا 
إن امرأة افريقية عارية س�قطت 
من س�قف الغرفة لتستقر وسط 
أطفال�ه وه�م نائمون، بحس�ب 

الصحيفة. 
وتابعت: دخل رجال الهيئة شقة 
املواط�ن حيث وجدوا الس�احرة، 
فرفعوا أصواتهم باآلذان وس�ورة 
الك�ريس حتى ش�لت حركتها ثم 
ارت�دت مابس�ها وت�م القب�ض 

عليها.

ساحرةعارية
 يف املدينة املنورة !!
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ج�اك س�بارو يف لقطة ت�م تصويره�ا أثناء 
تصوير -لقطات العالم اآلخر - يف الجزء الثالث من 
فيلم قراصن�ة الكاريبي. تبدو يف الصورة تفاصيل 
هيئة ومابس الش�خصية كما هو مذكور. وتبدو 
يف الصورة األسلحة التي يستخدمها جاك سبارو.

 )Jack Sparrow :جاك س�بارو )باإلنكليزي�ة
أف�ام  يف  قرص�ان  لقبط�ان  خيالي�ة  ش�خصية 
قراصنة الكاريبي)أداء: جوني ديب(. س�بارو هو 
الش�خصية الرئيس�ية يف أفام السلس�لة الثاثة؛ 
قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء )٢003(، 
قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل امليت )٢006(، 
قراصن�ة الكاريب�ي: عن�د نهاية العال�م )٢00٧(. 
قام به�ا املمثل جوني دي�ب, وأدى بذلك دور رائع 
إس�تحق عىل إثره ألرش�يح لنيل جائزة األوسكار 

ألفضل ممثل يف دور رئييس يف الفيلم األول.
ج�اك س�بارو، هو زعي�م قراصن�ة يف البحر 
الكاريب�ي ويمكن أن يكون رشيراً إذا تطلب األمر، 
يعي�ش يف الحي�اة يف الغالب عن طريق اس�تخدام 

الذكاء والتفاوض بدال من األسلحة والقوة ؛ إال انه 
س�يحارب إذا لزم األمر، وهو يح�اول الفرار دائماً 
من اخطر املواقف. وهو يسعى الستعادة السفينة 
اللؤل�ؤء الس�وداء من هكت�ور باربوس�ا يف الفيلم 
األول، ويف األج�زاء التالية، يحاول الهرب من القتل 
عىل ي�د ديفي جون�ز الكابت�ن األس�طوري بينما 

يحارب رشكة الهند الرشقية للتجارة املحدوده.
جاك سبارو هو قرصان، وهو قبطان سفينة 
اللؤلؤة السوداء, أرسع سفينة يف البحر الكاريبي. 
أكثر م�ا يميزه هو قدرته ع�ىل املراوغة عدى عن 
كونه قرصان ماكر ومخادع, يمتاز برعة خاطر 
مذهلة وقدرة عىل املبادرة, مما يجعل عملية النيل 
منه من قبل أعدائه عملية شبه مستحيلة. مطلوب 
للعدال�ة لجرائمه ضد رشكة الهند الرشقية, والتي 
فش�ل وكاؤها, الواحد تلو اآلخر, يف القبض عليه. 
للوهلة األوىل يظهر جاك س�بارو كشخصية دنيئة 
لك�ن م�ع تعاق�ب أح�داث الفيل�م يتبني ع�ىل أنه 

صاحب مواقف مرشفة وشجاعة.

جاك سبارو

ملكات 
مجال يساعدن األطفال

احلمل
صدي�ق قدي�م يق�دم ل�ك عونا فا 
ترفض�ه. انت قلق وتجد صعوبة يف 
الركيز اال ان هذه املرحلة ستنتهي 
قريب�ا. عاطفي�ا، الحب م�ا زال يف 

دارك وانت تعيش سعادة كاملة

الثور 
انتبه لوضع�ك العاطفي ألنه يبدو 
مرب�كاً و كعادت�ك تب�دو ضائعاً و 

ليس هناك ما يستحق القلق.

اجلوزاء
ح�اول ان تفه�م نصائ�ح اقران�ك 
النه�م قد يوجهون�ك نحو الصواب 
وامه�ل الط�رف االخ�ر ان يوضح 

وجهة نظره والتترع

ال�سرطان 
تخطط منذ مدة اليجاد يشء جديد 
ومما يلون حياتك الرتيبة ويضفي 
عليها التشويق واملتعة ولكن احذر 
االندفاع وال تبن القصور عىل رمال 

متحركة

الأ�سد 
عاقت�ك العاطفي�ة س�تكون ممي�زة ، 
السفر سيكون مرشوعك املفضل بحيث 
س�تندفع نح�و أف�ٍق جديدة لتوس�يع 
أعمال�ك ، انتبه إىل صحتك وال تجعل كل 

يشء يراكم عليك بصورة مفاجئة

العذراء 
كل االم�ور التي يفتعله�ا ضدك من هم 
حولك س�وف تلقى الفشل بسبب حس 

ادراكك لهذه االمور.

امليزان
نش�اطاتك  رقع�ة  توس�يع  اىل  تمي�ل 
فاملش�اريع الكثرة والنش�اط موجود. 
عائليا، خافات حول مراث قد تتطور. 

اخبار بعيدة تحمل البهجة لارسة.

العقرب 
حال�ك النفس�ية املشوش�ة تؤثر س�لبا 
يف عمل�ك فتش�عر بان�ه ممل وفاش�ل. 
عاطفي�ا، تش�تاق اىل الحبي�ب الغائ�ب 
وتعيش توتراً مستمراً لعل هذه التجربة 

تفيد يف تقربك منه 

القو�س 
يب�دو أن�ك ستش�عر بف�رة م�ن ع�دم 
االس�تقرار و م�ع ذل�ك س�تجد هدفك 
يتحق�ق ، مع أن التقدم الذي قد تحرزه 

قد يكون بطيئاً، فهذا لن يؤثر عليك.

الدلو 
ل�ن تتأخر يف اس�تعمال كل م�ا قدر لك 
م�ن جاذبية وجمال به�دف التأثر عىل 
من تريد. ويف حال انك ترفت بحس�ب 
مشاعرك فانك لن تتمكن من السيطرة 

عىل املواقف

اجلدي
راقب جيدا ما يدور حولك فقد تكتش�ف 
حقائ�ق حرت�ك طوي�ا ه�ذه اآلون�ة. 
عاطفي�ا، يف الحب، الرج�وع عن الخطأ 
مجموع�ة فضائ�ل واالنكس�ار انتصار 

فماذا تنتظر

حوت 
ال تلع�ب بالنار ايها الحس�اس الرقيق، 
النك لن تكتفي بحرق اصابعك فحس�ب 
بل ستش�عل اعصابك واستقرارك، انت 
نس�خة طبق االص�ل عم�ا تعلمته من 

اهلك. فلماذا يستغربون ما تقوم به

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

برجك اليوم 

عموديافقي
1 – دولة إس�امية  في أفريقيا – 2 – مرش�د – متش�ابهة – 3 – 
متشابهان – بحر – عكسها أسم علم مؤنث – 4 – تأمل ملياً – عز – 5 
– عكسها شاعر ألماني – أسم علم مؤنث – 6 – من األمراض – نبصر 
مجزومة – 7 – للتذمر – ماركة س�يارات – 8 – موضع غربي دمشق 
جرت فيه معركة شهيرة – أحد الوالدين – 9 – لقبه الحكيم – واضح 

.

1 – ممثل�ة مصرية – 2 – مطرب لبناني – 3 س�قي – كام – مادة 
قاتلة – 4 – يتبع – عكسها طائرة حربية – 5 – مقت – ضعف – 6 – 
أحد الوالدين – الوالد – 7 – نفاخر – 8 - عكسها إمارة عربية – أوالد 

– 9 – شاعر عباسي .

االنرتنت متجر كبري للمخدرات

مرشوب الطاقة يف أمريكا 
يتسبب بـ١٣ حالة وفاة

متاهة



        امل�ستقبل العراقي/ كاظم فنجان احلمامي

يصعب على العقلاء تجاهل الدروس 
يعتبلرون  ال  الذيلن  أملا  والعبلر, 
والسادرون في غيهم, فإنهم يدفعون 
في النهاية ثمن تهورهم, فاالستئناس 
برفقة األفاعي, واالستعانة بالعقارب 
للن تلدوم طويا, وملن المؤكلد إنها 
ضدهلم,  وتنقللب  عليهلم  سلتتمرد 
الغريلب  بيلن  تميلز  ال  فالعقلارب 
الترويلض  يثنيهلا  وللن  والقريلب, 
علن العلودة إللى ممارسلة نزعاتهلا 
الشلريرة, فالذين احتضنلوا العقارب 
ودربوها على لدغ أقرب الناس البد أن 
تلدغهم في بطونهم حينما تسلنح لها 

الظروف. 
فالشواذ الذين خانوا العراق, وجندتهم 
أمريكا للتجسلس علينا, وصفقت لهم 
عندما أسلاءوا إللى آبائهلم وذويهم, 
سلمومهم  نفلث  فلي  يتلرددوا  للن 
داخلل المجتملع األمريكلي, فالخائن 
يظلل خائنلاً, والفاسلد يظل فاسلداً, 
ولن تسلتقيم ذيلول اللكاب حتى لو 
القواللب الفوالذيلة,  وضعوهلا فلي 
ويبقى االعوجاج هلو الخصلة الثابتة 
فلي طبلاع الجلراء الصغيلرة مهملا 

كبرت.  
فالصبي الخبيث )جاسم محمد حسين 
رمضلان(, اللذي شلجعته أمله عللى 
الخيانة, وعلمته على االستهانة بكرامة 
األب وهيبتله والتمرد على سللطانه, 
والخلروج علن طاعتله, وعلمتله أن 
التجسلس هو أفضل الوسائل لتحقيق 
النجلاح في ظل االحتلال, وإن أفعاله 
سلتمر من دون عقلاب, وأنه ال توجد 
لعنة على من يرتكلب الخطيئة, ذهب 
بنفسه إلى ثكنات المارينز المحاصرة 
لمدينلة )القائم( الحدوديلة, واعترف 
على أبيه النقيب )محمد(, وأرشلدهم 
إلى مكانه فلي قرية )حصيبة(, وكان 
متنكرا معهم داخل مركبتهم المدرعة, 
فتعرف عللى أبيه من نافلذة المركبة 
بعدما قادهم بنفسله إللى الوكر الذي 

يختبئ فيه. 
احتضنته ثكنلات المارينز عام 2003 
قبلل بلوغله سلن الرشلد, كان بعمر 
)13( عاما, فألبسته مابس المارينز, 
وكان يتصلرف مثلهم, ويضع قبعتهم 

المرقطلة على رأسله, ال يخلعها حتى 
في أوقات المنلام, فعاش بين عناصر 
فوج )التنيلن Dragon( كواحد منهم, 
أشلركوه فلي غاراتهلا الحربيلة على 
الرغم من صغر سنه, وكان هو عينهم 
الخفية, ومخلبهم السري, وهو دليلهم 
وكلبهلم المطيع, فنشلأ وترعرع في 
معسلكراتهم متنقا من تشلكيل إلى 

آخر. 
تفاصيلل  الصغيلر  الخائلن  علاش   
فلرأى  الداميلة,  الحربيلة  األجلواء 
رؤوسا مقطوعة, وأجسلاداً مبعثرة, 
وبطونا مبقورة, وشاهد عراقيين من 

مدينتله يموتلون أمامله, ورأى بيوتاً 
تحرق وتنسلف بالمتفجرات, وسلمع 
المدافع  الجرحلى, ودوي  اسلتغاثات 
الثقيلة, حتى تحول إلى عقرب شرس 

بجسد طفل شرير. 
اسلتعانت بله القلوات األمريكية في 
معظم عملياتها التعبوية داخل العراق, 
فأطلقت عليه اسلم )الساح السري( 
لكنها كانت تخاطبه باسلم: ))ستيف 
- أو. Steve-O(, وكانلت فخلورة بله 
إللى حلد بعيد, باعتبلاره ملن أدواتها 

الميدانية المفيدة. 
وشلاءت األقدار أن تموت أمه مقتولة 

الحلرب, فاصطحبله جنلود  بنيلران 
االحتلال إللى أمريكا بعد انسلحابهم 
من العلراق, وظل تحت رعاية العريف 
)هندركلس(, لبعلض الوقلت, قبل أن 
يدخل في برنامج التبني, فتحدثت عنه 
الصحف األمريكية, وظهر في برنامج 
)أوبرا(, فشلاهده النلاس وهو  بعمر 
)19( سنة, وكان يتكلم بلكنة أمريكية 
متقنة, وعبر عن رغبته بالعناية بابنته 
من زوجته األمريكية, )يبدو انه تزوج 
وأنجلب(, وأفلاض فلي الحديلث عن 
والدتله التلي علمته الخيانلة والتمرد 
على أبيه, وقال: )أنا لسلت نادماً على 

مساعدتي لقوات االحتال, فقد فعلت 
الصواب بناًء على رغبات أمي(.

 
كان هلذا العقلرب واحدا من خمسلة 
ثكنلات  احتضنتهلا  خبيثلة  عقلارب 
الخيانلة  عللى  ودربتهلا  المارينلز, 
والتجسلس, وشلجعتها على النذالة, 
فكانت تللك العقارب هي التي ارتكبت 
أبشلع الجرائلم الجنسلية ضد سليدة 
عجلوز في العقد السلادس من العمر, 
تسلكن فلي حلارة )غوللد راش( من 
ضواحي مدينة )كولورادو سبرنجر(. 
كانت السليدة )الضحية( متعودة على 
الخروج ليا, كونها تعمل في النوبات 
الليلية, فسلمعت خمسلة من الشباب 
يتشلاجرون في الشارع العام, وكانوا 
رمضلان(,  حسلين  محملد  )جاسلم 
وأربعة من العقارب المشلحونة مثله 
بالسلموم الفتاكة, وهم )ياسلر جبار 
جاسم(, و)مصطفى ستار الفراجي(, 
و)محمد حسلن الجبوري(, و)سرمد 
فاضلل محملد(, فحاوللت تهدئتهلم 
وحلل مشلاكلهم, ونجحلت عللى ما 
يبدو في مساعيها الطيبة, فتصالحوا 
مع بعضهم البعلض, ودعوها لتناول 
العصيلر معهم فلي منزلهلم القريب, 
وملا أن دخلت المنلزل حتى عادوا إلى 
ممارسلة نزواتهم الحيوانية الغادرة, 
فدسوا لها المواد المخدرة في العصير, 
ثم انقضلوا عليها كالذئاب الكاسلرة, 
فمارسوا معها أبشع أنواع االعتداءات 
الجنسية الوحشلية, وكانوا يتناوبون 

على تعذيبها من دون مبرر. 
 عثرت الشلرطة عليهلا مرمية خارج 
منزلهلا, وكانت غارقة فلي بركة من 
الدماء بسلبب النزف الشلديد, فنقلها 
الجيران إلى المستشفى, حيث أجريت 
لها هنلاك أكثر ملن عمليلة جراحية, 
لكنهلا لم تسلترد عافيتهلا كما كانت 
نقلول:  ختاملا  السلابق.  فلي  عليله 
يتعيلن على المحكملة األمريكية التي 
سلتقاضيهم أن تأخلذ بعيلن االعتبار 
الجريمة التي ارتكبتها قوات المارينز 
عندما غرسلت بذور الشلر في نفوس 
الفتيلان الصغلار, فهي التلي دربتهم 
وقادتهلم  الفواحلش  ارتلكاب  عللى 
إليهلا, وهي التي زينت لهم السلقوط 

األخاقي في مستنقعات الرذيلة. 

       د. ب�سري ناظر اجلحي�سي
منذ سلنوات تتصلدر الطائفية خطابلات الجماعات 
الخاسرة، والتي ال تملك بضاعة وطنية المنشأ، ومنذ 
ذلك الحيلن والكثير يكتب علن الطائفية ومخاطرها 
على وحلدة المجتمع وتماسلكه، وهنلا ثمة حقائق 
بسليطة يدركهلا المتخصصلون في عللم االجتماع 
مؤداهلا باختصلار أن تماسلك الجماعلات محكلوم 
بقوانين علمية، في أحيان كثيرة تكون ثابتة، تتضمن 
تلك القوانين عدداً من اآلليات التي تتباين وفقاً ألدراك 
أبناء الجماعة لملا تتمتع به جماعتهم من قدرة على 
تحقيلق االنتصلار والحفاظ عليه، أو لملا تعانيه تلك 
الجماعلة من ضعلف وعجز علن تحقيلق االنتصار. 

وهنا يلرى الدكتور قدري 
في  األسلتاذ  حفنلي 

البحلوث  معهلد 
ت  سلا ا ر لد ا و

بيلة  لعر ا
بالقاهرة، 

أن فلي حالة "ثقافلة االنتصار" تدافلع الجماعة عن 
نفسها وتدعم تماسكها من خال آليات ايجابية مثل: 
التسامح، والشفافية، والقبول باالختاف، وتشجيع 
الحلوار بحيث يؤدي ذلك إلى زيلادة جاذبية الجماعة 
ألعضائها بل واكتسابها ألعضاء جدد وازدياد تمسك 
الجماعة الفرعية بالجماعة األم. أما في حالة "ثقافة 
الهزيملة" وتضلاؤل األملل فلي انتصار وشليك فإن 
آليات التماسلك تختللف، إذ تتبنى الجماعلة المهددة 
)المذعورة( نوعلاً مختلفاً من اآلليات مثل: التعصب، 
والعنلف، وتضخم داللة أي حدث يمكلن اإليهام بأنه 
انتصلار عللى األخلر، والخلوف ملن االعتلراف بأي 
سللبيات مهملا كانت خوفلاً من أن يسلتغلها اآلخر، 
وفي هذه الحالة تسلعى الجماعلات الفرعية بصرف 
النظر علن كونها األكثلر أو األقل علدداً إلى االنغاق 
على نفسلها وإبراز تمايزها علن اآلخرين. كما أن 
الجماعلات البشلرية تحلرص دوما عللى بقاء 
أبنائهلا في كنفها، ولكن آليلات هذه الجماعة 
أو تللك تختللف وتتبايلن حسلب ثقافلة كل 

جماعة، ولكن في ظل ثقافة االنتصار تكون الجماعة 
أكثر يقينا في علودة ابنها الضال إلى أحضانها مهما 
طلال الزملن، ولذللك ال تباللغ وال تتطلرف كثيرا في 
عقابه، ويحلدث العكس بطبيعة الحال في ظل ثقافة 
الهزيملة. أن ملا يحلدث فلي مجتمعنلا العراقي وما 
حلدث من أزمات طائفية وسياسلية بيلن الجماعات 
المتصارعلة على السللطة قد تناولله الكثيرون وفي 
مختللف التخصصلات، والجميع يلدرك خطورة هذه 
األزمات على الوحدة الوطنية وعلى تماسك المجتمع، 
ولكن تباينت رؤى هؤالء الكتاب في تحديد المسؤول 
الرئيلس عما يجري، هلل هي حساسلية مبالغ فيها 
ملن بعض الجماعات، أم هي أخطاء تراكمت منذ أيام 
مجللس الحكم االنتقالي، هل أن نشلوء هذه األزمات 
مسلؤولية األجهزة األمنية، أم السلطة السياسية، أم 
هي مؤامرة اكبر من هذا كله تم تدبيرها خارج حدود 
بلدي العراق ومن جهات تعتبر هي المستفيدة األولى 
واألخيرة من كل الذي جرى وما يجري وما سليجري 
؟ الشليء األكيد الذي اسلتطيع أن اجزم به والجواب 

الوحيد اللذي ال اعتراض علية هو: أننا جميعاً نتحمل 
المسؤولية واألحرى بنا أن نبحث عن األسباب ال عن 
المسلؤول وان نحاول الوصول إلى جذور المشلكلة 
والتصدي لها باألفعال ال باألقوال والخطابات الرنانة 
التي ال تغني وال تسلمن من الم ملا يعانيه أفراد هذه 
الجماعلة أو تللك عنلد حلدوث أي خاف بيلن رجال 
سلطة اليوم، كما أن هذا الكام ال يعفي المسؤول من 
العقوبة. إذ أن الكام في الطائفية وإثارة الشارع هو 
خطاب الخاسلرين والمفلسلين والمدركين لفشلهم 
ولعجزهم ولعلدم قدرتهم على الثبات والوقوف أمام 
كل مواطلن جعل من حلب الوطن عنوانلاً له، بل هو 
خطلاب الجماعلات العاجزة أيلاً ملا كان انتماؤها ؟ 
ولعل خير ما يمكن أن أختتم به هذه السلطور هو أن 
اقتبس وبتصرف ما ورد في صدر مقال احد األساتذة 
المصرييلن وأقلول: إننلي ال أنكلر أن هنلاك صاحب 
مصلحلة اكتب لحسلابه، وهناك جهة ينتسلب إليها 
قلمي، وهو كيان واحد تعارفنا على تسلميته الوطن، 

ويحلو لي أن أسمية بشكل أكثر تحديداً "العراق".

          هاين �سادي
    في ظل الغموض الذي يحيط بمصير صفقة الساح الروسية 
العراقيلة، التي أُعلن عنها أثناء زيارة رئيلس الحكومة العراقية 
نلوري المالكلي لموسلكو الشلهر الماضلي، اكتفلت مصلادر 
حكومية روسلية بالقول: »أن موسلكو سلتطالب بغداد بتقديم 
إيضاحات بشلأن ما يتردد حول إلغاء العراق للصفقة التي تقدر 
قيمتها بل4,2 مليار دوالر«. ويبدو أن الحكومة الروسلية تجري 
حاليا مفاوضات بهذا الشأن مع الجانب العراقي لمعرفة ما 
إذا كانت الحكومة العراقية قد قررت إلغاء الصفقة 
أم إعلادة النظر فيها. وملن المعروف أن هذه 
الصفقة تشلمل نحو50 منظومة للدفاع 
و30   »1 إس  ل  »بانتسلير  الجلوي 
مروحيلة مقاتللة "ملي28- أ". 
كما أنه لم ُيسلتبعد أثناء زيارة 
المالكي لموسكو أن يشتري 
العلراق مقاتات روسلية 
ملن نلوع "ميلغ ل 29 " 

المتطورة .
تشلير  وقلت  وفلي 
فيله وسلائل اإلعام 
الروسية إلى ضرورة 
البحث عن الفسلاد 
الحكوملة  داخلل 
فلي  ال  العراقيلة 
تلملح  موسلكو، 
مصلادر عراقيلة 
الفسلاد  أن  إللى 
في هذه الصفقة 
مشلتركا  كان 
مسلؤولين  بين 
قييلن  ا عر
 . س و ر و
وتذهب مصادر 

صحافيلة عراقية إلى أبعد من ذلك عندما تؤكد أن الرئيس 
الروسلي فاديميلر بوتين أبلغ رئيلس الحكومة العراقية 
نوري المالكي في العاشر من الشهر الجاري أنه أقال وزير 
الدفلاع ورئيس األركان الروسليين الرتباطهما بفضيحة 
الفسلاد المتعلقلة بصفقة السلاح ملع العلراق. وتتفق 
مصادر غير رسمية في البلدين على أن قيمة العموالت من 
هذه الصفقة بلغت نحو 195 مليون دوالر، وأن الخافات 
دبت بين »الشلركاء« عند توزيع هذا المبلغ. وفي حقيقة 
األمر ال يمكن اسلتبعاد شبهات الفسلاد في هذه الصفقة 
عندملا نعلم أن كا من روسليا والعلراق تحتان مركزين 
»متدنيين« في قائمة منظمة الشلفافية العالمية للفساد. 
فاألولى تحتل المركز 143، والثانية في المرتبة الخامسة 
والسلبعين في تللك القائمة.إن شلبهات الفسلاد هذه، ال 
ينبغي أن تجعلنا نستبعد العوامل السياسية والصراع على 
سوق السلاح في العراق بين الواليات المتحدة وروسيا. 
فالخبراء العسلكريون والسياسليون الروس يميلون إلى 

اتهلام الواليات المتحدة األميركيلة ودول الخليج بالضغط 
على عناصر سياسلية داخل العراق بهدف إفشال صفقة الساح 
الروسلية العراقيلة. ويقلول رئيلس تحرير مجلة »روسليا في 
السياسلة العالمية«، فيلودر لوكيانوف: »إن اإلعلان عن إبرام 
صفقة السلاح بين موسلكو وبغداد في شلهر أكتوبر/ تشرين 
األول بلدا وكأنه مسلألة غيلر طبيعية في ضوء تعقلد العاقات 
بين روسليا والواليلات المتحدة وعدد كبير ملن البلدان العربية 
بسلبب األزمة السلورية«. ويضيف لوكيانلوف: »في حال تنفيذ 
هذه الصفقة، التي هي األولى منذ إسلقاط صدام حسين، كانت 
روسيا سلتحتل المرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة األميركية 
بين الدول التي تبيع الساح للعراق«. وبالطبع هذا األمر ال يمكن 
ان تستوعبه واشنطن، التي تعتبر العراق ضمن مناطق نفوذها، 
عللى الرغم من انهلا حاولت التقليلل من أهمية هلذه الصفقة. 
ولكن الخبير الروسي فاديمير سوتنيكوف من معهد الدراسات 
الشلرقية في موسلكو، وفي تصريح لصحيفة »فيدوموسلتي« 
الروسلية، يعبلر عن شلكوكه فلي إمكانيلة أن تقلوم الواليات 
المتحلدة بوقلف صفقلة األسللحة الروسلية العراقيلة، معلا 

ذلك بلأن الواليات المتحلدة ال تزال تحتاج لروسليا في القضية 
السلورية وقضية الملف النووي اإليراني، وترى مصلحة لها في 
استقرار العراق ذاته.وال يسلتبعد الخبير اإلستراتيجي روسان 
بوخلوف إمكانية تدخل ممثلي األكراد لدى المؤسسلة الحاكمة 
العليلا العراقيلة إلفشلال صفقة السلاح بين العراق وروسليا، 
مشيرا إلى أنهم ال يريدون أن تتسلح السلطة المركزية في بغداد 
بالعتاد العسكري الذي يمكن استخدامه ضد األكراد مثل طائرات 
الهليكوبتر »مي28-أ«. ومن المعروف أن التحالف الكردسلتاني 
العراقلي كان يعتلرض بشلدة على هلذه الصفقلة، حيث حاول 
رئيلس إقليم كردسلتان العراق، مسلعود بارزانلي، اقناع بعض 
دول الخليج بخطورة تسلليح العلراق عليهم.ويفترض محللون 
روس آخرون أن توقيع شركة »غازبروم نفط« الروسية عقدين 
للتنقيب عن النفط في إقليم كردسلتان العراق أغضب السلطات 
المركزية في بغداد، ودفعها إلى مطالبة الشركة الروسية بإلغاء 
العقديلن، وإال سلوف لن ُيسلمح لهلا بالعمل في حقلل »بدرة« 
النفطي. ولكن الشلركة الروسية وقعت هذين العقدين في آب/ 
أغسلطس الماضلي وصفقة السلاح الروسلية العراقيلة أُعلن 

عنها رسلميا في أكتوبر/ تشلرين األول. كما أن 
الحكوملة العراقية حذرت أيضا شلركات نفطية 
أميركيلة تعاقدت ملع إقليلم كردسلتان العراق 
على األمر نفسله. ولذللك من غيلر المنطقي أن 
تكلون الحكومة العراقية قلد أقدمت على »إعادة 
النظر« في صفقة الساح مع روسيا لهذا السبب 
تحديلدا. ولكن ما قد يثير اسلتياء حكومة نوري 
المالكي هو الزيارة المرتقبة لمسلعود بارزاني، 
رئيس اقليم كردستان، إلى العاصمة الروسية في 
محاولة لاتفاق على مشاريع جديدة في اإلقليم.

لقلد كان اللروس يعوللون كثيلرا عللى صفقة 
السلاح مع العراق حيث وصفتها وسلائل إعام 
روسية مقربة من الكرملين بأنها محاولة إلحياء 
حلف اسلتراتيجي كان قائما بين بغداد وموسكو 
منذ عقلود، ولكن الغلزو األميركي للعلراق عام 
2003 قوضه. ونشلرت صحيفة »كوميرسانت« 
الروسلية تقريلرا بعنلوان: »حلف عللى المحك« 
أشارت فيه إلى ضرورة التزام موسكو بتعهداتها تجاه بغداد في 
ما يتعلق باألسللحة. ويبدو أن موسكو كانت تراهن بالفعل على 
تزعم ما يشبه »الحلف«، الذي يضم العراق وإيران، كورقة قوية 
إضافية في تعاملها مع األزمة السورية. ففي حال سقوط نظام 
بشلار األسلد يمكن أن يكون العراق حليفا أو شريكا بديا منه. 
أما في حال بقاء النظام السلوري، فيمكن للرئيس بشلار األسد 
أن يظلل في هلذا »الحلف«، األمر الذي يقوي مواقع روسليا في 
المنطقة. يمكن القول إنه سواء ألغت الحكومة العراقية صفقة 
السلاح مع روسيا أم قررت إعادة النظر فيها عبر التفاوض من 
جديد بشأنها، وسلواء كان ذلك بسبب شبهات الفساد أم بسبب 
ممارسة الضغوط على حكومة المالكي، فإن هذا سيمثل خسارة 
لموسلكو في ظل تنافسلها الجيو ل سياسي مع واشنطن، وفي 
ظل أوضاع غير مواتية بالنسلبة إليها بسلبب األزمة السلورية. 
كما أن ما يجرى مع هذه الصفقة ربما يعكس بدرجة أو بأخرى 
تزاوج الفساد والسياسة أثناء عقد صفقات الساح حول العالم، 

األمر الذي ال يقتصر على روسيا والعراق وحدهما.

نتجادل بشلأن حقلوق االقليات، وفلي الجانب االخر ملن العالم 
هناك رئيس توصله االقليات للحكم.

في امريكا االقليلات تولد مجددا لتصنع التغيير في وطنها، وفي 
البقعة الجغرافية التي نسلكنها تهرب االقليات بكل اشكالها، كي 

تجد وطنا آخر.
قلما نظرنا الى داخل الواليات المتحدة، تركيزنا في الغالب، يكون 
على سياستها الخارجية، باعتبارها دولة عظمى تمارس ما نراه 
ظلما وجورا. واحيانا نسلتفتي التاريخ االمريكي وقصة العاقة 
بالهنود الحمر وعمليات االبادة التي تعرضوا لها قبل قرنين، كي 
ندينها. متناسلين ان الوحشلية ماض مر به الجميع. الحضارات 
غيرت ديموغرافيا وثقافيا ودينيا باإلغارة والفتوحات وسللطة 

الساح. ليس هنالك فاتح رحيم كما يزعم البعض.
بينملا ان االمريكييلن االن، يقدملون أنموذجا فلي الديمقراطية 
يفلوق حتلى التجلارب المتطلورة االخلرى.. االقليلات تنجلح 
واالكثريلة تخفق. وهلذا جدير بان نتعلم منله، ان صدقنا بإرادة 

بناء ديمقراطية داخل اوطاننا.
توجد عدة انملاط لألقليات في الواليات المتحلدة؛ النمط الديني 
المتمثل في المهاجرين من اتباع الديانات االسليوية واالفريقية، 
واالقليات القومية من ذوي اصول التينية واصحاب بشرة سوداء 
وآسيويين وعرب، الى جانب هذين الشكلين من التكوينات يوجد 
ايضا اقليات فكرية وسللوكية واقتصاديلة واجتماعية. ال يوجد 
مجتملع اصيل واخر طارئ. ما دام هنالك جمع من البشلر يؤمن 

بفكرة او يتحرك بسلوك او يعيش حالة ما، فهو اقلية.
بينملا ما زال فهمنا لألقلية يجري على انها مسليحية ومسللمة 
وايزيديلة وصابئية، كردية وعربية وتركمانية، شليعية وسلنية 
وعلويلة ودرزيلة، املا االقليلات االخلرى فهلي محروملة من 
حقوقها. مثلا، الديانة البهائية في مصلر والعراق وايران ينظر 
التباعها كفرة غير قادرين على التصريح بعقائدهم والمشلاركة 

عبر خصوصيتهم وهويتهم الفرعية في بناء الدولة.
اكثر االقليات في مجتمعنا، ال ينظر لها كجماعات بشلرية تحرم 
من حقوقها. رغم هذا يرفع وراثو النظام السياسي القديم شعار 
الديمقراطيلة، بضاعة مزجاة في سلوق الشلعارات السياسلية. 
احلزاب كانلت تكفلر القائلل بالديمقراطية ترفعها فلي لوحات 
عريضلة، واخرى تناضل من اجلها، بينملا بقيت الى وقت قريب 
تجدها سللعة امبرياليلة. كيف لديمقراطيلة ان تتحقق با رؤية 

عادلة لألقليات ؟
مبلدأ تحديلد االقليات ال يتأتى عبر دسلتور ينص عليها مسلبقا، 
بل عبر نظام سياسلي يؤملن بدء بالفرد مكونلا اوليا للمجتمع، 
وبحقه الطبيعي بان يتبع العقائد والسللوك المناسب له، بشرط 
ان ال يكون سلببا في سللب االخرين حقوقهم. ملن هذه النقطة 

بالتحديد يولد مفهوم سليم للتكوينات االجتماعية.
انتظلرت الواليلات المتحلدة كثيلرا، وملرت بنضلاالت السلود 
وصراعهم ملن اجل اثبات الحقوق، كي تصل فلي النهاية الى ان 
كل تكوين وتلوين سياسلي متحرر او محافظ، ابيض او اسلود، 
مسيحي ومسلم ويهودي وبوذي، مهاجر قديم او حديث، مؤمن 
او ملحلد، سلوي او مثللي، ملتزمة او عاهرة يمللك حق  صناعة 
المصير وقادر على صناعته. ما عاد هناك لوبي يستطيع ان يقرر 
اسلم الرئيس، وال مجتملع متدين محافظ قلادر على ان يفرض 
لغته ويكرسلها. يوجد شعب متنوع، خياراته قد ال تشبه ما يريد 

االكثرية.
نجحلت الديمقراطيلة االمريكية اخيرا، في ان يكلون اوباما ابن 
الكينلي المولود في افريقيا رئيسلا، ومن قرر ان يصبح رئيسلا 
للملرة الثانية هي كل االقليات العريضة، التي ينظر لها في العالم 

االسامي كطارئ ال يحق له حتى ان يعيش.
متغيلرات العاللم ملن حولنا َحريلة بلان تجعلنا ننظر ألنفسلنا 
بمعزل عن نرجسية تتمسك بكوننا "خير امة"، وال الى ما يسمى 
بالديمقراطيات الناشئة في منطقتنا وكأنها شيء عظيم، ال، هي 
مجرد صناديلق اقتراع جوفاء تحتاج عقودا او قرونا، ومواجهة 

صريحة للدفاع عن كل حقوق االفراد والجماعات.
هذه االوطان تولد اليوم مجددا بمفهوم االكثرية الحاكمة، بينما 
فلي الحقيقلة ان االكثريلة، كانت فلي الحكم ام خارجله، بقيت 
صاحبلة الخيار الفصل الذي يحلرم االقليات حتى من التعبير عن 

رأيها.
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عقارب أمريكا تنقلب عليها

الطائفية.. حوار اجلامعات العاجزة

صفقة السالح الروسية العراقية.. الفساد والسياسة

عمار السواد
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ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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القيثارة الخضراء تتطلع لعزف ألحان الفوز.. والصقور عازمة على التحليق بالنقاط الثالث
اليوم.. موقعة جماهيرية على أديم ملعب الشعب الدولي

يحتض�ن ملعب الش�عب الدويل يف الس�اعة 
الخامس�ة من مس�اء الي�وم الخميس 

أق�وى مواجهات ال�دور الرابع من 
عندم�ا  الك�روي  النخب�ة  دوري 
يستضيف لقاء الرشطة و القوة 
الجوي�ة يف لق�اء مث�ر يتوق�ع 
ان يش�هد حض�ورا جماهري�ا 

غف�را, الرشط�ة ع�ازم عىل 
االقرتاب من متصدر الرتتيب 
ومزاحمته واذا ما حقق الفوز 

للنقط�ة  فس�رتفع رصي�ده 
رصي�د  ذات  وه�و  الع�ارشة 

صاح�ب املرك�ز األول والثان�ي 
دهوك وكربالء ع�ىل التوايل, فيما 

س�يكون الصقور بقيادة مدربهم 
الكفء أيوب اوديش�و بذات الرغبة 
واالندف�اع لتحقيق النق�اط كاملة 
من اجل ارتقاء س�لم الرتتيب ورفع 
غلتهم إىل س�بع نقاط بعد ان حقق 
الف�وز والتع�ادل يف املباراتني اللتني 

خاضهم�ا الفري�ق. وكان�ت املباراة 
مقرر لها ان تقام يوم أمس الس�بت 

اال ان تزامنه�ا مع نهائي كأس آس�يا 
للش�باب جعل م�ن لجنة املس�ابقات 
تغ�ر املوع�د اىل الي�وم األحد لفس�ح 

املنتخب  ملتابع�ة  للجمه�ور  املجال 
الش�بابي والقم�ة الجماهرية.

الع�ب فري�ق الرشط�ة بك�رة 
الق�دم أمجد كلف أوضح ان 

إرجاء مباراة فريقه أمام 
لن  لي�وم واحد  الجوية 

تؤث�ر ع�ىل الفري�ق 
األخرض وس�عيه 

للظف�ر 
لنق���اط  با
الث�����الث 

وز  لتج����ا

التعادل السلبي يف مباراته السابقة 
أم�ام زاخو.وقال امج�د كلف: إن 
مواجهة الجوية له�ا وقع خاص 
يف نفوس أه�ل القيثارة فضالً عن 
األوىل  الجماهرية  املب�اراة  كونها 
ه�ذا املوس�م وه�و ما س�يدفعنا 
لتحقي�ق الفوز وال يشء س�واه 
يف  الس�لبي  التع�ادل  لتج�اوز 
مباراته الس�ابقة أمام زاخو.

وزاد: أجد ان تأجيل املباراة 
لي�وم واح�د ل�ن يؤثر 

عىل مس�عانا بالفوز بالفوز بالرغم من قوة 
الفريق االزرق الذي س�يعمل ه�و اآلخر عىل 
تجاوز الرشطة اال أننا لن نكون صيداً س�هالً 
يف ظل الس�عي ملواصلة البح�ث عن الصدارة 
النخبوي�ة.ويف مباري�ات ي�وم امس الس�بت 
تعادل به�دف ملثله الس�ليمانية مع بغداد يف 
املب�اراة الت�ي اقيمت يف ملع�ب االول وتعادل 
الزوراء مع ده�وك وفوز أربيل عىل الكهرباء 
بهدفني مقابل هدف واحد وتغلب النفط عىل 
املص�ايف بأربعة اهداف مقابل هدفني وتفوق 

بثنائية نظيفة.الطلبة عىل كركوك 

يف حني تمكن فري�ق نادي امليناء من تحقيق 
الف�وز يف دوري النخبة الكروي عىل حس�اب 
ضيف�ه زاخو بنتيجة 2-1 ه�دف ، يف املباراة 
التي جرت عىل ملعب نفط الجنوب عرص اول 
امس الجمعة .س�جل زاخ�و أوال عن طريق 
املحرتف الس�وري يف صفوفه فراس خطيب 
ورسع�ان  والثالث�ني  الس�ابعة  الدقيق�ة  يف 
م�ا ع�ادل املح�رتف اليمني احم�د صادق يف 
صفوف امليناء قبل نهاية الشوط األول بقليل 
.وعزز الع�ب امليناء احمد رشش�اب النتيجة 
بعد تسجيله الهدف الثاني مع بداية الشوط 

الثاني لتبقى النتيجة عىل حالها حتى نهاية 
اللقاء .وضمن املنافسات ذاتها تمكن كربالء 
من الفوز عىل مضيف�ه الصناعة عىل ملعب 
االخ�ر بنتيج�ة 2-1 ه�دف ، س�جل كربالء 
اوال ع�ن طري�ق حس�ني فره�ود يف الدقائق 
االوىل وعزز العب كربالء ميثم حمزة النتيجة 
لصال�ح فريق�ه قب�ل نهاي�ة الش�وط االول 
بخمسة دقائق وقلص العب الصناعة بسام 
قاب�ل النتيجة بعد تس�جيله لهدف الصناعة 
يف نهاية الش�وط لتبق�ى النتيجة عىل حالها 

حتى نهاية اللقاء .

 المستقبل العراقي/ حسن البيضاني

أك�د مص�در مطل�ع يف ترصيح خ�اص ل� املس�تقبل 
العراق�ي: ان األجواء الحالية يف املش�هد االوملبي جعلت 
من رئيس اللجنة االوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي 
يرتي�ث بموضوعة ترش�يح نفس�ه مجدداً لوالي�ة ثانية 
يف االنتخاب�ات املزم�ع إجراؤه�ا يف ش�هر 
نيس�ان من العام املقبل.وأكد املصدر: 
ان ني�ة حم�ودي تتج�ه بش�كل كبر 
نحو اعت�زال العم�ل اإلداري والتفرغ 

التجاري  الضبابية للعم�ل  بس�بب 
ف�ت  لتها ا و
ع�ىل ش�غل 
ص�ب  ملنا ا
قب�ل  م�ن 
لبع�ض  ا
ال�ذي يريد ان 
يتحصل عىل موقع يف 
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 
العراقية بأس�اليب بعضها  الوطني�ة 

غ�ر مرشوعة وال تنس�جم مع أهداف الرياض�ة و امليثاق 
االوملبي حس�ب قول املصدر الذي أضاف: من ضمن جملة 
األمور الت�ي توضحت لحمودي وجعلت�ه يفكر ملياً بقرار 
عدم الرتش�يح وإعالن االنس�حاب هو الحظ�وظ ودخول 
املرش�حني يف تكتالت س�توجه أصوات الجمعية العمومية 
ملرشح آخر.وتابع: عدم الدخول بمعركة انتخابية خارسة 
س�تكون نتائجها بعيدة عن طموحات حمودي س�تجعله 
يتخذ القرار املعلن بس�حب ترشيحه امام منافسيه الذين 
يتوق�ع ان يك�ون عددهم ثالث�ة او أكثر وه�م األمني املايل 
للجنة االوملبية سمر املوسوي ورئيس اتحاد العاب القوى 
طال�ب فيصل وحس�ن كريم املستش�ار يف وزارة الش�باب 
والرياضة.وحمودي الرئيس الخامس عرش للجنة االوملبية 
العراقية التي يعود تأسيسها اىل عام 1948 وانتخب حينها 
عب�د الله املضايفي أول رئي�س لها.يذكر ان حمودي غادر 
الع�راق يف العق�د األخر م�ن القرن املايض وع�اد إىل البالد 
مطلع عام 2003 وهو حاصل عىل ش�هادة املاجس�تر يف 

اإلدارة العامة من الجامعة األمركية يف النمسا.
وش�غل حم�ودي املولود ع�ام 1958 منصب رئي�س إدارة 
ن�ادي الرشطة العراق�ي منذ عام 2004 قبل ان ينس�حب 

يف انتخابات النادي التي أقيمت يف الس�ابع عرش من شهر 
ايار امل�ايض  ويعترب أفضل حارس مرم�ى يف تاريخ الكرة 
العراقي�ة وه�و أول قائد ملنتخب الع�راق يف نهائيات كأس 
العالم باملكس�يك ع�ام 86 الت�ي بلغها الع�راق ألول مرة.

ولع�ب حمودي م�ع منتخب بالده 137 مب�اراة دولية من 
ع�ام 1976 إىل ع�ام 1987 آخره�ا أمام منتخ�ب الكويت 
يف الكوي�ت عام 87، كما اش�تهر عىل صعي�د دورات كأس 
الخليج وش�ارك يف 3 نس�خ واختر أفضل حارس يف إحدى 

نسخها عام 1979. 
وكان حمودي أعلن ترشيحه يف صيف 2004 ألحد مناصب 
االتحاد العراقي لكرة القدم مع الدويل السابق احمد رايض 
لكنهما انس�حبا يف اللحظات األخرة بس�بب خالف نشب 
م�ع نائ�ب رئي�س االتح�اد العراق�ي ناجح حم�ود. ويعد 
حم�ودي واح�دا من جيل ذهبي واس�ما المعا يف تش�كيلة 
منتخب بالده اىل جانب نجوم س�ابقني شكلوا معه حقبة 
الفتة بينهم صانع األلعاب الش�هر هادي احمد واملهاجم 

واله�داف الف�ذ ف�الح حس�ن واصل�ب 
املدافعني الذين ش�هدتهم الكرة العراقية 

عدنان درجال وآخرون.

أغويرو ُيحذر من "غضب" حامل اللقب
المستقبل العراقي /متابعة

بعث مهاجم مانشس�رت س�يتي س�رخيو أجويرو رس�ائل تهديد لكل الفرق املنافس�ة عىل لقب 
الربيمرليج، مفادها أن األفضل بالنسبة لحامل اللقب لم يأت بعد، يف إشارة إىل أن السيتي سُيكرش 

عن أنيابه يف األس�ابيع القادمة للقبض عىل ص�دارة الربيمرليج. وقال صهر مارادونا يف ترصيحات 
صحفية "صحيح أننا اآلن لس�نا بنفس قوة املوسم املايض، وبالتأكيد لم ُنسجل الكثر من 

األهداف كما كان الحال املوسم املايض، لكننا يف مركز جيد وال أحد يستطيع قول شيئاً 
مختلفاً، وبرغم أننا نعاني من أجل تحقيق االنتصارات إال أننا نحتل املركز الثاني 

وبفارق نقطتني فقط عن املتصدر".كما أشار إىل أن تراجع املستوى ناتج عن 
الغيابات املؤثرة بداعي اإلصابات، وقال "لألس�ف الش�ديد اإلصابات أعاقت 

مس�رتنا، فنحن افتقدنا س�يلفا، زاباليتا، خايف جارس�يا، ميكا رتشاردز، 
ليس�كوت، باري، ميلنر، نرصي وأنا أيضاً لم أس�لم من اإلصابة وابتعدت 
يف بداية املوس�م".وأتم "إن ما حدث لم يكن باألمر البس�يط أن تفقد كل 
ه�ؤالء النجوم يف وقت واحد، لذا يمكنني القول بأن األفضل لم يأت بعد، 
وانتظ�روا الوجه الحقيقي لحام�ل اللقب بعد اكتم�ال صفوفه بعودة 

املصابني، ونحن قادرون عىل تكرار انجاز العام املايض".

مصدر لـ                                      :  رعد حمودي يعتزل العمل اإلداري!!

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

رف�ض عدد م�ن العبي املنتخ�ب العراقي ارت�داء الفانيلتني رق�م 5 و10 التي 
يرتديه�ا الالعب�ان يونس محم�ود ونش�أت أكرم يف مب�اراة الع�راق واألردن 
ضمن تصفي�ات كاس العالم والتي انتهت بفوزه به�دف واحد مقابل اليشء 
وذلك إلحساس�هم ان هذه األرقام هي ألهم العبني يف تش�كيلة اسود الرافدين 
واحرتام�ًا لهم�ا قررا ع�دم املوافقة ع�ىل ارتدائها خ�الل ه�ذه املباراة.وقالت 
مص�ادر مقرب�ة من وفد املنتخ�ب: ان الالعبني طلب منهم ارت�داء هذه األرقام 
يف تل�ك املباراة اال أنهم رفضوا ذلك اعت�زازاً بهذين النجمني وهو األمر الذي وضع 
اإلداريني يف حرة من أمرهم وذلك بسبب ان قوانني االتحاد الدويل تجرب املنتخبات 
عىل ان يرتدي العبوها األرقام من 1 إىل 23 .وأضافت املصادر : أن الالعبني كانوا 
يتمن�ون وجود يونس محمود ونش�أت أكرم يف املباراة ومش�اركتهم فرحة 
الفوز الس�يما وأنهم�ا يعطيان دافعا معنويا من خ�الل وجودهما، وهو 
م�ا ينعكس عىل روحية الفريق داخل امللعب .وأكدت املصادر : ان زيكو 
لن يس�تدعي الالعبني مجدداً اىل صفوف املنتخب العراقي خالل الفرتة 
املقبلة وس�يكون االعتماد عىل هذه املجموعة من الالعبني ، باإلضافة 
إىل انه س�يقوم باستدعاء العبني جدد للمشاركة يف بطولتي غرب آسيا 
الت�ي س�تقام يف الكويت خالل الش�هر املقبل وخليج�ي 21 يف البحرين 

العام املقبل .

أعرب قائد املنتخب الوطني يونس محمود عن سعادته 
بالفوز ال�ذي حقق�ه املنتخب عىل نظ�ره األردني يف 
تصفي�ات كأس العالم، معت�ربا أن الفوز أعاد فرصة 
املنتخب باملنافس�ة ع�ىل التأهل، فيما أش�ار إىل أنه 
يح�رتم رأي امل�درب زيكو بعد إبع�اده عن الفريق. 
وق�ال محمود يف ترصيحات صحافية إن "املنتخب 
العراقي حقق فوزا مهما وحصل عىل ثالث نقاط 
أع�ادت فرصت�ه بق�وة يف املنافس�ة م�ن جديد 
ع�ىل التأهل إىل موندي�ال الربازي�ل"، معربا عن 
"س�عادته بتحقيق الفوز برغم عدم مشاركته 
مع املنتخ�ب بعد قرار إبعاده م�ن قبل املدرب 

زيك�و". وأضاف محم�ود "رأى املدرب زيكو بع�دم الدفع يف 
هذه املباراة بجميع املحرتفني وأحرتم وجهة نظره طاملا أنها 
يف النهاية لصالح املنتخب أوال وأخرا"، مؤكدا أن "املنافس�ة 

يف ه�ذه املجموع�ة محصورة ب�ني املنتخب�ات األربعة عىل 
املركز الثان�ي بعدما عززت الياب�ان تصدرها للمجموعة 

وفازت عىل عم�ان".وكان املنتخب الوطني حقق يف 
ال�14 من ترشي�ن الثاني الح�ايل، فوزا مهما 

عىل نظره األردن�ي بهدف نظيف، يف إطار 
تصفيات كأس العالم بعد ان خاض املباراة 

بتش�كيلة ش�بابية عق�ب ق�رار املدرب 
بإبع�اد الالعبني يون�س محمود وقيص 

منر ونشأت أكرم وكرار جاسم.

العبون يرفضون ارتداء "قميصي" 
يونس محمود و نشأت أكرم!!

السفاح سعيد بالفوز برغم إبعاده

 المستقبل العراقي/ حسن البيضاني

إبراهيم سالم:
نطمح بتسلق سلم الترتيب

المستقبل العراقي /متابعة

أكد عضو يف الكادر التدريبي لنادي النفط الكروي عزم 
فريق�ه التناف�س عىل املراك�ز املتقدم�ة يف دوري النخبة. وقال 

م�درب حراس مرمى نادي النفط إبراهيم س�الم: ان "مباراتنا امام القوة 
الجوية كان�ت االنطالقة الفعلية للفريق، من خالل األداء الفني املتميز الذي 

ظه�ر عليه الالعبون، وال�ذي كاد يقرتن بالفوز لوال إضاع�ة الفرص الكثرة 
من قبل مهاجمي الفريق". وأضاف ان "االنس�جام الحاصل بني الالعبني داخل 

امللع�ب، وتطبيق األفكار الت�ي وضعها الكادر التدريب�ي، أدى لتصاعد األداء من 
مب�اراة اىل أخرى، وهو م�ا يجعلنا نثق بقدراتهم الفني�ة للمرحلة املقبلة".وتابع 

س�الم ان "طموحنا يتمثل بوقوف الفريق يف مراك�ز متقدمة وصوال للتنافس عىل 
اللقب، وهو ما نجده ممكنا يف إطار ارتفاع مس�توى األداء مع تقادم املباريات التي 

سيشهدها فريقنا إلثبات جدارته".

منتخبنا يتسبب باعتزال 
حسن عبد الفتاح

أعلن مهاجم املنتخب األردني لكرة القدم حسن عبد الفتاح اعتزال اللعب الدويل رسميا، 
بعد خس�ارة منتخبه األخرة أمام العراق بتصفيات مونديال الربازيل.وقال حس�ن عبد 
الفتاح، يف ترصيحات: ان "إعالن اعتزال اللعب يأتي يف ظل تراجع أدائي خالل مشاركتي 
يف آخر مباراتني مع املنتخب األردني بتصفيات كأس العالم أمام عمان والعراق".وأضاف 
"إنني اتخذت القرار ألترك مكاني لالعبني الش�باب وإلعطاء فرصة لغري، وان خس�ارة 
املنتخب أمام العراق بهدف نظيف يوم األربعاء املايض بتصفيات كأس العالم، أسهمت يف 

اتخاذي القرار بعد أن عاندني الحظ كثرا". وتابع عبد الفتاح "اجتهدنا متأخرين يف هذه 
املب�اراة، وحاولن�ا أن نصنع الفرحة ونهديها إىل الوطن وجمي�ع األردنيني، لكن ما حدث يف 
أرض امللعب ال يصدق". وزاد "كنت أتوقع ان الحظ كان يعاندني 
ولم أك�ن يف يومي، اال أنني اس�تغربت األمر بعد أن انس�حب 
عىل باقي الزمالء"، الفتا إىل أن "الهالة الهجومية لم تشفع، 
خاص�ة يف الثل�ث األخر م�ن املب�اراة، لكرة واح�دة تتوج 
اجتهادن�ا، وتهز الش�باك العراقية التي عان�دت الالعبني".

يشار اىل ان مهاجم األردن حسن عبد الفتاح يعد من أفضل ما 
أنجبته مالعب كرة القدم األردنية، وهو يحرتف حاليا يف نادي 

الخور القطري، بعد ان خاض تجارب احرتافية مع الفجرة 
اإلماراتي والكرامة السوري.

المستقبل العراقي /متابعة

أضاع منتخبنا الشبابي بكرة القدم فرصة التتويج بلقب بطولة كاس 
اس�يا تحت سن 19 عاما للمرة السادسة يف تأريخه بعدما تعثر بعبور 
حاج�ز نظره الكوري الجنوبي بفارق ركالت الرتجيح بأربعة اهداف 

لهدفني.
يف املباراة التي ادارها الحكم الدويل االماراتي محمد عبد الكريم وعاونه 
السوري جودت النحالوي والسنغافوري تانج ييو مون، ومواطنه عبد 

امللك بشر حكماً رابعاً.
ليفق�دوا فرصة الحصول ع�ىل اللقب للمرة السادس�ة يف تأريخه بعد 
ان حص�ل عليه�ا خمس�ة م�رات كان أخرها ع�ام 2000 م�ع املدرب 
عدنان حمد.وأفتتح مهند عبد الرحيم التس�جيل للمنتخب الشبابي يف 
الدقيق�ة الرابعة والثالثني بعدما أس�تلم الكرة العرضية من عمار عبد 
الحسني ليباغت الدفاع الكوري ويلعب الكرة زاحفة اىل يمني الحارس 
لتشتعل معه مدرجات ملعب االمارات مطلقة العنان ألفراح الجماهر 

العراقية.
واث�رت التبديالت التي اجراها املدرب حكيم ش�اكر عىل وضع الفريق 
وتنظيمه يف حني ش�كلت تبديالت مدرب الفري�ق املنافس ضغطاً عىل 
العبينا حتى س�جل ج�او جني هدف التعدي�ل يف الدقيق�ة الثانية من 
الوق�ت بدل الضائع، ولم تتغر نتيجة التعادل يف الش�وطني االضافيني 
ليتج�ه الحس�م نحو رضب�ات الج�زاء أدارت وجهها ع�ن فريقنا بعد 
أضاع�ة س�يف س�لمان ومهن�د عب�د الرحيم رضبت�ا الج�زاء ليتوج 

الكوريني باللقب.
وكان لي�وث الرافدي�ن ق�د تأهل�وا للنهائ�ي بعدم�ا دك مرمى نظره 
االسرتايل يف اطار الدور نصف النهائي والتي قدم فيها الفريق اداء مثايل 
وهو ما دعى املراقبون واملتابعون يرجحونه ان يكس�ب اللقب يف ضوء 
املس�تويات التي قدمها ام�ام املنتخبات التي واجهه�ا تايلند والصني 
وكوري�ا الجنوبية ومن بعدها اليابان يف الدور ربع النهائي وأس�رتاليا 
يف نص�ف النهائي.ومنذ افتتاح بطولة آس�يا للش�باب عام 1959 حاز 
اللق�ب ع�رشة منتخب�ات أكثرها كوريا الجنوبية تس�ع م�رات أعوام 
 ،2004-2002-1998-1996-1990-1982-1980-1960  -1959
ثم العراق خمس مرات أعوام: 1975-1977-1978-1988-2000 ثم 
كوريا الش�مالية ثالث مرات أعوام: 1976-2006-2010، والسعودية 
مرتني 1986 و1992 وميانمار مرتني 1968 و1970، ونال اللقب مرة 
واحدة إيران عام 1973 وتايالند 1960 والصني 1985 وسورية 1994 
واإلمارات 2002.أما يف س�جل التأهل لكأس العالم للشباب نجد كوريا 
الجنوبي�ة األكثر تأهالً ب�12 مرة ثم اليابان ثماني مرات والس�عودية 
سبع مرات والصني خمس مرات وسورية أربع مرات، العراق واإلمارات 
ثالث مرات ومرتني لكل من إيران وقطر وأوزبكستان وكوريا الشمالية 

وأسرتاليا ومرة واحدة لكل من البحرين وكازاخستان واألردن.

الحظ" "ركالت 
تبدد حلم التتويج بكأس آسيا

المستقبل العراقي /متابعة
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حسم فريق األرس�نال دربي لندن بعد 
فوزه عىل منافسه توتنهام 5-2 يف املباراة 
الت�ي أقيم�ت بينهما عىل ملع�ب اإلمارات 
معق�ل املدفعجية ضم�ن مباريات الجولة 
الثاني�ة ع�ر م�ن ال�دوري اإلنجلي�زي ، 
وبه�ذه النتيجة تتبدل املراك�ز حيث قفز 
الجان�رز للمركز الس�ادس مؤقتا برصيد 
19 نقط�ة ، بينم�ا تجمد رصيد الس�بريز 
عند 17 نقطة مرتاجعا للمركز الثامن بعد 
أن واصل نتائجه الس�لبية وتلقى الهزيمة 

الثالثة عىل التوايل بالربيمري ليج . 
ج�اءت املب�اراة قوية وحماس�ية بني 
الفريقني حي�ث تقدم أديباي�ور لتوتنهام 
يف الدقيق�ة العارشة من اللق�اء ، ثم تلقى 
البطاقة الحمراء يف الدقيقة 18 ليس�يطر 
أرسنال عىل اللقاء ، ويحرز له مريتيساكر 
)د 24( ، و بودولس�كي )د 42( ، وج�ريو 
يف الدقيق�ة األوىل م�ن الوق�ت املحتس�ب 
ب�دال من الضائع للش�وط األول ثم أضاف 
كازورال اله�دف الراب�ع )د 60 ( وأح�رز 
جاريت بيل الهدف الثاني لتوتنهام )د 71( 
وأخريا يضيف والكوت الهدف الخامس يف 
الدقيق�ة الثانية من الوقت املحتس�ب بدال 
من الضائع للشوط الثاني . جاءت البداية 
ملتهب�ة من جانب توتنهام الذي كر عن 
أنياب�ه الهجومي�ة مبك�را ووضحت رؤية 
ب�واش ال�ذي إعتمد ع�ىل الك�رة الرسيعة 
املبارشة مس�تغال رسعة هجوم�ه وقدرة 
العبي خط املنتصف عىل التعامل مع هذه 
الك�رات وإرس�الها متقنة داخ�ل منطقة 
الجزاء مستغلني رغبة األرسنال يف الهجوم 

عىل أرضهم ووجود مساحات خالية .
الضغط الهجومي للس�بريز نتج عنه 
ه�دف ألغاه الحك�م يف الدقيقة التاس�عة 
بعدم�ا تواج�د ج�االس يف موق�ف تس�لل 
واض�ح ول�م تم�ر س�وى دقيق�ة واحدة 
فق�ط حتى تلقى جريمني ديفو كرة بينية 
سددها مبارشة للرتتد من تشيزني حارس 
أرس�نال للمتاب�ع أديباي�ور ال�ذي أودعها 

املرم�ى بس�هولة مح�رزا ه�دف التق�دم 
لتوتنهام يف دربي لندن .

ح�اول العب�و أرس�نال الع�ودة للقاء 
م�ن  املتواص�ل  الضغ�ط  رغ�م  رسيع�ا 
العبي الس�بريز وبالفع�ل إمتلكوا منطقة 
املنتصف وتدخل أديباي�ور بعنف مقصود 
ض�د كازورال العب الجانرز ليش�هر حكم 
اللق�اء ال�كارت األحم�ر لالع�ب توتنهام 
الذي يلعب بعرة العبني منذ الدقيقة 18 

م�ن اللقاء .. وينقل�ب الحال تماما 
ويتح�ول اللق�اء يف إتجاه واحد 

ناحية مرمى السبريز وينطلق 
اإلعصار الهجومي للمدفعجية 
ويف الدقيقة 24 ينطلق املزعج 
اليمن�ى  الجه�ة  م�ن  والك�ت 

يف  متقن�ة  عرضي�ة  ويرس�ل 
منطق�ة ج�زاء توتنه�ام يقابلها 

املدافع املتقدم مريتيس�اكر 
برأسه يف الزاوية اليرسى 
حارس  للوريس  العلي�ا 
الس�بريز مح�رزا هدف 
التعادل للجانرز .إستغل 
العب�و أرس�نال الزيادة 
لصالحه�م  العددي�ة 
وضغط�وا بق�وة م�ن 
جمي�ع أنح�اء امللعب 
للخ�روج فائزين قبل 
األول  الش�وط  نهاية 
له�م  يتحق�ق  وكاد 
أكث�ر  يف  أرادوا  م�ا 
م�ن مناس�بة وأنقذ 
لوريس رأسية جريو 
تس�ديدة  إعتلت  ثم 
العارض�ة  كازورال 
حتى جاءت الدقيقة 

وصل�ت  عندم�ا   42
لبودولس�كي  الك�رة 

العب املدفعجية فس�ددها 
بيرساه يف الزاوية اليرسى 
لح�ارس الس�بريز محرزا 

الهدف الثاني لألرس�نال الذي 
لم يقتنع العب�وه بهذا الهدف 
إضاف�ة  وإس�تطاعوا  فق�ط 
الهدف الثالث يف الدقيقة األوىل من 
الوقت املحتسب بدال من الضائع عن 
طريق املهاجم جريو الذي قابل عرضية 
كازورال من الجهة اليرسى وسددها برياه 
عىل يمني لوريس حارس توتنهام لينتهي 

الشوط 3-1 لألرسنال .
لتوتنه�ام  الس�ابق  اللق�اء  نتيج�ة 
وهزيمت�ه ام�ام الس�يتي للج�وء الفريق 
للدف�اع يف الش�وط الثاني كان�ت عالقة يف 

ذهن ب�واش الذي طالب العبي�ه بمحاولة 
الهجوم وهو ما فعله نجوم الس�بريز مع 
بداي�ة الش�وط الثان�ي حيث دف�ع بواش 
بالثنائي داوسون وديمبيس بدال من نوتون 
و ووكر ليتحسن األداء الهجومي للضيوف 
محاولني الع�ودة بالنتيجة مرة أخرى .لم 
يق�ف فينجر موق�ف املتفرج أم�ام عودة 
الس�يطرة لتوتنه�ام حيث طال�ب العبيه 
برضورة إس�تغالل املس�احات الخالية يف 
دفاعات السبريز بعد إندفاع العبي الوسط 

للهجوم مم�ا خلق مس�احة خالية بني 
خطي الوس�ط والدفاع ملنافسه مما 

يتي�ح الفرصة أم�ام العبيه بإس�تغاللها 
وهو ما نف�ذه نجوم الجانرز ومن هجمة 
رسيع�ة إنطل�ق بودولس�كي م�ن الجهة 
الي�رسى ومررها عرضية ل�كازورال الذي 
س�ددها داخ�ل املرم�ى بس�هولة محرزا 
.البح�ث ع�ن  الراب�ع لألرس�نال  اله�دف 
تحسني النتيجة هو ما بحث عنه توتنهام 
وم�ن مجهود فردي إس�تطاع جاريت بيل 
تضيي�ق الف�ارق للس�بريز يف الدقيقة 71 
عندما س�دد بيمين�ه عىل يم�ني الحارس 
تشيزني محرزا الهدف الثاني 
لتوتنهام وكاد بيل أن يحرز 

اله�دف الثال�ث بعده�ا بدقيقت�ني ولك�ن 
األي�رس  القائ�م  بج�وار  تم�ر  تس�ديدته 
وإس�تمرت مح�اوالت الضي�وف لتقليص 
الفارق بينم�ا لجأ املدفعجي�ة للمحافظة 
عىل النتيجة الكبرية التي حققوها وتوالت 
م�ن  وخاص�ة  الفريق�ني  كال  مح�اوالت 
جانب الجانرز ليتمكن والكوت من إحراز 
اله�دف الخام�س يف الدقيق�ة الثانية من 
الوقت املحتس�ب بدال م�ن الضائع بعدما 
س�دد عرضية تشامربلني لتس�كن شباك 
لوريس لتنتهي املباراة بفوز أرس�نال عىل 

توتنهام5-2 يف دربي لندن .

أرسنال يحسم دربي لندن ويعاقب توتنهام بخماسية في الدوري اإلنجليزي

الدون يقرر الرحيل عن الملكي

ريا�ضة
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وزارة الكهرباء
المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى 

اعالن  المناقصة المحلية المرقمة ) د / 16 / 1110(
لمحطة كهرباء التاجي الغازية

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة 
الوسطى عن مناقصة لتجهيز )مقسم الوقود( 

فعىل الراغبني من الركات واملكاتب املس�جلة رسميا " 
داخ�ل العراق وخارجه تقدي�م عطاءاتهم عىل املناقصة 
املذك�ورة اع�اله الت�ي يمك�ن الحص�ول ع�ىل كمياتها 
ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الشؤون التجارية يف 
مق�ر املديري�ة الكائن يف الباب الرقي س�احة غرناطة 

محلة )109( شارع ) 1( بناية ) 15( ص . ب ) 085(.
لقاء مبلغ قدره )50000(  ) خمسون الف دينار( فقط 
غري قاب�ل للرد يس�لم اىل امانة الصندوق ع�ىل ان يقدم 
العطاء مع املستمسكات املطلوبة املدرجة ادناه وتوضع 
داخل ظرف مغل�ق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وموعد الغلق يوضع يف صندوق املناقصات علما " ان اخر 
موعد لغلق املناقصة سيكون الساعة الثانية عر ليوم 
االحد املوافق 11 / 12 / 2012 وس�يهمل كل عطاء غري 

مستويف " للروط او يرد بعد تاريخ غلق املناقصة.

المدير العام

       
 

اعـــالن
تعلن الش�ركة العامة لتج�ارة الحبوب عن مناقصة تحميل 
وتفري�غ الحب�وب في صومع�ة تكري�ت. فعل�ى الراغبين 
باالش�تراك ف�ي المناقص�ة وف�ق الش�روط والمواصفات 
مراجع�ة القس�م القانون�ي في مق�ر الش�ركة الكائن في 
باب المعظم مدخل ش�ارع الش�يخ عمر لش�راء الش�روط 
والمواصفات مقابل دفع مبلغ )500,000( خمسمائة الف 
دينار غير قابل للرد وس�يكون اخر موعد لقبول العطاءات 
لغاية الس�اعة الثانية عشر ظهرا  ليوم )االربعاء( الموافق 
28 / 11 / 2012 مع تأمينات اولية بصك مصدق من احدى 
المصارف في بغداد او بكفالة مصرفية ألمر الشركة باسم 
المناق�ص حصرا ونافذة لمدة ثالثة اش�هر من تاريخ غلق 
المناقصة عن دخول مناقصة بمبلغ قدره ) 100,000,000( 
مائ�ة مليون دين�ار وفي حالة تقدي�م التأمينات من خارج 
بغداد فيكون عن طريق فروعنا في المحافظات وارسالها 
بموجب كتاب رس�مي مزود بوص�ل قبض من الفرع .. اما 
بخصوص خطاب الضمان فيرس�ل مع تأييد صحة صدور 
من موقعنا وان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

على ان يرفع مع العطاء المستمسكات التالية :
الوثائق المطلوبة :

� كتاب تأييد تسجيل المتقدم في الهيئة العامة للضرائب 
� صورة هوية األحوال المدنية 

� بطاقة السكن 
� البيانات االخرى المطلوبة بالعطاء

� شهادة تأسيس الشركة
وس�وف يهم�ل اي عطاء غير مس�توفي الش�روط  اعاله 
وس�يتحمل من ترس�و عليه المناقصة اجور نشر االعالن 

واية مصاريف اخرى.

الجمعية العراقية الطباء
الجهاز الهضمي والكبد

اعــالن
س�تقوم اللجنة الوزارية العليا المش�رفة على تنفيذ ق�رار مجلس الحكم رقم 
)3( لسنة 2004 بتش�كيل لجنة تحضيرية تتولى التهيئة النتخابات )الجمعية 
العراقية الطباء الجهاز الهضمي والكبد( لتش�كيل مجلس ادارة دائمي استنادا 
لقان�ون الجمعية النافذ ونظامه�ا الداخلي لعام 1992 عل�ى ان تنجز اعمالها 
خالل فترة ال تتجاوز )90( يوما من تاريخ تشكيلها فعلى الراغبين ممن تتوفر 
فيهم ش�روط الترش�يح الواردة في ادناه بالترش�يح لالش�تراك في عضوية 
اللجنة التحضيرية تقدي�م طلباتهم الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ 
دائرة البحث والتطوير/ قس�م التنسيق والعالقات/ الجمعيات العلمية مرفقا 
بنس�خة ملونة من الوثائق الش�خصية االربعة علما بان تاري�خ انتهاء تقديم 

الطلبات سيكون خالل شهر من تاريخ النشر
شروط الترشيح

1 - ان يك�ون عض�وا ف�ي الهيئ�ة العام�ة لم�دة ال تق�ل عن 15 س�نة مجددة 
العضوية

2 - ان تنطبق عليه الش�روط القانونية المنص�وص عليها في النظام الداخلي 
للجمعية والخاصة بالترشيح لعضوية مجلس االدارة

3 - ان ال يكون مش�موال باجراءات وضوابط الهيئة العامة الوطنية للمساءلة 
والعدالة

4 - ان يكون حسن السيرة والسلوك
5 - ان ال يك�ون محكوم�ا بجريم�ة مخلة بالش�رف وفقا لقان�ون العقوبات 

العراقي رقم 11 لسنة 1969 
مع التقدير

الشركة العامة لتجارة الحبوب
بريد االلكتروني :

Import1@iqgrainb.com
Import2@iqgrainb.com
Import3@iqgrainb.com

رقم المناقصة 2012/59 
رقم التبويب / 3342

المهندس
حسن اسماعيل ابراهيم

المدير العام وكالة

د. رياض الشريفي
سكرتير الجمعية

العراقية الطباء الجهاز الهضمي والكبد

أعرب املدرب اإليط�ايل روبرتو 
دي ماتي�و املدي�ر الفن�ي لفري�ق 
تش�يليس اإلنجليزي ع�ن إعجابه 
الكولومب�ي  باملهاج�م  الش�ديد 
املتأل�ق رادامي�ل فال�كاو ه�داف 
أتلتيكو مدريد اإلس�باني، مشريا 
اىل أن "أي م�درب يف العالم يتمنى 
العبا مثله".وق�ال مدرب )البلوز( 
يف ح�ق فال�كاو "هو م�ن أفضل 
املهاجم�ني عىل االطالق، يف أوروبا 
العال�م  يف  م�درب  أي  والعال�م، 
يتمنى العبا بمث�ل موهبته".تأتي 
ترصيح�ات دي ماتي�و ردا عىل ما 
اإلنجليزية  تتداوله وس�ائل االعالم 
بط�ل  تش�يليس،  تحض�ري  ح�ول 
أوروب�ا، لعق�د بقيم�ة 48 مليون 
ملي�ون   60( اس�رتليني  جني�ه 
الحص�ول عىل  ي�ورو( مقاب�ل 

خدمات "النمر" الكولومبي.

وأش�ار املدرب اإليطايل اىل أن األداء 
الهجوم�ي لفالكاو عىل مدار املواس�م 
الثالث�ة األخ�رية، مع بورت�و الربتغايل 
وأتلتيكو مدريد اإلس�باني، "مذهل"، 
ال س�يما أن سنه لم يتجاوز 26 عاما.

واعرتف دي ماتيو بأن الفريق اللندني 
قد يعزز صفوفه يف موس�م االنتقاالت 
"هجومي�ة"  بصفق�ات  الش�توية 
خاصة أن النيجريي فيكتور موسيس 
سينضم اىل منتخب بالده مطلع العام 
املقبل للمشاركة يف بطولة كأس األمم 
مدري�د  أتلتيك�و  أن  األفريقية.يذك�ر 
أمط�ر ش�باك تش�يليس 4-1 يف كأس 
الس�وبر األوروب�ي، وتكف�ل فال�كاو 
تشيليس  "هاتريك".ويحتل  بتس�جيل 
ال�دوري  ترتي�ب  يف  الثال�ث  املرك�ز 
اإلنجلي�زي ب24 نقط�ة، بفارق ثالث 
نقاط عن املتصدر مانشسرت يونايتد، 
ونقط�ة واحدة عن الوصي�ف وحامل 

اللقب مانشسرت سيتي.

ك�رم ل�وس انجلي�س ليكرز العب�ه الس�ابق كريم 
عبد الجب�ار الفائز بلق�ب دوري كرة الس�لة االمريكي 
للمحرتف�ني س�ت مرات حني أزيح الس�تار ع�ن تمثال 
ل�ه من الربون�ز أمام قاعة س�تابلس س�نرت يف احتفال 
مؤث�ر الجمعة.وانض�م عب�د الجبار أكثر العب س�جل 
نقاط�ا يف تاريخ ال�دوري االمريكي عىل االطالق برصيد 

38387 نقطة إىل عظماء اللعبة أمثال وين 
جريتزكي وماجيك جونس�ون وجريي 

واوس�كار  وس�ت 
الذي�ن  هوي�ا  دي 
اقيمت له�م تماثيل 
ليك�رز. مق�ر  يف 

هتاف�ات  وعل�ت 
عن�د  الجماه�ري 

الكشف عن التمثال 
وهو عبارة عن مجس�م 

بارتف�اع 16 قدم�ا لعبد الجبار وهو يوش�ك عىل 
وض�ع الكرة يف الس�لة بي�ده اليمنى.وس�ادت 

أج�واء احتفالي�ة يف القاع�ة بع�د أن اس�تمع 
عب�د الجب�ار لزمالئه الس�ابقني من عمالقة 
ك�رة الس�لة االمريكي�ة أمث�ال جونس�ون 
ووس�ت وبات راييل وجيمس وورذي وهم 
يثنون عليه بش�دة.وقال عب�د الجبار )65 
عاما( بصوت تحركه املش�اعر "اريد 
ان اش�كركم ملس�اعدتي عىل ان 
اعيش تلك الليلة."واضاف 
"ل�م يح�دث ه�ذا خالل 
يح�دث  ل�م  مب�اراة. 
ه�ذا ع�ىل االط�الق 
مب�اراة  خ�الل 
التعام�ل  لك�ن 
م�ع الناس امر 

مختلف."

أك�دت الصح�ف الربتغالي�ة الص�ادرة الجمع�ة 
أنها تش�عر بالصدمة حيال إمكاني�ة رحيل املهاجم 
كريس�تيانو رونال�دو عن ري�ال مدريد يف املس�تقبل 
القريب بس�بب عدم ش�عوره بالرضا ع�ن الكثري من 
األش�ياء.وذكرت صحيفة “آس” اإلس�بانية أن النجم 
الربتغايل يفكر يف مغادرة ريال مدريد قبل انتهاء 
عقده مش�رية إىل أنه قد س�ئم من الش�عور 
ال�يسء تجاه�ه يف ك�رة الق�دم اإلس�بانية 
فض�اًل عن قل�ة الحماية الت�ي يحظى بها.
وأكدت الصحيفة أن رونالدو مس�تاء كذلك 
م�ن تعامل ري�ال مدريد معه بع�د اإلصابة 
األخرية عىل عكس ليونيل مييس الذي يتمتع 
بالحماي�ة الكاملة يف برش�لونة والذي يتلقى 
الحماية من الح�كام يف الكثري من املباريات.
وح�ذرت صحيف�ة “ب�وال ” الربتغالي�ة من أن 
رغبة رونالدو يف الرحيل قد تكون حدثت يف الواقع 
يف املوس�م امل�ايض فيم�ا أيدت صحيف�ة” غوغو” 
م�ا ذكرته صحبفة “آس” حي�ث قالت بأن نهاية 

رونالدو قد اقرتبت يف ريال مدريد.

قائ�د فري�ق “نيويورك ريد بولز” ت�ريي هنري هو 
واحد من بني 3 مرش�حني لجائزة أحس�ن العب يف الدوري 
االمريك�ي ملوس�م 2012 ، إس�م صاحب 35 س�نة يظهر 
إىل جان�ب مهاجم فريق “س�ان خوس�يه إيرثكويكس”  
كريس الذي عادل الرقم القيايس لعدد األهداف املسجلة 
يف ع�ام واح�د والبالغ�ة 27 هدف ، باإلضاف�ة إىل العب 
وسط “كانساس س�يتي” غراهام زويس أفضل ممرر 
يف الدوري.وقد تم اختيار املرشحني النهائيني بتصويت 
من العبي الدوري االمريكي ومديري وسائل اإلعالم  يف 
أمريكا الش�مالية ، وس�يتم اإلعالن عن اسم الفائز يف 
29 نوفمرب الجاري.ويذكر أن الغزال األس�مر  سجل 
15 هدفا وصنع 12 تمريرة حاس�مة يف 25 مباراة 

املوسم املايض.

تيري هنري
مرشح لجائزة أفضل العب

ليكرز يكرم هدافه الشهير عبد الجبار 
المستقبل العراقي/ وكاالتبتمثال برونزي

تشيلسي يغازل فالكاو!
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
صفــاء خلــف

ســكرتارية التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

          بغداد/ المستقبل العراقي

عىل ُبعد أمتار من ش�ارع قضاء املدينة يف 
محافظة البرصة وقفت الطفلة زهراء محمد 
5 أعوام التي وضعت عىل رأس�ها شعار »لبيك 
ي�ا حس�ن« لتوزيع الش�اي ع�ىل محبي أهل 

البيت إيذاناً ببدء شهر محرم الحرام.
إحي�اء ذكرى استش�هاد اإلمام الحس�ن 
)عليه الس�ام( تقليد شائع وتكليف أوىص به 
األئمة املعصومون فاعتاده العراقيون بجميع 
دياناته�م وطوائفهم منذ عقود س�حيقة ولم 
تزل الرايات الس�ود تعلق عىل الس�طوح بداية 
كل رأس س�نة هجري�ة إيذان�ا بدخول ش�هر 

األحزان.
تق�ول الطفل�ة زه�راء يف حدي�ث أوردته 
)الف�رات ني�وز( »تعلمن�ا م�ن أبي عب�د الله 
اإلمام الحسن عليه السام كيف نصرب ونقف 
بوجه الباط�ل، كما وقف عليه الس�ام بوجه 
الطواغيت واليوم نفدي أنفس�نا وكل ما لدينا 
ألبي عبدالله الحس�ن »ع«، ومن اجل السيدة 
الزه�راء »ع« وكل أه�ل البي�ت صل�وات الل�ه 

عليهم«.
اب�و فاح صاحب اح�د املواكب يف منطقة 
خمس�ة ق�ال أيض�اً »يف ه�ذه الس�نة كثرت 
املواكب بكثرة وباختاف جذري عن السنوات 
الت�ي مضت فحب اإلمام الحس�ن يزداد يوما 
بعد ي�وم يف قل�وب جميع الن�اس وال يختص 
بقل�وب الش�يعة فق�ط، ب�ل يف قل�وب جميع 

الطوائف يف البرصة«.
ويؤكد املمثل عن الطائفة املسيحية القس 
آرام صباح  من الكنيس�ة الكلدانية يف البرصة 
»نح�ن أيض�ا نقول إن ث�ورة اإلمام الحس�ن 

عليه السام هي للجميع فنحن متأهبون منذ 
الصباح وقمنا يف ش�ارع االستقال بمساعدة 
املواك�ب ونقدم كل ما يحتاجونه ونش�اركهم 
به�ذه املراس�يم التي تحيي مصيبة الحس�ن 

»ع« التي مألت جميع القلوب حزنا واىس«.

وتابع »اغلبنا يش�ارك يف مجال�س العزاء 
الحس�ينية لذكرى استش�هاد اإلمام الحسن 
»ع« وس�نتوجه اىل املجالس يف الليل يف مختلف 
مناط�ق محافظة البرصة... فاإلمام وقف من 
اج�ل نرصة املظلوم ووقف من اجل إعاء راية 

الحق بوجه الكافرين والطغاة«.
وع�ىل الصعي�د األمن�ي قال قائ�د رشطة 
العب�ادي  الل�واء فيص�ل  الب�رصة  محافظ�ة 
»وضعن�ا خططنا األمنية التي ش�اركت فيها 
معنا  الحكوم�ة املحلية يف املحافظة واملجلس 

يف الخط�ة األمني�ة من اج�ل توف�ر الحماية 
للمواكب والحس�ينيات وبع�ض االماكن التي 

يتواجد فيها املعزون بذكرى عاشوراء«.
وكشف العبادي عن »خطة لوضع عنارص 
أمني�ة ترت�دي ماب�س مدنية تواص�ل العمل 
باس�تمرار تتوزع يف مختل�ف مناطق البرصة 
والهدف من ذلك توس�يع الجهد االستخباراي 
من اجل توفر األمن للمواكب الحسينية حيث 
تتواص�ل هذه العنارص من الجهات األمنية يف 
عملها باس�تمرار خال هذا الشهر ويف أوقات 

مختلفة«.
م�ن جهته اعلن رئي�س مجلس محافظة 
البرصة صب�اح البزوني عن »وجود توجيهات 
اىل اللجن�ة االمنية يف مجلس محافظة البرصة 
لوض�ع كاف�ة االح�رازات االمنية م�ن بينها 
توجيه الدوائر ذات العاقة لحفظ وانس�يابية 
حركة الش�ارع من خال التنسيق مع مديرية 
م�رور الب�رصة ح�ول قضي�ة الش�وارع التي 

تنطلق معها مواكب اللطم والعزاء«.
وكش�ف البزوني ع�ن »تخصيص 1% من 
أم�وال الب�رصة إلقام�ة الش�عائر الديني�ة يف 
املحافظ�ة«، مبين�ا ان »الب�رصة لي�س لديها 
إمكانية كب�رة لدعم الش�عائر الدينية وعليه 
ج�اء هذا القرار ليتم دعم الش�عائر الدينية يف 
مختل�ف مناطق البرصة وهذا بالتنس�يق مع 
اللجن�ة الديني�ة وس�يكون ذلك خال الس�نة 
البرصة  املقبلة«.وتش�هد مناط�ق محافظ�ة 
منذ ثاثة أس�ابيع انتشارا للسواد يف الشوارع 
وقام األهايل بوضع الرايات فوق جميع املنازل 
وتحمل هذه الرايات ص�ور أهل البيت عليهم 
الس�ام وبعض الشعارات ومنها »هيهات منا 
الذلة ، ال يوم كيومك يا ابا عبد الله الحسن«. 

رفضت السلطات االنتخابية يف اإلكوادور قبول 
ترش�يح »حمار« لانتخاب�ات الربملانية.فقد ذكرت 
صحيف�ة “إل كومرس�يو” اإلكوادوري�ة الصادرة 
الخمي�س امل�ايض أن مجموعة من الش�باب قادوا 
حمارا زينوه برابطة عنق حمراء إىل لجنة االنتخابات 
يف مدينة جواياكيل، أكرب مدن اإلكوادور، لتس�جيله 
يف قائمة املرش�حن لانتخابات الربملانية املقررة يف 
17 ش�باط املقبل. رفضت السلطات إدخال الحمار 

إىل املقر، وبالطبع، رفضت تس�لم االس�تمارة التي 
مألها الشباب لرش�يح الحمار.وذكرت الصحيفة 
أن هدف الش�باب من حملتهم اإلشارة إىل ما يرونه 
نقص�ا يف كف�اءة مرش�حي االنتخاب�ات الربملانية، 
وبينهم العبو كرة قدم وممثلون ونجوم تليفزيون.

ورغم فش�ل “الحمار” يف الرشح لانتخابات، فقد 
حظي بأكثر من 4000 متابع عىل حسابه يف موقع 

التواصل االجتماعي “توير” خال يوم واحد.

     جوهانسبرج/ رويترز

اعتقل�ت رشط�ة جن�وب أفريقيا لبنانيا عم�ره 25 عاما لاش�تباه يف 
محاولته تهريب 220 قطعة من األملاس ابتلعها لتستقر يف جهازه الهضمي 

وهو يحاول السفر من املطار الرئييس يف العاصمة جوهانسربج.
وذكرت الرشطة ان اللبناني الذي كان مسافرا اىل دبي ابتلع قطع أملاس 
مصقول�ة قيمته�ا 2.25 مليون دوالر وانه أوقف عن�د نقطة تفتيش أمنية 
يف املط�ار قبل ان يس�اعده املختصون عىل إخراجها م�ن معدته.وقال بول 
رامالوكو املتحدث باس�م الرشطة يوم الخميس »استخدمنا عقاقر ملينة 
إلخراج األملاس«.ومن املنتظر أن يمث�ل الرجل أمام املحكمة يوم الخميس. 
ويف آذار اعتقلت رشطة جنوب افريقيا لبنانيا آخر كان يحاول تهريب قطع 

من االملاس قيمتها 1.69 مليون دوالر من جنوب إفريقيا.

       لندن/ رويترز

يف  مختلف�ة  من��اط�ق  ش�هدت 
العالم يوم الخمي�س املايض فعاليات 
غيني�س  موس�وعة  ي�وم  بمناس�بة 
لألرق�ام القياس�ية تضمن�ت تك�دس 
س�يدات رش�يقات يف س�يارة صغرة 
وأعم�ال مث�رة ألغ�راض خري�ة إىل 
جان�ب آالف م�ن التامي�ذ يقوم�ون 
ب�رص مجموعة من األك�واب بعضها 
ف�وق بعض.فع�ىل الضف�ة الجنوبية 
لنهر التيم�ز يف لندن أث�ارت 28 امرأة 
بدني�ة  بلياق�ة  يتمتع�ن  متحمس�ة 
عندم�ا  الصب�اح  يف  امل�ارة  إعج�اب 

حطمن الرق�م القيايس ألكرب عدد من 
األش�خاص املتكدس�ن داخل س�يارة 
صغرة.وج�اء هذا العم�ل املثر الذي 
ت�وج بالنجاح بعد تحقيق رقم قيايس 
جديد للعزف عىل آل�ة الديدجريدو يف 
أسراليا وآخر ألكرب عدد من النساء - 
أكث�ر من 2500 امرأة - رقصن رقصة 
الكايكوتي�كايل التقليدي�ة يف الهن�د يف 
وقت سابق يوم الخميس. ومن املقرر 
القيام بمزيد من املحاوالت املثرة التي 
ته�دف إىل تحقي�ق أرقام قياس�ية يف 
وقت الحق وم�ن بينها تلك التي يقوم 
به�ا مانجيت س�ينغ وهو م�ن مدينة 
ليس�ر اإلنجليزية ويطلق عليه اس�م 

»الرج�ل الحدي�دي« والذي س�يحاول 
كيلوج�رام   23.5 م�ن  أكث�ر  رف�ع 

باستخدام تجويفي عينيه.
رئي�س  جلين�داي  كري�ج  وق�ال 
تحري�ر موس�وعة غيني�س العاملي�ة 
لألرقام القياس�ية لرويرز »أعتقد أنه 
م�ن االحتياجات البرشية األساس�ية 
أن تصن�ع لنفس�ك تحديات وتش�جع 
نفس�ك ع�ىل مواجهتها.«وأضاف »ما 
يميزنا ع�ن الحيوانات ه�و أننا نقوم 
بأشياء مذهلة وممتعة. إنه أمر يتعلق 
باملتعة... وجمع أموال ألعمال خرية.« 
إيطالي�ا  يف  متطوع�ون  وس�يحاول 
تش�كيل أك�رب عملة من الش�وكوالته 

لجم�ع أموال من أجل ترميم مدرس�ة 
ابتدائي�ة دمرها الزل�زال قرب مودينا. 
ويف الواليات املتحدة يش�ارك 420 ألف 
طالب أمريكي يف عملية »رص رسيع« 
تهدف إىل تحطيم الرقم القيايس ألكرب 
عدد م�ن األش�خاص يقوم�ون ببناء 
أهرامات من الكؤوس الورقية يف وقت 

واحد.
وقال جلينداي »يبدو األمر سخيفا 
إىل حد ما.. ولكن ما تكتشفه يف الواقع 
ه�و أنهم يس�تخدمون هذه األش�ياء 
لتحس�ن املهارات الحركي�ة لألطفال 
والتآزر الب�رصي الحركي )التنس�يق 

بن حركة اليد والعن( لديهم«.

 UPI /لندن       

 يث�ر ذكر س�لحفاة صغر ج�داً ال يتعدى طوله ال�3.8 س�نتمرات اهتمام 
الكثري�ن يف منت�زه طبيع�ي بهرتفوردش�اير يف بريطاني�ا. وأف�ادت صحيفة 
»لص�ن« الربيطانية بأن الس�لحفاة الذك�ر الصغر، الذي يمك�ن حمله بملعقة 
طع�ام، طوله 3.8 س�نتمرات وه�و من أصغ�ر الس�احف بالعالم.ونقلت عن 

منت�زه  باس�م  متح�دث 
الطبيع�ي،  »بارادي�س« 
الس�لحفاة  إن  قول�ه 
باهتمام  يحظى  »تانك« 
وإعجاب كب�ر. وتحدى 
ش�خص  أي  املتح�دث 
ي�راه وال يعج�ب به من 
النظرة األوىل، مش�راً إىل 
ان�ه »ين�رش الفرحة بن 
كل ال�زوار وبالرغ�م من 
حجم�ه الصغ�ر إال انه 

يتمتع بطاقة قوية«.

حمطمو األرقام يسعون لتحقيق طموحاهتم يف »يوم غينيس«

أصغر سلحفاة بالعالتم

ترشيتتح »محتتار« لالنتختتابات!

يبتتتلتتع 220 متتاستتتة
 يف حماولة هتريب !

CNN /أتالنتا       

يب�دو أن أمن قطاع النقل الجوي يش�كل هوس�اً لألمريكي�ن، فبعد أن أدت 
ص�اة راكب لهب�وط طائرة اضطرارياً، تس�ببت س�اعة معص�م كان يرتديها 

مسافر، يف اعتقاله، لاعتقاد بأنها »مؤقت زمني« لقنبلة.
وج�رت وقائ�ع الحادثة يف مط�ار »أوكاند« الدويل، وأثناء محاولة املس�افر 
عب�ور نقطة تفتيش أمني باملطار وهو يرتدي س�اعة حديثة مصممة لتبدو يف 

شكل مؤقت زمني لقنبلة.
وقال السرجنت جي. دي نيلسون، من رشطة مقاطعة أالميدا، والذي يقود 
التحقي�ق بالقضية، إن املس�افر تم توقيفه واعتقاله لحيازته أدوات تس�اعد يف 

صناعة قنبلة.
وجرى اس�تدعاء فري�ق متفجرات جزم الحقاً بأن ما يرتديه الرجل ليس�ت 

سوى ساعة معصم، وليس مؤقت زمني قادر عىل تفعيل قنبلة.
ويس�اعد فريق من »مكتب التحقيقات الفيدرالية« اف. بي. آي، يف التحقيق 
الج�اري، وقالت الناطقة باس�م الجهاز األمني: »لم نعث�ر عىل متفجرات.. وتم 
اعتقال�ه بته�م محلي�ة أخرى«.ونقل�ت قناة »كي ج�ي او ع�ن الراكب وصفه 
لس�اعات الي�د بأنه�ا قطع�ة 
فني�ة، وه�و رأي بالتأكي�د ال 
يتفق معه في�ه الفريق األمني 
للمط�ار، الذي اضط�ر إلغاق 
القاع�ة الثانية م�ن املبنى إثر 
أمن�ي  الحادثة.وق�ال مص�در 
للش�بكة بأن الح�ادث ال يمت 
بصل�ة لإلره�اب، إال أن�ه ل�م 
يقدم تفصيا ألس�باب حيازة 
»املسافر« ألداة مش�ب��وه�ة.

ساعة »حتفة« تغلق قاعة
 بمطار أوكالند

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

يصف املؤرخ�ون العرص العب�ايس بأنه عرص املتناقض�ات الحادة، 
فبق�در ما كان عنوانا ً للنه�وض الحضاري، كان باملقابل عنواناً لتفيش 
الرذائل والس�قوط األخاقي، فمن حركة بناء وعمران وفنون معمارية، 
وازده�ار للش�عر واملوس�يقى والرجم�ة، وعناي�ة بالعلم�اء واألدباء، 
وانطاق ملدارس الفكر والفلسفة والزهد والتصوف والفقه، اىل انتعاش 
ظاهرة املجون والخم�ر والجواري والغلمان ومجالس اللهو العابثة، اىل 
ظه�ور املئات م�ن مدعي )النبوة( الذين مثل�وا الخطر األكرب عىل وحدة 
املجتم�ع وبنيت�ه الدينية، بع�د أن أصبح لهم من الرع�اع والجهلة أتباع 
يؤمنون )بمعجزاتهم( ويأتمرون بأمرهم، وكان الخليفة العبايس )لعله 
املأمون( يخرج إليهم بنفس�ه، يحاججهم ويبطل حجتهم، ثم يعاقبهم 

بقسوة، حتى يقطع دابرهم، ويقطع دابر فتنة ال تحمد عقباها. 
من طريف ما يروى يف هذا املجال، إن أحد أدعياء النبوة زعم ألتباعه 
إن معجزته )الس�ماوية( تق�وم عىل معرفته بهوي�ات الناس جميعهم 
ومعرفة أسمائهم، بمجرد أن ينظر اىل الواحد منهم ليقول له )أنت فان 
ابن فان، وأمك اس�مها فانة, وتسكن يف املدينة الفانية( ولهذا قصده 
املأم�ون بصحبة وزيره، وقد تنكر الرجان وأخفيا ش�خصيتيهما بزي 
إعرابين قادمن من البادية، ودخا مجلسه بعد االستئذان من الحراس 
والحاج�ب، وجل�س الوزي�ر اىل يمين�ه واملأم�ون اىل يس�اره، ويبدو إن 
الرجلن ل�م يتنكرا بما فيه الكفاية، فقد تعرف عليهما الحراس وأبلغوا 
)النبي( املزعوم إن من س�يدخل عليه ه�و الخليفة ووزيره، ولهذا حن 
تحدث إليه املأمون، وإنه س�مع بمعجزته وجاء ليؤمن به، س�أله ] هل 
حقا ً تعرف من أكون ومن يكون صاحبي [، نظر )املتنبئ( إليهما نظرة 
متأمل�ة وقال ] ال�ذي يجلس اىل يميني – ويقصد الوزير- هو ابن زانية، 
أما الذي يجلس اىل يساري فهو...[ وأطلق املأمون ضحكة عالية، واغلق 
ف�م )النبي( قائ�ًا ]ال تكمل فقد آمنت بك[ ألنه خيش عىل أمه من صفة 

أسوأ وأقذع!! 
معل�وم إن تراث الش�عوب حافل بآالف الحاالت املماثلة، س�واء من 
ادع�ى اإللوهية والنبوة، أم احتال بالس�حر والش�عوذة، أم اعتمد تزوير 
الش�خصية والهوية، ويعد التزوير بأنواعه يف عرصنا هو سمة املرحلة، 
والظاه�رة األخط�ر ع�ىل املجتمع، مثلم�ا كان دع�اة النبوة يش�كلون 
الظاهرة األخطر عىل مجتمعاتهم يف حينها، خاصة بعد أن امتد التزوير 
اىل العمل�ة والش�هادة والهوية والبطاق�ة التموينية واملوق�ع الوظيفي 
والرتبة العس�كرية واملنش�أ الصناعي والعامة التجارية... الخ، واألمر 
املح�زن حق�ا ً إن العراق أصبح وك�را ً لهذه العمليات الت�ي بدأت تعلن 
عن نفس�ها يف ظل النظام الس�ابق، حتى ش�ملت إجازة الجندي ودفر 
الخدمة العس�كرية، ثم اتس�عت حاالت التزوي�ر وميادينه بعد االحتال 
بصورة الفتة للنظر، فمزورو الش�هادات ل�م يعودوا بلغة األفراد، وإنما 
بلغة اآلالف، بحيث لم يسلم منها مئات املرشحن لانتخابات الربملانية، 
والذين يتقاضون رواتب ال يس�تحقونها من شبكة الرعاية األجتماعية 
وصل�ت نس�بتهم اىل 50%، أغلبهم من موظفي الدول�ة الذين يتقاضون 
أجورا ً مجزية وغر ذلك من أنماط التزوير وصوره، ال يحىص وال يعد.

املش�كلة الحقيقي�ة ال تكمن يف عمليات التزوي�ر واالحتيال، إذ ليس 
من الصعب معالجتها والقضاء عليها بيشء من رصامة القانون وقوته، 
ولكن يف كونها عرضه لاسترشاء والتفاقم، ألن )العقوبة( نفسها، هي 
التي تشجع عىل االس�تمرار والتمادي، ألن املوظف الذي يضبط بالجرم 
املش�هود ورسق�ة املال العام مث�ا ً، يعاقب بإعادة م�ا رسقه إىل خزينة 
الدولة، ويبقى يف مكانه معززا ً مكرما ً، أما الذي يتكئ عىل ظهر وزير او 
حزب سوبر أو مسؤول فوق القانون، فيمكن ان يعاد النظر يف عقوبته، 
ويس�تطيع االحتفاظ باملبلغ املرسوق كمكافأة تشجيعية عىل تفانيه يف 

العمل و.... وعفا الله عما سلف!! 

* حسن العاني

مكافأة تشجيعية

دغدغات

مديــر التحريــر 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

   Hasanhamid2000@yahoo.com

أظنه�ا املرة األوىل- يف حياة عاقتي املس�تدامة م�ع تواصل )زحف( 
ضعف خدمات الكهرباء يف ربوع بادنا حتى بعد تجاوز ميزانية حكومتنا 
الرش�يدة املائة مليار دوالر- التي أش�مر فيها عن سواعد )قلمي( ليقف 
جن�ب مج�ال حيوي-تربوي-إرش�ادي اتبعته إحدى مديري�ات كهرباء 
بغ�داد من�ذ س�نوات، كان قد أثار اهتمام�ي، بحق يتعل�ق بمحنة أهلنا 
)من جماعة الكهرب�اء(، ال أقصد هنا -طبعا- نادي الكهرباء الريايض، 
والذي تحول اس�مه -منذ زمن مىض- إىل نادي الصناعة،بل أقصد محنة 
وزارة الكهرباء،التي س�جلت رقما قياس�يا يف س�جل ح�االت من العزل 
والفرار أو االضطرار بطلب التنحي أو االستقالة لكل من)تجشم( حمل 
حقيبته�ا طوال عقد من الزمن،ول�م تتحقق-لآلن- معجزة توفر نعمة 
الكهرباء،بالش�كل ال�ذي تطمح اليه وتتوقف عند ظ�روف توفره أفقر 
بل�دان العالم، ممن ال تتجاوز ميزانيتها عرش معش�ار م�ا وصلنا اليه، 
بع�د أن طفرت واجتازت ميزانيات عراقنا الجديد حواجز وموانع  أرقام 
فلكي�ة، كان يمكن لها أن توفر لنا )نزهة( التمتع بكهرباء، ذات كربياء 
متواصل�ة ع�ىل مدار خم�س وعرشين س�اعة يف اليوم، ب�دال من األربع 

والعرشين ساعة املعروفة يف حياة عمر يومنا املعتاد!!
  نع�ود إىل عاقة موض�وع أو حكاية )أصدق�اء الكهرباء( الذي هو 
رأس الحرب�ة يف مفص�ل هذا العم�ود، بعد أن تتعم�ق وتتضح مامحها 
وتبان مياس�مها، اقتف�اء أثر خط�وات الجهد املهني والح�س الوطني 
-واقع�ا وحلما- يف فحص ومتابعة ما اتبع�ه زميلنا االعامي املخرضم 
)صاح غازي إس�ماعيل( مدير اع�ام املديرية العام�ة لتوزيع كهرباء 
الك�رخ، من وع�ي ومثابرة وحرص يف فه�م حجم املعان�اة وتطويع ما 

موجود ونزر ما متوفر من طاقة كهربائية.
لق�د س�عى صديقنا لرس�يم ح�دود التثقي�ف والتوعية واإلرش�اد 
بإتب�اع صيغ ووس�ائل مبارشة، غ�ر تقليدي�ة -تماما- ل�دى اقراحه 
تنفيذ إقامة مهرج�ان حمل عنوان )أصدقاء الكهرباء( ويحقق دورتن 
املقيت�ة  الطائفي�ة  ظ�روف  متج�اوزا  )األول/2007والثان�ي/2009( 
وخرائب ودمار اإلرهاب يف الحيز الذي عمل فيه -بتناس�ق وتناغم وتحد 
م�دروس بق�وة االرادة واليقظ�ة، ما بن اس�تجابات دائرت�ه )كهرباء 
الك�رخ( وتع�اون )دار ثقافة االطف�ال( بطول باعه�ا وخربتها بعوالم 
الطف�ل وتربي�ة مخيلته، حوى املهرج�ان بدورتيه صدى م�ا قدم من/

مرسحيات/أوبريتات/مش�اهد كوميدية/فعالي�ات فرق�ة الس�نافر/ 
معارض فوتوغراف/ أنش�طة ثقافية متنوع�ة، ترواحت ضخ مفاهيم 
حرص وتعليم األطفال أهمية الحفاظ عن الطاقة وعدم تبذيرها، بنهج 

تربوي-حضاري.
 ول�م تنقطع مح�اوالت )صاح غازي( الذي اعت�اد أن يدع نرشيات 
دائرت�ه من مج�ات ودوريات وملصقات و)ألبوم�ات صور( وتوثيقات 
ه�ي من تتحدث، لدرج�ة اعتقدت ح�ال تجوايل بن كل تل�ك املنصفات 
الورقية والفلمية وتواصل تعاونه مع )دار صديقي لاطفال-مؤسس�ة 
الش�هيدين الصدري�ن( و)املرك�ز الثقايف للطف�ل(،أن وراءه مؤسس�ة 
اعامي�ة كامل�ة امل�اك والتفكر وال�رؤى وفق م�ا متوفر ومت�اح لدى 
)ص�اح( الذي يحي�ى جهد العم�ل مقرونا بروح نبض عم�ل الجماعة 
داخل قيمة عمل وأثر حقيقة اإلعام الحقيقي،عىل أقىص ما يجب عليه 
وينبغي...بالهدوء والتواضع والوطنية التي يتمتع بها من هم من أمثال 
)صاح(، ال أولئك الذين يمألون أجواء الفضائيات ووسائل اإلعام كاما 
فارغا وترصيحات مجانية تطلق هكذا مثل بالونات، رسعان ما تتفرقع 

وتنفجر هباء يف الهواء.!

  * حسن عبدالحميد

أصدقاء الكهرباء

نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

مسلمتو ومسيحيتو البرصة يستعتدون إلحيتاء عتاشتوراء


