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وأنواطهـا ونياشينهـا

أيها السادة.. خالفاتكم تنكأ جرح نقص الخدمات وبؤس األهالي في كركوك

قانون االتصاالت يسري بالبالد نحو دكتاتورية جديدة !!

         المستقبل العراقي/ خاص
كشفت مصادر أمنية وسياسية عن خطة 
المقيمين  العراقيين  المواطنين  لترحيل 
من  شخصيات  أن  إلى  الفتة  األردن،  في 
حزب البعث المنحل في األردن، فضالً عن 
سياسيين ومسؤولين حكوميين يقضون 
اغلب أوقاتهم هناك اتفقوا مع المخابرات 
“شيعي”  ألي  السماح  بعدم  األردنية 
عراقي البقاء في األردن. وقالت المصادر 
إن  العراقي”  لـ”المستقبل  تصريح  في 
السياسيون  هؤالء  اتخذها  الخطوة  هذه 
خوفاً من أن يكون هؤالء “الشيعة” عيوناً 
لألحزاب في العراق، مبينة أنها أيضاً تأتي 
كنوع من تقييد حركة شيعة العراق. يشار 

إلى ان مصر كانت قد باشرت بتطبيق عدم 
سبعة  منذ  إليها  الشيعة  العراقيين  دخول 
المستقبل”  “صحيفة  وقدمت  أشهر، 
عربية  دوال  ان  فيه  بينت  تقريراً  حينها 
سنية تسعى لتنفيذ برنامج يحد من حركة 
الشيعة ومنع دخولهم لدول عربية. وكان 
عن  كشف  قد  مطلع،  دبلوماسي  مصدر 
تلقي عائالت عراقية من الطائفة الشيعية 
عدم  حال  في  بالقتل  تهديدات  األردن  في 
العائالت  من  “عدداً  إن  وقال  مغادرتها. 
الشيعية تلقت  المنتمية للطائفة  العراقية 
بالقتل من قبل عناصر مجهولة  تهديدات 
مغادرة  العائالت  تلك  رفضت  حال  في 

األردن”.
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                                                      تكشف تورط بيرتايوس يف فضيحة االسلحة 
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اجلديد !!

بارزاين مستعد للتخيل عن كل اخلالفات مقابل حل »دجلة«

البرصة.. بال نظام مروري منذ 10 سنوات.. تفرض احلزام وال تطالب باإلجازة !!

        المستقبل العراقي/ خاص
كشـفت مصادر سياسـية عن ضغط رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني 
علـى بعض السياسـيين فـي بغداد من أجل ثنـي القائد العام للقوات المسـلحة 
نوري المالكي عن قراره في فرض سـيطرة قيـادة عمليات دجلة على كركوك. 
وقالـت المصادر فـي تصريحات منفصلة لـ”المسـتقبل العراقـي” إن بارزاني 
أبدى اسـتعداده للوصول الى اتفاق مع المالكي ونسـيان الخالفات التي نشـبت 
بيـن اإلقليـم والمركز في حـال ألغى قيـادة عمليـات دجلة، مبينـة أن ضغوط 
بارزاني تأتـي من خالل المصالح التي يمتلكها السياسـيون في أربيل ومناطق 
شـمالي العراق. وأكدت أن بارزاني أصبح في موقـف ضعيف جداً بعد ان تركته 
الدول الغربية في هذا الموقف وحيداً ألن القضيَّة تعد مخالفة دسـتورية كبيرة. 
وذكرت المصادر أن المالكي قد يوعز إلى الجيش بما هو أخطر من توغل قيادة 

عمليات دجلة في كركوك، منّوهة بأن اإلقليم أصبح تحت مطرقة المالكي.

بعد ان خسر دعم الغرب
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إنطالق فعالّيات 
»احلسني يوحدنا«

 يف بــغـداد

سلطاتها ترد ما في رقبتها من دين لبغداد

خطة أردنية ـ بعثية لرتحيل العراقيني عن أرايض اململكة !!

إطفاء سلف »شهداء العمليات اإلرهابية 
من موظفي الدولة«

تكشف خفايا فضيحة كربى يف املرصف 
!!!»TBI« العراقي للتجارة

ص3

قريبًا جدًا

معاق يف دهوك
 يصنع مولدًا 

كهربائيًا يعمل
 من دون وقود

         بغداد/ المستقبل العراقي
كشفت مصادر موثوقة ومطلعة من داخل 
مكتب رئيس الوزراء نـوري المالكي »لوكالة 
أنباء شط العرب« عن أسرار الصفقة الروسية 
القوميسـيون  ونسـب  للسـالح  العراقيـة   -
المتبادلة فيها بين األطراف المفاوضة. ونقلت 
الوكالة عن مصادرها قولهم إن هناك فسـادا 
ماليا كبيرا يشـوب هذه الصفقـة والتي يصل 
قيمة العقد فيها إلى أكثر من 4 مليارات و230 

مليـون دوالر، والتي تشـتمل علـى منظومة 
 »t92« ودبابـات »s300« مضـادة للصواريـخ

وميـغ 31 وهي مـن أحـدث التقنيات 
وذكـرت  الروسـية.  العسـكرية 
المصـادر أن الفسـاد المالـي في 

هـذه الصفقـة تـوزع بنسـبة10 
% للطـرف العراقـي المفـاوض المتمثـل 

في اثنين مـن قيادات حـزب الدعوة و%10 
للطـرف الروسـي المتمثـل في أخـو الرئيس 

الروسـي فالديميـر بوتيـن، والتـي توفر لكل 
أكثر  من 400 مليون دوالر. منهمـا 

على ذمة شط العرب وصوت العراق

10% عمولة قياديني يف »الدعوة« من صفقة األسلحة !!
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القضاء يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه اإليطايل

تقرير أممي: 600 ألف أرسة تعيلها أرامل يف العراق

االهنيــار القريــب فــي جزيــرة العــرب !!
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نداء إىل جلنة النزاهة النيابية للتحقيق بصفقة 
الطائرات الكندية
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

كلم�ا اقتربت االنتخاب�ات المحلية 
التش�ريعية  االنتخاب�ات  لوح�ت  أو 
بيديها، تبدأ الكتل السياس�ية واألحزاب 
الصغي�رة والكبيرة بالض�رب على وتر 
القضايا الحساس�ة والمفصلية، وكأن 
المس�ألة السياس�ية العراقية مس�ألة 
العراقي�ة  االح�زاب  وأن  فلس�طينية، 
فصائل فلس�طينية ف�ي مواجهة جدار 
الفص�ل العنصري أو عملية عس�كرية 
يش�نها جي�ش الدفاع االس�رائيلي على 

غزة أو الضفة الغربية!!.
كرك�وك منذ 2003 الى اليوم، ومنذ 
اليوم الذي ظهر فيه الدس�تور العراقي 
الذي يطالب الس�يد ابراهي�م الجعفري 
بتغيي�ره ألنه لي�س نصاً مقدس�اً، وان 
االميركي�ة غي�رت  المتح�دة  الوالي�ات 
دس�تورها أكثر من 26 م�رة، هو الذي 
وض�ع األزمة في فوهة النار حين احال 
المس�ألة الخالفية على م�ادة اكبر من 
األزم�ة، وعلى مجموعة م�ن المكونات 
غي�ر المتآخي�ة وبقي الش�عب العربي 
والك�ردي والتركمان�ي يل�وك الحصرم 
الكت�ل  خ�الف  م�ع  ويش�رب  وي�أكل 
وكأن�ه لم يخلق إال للخ�الف ناهيك عن 
غياب الخدم�ات الهائ�ل والفاضح ألن 
كرك�وك -عل�ى مس�توى الخدمات- ال 
ه�ي تركماني�ة وال ه�ي كردي�ة، ومن 
يزور المدين�ة ويطلع على واقع البؤس 
ويس�رح  المكون�ات  بق�ادة  س�يكفر 
المجل�س البل�دي ومجل�س المحافظة 
والمحافظ، ويحاكم كل الذين يتسلمون 
التخصيص�ات المالي�ة م�ن الحكوم�ة 
االتحادي�ة عل�ى ه�ذا التفري�ط الكبير 
ب�أرواح الن�اس.. حط�ب الخ�الف بين 

االتحادية واالقليم !.
ف�ي  االخ�وة  كان  اذا  اق�ول،  هن�ا 

قي�ادة اإلقلي�م جادين في رف�ع الحيف 
واحتض�ان ابن�اء ش�عبهم -وكرك�وك 
في الثقاف�ة السياس�ية الكردية قدس 
كردستان- فلماذا ال يوفرون ماال يمكن 
ان توف�ره الحكوم�ة االتحادي�ة ألهالي 
كرك�وك، واذا كانت الحكومة االتحادية 
تتح�دث ع�ن أن كركوك عراقي�ة، فأين 
هو مس�توى الخدم�ات المتوقع، واين 
هي التخصيص�ات المرصودة من واقع 
اقل ما يقال عنه انه مريض ومتهالك؟، 
والن�اس ال تع�رف اين تذه�ب من البرد 
والخصوم�ات  والع�داوات  والتن�ازع 
المتراكم�ة، وف�وق ه�ذا وذاك تأثيرات 
التنازع االضافي�ة بين الرئيس المالكي 
م�ن  وماتس�ببه  بارزان�ي،  والرئي�س 
تداعيات في واق�ع العالقات الوطنية!. 
من يمر على كرك�وك خاصة في األيام 
الت�ي ش�هدت هط�ول امط�ار غزي�رة 
عل�ى الع�راق – وه�ي هبة الل�ه تعالى 
عل�ى العراقيين وليس�ت هبة الحكومة 
ولل�ه الحم�د – س�يرى م�دى الب�ؤس 
والكارثة البيئية والخدمية التي يعانيها 
االكراد والع�رب والتركمان،  العراقيون 
وكأننا في الصومال، ولسنا في كركوك 
ح�رام  والل�ه  جماع�ة،  العراقية!.ي�ا 
ان تتعامل�وا م�ع الع�راق والمش�كالت 
العراقي�ة، وم�ع المس�ألة الكركوكي�ة 
به�ذا الش�كل، معان�اة كارثي�ة دائم�ة 
وقت�ال عني�ف حت�ى الم�وت م�ن اجل 
االستحواذ على المدينة، ولو على ركام 
األل�م والفيضانات ودخ�ول البيوت في 
المستنقعات التي خلفها المطر، وفوق 
هذا وذاك مطر الخالفات السياسية التي 
ال تنتهي بي�ن الحكوم�ة واالقليم، واذا 
كان القادة السياسيون اليوم منشغلين 
بإع�داد الخط�ط الكفيلة باس�تقطاب 
السياس�ية  الخطاب�ات  عب�ر  االهال�ي 
الوطنية او المعجونة بالطابع القومي، 

فإن التاريخ غداً سيفضح الجميع، وان 
صنادي�ق االقت�راع ستكش�ف في اآلتي 
من األيام من هو الذي يمثل آمال الناس 
واالمهم، ومن يس�تثمر االلم والمعاناة 

ألهداف انتخابية وسياسية محدودة!.
ف�ي خط�اب االح�زاب السياس�ية 
العربية على اختالف مشاربها والوانها 
اط�راف  بع�ض  فيه�ا  بم�ا  الحزبي�ة، 
اساس�ية في الحكوم�ة، يت�م التعامل 
مع كرك�وك بوصفها مدينة "س�ليبة" 
ويجب اس�تردادها، مثلم�ا يتم التعامل 
مع اية هبة حكومية او اجراء سياسي 
ما في اطار الخالف م�ع اإلقليم بكونه 
اج�راء وطنيا ف�ي مواجه�ة محاوالت 
سياس�ية وقومية تش�تغل على احتالل 
المدينة والحاقه�ا باإلقليم على خلفية 
تصريحات س�ابقة من قي�ادات كردية 
اش�ارت ال�ى ان كرك�وك ه�ي ق�دس 
كردس�تان!.اذا بقيت الحكومة واالقليم 
"يتخبط�ان" ف�ي اج�واء الخ�الف مع 
وخدماته�ا  للمدين�ة  ش�امل  اهم�ال 
وتطبي�ع االوض�اع السياس�ية واحياء 
اج�واء المصالحة الوطني�ة فيها، فإن 
كركوك ستتحول الى غرناطة حقيقية، 
اي انه�ا س�تتحول الى "وطن س�ليب" 
بالفعل ف�ي ثقافة االحزاب السياس�ية 
وفي اع�راف جيل م�ن العراقيين تربى 
وس�ط االه�وال والعواصف السياس�ية 
المليش�يات  ومش�اريع  واالهم�ال 

السياسية وصوالت البنادق.
كرك�وك مدين�ة عراقي�ة وليس�ت 
مدينة انتخابية ايها السادة سواء كنتم 
ف�ي االقلي�م ام المركز، وكم�ا ال يمكن 
التفريط بذرة تراب عراقية في مواجهة 
التهدي�د والع�دوان الخارج�ي ال يمكن 
التفري�ط بالواجب الملق�ى على عاتق 
الحكومة واالقليم بضرورة االتفاق على 
صيغ�ة، وان كانت خارج الدس�تور من 

ش�أنها ان 
تهدأ ال�روع وتطمئ�ن النفوس وتعطي 
لكل ذي ح�ق حقه في اطار هذا العراق 
الديموقراط�ي  الفيدرال�ي  التع�ددي 

الذي ضمن فيه دس�توره االحتكام الى 
العق�ل وواقع المكونات ش�ريطة ان ال 
يت�م التفريط بس�يادتها العراقية وهي 
س�يادة ال يختل�ف عل�ى خصوصيته�ا 

ف�إن  واال  والع�رب،  الك�رد  الوطني�ة 
االهمال الخدمي الناتج بس�بب االهمال 
السياس�ي والتنازع القوم�ي والوطني 
والتف�اوت في فهم الدس�تور وبس�بب 

االتفاق�ات الس�رية الت�ي ه�دت حي�ل 
الدول�ة العراقية س�يضع البل�د كله في 
دائرة التنازع وليس�ت كركوك وحدها.. 

أيها السادة.
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أهيا السادة.. خالفاتكم تنكأ جرح نقص اخلدمات وبؤس األهايل يف كركوك

القــانونيــة النيـابيــة تطــالـب ببـروتـوكـول
 يقنـن سفـر املسـؤولـني

           بغداد/ المستقبل العراقي

عّدت حركة الوف�اق بزعامة إياد 
ع�الوي أمس أن "اخت�الق" الحكومة 
المركزي�ة لألزم�ة م�ع أربي�ل وضع 
العراقيين بمواجهة بعضهم، وأس�اء 
إلى جيشهم الوطني، مطالبة مجلس 
لتصحي�ح مس�ار  بالتدخ�ل  الن�واب 
العملي�ة السياس�ية في الب�الد. وقال 
الناطق باسم الحركة، صالح عبد الله 
ف�ي بيان صحف�ي إن "حركة الوفاق 
تدع�م جميع التوجهات التي تس�عى 
إلى تفكي�ك األزم�ة وتمتي�ن اللحمة 

الوطني�ة"، عادا أن "العودة باألوضاع 
إل�ى م�ا كان�ت علي�ه دون تحقي�ق 
نتائ�ج جدي�دة يدع�و إل�ى التس�اؤل 
ع�ن أس�باب اخت�الق الحكوم�ة لهذا 
االحتق�ان ال�ذي ترافق م�ع خروقات 
دس�تورية". وأضاف أن "هذه األزمة 
تس�ببت بتوت�رات عرقي�ة ومذهبي�ة 
وسياس�ية، وزعزعت الثق�ة الداخلية 
والدولية بطبيعة النظام السياس�ي"، 
مش�يرا إلى أنها "وضع�ت العراقيين 
في مواجه�ة بعضهم، وأس�اءت إلى 
الت�ي  وقيادات�ه  الوطن�ي  جيش�هم 
سياس�ية  إرادات  بتنفي�ذ  ارتهن�ت 

أن "سياس�ة  إل�ى  ولف�ت  معين�ة". 
صناع�ة األزمات التي ينتهجها رئيس 
الحكومة تضع مجلس النواب والقوى 
السياس�ية واالدعاء العام والمجتمع 
المدني في مواجهة مس�ؤولياتهم"، 
داعي�ا إلى "تصحي�ح االنحرافات في 
وإدارة  السياس�ي  العم�ل  مس�ارات 
ش�خصية  م�آرب  لتحقي�ق  الدول�ة 
وحزبية على حساب المصلحة العامة 
وبما يكرس دكتاتورية األزمات ويبدد 
الث�روات والم�وارد الوطني�ة". وعقد 
مسؤولو وزارة الدفاع في 26 تشرين 
الثاني الج�اري، اجتماعاً مع وفد من 
البيش�مركة ف�ي مكتب القائ�د العام 
المس�لحة، لمناقش�ة األزمة  للقوات 
األخي�رة بي�ن بغ�داد وأربي�ل، وأكدت 
حكوم�ة إقليم كردس�تان الع�راق أن 
االجتماع لم يتوصل إلى اتفاق لسحب 
المناط�ق  م�ن  البيش�مركة  ق�وات 
المتن�ازع عليه�ا، مؤك�دة أن الوف�د 
يمث�ل لجن�ة "تقنية وفني�ة" ال تملك 
صالحي�ة اتخاذ الق�رارات، فيما أعلن 
مكتب القائد العام للقوات المس�لحة 
ع�ن االتفاق خالل االجتماع مع وزارة 
كردس�تان  إقلي�م  ف�ي  البيش�مركة 
عل�ى تفعيل اللج�ان العليا للتنس�يق 
المش�ترك، فض�اًل ع�ن بح�ث آلي�ات 
س�حب القطع�ات التي تحش�دت في 
المناط�ق المتنازع عليها إلى أماكنها 

السابقة.

           بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت مصادر موثوقة ومطلعة من داخل مكتب رئيس 
الوزراء نوري المالكي "لوكالة أنباء ش�ط العرب" عن أسرار 
الصفقة الروس�ية - العراقية للس�الح ونس�ب القوميسيون 
المتبادل�ة فيها بين األطراف المفاوض�ة. ونقلت الوكالة عن 
مصادره�ا قوله�م إن هناك فس�ادا ماليا كبيرا يش�وب هذه 
الصفقة والتي يصل قيمة العقد فيها إلى أكثر من 4 مليارات 
و230 ملي�ون دوالر، والت�ي تش�تمل على منظوم�ة مضادة 

للصواري�خ "s300" ودباب�ات "t92" ومي�غ 31 وه�ي 
من أحدث التقنيات العس�كرية الروس�ية. 

وذكرت المصادر أن الفس�اد المالي 
في هذه الصفقة توزع بنس�بة10 % 

للط�رف العراقي المف�اوض المتمثل 

في اثني�ن من قيادات ح�زب الدعوة و10% للطرف الروس�ي 
الروسي فالديمير بوتين، المتمث�ل ف�ي أخ�و الرئيس 
من 400 ملي�ون دوالر. والتي توفر لكل منهما أكثر 
المص�ادر  ب�أن الط�رف العراقي وأضاف�ت 

بداية األمر وزير المف�اوض كان ف�ي 
الدف��اع 

وكالة س�عدون الدليمي الذي أقام في موس�كو ألكثر من 20 
يوم�ا بغي�ة حصوله على النس�بة المذك�ورة، لصالح الحزب 
الحاك�م ومن ثم عقب معارض�ة الطرف الروس�ي، تم تبديل 
حات�م  الل�واء  االس�تخبارات  برئي�س  الدليم�ي 
المكصوصي، إضاف�ة الى اثنين من قيادات 
ح�زب الدع�وة الحاك�م، والذين ذهب�وا الى 
موس�كو من أجل التنس�يق وتحويل األموال 
إلى دول�ة ثالثة وتبييضه�ا لصالح الح�زب الحاكم. وقد 
أكدت المصادر على أنه حالياً تجري عملية فتح حسابات 
مصرفية في بيروت من أجل نقل األموال من موسكو إليها 
ومن ث�م تحويلها تدريجياً الى الع�راق، مبينة أن هناك خطة 
لفت�ح أكثر من 10 حس�ابات ف�ي مصارف لبناني�ة متعددة، 
لتوزي�ع األموال وتبييضها من خ�الل هذه المصارف من دون 

إثارة شبهة مالية حولها.

           بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجل�س الن�واب العراقي 
أسامة النجيفي أمس مع نائب سفير األمم 
المتح�دة في الع�راق مبادرة إنه�اء األزمة 
بين بغداد واربي�ل، إضافة إلى ملف تعذيب 

النساء في السجون العراقية. 
وقال النجيف�ي في بيان صحفي امس 

عقب اس�تقباله نائب سفير األمم المتحدة 
ف�ي العراق جورجي بوس�تن أنه "تم بحث 
بي�ن  األوض�اع  تهدئ�ة  مب�ادرة  حيثي�ات 
حكومت�ي بغداد وإقليم كردس�تان"، مبينا 
أن "اللقاء ش�هد اس�تعراض م�ا تمخضت 
عن�ه اللق�اءات مع رئي�س ال�وزراء نوري 
المالكي ورئيس اقليم كردس�تان مس�عود 

بارزاني". 

وفي شأن آخر، أوضح رئيس البرلمان 
أن�ه "ت�م بح�ث ملفات حق�وق اإلنس�ان، 
خاصة تعذيب السجينات ووضع المعتقلين 
في الس�جون العراقية". كما أش�ار إلى أن 
"اللقاء تن�اول بحث ملف انتخابات كركوك 
وم�ا يقابلها م�ن تحديات كبيرة، والس�بل 
الكفيل�ة إلنجاحه�ا م�ع ضمان مش�اركة 

جميع المكونات". 

مب�ادرة  ط�رح  ق�د  النجيف�ي  وكان 
لتقري�ب وجهات النظر وح�ل فتيل األزمة، 
وعق�ب اجتماع�ه برئيس اإلقليم مس�عود 
بارزاني في 21 من تش�رين الثاني الحالي، 
أعلن األخير، موافقته على مبادرة النجيفي 
والقبول بالتفاوض والعودة التفاقية العام 
2009، المتمثلة بتش�كيل قوات مش�تركة 

لحماية المناطق المتنازع عليها.

ون
س

 ح
اد

فؤ
ير

ات
يك

كار

           بغداد/ المستقبل العراقي

القانوني�ة  اللجن�ة  طالب�ت 
النيابي�ة بتنظي�م بروتوك�ول يقنن 
سفر المسؤولين بحيث تكون هناك 
وحدة مركزية لعمل الدولة العراقية, 
مؤكدة وجود عشوائية غير صحيحة 
تتعل�ق بس�فر المس�ؤولين. وق�ال 
عض�و اللجنة عادل فضال�ة لوكالة 
"أنباء المستقبل" أمس "نحن لسنا 
مع المنع أو الس�ماح المطلق، نحن 
مع السفر المنظم حيث يكون هناك 
عم�ل مؤسس�اتي صحي�ح"، مبينا 
"يج�ب تنظي�م ه�ذه األم�ور حتى 
تعكس صورة حضارية جيدة لعراق 
اتحادي فدرال�ي يحترم الصالحيات 
المتبادل�ة م�ا بين الس�لطات كافة 

وسياسة الدولة ككل". 
المس�ؤولين  "س�فر  وأض�اف 
مهم�ا كان�ت درجاته�م، إذا كان�ت 
باالس�م الوظيفي لهذه الشخصية، 
فيج�ب أن يك�ون هن�اك عل�م لدى 
الحكومة االتحادية عن جهة السفر 
وموضوع الس�فر حتى يكون هناك 
البروتوك�والت  لمس�ألة  تنظي�م 
العراقية  الدول�ة  بين  الدبلوماس�ية 
وبين الدولة التي يريد ذلك المسؤول 

الس�فر إليه�ا". وأوض�ح "الحاصل 
اآلن في العراق ان أي مسؤول عندما 
يري�د أن يذهب خ�ارج القطر حتى 
بدون علم مرجعه س�واء كان وزير 
أم محافظ أم أي مسؤول في الدولة 
س�واء كانت الحكومة االتحادية أم 
الحكومات المحلية يس�افر ويكون 
الوف�د ال�ذي يرافق�ه م�ن حزبه أو 
م�ن الكتلة السياس�ية الت�ي ينتمي 
إليها وه�ذا غير متع�ارف عليه في 

البروتوكوالت الدبلوماس�ية". وبين 
أن "الس�لطات المحلية لديها الحق 
في السفر ألية دولة من الدول لعقد 
اتفاقيات تؤمن تطوير العمل اإلداري 
والعمل الخدم�ي داخل المحافظات 
او األقالي�م لك�ن بش�رط أن يكون 
هن�اك علم ل�دى الس�فارة العراقية 
ف�ي ذلك البلد، وه�ذا العلم يأتي عن 
طري�ق الحكوم�ة االتحادي�ة الت�ي 
تخطر س�فارة العراق بتل�ك الدولة 

بأن هناك وفدا من تلك المحافظة أو 
من اإلقليم لغرض ك�ذا، حتى تقوم 
السفارة بتأمين االتصاالت بالجهات 
ذات العالق�ة في تلك الدولة من اجل 
تهيئة مسائل السفر وتنظيم جدول 

االعمال". 
وأش�ار الى ان "الدستور ينظم 
األم�ور العام�ة للدول�ة وال يتدخ�ل 
بتفاصيل كل األمور التنفيذية وسفر 
المحليين واالتحاديين  المس�ؤولين 

هو مسألة تفاصيل تنفيذية هي من 
اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة 
برئاس�ة الوزراء والجمهورية وهي 
تدير ه�ذا الملف وفق المادة 78 من 
الدس�تور، ومجل�س ال�وزراء يعتبر 
الجه�از التنفيذي األول ف�ي العراق 
الذي يتحكم بكافة الدوائر التنفيذية 
س�واء كان�ت محلي�ة أم اتحادية أم 
إقليمي�ة". وتابع بالق�ول "مجلس 
ال�وزراء هو الذي يرس�م السياس�ة 
األعم�ال  وينظ�م  للدول�ة  العام�ة 
ويضم�ن عدم التداخل م�ا بين هذه 
ف�إن مس�ألة  بالتال�ي  الس�لطات، 
كيفية الس�فر للمس�ؤول اإلقليمي 
او المحل�ي ب�إرادة ح�رة ومن دون 
الرجوع للس�لطة التنفيذية يس�بب 
احراجاً للسياس�ة العام�ة العراقية 
أمام الدول األخ�رى ويعكس صورة 
سلبية على أن السلطات في العراق 
غي�ر متفاهمة م�ع بعضه�ا وغير 

منسجمة". 
وش�دد "ال يح�ق ألي مس�ؤول 
سياس�ي إقليم�ي أو محلي الس�فر 
خ�ارج الب�الد ألي عم�ل ش�اء دون 
الرجوع إلى السلطة التنفيذية التي 
تعتب�ر المفص�ل األس�اس في عمل 

الدولة".

           المستقبل العراقي/ بشرى الشمري

تمكن�ت دوريات ش�رطة نجدة بغ�داد من ضبط 
6 مركب�ات مطلوب�ة وإلق�اء القبض على ش�خصين 
يتاج�ران بالحبوب المخ�درة أثناء ممارس�ات أمنية 

نفذتها في مناطق متفرقة من العاصمة. 
وأف�اد مصدر امني إن دوريات النجدة المنتش�رة 
ف�ي العاصم�ة تمكنت من ضبط 6 س�يارات مطلوبة 
اب�و  القب�ض عل�ى حائزيه�ا ف�ي مناط�ق  وألق�ت 
دش�ير والتاجي والب�اب المعظم والغزالية والكس�رة 

والصالحي�ة. وأض�اف أن جمي�ع المركب�ات ص�ادر 
بحقها مذكرات قبض وتم تسليمها مع الحائزين الى 

الجهات المختصة. 
وذك�ر المص�در ان دوريات نجدة بغ�داد تمكنت 
ايضاً من القاء القبض على ش�خصين اثنين يتاجران 
بالحب�وب المخدرة ف�ي منطقة الحس�ينية اثر ورود 
معلوم�ات اس�تخباراتية، حيث تم ضب�ط كميات من 
الحبوب المخدرة بحوزتهما اثن�اء التفتيش. واضاف 
المضبوط�ات  النج�دة قام�ت بتس�ليم  ان دوري�ات 

والمتهمين الى الجهات المختصة.

           بغداد/ المستقبل العراقي

العلي�ا  المفوضي�ة  أعلن�ت 
المس�تقلة لالنتخابات أمس عن 
اكتم�ال تعاقده�ا م�ع موظفي 
جمي�ع  ف�ي  التس�جيل  مراك�ز 
المنتظم�ة  غي�ر  المحافظ�ات 
النتخاب�ات  اس�تعداداً  بإقلي�م 
المق�رر  المحافظ�ات  مجال�س 
إجراؤه�ا ف�ي نيس�ان المقب�ل، 
مؤكدة بدء التدريبات المخصصة 

له�م. وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة 
العملي�ات ف�ي المفوضي�ة وليد 
الزيدي ف�ي بي�ان صحفي أمس 
إن "المفوضي�ة أكمل�ت عملي�ة 
مراك�ز  موظف�ي  م�ع  التعاق�د 
تسجيل الناخبين في المحافظات 
غير المنتظمة بإقليم باس�تثناء 

محافظة كركوك". 
وأضاف أن "المفوضية بدأت 
لهؤالء  المخصص�ة  بالتدريب�ات 

الموظفين ولمدة ثالثة أيام".

االنتخابات  مفوضية  وكانت 
ق�د أعلنت االثنين عن المباش�رة 
السياس�ية  االئتالفات  بتس�جيل 
وقوائ�م المرش�حين، كما أعلنت 
المقاع�د  ع�دد  إجمال�ي  ع�ن 
ف�ي  للمحافظ�ات  المخصص�ة 
انتخاب�ات مجال�س المحافظات 
نيس�ان  ف�ي  إجراؤه�ا  المق�رر 
المقبل، مؤكدة أنه تم احتسابها 
وفقاً للبيانات المستلمة من قبل 

الجهاز المركزي لإلحصاء.

النجدة تضبط 6 مركبات مطلوبة وتعتقل 
تاجري حبوب خمدرة

باستثناء كركوك.. اكتامل التعاقد مع موظفي 
مراكز التسجيل باملحافظات

الوفاق: اختالق األزمة مع أربيل وضع العراقيني 
10 % عمولة قياديني يف "الدعوة" من صفقة األسلحة !!بمواجهة بعضهم

على ذمة شط العرب وصوت العراق

النجيفي يبحث مع السفري األممي املستجدات السياسية            كركوك/ المستقبل العراقي

دعت الجبهة التركمانية العراقي بغداد وأربيل إلى التحلي بالصبر 
واللج�وء إل�ى التهدئة وضب�ط النف�س للحيلولة دون توس�يع فجوة 
الخ�الف بينهما، مبين�ة أن مبدأ الحوار هو "الفيص�ل" بعيداً عن لغة 
التهديد "حقن�اً لدماء" العراقيين وحفاظاً على الوطن والش�عب من 
"التش�تت والتفرقة". ودع�ت الجبهة التركماني�ة العراقية، في بيان 
صحف�ي  الجميع إلى "التحل�ي بالصبر واللجوء إل�ى التهدئة وضبط 
النفس والحيلولة دون توس�يع فجوة الخالف بي�ن أطراف النزاع وأن 
يك�ون مب�دأ الحوار ه�و الفيصل واالبتع�اد عن لغة التهدي�د من أجل 
الوصول إلى حل يحقن دماء العراقيين ويحافظ على الوطن والشعب 

من التشتت والتفرقة".

اجلبهة الرتكامنية تدعو حلل اخلالفات باحلوار



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الحكومة أمس عن إطفاء س�لف “الش�هداء” من موظفي 
الدول�ة ج�راء العمليات “االرهابي�ة”، فيما حملت تس�ديدها وزارة 
المالية. وقال بيان حكومي امس أن “الحكومة قررت إطفاء السلف 
للشهداء من موظفي الدولة جراء العمليات االرهابية على أن تتحمل 
وزارة المالية تسديدها”. وكانت وزارة المالية قد أعلنت، في 25 أيار 
2012، ع�ن إطالق س�لف الموظفين بنوعيها خمس�ة ماليين دينار 

ومئة راتب، الخاصة بالبناء وشراء األراضي والوحدات السكنية.
وس�بق أن ق�ررت الحكوم�ة ف�ي 18 أيل�ول 2012، أن الموازنة 
العامة لعام 2012 أعف�ت المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض 
الممنوحة لهم من مصارف الِعقاري والزراعي وصندوق اإلس�كان، 
مؤك�دا االس�تمرار بمنح تلك الق�روض للمواطنين م�ن دون فوائد 

عليها.

»دجلة« و »البيشمركة« بانتظار احلسم.. وبغداد ترص 
عىل سحب القوات الكردية من املتنازع عليها

تضارب األنباء بش��أن نجاح االجتماع األول.. واألزمة قائمة

إطفاء سلف »شهداء العمليات اإلرهابية من موظفي الدولة«
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       بغداد / المستقبل العراقي
التحال�ف  ع�ن  نائب�ة  تج�اوزت 
عل�ى  االعت�راض  ح�دود  الكردس�تاني 
وجود قوات عملي�ات دجلة في المناطق 
المتن�ازع عليها، لتته�م الجيش العراقي 
المتواج�د ف�ي كرك�وك بدع�م اإلرهاب 
وتنفيذ تفجيرات في المحافظة المتنازع 
عليه�ا. وفيم�ا أكد مكت�ب القائ�د العام 
األول  االجتم�اع  إن  المس�لحة  للق�وات 
الذي ضم وزارة الدف�اع االتحادية ووفد 
البيش�مركة أمس األول أثم�ر عن اتفاق 
على عودة ق�وات الطرفين إل�ى أماكنها 
الس�ابقة، نف�ى نائ�ب عن ائت�الف دولة 
القان�ون التوصل ال�ى اتفاق بي�ن بغداد 
واربي�ل لح�ل األزم�ة األخي�رة، مطالباً 
حكوم�ة كردس�تان بإغ�الق مراكزه�ا 
األمنية في محافظ�ة كركوك. وفي هذه 
األثن�اء، أعلنت حكومة إقليم كردس�تان 
ع�ن عق�د اجتم�اع ث�اٍن أمس بي�ن وفد 
اس�تكماالً  الدف�اع  ووزارة  البيش�مركة 
لمباحثات االجتماع األول. وعّد التحالف 
الكردس�تاني وفد البيش�مركة الموجود 
في بغ�داد حالياً غير مس�ؤول عن إنهاء 
األزمة في المناطق المتنازع عليها. وفي 
الوق�ت الذي أكد فيه رئي�س الجمهورية 
إن المش�اكل بي�ن الحكوم�ة االتحادي�ة 
وحكوم�ة اإلقليم قابل�ة للحل عن طريق 
الح�وار وتطبيق الدس�تور، اتهمت نائبة 
عن القائمة العراقية الحكومة االتحادية 
بدف�ع اإلقليم الى االنفص�ال عن العراق.
وقالت النائبة عن التحالف الكردس�تاني 
آالء طالبان�ي، خ�الل مؤتم�ر صحف�ي 
عقدته في مقر مجلس النواب وحضرته 

وكالة أنباء المس�تقبل ام�س، ان “اغلب 
اإلرهابي�ة  والعملي�ات  الخروق�ات 
والس�يارات المفخخة، وحسب تأكيدات 
مصادر من اس�تخبارات الش�رطة، تأتي 
من داخل كركوك من المنطقة المحصنة 
والتابع�ة الى الفرق�ة 12 التابعة للجيش 
العراقي”. وأضافت “أرسلنا كتباً رسمية 
وموثق�ة ال�ى القي�ادة العام�ة وبأدل�ة 
توضح ان الس�يارات المفخخة تأتي من 
منطقة معينة وإن الخرق األمني هو من 
قبل هذا الجيش تحدي�دا، ولكن ال جواب 
عل�ى م�ا قدمن�ا وطلبن�ا”. وذك�ر بيان 
صحف�ي بثه مكتب القائ�د العام للقوات 
المس�لحة وتلقت وكالة أنباء المستقبل 
نس�خة منه أمس انه ت�م خالل االجتماع 
بين وزارة الدفاع ووفد البيشمركة بحث 
آليات س�حب القطعات التي تحشدت في 
المناط�ق المتن�ازع عليه�ا إل�ى أماكنها 
السابقة، واالتفاق على تواصل اللقاءات 
وتفعيل اللج�ان األمنية العليا للتنس�يق 
بين الجيش والبيشمركة. وقال البيان إن 
الجانبين اتفقا خالل االجتماع على تهدئة 
األوض�اع ف�ي “المناط�ق المختلط�ة”، 
موضحا انه تقرر اس�تمرار االجتماعات 
خالل األيام المقبلة. ودعا حكومة إقليم 
كردستان إلى “س�حب قواتها المنتشرة 
ف�ي ديال�ى والموصل، إل�ى جانب إغالق 
29 مرك�زا أمني�ا واس�تخباريا تابعا لها 
في كرك�وك”. وقال المتحدث الرس�مي 
باس�م حكوم�ة اإلقلي�م س�فين دزئ�ي 
ف�ي تصري�ح صحف�ي أم�س إن “وف�د 
البيش�مركة عق�د ظه�ر الي�وم “أمس” 
اجتماع�ه الثان�ي م�ع مس�ؤولي وزارة 

الدف�اع العراقي�ة ف�ي بغ�داد”. وأضاف 
أن “االجتم�اع هو اس�تكمال لمباحثات 
ي�وم أمس “أمس األول”. وأكد المتحدث 
مؤي�د  الكردس�تاني  التحال�ف  باس�م 
الطي�ب أن وف�د البيش�مركة الموج�ود 
في بغداد غير مس�ؤول عن إنهاء األزمة 
في المناط�ق المتنازع عليه�ا، مبينا ان 
مهم�ة الوفد اقتصرت على تفعيل اتفاق 
الع�ام 2009 القاض�ي بتش�كيل قي�ادة 
مش�تركة. وق�ال الطي�ب لوكال�ة أنباء 
المس�تقبل “حتى وان حص�ل اتفاق في 
مفاوضات قوات حرس إقليم كردستان 
وق�ادة في مكت�ب القائد الع�ام للقوات 
المس�لحة، فهو ليس حال شامال لالزمة 
بي�ن كل أطراف العملية السياس�ية, ألن 
األزم�ة ال تقتصر على إقليم كردس�تان 
والحكوم�ة االتحادي�ة وحدهما، بل وال 
تقتصر على ملف الحش�ود العسكرية”, 
مؤك�دا أن “وفد البيش�مركة المفاوض 
في بغداد غير مس�ؤول عن إنهاء األزمة 
السياس�ية العراقي�ة ب�كل تعقيداتها”. 
وأع�رب الطيب عن اعتق�اده بأن توصل 
وف�د البيش�مركة إل�ى اتفاق م�ع بغداد 
قد يمه�د الطريق لخط�وات أخرى نحو 
حل األزم�ة السياس�ية. وقال�ت النائبة 
ع�ن القائم�ة العراقية وح�دة الجميلي 
ف�ي تصريح صحفي أمس إن “سياس�ة 
الحكومة االتحادية مع إقليم كردس�تان 
تخل�ق أرضيًة مناس�بة لدف�ع الكرد إلى 
اتخ�اذ قرار االنفصال”، الفتًة في الوقت 
نفسه إلى أن “التوتر األخير في المناطق 
المتنازع عليها مفتع�ل من جانب بغداد 
للتغطي�ة عل�ى فش�ٍل كبي�ر ف�ي تقديم 

         أربيل/ المستقبل العراقي
قال المستش�ار االعالم�ي لرئيس برلمان كردس�تان طارق 
جوه�ر، ان االقلي�م ليس ل�ه نية لالنفص�ال عن الع�راق. وقال 
جوه�ر في تصريح صحفي »ليس�ت هن�اك أية نية او مس�عى 
للقي�ادة السياس�ية في كردس�تان لالنفصال عن الع�راق، ألننا 
ناضلن�ا خالل م�دة حكم النظ�ام المباد من اجل تش�كيل عراق 
ديمقراطي« مؤكدا ان« في امس االول شهدنا اجتماعا تمهيديا 
للج�ان الفنية لق�ادة قوات البيش�مركة والجي�ش العراقي في 
وزارة الدف�اع ف�ي بغداد بهدف البحث عن كيفية تس�هيل آليات 
التنس�يق والتعاون في المناطق الكردس�تانية المس�تقطعة او 
المناط�ق المتن�ازع عليها ونأمل ان تكون نتائ�ج هذا االجتماع 
ايجابية لكي تهدأ االوضاع وتتم معالجة المشكالت عبر الحوار 
ومن خالل االعتماد على الدس�تور وتطبيق االتفاقات الس�ابقة 
بين حكومة منطقة كردس�تان والحكومة االتحادية«، واضاف 
ان »عدم التزام الحكوم�ة االتحادية بهذه االتفاقات خاصة بعد 
اعالنه�ا عن تش�كيل قوات دجلة للتدخل في كردس�تان س�بب 
ه�ذه االزمة الجدي�دة ونتمنى ان تعود كل االط�راف الى منطق 
الحوار والى التمس�ك بالدستور وباالتفاقات السابقة لحل هذه 

المشكالت«. 

      البصرة/ المستقبل العراقي/ خاص
نف�ت مديري�ة م�رور محافظ�ة البص�رة، أن تك�ون قد 
حظ�رت دخ�ول الس�يارات الت�ي تحم�ل لوح�ات تس�جيل 
لمحافظ�ات أربيل ودهوك والس�ليمانية، مش�يرة إلى أن ما 
ت�م هو تفتيش دقيق لكل المركب�ات الداخلة إلى المحافظة، 
وكان�ت مدون�ات عراقي�ة على مواق�ع االنترنت قد نش�رت 
تصريح�ات منس�وبة لمس�ؤولين تحدث�وا فيها ع�ن وجود 
كت�اب من رئي�س ال�وزراء ن�وري المالكي يطل�ب فيه منع 
دخول مركبات إقليم كردس�تان إلى بغ�داد. األمر الذي نفته 
السلطات. فيما أكد مدير إعالم مديرية مرور البصرة العقيد 
رياض العيداني إن “اإلجراءات األمنية المش�ددة كانت وراء 
إخض�اع جمي�ع المركبات إل�ى التفتيش الدقي�ق تزامناً مع 
أيام ش�هر محرم”، وال صحة إطالقاً لألنباء التي تحدثت عن 
منع دخول المركبات التي تحمل لوحات تس�جيل محافظات 
إقلي�م  كردس�تان” إل�ى البصرة.وبّين العيداني أن الخش�ية 
م�ن اس�تهداف الجوام�ع والحس�ينيات والتجمع�ات وراء 
إجراءاتنا تلك وأش�ار إلى أن اإلجراءات األمنية ش�ملت منع 
حرك�ة الدراجات النارية ومحاس�بة اصحابها المخالين في 
خطوٍة تهدُف الى الس�يطرة على االوضاع األمنية خاصًة أن 
التفجيرات التي حصلت العام الماضي تم تنفيذها بواس�طة 
الدراجات النارية مش�دداً على ضرورة االلت�زام بالتعليمات 
الص�ادرة من مديري�ة مرور البص�رة ألنها تتوج�ه لحماية 
المواطنين كما يجب االلتزام بش�روط السالمة واألمان في 
ح�ال ع�ودة الدراجات النارية إلى الش�وارع فيج�ب االلتزام 

بارتداء الخوذة ومعدات الس�المة، إضاف�ة إلى حزام األمان 
بالنس�بة للمركب�ات والحص�ول عل�ى كاف�ة المس�تلزمات 
القانوني�ة لضمان انس�يابية عمل رجال الم�رور واألجهزة 
األمنية.وتزدحم ش�وارع البصرة بآالف من الس�يارات التي 
تحمل لوحات تس�جيل أصلية لمحافظات أربيل والسليمانية 
ودهوك من التي تباع في معارض الس�يارات داخل محافظة 
البصرة أو التي يشتريها أصحابها من هناك حيث التسهيالت 
في عملية البيع والشراء واالنتظام في التسجيل ومصداقية 
الجه�ة البائع�ة ف�ي وق�ت ال يج�د المواط�ن ف�ي المدين�ة 
تس�هيالت كهذه، حيث تنتشر التعقيدات والتعجيزات أحيانا 
من قبل دائ�رة المرور التي لم تفعل بع�د أنظمتها المرورية 
كاإلش�ارات الضوئية على الرغم من تثبيتها في التقاطعات 
منذ أكثر من 5 س�نوات.ومنذ س�قوط النظ�ام المباد، حتى 
الي�وم، لم تحاس�ب دائ�رة الم�رور أصح�اب المركبات على 
إجازة الس�وق، بل أن غالبية السواق في البصرة ال يمتلكون 
إجازات رس�مية، ألن الدائ�رة لم تطالب أح�دا بذلك كما أنها 
ال تش�جع أصحاب المركبات على الحصول عليها، وهي منذ 
عش�ر س�نوات لم تحس�م أمر أي حادث مروري بمعزل عن 
التراضي بين اثنين، ويشاهد الشرطي عند منطقة الحوادث 
كط�رف ثالث ال يتصرف على أس�اس المخالف�ة إنما يوازن 
بي�ن الطرفي�ن عن طري�ق جمل�ة أصبحت عرف�ا “صلح لي 
وأصلحل�ك” أو “الغلط�ان يصلح”، وإن اصطدم�ت المركبة 
بعم�ود للكهرباء أو في جزرة وس�طية فال أحد يفرض على 
الس�ائق غرام�ة ما عقوبة م�ا، وقد ضاعت حق�وق كثيرين 

من الس�ائقين أم�ام صلف وعنجهي�ة البعض 
م�ن الذين يحتم�ون بأحزاب نافذة أو عش�ائر 
قوية فضال عن قبول ش�رطي المرور بتراضي 
الطرفي�ن دونما س�ؤال منه ع�ن حجم الضرر 
ال�ذي لح�ق بالمعتدى عليه.ويس�خر س�ائقو 
المركبات من قانون فرض قبل سنوات يقضي 
بارتداء حزام األمان داخل المدينة، ألن شرطة 
الم�رور ال تطالب الس�ائق بأكثر م�ن هذا، في 
وقت ال تس�ير الس�يارات س�رعتها المعهودة 
داخل المدينة بس�بب االزدحام الش�ديد الناتج 
ع�ن كثي�رة نق�اط التفتي�ش والمطب�ات عند 
التقاطع�ات وأم�ام الم�دارس خاص�ة، والتي 
تش�هد ازدحام�ا في س�اعات الصب�اح األولى 
ونهاي�ة الدوام، فق�د دأبت غالبية األس�ر على 
تأجير س�يارات لنق�ل أبنائها م�ن بيوتهم إلى 
مدارس�هم من�ذ اش�تداد القتال بي�ن الطوائف 
قب�ل نح�و م�ن 4 س�نوات وازدي�اد ح�االت 

اختط�اف األبن�اء وغيرها م�ن األوضاع التي س�ادت آنذاك.
وتحاول الس�لطات األمنية في البصرة بالتعاون مع مديرية 
المرور الس�يطرة على حاالت تسليب وسرقة السيارات التي 
انخفضت نس�بتها في الس�نتين األخيرتين، لكنها لم تتمكن 
من اس�ترجاع الكثير من الس�يارات التي س�رقت أو الكشف 
ع�ن العدي�د من العصاب�ات اإلجرامية، في وق�ت يعاني فيه 
أصحاب المركبات من عدم وجود كراجات وساحات وقوف 

لس�ياراتهم متذمري�ن من اس�تحواذ البعض عل�ى األرصفة 
والس�احات واتخاذها كراجات دونم�ا أمر من بلدية أو جهة 
رس�مية، فضال عن إرتفاع أس�عارها بس�بب عدم قيام بلدة 
المدين�ة بتنظي�م كراجات له�ا، وعن العمارة ذات الخمس�ة 
طواب�ق المش�يدة وس�ط المدين�ة والتي خصص�ت لوقوف 
ومبيت السيارات فهناك شكاوى كثيرة من ارتفاع أسعارها 
“خمسة آالف” وهو مبلغ كبير لتوقف قد ال يتجاوز الساعة 
أو النص�ف س�اعة. يق�ول أصحاب الس�يارات ومس�تعملو 

الطرق في البصرة بما فيهم غير السائقين أن قضية المرور 
ف�ي المدينة معقدة وصعبة، وهناك خلل في كل ش�يء، بدءاً 
من الطرق إلى مرور سائقي المركبات الكبيرة داخل المدينة 
وتخريبه�م الط�رق إلى الزي�ادة الكبيرة في عدد الس�يارات 
المس�توردة وغير ذلك. وال أحد يعلم السبب الذي يكمن وراء 
تقاع�س مديرية الم�رور وع�دم تفعيلها ألنظمته�ا التي ال 
يمكن قراءتها خارج قضية الس�يطرة على األمن واستتباب 

حياة السكان.

البرصة.. بال نظام مروري منذ 10 سنوات.. تفرض احلزام وال تطالب باإلجازة !!

مسؤول كردي: ال نية لكردستان 
باالنفصال 

قانون االتصاالت يسري بالبالد نحو دكتاتورية جديدة

نفت حظر دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل كردستان إليها

          بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة أم�س ع�ن 
تثبي�ت جميع موظفيها الحاصلين على ش�هادة البكالوريوس 
م�ن العاملين بعق�ود في دوائره�ا ببغ�داد والمحافظات على 
الم�الك الدائم، فيما تعهدت بتوفير درج�ات أخرى للمتعاقدين 
الحاصلي�ن على ش�هادات ادنى حي�ن توفرها. وق�ال المكتب 
اإلعالم�ي لل�وزارة في بيان صحف�ي ام�س، إن “وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة ثبتت جمي�ع الحاصلين على ش�هادة 
البكالوري�وس م�ن العاملين بعقود في ال�وزارة ودوائرها في 
بغ�داد والمحافظات”، مبين�ة أن “المتعاقدين م�ن الحاصلين 
عل�ى ش�هادات ادن�ى فس�يكون لهم دوره�م ايضا عن�د توفر 
الدرجات”. وأضاف نقال عن مصدر مسؤول في الوزارة أنه “تم 
تعيي�ن عدد م�ن الباحثين االجتماعيين وغيره�م من العناوين 
المعلقة تعييناتهم بنوعي�ة اوضاعهم االجتماعية والعمرية”. 
وأوض�ح بيان الوزارة أن “جميع موظفي الوزارة مش�مولون 
بالمخصص�ات المقطوعة 150 الف دينار على الراتب ش�هرياً 
واعتب�اراً من الخامس من تش�رين الثان�ي 2012، وهو تاريخ 
صدور الجريدة الرس�مية التي نش�ر فيها قانون التعديل األول 

لقانون الوزارة رقم 8 لسنة 2006”. 

تثبيت موظفي العمل املؤقتني 
عىل املالك الدائم

          المستقبل العراقي/ خاص
ت  كشف مصدر نيابي أن المجلس سيصوِّ
في جلس�ته الرابع�ة والثالثين غ�داً األربعاء 
عل�ى قانون االتص�االت والمعلوماتية، الفتاً 
إلى أن هذا القانون “من أخطر القوانين التي 

قد تقّيد حرية التعبير”، بحسب قوله.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن 
هويته، في تصريح ل�”المس�تقبل العراقي” 
إن القان�ون ين�صُّ عل�ى أن المتجاوزين في 
االنترن�ت تصل م�دد العق�اب الت�ي تطالهم 
إلى 20 عاما من الس�جن، مبين�اً أن الجرائم 
المفترض�ة بعناوي�ن عامة م�ن بنيها األمن 
الس�تراتيجي واألخالق العام�ة. وأوضح أن 
قان�ون االتص�االت والمعلوماتية هو مصدر 
خالف بي�ن ائتالف دولة القان�ون والتحالف 
الكردس�تاني، مضيفاً ألنه يحوي على مواد 

تجب�ر كل م�زودي خدمة 
االنترنت والهواتف النقالة 
وممتلكات  أصولهم  بنقل 
وغ�رف  ش�ركاتهم 
السيطرة العامة إلى داخل 
ه�ًا ب�أن هذا  الب�الد، منوِّ
األم�ر يعط�ي للحكوم�ة 
بع�ض  عل�ى  س�يطرة 
والمملوك�ة  الش�ركات 

لعائالت كردية ك� آسياس�ل وكورك، مشدداً 
أنه بالتالي فان منافع هذه العائالت الكردية 
ستكون تحت هيمنة السلطة المركزية وهو 
م�ا ال يرضي األخوة الكرد بحس�ب المصدر. 
يش�ار إلى أن مجلس النواب أج�ل التصويت 
على مشروع قانون االتصاالت والمعلوماتية 
أكث�ر من مرة، بس�بب الخالفات السياس�ية 

عليه. وع�ّد النائب عن 
ائت�الف دول�ة القانون 
في  الس�اعدي،  كم�ال 
28 حزي�ران 2012، أن 
النواب  رئيس مجل�س 
أسامة النجيفي ارتكب 
مخالفة قانونية عندما 
أوق�ف التصوي�ت على 
االتص�االت  قان�ون 
المعلوماتي�ة، داعي�ا النجيف�ي إلى تفس�ير 
الموضوع وكشف الجهات “المستفيدة” من 
األمر. وذكر عضو مجلس النواب أن الس�يئ 
في القانون انه يحد م�ن حريات التعبير عن 
الرأي ومن حرية استعمال خدمات االنترنت 
وبالتالي فانه يس�ير بالبالد نحو ديكتاتورية 

معلوماتية واحتكار للحريات.

خطة أردنية ـ بعثية لرتحيل العراقيني عن أرايض اململكة !!
تتم����ة ص1 

الكشف  عدم  طلب  الذي  المصدر،  وأضاف 
عن اسمه، أن “حوادث التهديد رافقت اندالع 
موجة التظاهرات في األردن ولم تكن قبلها 
التي  “المعلومات  ان  إلى  مشيراً  موجودة”، 
عراقية  عائلة   1٣ تعرض  إلى  تشير  لدينا 
النوع  هذا  من  لتهديدات  اآلن  حتى  شيعية 

إلى  عائلة  مابين  يوميا  يرتفع  والعدد 
من  واحدا  تمثل  األردن  عائلتين”.وكانت 
اتجاهين رئيسين للعراقيين النازحين بسبب 
الحرب وأحداث العنف الطائفية التي شهدها 
وتتسلم   .2007  �  2006 األعوام  في  العراق 
من  دوالر  مليون   400 من  يقرب  ما  األردن 

مليون  لنحو  خصصت  التي  المساعدات 
هناك  فروا  قد  إنهم  التقارير  تقول  عراقي 
الواليات  من  تأتي  المساعدات  هذه  ومعظم 
الحكومة  إلى  مباشرة  لتذهب  المتحدة 
األردنية والغرض من هذا هو مساعدة األردن 

لكي تقوم بدورها بمساعدة العراقيين.

         بغداد/ المستقبل العراقي
ألف   100 األردنية  الحكومة  منح  أمس  الوزراء  مجلس  قرر 
باسم  المتحدث  وقال  األردني.  للشعب  كهدية  نفط  برميل 
أن  نيوز”،  “السومرية  موقع  أورده  تصريح  في  الحكومة 
هدية  خام  نفط  برميل  الف  مائة  منح  قرر  الوزراء  “مجلس 
للشعب األردني الشقيق”. وتتراوح العالقات العراقية األردنية 

بين شد وجذب، بحسب المراقبين، بعد ان كانت وثيقة في عهد 
النظام المباد، وفيما يحاول العراق طمأنة األردنيين الى سعيه 
للحفاظ على مستوى جيد من العالقات عبر طرق متعددة بينها 
النفط  لتصدير  وسعيه  تفضيلية  بأسعار  بالنفط  اياه  تزويده 
ايضا عبر اراضيه، تبرز بين الحين واآلخر مشكالت بين البلدين 

فتعود العالقات الى التوتر.

.. والعـراق هيدي األردن 100 ألــف برميــل نفــط خــام !!
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نقل الضباط الكرد في الجيش إلى جنوب البالد إحدى المشكالت

عسكريو بغداد وأربيل حياولون االتفاق عىل آليات سحب قواهتام

تذكارات صارت عبئًا على العراقيين.. ويسعون إلى التخلص منها

للبيع.. سيـوف »قادسية الطاغية« وأوسمتها وأنواطهـا ونياشينهـا

    المستقبل العراقي/ متابعة

يواجه ممثلو الحكومتين االتحادية 
والكردس�تانية في بغداد مهمة ش�اقة 
لالتفاق عل�ى آليات وتفاصيل س�حب 
المختلط�ة  المناط�ق  م�ن  قواتهم�ا 
المتن�ازع عليه�ا، الت�ي دفعاه�ا إليها 
عق�ب ت�أزم العالقة بي�ن الجانبين في 
16 من الش�هر الماضي وسط مخاوف 
م�ن خالفات تعرقل االتف�اق على هذه 
اآللي�ات خاص�ة مع إص�رار كل جانب 
المع�ارض  أو  المؤي�د  موقف�ه  عل�ى 
لتش�كيل قوات دجلة المركزية ودفعها 

إلى تلك المناطق. 
ويستأنف قادة عسكريون يمثلون 
الق�وات العراقي�ة والكردي�ة مباحثات 
في مقر القائد العام للقوات المس�لحة 
العراقي�ة ف�ي بغداد للي�وم الثاني على 
التوالي لن�زع فتيل صدام بين الطرفين 
بوس�اطة من الجان�ب األميركي، حيث 
تترك�ز مباحث�ات اليوم عل�ى تفاصيل 
آلي�ات تنفيذ االتف�اق الذي ت�م بينهما 
أمس لس�حب قواتهم�ا إل�ى المناطق 

الت�ي انطلقت منها في 16 من الش�هر 
الماض�ي. وس�يتم أيضاً بح�ث األمور 
واإلج�راءات التفصيلي�ة الت�ي يتم في 
ضوئها سحب القطعات المتمركزة في 

المناطق المختلطة المتنازع عليها.
وتتوق�ع مص�ادر عراقي�ة تتاب�ع 
الجانب�ان  يواج�ه  أن  المباحث�ات 
صعوب�ات ف�ي التوص�ل إل�ى اتفاقات 
ح�ول التفاصي�ل، ولذلك فه�ي تتوقع 
ع�دة،  أيام�اً  المباحث�ات  تس�تمر  أن 
لكنها تش�ير إلى إمكانية توس�عها في 
ح�ال حص�ول اتفاق�ات لتش�مل بقية 
المش�كالت بي�ن أربي�ل وبغ�داد. ومن 
بين القضاي�ا التي س�يتم بحثها أيضا 
نق�ل قي�ادة الجيش العراق�ي للضباط 
األك�راد ف�ي الجي�ش إل�ى محافظات 
الب�الد الجنوبية، حيث يش�تكي األكراد 
من هذه اإلجراءات. وقد اتفق الجانبان 
أمس على تفعيل اللجان األمنية بينهما 
والبحث في سحب القطعات العسكرية 
الت�ي احتش�دت مؤخ�رًا ق�رب مناطق 
مختلطة متنازع عليه�ا بين الطرفين. 
الع�ام للق�وات  القائ�د  وق�ال مكت�ب 

المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي 
إن أجواء “مهنية وش�فافة” قد طبعت 
االجتماع الذي ش�ارك فيه مس�ؤولون 
عسكريون وأمنيون من الجانبين بينهم 
مستش�ار األمن الوطني فالح الفياض 
ورئيس مكتب التعاون األمني العراقي 
األميرك�ي الفريق روب�رت كازلن وعدد 

من مستشاري السفارة األميركية.
وض�م وف�د الحكوم�ة المركزي�ة 
الفري�ق أول الرك�ن علي غي�دان، قائد 
القوات البرية، والفريق الركن حس�ين 
الع�وادي، آمر ش�رطة ح�رس الحدود، 
والفري�ق أول ف�اروق مس�ؤول مكتب 
المس�لحة،  للق�وات  الع�ام  القائ�د 
والفري�ق الرك�ن عب�ود كمب�ر معاون 
رئيس أركان الجيش العراقي لش�ؤون 
العمليات العس�كرية.. فيما ضم الوفد 
باس�م  الرس�مي  المتح�دث  الك�ردي 
وزارة البيش�مركة وأمينها العام جبار 
ي�اور والفريق ش�يروان عب�د الرحمن 
عض�و القي�ادة العامة لق�وات حماية 
م�ن  آخ�ر  وع�دداً  كردس�تان  إقلي�م 
الضباط بينهم اللواء الركن إس�ماعيل 

والعمي�د هلكورد. وأش�ار المكتب إلى 
أن المجتمعي�ن اتفق�وا عل�ى “تفعيل 
اللجان العليا للتنس�يق المش�ترك بين 
القوات المس�لحة وقوات حرس” إقليم 
كردس�تان الع�راق ال�ذي يتمتع بحكم 
ذاتي “والمباش�رة بتهدئ�ة األوضاع”، 
إضافة إل�ى االتفاق عل�ى “البحث في 
آليات س�حب القطعات التي احتشدت 

بعد األزمة إلى أماكنها السابقة”.
األزمة إشكالية مسؤولية  وتواجه 
اإلش�راف على نق�اط التفتي�ش حيث 
يطال�ب القائد العام للقوات المس�لحة 
رئيس الوزراء ن�وري المالكي بالعودة 
إلى اتفاق عام 2010 بش�أن مسؤولية 
إدارة األمن في هذه النقاط مصرًّا على 
أن “االتف�اق يقضي بضرورة تش�كيل 
نقاط تفتيش مشتركة بين البيشمركة 
والجي�ش العراقي لطمأن�ة المواطنين 
على أن تك�ون إدارة المراك�ز والنقاط 
تحت إشراف الحكومة االتحادية”، كما 
أكد في بيان صحافي الجمعة الماضي 
. لك�ن األك�راد يتحفظ�ون عل�ى ه�ذا 
الطلب ويدعون ألن تك�ون إدارة نقاط 

التفتي�ش مش�تركة أيضا وليس�ت بيد 
القوات المركزية.

وتصاعدت حدة األزم�ة بين بغداد 
وأربي�ل اثر إعالن وزارة الدفاع العراقية 
ف�ي الثال�ث م�ن تم�وز الماض�ي عن 
تشكيل “قيادة عمليات دجلة” برئاسة 
قائد عمليات ديال�ى الفريق عبد األمير 
الزيدي لإلشراف على الملف األمني في 
المحافظ�ات الث�الث، حي�ث القى هذا 
القرار ردود فع�ل متباينة حيث اعتبره 
“اس�تهدافاً  الكردس�تاني  التحال�ف 

سياسياً بامتياز” لإلقليم.
الن�واب  مجل�س  رئي�س  وكان 
العراق�ي، أس�امة النجيفي، ق�د اتفق 
الس�بت الماضي إثر مباحثات مكوكية 
مع المالكي في بغداد ومسعود بارزاني 
رئيس إقليم كردس�تان ف�ي أربيل على 
إج�راء المباحثات اليوم التي س�تكون 
“فنية عس�كرية” ف�ي محاول�ة لنزع 

فتيل األزمة بين الجانبين.
وم�ن جهت�ه، دعا رئي�س حكومة 
نيجيرف�ان  الع�راق  إقلي�م كردس�تان 
بارزان�ي أمس الحكوم�ة المركزية في 

بغداد إل�ى عدم اللجوء إل�ى القوة لحل 
المش�كالت المتفاقمة بي�ن الجانبين. 
وقال بارزاني ف�ي مؤتمر صحافي في 
أربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي 
“أري�د التأكيد على نقط�ة واحدة وهي 
أن مش�كالت العراق لن تعال�ج بالقوة 
وان بغ�داد يج�ب أن تصل إل�ى قناعة 
بأن المش�كالت لن تعال�ج بالدبابات”. 
وأضاف “لدينا دستور ويجب أن نجلس 
ونتح�اور”، ع�ادا أن “تج�ارب العراق 
أثبتت أن مش�كالت الب�الد لن تعالج إال 

بالحوار”. 
وأشار بارزاني إلى أنه “بعد اجتماع 
اللجنة سنرسل اللجنة العليا إلى بغداد 
لالجتم�اع معهم لغ�رض الوصول الى 
اتفاق”. وأّيد دع�وة المالكي إلى إعادة 
عمل اللج�ان األمني�ة المش�تركة بين 
ق�وات كردي�ة وأخ�رى م�ن الحكومة 
المركزي�ة في المناطق المتنازع عليها 
التي سبق وان تولت مسؤوليات مماثلة 
العس�كري  االنس�حاب  فت�رة  خ�الل 

األميركي.
وتش�هد العالق�ة بي�ن الحكوم�ة 

المركزي�ة ف�ي بغ�داد وحكوم�ة إقليم 
كردس�تان ال�ذي يتمت�ع بحك�م ذاتي 
أزمة حادة بس�بب خالفات عدة آخرها 
تش�كيل بغداد “قي�ادة عمليات دجلة” 
لتتولى مس�ؤوليات أمني�ة في مناطق 
مختلط�ة متن�ازع عليه�ا ف�ي خطوة 
أث�ارت غضب القادة األك�راد الذين رأوا 

فيها “نوايا وأهدافاً” ضدهم.
بي�ن  التوت�ر  ح�دة  وتصاع�دت 
بغ�داد وأربيل اث�ر مواجهات بين قوات 
األم�ن العراقية ومس�لحين في قضاء 
طوزخورماتو الشمالي قامت حكومة 
اإلقليم في إثرها بحشد آالف المقاتلين 
من قوات البيش�مركة برغم تأكيد قائد 
عمليات دجلة الفريق عبد األمير الزيدي 
بأن العملية كان�ت تهدف العتقال احد 

المشتبه بهم.
وما زالت القوات الحكومية تنتشر 
ف�ي مواقعه�ا فيم�ا تواص�ل الق�وات 
الكردية حش�د تشكيالتها في استمرار 

للتوتر بين الجانبين.

• عن موقع إيالف

    بغداد/ وسيم باسم

والنياش�ين  باألوس�مة  االتج�ار  ينتش�ر 
العراقية، إلى جانب تذكارات أخرى من مالبس 
عس�كرية وخوذ وع�دد أخرى ت�ؤرخ للحروب 
الت�ي م�ر به�ا الع�راق، بعدم�ا ص�ارت تذكر 
العراقيين بمراحل عسكرية يريدون نسيانها.

ما زال العراقيون يحرصون على االحتفاظ 
بالكثي�ر م�ن الذكري�ات وإن كان�ت محزن�ة، 

الرتباطها بالحروب ومآسيها. 
لتل�ك  المادي�ة  الرم�وز  يقتن�ون  فه�م 
الح�وادث، في محاولة لتوثي�ق زمن مضى أو 
لالحتف�اظ بذكري�ات قديمة. لك�ن هناك من 
يجد ف�ي رموز الحرب الت�ي احتفظ بها لمدة 
من الوقت عبئاً عليه، ألنها تذكره بماض مؤلم 
وأحداث مأساوية، فيسعى إلى التخلص منها 
عب�ر بيعه�ا أو إهدائه�ا إلى آخري�ن يهتمون 

باقتنائها.

صور مع سّجانيه
الهاش�مي،  احم�د  الم�درس  يق�ول 

“المقتني�ات التي نتح�دث عنها والتي 
أضح�ت رمزاً ألح�داث ماضية هي 

ع�دد وآالت وأجه�زة عس�كرية 
ومدني�ة، كالمالب�س والكتب 

والخرائط والوثائق الرسمية 
الفوتوغرافي�ة  والص�ور 
الشخصية وصور القادة 
وم���واقع  والزعم�اء 
والني��اشين  األحداث 

وأنواط التكريم.
عص�ام حس�ين، 
الذي كان أس�يرا لدى 
الق�وات األم��يركي�ة 
وقض�ى س�نتين ف�ي 
س�جن ب�وكا للجي�ش 
محيط  ف�ي  األم�يركي 

مدينة أم قصر في جنوب 
الع�راق، يعلق ف�ي غرفته 

صوراً ل�ه مع س�جانيه من 
الجنود األميركيين. يقول: “لم 

يكن س�هال التقاط صورة معهم، 
لكن ما حدث كان محض مصادفة”.

ويحتفظ حسين بعلب سكائر أميركية 

فارغ�ة وقوارير مش�روبات حمله�ا معه من 
الس�جن، إضافة إلى صورة مع س�جناء كانوا 

معه، مؤكدا أنها ستصبح ذات قيمة يوما ما.

وسيلة للربح
يج�د بعض العراقيين ما يملكون من إرث 
مادي من الزمن الماضي عبئا ثقيال، يس�عون 
إل�ى التخلص من�ه أو بيعه واالنتف�اع بثمنه. 
يقول محسن عبد الله، وهو تاجر في االنتيكا 
والمالبس القديمة والعدد المستعملة “انتشرت 
المتاجر التي تبيع تجهيزات عس�كرية قديمة 
مثل النواظير والعصي والسكاكين والنياشين 

 ، س�مة و أل ا وحتى األحذية والقمصان، و
ألن االتجار بها أصبح 
ش�ائًعا، ال سيما 
الب��عض  أن 
من�ه  اتخ�ذ 
س�ي��لة  و
 . ” للرب��ح
في ب�سطة 

الحاج أبو رؤوف في الباب الش�رقي في بغداد 
عش�رات الس�لع التي تع�ود إلى فت�رة الحرب 
العراقية اإليرانية، بين العامين 1980 و1988، 
إضاف�ة إلى ص�ور تذكارية لجن�ود مجهولين 
وخوذ وأس�لحة بيض كان يس�تعملها الجنود 

في العراق.
ي�رى الح�اج أب�و رؤوف أن تواف�ر ه�ذه 
الس�لع بشكل مستمر يشير إلى كثرة الحروب 
الت�ي خاضه�ا الع�راق واإلرث الم�ادي الكبير 
ال�ذي تركت�ه. كما يش�ير إل�ى أن زبائنه هما 
نوعان: “األول يس�عى إلى التخلص من كل ما 
يذّكر بزمن صعب عاش�ه فيس�عى إلى بيع ما 
بحوزته، والثاني يس�عى إلى الربح عبر تداول 

السلع التي اكتسبت قيمة تاريخية”.
 ال يعرف أبو رؤوف كيف حصل على ثالث 
ب�دالت لجنود أميركيين ف�ي أيام خدمتهم في 
العراق، وعلى خمس صور لمجندات أميركيات 

مع عراقيين أثناء خدمتهن في العراق. 
يتاب�ع، “كل الم�واد المعروض�ة ترتب�ط 
بذكري�ات أليم�ة عاش�ها الناس، ل�ذا ترى أن 
الكثي�ر منهم يتمع�ن تلك الس�لع المعروضة 
حت�ى وان ل�م ين������وي ش���راءه�����ا 

ألنها تذكره بحروب شهدها أو شارك فيها”.

خالص من األلم
يقتن�ي حس�ن الدراج�ي خ�وذة 
جن�دي غنمها معه ف�ي معارك نهر 
جاس�م في أثناء الح�رب العراقية 
� اإليراني�ة، حيث ي�روي ذكرياته 
الت�ي تمنى لو انه نس�يها، قائال: 
“كنت جنديا في الفرقة 11 حين 
تغلغل اإليراني�ون داخل األراضي 
العراقي�ة، واقتربوا مس�افة 13 

كيلومترا في البصرة. 
تل�ك  ف�ي  ُقِتل�وا  كثي�رون 
وف�ي  الجانبي�ن،  م�ن  المع�ارك 
لحظة انسحابي من القتال فكرت 
بأخ�ذ خ�وذة جن�دي مرمي�ة على 
األرض كذك�رى، وأحتف�ظ به�ا منذ 
ذل�ك الحي�ن”. ف�ي الديواني�ة، يعرض 
أحم�د الجبوري س�يف قادس�ية صدام، 
ال�ذي وزعه صدام في أثناء الحرب العراقية 
اإليراني�ة، تكريًم�ا للضباط الذي�ن تميزوا في 
المعارك. وفي الباب الش�رقي في بغداد، يبيع 

أحمد سالم عشرات من أنواط الشجاعة، التي 
وزعها صدام أيضا في الحرب على المقاتلين.
احم�د الكالبي اح�د الذي�ن باع�وا ذكرياتهم، 
مؤكًدا أنها لم تعد تعني له شيًئا. يقول: “بعت 
ثالثة أنواط شجاعة بنحو أربعين ألف دينار”، 
مؤك�ًدا ان�ه لم ين�دم على ذلك ب�ل تخلص من 
ذكريات مريرة. لكن احمد حس�ن، الذي يمتلك 
ثالثا من ش�ارات حزب البع�ث المحظور منذ 
العام 2003، يؤكد انه يعلقها في بيته كذكرى 
لألجيال المقبلة ألنه�ا توثق مرحلة مهمة مر 

بها العراق. وهو كان حصل على هذه األوسمة 
بس�بب تميزه ف�ي تنظيمات الح�زب في ذلك 
الوقت. لكن كثيرين يرون غير ما يراه حس�ن، 
يتاجرون بش�ارات الحزب وأنواط الش�جاعة 

بالجملة.

ال فخر باألوسمة
الكثي�ر م�ن الش�عوب برم�وز  يحتف�ظ 
الح�روب واألح�داث العظيمة الت�ي مرت بها، 
وفي الوقت ذاته ال يود كثيرون من الناس ذلك، 

ألنها تذكرهم بأحداث حزينة.
لكن األكاديمي في علم االجتماع عيس�ى 
موس�ى يؤكد انه لم ير عراقي�ا يفتخر بوضع 
األوسمة وأنواط الشجاعة على صدره، بالرغم 
م�ن مضي فترة طويلة على تلك األحداث، كما 

تفعل الكثير من شعوب العالم.
ويعلل موس�ى ه�ذه الس�لوك كتعبير عن 
رفض جامع للحروب التي عصفت بالمجتمع 
العراق�ي وأس�بابها، إضافة إلى م�ا جرته من 

ويالت على العراقيين.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفاد مصدر دبلوماسي مطلع أمس بأن 
عائلة عراقية تنتمي إلى الطائفة الش�يعية 
تقطن في العاصمة األردنية عمان تعرضت 
للسطو المسلح واختطاف احد أبنائها على 
يد مجهولين، مبيناً أن المجموعة المسلحة 
ه�ددت العائل�ة بالقت�ل في حال ل�م تغادر 

المملكة.
في غض�ون ذلك، كش�ف وكي�ل وزارة 
الخارجي�ة ع�ن مخاطبة الجه�ات المعنية 
والتقصي من الس�فارة العراقية في عمان 
بش�أن تلق�ي عائ�الت عراقي�ة ف�ي األردن 
لتهدي�دات بالتصفي�ة عب�ر مجهولي�ن في 

المملكة.
ال�ذي  الدبلوماس�ي  المص�در  وق�ال 
طلب عدم اإلش�ارة الس�مه ل�”شفق نيوز” 
أن “ثالث�ة مس�لحين مجهولي�ن اقتحم�وا 
من�زال لعائل�ة عراقي�ة ش�يعية تقطن في 
العاصم�ة األردنية عمان مس�اء أمس األول 
وقام�وا باختطاف ولده�م البالغ من العمر 
تس�ع س�نوات”. وأض�اف أن “المس�لحين 

هددوا العائل�ة بالقتل في حال ل�م يغادروا 
األردن خالل أس�بوع واحد”، مش�يرا إلى أن 
“المس�لحين أعادوا الطفل بعد س�اعة من 
اختطافه وتركوه أمام البناية التي يسكنون 
فيها”. وأوضح أن “العائلة تسكن األردن منذ 
عام 2005 بس�بب األوضاع غير المس�تقرة 
ف�ي الع�راق، إال أنه�ا وبعد االتص�االت بها 
قررت ترك البالد والعودة إلى العراق”. وكان 
مصدر دبلوماس�ي مطلع قد كشف، في 23 
من تشرين الثاني الجاري عن تلقي عائالت 
عراقية م�ن الطائفة الش�يعية ف�ي األردن 
تهدي�دات بالقتل ف�ي حال ع�دم مغادرتها 
الب�الد، مبين�ا أن موجة التهدي�دات رافقت 
اندالع التظاهرات في األردن. وكانت األردن 
تمثل واحدا من اتجاهين رئيسين للعراقيين 
النازحي�ن بس�بب الح�رب وأح�داث العنف 
الطائفية التي ش�هدها الع�راق في األعوام 

 .2007 � 2006
إلى ذلك، كش�ف وكيل وزارة الخارجية 
المعني�ة  الجه�ات  مخاطب�ة  ع�ن  أم�س 
والتقصي من الس�فارة العراقية في عمان 
بش�أن تلق�ي عائ�الت عراقي�ة ف�ي األردن 

لتهدي�دات بالتصفي�ة عب�ر مجهولي�ن في 
المملكة. قال لبيد عباوي “أنا اس�تغرب من 
هذه المعلوم�ات، كون الموض�وع أن صح 
بهذه التفاصيل كان على الس�فارة العراقية 
في األردن إبالغن�ا على الفور”. وأضاف أنه 
شخصياَ سيدقق ويخاطب الجهات المعنية 
والدائ�رة العربي�ة في الوزارة، وس�يتقصى 
الموضوع من الس�فارة العراقية في عمان. 
وطال�ب عب�اوي العائ�الت العراقي�ة الت�ي 
تتعرض للتهديد بمراجعة السفارة العراقية 
وإيفاده�ا بذل�ك. وبحس�ب مص�در مطلع 
ل�”ش�فق نيوز”، فإن عائلة عراقية تنتمي 
إل�ى الطائفة الش�يعية تقطن في العاصمة 
األردني�ة عمان تعرضت للس�طو المس�لح 
وخطف احد أبنائها على يد مجهولين، مبيناً 
أن المجموعة المسلحة هدت العائلة بالقتل 

في حال لم تغادر المملكة.
العائ�الت  تهدي�د  ح�وادث  وظه�رت 
العراقية الش�يعية ألول مرة في سوريا وقد 
تعرض�ت ه�ذه العائالت ف�ي ه�ذا البلد إلى 
عملي�ات القت�ل واالختطاف واالبت�زاز فعال 

على ارض الواقع.

الخارجية تؤكد سعيها لتقصي الحقائق بشأن التهديدات

عائلة عراقية يف األردن تتعرض للسطو املسلح واالختطاف 
والتهديد بالتصفية
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    المستقبل العراقي/ وكاالت

اختارت روس�يا والوالي�ات المتحدة اثني�ن من قدامى 
رواد محط�ة الفضاء الدولية للقي�ام بأول مهمة لمدة عام 
ف�ي المختبر الم�داري وهو اختب�ار تحمل سيس�اعد في 

االستعداد لبعثات أعمق في الفضاء. 
وقال�ت وكالة الفضاء الروس�ية “روس�كوزموس” إن 
الروس�ي ميخائي�ل كورنينك�و واألمريك�ي س�كوت كيلي 
س�يتوجهان إل�ى محط�ة الفض�اء الدولية ف�ي ربيع عام 
2015 على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز. وستكون 
هذه أطول رحلة فضاء لرائ�د فضاء أمريكي. ويحمل رائد 

الفضاء الروس�ي فاليري بولياكوف 
الرق�م القياس�ي ألط�ول فت�رة في 
المدار في مهمة استمرت 438 يوما 
على متن محطة الفضاء الروس�ية 

مير في عامي 1994 و1995.
والرقم القياسي ألمريكي يحمله 
ماي�كل لوبي�ز الجيريا ال�ذي قضى 
215 يوما على متن محطة الفضاء 
الدولي�ة في عام�ي 2006 و2007. 
ومعظم المهام عل�ى المحطة التي 
تكلف�ت 100 ملي�ار دوالر وتعم�ل 
بص�ورة دائمة في م�دار يبعد 400 
كيلومتر عن سطح األرض لم تتجاوز 
ستة أشهر. ويخشى األطباء بشكل 
خاص تأثي�ر قضاء فت�رات طويلة 

في الفضاء على العظام والرؤية والقلب واألوعية الدموية. 
وقالت روس�كوزموس في بيان عل�ى موقعها االلكتروني 
“اله�دف من الرحلة لمدة عام على مت�ن المختبر المداري 
ه�و اختبار رد فعل جس�م اإلنس�ان على ظ�روف الفضاء 

القاسية والقدرة على التكيف معها”. 
وأضاف�ت أن ذلك من ش�أنه المس�اعدة عل�ى الحد من 
المخاطر المس�تقبلية لبعثات إلى مدار القمر والكويكبات 
والمري�خ ف�ي نهاية المط�اف. وقال فالديمي�ر بوبوفكين 
رئيس روسكوزموس “كان اختيار المشاركين في الرحلة 
لم�دة ع�ام صعبا ألن المرش�حين الجيدين كثي�رون لكننا 

اخترنا األكثر مسؤولية”.

إخضاع رائدي فضاء رويس وأمريكي
 الختبار املهمة املستحيلة

      المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن�ت ق�وى سياس�ية مصري�ة مؤي�دة لإلع�الن 
الدس�توري الذي أص�دره الرئيس محمد مرس�ي تأجيل 
تظاه�رة مليوني�ة كان�ت مقررة أم�س الثالث�اء “حقناً 
للدم�اء ودفع�اً لحدوث مزي�د من االنقس�ام”، في حين 
أعلنت قوى أخرى معارض�ة إصرارها على التظاهر في 
مي�دان التحرير رفض�اً لإلعالن الدس�توري. وقد اتفقت 
جماع�ة اإلخوان المس�لمين وحزب النور الس�لفي على 
تأجي�ل المليوني�ة التي كانت مزمعة أمس حتى إش�عار 
آخر حقنا للدماء ودفعا لحدوث مزيد من االنقسام، على 
حد قولهما.وقال متحدث باس�م حزب الحرية والعدالة، 
المنبثق عن جماع�ة اإلخوان المس�لمين، إنه “تم إلغاء 

المليونية لتجنب أي احتكاكات أو اشتباكات”.
وق�ال الناطق الرس�مي باس�م حزب النور الس�لفي 
ار، على صفحت�ه بموقع التواص�ل االجتماعي  نادر ب�كَّ
“في�س بوك” فيما وصفه ببيان عاج�ل لحزبه، إنه درءا  
للمفس�دة المتوق�ع حدوثه�ا وحقن�ا للدم�اء وصيانة 
لألعراض والممتلكات وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا، 
فق�د قرَّرت الدعوة الس�لفية وحزب الن�ور باالتفاق مع 
جماع�ة اإلخ�وان المس�لمين وح�زب الحري�ة والعدالة 
تأجي�ل المليوني�ة الت�ي كان م�ن المقرر عقده�ا أمام 

جامعة القاهرة لحين إشعار آخر.
وأض�اف بكار إنه م�ع تأكيد حزب الن�ور على بيانه 
الس�ابق بتأييده لمجمل اإلعالن الدس�توري الذي أصدره 
رئي�س الجمهورية. وكانت جماعة اإلخوان المس�لمين 
قد دعت لتنظيم التظاهرة الحاش�دة أمام قصر عابدين 
ال�ذي يبعد مئات األمتار عن مي�دان التحرير حيث ينظم 
المعارض�ون مظاهرته�م، لك�ن الجماع�ة نقلت مكان 
التظاه�رة إلى ش�ارع أم�ام جامعة القاه�رة بعيدا عن 
التحرير بعد أن ثارت مخاوف من اشتباك بين مشاركين 

ف�ي المظاهرتي�ن، قبل أن تق�رر الحق�ا تأجيلها لوقت 
الحق.ف�ي المقاب�ل، أعلن�ت ق�وى سياس�ية معارض�ة 
للرئيس المصري إصرارها على إلغاء اإلعالن الدستوري 
والدعوة للحش�د ف�ي مي�دان التحرير للمطالب�ة بإلغاء 
إعالن دس�توري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي 

مؤخراً.وقبي�ل إصدار بيان الرئاس�ة المصرية، الذي أكد 
ع�دم تعدي�ل اإلعالن الدس�توري بع�د اجتم�اع الرئيس 
بالمجل�س األعل�ى للقض�اء، قال السياس�ي اليس�اري 
حمدين صباحي إن االحتجاجات سوف تستمر حتى يتم 
إلغاء اإلعالن الدستوري.واتهم المعارضون السياسيون 

مرس�ي بالتص�رف كدكتات�ور جديد، ودافع�ت حكومة 
مرسي عن اإلعالن الدستوري قائلة أنه محاولة للحفاظ 
على الثورة واإلسراع باإلصالحات وإتمام عملية التحول 
الديمقراطي. من جانبها، قالت منى مكرم عبيد -العضو 
الس�ابق في مجلس الش�عب، وهي ش�خصية سياسية 

بارزة- إن حجم األزمة قد يدفع المعارضين لعقد اتفاق 
لتجن�ب المزيد م�ن التصعيد، وأضافت “أش�عر بتفاؤل 
حذر جداً ألن العواقب وخيم�ة جداً وربما تكون األخطر 
منذ قيام الثورة”. وفي تطور يعكس حالة االس�تقطاب 
السياس�ي بالش�ارع، أعل�ن المئ�ات من أعض�اء نقابة 
المحامين خالل اجتماع طارئ تأييدهم الكامل لقرارات 
مرس�ي واإلعالن الدس�توري األخير. وطالب المحامون 
في بيان خاص بسحب الثقة من النقيب سامح عاشور 
“بس�بب دعم�ه للث�ورة المض�ادة” الت�ي يقوده�ا من 

وصفوهم ببقايا النظام السابق.
كم�ا نظم مئ�ات المحامين وقفة حاش�دة أمام دار 
القضاء للتنديد بموقف عاشور، وإعالن تأييدهم لإلعالن 
الدس�توري. وكان وزي�ر الدول�ة للش�ؤون البرلماني�ة 
والقانوني�ة الدكت�ور محمد محس�وب قد أكد أن س�بب 
انس�حاب البعض م�ن الجمعية التأسيس�ية للدس�تور 
واشتعال األزمة السياسية هو طمع البعض في منصب 
الرئي�س وطلبهم صراح�ة إعادة االنتخابات الرئاس�ية. 
وأكد أن الدولة الجدي�دة في مصر تقوم على مبدأ تداول 
الس�لطة وتقاسم المسؤولية بين رئيس الوزراء ورئيس 
الجمهورية، وقال “مصر ستصبح دولة برأسين، رئيس 
الدول�ة ورئي�س ال�وزراء”. وقلل محس�وب م�ن أهمية 
االنس�حابات م�ن تأسيس�ية الدس�تور، مؤك�دا أنها لم 
تؤث�ر حتى اآلن في الع�دد المطلوب للتصويت على مواد 
الدس�تور.من جانبه، اتهم المتحدث باس�م حزب النور 
الس�لفي نادر بكار القوى المعارضة لإلعالن الدستوري 
بأنها تس�عى إلعادة المجلس العسكري وحل تأسيسية 
الدس�تور، وأنه�ا بيت�ت النية من�ذ البداية لح�ل مجلس 
الش�ورى وإبطال اإلعالن الدس�توري، وص�وال لتقليص 
صالحيات الرئيس ألقل حد ممكن. وأضاف بكار أن مثل 
هذه الخطوات من ش�أنها عودة المجلس العس�كري أو 

من يواليه.

اإلخوان والسلفيون يلغون تظاهرة مناصرة »حقنًا للدماء«

ناشطون حيتشدون يف ميدان التحرير: مريس دكتاتور مرص اجلديد !!

    المستقبل العراقي/ وكاالت

قال رئيس وزراء الكويت جابر مبارك الصباح 
أن السلطات ستسمح بتنظيم مسيرة احتجاجية 
ف�ي الي�وم ال�ذي يس�بق االنتخاب�ات البرلماني�ة 

الكويتية المقررة في االول من كانون االول.
وتج�يء ه�ذه الخط�وة فيم�ا يب�دو لتهدئ�ة 
التوترات قبل االنتخابات المقبلة، وش�ارك اآلالف 
في مظاهرات متكررة منذ تش�رين االول الماضي 
احتجاج�ا عل�ى مرس�وم أص�دره أمي�ر الكويت 
صباح األحمد الجابر الصب�اح بإجراء االنتخابات 
التش�ريعية وفق نظام الص�وت الواحد. ويقضي 
هذا المرس�وم بأن يصوت الناخب لمرش�ح واحد 

بدال من التصويت ألربعة مرشحين.
تض�م  الت�ي  المعارض�ة،  حرك�ة  ورفض�ت 
جماعات شبابية ونوابا سابقين في مجلس االمة 
ه�ذا النظام ودع�ت لمقاطعة االنتخابات بس�بب 
ه�ذه التغييرات.وه�م يقولون ان ه�ذه التغييرات 
ما ه�ي إال محاول�ة لجعل نتائ�ج االنتخابات في 
صالح المرشحين المؤيدين للحكومة. وقال أمير 
الكويت ان النظام االنتخابي معيوب وان التغييرات 
دس�تورية وضروري�ة من اجل “امن واس�تقرار” 
الكويت. وقالت وكال�ة االنباء الكويتية )كونا( ان 
رئيس الوزراء صرح بأن منظمي المسيرة حصلوا 
عل�ى تصريح من الجهات االمني�ة المختصة وان 
الحكومة ليس لديها شيء ضد المسيرة. وتسمح 
الكوي�ت بأكب�ر قدر م�ن المعارضة ف�ي منطقة 
الخليج وينظم مواطنوها احتجاجات في مساحة 

مخصصة لذلك أمام مجلس االمة.
لك�ن الش�رطة الكويتي�ة اس�تعملت مؤخ�را 
القنابل المس�يلة للدموع وقناب�ل الدخان لتفريق 
مس�يرات احتجاج. وتحرص الس�لطات على منع 
ح�دوث اضطراب�ات مثل تلك التي ش�هدتها البالد 

في 21 تشرين االول حين حاول االف المتظاهرين 
الوص�ول الى مق�ار الحكومة في أضخم مس�يرة 
فرقتها الشرطة. وقالت مصادر طبية ان اكثر من 
29 ش�خصا على األقل اصيبوا في تلك المس�يرة. 
وتقول المعارضة ان نظام الصوت الواحد سيحول 
دون ان يفوز مرشحوها باألغلبية البرلمانية التي 

حصلوا عليها في االنتخابات السابقة.
ويرون ان نظ�ام التصويت ألربع�ة كان يتيح 
للمرش�حين تش�كيل تحالفات سياس�ية بش�كل 
أفض�ل خالل الحملة االنتخابية إذ كانوا ينصحون 
مؤيديه�م بإعطاء أصواتهم األخ�رى للمتحالفين 
معهم. ويقول سياس�يون معارضون ان مثل هذه 

التحالف�ات مهم�ة الن الكوي�ت تحظ�ر االحزاب 
السياس�ية. وبخالف التظاهرات التي تحتج على 
النظام االنتخابي الجديد نظم نشطون مظاهرات 
ال�وزراء  بمحاس�بة  وللمطالب�ة  الفس�اد  ض�د 
والمس�ؤولين باالضافة الى احتجاجات على عدم 
تطوي�ر البني�ة التحتية. وتس�بب الن�زاع الطويل 
بي�ن الحكوم�ة الكويتي�ة والبرلم�ان ف�ي اعاقة 
تنفي�ذ قطاعات مهمة من خطة تنمية تتكلف 30 
مليار دينار )107 ماليين دوالر( منها مش�روعات 
ضخمة للبنية التحتية، واالنتخابات الكويتية التي 

ستجري هي الخامسة منذ منتصف عام 2006 .
ونقلت كونا عن الشيخ جابر قوله ان الحكومة 

الجدي�دة ستش�مل صانع�ي قرارات وسياس�يين 
يتس�مون بالجرأة لتصعيد جهود محاربة الفساد 
وان المرحل�ة المقبلة ستش�هد قف�زة كبيرة في 
التنمي�ة االقتصادي�ة وان الطري�ق ممه�د لب�دء 
مش�روعات عمالقة بعضها تم�ت الموافقة عليه 

بالفعل.
وقالت ان الشيخ جابر “أكد ان الفترة المقبلة 
ستش�هد انطالق�ة اقتصادية جديدة مش�يرا الى 
ان هن�اك ع�ددا من المش�اريع التنموي�ة المهمة 
التي ت�م اقرارها بالفعل”. ويتمت�ع مجلس األمة 
الكويتي الذي يضم 50 عضوا بس�لطات تشريعية 
وحق اس�تجواب الوزراء. لكن امير البالد له القول 
الفصل في شؤون الدولة ويمكنه ان يبطل قوانين 
ويحل مجلس االمة. وش�غل نواب المعارضة نحو 
35 مقع�دا ف�ي المجلس الذي انتخب في ش�باط 
ع�ام 2012 . وهم يطالبون بح�ق انتخاب اعضاء 
الحكوم�ة بم�ن فيهم رئي�س الوزراء وان يش�غل 
مواطن�ون عاديون بع�ض المناص�ب العليا التي 

يشغلها أعضاء االسرة الحاكمة. 
ومارست كتلة المعارضة ضغوطا على وزراء 
مما ادى الى استقالة اثنين. وتم حل مجلس االمة 
بحك�م محكمة صدر ف�ي حزيران. وقال الش�يخ 
جاب�ر ان مجلس االمة االخير فش�ل في تش�جيع 
الحكومة على اتخاذ خطوات ايجابية وهو ش�يء 
يخال�ف روح الدس�تور ال�ذي يدعو للتع�اون بين 
الس�لطتين التنفيذي�ة والتش�ريعية. ونقلت كونا 
ع�ن األمير “ما س�مي بكتل�ة األغلبية في مجلس 
االم�ة لم تك�ن موفقة”. ونس�بت إلي�ه قوله “ان 
فلس�فة دس�تور الكويت ال تحب�ذ ان تكون هناك 
اغلبية س�واء في المجلس أم الحكومة ألن أغلبية 
المجل�س تعرق�ل الق�رارات والمش�اريع واغلبية 
الحكومة ال تش�جعها على اتق�ان اتخاذ القرارات 

وتنفيذ الخطوات بايجابية”.

املعـارضـة حتشــد ألكبــر مسيــرة فـي تـاريــخ الكـويـت

      المستقبل العراقي/ وكاالت

ش�ارك نحو 200 ألف شخص في احتجاجات في 
مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ضد مش�روع قانون 
يقول منتقدوه أنه س�يؤدي الى حرمان والية ريو من 
ج�زء كبير من عائ�دات النفط. ويطال�ب المحتجون 
الرئيس�ة ديلم�ا روس�يف ان تس�تخدم ح�ق النقض 
ضد القانون ال�ذي وافق عليه الكونغ�رس البرازيلي. 
ويقت�رح مش�روع القانون تقس�يم عائ�دات النفط 
بشكل اكثر مساواة بين الواليات المنتجة للنفط مثل 

ريو وغيرها من الواليات.

ويعارض الساس�ة المحليون القرار بشدة قائلين 
ان�ه قد يكل�ف المدينة نح�و 1.06 ملي�ار دوالر العام 
المقبل. ويقول الساسة في ريو إن القرار سيؤثر على 
ق�درة ريو على تنظي�م كأس العالم لك�رة القدم عام 

2014 وعلى تنظيم االلعاب االولمبية عام 2016.
وس�يؤدي القانون ال�ى تخفيض حص�ة ريو من 

عائدات النفط من 26 بالمئة الى 20 بالمئة.
وقالت تقارير ان الس�لطات اخرج�ت الموظفين 
من اعمالهم ودعت الموسيقيين والمشاهير لتشجيع 
الن�اس عل�ى المش�اركة ف�ي االحتجاج�ات. وقالت 
كارني�رو إن التظاهرة كانت تش�به احتفاال عاما وان 

المشاركين في المس�يرة كانوا يرقصون ويمرحون. 
وقالت الشرطة أن نحو مئتي ألف شخص شاركوا في 
االحتجاجات. وقالت ايزابيل جونسون، وهي ممرضة 
في الرابعة والعش�رين م�ن العم�ر “ال يمكننا اعادة 
توزيع عائ�دات النفط مع واليات اخ�رى”. واضافت 

“انه تراثنا وفرصتنا للظهور على الساحة الدولية”.
ويتوق�ع ان تنت�ج البرازي�ل عش�رات الملي�ارات 
م�ن برامي�ل النفط الخ�ام ف�ي العق�ود المقبلة من 
المخزون�ات النفطي�ة البحرية التي جرى اكتش�افها 
مؤخرا. ويتعين على روس�يف قب�ول او رفض القرار 

في تاريخ اقصاه الجمعة.

200 ألف متظاهر يف ريو دي جانريو رفضًا حلرماهنم 
من عائدات النفط

    المستقبل العراقي/ وكاالت

أعي�د إغالق ضريح  ياس�ر عرف�ات، أمس في رام الل�ه بعدما تم اخذ 
عينات من رفاته لفحصها ومعرفة ما اذا تم تس�ميمه بمادة البولونيوم 

عام 2004، على ما افادت مصادر رسمية فلسطينية. 
وق�ال مس�ؤول ف�ي لجن�ة التحقي�ق ف�ي وف�اة الزعي�م التاريخي 
الفلس�طيني “انتهت العملية، اغلق الضريح مجددا وسلمت العينات الى 

الخبراء الفرنسيين والسويسريين والروس”. 
د  ف�ا ا مراس�لو فرانس برس عن البدء في ازالة الس�واتر و

ق  ر ل�ز الت�ي وضعت ح�ول الضري�ح قبل اس�بوعين. ا
وب�دات عملية فتح القبر واخ�ذ عينات من 
الرف�ات في وقت مبكر م�ن صباح أمس، 
بحس�ب مصادر فلس�طينية، وس�لمت 
العين�ات الى خبراء دوليين س�يقومون 
بتحليلها في بلدانهم. وحضر العملية 
مكلفي�ن  فرنس�يين  قض�اة  ثالث�ة 
تحقيقا في قضية قتل اثر ش�كوى 
قدمته�ا س�هى عرف�ات ارمل�ة 
الزعي�م الفلس�طيني الراح�ل 

في فرنسا.
وم�ن المق�رر ان يحدد 
خبراء دوليون ما اذا كانت 
وف�اة عرف�ات نتجت عن 
تسميمه بمادة البولونيوم 
اعي�د  فرضي�ة  وه�ي 
طرحه�ا اث�ر وثائق�ي 
الجزي�رة  قن�اة  بثت�ه 
ف�ي تم�وز اف�اد ع�ن 
رص�د اثار له�ذه المادة 
اغ�راض  عل�ى  المش�عة 

شخصية تعود لعرفات.

وافق عليها رئيس الوزراءأخذت عينة من رفاته لمعرفة سبب وفاته

يـارس عرفـات حتــت املجــهـر
 األوروبــــي
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      بغداد / المستقبل العراقي

وقع رئيس مجلس القضاء األعلى العراقي القاضي 
مدحت المحمود مذكرة تعاون مع رئيس مجلس القضاء 
االعلى لجمهورية ايطاليا القاضي ميشيل فينتي تعاقد 
فيها الطرفان على تعزيز التعاون القانوني والقضائي 
بينهم�ا على أس�اس المنفعة المتبادل�ة وتأكيداً للدور 
المهني لضامني استقالل القضاء الوطني في بلديهما 
طبق�اً للتش�ريعات النافذة وللحاجة ال�ى بناء عالقات 
ثنائية عل�ى المدى البعيد. وذكر المحمود خالل موتمر 
صحفي مشترك فينتي، عقده في مبنى مجلس القضاء 
األعلى أم�س وحضره مراس�ل “المس�تقبل العراقي” 
أمس، انه “تم ايفاد 1881 قاضي ومدعي عام ومحقق 
قضائ�ي واداريين الى الدول المتقدم�ة، حيث تم ايفاد 
81 ال�ى ايطالي�ا فق�ط من�ذ 2004 ال�ى 2011 لكنن�ا 
نطمح ف�ي المزيد”. ومن جانبه أكد القاضي ميش�يل 
فينت�ي ان القض�اء االيطالي يقدم ش�هادة الى نظيره 
العراقي نظرا الى التطورات الواس�عة التي حصلت في 
النظ�ام القضائي في العراق. وأك�د الضيف “نحن هنا 
لتأكي�د العمل المتبادل بين الهيئات العدلية والقضائية 
ولتأكيد التعاون بين الهيئات القضائية لخدمة مصالح 

البلدي�ن”. وق�ال “وج�دت القض�اء العراق�ي يتمت�ع 
بهيئات تحقيقية. هناك فس�حات لتبادل الخبرات بين 
الطرفين”. وحصلت “المستقبل العراقي” على نسخة 
من المذك�رة التي تضمن�ت 8 مواد رك�زت على تبادل 
المعلومات في ش�أن س�يادة القانون وتبادل الزيارات 
بين المؤسس�تين وتبادل الوثائق والخب�رات المتعلقة 
بعم�ل القض�اء وتطوي�ر برام�ج التع�اون المختلف�ة 
وتشكيل لجان مش�تركة من الخبراء والمعنيين إلعداد 
وتطبي�ق برام�ج المذكرة وعقد ن�دوات ومؤتمرات في 
القضايا ذات االهتمام المش�ترك. كما شددت المذكرة 
عل�ى أن يك�ون تموي�ل برامجه�ا ونش�اطاتها وف�ق 
بروتوك�ول يتم االتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين، 
ضامن�ة للطرفي�ن االتف�اق عل�ى تعديله�ا ف�ي ضوء 
األهداف التي سيتم تحقيقها. وورد في المذكرة انه في 
حالة حصول خالف بين طرفيها تتم تس�ويته مشتركاً 
بالتفس�ير العام لمواده�ا. وتدخل ه�ذه المذكرة حيز 
النف�اذ من تاريخ تب�ادل المذكرات المؤي�دة للموافقة 
عليه�ا وتبقى س�ارية المفعول لمدة ل�م يتم تحديدها 
بعد قابلة للتجديد، ما لم يش�عر أح�د الطرفين الطرف 
اآلخر تحريرياً برغبته في إنهائها قبل 6 أش�هر على أن 

يستمر تنفيذ األنشطة المقامة قبل إنهائها.

القضاء يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه اإليطايل

      بغداد / المستقبل العراقي
 

اي  ص�دور  بغ�داد  امان�ة  نف�ت 
اح�د  اعالمي�ة م�ن قب�ل  تصريح�ات 
مسؤوليها ضد رئيس مجلس محافظة 
بغ�داد كام�ل ناص�ر الزي�دي. وذكرت 
مديرية عالقات واعالم األمانة في بيان 
صحفي تلق�ت “المس�تقبل العراقي” 
نسخة منه أمس ان “امانة بغداد تنفي 
بشدة أن تكون هناك تصريحات اعالمية 
ص�درت من خالل اعالمها الرس�مي او 
اي من مس�ؤوليها ض�د رئيس مجلس 
محافظة بغداد الس�يد كامل الزيدي”. 
واضاف�ت ان “التصريح�ات والبيانات 
حص�راً  تص�در  الرس�مية  الصحفي�ة 
م�ن خ�الل المديرية العام�ة للعالقات 
واالعالم التي تزود جميع وسائل االعالم 
تتعل�ق  الت�ي  والمعلوم�ات  باالخب�ار 
بعمله�ا وإن اي تصريحات تنس�ب لها 
او لمالكه�ا المتقدم فانه�ا غير معنية 
به�ا وال تتبناه�ا وال تمث�ل بالضرورة 
وجه�ة نظره�ا”. واوضح�ت ان  “لدى 
امانة بغ�داد ومجل�س محافظة بغداد 
قواس�م مش�تركة وتعاون عل�ى اكثر 
م�ن صعيد بالش�كل الذي يع�زز العمل 
الثنائ�ي البن�اء لخدم�ة مدين�ة بغداد 
وتقدي�م االفض�ل لس�اكنيها والمضي 
قدم�اً باتج�اه اكمال تنفيذ المش�اريع 
االس�تراتيجية في مختل�ف القطاعات 
الخدمي�ة والعمراني�ة”. وأهابت أمانة 
بغ�داد بوس�ائل االع�الم اعتم�اد الدقة 
االخب�ار  تن�اول  ف�ي  والموضوعي�ة 
الرس�مية  واس�تقائها م�ن مصادرها 
الش�ائعات  ع�ن  واالبتع�اد  الموثق�ة 
والمعلوم�ات المضلل�ة الت�ي تح�اول 
تش�نيج وارب�اك العالق�ة بي�ن االمانة 

وحكومة بغداد المحلية.      
م�ن جه�ة أخ�رى، ش�ارفت أمانة 
بغ�داد عل�ى انجاز اعم�ال تنفيذ خزان 
جديد للماء الصاف�ي في مدينة الصدر 
بكلفة 64 مليار دينار. وذكرت مديرية 
العالق�ات واالعالم أن “م�الكات دائرة 
م�ع  بالتع�اون  ش�ارفت  بغ�داد  م�اء 
اح�دى الش�ركات المتخصص�ة عل�ى 
انج�از اعم�ال تنفيذ مش�روع الخزان 
االرضي R3 في منطقة كسرة وعطش 
بم��دينة الص�در”. وبينت ان “السعة 
التصميمي�ة له�ذا الخزان تص�ل لنحو 

120 ألف مت�ر مكعب”، مشيرًة الى ان 
“المش�روع يخدم بشكل اساس مدينة 
الص�در وأج�زاء م�ن بلدية الش�عب”. 
واضافت ان “الهدف من إنشاء الخزان 
هو خزن الكمي�ات المطلوبة من الماء 
الصاف�ي ف�ي أثن�اء اللي�ل حي�ث يقل 
الطلب عل�ى الماء لتغطي�ة احتياجات 
المناط�ق وق�ت ال�ذروة عن�د الظهيرة 
وكذلك استغالل الطاقات القصوى في 
عمل مش�اريع الماء على مدار الساعة 
والحفاظ على الضغوطات في شبكات 
التوزي�ع وتأمي�ن خزين مناس�ب من 
الم�اء لتغذي�ة القطاع�ات عن�د توقف 
المشاريع”. وتابعت أن “هذا المشروع 
يندرج ضمن خطة أمانة بغداد النش�اء 
ع�دد م�ن الخزانات ف�ي مدين�ة بغداد 
مرتبطة بمشروع ماء الرصافة العمالق 
منها خ�زان R7 في منطق�ة البلديات 
بطاق�ة خ�زن 120 أل�ف مت�ر مكعب 
وخ�زان R14 ف�ي منطق�ة الحبيبي�ة 

بطاقة خزن تبلغ 110 االف متر مكعب 
وخزان R5 في منطقة النهضة بس�عة 
خزن تبلغ 75 أل�ف متر مكعب وخزان 

R9 في منطقة الجادرية”. 
إل�ى ذلك، حث نائ�ب رئيس الوزراء 
المطل�ك  صال�ح  الخدم�ات  لش�ؤون 
م�الكات امان�ة بغ�داد الى ب�ذل مزيد 
م�ن الجه�د  ومض����اعف�ة االعمال 
الخدمية واإلس�راع بإكمال المش�اريع 
االستراتيجية من اجل تحسين مستوى 
الخدم�ات ف�ي العاصم�ة بغ�داد. جاء 
ذل�ك خ�الل ترؤس�ه اجتماعاً موس�عاً 
ضم وكالء امانة بغداد للش�ؤون الفنية 
نعي�م  والبلدي�ة  مصطف�ى  ابراهي�م 
الكعب�ي والمديري�ن العامي�ن للدوائ�ر 
البلدية والفنية ومديري دوائر القانونية 
والعالقات واالعالم وش�ركة ابن رش�د 
العامة ومدير قس�م الرقابة والتدقيق. 
وذكرت مديرية العالق�ات واالعالم في 
بيانه�ا ان “االجتماع تضمن مناقش�ة 

المش�كالت والمعوق�ات الت�ي تواج�ه 
عمل دوائ�ر امانة بغداد وايجاد الحلول 
المناس�بة لها م�ن اجل تقدي�م افضل 
الخدمات للمواطن البغدادي”. واشارت 
الى ان “االجتماع تناول بحث مشكالت 
قطاع المج�اري والطاق�ة التصميمية 
للخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي 
والش�بكات العامل�ة والمعوق�ات التي 
تواجه اكمال المش�اريع االستراتيجية 
الت�ي تنفذه�ا امان�ة بغ�داد منها خط 
الخنس�اء الذي توقفت اعماله بس�بب 
مس�اره  عل�ى  الحاصل�ة  التج�اوزات 
وكذلك موضوع تنظيف خط زبلن الذي 
انش�ئ في ثمانينيات الق�رن الماضي 
ال�ذي يعان�ي م�ن كث�رة االنس�دادات 
فض�اًل عن موض�وع رفد امان�ة بغداد 
بآلي�ات تخصصية جدي�دة”. واضافت 
ان “االجتماع تضمن مناقش�ة موازنة 
امان�ة بغ�داد للع�ام الق�ادم وضرورة 
من�ح الصالحي�ات االس�تثنائية لتنفيذ 

المش�اريع في المرحل�ة القادمة التي 
ستس�هم في القضاء عل�ى العديد من 
المش�كالت الت�ي يعان�ي منه�ا اهالي 
مدينة بغداد الس�يما م�ا يتعلق بقطاع 
المجاري”. وبينت ان “االجتماع تناول 
ايضا موضوع عدم تخصيص الدرجات 
الوظيفية المانة بغداد خالل الس�نوات 
الخم�س الماضي�ة ف�ي االختصاصات 
الفني�ة والهندس�ية واالدارية الس�يما 
بعد التوس�ع الكبير في عملها وافتتاح 
مشاريع جديدة في مختلف القطاعات 
الخدمي�ة ما يتطلب وج�ود مالك كبير 
الدارة وتش�غيل هذه المشاريع المهمة 
التي تخدم اهالي مدينة بغداد”. كما تم 
خالل االجتماع اس�تعراض المش�اريع 
التي تنفذها امانة بغداد في القطاعات 
كاف�ة بينها اكس�اء الطرق ومش�اريع 
الماء والمجاري والمتنزهات والتشجير 
المح�دد  والس�قف  انجازه�ا  ونس�ب 

إلكمالها ودخولها الخدمية الفعلية”.

أمـانـة بغـداد تشـارف عىل إنجـاز خـزان املـاء اجلـديد
 يف مـديــنـة الصـدر

      بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت في بغداد فعاليات الموس�م الحس�يني الس�نوي الس�ابع 
“الحس�ين يوحدنا” بمشاركة واس�عة من النخب الثقافية والسياسية 
وبحض�ور رئي�س المجل�س األعل�ى اإلس�المي العراق�ي الس�يد عمار 
الحكي�م ومدير مكتب رئيس الوزراء حامد خلف ووزير الدولة لش�ؤون 
المحافظات طورهان المفتي ومجموعة من النواب والوكالء وأس�اتذة 

وطلبة الجامعة. 
وذك�ر بيان بثه المكتب اإلعالمي للش�يخ د. هم�ام حمودي وتلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس ان البرنامج استهل بعرض فيلم 
قصير بعنوان “الراي�ة” للمخرج احمد الهاللي والذي حصد عدة جوائز 
محلية وخارجية. فيما افتتح الموسم بكلمة لقداسة االب بينوس قاشا 
راعي كنيس�ة المنصور س�لط فيه�ا الضوء على مف�ردات من النهضة 
الحسينية وارتباط الحس�ين “عليه السالم” بحركة األنبياء ومالصقته 
لها، مثمنا استمرار الموسم للسنة السابعة على التوالي. ويقيم مكتب 

الشيخ د. 
همام حمودي الموس�م الحس�يني “الحس�ين يوحدنا” في كل عام 
تخليداً لس�بط الرس�ول األعظم ونهضته اإلصالحية ويس�تمر لخمسة 
أيام، وس�يختتم الموسم بكلمة لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي. 
وضمن فعاليات الموس�م، بين العالمة المحقق الس�يد س�امي البدري 
مفه�وم “الوارثي�ة” ال�ذي اتصف بها الحس�ين “عليه الس�الم” وكيف 
كان امت�داداً لألنبياء ووراثا لهم بكل ش�يء. واختتم اليوم األول بقراءة 
مصيب�ة الحس�ين وأهل بيته وصحبه الكرام من قبل س�ماحة الش�يخ 

صادق الزائر والرادود كاظم السعدي.

إنطالق فعالّيات "احلسني يوحدنا" 
يف بــغـداد

      نينوى / المستقبل العراقي

حم�ل محاف�ظ نين�وى اثي�ل النجيف�ي وزارة البلديات مس�ؤولية 
الفيضانات التي ش�هدتها ش�وارع مدينة الموصل. وق�ال النجيفي في 
تصري�ح صحفي أمس ان “العديد من ش�وارع الموصل فاضت بس�بب 
مياه االمطار مما يجعلنا نعيد القول بتقصير وزارة البلديات تجاه مدينة 
الموصل في عدم إحالة مش�اريع المجاري في جانبيها األيسر واأليمن 
لح�د اآلن”. وأض�اف ان “جهود مديرية المج�اري اختلفت من منطقة 
ال�ى أخرى، فف�ي مناطق قليلة كان هناك انس�داد نتيجة للنفايات وتم 
فتحه وف�ي مناطق أخرى كانت كمية المياه أكب�ر من طاقة المجاري 
الموج�ودة, وفي معظمه�ا كانت هناك إجراءات س�ريعة من المجاري 
والدف�اع المدني وبلدية الموصل”. واش�ار النجيفي الى ان “المش�كلة 
األكب�ر كانت في حي الصديق، حيث كان س�بب الفيضان هو تجاوزات 
عل�ى مجرى نهر الخوصر فاندفعت كميات كبيرة من المياه من تلكيف 
باتجاه مدينة الموصل ومع وجود تجاوزات على المجرى داخل المدينة 
األمر الذي تس�بب بأضرار مادية في ه�ذه المنطقة ولكن بحمد الله لم 
تكن اية أضرار بش�رية”. وبين ان “جهودنا تركزت على معالجة األزمة 
واس�تمرار حالة التأهب من احتمال س�قوط أمطار أخرى, ولكن أمرت 
بالتحقي�ق بعد انتهاء األمطار حول األس�باب والتجاوزات التي س�ببت 

هذا الخلل”.

نينوى حتمل وزارة البلديات 
مسؤولية "فيضان" املوصل

تعلن محافظة كربالء المقدسة عن اجراء مناقصة عامة لتنفيذ مشروع
)تحسين الشبكات الكهربائية لمناطق ناحية الحر(

وفق الكميات والمواصفات المبينة في جداول الكميات والمخططات مع قرص )CD(   الخاصة بالمشروع المذكور انفا والذي 
يمكن الحصول عليها من قس�م العقود العامة في المحافظة مقابل مبلغ قدره )225,000( مائتان وخمس�ة وعشرون الف دينار 
غير قابل للرد فعلى الراغبين من الشركات العربية واالجنبية او مقاولين وشركات عراقية ممن لديهم هوية نافذة بدرجة تصنيف 
)كهربائية وميكانيكية/ خامس�ة( تقديم اعطيتهم المس�توفية للتعليمات والش�روط العامة الى س�كرتير لجنة فتح العطاءات 
المركزية في المحافظة مرافق معها التامينات 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 اس�تمارة تقديم العطاء. اخر موعد لتقديم وتس�ليم 

االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم )الخميس( المصادف 6 / 12 / 2012 .

شروط المناقصة
1. تقدم التامينات االولية بنس�بة ال تقل عن )1 %( واحد من المائة مع مبلغ العطاء على ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان 
نافذ المفعول )لمدة 90 يوم( من تاريخ غلق المناقصة معنون الى/ محافظة كربالء/ حسابات تنمية االقاليم )وبالعملة المحلية 
وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولين( او المدير المفوض او احد المؤسسين )بالنسبة للشركات حصرا( وصادر من مصرف 

عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء المقدسة على أن ترفع النسبة الى 5 % من قيمة العقد عند االحالة.
2. يت�م تقديم العطاء من قبل المقاول نفس�ه او وكيله المخول والمصدقة وكالت�ه النافذة لدى كاتب العدل، ومن قبل المخول 
رس�ميا بكت�اب صادر وموقع من المدير المفوض بالنس�بة للش�ركات المقاولة وبعكس�ه لن يتم اس�تالم االعطي�ة مهما كانت 

االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء المقدم )60( يوم من تاريخ غلق المناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن.

الملحوظات
1. مدة المشروع )360( يوم

2. تش�مل تحس�ين الش�بكات الكهربائية للمناطق التالية )عس�كري الحر القس�م الثاني )المرحلة الولى(، حي العسكري 14 
القس�م الثاني )المرحلة االولى(، حي العس�كري 12 )المرحلة االولى(، حي العسكري 13 )المرحلة االولى(، عسكري الحر القسم 

االول )المرحلة االولى(، حي ملحق المدراء، حي الوالء.
3. تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء المقدسة.

4. موع�د انعق�اد المؤتمر ي�وم )الخميس( المص�ادف 29 / 11 / 2012 الس�اعة )11,000 صباحا( في قس�م العقود العامة 
لمناقشة آراء ومالحظات المقاولين بخصوص المشروع اعاله

5. على الشركات والمقاولين االلتزام بما جاء بالشروط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة
 )www.HolyKerbala.gov.iq( -:6. موقع المحافظة على االنترنيت

7. البريد االلكتروني لقسم العقود العامة )E-mail.theholykarbala_gcd@yahoo.com( لالجابة على استفساراتكم

حمافظة كربالء املقدسة
قسم العقود العامة

اعالن مناقصة انشائية رقم ) 133 ( تنمية/2012 / االضافية تبويب )7  12  2  18 (

العدد/ 19020 
التاريخ/ 26 / 11 / 2012

املهندس
آمال الدين جميد اهلر
حمافظ كربالء املقدسة

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

تعل�ن وزارة الثقاف�ة/ قس�م العقود واالس�تثمار عن المناقص�ة المدرجة تفاصيلها ف�ي ادناه فعلى 
الراغبين في االش�تراك في المناقصة اعاله ومن ذوي الخبرة واالختصاص مراجعة وزارة الثقافة/ قس�م 
العقود واالس�تثمار للحصول على نسخة من شروط المناقصة مقابل مبلغ قدره )150,000( فقط مائة 
وخمس�ون الف دينار غير قابلة للرد على ان يتم تقديم عطاءاتهم في موعد اقصاه الس�اعة )12( الثانية 
عشر ظهرا من يوم االحد الموافق 9 / 12 / 2012 وفي حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية فيكون 
موع�د الغلق يوم ال�دوام التالي في نفس التوقيت على ان يرفق بالعطاء تأمينات اولية تعادل )1 %( واحد 
م�ن المائة من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خط�اب ضمان صادر من مصرف معتمد في العراق 
باس�م وزارة الثقافة / قس�م الحس�ابات وان يكون العطاء نافذا لمدة )3( اش�هر قابل للتمديد مع كتاب 
ب�راءة الذم�ة الضريبية ص�ادر من الهيئة العامة للضرائب/ قس�م الش�ركات معنون ال�ى وزارة الثقافة 

ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر واالعالن.

التخصصالجهة المستفيدةاسم المشروعت

1
انشاء ستوديو 

التسجيل الصوتي 
)المرحلة الثانية(

وزارة الثقافة/ دائرة 
الفنون الموسيقية

هوية تصنيف 
المقاولين نافذة من 

الدرجة السادسة 
في االقل صادرة من 

وزارة التخطيط

 contract@mocul.gov.iq /البريد االلكتروني للوزارة

وزارة الثقافة
قسم العقود واالستثامر

اعادة اعالن املناقصة املرقمة )11 / 2012 ( للمرة الثانية
اخلاصة بانشاء ستوديو التسجيل الصويت ) املرحلة الثانية (

التبويب )4009006006( 
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جراء ثالثة عقود تخللتها حروب ونزاعات وعنف وعقوبات

تقرير أممي: 600 ألف أسرة تعيلها أرامل في العراق
         بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن برنام�ج األمم املتح�دة اإلنمائ�ي أن يف 
الع�راق أكث�ر من 600 أل�ف أرسة تعيله�ا أرامل، 
نس�بة كب�رة منهن عاط�ات من العم�ل، وهي 
النس�بة األعىل ب�ن ال�دول العربية. ج�اء ذلك يف 
تقري�ر حديث أصدرته األم�م املتحدة ضمن إطار 
مرشوع الربنامج اإلنمائي لتمكن املرأة اقتصادياً 
ذك�ر في�ه ان�ه "خ�ال العق�ود الثاث�ة املاضية 
الت�ي تخللتها حروب ونزاع�ات وعنف وعقوبات 
وحروب أهلية، كان عىل املرأة العراقية أن تتحمل 
أعباء مضاعفة كبرة مللء الفراغ". وأش�ار إىل أن 
"أرسة من بن كل عرش أرسرُ عراقية ترأسها امرأة 
كم�ا أن 90 يف املئ�ة من ربات ه�ذه األرس أرامل، 
وتبقى نس�بة البطالة بن النس�اء العراقيات من 
بن األعىل يف املنطقة العربية". وأكد مكتب األمم 
املتح�دة يف بغداد ان�ه "نظ�م أول مؤتمر لتمكن 
امل�رأة اقتصادي�اً بالتع�اون م�ع منظم�ة العمل 

الدولية واملنظمة الدولية للهجرة".
وقال نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس 
"اتخ�ذت الحكوم�ة مب�ادرات ملعالج�ة قضاي�ا 
املس�اواة بن الجنس�ن، اعرتافاً منها بإمكانات 

امل�رأة العراقي�ة وال�دور ال�ذي يمك�ن أن تلعب�ه 
لتحس�ن اقتصاد البل�د". وخصص�ت الحكومة 
خ�ال موازن�ة ع�ام 2013 مبل�غ 1.1 تريلي�ون 
دين�ار نحو 945.5 مليون دوالر لش�بكة الرعاية 
االجتماعي�ة، لتوزيعها كمنح مالية عىل الرشائح 
الفقرة والعاطلن من العمل. وأضاف ش�اويس 
"وم�ع ذل�ك، ال ي�زال هن�اك الكثر ال�ذي يمكن 
القي�ام به لترسيع هذه الجه�ود حتى يكون لها 
تأث�ر ملموس، ونأمل أن توفر هذه السياس�ات 
واملمارس�ات ف�رص عمل أكثر وأفض�ل للمرأة". 
وأعلنت وزيرة ش�ؤون املرأة، ابته�ال الزيدي عن 
إط�اق مبادئ تمك�ن املرأة خ�ال املؤتمر وهي 
مجموعة مب�ادئ توجيهية دولية صاغها امليثاق 
العامل�ي لألمم املتح�دة لتقديم التوجي�ه للقطاع 
الخ�اص حول كيفية تمكن املرأة يف مكان العمل 
والسوق واملجتمع. وقالت "الربنامج قدم حاالت 
تم�ت دراس�تها بش�أن نس�اء عراقي�ات تمكّن 
م�ن تخطي الحواج�ز وبدء مش�اريع تجارية يف 
ظروف صعبة جداً". وعىل وفق إحصاءات لوزارة 
التخطيط العراقية تج�اوز عدد األرامل يف العراق 
1.150 ملي�ون أرملة. وم�ن أبرز نتائ�ج املؤتمر 
إع�ان رابط�ة املص�ارف العراقية مب�ادرة منح 

ق�روض ميرّسة تصل قيمته�ا إىل 250 ألف دوالر 
لصاحبات املشاريع.

يف الس�ياق ذات�ه قالت عضو لجن�ة الخدمات 
الربملانية، سهاد العبيدي يف ترصيح إىل الحياة أن 
"السلطة الترشيعية حرصت عىل تخصيص جزء 
من النش�اطات االقتصادية ملصلح�ة املرأة بينها 
25 يف املئ�ة من تخصيص�ات الدرجات الوظيفية 
للنس�اء، وهناك مفاوضات ت�دار من قبل جهات 
معنية بحقوق املرأة لتخصيص نس�بة جيدة من 
املش�اريع الحكومي�ة ملصلح�ة رشكات تديره�ا 
الرئيس�ة  "املش�كلة  العبي�دي  نس�اء".وتابعت 
التي تواجه س�وق العمل يف الع�راق هي أن هذه 
الرشيحة تواجه صعوبة يف التنافس للحصول عىل 
فرص�ة عمل، ألن غالبية األرامل أو معيات األرس 
غر متعلمات، لكن وجدنا منفذاً عرب شمول هذه 
الرشيح�ة برواتب الرعاي�ة االجتماعية إىل جانب 
تخصيص جزء من القروض الزراعية والصناعية 
أن  وأوضح�ت  ذاته�ا".  للرشيح�ة  واملرصفي�ة 
"الخطة الخمس�ية التي أقرته�ا الحكومة أخراً 
وتب�دأ العام املقبل، تطرقت إىل مش�اريع تنموية 
تصب يف مصلحة املرأة، منها خطة ملكافحة الفقر 

وأخرى ملكافحة األمية وتنمية الواقع الصحي".

خبير: تقرير البنك الدولي بشأن االستثمار "غير مشجع".. 
والخطة الخمسية لن تحل المشكلة

         بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د الخبر االقتص�ادي باس�م جميل أن 
التقري�ر األخ�ر الصادر من قب�ل البنك الدويل 

حول االس�تثمار يف العراق "غر 
مشجع"، ويجب اإلفادة منه يف 
إصاح االقتصاد الوطني، مشراً 
إىل أن الخطة الخمس�ية املقبلة 
ل�ن تحق�ق نجاح�اً دون وجود 
االس�تثمار.  ملش�كات  حل�ول 
ترصي�ح  يف  جمي�ل  وق�ال 
صحفي، هناك مشكات كثرة 

النه�وض  دون  حال�ت 
االس�تثمارية  بالعملي�ة 
يف البل�د منه�ا متعلق�ة 

بالترشيع�ات القانوني�ة وأخ�رى يف الروت�ن 
والنظ�ام البنكي غر املتطور، كلها اس�همت 
يف ع�زوف املس�تثمرين ع�ن االس�تثمار، م�ا 
دف�ع البن�ك ال�دويل إىل تصنيف الع�راق ضمن 
الدول املتأخرة باالس�تثمار.

وأض�اف، أن تقوي�م البن�ك 
التجاري�ة  لاعم�ال  ال�دويل 
واالس�تثمار يف العراق "غر 
اإلف�ادة  ويج�ب  مش�جع" 
من�ه يف تش�خيص املعوقات 
والعمل عىل إزالتها ألن البنك 
الدويل عندم�ا وضع معاير 
وأعط�ى درجة لكل 
بل�د فه�ذه مبني�ة 
من  مجموع�ة  ع�ىل 

املقاييس العاملية فيمكن االستعانة باملنظمات 
الدولية وم�ن تقاريرها للنه�وض باالقتصاد 
الوطن�ي. وأش�ار إىل: أن الخط�ة الخمس�ية 
للتنمي�ة االقتصادية املزم�ع تنفيذها من قبل 
وزارة التخطيط لن تحقق نجاحاً كبراً بالرغم 
م�ن تخصيص مبل�غ 250 مليار دين�ار إذا لم 
يتم العمل نحو إص�اح الوضع االقتصادي يف 
البل�د وإزالة املعوق�ات كافة الت�ي تقف أمام 
االس�تثمار. يذكر أن البنك الدويل صنف العراق 
يف املرتب�ة 165 ضم�ن أس�وأ البل�دان للقي�ام 
باألعم�ال التجارية، وش�خص ث�اث عقبات 
رئيس�ة لذلك هي ضع�ف إم�دادات الكهرباء، 
وعدم االستقرار السيايس، والفساد، وعموما 
ف�إن ال�رشكات العراقي�ة تفق�د 22 % م�ن 

مبيعاتها نتيجة لضعف مناخ االستثمار.

 بنوك لبنانية تتطلع لفتح 
فروع لها في العراق

        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مصادر مرصفي�ة أمس عزم 
بن�وك لبنانية فت�ح فروع له�ا يف العراق 
بع�د تباط�ؤ النش�اط امل�رصيف يف لبنان. 
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي لبن�ك ع�ودة 
اللبناني س�مر حنا يف ترصيحات لوكالة 
"روي�رتز" أن "بنك ع�ودة يخطط لفتح 
وحدت�ه العراقي�ة يف أواخر الع�ام املقبل 
وأن ه�ذا البن�ك الجدي�د س�يكون وحدة 
تابع�ة ألنش�طته الرتكي�ة الت�ي أطلقها 
أهمي�ة  وازدادت  األول".  ترشي�ن  يف 
العملي�ات املحلي�ة للبن�وك اللبنانية مع 
انخف�اض إيراداته�ا يف س�وريا املجاورة 

الت�ي تمزقها الح�رب والت�ي كانت أكرب 
س�وق خارجية للبنوك اللبنانية. غر أن 
تباط�ؤ نمو االقتص�اد اللبناني جعل تلك 
البنوك تتطل�ع إىل أس�واق أخرى.وكانت 
العديد من املصارف العربية واألجنبية قد 
تقدمت بع�د صدور قانون املصارف رقم 
94 لس�نة 2004 للحصول عىل تراخيص 
بتأس�يس مص�ارف خاص�ة يف الع�راق 
س�واء بنس�بة 100% ، أم باملشاركة مع 
مصارف عراقي�ة محلية، أم لفتح فروع 
له�ا للعم�ل يف الع�راق، إال أن الظ�روف 
األمنية حالت دون ذلك، باس�تثناء بعض 
املشاركات القليلة التي تحققت مع عدد 

من املصارف الوطنية.

الطيران المدني تتعاقد على نصب منظومة هبوط آلي في بغداد والبصرة
شركة نمساوية تجهز المطار الدولي بسياج أمني

      بغداد/ المستقبل العراقي

تعاقدت املنش�أة العامة للطران املدني مع رشكة 
كروس�ات النمس�اوية لاتص�االت لتجهي�ز ونص�ب 
وتش�غيل منظومة الس�ياج األمني ملطار بغداد الدويل 
بكلف�ة تق�رب من ال��7 ماي�ن دوالر. وقال�ت وزارة 
النق�ل يف بيان أمس أن املنش�أة العامة للطران املدني 

أبرم�ت عق�داً مع رشكة كروس�ات النمس�اوية 
لاتص�االت تلت�زم الرشكة بموجب�ه بتجهيز 

ونصب وتش�غيل منظومة السياج األمني 
ملط�ار بغ�داد ال�دويل حس�ب املواصفات 
الفني�ة وجداول الكمي�ات املعدة من قبل 
املنش�أة. وأضافت إن العق�د ينفذ بمبلغ 
كيل مق�داره 6,908,207 س�تة ماي�ن 
وتسعمائة وثمانية آالف ومائتان وسبعة 

دوالرات تس�دد عىل دفع�ات. ولفتت الوزارة إىل أن مدة 
التنفيذ تبلغ 240 يوماً وتكون مدة الضمان 24 ش�هر 
تب�دأ من تاريخ التس�لم األويل ويش�مل الضمان إجراء 
صيان�ة وتصلي�ح او تبديل االج�زاء العاطلة من جراء 
خلل مصنعي يف أصل الجهاز أو املنشأ. ولفتت النقل يف 

الرشكة التي ت�م التعاقد معها تلتزم بيانه�ا إىل أن 

بتدريب ماكات املنشأة من مهندسن وفنين يف 
جمهورية النمس�ا عىل كاف�ة أجهزة منظومة 

املراقب�ة للس�ياج األمن�ي.إىل ذل�ك، أبرم�ت 
املنش�أة العامة للط�ران املدني مع رشكة 

سلكس األمركية للمنظومات املتكاملة 

لتجهيز ونصب وتش�غيل منظوم�ة الهبوط اآليل 
ILS ملط�اري بغ�داد والب�رصة الدولي�ن بكلفة 
تص�ل ل��5 ماي�ن دوالر. وقال�ت وزارة النقل يف 
بيان ثان أمس، أن املنش�أة العامة للطران املدني 
تعاقدت مع رشكة سلكس األمريكية للمنظومات 
املتكامل�ة تق�وم بموج�ب العق�د تجهي�ز ونصب 
وتش�غيل منظوم�ة الهب�وط اآليل ILS  ملطاري 
بغ�داد والبرصة الدولي�ن. وأضافت، كما تقوم 
الرشكة بتصميم وتجهيز ونصب وتشغيل كيبل 
ضوئ�ي متخصص مع امللحقات املطلوبة لربط 
أجهزة ILS م�ع ATC يف هذه املطارات. ولفتت 
ال�وزارة يف بيانها إىل أن املبل�غ الكيل للعقد يبلغ 
4,999,998 أربعة ماين وتس�عمائة وتس�عة 
وتسعن ألفا وتسعمائة وثمانية وتسعن دوالرا 

أمركيا، ومدة أنجاز املرشوع سبعة أشهر.

نائبة: حرمان التالميذ من 
المنح المالية قرار غير صائب

         بغداد/ المستقبل العراقي

طالبت عضو اللجنة املالية النائب نجيبة نجيب بش�مول طلبة االبتدائية باملنح املالية 
املقررة تس�ليمها بداية عام 2013، عادة أن قرار اس�تبعاد تاميذ الصف األول إىل الصف 
السادس االبتدائي من املنحة املالية أمر غر صحيح ويجب أعادة النظر به. وقالت نجيب 
يف ترصي�ح صحفي أمس، هن�اك أعداد كبرة من الطلبة هجروا مدارس�هم نتيجة للعوز 
والفقر ولعدم إمكانيتهم املادية عىل تغطية جميع متطلبات الدراسة ولجوئهم إىل العمل 
لكس�ب العيش، مؤك�دة، أن منح طلب�ة االبتدائية مبالغ مالية س�تحفزهم عىل مواصلة 
الدراس�ة دون احتياجه�م للنفقات أخ�رى تمنعهم م�ن أكمال دراس�تهم. وأضافت، أن 
مرحلة االبتدائية مرحلة مهمة وتس�تحق الدعم والتش�جيع م�ن قبل الحكومة عىل خلق 
مجتمع تربوي مبني عىل أسس علمية صحيحة، مؤكدة، أن ترك التاميذ من دون دراسة 
وخروجهم للش�ارع بحثا عن فرص عمل سيكون له مردود اجتماعية ال يمكن معالجته 
بصورة رسيعة وس�هلة. وتابعت عضو اللجنة املالي�ة، آن األوان للدولة أن تهتم برشيحة 

مهمة يف املجتمع وان تدعمها إلنقاذها من الضياع يف الشوارع دون تربية جيدة .

         واسط/ المستقبل العراقي

حذر مجلس محافظة واس�ط أمس 
م�ن "كارثة زراعي�ة" يف حال لم تجهزه 
الحكوم�ة املركزية بحصتها من املبيدات 
الزراعي�ة للموس�م الحايل. وق�ال رئيس 
اللجن�ة الزراعي�ة يف مجل�س محافظ�ة 
واسط كريم الكناني يف ترصيح صحفي 
أن "اللجن�ة قدم�ت، صباح أم�س، طلبا 
إىل األمان�ة العامة ملجلس الوزراء طالبت 
فيه إطاق حصتها من املبيدات الزراعية 
التي تم اإلعان عنها يف املبادرة الزراعية 
يف وقت س�ابق من الع�ام الحايل". وحذر 
من "كارثة زراعية" يف حال عدم تجهيز 
وق�ت،  أرسع  يف  باملبي�دات  املحافظ�ة 
موضحاً أن "هذا األمر س�يؤدي إىل تردي 
املوسم الزراعي الحايل بكامله". واحتلت 
املحافظ�ات  ب�ن  األول  املرك�ز  واس�ط 

العراقي�ة بتس�ويق محص�ول الحنط�ة 
الشتوي 2012-2011  الزراعي  للموسم 
بعد تسويقها 420 ألف طن منه. وكانت 
الحكومة قد أطلقت يف آب 2008 مبادرة 
شاملة للنهوض بالواقع الزراعي يف الباد، 
وحددت سقفاً زمنياً مدته عرش سنوات 
لبلوغ الع�راق مرحل�ة االكتف�اء الذاتي 
م�ن املحاصيل االس�رتاتيجية. وتش�مل 
املبادرة دعم الفاحن بالبذور واألسمدة 
واملبيدات الزراعية، واس�تصاح األرايض 
وضم�ان رشاء اإلنت�اج م�ن املحاصي�ل 
الس�رتاتيجية بأس�عار الس�وق، إضافة 
إىل تخصي�ص صناديق إق�راض متنوعة 
منه�ا صندوق تنمية النخيل القائم منها 
والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، 
وصن�دوق الث�روة الحيواني�ة، وصندوق 
لدعم املش�اريع االسرتاتيجية، فضا عن 

صندوق إقراض صغار الفاحن.

واسط تحّذر من "كارثة زراعية" 
إذا لم تجهز بالمبيدات الزراعية

إنجاز مركز السيطرة الوطنية في ديالى
      ديالى/ المستقبل العراقي

أعلنت دائرة كهرباء دياىل أمس عن إنجاز مرشوع 
بناية مركز الس�يطرة الوطنية وسط بعقوبة، بكلفة 
ملياري�ن و700 ملي�ون دين�ار. وق�ال مدي�ر الدائرة 
محم�د النعيم�ي يف ترصي�ح صحف�ي أن "رشك�ة 
محلي�ة متخصص�ة أنج�زت مراحل م�رشوع بناية 
مركز السيطرة الوطنية وسط بعقوبة"، موضحاً أن 
"املركز يؤمن عملية القطع املربمج للتيار الكهربائي 
يف عم�وم مناط�ق املحافظ�ة". وأض�اف أن "الكلفة 
املادي�ة للمرشوع بلغت ملياري�ن و700 مليون دينار 
خصصت من امليزانية االس�تثمارية لوزارة الكهرباء، 
فيم�ا اس�تغرق إنجاز املرشوع 16 ش�هرا". وأش�ار 
النعيمي إىل أن "دائ�رة كهرباء دياىل ماضية يف إنجاز 
العدي�د من املش�اريع الهامة التي ته�دف إىل تطوير 

وتحديث الشبكة الكهربائية وتأمن انسيابية وصول 
التي�ار الكهربائي إىل جميع املناطق دون اس�تثناء". 
وأعلنت محافظة دي�اىل، يف 13 ترشين الثاني 2012، 
عن انجاز مرشوع مد شبكة كهربائية حديثة بكلفة 
مالية تجاوزت 200 مليون دينار. وأعلنت لجنة الطاقة 
يف مجل�س محافظة دي�اىل، يف 12 تم�وز 2012، عن 
موافقة وزارة الكهرباء ع�ىل تجهيز املحافظة بأكثر 
من 700 محولة وخمسة آالف عمود كهرباء لتحسن 
الطاقة.وتعان�ي الب�اد نقصاً يف الطاق�ة الكهربائية 
منذ بداية س�نة 1990، وازدادت ساعات تقنن التيار 
الكهربائي بع�د العام 2003، يف بغ�داد واملحافظات، 
بسبب قدم الكثر من املحطات باإلضافة إىل عمليات 
التخريب التي تعرضت لها املنش�آت خال الس�نوات 
املاضية، حيث ازدادت س�اعات انقطاع الكهرباء عن 

املواطنن إىل نحو عرشين ساعة يف اليوم الواحد.

        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط عن تحقيقها إيرادات بلغ�ت 8  مليارات و 578 مليون دوالر م�ن تصدير 81 مليونا 
و300 ألف برميل من النفط الخام الشهر املايض.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد يف ترصيح 
صحفي "أن املعدل اليومي للصادرات النفطية لش�هر ترشي�ن األول املايض بلغ مليونن و 622 ألف برميل". 
وأضاف "أن معدل النفط املصدر من البرصة بلغ 67 مليونا و300 ألف برميل بمبلغ 7 مليارات و103 ماين 
دوالر، ومن كركوك 14 مليون برميل بمبلغ مليار و475 مليون دوالر، بمعدل سعر 105 دوالرات و10 سنتات 
للربميل الواحد". وأوضح جهاد "أن الكميات املصدرة، صدرت من ميناءي البرصة وخور العمية عىل الخليج 

العربي ومن ميناء جيهان الرتكي عىل البحر املتوسط ، واىل األردن بالشاحنات الحوضية".

أكثر من 8 مليارات دوالر إيراد صادرات 
النفط الشهر الماضي

  بنك أميركي: العراق األسرع نموًا في العالم بسبب ارتفاع إنتاج النفط

         بغداد/ المستقبل العراقي

أكد بنك أمركي أن العراق س�يكون 
خ�ال  العال�م  يف  نم�واً  األرسع  البل�د 

العام�ن الح�ايل واملقب�ل، مع تس�جيل 
ارتفاع الناتج املحيل اإلجمايل ب�%10.5، 
عازياً الس�بب إىل ارتفاع إنتاجه للنفط، 
فيما توقع أن تحقق الباد نمواً بنس�بة 

9% حتى الع�ام 2017. وقال بنك مريل 
لين�ش األمرك�ي يف تقري�ر أن "العراق 
س�يكون البل�د األرسع نم�واً اقتصادياً 
الع�ام الح�ايل 2012  العال�م خ�ال  يف 
واملقبل 2013"، مبيناً أن "الناتج املحيل 
اإلجمايل سجل تحسناً بنسبة %10.5".

أما يف ما يتعلق بالعام املقبل، فقد توقع 
البن�ك أن "يس�جل الع�راق ع�ام 2013 
انخفاضاً يف نس�بة النمو إىل 8.2% لكنه 
اعت�رب أن ه�ذه النس�بة ال ت�زال مثرة 
لإلعجاب"، مؤك�داً أن "هذا االنخفاض 
لن يمنعه من أن يكون البلد األكثر نمواً 
يف العال�م للم�رة الثانية". وذك�ر البنك 
من جه�ة أخ�رى، أن "توقع�ات وحدة 
االستخبارات االقتصادية تشر إىل فرق 
طفيف باألرقام"، موضحاً أنها "سجلت 
نمواً يف العراق بنسبة 8.5% لعام 2012، 
لع�ام   %8.2 بنس�بة  نم�واً  وتوقع�ت 
2013".لكن البنك عاد ليؤكد أنه يتوقع 
أن "يس�جل نمو اقتصاد العراق نس�بة 
مس�تقرة ب�9% خ�ال األع�وام املمتدة 
أن  إىل  مش�راً  و2017"،   2013 ب�ن 
"ه�ذا النمو يعود يف املقام األول الرتفاع  
إنت�اج الب�اد للنف�ط". وأعلن�ت وزارة 
النفط، يف 23 ترشين الثاني 2012، عن 
ارتف�اع الصادرات النفطي�ة واإليرادات 
م�ع نهاي�ة 2012 عىل الرغم من س�وء 
األح�وال الجوي�ة التي ش�هدتها املوانئ 
الجنوبي�ة، فيما أكدت أن الحصة األكرب 
ذهب�ت إىل األس�واق اآلس�يوية. وح�ذر 
البنك يف تقري�ره من أن "أعمال العنف، 
خاصة تلك التي تقع يف املناطق املركزية 

كبغداد، ستستمر يف تعطيل االقتصاد"، 
مستدركاً بالقول أن "التحسن امللحوظ 
يف الوض�ع األمن�ي سيس�اعد يف تعزي�ز 
النشاط االقتصادي يف بعض املحافظات 
الجنوبية والغربية التي تعد أكثر تجانساً 
من الناحية الدينية، مما سيؤدي بالتايل 
إىل زيادة تجارة الجملة واملفرد". ولفت 
البنك أيضاً إىل أن "الصن س�تكون ثاني 
أرسع بل�د نم�واً يف العالم لع�ام 2012، 
م�ع تس�جيل النات�ج املح�يل اإلجم�ايل 
تحسناً بنس�بة 7.7%"، مؤكداً يف الوقت 
نفس�ه أن "أهم عرش أس�واق يف العالم 
ستس�جل نمواً بنس�بة 5.5% فقط هذا 
الع�ام بس�بب مش�كات م�ع منظم�ة 
والتنمي�ة".وكان  االقتص�ادي  التعاون 
رئيس الوزراء الربيطاني الس�ابق توني 
بلر أكد، خال مؤتم�ر مجلس األعمال 
العراق�ي الربيطان�ي الرابع ال�ذي عقد 
يف لن�دن يف 6 ترشين الثان�ي 2012، أن 
العراق س�يصبح من أرسع البلدان نمواً 
وسيشهد هذا العام نمواً بمعدل 9 باملئة، 
يف وق�ت ترتف�ع في�ه عائ�دات النفط، 
وفيما لفت إىل أن اقتصاده تضاعف هذا 
العام م�رات عدة مقارن�ة بحجمه قبل 
10 س�نوات، رج�ح أن تس�جل عائدات 
الب�اد ارتفاع�اً بمقدار ثاث�ة أضعاف 
بحل�ول ع�ام 2020. وكان�ت الوكال�ة 
األمركي�ة للتنمية الدولية أعلنت، يف 11 
ترشين األول 2012، عن تخصيص 200 
مليون دوالر لتمويل مش�اريع مختلفة 
يف الع�راق خ�ال الع�ام الح�ايل 2012، 
فيما عزت تقليص تمويلها للمش�اريع 

إىل التحس�ن األمن�ي وق�درة الع�راق 
املالية، مؤكدة حاجة الباد إىل تطوير 
ولي�س  والفني�ة  اإلداري�ة  الق�درات 
النف�ط ق�د  لألم�وال. وكان�ت وزارة 
وقع�ت منتصف تموز امل�ايض عقوداً 
أولية للتنقي�ب واالس�تثمار يف الرقع 
االستكش�افية 8، 9، 12 م�ع رشكات 
نفطي�ة عاملي�ة ف�ازت ضم�ن جولة 
الرتاخي�ص الرابعة التي ب�دأت يف 30 
أيار ل�12 رقعة استكشافية يف مناطق 
متفرقة من الباد، منها سبعة حقول 
غازي�ة وخمس�ة نفطي�ة. وح�ددت 
منظمة الدول املصدرة للنفط "أوبك" 
حصة العراق بثاثة ماين و800 ألف 
برمي�ل يومي�اً، لكنه ال يصدر س�وى 
مليون�ن و500 الف برمي�ل  يومياً يف 
الوق�ت الحارض، ويت�م تحديد حصة 
التصدير باالتفاق بن الدول األعضاء 
واملنظم�ة، ويعتم�د ذلك ع�ىل بعض 
املعاير أهمها احتياطي كل دولة، مع 
أن الع�راق يطالب بزيادة حصته بناًء 
عىل ما يقول إنها "اكتشافات نفطية 
جديدة" لديه. ويص�در العراق نفطه 
الخ�ام م�ن مين�اءي الب�رصة وخور 
العمي�ة ع�ىل الخليج العرب�ي، فضاً 
ع�ن ميناء جيهان الرتك�ي عىل البحر 
املتوس�ط، وع�ن طري�ق الش�احنات 
األردن، وتبل�غ نس�بة  إىل  الحوضي�ة 
الص�ادرات العراقية من نفط البرصة 
نحو 90 باملئة، يف حن تصدر النس�بة 
املتبقية من حقول نفط كركوك شمال 

الباد عرب ميناء جيهان الرتكي.



« بقول�ه: »هذا  وصف الش�يخ عبدالل�ه العالي�ي »اللبنانيَّ
الب�دوي املتأنق«، وهو وصف دقيق بأبعاد متنوعة، ألنه يطاول 
مرحلة ممتدة من التاريخ العربي الحديث واملعارص، فإذا كانت 
الديموقراطية التي يتغنى بها اللبنانيون ليس�ت س�وى الزينة 
للعصبيات العائلية والطائفية التي تتحكم بلبنان منذ أكثر من 
قرن وتركت آثاراً دامية ومستمرة يف تاريخه الحديث واملعارص، 
فكي�ف توص�ف الديموقراطي�ة يف مجتمعات عربي�ة لم تبتعد 
إال قلي�اًل عن الب�داوة الحقيقية؟ علماً أن نف�وذ زعماء القبائل 
والعش�ائر، والتحالف بني العصبية القبلي�ة والعصبية الدينية 
أنتج�ا معاً رصاعاً مس�تمراً بني القبيل�ة والدولة العرصية عىل 

امتداد العالم العربي.
ُكتبت حول هذه الظاهرة دراس�ات علمية رصينة بمناهج 
تاريخية وسي���اسي����ة وس����وس�ي���ول��وج���ي��ة 
وأنثروبولوجي�ة متنوع�ة، وه�ي ت�كاد ُتجمع ع�ىل أن القبلية 
تس�يطر عىل الدولة العرصي�ة. ويف هذا دالل�ة واضحة عىل أن 
التاريخ العربي يس�ر باالتجاه املعاك�س بعد توصيف املرحلة 
الراهنة بأنها عودة من الدولة إىل القبلية، ومن االنتماء الوطني 
إىل االنتماء القبي، يضاف إىل ذلك أن مؤسسات الدولة العرصية 

ل�م تصم�د طوي�اًل، وأّن مؤسس�ات املجتم�ع املدن�ي املرافقة 
للدول�ة العرصي�ة عجزت ع�ن مواجه�ة مؤسس�ات املجتمع 
األهي الس�ابقة عىل والدته�ا، ويف طليعتها الطائف�ة والقبيلة 

والعشرة.
من هنا، يشكل كتاب الباحث غسان الخالد »البدوقراطية: 
ق�راءة سوس�يولوجية يف الديموقراطي�ات العربي�ة«، الصادر 
ع�ن »منتدى املع�ارف« )بروت 2012( ، إضاف�ة نوعية يف هذا 
املج�ال، فتضم�ن عناوي�ن ب�ارزة كالديموقراطية الش�عبية، 
والش�وراقراطية، والديموقراطي�ة التوافقي�ة ع�ىل الطريق�ة 
اللبناني�ة، والعصبية والدين والس�لطة، والس�لطة يف الذهنبية 
القبلية، وإشكالية املواَطنة والرعية، وأخراً البدوقراطية. يبدو 
أن املؤلف أعط�ى العنوان األخر للكت�اب بأكمله ألّن املصطلح 
جديد ويس�تحق التوقف عند نقاطه الثالث: التنظيم الس�يايس 
الوط�ن  البدوقراطي�ة، والديموقراطي�ة يف  القب�ي، وتعري�ف 

العربي.

الدميوقراطية العربية

وتأسس الجانب النظري فيه عىل خلفية متداولة، ومفادها 

أن الديموقراطي�ة وجدت يف الغرب بيئ�ة مالئمة وحاضنة لها، 
فتفاعلت معه�ا تدريجياً إىل أن دخلت يف صلب الذهنية الغربية 
وتحولت ثقاف�ة عامة تعترب الديموقراطي�ة منهجاً يف التفكر 
وأس�لوباً يف العم�ل الس�يايس أكث�ر مما هي صيغة مرس�ومة 
املعال�م ومح�ددة املنب�ع. باملقاب�ل، واجه�ت الديموقراطية يف 
املجتمع�ات العربي�ة العصبية الدينية الح�ارضة بقوة يف البنى 
االجتماعية. وشكل تحالف البيئة االجتماعية والدين اإلسالمي 
منظومة قيم ثقافية واقتصادية وسياس�ية قادت مجتمعة إىل 
والدة ذهنية عامة تسم املجتمع العربي بسمات خاصة جعلته 
عاج�زاً عن التفاع�ل اإليجابي مع املفاهي�م الخارجية، خاصة 

تلك التي ُفرضت عليه بالقوة.
البدوقراطي�ة ال يق�دم إضاف�ة نوعي�ة يف عل�م  مفه�وم 
االجتم�اع الس�يايس، كمصطل�ح الش�وراقراطية، الت�ي تعني 
املواءم�ة ب�ني مفهوم�ي الش�ورى اإلس�المي والديموقراطية 
الغربي�ة. لك�ن أهميت�ه، يف رأي املؤلف، أنه مصطل�ح يعرّب عن 
البني�ة االجتماعي�ة ومنهج التفك�ر الذي يغلب ع�ىل املجتمع 
العرب�ي مقرون�اً بآلية العمل الس�يايس التي يس�ميها خلدون 
النقي�ب »القبلية السياس�ية« أو الديموقراطي�ة القبلية. لذلك، 
أس�هب يف اس�تعراض املدلوالت العملي�ة للمفاهي�م النظرية، 
كالديموقراطي�ة الش�عبية، والش�وراقراطية، والديموقراطية 
التوافقية، والعصبية وعالقتها بالدين والس�لطة، والس�لطة يف 
الذهنية القبلية. وتوقف ملّياً لرشح مفهوم البدوقراطية، الذي 
يطاول مختلف مجاالت الحياة ، مؤكداً وجوده كنسق سيايس 

موروث وممارس.
انطل�ق تحلي�ل مفه�وم البدوقراطي�ة م�ن أس�س الحياة 
االجتماعية يف الصحراء، حيث ال يس�تقيم دين إال بجماعة، وال 
تك�ون جماعة إال بالس�مع والطاعة، لكن العصبية ال تتوس�ع 
فقط بالسمع والطاعة بل وأيضا بالتحالف القائم عىل الزواج. 
وليس�ت القبلية عىل هذا األس�اس مجرد ارتباط بالدم، بل لها 
أوجه ثقافية وتربوية واقتصادية وسياس�ية مختلفة. علماً أّن 
ه�ذا املفهوم ُبني ع�ىل مقولة نظرية ترى أن ثّمة تش�ابهاً بني 
الذهنية والوجدان الجمعي. فالذهنية هي سلسلة من النماذج 
الجاه�زة واملوروث�ة والتقليدي�ة الصالحة للس�لوك الراهن. و 
تع�ود صالبة الذهني�ة إىل العنارص األربعة التي تتش�كل منها، 
وهي: التجربة السياس�ية التاريخية، إطار املجتمع االقتصادي 
الخ�اص، الظ�روف والبيئة الجغرافية، النس�ق الع�ام للثقافة 

ومنظومة قيمه األخالقية وتصوره للكون.
ويقوم التنظيم الس�يايس الَقَبي عىل الزعامة السياسية يف 
القبيلة والعش�رة ويرتبط بمفهوم الجاه والعوامل املساعدة. 
أما املشيخة الوراثية، فعىل صلة بمجلس الشورى داخل العائلة 

يف معظم أقطار الخليج العربي.
فالبدوقراطي�ة تعريف�اً ه�ي نظ�ام حك�م س�يايس تكون 
أم�ا  القبلي�ة،  للذهني�ة  وفق�اً  في�ه  السياس�ية  املمارس�ة 

الديموقراطي�ة ف�ال تزال مرشوع�اً لم تكتم�ل فصوله حتى يف 
أكثر البلدان ديموقراطية. وهو ال يزال ضبابياً يف العالم العربي 
املحك�وم بالذهني�ة القبلية، مع م�ا يتبع ذلك من آثار س�لبية 
عىل الدول�ة العرصية -أو الحديثة- ومؤسسس�اتها وقوانينها 
وس�لطاتها التنفيذية والترشيعية، هذا باإلضافة إىل فشل مبدأ 
فصل السلطات، ومفاهيم الحرية، والوطن واملواَطنة والسيادة 

وحقوق اإلنسان العربي الفرد.
يض�اف إىل ذل�ك أن املجتمع األه�ي يف البدوقراطية العربية 
م�ا زال نقيض�اً للمجتمع املدن�ي طاملا أن املجتم�ع األهي غر 
خاضع باملطلق لس�لطة الدول�ة، يف حني أن قّوة املجتمع املدني 
ه�ي من ق�وة الدولة العرصي�ة، والعكس صحي�ح . أّما وجود 
مؤسس�ات عرصي�ة يف دولة ضعيفة فال يؤك�د بالرضورة عىل 
وج�ود الديموقراطي�ة فيها. لذل�ك بقيت مؤسس�ات املجتمع 
األهي قوية ومتماس�كة يف ظل أرُس عربي�ة حاكمة منذ عقود 
طويل�ة، وع�ززت وجوده�ا بالتضام�ن العائي عرب املؤسس�ة 
القبلية، واملؤسس�ة الدينية، والتّجار، وقادة الطوائف، ورشائح 
من الطبقات الوس�طى والعمال من املواطنني، وهي كلّها ذات 

صلة بالدولة التضامنية يف صيغتها البدوقراطية.
بق�ي أن ننّوه إىل أن انتش�ار التعليم لم يخّف�ف من الوعي 
القب�ي، بل زاده صالب�ة يف األزم�ات السياس�ية واالقتصادية 
واالجتماعية التي تشهدها الدول البدوقراطية، وهي ال تستطيع 
إقام�ة التع�ارض مع الس�لطة الديني�ة، بل تتس�امح ُمكرهة 
مع مؤسس�ات دينية أو طائفية بات�ت تنازعها والء املواطنني 

يف املرحل�ة الراهنة. وم�ردُّ ذلك إىل أن املؤسس�ة الدينية يف دولة 
البدوقراطية هي امتداد لسلطة الدولة التي تمنحها صالحيات 
واس�عة للرقاب�ة ع�ىل الن�اس والكت�ب والفن�ون واملطبوعات 

واملرسح واألغاني والنوادي الفكرية وغرها...
م�ع إع�ادة إنت�اج الذهني�ة القبلي�ة انتف�ت كل أش�كال 
الديموقراطية الس�ليمة، وهيمن زعماء الطوائف عىل املجتمع 
باس�م الدين، وزعم�اء القبائل باس�م العصبي�ة القبلية. لذلك 
ي�دور العالم العرب�ي يف حلقة مفرغ�ة ب�ني البدوقراطية، من 
حي�ث هي قوة س�ائدة ومس�يطرة بالعن�ف الرم�زي واملادي، 
وبني الديموقراطية املغيبة مع الديموقراطيني، بس�بب هيمنة 
مجال�س الش�ورى الديني�ة، والذهنية القبلية، وهما تش�كالن 

السمة األساسية للمجتمع العربي املعارص.
أخراً اس�توضح املؤلف مالمح املس�تقبل يف ظل ما يشهده 
العال�م العربي من حركات احتجاجية وصفت بالربيع العربي، 
ويب�دو أن األم�ل يف تغي�ر ه�ذه اللوح�ة الس�وداوية ضئي�ل، 
فالديموقراطي�ة الس�ليمة بحاج�ة إىل ق�وى اجتماعية كبرة 
وممارس�ات عقالنية متدرجة لالس�تفادة فقط من كل ما هو 
إيجاب�ي يف ال�راث العربي، لك�ّن نجاحها يبقى ره�ٌن بتجاوز 
البدوقراطية وأخواتها، مع االنفتاح التام عىل العلوم العرصية 
والتكنولوجيا املتطورة لتوليد تراث عقالني جديد يقيم التوازن 
ب�ني األصال�ة واملعارصة ويكون ق�ادراً عىل مواجه�ة تحديات 
ع�رص العومل�ة. كتاب متمي�ز يق�ّدم إضافة نوعي�ة إىل املكتبة 

العربية.
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     احمد بخيت/ م�سر

أَْسَماُؤَنا الّصحراُء واْسُمَك أْخرَضُ
                                            أرني ِجراَحك كّل جرٍح َبْيدُر

يا ِحنطَة الفقراِء يا نبع الرضا
                                        يا صوَتنا والصمُت ذئٌب أحمُر

يا ذبَح هاجر يا انتحابَة مريٍم
                                             يا دمَع فاطمَة الذي َيتَحّدُر

إٍيٍه أبا الشهداِء وابَن شهيِدهم
                                        وأخا الشهيِد كأن يوَمك أْعرص

ُ
جسٌد من الذِّْكِر الحكيِم أديُمُه

                                         درٌع عىل الديِن القويِم وِمْغَفُر

عاٍر وتكسوه الدماُء مهابًة
                                 ال غمَد يحوي السيَف ساعَة ُيْشَهُر

األنبياُء املرسلوَن إزاَءُه
ُ                                          "والروُح واملأُل املالِئُك " ُحرضَّ

ومحمٌد ُيرِخي عليِه رداَءُه
                                    ويقول: يا َولََداه ُفزَت وأُْخرِسوا

يا أظمأ األنهاِر َقبلَك لْم تُكْن
                                       َتروي َظما الدنيا وتظمأُ أْنُهُر

لوال قضاُء الله أن تظما له
                                     لسعى إليك من الجناِن الكوثُر

يا عارَي األنواِر مسلوَب الرِّدا
                                    بالنوِر ال بالَثوِب ُطْهُرَك ُيْسَرُ

يا دامَي األوصاِل ال َقرْبٌ لُه
ْمَس ليسْت ُتْقرَبُ                                      أْفِديَك إِنِّ الشَّ

ُطالُّب موتك يا اَْبَن ِبْنِت محمٍد
                               َخرَجوا من الصحراِء ثم تصّحروا

وكأن خيل الله لم تركض بهم
                                      والسامرين بمكة لم يسمروا

وكأن برًقا ما أضاء ظالمهم
                                  فمَشوا تجاه النور ثم استدبروا

وكأنما ارتدوا عىل أعقابهم
                                         فأبوك أنت وهم جميعا خيرُب

وا فيك عطراملصطفى أَولم يشمُّ
                                     كذبوا فعطر املصطفى ال ُينَكُر

كلُّ القصائِد فيك أمٌّ ثاكٌل
                                          يف ِحْجرِها طفُل النبوِة ُينحُر

�سعر

احلســـــني 

ال�سيد جنم 

لعله�ا املصادفة، أو هي حيوي�ة ورضورة املوضوع، هو ما تجىل فيما نرشه 
القس�م الثقايف م�ن موقع "ميدل ايس�ت أونالين" حول قضي�ة أو قضايا النرش 
الرقم�ي ب�كل عنارصه، وتأث�ر التقنية تحدي�دا ىف مجال اإلب�داع والنرش. ما أن 
تهدأ القضية تثار ثانية وبدرجة أعىل وأش�د من االهتمام وقد تبدو من التناقض 
أيضا. والطريف أن ما نرش جاء موجزا ملجمل اآلراء حوله. وهو ما تمثل ىف حوار 
الش�اعر أحمد فضل ش�بلول م�ن جهة, حيث عن�ون حوار دار معه عىل لس�ان 
"ش�بلول": "حان الوقت لنودع األدب الورق�ي".. بينما ىف املقال اآلخر حول ندوة 
لألديب السعودي حمد بن عبدالله القايض حول ندوة له يف معرض الشارقة الدويل 
للكتاب، واملقال تحت عنوان "القايض يؤكد تفاؤله بمستقبل الكتاب الورقي". 

فيم�ا يلخص األول رؤيته عىل لس�ان كات�ب الحوار: "يؤك�د األديب املرصي 
أن العال�م دخ�ل نف�ق اإللكرونيات، ويرى أن أدب�اء الورق ونتاجه�م إىل زوال"، 
يلخص الثاني رؤيته عىل لسان كاتب املقال: "الكاتب السعودي يرى أن الوسائل 
والوسائط الحديثة ال تمتلك املصداقية واملوثوقية الكاملة فيما يتعلق باملعلومات 

املنبثقة عنها كما هو الحال مع الكتاب الورقي". 
وقد بلغ "شبلول" ذروة التعبر عن وجهة نظرة، ويقول: "مصر أدباء الورق 
حت�ى اآلن مضم�ون، ولكن بعد عرشة أع�وام عىل األكثر س�تصر أعمالهم التي 
تطب�ع ع�ىل الورق اآلخذ يف الزوال والتبدل ش�يئا فش�يئا، ذلك أننا س�نتعامل مع 
ال�ورق مثلما نتعام�ل اآلن مع املخطوطات والنص�وص املكتوبة عىل األحجار أو 

عىل ورق الربدي وجذوع األشجار".
وأيضا ب�دا "القايض" هكذا مح�ددا لرأيه يقول: "الح�رف املطبوع والكتاب 
املطب�وع باقي�ان، ألن الكتاب�ة هي الحقيق�ة األنق�ى، وهناك ارتب�اط وجداني 
بالكتاب لدرجة أننا نش�عر بأننا نفكر بش�كل أفضل عندم�ا نتعانق مع الكتاب، 
كما أن الوسائل والوس�ائط الحديثة ال تمتلك املصداقية واملوثوقية الكاملة فيما 
يتعلق باملعلومات املنبثقة عنها كما هو الحال مع الكتاب الورقي األكثر موثوقية 

ومصداقية".
وهك�ذا ب�دا وكأننا أم�ام ط�ريف نقي�ض، أو كأننا ب�ني رؤيتني.. ب�ني التنبؤ 
واس�ترشاف مس�تقبل من وجهة نظر، وأخرى تس�عى للتمس�ك بأطراف املتاح 

والتعلق به خشية عليه من الضياع أو التاليش.
وأظ�ن أن جذر الرأيني يرتكن ع�ىل خصائص ومعطي�ات "التقنية الرقمية" 

التي قد ينظر إليها بالتفاؤل أو الخوف أو التشكك. 
هناك حقائق مؤكدة من الواجب اإلشارة إليها ىف البداية، أال وهى:

.. إن التقني�ات املس�تحدثة دوما ىف مجال اإلبداع والف�ن وما يتعلق بهما مثل 
"نرش الكتب"، أن التقنية األحدث ال تلغي تقنية فنية إبداعية أخرى، حيث لم يلغ 
التليفزيون السينما السابقة علية، كما لم تلغ السينما املرسح السابق عليها، بل 

نشاهد تزاوجا وامتزاجا فنيا بني كل األطراف.
كما أن الحقائق اإلحصائية تشر إىل اآلتى ىف مجال النرش "نرش الكتب": 

.. إن مبيع�ات دور النرش الورقي االملانية بمع�رض "فرانكفورت" هذا العام 
باملانيا )2012( قد انخفضت إىل 50% مقابل العام الس�ابق فقط، ىف مقابل رواج 

الكتاب الرقمي.. نظرا لتنافس الكتاب الرقمي وتعدد ميزاته.
كذلك أعل�ن ىف 2011 أن مبيعات الكتاب الرقمي بالواليات املتحدة األمركية، 
خ�الل الع�ام الس�ابق عليه بلغ�ت 90 ملي�ون دوالر، ويمثل الرق�م ضعف قيمة 

مبيعات السنة السابقة عليه.
وهك�ذا تتأك�د حقيق�ة أن التقنية الرقمي�ة قادمة وبقوة تختل�ف معدالتها 
م�ن بلد إىل آخر، ب�ل ومن فئة أو رشيحة من القراء إىل أخ�رى، وهو ما يرجع إىل 
عدة اعتبارات كثرة، منها التعليم والثقافة واملس�توى االجتماعي، باإلضافة إىل 

التنافس التجاري وغر ذلك.
وبالنظر إىل مجمل تحفظات القايض، عىل التقنية الرقمية وخصوصا ىف مجال 
القراءة، وتلك النظرة املتشائمة، ومشاعر التخوف اآلن، نرى أنه ال مربر لها حيث 
اعتم�دت الجامعات اآلن تلك البحوث املس�جلة للحصول عىل درجتي املاجس�تر 
والدكت�وراه معتمدة عىل رص�د الروابط الخاصة بتلك املراجع الرقمية.. لس�بب 
بس�يط أن تلك املراجع يمكن الرجوع إليه�ا والتأكد من قيمتها العلمية.. كما أن 
هناك الكثر )جدال( من املواقع العلمية واملكتبات الرقمية التي ىف مستواها ربما 

أفضل من مكتبات عامة ورقية كثرة. 
وأش�ر هنا إىل أن املوس�وعة الربيطانية الش�هرة، لم تعد من�ذ عامني تنرش 

ورقيا، مكتفية بالنرش الرقمي، وتبعها موسوعات عاملية أخرى اآلن.
ما املشكلة إذن وما رس التخوف؟

أرى أن "االعتي�اد" هو الرس وراء تلك الرؤي�ة املتخوفة، بينما أثبتت التجربة 
العملية إىل إمكانية تجاوزها.. سواء باكتساب عادة جديدة بالقراءة من الشاشة 
مبارشة، أو بالنظر إىل األجيال الجديدة التي اكتس�بت عادة القراءة من الشاش�ة 

مبارشة. 
ىف املقاب�ل ما ش�اء "ش�بلول" التعرض له، أال وه�و اإلب�داع الرقمي والنرش 
الرقمي معا، وأنهما سوف يطغيان عىل الورقي.. فال يزال مفهوم اإلبداع الرقمي 
ملتبس�ا عند الكثرين. وان استشهد بما أنجزه "س�ناجلة" من أعمال إبداعية، 
فه�ي ما زالت محدودة بالعالم العربي، وان راجت ىف بعض البلدان مثل فرنس�ا. 
وهذا النمط الجدي�د من اإلبداع االدبى املعتمد عىل خصائص الرقمية من طغيان 
"الصورة – الصوت - اللون- الحركة" ىف مقابل تضاؤل توظيف "الكلمة".. أقول 

ال يزال هذا اللون من التعاطي ضئيال وىف حاجة إىل الرويج والوعي به. 
بينم�ا قد يفهم البعض وهم الغالبي�ة أن اإلبداع الرقمي هو كل ما ينرش عىل 
الشاشة الرمادية وهو ما يحيلنا فورا نحو قضية "النرش" عموما.. وقد استشهد 
بتجربت�ه وعدم التحمس للنرش الورقي، فهي قضية تعرب عما أرشت إليه س�لفا 
م�ن عدم طغيان تقنية عىل أخرى.. وأرى بقاء الكتاب الورقي والنرش الورقي ىف 

مقابل النرش االلكروني أو الرقمي ألسباب عدة ربما تحتاج إىل مقال آخر.
وال ت�زال القضية يف حاجة إىل كثر م�ن التناول ومن عدة جوانب، وأظن أنها 

ستتجدد حتما، فهي قضية الثقافة يف املستقبل القريب جدا!

امل�ستقبل العراقي: متابعة
أطلقت مؤسس�ة الفكر العربي٬ مؤخرا يف مؤتمره�ا بدبي التقرير العربي 
الخام�س للتنمي�ة الثقافية٬ ال�ذي يرصد واق�ع التنمية الثقافي�ة يف 20 دولة 
عربية. وحس�ب املؤسسة٬ الجهة الراعية للتقرير٬ يعد هذا األخر٬ والذي حمل 
ه�ذا العام عنوان "االقتصاد العربي القائم ع�ىل املعرفة" األول من نوعه الذي 
تطلقه مؤسسة ثقافية عربية بتمويل عربي"٬ ويغطي واقع التنمية الثقافية 

يف حوايل 20 دولة عربية.
ويتضمن التقرير جردا دقيقا ورصدا معمقا ألهم مظاهر التنمية الثقافية 
يف البلدان العربية٬ خالل الس�نة الجارية٬ من خالل تحليل واقع تطور مجاالت 
التعليم واإلعالم والتأليف والنرش وتقنية املعلومات واإلبداع بأجناسه املختلفة٬ 
كالش�عر والرسد والس�ينما والدراما التلفزيونية واملرسح واملوسيقى والغناء٬ 
فض�ال عن اس�تعراضه للحصاد الفكري والثق�ايف العربي وإب�راز أهم مالمح 

الحراك الثقايف يف البلدان العربية خالل سنة كاملة.
ويف كلمته خالل حفل إطالق هذه الوثيقة الثقافية الس�نوية٬ أشاد رئيس 
مؤسس�ة الفكر العرب�ي٬ األمر خال�د الفيصل٬ بجه�ود الفعالي�ات الثقافية 
والفكري�ة واإلعالمية العربي�ة التي أرشفت عىل إنتاج ه�ذا التقرير٬ معتربا أن 

إطالق هذا األخر٬ يمثل "خطوة بناءة ولبنة أساس�ية للنهوض بواقع الثقافة 
والفكر يف العالم العربي". 

ويف ه�ذا الس�ياق٬ أعرب األمر خالد الفيصل عن أمل�ه يف أن تطلع الجهات 
الحكومي�ة املختصة وأصحاب القرار يف الوط�ن العربي عىل مضامني التقرير٬ 
وأن "تأخذ مضامينه ع�ىل محمل الجد٬ ملا يتضمنه من آراء واقراحات كفيلة 

بالنهوض بواقع الثقافة واإلبداع يف البلدان العربية." 
وخ�الل هذا اللق�اء٬ تم تكريم رؤس�اء تحرير ع�دد من الصح�ف العربية 

الراعية للتقرير.
يش�ار إىل أن مؤسس�ة الفكر العربي٬ هيئة ثقافية عربية تتخذ من بروت 
مقرا لها٬ وهي تروم الدفاع عن ثوابت? األمة العربية وقيمها وهويتها٬ وتعزيز 
التضام�ن العربي ودع�م البحوث العلمي�ة ذات الصلة واالهتمام بالدراس�ات 

املستقبلية التي تعنى بالفكر والثقافة العربية.
ويأت�ي إطالق ه�ذا التقرير يف إطار أيام ثقافية وعلمية تنظمها مؤسس�ة 
الفكر العربي بدبي عىل مدى ثالثة أيام. ويش�ارك يف هذه التظاهرة٬ نخبة من 
املفكري�ن واملثقفني واللغويني من مختلف البلدان العربية٬ من بينهم أس�اتذة 

وباحث�ون وإعالمي�ون مغارب�ة.

وكانت املؤسس�ة قد أطلقت بدب�ي أيضا٬ مرشوع "لننه�ض بلغتنا" الذي 
يروم النهوض باللغة العربية واإلعالء من ش�أنها ووقف تدهور استخدامها يف 

مختلف الدول العربية.
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مظاهر التنميـــة الثقافيـــــة عربيــــًا

الكتاب الرقمي بني النبؤة والتخوف!



 توج�د جملة من القضاي�ا األدبية، 
ما زالت النخب الثقافية مش�غولة بها، 
ولم تحسم أمرها حول التعاطي معها، 
س�واء بالرف�ض املطلق له�ا أو القبول 
الت�ام بها، أو حتى التوقف يف املنتصف، 
وقب�ول البعض ورف�ض البعض. وهذا 
الشتات أدى إىل نوع من الرتاجع املعريف 
وأعاق أن تكون رسعة التغيري يف املجاالت 
األدبية باملس�توى املطلوب.. واملقصود 
بالتغي�ري تل�ك الرسع�ة يف التفاعل مع 
اإلنس�ان وهمومه وقضاياه، ما يسفر 
عن إنتاج أدب�ي يتوافق مع أمة عريقة 

وكبرية كاألمة العربية. 

اجلوهر واملظهر 
ناقش�ت تلك امللتقي�ات املتخصصة 
جوانب فنية ولوجس�تية ومالية تتعلق 
بضعف حركة النرش العربية، لكنها لم 
تق�رتب من قضية جوهري�ة لها عالقة 
باألزمة، هي ما يتعلق باملثقفني أنفسهم 
وبصف�ة عام�ة األدي�ب العرب�ي، الذي 
تحول إىل ش�خص يقدس النوع األدبي، 
ويداف�ع عن�ه ويناف�ح، وكأنه ش�كل 
مقدس ال يجوز املساس به أو تطويره، 
ل�ذا تجد حركة التحدي�ث يف هذا املجال 
بطيئة. فعىل سبيل املثال، ما زالت ماثلة 
يف األذهان تلك األزمة التي رضبت األروقة 

شكل العربية األدبي�ة، عندما بدأ 
الكتابة الشعرية يف التغري، 
فظهر ما يس�مى بش�عر 
النثر أو الشعر الحر، وما 
الجديد  الن�وع  القاه هذا 
واس�تنكار  جف�اء  م�ن 
مض�ت  وق�د  وهج�وم. 
عدة عق�ود حتى هدأت 
عواص�ف القتال يف هذا 
املضم�ار، ول�م تكن له 
أي فائدة تذكر س�وى 
أن هذا الس�جال أوقف 
الش�عري،  التدف�ق 
أو ع�ىل األق�ل أصاب 
بالتوج�س  الق�ارئ 
ذلك  والهروب، وكان 
عىل حساب الحركة 
الش�عرية نفس�ها، 
حس�اب  وع�ىل 
تطوره�ا وتوه�ني 
الدراسات املعقودة 
م�ن أجلها. يف هذا 
نتذك�ر  الس�ياق 
ثمين�ة  كلم�ات 
للدكت�ور رشب�ل 
كتابه  يف  داغ�ر، 
القيم “الشعرية 
بي�ة  لعر ا
 ، ” يث�ة لحد ا
ع�ن  الص�ادر 
أزمن�ة  دار 

للن�رش والتوزي�ع، عندما ق�ال: “كرس 
العمود الش�عري، هذه العب�ارة راجت 
العربي�ة  النقدي�ة  األدبي�ات  يف  كث�ريا 
للتدليل عىل حركة الش�عر الحر � هذه 

الحرك�ة الت�ي تخل�ت منذ ع�ام 1947 
عن البح�ور الش�عرية املعروف�ة، ملاذا 
الك�رس؟ هل اس�تعملت ه�ذه العبارة 
اس�تكماال لص�ورة العم�ود، فالعم�ود 
يك�رس عملي�ا، أم للدالل�ة ع�ىل نهاية 
عه�د مدي�د م�ن الس�يطرة العروضية 
الطاغية، التي ال تس�تقيل مثل الطغاة 
بل يتم كرسها، وحس�ب؟ عندما نتأمل 
بهدوء حقيق�ة الثورة الت�ي أعلنتها يف 
ع�ام 1947 ن�ازك املالئكة م�ع قصيدة 
“الكول�ريا”، وبدر ش�اكر الس�ياب مع 
قصيدة “هل كان حبا؟” يتضح الفارق 
بني حقيقة هذا التغري الفعلية والكتابة 
عنه. هذا يف�رس، بصورة غري مبارشة، 
كم كان الش�عراء يضيقون ذرعا بهذه 
القي�ود )العروضية( بحيث ثاروا عليها 
وكرسوها، لهذا تبدو حركة الشعر الحر 

حركة إيقاعية قبل أي أمر آخر”. 
 الرفض العربي متواصل لكل جديد 
املقاوم�ة والتهوي�ن والتقليل  لدرج�ة 
من ش�أن أي مؤل�ف يخرج ع�ن إطار 
التجنيس � النوع األدبي � فعندما يظهر 
منجز أدبي ال بد من تصنيفه أهو شعر 
أم رواية أو مجموعة قصصية، مرسح 
وغريها من األجن�اس األدبية املعروفة، 
يظهر االحتق�ار والنقد ال�الذع � طبعا 
دون تعميم � حيث توجد أسماء عربية 
نقدية كان�ت بعيدة تماما عن التعصب 
األدبي، وعىل سبيل املثال فإن ممارسة 
ملج�رد  اإلقص�اء 

محاولة التحديث لم يفعلها 
الش�اعر والناق�د والدكت�ور عبدالعزيز 
املقالح، فقد كتب مقالة حملت عنوان: 

“الكتاب�ة خ�ارج قضب�ان األجناس 
األدبي�ة املألوفة”، معلق�ا عىل كتاب 
وصل�ه بعن�وان: “ألنك إنس�ان”، من 
تأليف عبدالله زاي�د، ولم يكن يحمل 
ه�ذا الكت�اب أي مالم�ح للش�عر أو 
للقص�ة أو ألي جن�س أدب�ي، فكتب 
قائ�ال: “يف زمن البحث ع�ن الحرية، 
ه�ذا الح�ارض الغائ�ب، يج�د األديب 
املبدع نفس�ه يف حال بحث مستميت 
ع�ن حرية ثاني�ة ال تق�ل أهمية عن 
الحري�ة األوىل، حري�ة الخ�الص من 
قضبان األش�كال األدبية التي خضع 
ويف  طويل�ة،  قرون�ا  املبدع�ون  له�ا 
ظل ه�ذا البحث املس�تميت يصطدم 
املب�دع العرب�ي باملفاهي�م الس�ائدة 
ع�ن األجناس األدبية والس�مات غري 
املش�رتكة فيم�ا يحاول يف ث�ورة غري 
آمن�ة العواق�ب أن يكش�ف طريق�ا 
جديدا. كتاب “ألنك إنس�ان” لعبدالله 
زايد، يبدأ ببيت شعري: مازلت أعرف 
أن الصدق معصيتي.. والش�وق ذنب 
وأن�ي لس�ت أخفي�ه، وكأن�ي به�ذا 
البيت من الش�عر يخت�زل املؤلف فيه 
نصوص�ه الجدي�دة، يختزل أش�واق 
ه�ذا الكت�اب وحنين�ه إىل ن�وع م�ن 
الكتابة م�ا يزال التفكري يف اجرتاحها 
يش�كل عند بعضهم نوع�ا من الذنب 
األدب�ي ومعصي�ة تس�تدعي التوبة، 
فقد مزج الش�عر بالنث�ر، واالنطباع 
بالق�ص، ويتق�دم الكات�ب إىل قارئه 
باس�طا ذنبه، أعني ش�وقه الذي 
قال عن�ه يف التقديم إنه 
لي�س يخفيه”. لقد كان 
الدكت�ور املقال�ح حال�ة 
التش�جيع  مختلف�ة من 

ملواصل�ة مثل ه�ذا التأليف 
التجريب�ي، فلم يص�ادر أو 
لجن�س  أو  لل�ون  يتعص�ب 
أدب�ي، بل تعاطف مع املؤلف 
الذي أجزم أن�ه وجد اللعنات 

واإلهمال والتجاهل. 

النقد ال�ساخط 
حقيقي�ة  بحاج�ة  ونح�ن 
ملث�ل ه�ذه الوقف�ات، خاص�ة 
النقدي�ة واألدبية  األس�ماء  من 
الكب�رية يف الوطن العربي. ولكم 
أن تتخيلوا أن مثل هذه القضية 
التي تعت�ر لدينا حالة معارصة، 
تح�رر منها الغرب من�ذ أكثر من 
ق�رن، لنقرأ م�ا قاله الفيلس�وف 
اإليطايل بينيديتو كروتشه )1956 
� 1866( عن األجناس األدبية: “من 
نظري�ة األجن�اس األدبي�ة والفنية 
تتفرع أس�اليب مغلوط�ة يف الحكم 
والنق�د، تقف بهم أم�ام األثر الفني 
فيتس�اءلون أهو منطبق عىل قواعد 
ش�عر امللحم�ة أم قواع�د املأس�اة؟ 
ع�ىل قوان�ني التصوي�ر الخارجي أم 
تصوير املشاهد؟ بينما كان عليهم أن 
يتس�اءلوا أهو معر حق�ا بل ومؤثر؟ 

أهو فصيح أم يتمتم”. 
هذه القضية � وهناك غريها � باتت 

عائق�ا فعليا أم�ام التحديث، بل أفرزت 
ممارسات نقدية من بعض النقاد، كأن 
يعل�ق عىل بعض املؤلفات بالس�خيفة، 
أو الهابطة واملتواضع�ة، أو كأن يقول 
عن مؤل�ف ما إنه يجهل كيفية التأليف 
والكتاب�ة. نع�م لدينا تعص�ب نخبوي 
نقدي، بل وتعصب م�ن بعض املؤلفني 
لجن�س أدب�ي محدد، فبمج�رد أن يقع 
ب�ني أيديهم كت�اب يحم�ل غالفه، عىل 
س�بيل املثال، عبارة مجموعة قصصية 
دون أن يعنى مؤلف�ه بضبط نصوصه 
وفقا لقواعد وضعه�ا نّقاد قبل عقود، 
ودخ�ل يف عوالم مبتدعة أخرجت النص 
م�ن معايري الح�دث وامل�كان والزمان، 
حتى تنصب عليه الكلمات الس�اخطة 
املؤمل�ة الت�ي تب�رش بفش�ل مرشوع�ه 

األدبي، وتقلل من تجربته. 
يف الحقيق�ة، إن اإلن�كار األدب�ي ال 
يتوقف عند هذه النقطة، بل يتجاوزها 
ليص�ل إىل إن�كار ألوان أدبي�ة � أجناس 
� أخ�رى تمارس ومعم�ول بها يف كافة 
أرجاء العالم، وال تفهم س�ببا لكل هذا 
التس�طيح والتجاه�ل أو حتى محاولة 
إنكار وجود هذا الجنس األدبي، وبالتايل 
تجاهل�ه.. وربما تفيد هنا اإلش�ارة إىل 
“الس�رية الذاتية”، فه�ي يف الغرب نوع 
أدب�ي يحظى باالع�رتاف والرتحيب، بل 
إنه�ا اليوم تعد من أهم األن�واع األدبية 
وأكثره�ا رواج�ا، وترحيبا م�ن القراء، 

وأكثر املؤلفني شهرة هم الذين احرتفوا 
كتابة السري، واملكتبة العربية يوجد بها 
اآلالف م�ن اإلص�دارات األجنبية عبارة 
عن س�ري ذاتية لقادة وزعماء وفنانني 
وموس�يقيني وحتى العبي ك�رة القدم 
فضال عن رجال األعمال، لكن هذا النوع 
األدبي يكاد يختف�ي يف الوطن العربي. 
بل من املفارق�ات املضحكة، أن املؤلفة 
أو املؤل�ف الروائي العربي عندما يصدر 
عم�ال روائيا يتلق�ى عرشات األس�ئلة 
جميعه�ا تتمحور حول: هل هذا العمل 
الروائي س�رية ذاتي�ة؟ وبطبيعة الحال 
يس�ارع املؤلف إىل النف�ي واإلنكار، وال 
ي�رتدد يف الترير والتوضي�ح، وأظن أنه 
ل�و طل�ب منه الحل�ف بأغل�ظ األيمان 
ب�أن عمل�ه الروائ�ي بعي�د عن�ه وعن 
حياته لفعل.  فهل ي�درك النّقاد العرب 
واملؤلف�ون واملبدع�ون عىل حد س�واء 
أننا نعيش يف زمن ذاب�ت فيه الفواصل 
وت�كاد تغي�ب في�ه التصنيف�ات؟ وأن 
االنغ�الق، أو االنحصار داخ�ل القوالب 
الجاه�زة من ش�أنه أن يفرم�ل حركة 
اإلبداع العرب�ي؟ يقول محمد عبيدالله، 
يف كتابه “بنية الرواية القصرية”: “يبدو 
أن الحدي�ث عن النوع الخ�اص لم يعد 
حارضا أو مسموعا، تماشيا مع حركة 
األدب وتطور النص�وص اإلبداعية، تلك 
النص�وص التي هجرت النقاء، وعمدت 

إىل اإلفادة من األنواع األخرى”.
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حامت ال�سكر  

 يواجهن�ي الش�اعر الراح�ل ج�ان دمو فجأة 
يف كاب�وس، كن�ُت ق�د تداولت س�ريته وش�عره 
وصعلكته وعدمية أفكاره وحياته يف سهرة مع 
أصدقاء من ش�هود مرحلته، واستعدنا حكايات 
ش�اعت عن�ه وتحدثنا يف ش�عره ال�ذي ينال من 
العناي�ة دوما أقل مما تأخ�ذه حياته البوهيمية 

أو العبثية أو املوسومة بالصعلكة.
 رأيت�ه يف الحل�م يجل�س ف�وق رشيط س�كة 
حدي�د منحنيا كم�ا يتكور جن�ني يف رحم، موليا 
ظه�ره لقط�ار قادم برسع�ة. أنزل من س�يارة 
تقف عند موقف قريب وأتحرك مرسعا لتنبيهه. 
يقف القطار فج�أة ويتحرك جان منزعجا. كان 
القط�ار قد قىض عىل رغبت�ه بالغياب نهائيا. لم 
يعبأ بمناداتي له باسمه بفزع. كان يتجه صوب 
الجهة األخرى ليدخل مبنى سيتضح يل أنه حانة؛ 
فيداعب النادل ويرجوه أن يسقيه، بينما يتجاهل 
الن�داءات من حوله. نتح�رك خارجني ويطل هو 
كشبح يف ظالم املكان وقهقهته املتعثرة يف فضاء 
فمه الفارغ من األس�نان تتصاعد حتى تتالىش. 
لم يم�ت يف الحلم لكنه قهر قدره وذهب مختاراً 
ق�دراً آخر لم يوفره. كان�ت رمزية الحلم ترتجم 
صورته يف وعيي، كما ش�بهته يف مقالة سابقة؛ 
فهو ال يتكلم –ال ينرش شعره أو يعبأ بمصريه - 

ويرتكنا نرتب تلك الِكرس املتهشمة من حياته.
لكن س�رية جان دم�و ال تكف عن الحضور يف 
غياب شخصه أيضا باملوت. صارت حياته تعمل 
كإش�ارة قوية الداللة عن جس�د غائ�ب. وكأنه 
بذل�ك يث�أر م�ن تهميش�ه يف حياته، ح�ني كان 
أش�به بإش�ارة تعمل بال محت�وى أو داللة؛ ألنه 
لم يؤطر نفس�ه حتى يف القصي�دة التي ال يجيد 
س�واها معايش�ة وتفكريا.. ولم يصدر إال ديوانا 
يتيما كانت له أكثر من قابلة عند والدته. تشوه 
العن�وان من )أس�مال املل�وك( قبل ص�دوره إىل 
)أس�مال( فقط. وظلت قصائد كثرية بال مصري 

محدد كلوحات ناقصة.
ربما كانت صورت�ه املتخيلة يف الكابوس تحل 
مح�ل وجوده الحقيقي. نتذك�ر ما عاش رامبو 
م�ن حياة قصرية يف الش�عر وما ترك�ه يف حداثة 
القصي�دة. لكن جان دمو كان زاهدا حتى يف ذلك 
وكثريا م�ا ضاع�ت نصوصه وترجمات�ه. تنرش 
قصائده بوس�اطة س�واه وتظ�ل ناقصة دون 
نهاي�ات ترتجم مزاج�ه وتواصل�ه املقطوع مع 
الخ�ارج. كثريون ادع�و صداقته لكنهم ليس�وا 
إال عابرين يف طريق حيات�ه املعتم. قال للصديق 
الكاتب فخري صالح بمقهى بعمان- وأنا اقدمه 
ل�ه - إنه ال يحس بالزمن وال املكان، أو بالتحديد 
ق�د توقف ع�ن ذلك الن كل يشء يش�به أي يشء 
بالنسبة له. وكان بترصيحه هذا يف اشد لحظات 
صدق�ه ووعي�ه. ث�م يم�ي يف انتح�اره ال�ذي 
يمارس�ه باس�تمرار وال يهبه املنف�ى إال تغريا يف 

موطئ القدم. 
سأنصت / سأنتظر / سأتصالح / 

ملا يرتّشح من نحاس النسيان.
ولكنه ليس بنسيان 

إن�ه البياض الذي يحيط باس�توائيات عقولنا 
الجافة

أتولٌُّه جديد بأفالطون؟/ 
كال اللوع�ة/ لوعة الالوص�ول/ الالوصول إىل 

أين / 
غري�ب أن توق�ظ األحياء/ بأس�مال الرعب/ 

أسمال الجغرافية/ فلتكن أسمال مللوك.    
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ضــــــد التجنيــــــس..

ال يكاد الش�عراء أو الروائيون يعلنون 
توقفه�م عن الكتابة حت�ى يرتاجعوا عن 
قرارهم. هؤالء، مثلهم مثل سائر الكّتاب 
املبدع�ني، ما عاد قراؤه�م يصدقونهم يف 
مثل ه�ذه املواقف. ولعلهم ه�م أصالً ال 
يصدقون أنفسهم عندما يعلنون العزوف 
عن الكتاب�ة، ألنهم يكونون عادة يف حال 
من الشك يف هذا الشأن املصريي. ال يمكن 
ش�اعراً أو روائياً أن يهجر قلمه وأوراقه 
)لئ�ال أقول الكومبيوتر وفق لغة الراهن( 
بسهولة، كما يحلو لبعضهم أن يتصور. 
يكتش�ف الكاتب أّن حيات�ه ال معنى لها 
خارج هذا »اإلطار« الذي طويالً ما عاش 
داخله. ال ج�دوى لحياته وربما لوجوده 
بعي�داً م�ن أوراق�ه وقلم�ه أو شاش�ته 
الفضية. الكتابة يف نظره ليس�ت حاجة 
فق�ط، إنه�ا ع�ادة أيض�اً، ع�ادة من دم 
ولحم وعصب. إنها طريقة وجود وعيش 
الحي�اة  وتنف�س. طريق�ة يف مواجه�ة 
واملوت والس�أم الداخيل والفراغ. الكتابة 
ه�ي قدر أيضاً يصن�ع الكاتب بمقدار ما 

يصنعه الكاتب بنفسه.
قضي�ة  األح�رى  أو  الكتاب�ة  قضي�ة 
التوقف عن الكتاب�ة، أعادها إىل الواجهة 
عاملي�ًا الروائ�ي األمريكي الكب�ري فيليب 
روث عندما أعلن أخ�رياً عزمه عىل هجر 
الكتاب�ة نهائياً، بعد إنج�ازه نحو ثالثني 
رواية جعلته يف طليع�ة الحركة الروائية 
األمريكية والعاملية. يف الثمانني من عمره 
ش�عر ه�ذا الروائ�ي بأنه ل�م يعد ق�ادراً 
ع�ىل الكتابة جس�دياً أو فيزيقي�اً وليس 
فكري�اً، كما رصح لصحيف�ة »نيويورك 
تايمز« قب�ل أيام. وهو حس�م هذا األمر 
بع�د ت�رّدد، متأني�اً، كما أش�ار، بغية أن 
يصدقه ق�راؤه فال يظن�ون أّن يف قراره 

»مناورة« أو فخاً... وتحدث عن مكابدته 
لحظة الكتابة، وم�ا قبلها وبعدها، وعن 
العن�اء ال�ذي يعاني�ه و »الكب�ت« ال�ذي 
يعرتيه آنذاك، وفق ما عّر. ولنئ بدا روث 
صادقاً يف كالمه، فالقراء ال بّد أن يش�كوا 

منتظرين عودته عن قراره.
يف الثمانين�ات أعلن الش�اعر العراقي 
بلن�د الحيدري توقفه عن كتابة الش�عر، 
ولك�ن لم يمِض ع�ام حتى فاج�أ القراء 
والصحاف�ة الت�ي كانت رحب�ت بقراره، 
بدي�وان جديد ل�م يكن يف منزل�ة أعماله 
السابقة. وقبل عام أعلن الشاعر أدونيس 

اعتزام�ه هج�ر الش�عر ولي�س الكتابة، 
لكنه رسع�ان ما أصدر قصيدته الطويلة 
»كونشريتو القدس«، وهو ما زال يواظب 
عىل كتابة الش�عر متجاه�اًل الوعد الذي 
قطع�ه عىل نفس�ه. ال يقدر الش�اعر أن 
يلجأ إىل الصمت ما دام قادراً عىل الكتابة. 
ال يقدر أن يصب�ح بني ليلة وأخرى قارئاً 
أو شاهداً صامتاً، ما دام حّياً، الدم يجري 
يف عروق�ه والكلم�ات تغري�ه والصفحة 
البيض�اء تناديه. ال يمكن�ه أن يبقى عىل 
هام�ش الحي�اة التي لم تعن ل�ه يوماً إاّل 

الكتابة والكتابة...
قد يدرك بعض األدب�اء أّن ما يكتبونه 
يف خري�ف العم�ر ليس س�وى اس�تعادة 
أو تك�رار مل�ا كتب�وه س�ابقاً، وأنه دون 
مقامهم اإلبداعي الس�ابق، وأنه يش�كو 
م�ن اله�زال والضعف، لكنه�م عىل رغم 
إدراكه�م هذا ي�رصون ع�ىل الكتابة من 
غ�ري ه�وادة. وق�د ال يبالون بم�ا يوّجه 
إليهم من نق�د وعتب ول�وم، وبما يؤخذ 
عليه�م م�ن مثال�ب وهن�ات، فه�م عىل 
يق�ني أّن القراء ال يتابعونه�م كما يجب 
وال يولونه�م االنتب�اه الكايف. وكم أس�اء 
ه�ؤالء إىل أنفس�هم أوالً وإىل قرائهم وإىل 
صورتهم اإلبداعية، نتيجة إرصارهم عىل 
الكتابة وعدم إصغائهم إىل رأي اآلخرين. 
هؤالء أس�اؤوا أيض�اً إىل الذائق�ة األدبية 
والذاك�رة من غري أن يدروا. إنهم يريدون 
أن يكتبوا وإن كان الثمن باهظاً، ولعلهم 
يظنون أن ه�ذه الكتابات لن تتمكن من 
اإلساءة إىل أعمالهم الكبرية ألنها ستظل 
ع�ىل هامش�ها. هنا ق�د يخط�ر يف البال 
الش�اعر نزار قبان�ي أو محم�د املاغوط 
اللذان لم يعي�ا يف مرحلتهما األخرية ماذا 
يكتب�ان وكيف يكتب�ان ومل�ن. وإذا كان 

لقرائهم�ا األوفياء أن يغف�روا لهما مثل 
ه�ذه الهف�وات الكب�رية، فالتاري�خ لن 
يس�امحهما ع�ىل م�ا ارتكبا م�ن »آثام« 
يف ح�ق نفس�يهما وح�ق الش�عر. ولعل 
أعمالهما األخ�رية، املس�تهلكة واملكررة 
والهزيلة، باتت للحني يف حكم الس�قوط، 
لكنه�ا طبعاً لن تؤثر س�لباً يف صنيعهما 

الحقيقي.
كان الكات�ب الفرن�ي أندري�ه مالرو 
يرص عىل الكتاب�ة حتى اللحظة األخرية، 
ع�ىل رغ�م علمه ب�أّن ما يكتبه ب�� »قلم 
منه�ك« ال قيم�ة ل�ه. وكان ي�ّرر ه�ذا 
»العناد« قائالً: »تنفت�ح الورقة البيضاء 
أمامي، ف�أروح أكتب كيفم�ا اتفق يل أن 
أكت�ب«. أما دوستويفس�كي ال�ذي كان 
يكّب عىل الكتابة بوحشية فجعل الكنبة 
التي ين�ام عليها، إىل جان�ب املكتب الذي 
يكتب عليه. وقد تويف عىل كنبته الشهرية 
هذه بالقرب من املكت�ب الذي تركه عىل 

آخر رمق.
ليس امله�ّم أن يدرك الكاتب متى عليه 
أن يب�دأ الكتاب�ة وكي�ف علي�ه أن يكتب 
ويط�ور نفس�ه وينتق�ل م�ن مرحلة إىل 
مرحل�ة. ب�ل األه�م أن يدرك مت�ى يجب 
علي�ه أن يتوقف عن الكتاب�ة. لكّن قراراً 
كه�ذا هو بمثابة ق�رار باالنتح�ار. وَمن 
ِمن الكتاب يجرؤ ع�ىل املي يف مثل هذا 

القرار الذي يفرتض شجاعة نادرة؟
أتذكر قوالً للش�اعر أن�ي الحاج هو 
أش�به بخالصة جوهرية يف شأن الكتابة، 
ومفاده أنه ال يكتب إاّل عندما يحني وقت 
الكتابة. والكتابة يف نظره، هي التي تعلن 
قدومها وارتحالها. إنها الكتابة الشعرية 
حتم�اً هذه التي ال تخل�و من مواصفات 

املعجزة.

التوقــــــف عـــن الكتابـــــــة ؟
عبده وازن
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اإلدرييس يتحرض لـ)عاشقة البلوط(
يتحرض املخرج السينمائي هادي اإلدرييس لتنفيذ فيلمه الروائي الجديد )عاشقة البلوط(.

وق�ال اإلدرييس لوس�ائل إعالم محلية أمس "أقوم بالتحضري لفيلمي القادم الذي سيش�ارك يف مهرجان بغ�داد عاصمة الثقافة العربية 
لعام 2013"، موضحاً "أن أحداث الفيلم تدور حول فتاة تفقد هويتها وهي من أصل كردي وتقع ضحية النزاعات السياس�ية القائمة 

يف ذلك الوقت".
وأضاف "أن الفيلم روائي متوس�ط يبلغ وقته )75( دقيقة، وبعد موافقة لجنة النصوص عىل الس�يناريو سيتم الرشوع بتنفيذ الفلم يف 

الوجبة الثانية اإلنتاج األفالم".  
يذكر أن هادي االدرييس تخرج من املعهد الفني، وأصبح مخرجا سينمائيا منذ أكثر من عرشين عاماً حتى وصلت حصيلته )42( فيلماً 

روائياَ ووثائقياَ وتسجيلياً، فضالً عن إخراجه للعديد من الربامج املنوعة.

شعبان عبد الرحيم: خيرب بيت إرسائيل
يدخل الفنان الش�عبي، ش�عبان عبد الرحيم، اس�توديوهات التس�جيل خالل األيام القليلة املقبلة لتسجيل أغنية 

كتبها الش�اعر إس�الم خليل تحت عنوان "يخرب بيت إرسائيل" التي يقدمها لدعم الش�عب الفلس�طيني وأهل 
قطاع غزه واإلشادة بموقفهم خالل الحرب اإلرسائيلية عىل القطاع.

وقال ش�عبان أن االغنية تعربرِّ عن قلقه أيًضا مما يحدث يف س�يناء ومحاولة جّر مرص لحرب مع إرسائيل، 
مش�رًيا إىل أن جنود إرسائيل مثل الفرئان التي تخاف من املهاجمة وتكتفي بالس�الح يف مواجهة الش�عب 

الفلسطيني.

وتق�ول كلمات األغنية الجديدة "انا عمري ما حبتك�وا يا دولة إرسائيل، يارب يخرب بيتكوا ويخدكوا 
عزرائي�ل، ينع�ل أبوكي دولة ش�يطان يف كل عرص، وال�ي بيحصل يف غزه طبًع�ا مقصود به مرص، 

عايزين تجرحرونا يف حرب عىل الحدود، فريان وعايزه تاخد تارها من االسود".
الجدي�ر بالذك�ر أن االغنية هي الثانية للفنان الش�عبي ضد ارسائيل حيث ق�دَّم من قبل أغنية "أنا 

بكره إرسائيل" منذ حوايل العرش سنوات وحقق منها خاللها نجاًحا كبريًا.

عىل طريقة هيفاء وهبي ..غادة تنفصل 
عن زوجها ببيان مشرتك

به�دوء ت�ام انفصلت الفنان�ة غادة عب�د الرازق ع�ن زوجها 
اإلعالم�ي محم�د فودة مؤخ�راً، وذل�ك بعد ش�ائعات عديدة 
الحقتهم طوال األشهر املاضية، واكتفت غادة وفودة بإصدار 

بيان مشرتك يعلنان من خالله خرب االنفصال.
وحمل البيان الذي حصلت وس�ائل إعالم عربية عىل نس�خة 
منه عبارات تحية وتقدير كل منهما لآلخر، حيث أكدت غادة 
عىل أنه لم تحدث أية خالفات ش�خصية مع فودة، فيما أكد 
فودة عىل أنه سيحتفظ بعالقة جيدة مع غادة وسيكون إىل 

جوارها صديقاً وفياً يف مسريتها الفنية.
وأك�دا ع�ىل أن القضاء والق�در هو من لع�ب لعبته يف عدم 
اس�تكمالهما لحياتها س�وياً، الفتني إىل أن إنهاء زواجهما 
ال يمك�ن أن يؤث�ر يف مع�زة كل منهم�ا لآلخ�ر وأن عالقة 

الصداقة ستظل لألبد.
ورفض فودة التعليق للصحافة عىل خرب االنفصال مشرياً 
إىل أنهم�ا اتفقا ع�ىل عدم الخ�وض يف تفاصيل وأس�باب 
االنفص�ال، وس�يكتفيان بالبي�ان للتعبري ع�ن حقيقة ما 

حدث بينهما وأنهما سيظالن صديقني طوال العمر.
تجدر اإلش�ارة إىل أن غادة وف�ودة أعلنا ارتباطهما العام 
امل�ايض وت�م عق�د قرانهم�ا يف آذار خالل حفل بس�يط 
اقترص عىل أقارب العروسني وزمالئهما وشهد عىل عقد 
قرانهما الفنان أحمد عز، وزوج شقيقة غادة، فيما لم 

يمض العروسان شهر العسل النشغالهما بالعمل.

هنيدي مقدم برامج ألول 
مرة

نجحت ش�بكة قن�وات روتانا بالحص�ول عىل حقوق 
برنامج األلعاب العاملي Trust لتقديمه بنس�خة عربية 

معدل�ة ألول م�رة يف الرشق األوس�ط. كم�ا وتقدم قناة 
روتانا مرصية النج�م الكوميدي املرصي، محمد هنيدي 

وألول مرة أيضاً كمقدم برامج.
فقد وصل إىل بريوت مؤخ�راً املمثل املرصي محمد هنيدي 

بدعوة من ش�بكة قن�وات روتانا. زيارة هني�دي للعاصمة 
اللبنانية لم تكن بداعي تصوير فيلم جديد له بل أتت بدعوة 

م�ن إدارة الش�بكة التي رس�ت ع�ىل محمد هني�دي لتقديم 
برنامج األلعاب العاملي  Trust والذي سيبدأ عرضه ابتداًء من 

الشهر املقبل عرب "روتانا مرصية".
ت�ّم توقيع العقد بني مس�ؤويل القناة وهني�دي فور وصوله إىل 

بريوت بحيث  سيقدم الربنامج العاملي بنسخته املرصية املعدلة 
عىل روتانا مرصية والذي س�يحمل اس�م " Trust: لحظة شك". 

هذا وق�د اس�تؤنفت التحضريات املكثف�ة والتمرين�ات مع معه  
تمهيداً لبدء عرض الربنامج.

بغداد/ عبد الجبار العتابي*

أصبح من الالفت لالنتباه ذلك السعي الحثيث عند الفنانني 
العراقيني من أجل الحصول عىل شهادات عليا، املاجستري 
والدكتوراه، ولم يعد من املس�تغرب أن تجد فناًنا حامالً 
لشهادة عليا بل أن املستغرب هو العكس من ذلك، وبات 
من الس�هولة اقرتان صفة الدكتور بأسماء العديد من 
الفنانني، وهذا ما جعل اآلخرين يس�عون إىل ذلك من 
ب�اب أن ليس هنالك أح�د أفضل من أحد، خصوصاً 
أن الكثريي�ن مم�ن يس�عون إىل مناص�ب إدارية 
يجدون أن الش�هادة هي من تش�فع لهم أفضل 
من غريهم، كما أن هناك من ينتمي إىل صفوف 
األح�زاب وال يجد ما يرفع م�ن قيمته عندها 
إال الش�هادة الت�ي يتباه�ى يف كونها عنوانه 
اآلخر، كما يرى آخرون أن هناك من يبحث 
عن زيادة يف راتبه من خالل الشهادة التي 
ي�رى الكثريون أن هذا التس�ابق نحوها 
يأتي من س�هولة الحصول عليها وهو 
م�ا فتح ب�اب املناقش�ة ح�ول قيمة 
ه�ذه األطاري�ح الت�ي يف مجمله�ا 
نظري�ة وال تؤدي أي�ة خدمة للبلد 

وال للدارسني.
ويقول الفن�ان أحمد رشجي: 
الحس�ابات  تك�ون  "ق�د 
الوظيف�ة  بحك�م  مادي�ة 
حيث ش�هادة الدكتوراه 
تعط�ي حواف�ز مئة يف 
املئة واملاجستري 75 يف 
املئة، فهو من املمكن 
أن يك�ون طموح�اً، 
ولكن بش�كل عام 
وبرأيي أن الفنان 
املبدع الحقيقي 
م�ن  أه�م 

الش�هادة ألنه�ا يف كل األحوال هي م�رشوع بحثي، بعي�ًدا عن منصات 
الخش�بة أو الكام�ريات، ولكن ال�ذي يبقى هو ما ال�ذي يضيفه الفنان 
للش�هادة، فأن�ا ال اريد الش�هادة لترشفن�ي بقدر ما اري�د انا أن ارشف 

الشهادة التي تحمل اسمي إن كنت فناًنا حقيقًيا ومبدعاً".
واض�اف: "اعتق�د أن هن�اك س�هولة يف الحصول عىل الش�هادة، فنحن 
لدين�ا دائًما مربرات الظ�روف، بينما القضية مختلف�ة ونحن نعرف أن 
يف املاجس�تري والدكتوراه بحثاً حقيقياً والبد ان يكون هنالك جديد، فما 
الجدي�د يف مجموعة األطاريح الت�ي قدمت، وما ال�ذي تضيفه للمكتبة 
املرسحي�ة أو الفني�ة، فأن�ا أرى أن االتج�اه العاطف�ي يأخ�ذ منحى 

كبريًا عند لجنة املناقش�ة، مثال يف املغرب ال ترش�ح 
األطروحة للمناقشة إن لم تمر عىل ثالثة أشخاص 
بصفة بروفيس�ور، وتس�مى لجنة فح�ص، وبعد 

ثالثة أش�هر يقررون إن كانت تصلح للمناقش�ة ام 
ال، وبالتايل تش�عر أن هناك قيمة للش�هادة ولجهدك 

البحثي، وهي متعة حقيقي�ة، ولكن ما يحدث عندنا 
هو ه�روب م�ن الوظيفة، كم�ا يعتربونه�ا نوًعا من 

"الربستيج" االجتماعي".
وقالت الفنانة آالء حس�ني: "بالتأكيد الس�بب بالدرجة 

األوىل من اجل تحسني رواتبهم، هذا ما اعتقده. ولكن، قد 
يكون هناك أناس وجدوا أنفس�هم يف فرتة ما ليس لديهم 

منج�ز أو ال يوج�د مرشوع يقّدمهم بش�كل جيد فحاولوا 
استغالل هذا الفراغ بالحصول عىل شهادة، فال اعتقد أنهم 

يبحث�ون عن الوجاهة، بقدر ما اعرف أنها تحس�ني للراتب 
أو أن البع�ض ح�ني يصل اىل مرحلة من العم�ر  يبدأ معها ال 

يقتنع باألش�ياء التي يقدمه�ا أو ال يرىض عن منجز فيحاول 
اس�تغالل الوق�ت للحصول عىل ش�هادة عليا، لكنن�ي أرى أن 

ه�ذا املوضوع صار ازيد من الالزم، وهناك نس�مع ع�ن آخرين يكتبون 
االطاريح للبعض مقابل مبالغ مالية".

وقال املخرج املرسحي قاسم السومري: "الظاهرة الالفتة للنظر فعالً أن 
بعد عام 2003 صار هناك طلب شديد عىل رضورة الحصول عىل شهادة 
عليا، وبتفس�ريي أن الفن�ان كحالة اعتبارية قد ال تضيف له الش�هادة 
ش�يًئا، وحتى إن اضاف�ت فإضافتها قليلة، وبتقدي�ري أن الجانب املايل 
الذي يتعلق بالوظيفة بالدرجة االس�اس بعد أن تعدلت الرواتب حس�ب 
الشهادات هو الدافع وراءها، ولكن حتى هذا املعيار خاطئ ألن يف العالم 

ما عادت الش�هادة هي املقياس لتحديد الرات�ب وانما الكفاءة، فأحياًنا 
تجد شخًصا بوظيفة معينة ال يمتلك شهادة ولكنه يمتلك مهارة فيأخذ 
راتًبا اكثر من راتب دكتور يف املكان نفس�ه، وهذا هو الجانب االس�اس، 
فيما الجان�ب االعتباري اآلخر أو الثانوي هو الوجاهة، وربما نجد البلد 
ال يحتاج اىل هذا الكم الهائل من الشهادات العليا وخصوًصا بالدراسات 

االنسانية".
واض�اف: "ارى أن الفن�ان بالدرجة االس�اس ال يحتاج الش�هادة ألنها 

ش�يًئا، الن الجانب االعتباري ل�ن تضي�ف اليه 
كون�ه فناًنا اكرب م�ن كونه 
يمتل�ك ش�هادة ألن املوهبة 
بينما  يمتلكها مح�دودون 
الشهادات من املمكن ألي 

واحد أن يمتلكها".
السينمائية  املصورة  اما 
فقال�ت:  ع�ي  س�ناء 
"الفن ليس بالشهادة، 
وان كان العل�م الفني 
األمان�ات  يش�ذب 
عن�د  االبداعي�ة 
ولك�ن  الفن�ان، 
االغلبي�ة العظم�ى 
الباحث�ني  م�ن 
الش�هادات  ع�ن 
لتعدي�ل  ته�دف  العلي�ا 
رواتبه�ا، وليس من اجل تحس�ني الوضع الفني 
او االس�تفادة منها لغرض زيادة الثقافة، الن الفنان العراقي ال يعطيه 
البل�د حق�ه وال يحرتم امكانيته، فنح�ن نرى الفنان�ني يف اي بلد ومنها 
دول الج�وار غ�ري النفطية تعطيهم دوله�م اجوًرا ترضيه�م وتجعلهم 
يشعرون باالكتفاء اكثر من الالزم، لكّن فناننا هنا بال حقوق و مغبون 
ويرك�ض خلف لقم�ة العيش، وال اعتقد أن الفن�ان العراقي بات يبحث 
ع�ن الوجاهة، ولو فس�ح املجال لجميع الفنان�ني لذهبوا للحصول عىل 

شهادات ألن شغل الفن ال يعطيه حقه".
فيما قال الفنان طه املشهداني: "برصاحة ان استسهال الدراسة الفنية 
يف العراق هو س�بب رئييس المراض رسطان امل�رسح، فبدأ اكثر فنانينا 

يرتكون الفن ويتجهون اىل اكمال الدراسة، وهذا ليس عيًبا، بل انه يشء 
صحي�ح وينمي القابلية ويصقل املوهبة، لكن املفروض ان تكون هناك 
اس�س للفنانني، فال يوجد فنان يحمل ش�يًئا اسمه شهادة دكتوراه او 
ماجستري اال عندنا نحن، وهذا اعتقده بسبب الضعف يف الفن ، فحسب 
اعتقادي ان الفن ليس�ت فيه ش�هادة عليا مقننة، وه�ذا الفنان يحمل 
ماجس�ترياً وذاك دكت�وراه ، وانا اعتقد أن الذين يس�عون اليها بس�بب 
الفراغ، خصوًصا أن الدراسة اصبحت سهلة جًدا، فلماذا ال يكملونها اذا 

هي بهذه البساطة ومن ثم هي تمثل نوًعا من الوجاهة".
أما الفنان الدكتور خالد أحمد مصطفى من كلية الفنون الجميلة فقال: 
"الطم�وح يبقى يراود االنس�ان خصوًص�ا اذا كانت الفرصة س�انحة، 
ولي�س رشًطا املاجس�تري والدكت�وراه، فقد ش�اهدنا فنان�ني يكملون 
الدراس�ة يف معهد الفنون الجميلة او الدراس�ة الثانوية املس�ائية وهذا 
جمي�ل، وانا واحد من الناس الذين يطمحون لدراس�ة اللغة الفرنس�ية 
او الفنون التش�كيلية التي احبها، ولكن الالفت للنظر هو ما حدث بعد 
عام 2003 من تغيريات ومنها التغيري يف الراتب وصار الذي لديه شهادة 
يختل�ف راتب�ه، وصار البحث ع�ن الش�هادة مهًما الن يف التس�عينيات 
م�ا كانت الوظيفة تع�ني، وكان الرات�ب ال يعني ش�يًئا والراتب ضئيل، 

فالشهادة بعد 2003 صارت عامالً مساعًدا لرفع الراتب".
واضاف: "صحيح انني ال اس�تطيع الحك�م تماًما عىل أن الحصول عىل 
الش�هادة اصبح س�هالً ولك�ن هناك بعض الن�اس اخذوا ش�هادات انا 
ش�خصًيا غري مقتنع بأنه يجتازها، واكاديمًيا احكي لك ان هناك بعض 

الخلل وهذا الخلل نحاول ان نجتازه".
وأوض�ح: "البعض أخذ ش�هادة دكت�وراه باالخراج املرسح�ي وهو لم 
يخ�رج مرسحي�ة، فالقضية ليس�ت نظرية، مس�ألة الفن�ون الجميلة 
والرياضة البد ان تبتعد عن النظريات تماًما، هل يجوز ان آخذ دكتوراه 
بالرسم وانا ال اعرف الرسم؟ او أن آخذ دكتوراه بالتمثيل وهو لم أصعد 
عىل خش�بة املرسح، وهناك العديد مم�ن نعرفهم، التمثيل ليس تنظريًا، 
وربم�ا جزء منه تنظري ولكن التجرب�ة األهم هي العملية، والبعض اخذ 
دكت�وراه بالتقنيات ونحن يف العراق ال توج�د لدينا اية تقنية او قل إننا 

ضعيفون بالتقنيات".
وتابع: "مش�كلة اعطاء الشهادات تعتمد عىل النظريات وهذه مشكلة 
كبرية، فأنا واحد من الناس الذين أرصوا عىل ان ال تمنح شهادة الدكتوراه 
وال املاجستري وال الرتقية العلمية عىل اساس النظريات، حيث من السهولة 
أن اؤل�ف كتاًبا، فاملصادر موجودة واملكتبات عامرة والنت ما ش�اء الله 

 ، د ج�و مو
ت  لتقني�ا فا
تعط�ى  ال 
 ، ت ي�ا نظر
ل�ة  لحا ا و

نفس�ها 
الرتبي�ة  يف 
الرياضي�ة اذ ال 

اعطي  ان  يمكن 
دكتوراه  شهادة 

 ، ت ي�ا لنظر با
حظت�ي  فمال

االساسية ان البعض 
ش�هادات  اخذوا  ممن 

والدكتوراه  املاجس�تري 
ل�م يك�ن فع�االً يف املجال 

وهو غري موجود يف الس�احة 
الفنية، واآلن حس�ب ما سمعت 

ان الجامع�ة وضع�ت رشط�اً وهو 
تقديم تجرب�ة عملية مصاحبة 

للبحث العلمي وسيطبق 
الس�نة  م�ن  ب�دًءا 

املقبلة".
 •

عن إيالف
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
تحدث الفنان س�مري النجم يف مقابلة مع )املستقبل 
العراقي( عن تعدد مواهبه يف العملية الفنية، وكشف 
النجم عن ثيمة فيلم )اغتيال مع وقف التنفيذ( الذي 
يج�ري العمل إلتمامه عرب مرشوع عاصمة الثقافة، 
الفيلم الذي يخرجه فاروق القييس قام النجم بكتابة 
س�يناريو له إىل جانب مهمته كمخرج منفذ وممثل، 

يف ما يي نص الحوار.
كيف تعرّف نفسك؟  •

أن�ا الفنان س�مري النج�م، وق�د ال أكون   -
مبالغ�ا لو قلت إنني متعهد املواه�ب، فحدث مؤخرا 
أن كتبت سيناريو فيلم )اغتيال مع وقف التنفيذ( إىل 
جانب عمي مخرجا منف�ذا إىل جانب املخرج فاروق 
القي�يس وقصة الفيلم كتبها االس�تاذ قاس�م محمد 
س�لمان.. ونادان�ي املخ�رج ب�"الكومبيوت�ر" ألنني 
كذلك قمت بتجس�يد شخصية )الشيخ(، فجمعت ما 
بني السيناريست والتمثيل، وأتمنى ان اكون مخرجا 
حتى إن الكثري من املمثلني املشاركني معي اعتربوني 

مرشوع مخرج واعد. 
واىل جانب تلك املؤهالت؟  •

كن�ت أراق�ب تس�جيل الص�وت والحوار   -
يف الفيلم كوني مهندس�ا للصوت يف قس�م الس�ينما  
ومراقبت�ي اقت�رصت ع�ىل الس�يطرة م�ن اي تدخل 
خارج�ي يؤثر عىل كفاءة التس�جيل ع�ىل الرغم من 
وج�ود الفنان مهدي الفت�الوي كمهندس للصوت يف 

الفيلم وال غبار عىل كفاءته.
وهل لديك تجارب سابقة يف السينما؟   •

ممث�ال نعم يف فيلم الحقيق�ة مع املخرج   -
ثائر محم�د.. اما يف مج�ال كتابه الس�يناريو فهذه 

التجرب�ة األوىل.. واحم�د الله واش�كره ألني حظيت 
بنخب�ة من املمثلني والفنيني بقيادة ش�يخ املخرجني 
ف�اروق القييس ومنهم: ط�ه علوان وهن�اء ومحمد 
وزه�رة الربيع�ي وف�الح إبراهي�م وطه املش�هداني 
والش�اب محمد نارص وسمر الجابري ووداد القييس 
وعدي علوان وس�عد إبراهي�م، وال أنىس املمثل الرائع 

مهدي جبار. 
وما هي ثيمة الفيلم؟  •

الفيلم يحمل رس�الة إنسانية مفادها أن   -
نرتك الطوائف تمارس طقوس�ها بحري�ة وأالّ ُتمس 
معتقداته�ا مادام�ت ه�ي م�ن األديان الس�ماوية.. 
كما يس�لط الفيلم الضوء عىل الذي يتخذ من نفس�ه 
الق�ايض والجالد وتك�ون أحكامه ع�ىل اآلخرين من 
وجهة نظره والتي التس�تند اىل رأي رشعي، وهذا ما 
س�نراه من خ�الل قصة الفيلم حي�ث هناك محاولة 
الغتيال الش�اب املس�يحي داود الذي يجسده الفنان 
ط�ه املش�هداني من قب�ل الرج�ل الرشير ال�ذي قام 

بتجسيده الفنان فالح إبراهيم.  
علم�ا بان الش�خصية الرشيرة نراه�ا مبهمة كي ال 
يحس�ب انتماؤها اىل جهة ما بقدر م�ا نوضحه بان 

الرش ينتمي اىل جهته أصال. 
وماذا بعد؟  •

عنده�ا تتدخل إح�دى العوائل املس�لحة   -
املتمثلة بشخصية أبو مصطفى الذي جسده الفنان 
ط�ه عل�وان وزوجت�ه ام مصطف�ى التي جس�دتها 
الفنانة هناء محمد وولدهما مصطفى الذي جسده 
الفنان الش�اب محمد نارص بتوف�ري الحماية للعائلة 
املس�يحية وبالتعاون مع شيخ املس�جد الذي يقدمه 
الفيل�م كرم�ز للدي�ن اإلس�المي بعيدا ع�ن املذهبية 

والطائفية. 
وما الهدف الذي يرمي اليه الفيلم؟  •

يحقق الفيلم هدفا س�اميا بتعاضد الدين   -
اإلسالمي مع الدين املسيحي لتوجيه رسالة الحنيف 
واىل من يسيئون اىل شخص الرسول محمد صىل الله 
عليه وس�لم بالكف عن اإلس�اءة الن اإلسالم سالم.. 
وان ما حدث ويحدث لالخوة املسيحيني ليس لالسالم 

فيه من صلة. 
هل م�ن امور اخ�رى تري�دون االفصاح   •

عنها؟
إنت�اج الفيل�م لحس�اب م�رشوع بغ�داد   -
عاصم�ة الثقاف�ة العربي�ة / 2013 برعاي�ة دائ�رة 
الس�ينما واملرسح وهنا اود ان اشري اىل الجهد املتميز 
يف متابعة االنتاج وتذليل بعض املعوقات التي رافقت 
التصوي�ر من قبل الدكتور ش�فيق املهدي واألس�تاذ 
قاس�م محمد س�لما.. كما اود االشادة بالفنان سعد 
ابراهي�م كمدي�ر لالنت�اج.. م�ع ش�كري وتقدي�ري 
للمخرج فاروق القييس لسعة صدره ورجاحة عقله 
وخياله الواسع فقد اضاف بعض اللمسات الرائعة إىل 
الفيلم.. وش�كرا للفنان شكيب رشيد مدير التصوير 
واالض�اءة رغم أج�وره الرمزي�ة الت�ي يتقاضاها.. 
وكذا الحال بالنس�بة للفنان طه عل�وان حيث كانت 
مش�اركته معن�ا أخالقية أكثر مما ه�ي مادية وتلك 
هي س�مة الفنان�ني الكب�ار.. مع ش�كري للمصور 

الرائع خالد ابو زهرة واىل كافة الكوادر املساندة. 
واملرحلة التالية بعد انتهاء التصوير؟  •

س�ندخل إىل غرفة املونتاج برفقة املونتري   -
املب�دع هيثم باق�ر يف دائرة الس�ينما واملرسح إلجراء 

عملية املونتاج ليكون جاهزا للعرض.

 العدد )391(  االربعاء 28  تشرين الثاني 2012

الفنون الشعبية تشارك يف مهرجان بقطر

تس�تعد الفرقة الوطنية للفنون الش�عبية للمش�اركة يف األس�بوع الثقايف يف قط�ر يف 20 كانون األول 

املقبل.

وق�ال قائ�د الفرقة الوطني�ة للفنون الش�عبية فؤاد ذن�ون "بعد انتهائنا م�ن تقديم أوبري�ت )بغداد 

والش�عراء والصور( يف مهرجان )بغداد لشباب املرسح العربي( نستعد لتقديم األسبوع الثقايف يف قطر 

الشهر املقبل.

يف الوقت نفس�ه يرفض ذنون العبارات التي يطلقها البعض عىل الفنون الش�عبية بأنها فنون"ميتة"، 

موضحاً أن الفنون الشعبية كان لها الفضل يف زرع الوئام بني القوميات والطوائف املختلفة من خالل 

ما تقدم.

وب�ني أن اللوحات التي تقدمها الفرقة الوطنية للفنون الش�عبية ه�ي لوحات تراثية حداثوية 

قدمت وعملت ما عجز عن تقديمه السياسيون.

سمري نجم: ينادونني )كومبيوتر( ألنني ممثل وسيناريست وخمرج 



مجتمع فني

ل فميدلتون وويليام ينتظران المولود األوَّ
 أك�دت صديق�ة أم�رة كامربيدج املقرب�ة التي حرضت حف�ل زفافها 
األس�طوري يف نيس�ان 2011، جيس�يكا هاي، أن كي�ت تنتظر طفلها 
األول من األمر ويليام، وأن الثنائي امللكي سيعلن الخرب خالل األسابيع 

القليل�ة املقبل�ة وبالتحدي�د خالل 
عطلة عيد امليالد الشهر املقبل.

 New" ملجل�ة  جيس�يكا  وقال�ت 
Idea": "كي�ت وويلي�ام يخططان 
إلعالن الخرب خالل ش�هر ديسمرب، 
فهم�ا يرك�زان حالي�اً ع�ى بن�اء 

عائلة".
ال  امللك�ي  الثنائ�ي  أن  وأضاف�ت 
يخط�ط فق�ط لألم�د القري�ب، إذ 
وكي�ت  ويلي�ام  األم�ر  أن  أك�دت 
ميدلت�ون يريدان إنج�اب االطفال 

وهم�ا يف عمر صغر حتى ال يك�ون فارق العمر بينهما وبني أطفالهما 
كبراً يف املستقبل.

جيس�يكا هاي التي أعلن�ت عرب حديثها مع مجل�ة "New Idea"  عن 
رغب�ة كي�ت ميدلتون واألم�ر ويلي�ام يف إنج�اب الذك�ور أو االكتفاء 
بفتاتني، قالت: "يبدو أن ويليام وكيت يفضالن الحياة التقليدية، فهما 

ال يريدان الكثر من األطفال".
يذك�ر أن الش�ائعات الت�ي تروج لخرب حم�ل كيت ميدلت�ون بدأت منذ 
زواجها يف أبريل 2011، لكنها تزايدت يف س�بتمرب املايض عندما ظهرت 
أم�رة كامربيدج وهي ترشب املاء يف كل صورها عوضاً عن النبيذ، مما 
أوحى للكثرين أنها تتجنب النبيذ حفاظاً عى صحة مولودها القادم.

شاكيرا ودي ال روا: غرام وانتقام
يعود صديق النجمة شاكرا السابق أنطونيو دي ال روا إىل إثارة الفوىض 
م�ن خالل دعوة رفعها أخرًا ضدها يف محاك�م نيويورك يطالبها فيها 

بدفع حوايل 100 مليون دوالر.
وي�رد يف ن�ص الدع�وى التي رفعه�ا ابن رئي�س األرجنتني الس�ابق أن 

املغنية أخلّت باتفاقية دفع حصته 
من املؤسس�ة التي كانا يمتلكانها، 
مؤك�داً عدم اس�تالم حصت�ه التي 
إىل 100 ملي�ون دوالر م�ن  تص�ل 
إي�رادات ع�ام 2011، الع�ام ال�ذي 
ق�ررت في�ه املغنية قط�ع عالقتها 

معه.
ت�زال  ال  اللحظ�ة  ه�ذه  وحت�ى 
املؤسس�ة قائم�ة، ع�ى الرغم من 

عدم استمرارهما معاً.
يف  روا  ال  دي  يش�ر  الواق�ع،  ويف 

دعوت�ه إىل أن محاٍم خاص 
بشاكرا أبلغه باستبعاده من املؤسسة.

ووفًق�ا لصحيف�ة "ال راس�ون" اإلس�بانية، أنه منذ 
ط لتش�ويه  انفصالهما أخذت ش�اكرا تخطِّ
الحقائ�ق، مش�رة إىل ع�دم وجود أية 
مؤسس�ة تربطهم�ا مع�اً وناكرة 

مساهمة دي ال روا يف ذلك.
ويضيف دي ال روا يف شكواه 
أنه بفضله وّقعت ش�اكرا 
عقداً بقيم�ة 300 مليون 
دوالر م�ع رشكة "اليف 
تدخل�ه  وأن  نيش�ن"، 
للتوفيق بينها وبني تلك 
الرشكة، بعد أن كانت 
ق�د تأزم�ت األوضاع 
بينهما، كان السبب 
ذل�ك  اس�تمرار  يف 

العقد.

براد بت 
واستفزاز 
جديد من 

أنيستون

تحضراته�ا  ضم�ن 
ع�ى  زفافه�ا  لحف�ل 
قام�ت  ت�رو  جوس�تني 
جنيف�ر  العاملي�ة  املمثل�ة 
زوجه�ا  بدع�وة  أنيس�تون 
الس�ابق براد بي�ت وخطيبته 
أنجلين�ا ج�ويل لحض�ور حفل 

زواجها.
الدع�وى  انيس�تون  ووجه�ت 
بعدما أك�دت أنها حرصت عى 
ذلك لكي تبدأ حياتها بدون أى 
ضغائن أو شعور "سيئ" مع 
أح�د، فيما يعت�رب البعض أن 
الخطوة كانت الستفزاز بت.

بغداد/ عبد الجبار العتابي*

أصبح من الالفت لالنتباه ذلك السعي الحثيث عند الفنانني 
العراقيني من أجل الحصول عى شهادات عليا، املاجستر 
والدكتوراه، ولم يعد من املس�تغرب أن تجد فناًنا حامالً 
لشهادة عليا بل أن املستغرب هو العكس من ذلك، وبات 
من الس�هولة اقرتان صفة الدكتور بأسماء العديد من 
الفنانني، وهذا ما جعل اآلخرين يس�عون إىل ذلك من 
ب�اب أن ليس هنالك أح�د أفضل من أحد، خصوصاً 
أن الكثري�ن مم�ن يس�عون إىل مناص�ب إدارية 
يجدون أن الش�هادة هي من تش�فع لهم أفضل 
من غرهم، كما أن هناك من ينتمي إىل صفوف 
األح�زاب وال يجد ما يرفع م�ن قيمته عندها 
إال الش�هادة الت�ي يتباه�ى يف كونها عنوانه 
اآلخر، كما يرى آخرون أن هناك من يبحث 
عن زيادة يف راتبه من خالل الشهادة التي 
ي�رى الكثرون أن هذا التس�ابق نحوها 
يأتي من س�هولة الحصول عليها وهو 
م�ا فتح ب�اب املناقش�ة ح�ول قيمة 
ه�ذه األطاري�ح الت�ي يف مجمله�ا 
نظري�ة وال تؤدي أي�ة خدمة للبلد 

وال للدارسني.
ويقول الفن�ان أحمد رشجي: 
الحس�ابات  تك�ون  "ق�د 
الوظيف�ة  بحك�م  مادي�ة 
حيث ش�هادة الدكتوراه 
تعط�ي حواف�ز مئة يف 
املئة واملاجستر 75 يف 
املئة، فهو من املمكن 
أن يك�ون طموح�اً، 
ولكن بش�كل عام 
وبرأيي أن الفنان 
املبدع الحقيقي 
م�ن  أه�م 

الش�هادة ألنه�ا يف كل األحوال هي م�رشوع بحثي، بعي�ًدا عن منصات 
الخش�بة أو الكام�رات، ولكن ال�ذي يبقى هو ما ال�ذي يضيفه الفنان 
للش�هادة، فأن�ا ال اريد الش�هادة لترشفن�ي بقدر ما اري�د انا أن ارشف 

الشهادة التي تحمل اسمي إن كنت فناًنا حقيقًيا ومبدعاً".
واض�اف: "اعتق�د أن هن�اك س�هولة يف الحصول عى الش�هادة، فنحن 
لدين�ا دائًما مربرات الظ�روف، بينما القضية مختلف�ة ونحن نعرف أن 
يف املاجس�تر والدكتوراه بحثاً حقيقياً والبد ان يكون هنالك جديد، فما 
الجدي�د يف مجموعة األطاريح الت�ي قدمت، وما ال�ذي تضيفه للمكتبة 
املرسحي�ة أو الفني�ة، فأن�ا أرى أن االتج�اه العاطف�ي يأخ�ذ منحى 

كبرًا عند لجنة املناقش�ة، مثال يف املغرب ال ترش�ح 
األطروحة للمناقشة إن لم تمر عى ثالثة أشخاص 
بصفة بروفيس�ور، وتس�مى لجنة فح�ص، وبعد 

ثالثة أش�هر يقررون إن كانت تصلح للمناقش�ة ام 
ال، وبالتايل تش�عر أن هناك قيمة للش�هادة ولجهدك 

البحثي، وهي متعة حقيقي�ة، ولكن ما يحدث عندنا 
هو ه�روب م�ن الوظيفة، كم�ا يعتربونه�ا نوًعا من 

"الربستيج" االجتماعي".
وقالت الفنانة آالء حس�ني: "بالتأكيد الس�بب بالدرجة 

األوىل من اجل تحسني رواتبهم، هذا ما اعتقده. ولكن، قد 
يكون هناك أناس وجدوا أنفس�هم يف فرتة ما ليس لديهم 

منج�ز أو ال يوج�د مرشوع يقّدمهم بش�كل جيد فحاولوا 
استغالل هذا الفراغ بالحصول عى شهادة، فال اعتقد أنهم 

يبحث�ون عن الوجاهة، بقدر ما اعرف أنها تحس�ني للراتب 
أو أن البع�ض ح�ني يصل اىل مرحلة من العم�ر  يبدأ معها ال 

يقتنع باألش�ياء التي يقدمه�ا أو ال يرىض عن منجز فيحاول 
اس�تغالل الوق�ت للحصول عى ش�هادة عليا، لكنن�ي أرى أن 

ه�ذا املوضوع صار ازيد من الالزم، وهناك نس�مع ع�ن آخرين يكتبون 
االطاريح للبعض مقابل مبالغ مالية".

وقال املخرج املرسحي قاسم السومري: "الظاهرة الالفتة للنظر فعالً أن 
بعد عام 2003 صار هناك طلب شديد عى رضورة الحصول عى شهادة 
عليا، وبتفس�ري أن الفن�ان كحالة اعتبارية قد ال تضيف له الش�هادة 
ش�يًئا، وحتى إن اضاف�ت فإضافتها قليلة، وبتقدي�ري أن الجانب املايل 
الذي يتعلق بالوظيفة بالدرجة االس�اس بعد أن تعدلت الرواتب حس�ب 
الشهادات هو الدافع وراءها، ولكن حتى هذا املعيار خاطئ ألن يف العالم 

ما عادت الش�هادة هي املقياس لتحديد الرات�ب وانما الكفاءة، فأحياًنا 
تجد شخًصا بوظيفة معينة ال يمتلك شهادة ولكنه يمتلك مهارة فيأخذ 
راتًبا اكثر من راتب دكتور يف املكان نفس�ه، وهذا هو الجانب االس�اس، 
فيما الجان�ب االعتباري اآلخر أو الثانوي هو الوجاهة، وربما نجد البلد 
ال يحتاج اىل هذا الكم الهائل من الشهادات العليا وخصوًصا بالدراسات 

االنسانية".
واض�اف: "ارى أن الفن�ان بالدرجة االس�اس ال يحتاج الش�هادة ألنها 

ش�يًئا، الن الجانب االعتباري ل�ن تضي�ف اليه 
كون�ه فناًنا اكرب م�ن كونه 
يمتل�ك ش�هادة ألن املوهبة 
بينما  يمتلكها مح�دودون 
الشهادات من املمكن ألي 

واحد أن يمتلكها".
السينمائية  املصورة  اما 
فقال�ت:  ع�ي  س�ناء 
"الفن ليس بالشهادة، 
وان كان العل�م الفني 
األمان�ات  يش�ذب 
عن�د  االبداعي�ة 
ولك�ن  الفن�ان، 
االغلبي�ة العظم�ى 
الباحث�ني  م�ن 
الش�هادات  ع�ن 
لتعدي�ل  ته�دف  العلي�ا 
رواتبه�ا، وليس من اجل تحس�ني الوضع الفني 
او االس�تفادة منها لغرض زيادة الثقافة، الن الفنان العراقي ال يعطيه 
البل�د حق�ه وال يحرتم امكانيته، فنح�ن نرى الفنان�ني يف اي بلد ومنها 
دول الج�وار غ�ر النفطية تعطيهم دوله�م اجوًرا ترضيه�م وتجعلهم 
يشعرون باالكتفاء اكثر من الالزم، لكّن فناننا هنا بال حقوق و مغبون 
ويرك�ض خلف لقم�ة العيش، وال اعتقد أن الفن�ان العراقي بات يبحث 
ع�ن الوجاهة، ولو فس�ح املجال لجميع الفنان�ني لذهبوا للحصول عى 

شهادات ألن شغل الفن ال يعطيه حقه".
فيما قال الفنان طه املشهداني: "برصاحة ان استسهال الدراسة الفنية 
يف العراق هو س�بب رئييس المراض رسطان امل�رسح، فبدأ اكثر فنانينا 

يرتكون الفن ويتجهون اىل اكمال الدراسة، وهذا ليس عيًبا، بل انه يشء 
صحي�ح وينمي القابلية ويصقل املوهبة، لكن املفروض ان تكون هناك 
اس�س للفنانني، فال يوجد فنان يحمل ش�يًئا اسمه شهادة دكتوراه او 
ماجستر اال عندنا نحن، وهذا اعتقده بسبب الضعف يف الفن ، فحسب 
اعتقادي ان الفن ليس�ت فيه ش�هادة عليا مقننة، وه�ذا الفنان يحمل 
ماجس�تراً وذاك دكت�وراه ، وانا اعتقد أن الذين يس�عون اليها بس�بب 
الفراغ، خصوًصا أن الدراسة اصبحت سهلة جًدا، فلماذا ال يكملونها اذا 

هي بهذه البساطة ومن ثم هي تمثل نوًعا من الوجاهة".
أما الفنان الدكتور خالد أحمد مصطفى من كلية الفنون الجميلة فقال: 
"الطم�وح يبقى يراود االنس�ان خصوًص�ا اذا كانت الفرصة س�انحة، 
ولي�س رشًطا املاجس�تر والدكت�وراه، فقد ش�اهدنا فنان�ني يكملون 
الدراس�ة يف معهد الفنون الجميلة او الدراس�ة الثانوية املس�ائية وهذا 
جمي�ل، وانا واحد من الناس الذين يطمحون لدراس�ة اللغة الفرنس�ية 
او الفنون التش�كيلية التي احبها، ولكن الالفت للنظر هو ما حدث بعد 
عام 2003 من تغيرات ومنها التغير يف الراتب وصار الذي لديه شهادة 
يختل�ف راتب�ه، وصار البحث ع�ن الش�هادة مهًما الن يف التس�عينيات 
م�ا كانت الوظيفة تع�ني، وكان الرات�ب ال يعني ش�يًئا والراتب ضئيل، 

فالشهادة بعد 2003 صارت عامالً مساعًدا لرفع الراتب".
واضاف: "صحيح انني ال اس�تطيع الحك�م تماًما عى أن الحصول عى 
الش�هادة اصبح س�هالً ولك�ن هناك بعض الن�اس اخذوا ش�هادات انا 
ش�خصًيا غر مقتنع بأنه يجتازها، واكاديمًيا احكي لك ان هناك بعض 

الخلل وهذا الخلل نحاول ان نجتازه".
وأوض�ح: "البعض أخذ ش�هادة دكت�وراه باالخراج املرسح�ي وهو لم 
يخ�رج مرسحي�ة، فالقضية ليس�ت نظرية، مس�ألة الفن�ون الجميلة 
والرياضة البد ان تبتعد عن النظريات تماًما، هل يجوز ان آخذ دكتوراه 
بالرسم وانا ال اعرف الرسم؟ او أن آخذ دكتوراه بالتمثيل وهو لم أصعد 
عى خش�بة املرسح، وهناك العديد مم�ن نعرفهم، التمثيل ليس تنظرًا، 
وربم�ا جزء منه تنظر ولكن التجرب�ة األهم هي العملية، والبعض اخذ 
دكت�وراه بالتقنيات ونحن يف العراق ال توج�د لدينا اية تقنية او قل إننا 

ضعيفون بالتقنيات".
وتابع: "مش�كلة اعطاء الشهادات تعتمد عى النظريات وهذه مشكلة 
كبرة، فأنا واحد من الناس الذين أرصوا عى ان ال تمنح شهادة الدكتوراه 
وال املاجستر وال الرتقية العلمية عى اساس النظريات، حيث من السهولة 
أن اؤل�ف كتاًبا، فاملصادر موجودة واملكتبات عامرة والنت ما ش�اء الله 

 ، د ج�و مو
ت  لتقني�ا فا
تعط�ى  ال 
 ، ت ي�ا نظر
ل�ة  لحا ا و

نفس�ها 
الرتبي�ة  يف 
الرياضي�ة اذ ال 

اعطي  ان  يمكن 
دكتوراه  شهادة 

 ، ت ي�ا لنظر با
حظت�ي  فمال

االساسية ان البعض 
ش�هادات  اخذوا  ممن 

والدكتوراه  املاجس�تر 
ل�م يك�ن فع�االً يف املجال 

وهو غر موجود يف الس�احة 
الفنية، واآلن حس�ب ما سمعت 

ان الجامع�ة وضع�ت رشط�اً وهو 
تقديم تجرب�ة عملية مصاحبة 

للبحث العلمي وسيطبق 
الس�نة  م�ن  ب�دًءا 

املقبلة".
 •
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شوهدت النجمة تايلور سويفت 
هذا األس��بوع في مدينة س��يدني 
األسترالية وهي تتبضع وتلتقط 

الصور مع معجبيها.
يذكر أن سويفت ستقوم بالغناء 
ف��ي حفل أس��بوع جوائ��ز "آريا" 

األسترالية .

مسرحية  بطلوا الباب )اإلمارات( 

من ذاكرة   المسرح العراقي 

إخراج / احمد مال الله 

مرشف عام/ عمر غباش 

تمثيل / احمد مال الله، رانية محمد 

الفني�ون/ موس�يقى )عب�د العزي�ز املدني( – 

إض�اءة )عصام ج�واد- ناظم حس�ن – عباس 

قاس�م – ليث هادي – الص�وت )صالح يارس- 

مهدي عباس – محمود عبد الله(. 

الزمان / 11 /11/ 2012 

املكان / املرسح الوطني 

املناس�بة/ مهرج�ان بغ�داد مل�رسح الش�باب 

العربي-الدورة األوىل 

"كلما اقرتبت ممن تحب كلما ابتعدوا عنك تلك 

ه�ي الحياة وتلك هي املس�الة هل م�ن نرتقب 

ممن نح�ب أكثر مما ينبغ�ي أم أن من نحب ال 

يري�د ان يكون كما نحب؟ أس�ئلة تدور يف ذهن 

أبو ن�ارص ويف ذهن�ي .. أتمن�ى أن تحرك هذه 

األس�ئلة ودواخلنا وال تس�يطر علينا.. ألنها إذا 

فعلت ال أدري أين ستأخذنا". 

املخرج 

احمد مال الله 

نجالء بدر تستعد لعمل تاريخي في مصر
تستعد الفنانة نجالء بدر للمشاركة يف مسلسل تاريخي ضخم 
يتم إنتاجه يف مرص، بحس�ب ما أفصحت الفنانة التي تس�تقر 
اآلن يف القاه�رة بع�د أن نال�ت ش�هرتها يف بغ�داد كونها نجمة 

مرسحية إىل جانب مشاركتها يف عدد من االعمال التلفزيونية.
وقال�ت بدر أن ظهورها مؤخرا يف مسلس�ل فرق�ة ناجي عطا الله 
إىل جان�ب بهج�ت الجبوري وعادل إم�ام تجربة اوىل م�ع الفنانني 
املرصيني عى مس�توى الدرام�ا التلفزيونية العربي�ة وكان ذلك من 

خالل 4 حلقات فقط.
وأضاف�ت لق�د تم اختياره�ا لتلك املش�اركة من خالل مش�اهدتها يف 
عرض مرسحي ت�م عرضه يف القاهرة وهو كيس نايلون اس�ود والذي 
نال أعج�اب اغلب الفنانني املرصيني والع�رب والعراقيني الذين حرضوا 

العرض. 

الشمري: أعمالي القادمة للعرب لكن 
بلهجة عراقية

أعل�ن املنتج الغنائي ناجي الش�مري عن اس�تمرار التعاون مع 
املطربني العرب لتقديم أغاٍن عراقية بأصوات فنانني عرب والتي 

ستطرح بعد شهر محرم مبارشًة.
وقال الش�مري لوكالة أنباء محلية أول من أمس "سأقوم خالل 
الفرتة املقبلة بإنتاج أعمال غنائية عراقية أهمها للفنان اللبناني 
عايص الحالني وستكون األغنية من كلمات الشاعر ضياء امليايل، 
وم�ع الفنان أيم�ن زبيب وس�تكون كلمات األغنية للش�اعر عبد 

الجبار والحان الفنان حاتم العراقي".
وتاب�ع "أم�ا ع�ى الصعي�د املح�ي 
فاستعد اآلن للتعاون مع عدة 
فنان�ني عراقيني منه�م وليد 
الش�امي وأوراس ستار ورنا 

وليد ومحمد البابي".



          امل�ستقبل العراقي / متابعة

يش�كل الج�زء الش�مالي م�ن الس�ودان مس�رحا 
لمخ�زون أث�ري  امتد آلالف 
الس�نين لكنه مع ذلك يمثل 
تراث�ا مهم�ا هج�ره أهله 
والس�ياح األجانب بس�بب 
الت�ي  الحكوم�ات   إهم�ال 

تعاقبت على الباد.
ويق�ف أكث�ر م�ن 98 مبن�ى من 
األه�رام في مناطق متفرقة على 
الشريط النيلي الضيق  تحكي في 
س�رد متواصل وساحر وغامض 
عن قص�ة تاري�خ طوي�ل تغلفه 
الروايات واألساطير  الممتدة في 
ش�كل نس�يج لحكايات ش�عبية 

وروايات اتصلت بالتاريخ 
الحديث.

وتربط األهرام في شمال السودان الحاضر بماضي 
امت�د منذ عه�د بنائها حتى اآلن  تحم�ل في داخلها 
أس�رارا صامتة لم تكتش�ف قصتها بع�د لكنها من 

ظاهرها تحكي عن تاريخ  سوداني عميق. 
ويرى باحثون ان تاريخها يمتد منذ عصور ما قبل 
التاريخ إلى ألفي عام قبل  المياد طبقا الستنتاجات 
الكتاب�ات الهروغلوفية المكتوبة على جدرانها في 
مناطق  كانت تمثل عمق دويات النوبة في الزمان 

القديم.
ق�د خلفت الحضارة النوبي�ة 50 هرما في عاصمة 
مملك�ة مروي عل�ى بعد 200كم ش�مال الخرطوم 
وفي ممالكها القديمة في نوري و الكرو .  وحوت 
تل�ك األه�رام رفات 20 مل�كا و 8 مل�كات و 3 من 
األم�راء  و10 من النباء حكم�وا باد النوبة . التي 
عرف�ت بالس�ودان فيما بعد، أكثر من تس�ع قرون 

بي�ن أع�وام 592 قبل المي�اد و 350 بع�د المياد. 
وربم�ا ألن مواق�ع تل�ك األهرام لم تهيأ للس�ياحة 
يش�عر الزائ�رون برهبة مش�هدها وهي ش�امخة 
فوق تال تكس�وها رمال 
الصحراء النوبية . ليس 
لنق�ل  حاف�ات  هن�اك 
ال�ركاب أو إبل مس�رجة 
ف�ي  حواته�ا  يتب�ارى 
اجتذاب الس�ائحين . ال بد 
لمن يرغب في االستمتاع 
مجموع�ة  أكب�ر  برؤي�ة 
من األه�رام و أقربها إلى 
العاصم�ة الس�ودانية أن 
يستأجر سيارة من ذوات 
لتحمله  الرباع�ي  الدف�ع 
إليها ذهابا وإيابا. وغالبا 
ما س�يجد نفس�ه وحيدا 
بين أط�ال حضارة كانت 
من أول وأكبر الدول إنتاجا 

للحديد في إفريقيا والشرق األوسط .
 يق�ول وكاء الس�ياحة ف�ي الخرط�وم أن تطوير 
الس�ياحة في الس�ودان س�يجعل من تل�ك األهرام 
محطا ألنظار الس�ائحين وس�يحرم النف�ر القليل 
الذي يغشاها اآلن من رهبة الهدوء والسكينة التي 
تجللها منذ أكثر من ألفي عام . و لكنهم يأملون في 
استقبال مزيد من الس�ائحين ألن الباد في حاجة 

إلى ينفقون لاستمتاع بتلك اآلثار .
والواق�ع أن بعض�ا م�ن زاروها 

من قبل لم يتركوا فيها غير 
أطاله�ا. وكان من أش�هر 
العابثي�ن بأه�رام م�روي 
فيرلين�ي  يدع�ى  إيطال�ي 
دخل الس�ودان ف�ي ركاب 

قوات إسماعيل باشا الغازية في عام 1820م فدمر 
رؤوس 40 هرم�ا ونه�ب كل م�ا امت�دت إليه يداه 
م�ن وثائق وتحف ومجوه�رات  وذهب في مدافن 
المل�وك. ولك�ن ما لم يس�تطع نهبه م�ن األموات 
يدل عل�ى أنهم كان�وا يتحلون بكمي�ة ضخمة من 
المجوه�رات. فق�د كان أح�د مل�وك الق�رن األول 
المي�ادي يضع في أصابع�ه 19 خاتما فضيا وفي 
كل يد سوارا من الذهب. خلفت ملكة مروي مملكة 
ك�وش التي ورد ذكرها في التوراة، ومملكة نبتة0 
وامتد حكمه�ا إلى مصر لنصف ق�رن من الزمان، 
سقطت المملكة في القرن الرابع الميادي وورثتها 
مملكتان مس�يحيتان هما علوة, وعاصمتها سوبا 
عل�ى بع�د 10 كم جن�وب الخرط�وم، والمقرة في 
دنقا واستمرتا أكثر من ألف عام إلى مطلع القرن 
لس�ادس عش�ر حيث جاء المس�لمون إل�ى الحكم 
في الباد . وال ت�زال الحضارة المروية النوبية من 
الطاس�م ف�ي علم اآلث�ار رغم ارتباطه�ا الواضح 
بالحضارة المصرية واإلغريقية والرومانية ورغم 
أنه�ا طورت حروف�اً لكتابة لغته�ا و ديانة خاصة 
به�ا . و تمي�زت الحضارة المروي�ة بتولي عدد من 
النس�اء الملك أو الوصاية على العرش عرفن باسم 
) الكنداك�ة( مما ي�دل على أهمي�ة دور المرأة في 
الحضارة النوبية. وكان الملك يتوارث بالنسب إلى 

األم، ولي�س األب، وعادة ما يكون وريث العرش 
هو ابن أخت الملك المتوفى  وربما يفسر ذلك 

أن مل�وك نبتة وم�روي كانوا يتزوجون 
ليظل  ش�قيقاتهم 

من  المل�ك 

نسلهم. 
وتحتل أم الملك مركزا مرموقا في السلطة كوصية 
علي�ه إذا كان قاص�را وتش�ارك زوجها ف�ي الملك 

أخ�رى.  أحيان�ا 
المروي�ون  كان 
نف�س  يعب�دون 
جيرانه�م  آله�ة 
ف�ي مص�ر ف�ي 

ولكنهم  األم�ر.  ب�ادئ 
ط�وروا فيما بع�د آلها 
أس�موه  به�م  خاص�ا 
ت�زال  ال  )ابادم�اك( 
تماثيله ونقوشه قائمة 
ف�ي المواق�ع األثري�ة 
في النقعة ومس�ورات 
الصف�ر على بع�د مئة 

كيلومتر ش�مال 
 . الخرط�وم 

ل�ه  وأبادام�اك 
إنس�ان  وجس�م  أس�د  رأس 

وذيل ثعب�ان. وأول من أطلع 
العال�م الغربي على أهرام 

العالمان  كان  الس�ودان 

الفرنس�يان فردري�ك كايليود ولين�ان دي بيلفوند 
وتدل رسوماتهما لتلك األهرام على ما فعله الزمن 
وم�ا ألحق�ه بها ذل�ك اإليطال�ي من تخري�ب. وقد 
ادع�ى فيرليني أن�ه وج�د ذهبا في 

قمم األهرام مم�ا يدل على مدى 
كذب�ه وإصراره عل�ى تدمير 

تل�ك اآلث�ار الثمين�ة ألن 
والذهب  المجوه�رات 

جثث  عل�ى  توضع 
فق�ط.  الموت�ى 

تختل�ف  و
م  ا ه�ر أل ا

الس�ودانية 
ع�ن 

ته�ا  نظير
المصري�ة 

ف�ي 

شكلها وحجمها . فهي أقل ضخامة0 وفي مدخلها 
محراب يدل على أثر األسرة البطليموسية في مصر 
)323 – 30 قب�ل المياد( عل�ى الحضارة المروية, 
وال يزال تاريخ األهرام الس�ودانية لغزا كبيرا إذ لم 
يتمكن علماء اآلثار حتى اآلن من فك 

طاسم اللغة المروية.

        اخلرطوم: اأندرو مكارثي 
سألت رجا طويا يرتدي عمامة كبيرة ويتدلى 
ش�اربه من وجهه، ما سعر أسرع جمل لديك؟، 
فابتس�م عبد الرحمن لي وقال: »تعال« وأسرع 
وراء ك�وخ من الطين، حي�ث كان أبروزا هناك 
متخ�ذا وضع�ا ملكيا بمعطف�ه الذهب�ي. أناخ 
عبد الرحمن الجمل وأش�ار ل�ي وقال: »اركب« 
وهو يلوح بس�وط خش�بي في وجهي. لم يكن 
لدي خي�ار، فوضعت رجلي على ه�ذا الحيوان 
العماق وأن�ا أتذكر لورانس العرب، ثم وضعت 
رجل�ي اليس�رى ح�ول مقدمة الس�رج وخلف 
الركبة األخ�رى. ضرب عبد الرحمن بالس�وط 
فاندفع أبروزا نح�و قدمه. وفجأة انطلقنا عبر 
الصحراء. كان ألبروزا خطو ناعم بالنسبة إلى 
أي جمل، وبعد أن توقفت تمايات جس�دي مع 
حرك�ة الجم�ل، التفت وعاد إلى س�يده. وألقى 
عبد الرحم�ن التحية كأب فخ�ور بأبنه، وقال: 

»لن أريد منك سوى 5 آالف جنيه«.

رحلة ا�ستك�سافية
في وس�ط عالم من األماكن المضطربة، يعرف 
ع�ن الس�ودان ال�ذي يعد ثال�ث أكب�ر دولة في 
أفريقي�ا، أن�ه من أكثر ال�دول اضطراب�ا؛ فعند 
ذك�ر كلمة دارف�ور تتذكر فورا ص�ور األعمال 
الوحش�ية والمجاع�ات. وأدت النزاع�ات على 
النفط وعلى الحدود مع دولة جنوب الس�ودان 
المقام�ة حديث�ا إل�ى صراع�ات اس�تمرت با 
انقط�اع لم�ا يزيد على 50 عام�ا. وقع الرئيس 
الس�وداني ورئيس دولة جنوب الس�ودان على 
اتف�اق يقضي باس�تئناف تصدي�ر النفط رغم 
توق�ع جمي�ع المراقبي�ن ألوض�اع المنطق�ة 

مم�ن  لس�ت  التوت�رات.  اس�تمرار 
يبحثون عن األخطار، لكنني جئت إلى 
السودان مع ويل جونز الذي يدير من 
خال ش�ركته »جيرنيز ب�اي ديزاير« 
تقدم خدمة اإلرش�اد ف�ي الكثير من 
ال�دول األفريقية. لق�د كان في رحلة 
الس�ودان وكن�ت  إل�ى  استكش�افية 
بصحبت�ه. لقد كنا ننوي استكش�اف 
المنطقة الش�مالية النائية اآلمنة من 
الصحراء النوبي�ة. إنها تعج باألهرام 
أكثر من مصر وال يزورها أي شخص 
خارج المنطق�ة تقريبا. مع ذلك كنت 
مهتما بالناس في هذه المنطقة أكثر 
من أي وجهة أخرى، فقد كان يملؤني 
الفضول لرؤية كيف يعيشون في ظل 

ه�ذه الصراع�ات الطويلة. وكنت أتس�اءل عن 
تأثير مثل تلك الصراعات عليهم.

نظافة اخلرطوم
لفحتن�ي ري�اح س�اخنة جافة وأن�ا أقف تحت 
ش�جرة ضخمة على ضفاف النه�ر األزرق في 
قل�ب العاصم�ة الس�ودانية الخرط�وم. وعلى 
اليسار في موضع ليس ببعيد عند جزء منحني 
م�ن النهر، كان هن�اك ملتق�ى النهرين األزرق 
واألبيض يتدفقان مثل حبل سري عبر الصحراء 
نحو الش�مال حيث نتجه، ثم إل�ى مصر قبل أن 

يصب في البحر األبيض المتوسط.
كان أول انطباع خلفته الخرطوم في نفسي هو 
النظام ونظافة الش�وارع التي ل�م أرها في أية 
دول�ة أفريقية أخرى. وكان�ت الطرقات معبدة 
وحقائ�ب القمامة الباس�تيكية منتش�رة وال 
يخرج منها أي قمامة. قال لي ويل وهو يس�ير 
بجان�ب النه�ر: »ص�دق أو ال تصدق، الس�ودان 

مقصد سياحي صاعد بحق«.
مع ذل�ك انخفض ع�دد الس�ياح ف�ي الدولتين 
منذ انفصال جنوب الس�ودان عن ش�مالها عام 
2011، فل�م أر خ�ال م�دة إقامت�ي س�وى عد 
قليل من ال�زوار القادمين من الخارج. وأش�ار 
تقرير تم تقديمه إل�ى المجلس الدولي للمعالم 

س�ائح  آالف   6 أن  إل�ى  والمواق�ع 
يأتون سنويا إلى مروي حيث توجد 
س�ائقي  بجان�ب  مررن�ا  األه�رام. 
س�يارات األج�رة الراكعي�ن بجانب 
س�ياراتهم عل�ى س�جاجيد صغيرة 
ألداء الص�اة. تح�ت الكوبري على 
مرتفع مترب تجلس نس�اء ترتدين 
ماب�س وأغطي�ة رأس ذات أل�وان 
زاهية بين عدد كبي�ر من الطاوالت 
والكراسي  المنخفضة  الباستيكية 
التي من دون ظهر، ورجال يرتدون 
إما قمص�ان بنصف ك�م أو جاليب 
يدخ�ن  بينم�ا  الش�اي،  يحتس�ون 

كثي�رون، ويتح�دث الجميع بص�وت خفيض. 
اتخذن�ا لن�ا مجلس�ا في مقه�ى، وأحض�ر لنا 
الصب�ي كوبين من الش�اي بهما ق�در كبير من 
الس�كر يقدم ف�ي مختلف أنحاء الس�ودان. في 
الماء كان هناك رجان يقودان قارب في النهر 
يحركان مجدافيهما معا في تناغم، بينما يقف 
على الضفة البعيدة رجل عجوز يرعى ماش�يته 
العجفاء بصمت. وقل�ت: »ليس هذا ما توقعت 
أن أراه«. وأومأ ويل برأس�ه قائا »وضع هادئ 

إلى حد ما، أليس كذلك؟«.

�سوق اأم درمان وحياة النا�س

توجهنا إلى سوق أم درمان، أكبر سوق في 
المدين�ة. كان�ت األزقة الضيق�ة والممرات 
المغط�اة تم�وج بالحي�اة. وكان العجائ�ز 
يجلس�ون بجانب أكوام من األحذية والثوم 
والم�وز، بينم�ا يمي�ل الش�باب بجذوعهم 
عل�ى ماكينات الحياك�ة. وكانت علب الجاز 
مملوءة بمياه الش�رب المتاحة للعطش�ى. 
وكان هن�اك س�يدة عجوز تقدم لنا الش�اي 
وتض�ع ثاث ماع�ق مملوءة بالس�كر في 

ك�وب صغي�ر. وكان الرج�ال يهش�ون الذباب 
بعي�دا عن طاوالت عرض اللح�وم. ويماثل هذا 
الس�وق أس�واق ش�رق أفريقيا التي رأيتها في 
إثيوبيا أو تنزاني�ا. في نهاية اليوم توغلت أكثر 
وحدي في أعماق المدينة. كانت الش�وارع أكثر 
فوض�ى وأكثر غبارا. وكان الرجال يتكدس�ون 
في ش�احنات بيضاء صغيرة تنفث دخانا أسود 
كلم�ا تحرك�ت. وكان�ت الحمي�ر تج�ر عربات 

محملة بالخشب أو المعدن الخردة.

حلقة الدراوي�س
خارج ضريح الش�يخ الصوفي حمد النيل، الذي 

ع�اش في الق�رون الوس�طى، كانت الش�مس 
الغاربة تلقي بآخر أشعتها على البقعة المتربة 
المجاورة للضريح المترب، بينما يتجمع حوله 
الن�اس. بدأت أص�وات طب�ول تأتي م�ن بعيد، 
وتجمعت المجموعة المتس�كعة مشكلة حلقة 
وس�رعان ما دخل مئات الرج�ال الذين يرتدون 
جابيب بيض ناصعة وط�واق يرتدون آخرون 
بجدائ�ل ملون�ة ماب�س ملونة وس�ط الحلقة 
وبدأوا إنش�اد »ال إله إال الل�ه« مرة تلو األخرى. 
وب�دأ بع�ض الرجال ي�دورون حول أنفس�هم، 
بينم�ا يتماي�ل البع�ض اآلخر لألم�ام والخلف، 
وينضم آخرون بانس�جام. قفز رجل على رجل 
واحدة ورأسه للوراء، وأغلق عينيه، بينما تمرغ 
آخ�ر عل�ى األرض. كانت ه�ذه ه�ي الحركات 
التي يش�تهر بها الدراويش ال�دوارة أثناء ذروة 
التق�وى. وكلما زاد اإلنش�اد، تعال�ت الطبول. 
كان�ت هذه هي طقوس حلق�ة الذكر التي تقام 
يوم الجمع�ة والتي تق�رب العابدين من ربهم. 
كان هناك رجل يلوح بجلد فهد وقرب المبخرة 
م�ن وجهي عل�ى ط�رف الحلق�ة. وبينما كان 
الذكر مس�تمرا، ظهر ش�اب يقف إل�ى جواري 
وبدأ يتحدث معي باإلنجليزية. وقال إن اس�مه 

محمود. وسأل: »أنت متزوج من كم امرأة؟«.
فقل�ت ل�ه: »واحدة فق�ط«، فق�ال: »نحن هنا 
نت�زوج اثنتين أو ثاثا أو أربع�ا إذا كنت قويا«. 
وأخذ يتحدث عن مجيء الصينيين إلى السودان 
وتحقيقهم أرباحا، على عكس السودانيين. لقد 
كان يريد الذهاب إلى أميركا وبالتحديد شاطئ 
ميام�ي والس فيغ�اس. وقال: »إنهم�ا مكانان 
رائع�ان، هل ذهب�ت إلى هناك؟ أن�ت محظوظ 

جدا«.
وأت�ى ش�اب آخ�ر كان يرت�دي جلباب�ا طويا 
وطاقية وأخذ يرقص على طرف الحلقة ويرش 
علي وعلى آخرين ش�يئا ما من بخاخ. اس�تمر 
الرقص لمدة س�اعة وأخذ الحماس يزداد حتى 
غرب�ت الش�مس وراء الضري�ح وفج�أة عندما 

وصل�ت الموس�يقى والذكر بالمش�اركين إلى 
حالة تش�به الغيبوبة، توقف كل ش�يء. ووقع 
الن�اس على األرض وولوا وجوههم قبالة مكة 

ص�اة  ألداء  وتجمع�وا 
العشاء.

و�سط ال�سحراء
الي�وم  صب�اح  ف�ي   
قدن�ا  الح�ار  التال�ي 
الس�يارة نحو الشمال 
وبعد  الني�ل.  بمحاذاة 
المدين�ة  خلفن�ا  أن 
األف�ق  كان  وراءن�ا، 
ال  وممت�دا  شاس�عا 
تقطعه س�وى أشجار 
الهزيل�ة.  األكاس�يا 
إط�ارات  وكان�ت 
التالف�ة  الش�احنات 
جانب  عل�ى  مصطفة 
وبالمصادفة  الطريق. 
الح م�ن بعي�د جم�ل 
م�ا.  ش�خصا  يحم�ل 

الرملي�ة وس�كون  الكثب�ان  عس�كرنا وس�ط 
الصح�راء وب�رودة الليل. وقدنا الس�يارة فوق 
الرم�ال متجهين إلى مدينة دنقا القديمة، التي 
كانت من القرن الس�ابع إلى القرن الرابع عشر 
مركز مملكة المقرة المس�يحية. ولم يبق منها 
إال بعض األعمدة الحجرية التي كانت لكنيس�ة 
قديمة تخرج من قل�ب الصحراء. وكانت هناك 
آني�ة طيني�ة كبي�رة متفرق�ة قريب�ة. هل كان 
عمرها مئات أم آالف السنين؟ لم يكن هناك أي 
شخص هناك. لقد ظللنا نعبر نهر النيل أكثر من 
مرة لمدة أسبوع، وأقمنا معسكرا في الصحراء 
أو اإلقام�ة ف�ي أماكن إقامة بس�يطة في قرى 

صغيرة.
تس�لقنا المبن�ى المكون من ط�وب طيني في 

مملكة كرمة التي يعود تاريخها إلى 1500 قبل 
المياد المهجورة هي أيضا. جلست في كرمة، 
المدين�ة الصاخبة المطلة على النهر، مع رجال 
صامتي�ن وقورين يدخن�ون النرجيل�ة. وأكلنا 

فول، واستقبلني رجل في منزله.

كرم �سوداين
 وفي غرفة بسيطة من الخرسانة جلست على 
طرف سرير متنقل معدني أسفل جدران زهرية 
اللون بينما أخذت ابنته الصغيرة تصب لي كوب 
ش�اي به قدر كبير من السكر تلو اآلخر، قبل أن 

تصنع لي القهوة. وغادرت مأخوذا بكرمهم.
ال يمل�ك الس�وداني الكثي�ر، لكنه يق�دم كل ما 
لدي�ه. وربم�ا يع�ود هذا إل�ى تاري�خ البدو في 
ش�مال الس�ودان النابع من حض�ارة الصحراء 
وحاجة اإلنس�ان ألخيه اإلنس�ان حتى يتمكن 
م�ن البقاء وس�ط الصحراء، أو ربم�ا كان هذا 
بس�بب التزام الس�كان بتعاليم دينه�م، أو كان 
ش�عورا بتقبل اآلخ�ر ناتجا عن ص�راع طويل، 
لك�ن أذهلني م�ا وجدته من ش�عور بالس�ام 
النفس�ي وكان متناقض�ا مع كل م�ا عرف عن 
تاري�خ الس�ودان الدموي. ف�ي النهاية تجمعنا 
مرة أخرى استعدادا للقيام بجولة سياحية في 

السودان في أهرام مروي.

اأهرام مروى
 إنه�ا أصغ�ر كثيرا م�ن األه�رام العظيمة التي 
توجد في مصر، لكن الم�كان والهدوء وموقع 
مروي هو ما جعل الرحلة تترك أثرا في النفس. 
وكان هن�اك نح�و 200 ه�رم قائم�ة ومنعزلة 
وس�ط الكثبان الرملية، وتم اقتطاع أجزاء من 
قم�م الكثير من ه�ذه األهرام ع�ام 1834 على 
ي�د المستكش�ف اإليطال�ي جوزيب�ي فيرليني 
يدفن�ون  األثري�اء كان�وا  أن  العتق�اده خط�أ 
بالداخ�ل. تجول�ت ف�ي الموقع المهج�ور عند 

الغروب ومرة أخرى عند الفجر.
وق�ال لي وي�ل الحقا ونحن نش�اهد الش�مس 
حينم�ا أصبحت ك�رة برتقالية تغوص في قلب 
الصحراء: »هذه هي السياحة عند سفح الجبال. 
مذهل�ة.  فرص�ة  إنه�ا 
ف�ي ظ�ل غي�اب األم�ن 
س�نوات،  عش�ر  خ�ال 
ستفسد مثل تلك األماكن 
طري�ق  ف�ي  س�ريعا«. 
الخرطوم،  إل�ى  عودتن�ا 
رأين�ا غب�ارا كثيف�ا على 
نحوه  فتوجهنا  الطري�ق 
فوجدن�ا س�وق الجمال، 
حيث يجتم�ع هناك نحو 
مائة جم�ل بغرض البيع 
والش�راء. وكان ذلك هو 
ال�ذي قابلت فيه  المكان 
عب�د الرحمن. وقال وهو 
يش�ير إل�ى قطي�ع غي�ر 
سعيد من الجمال القريبة: 
»انظ�ر إل�ى تل�ك الجمال 
هناك، إنها من دارفور. إنها أفضل وجبة يمكن 
تناوله�ا، وذاهبة إل�ى مصر، لكن تل�ك الجمال 
األخرى من شرق السودان ومخصصة للسباق. 
إنه�م يباعون بس�عر مرتفع ج�دا ومتوجهون 
إلى المملكة العربية الس�عودية«. وعرض علي 
جولة بالجمل لم يس�عني أن أرفضها. وبعد ما 
ترجلت، قلت له إن الس�عر ال�ذي يريده مرتفع 
وتس�اءلت ف�ي النهاي�ة قائا »ماذا عس�اي أن 

أفعل بجمل في نيويورك على أي حال؟«.
أومأ عبد الرحمن برأسه ونظر في عيني بجدية 
وقال: »تعال«، بينما يبعد بعرة الجمل بعيدا عن 
طريقن�ا. وأخذنا نغوص بأقدامن�ا في الرمال، 

بينما يقول: »سوف نناقش هذا األمر«.
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املنطقة الشاملية النائية 
اآلمنة من الصحراء 

النوبية تعج باألهرام 
أكثر من مرص وال يزورها 

أي شخص خارج املنطقة 
تقريبًا 

ال يزال تاريخ األهرام 
السودانية لغزًا كبريًا، إذ 

لـم يتمكن علامء اآلثار 
حتى اآلن من فك طالسم 

اللغة املروية

ختتلف األهرام السودانية 
عن نظريهتا املرصية يف 

شكلها وحجمها. فهي 
أقل ضخامة ويف مدخلها 

حمراب يدل عىل أثر األرسة 
البطليموسية يف مرص

األهرام بجوار النيل.. ليس في مصر بل في السودان

أهرام السودان تاريخ مهمل وسياحة غائبة !!
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        ا مل�ستقبل العراقي/ حليم االعرجي 

تقول مضاوي الرش�يدة األس�تاذة في علم 
االنثروبولوجيا الدينية بالمعهد الملكي في 
الجامع�ة االميركية، النظ�ام الموجود في 
الجزيرة العربية، يفتقد ألبس�ط الش�روط 
المنطقي�ة ف�ي كل الجوان�ب المحيط�ة به 
وتنب�أت بق�رب س�قوطه، مش�يرة الى ان 
"نظام�ا مش�لوال فكري�ا يحك�م بالقبضة 
الحديدية والش�رهة وطوابير التس�ول، لن 
يك�ون ق�ادرا على االس�تمرار ول�ن يكون 

جزءا من مستقبل الجزيرة وقدرها".
الش�يء ال�ذي يدع�و للتس�اؤل، ه�و ذل�ك 
االنتش�ار والتمدد السعودي تجاه العالمين 
العربي واالس�امي، الذي هو ش�يء جديد 
بالتأكيد ويتناقض م�ع طبيعة االمور التي 
كان�ت س�ائدة حتى ذل�ك الوقت ال�ذي كان 
فيه الع�راق ومصر قطبي الج�ذب والتأثير 
على المس�توى التاريخي ثقافيا وسياسيا، 
لكن فجأة وبعد الحرب العالمية الثانية مع 
االندح�ار العس�كري لانظم�ة العربية في 
ح�رب 1967 التي كان م�ن نتائجها ظهور 
الس�عودية لتلع�ب دورا محوري�ا كفاع�ل 
إقليم�ي سياس�ي وق�د كان وال زال دورها 
االقليم�ي والدولي يتجاوز قدرته�ا الذاتية 
فكريا وسياسيا، باس�تثناء قدرتها المالية 
الت�ي اس�تخدمتها للرش�وة وش�راء الذمم 
والضمائر... بيد ان ذلك لم يس�هم في ازالة 
او طمس الصورة التي علقت بأذهان العالم، 
والمعب�رة عن جوهره�ا الحقيقي كونها.. 
بلد االس�تبداد القادم من العصور الوسطى 
كونه نظاما يطبق الملكية المطلقة بطابع 

قبلي مركزي أحادي بش�ع، وهذا ما 
جعل وزير الدفاع الس�ويدي "كرين 
انس�تروم" يؤكد وبوض�وح من انه 
ل�ن يتردد م�ن وصف نظ�ام الحكم 
في الجزيرة العربية ب�"الدكتاتورية 
" ف�ي حين وصفه وزي�ر الخارجية 
الس�ويدي النظ�ام الس�عودي ب� " 

الملكية المطلقة "...
ويظل الس�ؤال : ترى لماذا يتجاهل 
وامي�ركا  ع�ام  بش�كل  الغ�رب 
الوهاب�ي  النظ�ام  خ�اص  بش�كل 
الس�عودي المنتج والداعم والمقوم 

لإلرهاب...؟!
التقييم العملي للعاقات الس�عودية 
الغربي�ة بش�كل ع�ام واألميركي�ة 
بش�كل خاص يش�ير إل�ى أن الغرب 
االميركي�ة  المتح�دة  والوالي�ات 

الس�عودية  العربي�ة  بالمملك�ة  يهتم�ان 
لألسباب التالية:

1 � ألنه�ا تتحكم بأكثر م�ن ربع احتياطي 
العالم من النفط الخام

2 � ألنها شريك تجاري مهم
3 � النها حليف مخلص ومطيع

4 � النها معتدلة في المسارين: االقتصادي 
والسياسي.

 فعل�ى الصعي�د االقتص�ادي عمل�ت وف�ق 
مقتضي�ات س�وق المس�تهلكين العالميين 
للنفط، على مستوى االسعار وعلى مستوى 
المع�روض من النفط وبالكمي�ات القريبة 

اس�تهاك  م�ن حج�م 
أما  النفط،  العالم م�ن 
على الصعيد السياسي، 
الس�عودية  فمواق�ف 
العالمية  القضاي�ا  من 
تس�تمد وجوده�ا من 
االميرك�ي  الموق�ف 

والغربي.
ص�ات  وللس�عودية 
باس�رائيل  وثيق�ة 
رغ�م م�ا يب�دو عل�ى 

الس�طح م�ن انها غي�ر متحمس�ة لتطبيع 
العاق�ات مع اس�رائيل فكثيرا م�ا وخزت 
الصحاف�ة الغربي�ة م�ن آن آلخ�ر، النظام 
السعودي بش�وكة العاقات الس�رية التي 
تجمعه بإس�رائيل اس�تنادا على م�ا تملكه 
ه�ذه الصح�ف م�ن مص�ادر وم�ا يصله�ا 
م�ن تس�ريبات عب�ر أجهزة االس�تخبارات 
لس�بب او آلخر وكثيرا م�ا جمعت اللقاءات 
الثاثية عادل الجبير س�فير السعودية في 
أمي�ركا ونائ�ب وزي�ر الدفاع اإلس�رائيلي، 
ضم�ن لقاءات ثاثي�ة "س�عودية اميركية 
اس�رائيلية" ح�ول مبادرة " الس�ام " مع 
اس�رائيل التي طرحتها السعودية ولم يكن 
هذا اللقاء واللقاءات التي اعقبته هي كل ما 
في تاريخ العاقات اإلسرائيلية السعودية، 
فكثي�را م�ا حضر ترك�ي الفيص�ل لقاءات 
اس�رائيليون  اقامه�ا  اس�تقبال  وحف�ات 
وتش�ير جريدة "ايديع�وت احرونوت" الى 
ما يتمتع به س�عود الفيص�ل من صداقات 
وعاق�ات حميم�ة م�ع ع�دد كبي�ر م�ن 
والصحافيين  والدبلوماس�يين  السياسيين 
الس�عوديين، وت�ورد مجل�ة "نيويورك�ر" 
تقريرا لس�يمورهرش، تحت عنوان "إعادة 
التوجي�ه" اماط فيه الصحافي المتخصص 
بنشر التقارير السرية والصحيحة اللثام عن 
خفايا اإلستراتيجية األميركية في المنطقة 
األش�د التهابا في العالم، وطبيعة المهمات 
الت�ي تضطلع بها حكوم�ات عربية حليفة 
لواش�نطن، وعاقاته�ا بالدول�ة العبري�ة، 
تقتط�ف من�ه فق�رات تتعلق بالس�عودية، 

حيث يقول: "ان التحول في السياس�ة دفع 
الس�عودية و اسرائيل الى ما يشبه "العناق 
االستراتيجي الجدي " السيما ان كا البلدين 
ينظران الى ايران على انها تهديد وجودي، 
وق�د دخل "الس�عوديون" واالس�رائيليون 
في محادث�ات مباش�رة، وكش�فت وثيقة 
جديدة لموقع ويكليكس ونشرتها صحيفة 
المص�ري الي�وم : " ان المملك�ة العربي�ة 
الس�عودية لديه�ا اتصاالت مع الس�عودية 
بي�ن  دارت  مناقش�ات  الوثيق�ة  وتش�مل 
المس�اعد  الع�ام  األمي�ن  بأعم�ال  القائ�م 
لمكتب ش�ؤون الشرق االوسط بالخارجية 
االميركية ومسؤولين في وزارة الخارجية 
وكان  االس�رائيلية، 
هو  البح�ث  مح�ور 
العاقات اإلسرائيلية 
وكي�ف  القطري�ة، 
ان قط�ر تش�كو من 
وجود عاقات سرية 

وقوي�ة  وطي�دة 
بين إس�رائيل 

والس�عودية... وإنها تخشى 
ان تكون هذه العاقات على 

حسابها.
من ذلك، نكتش�ف السبب 
الكام�ن  األساس�ي 
ال�دول  تجاه�ل  خل�ف 
والوالي�ات  الغربي�ة 
االميركي�ة  المتح�دة 
اص�رار  س�بق  ع�ن 
السعودية  انتهاكات 
اإلنس�ان  لحق�وق 
واستش�راء القم�ع 
خش�ية  والفس�اد 
مصالحه�ا  عل�ى 
االقتصادي�ة ورغم 
ذلك ف�ان ما يمكن 
ماحظت�ه ه�و ما 

يلي: 
1 � وه�ن واض�ح 
ف�ي  وتقل�ص 
الس�عودي  النف�وذ 
المنطق�ة  ف�ي 

وذل�ك بس�بب ظهور 
المستجدات التالية:
مص�ر  إخ�وان   � أ 

ها  س�لفيو و
النهما يكش�فان 
الس�عودية  عجز 
اللحاق بركب  عن 

اط�ار  ف�ي  مص�ر 

العاقة باميركا واسرائيل ودول الغرب.
ب � التمثيل المصري ل� " االسام".

 ج � انع�دام الش�فافية الت�ي تراف�ق عليه 
التوري�ث في الس�عودية في ض�وء الحالة 
الصحية المتدهورة للملك عبد الله خصوصا 
وان عملية نقل الس�لطة في الس�عودية لم 
تتم با مخاطرة االن بس�بب ان جميع ابناء 
الملك عبد العزيز المتبقين شيوخ ومرضى 

وغير قادرين على أداء واجباتهم 
على نحو صحيح.

2 � تزاي�د التس�اؤالت محليا 
واقليمي�ا ودوليا ح�ول مدى 

كف�اءة النظام ف�ي ادارة دفة 
العاقات الس�عودية م�ع العالم 

تحت ظل زعامة متهالكة 
الس�ن  ف�ي  وطاعن�ة 

خة  لش�يخو ا و
عبد  فالملك 

ه�و  الل�ه 
س  د س�ا

مل�ك 
يحكم 

ف�ي 

النظام الس�عودي فاألول الملك عبد العزيز 
ث�م الملك س�عود ثم الملك فيص�ل ثم الملك 
خالد ث�م الملك فهد ثم عبد الل�ه، ولد الملك 
عبد الله عام 1924 وهو االبن الثاني عش�ر 
م�ن ابن�اء المل�ك عب�د العزيز م�ن الذكور 
استلم السلطة 1995 بعد تعرض الملك فهد 
لمصاع�ب صحية غير انه لم يت�وج إال بعد 
وف�اة الملك فه�د ف�ي 1 / آب / 2005 وقد 
كان األمير س�لطان وليا للعهد وهو اصغر 
من أخيه الملك عبد الله بس�نة واحدة، 
أي هو موالي�د 1923، ففارق الحياة 
قبل أخيه ليترك والية العهد شاغرة 
الخي�ه ن�واف وه�و م�ن موالي�د 
1933 وهك�ذا نج�د انفس�نا أمام 
حالة فري�دة من نوعها في العالم 
البش�ري ونضع  التاري�خ  وف�ي 
االن قائمة بأس�ماء ابناء الملك 
عب�د العزيز حس�ب أعمارهم 
واح�د  كل  إزاء  ومؤش�ر 
تاري�خ والدت�ه  منه�م 

ووفاته:
 / حظ�ة ما
األخ�وان 

إدراج  يرج�ى  والمصمم�ون  المنض�دون 
جدول في األسفل

االس�م  العم�ر    ال�والدة الوف�اة عل�ى قيد 
الحياة 

1 � تركي االول  19سنة    1900 1919 
2� الملك سعود 67سنة 1902 1969 

3 � الملك فيصل 86 سنة 1904 1988 
4 � الملك خالد 82سنة 1912 1992 

5 � االمير محمد 78سنة 1910 1988 
6 � االمير ناصر 74سنة 1920 1984 
7 � االمير سعد 71سنة 1922 1993 

8 � االمير منصور 30سنة 1921 1951 
9 � الملك فهد 82سنة 1963 2005 

10 � االمير بندر 88سنة 1923 
11 � الملك عبد الله 88 سنة 1923 

12 � االمي�ر عبد المحس�ن 60س�نة 1925 
 1985

13 � االمي�ر مس�اعد 88س�نة 1963 الزال 
على قيد الحياة

14 � االمير مشعل 85سنة 1963 

االسم العمر الوالدة الوفاة على قيد الحياة
15�االميرسلطان 87 1924 2011 

-16االمي�ر عبد الرحمن 81 1931 علي قيد 
الحياة

17 االمير متعب 83 1982 على قيد الحياة
االمي�ر   18
ماجد 73 1930 

 2003
مي�ر  ال 1�ا 9
 81 ط�ال 
عل�ى   1931

قيد الحياة
مي�ر  ال 2�ا 0
ي  ر مش�ا
 1920  80
على   2000

قيد الحياة
مي�ر  ال 2�ا 1

بدر 79 1933 
22�االمير تركي 78 1934 
23�االمير نواف 79 1933 

24�االمير نايف 79 1933 2012 
25�االمير فواز 74 1934 2008 على 

قيد الحاة
26�االمير سلمان 76 

 1936
 23 ثام�ر  27�االمي�ر 
1958 1915

28�االمي�ر مم�دوح 72 1940 عل�ى قي�د 
الحياة 

29�االمير عبد االله 77 1935 
30�االمير سطام 69 1943 

31�االمير احمد 72 1940 
32�االمير هذلول 71 1941 2012 

33�االمير عبد المجيد 67 1940 2007
-34 االمي�ر مش�هور 70 1942 عل�ى قي�د 

الحياة
69 1943 عل�ى قي�د  -35 االمي�ر مق�رن 

الحياة
36� االمير حمود 49 1945 1994 

 األمي�ر حم�ود ه�و اصغ�ر إخوت�ه البالغ 
عددهم 36  مات في عام 1994، والمتبقي 
منهم 17 تتراوح اعمارهم ما بين 70 � 80 
س�نة، وجميعهم با اس�تثناء يشكون من 
عدة امراض خطيرة من مرض "الزهايمر" 
ال�ذي اصاب اغلبهم وخصوص�ا الملك عبد 
الل�ه وقبل�ه الملك فهد ال�ذي كان راقدا في 
الفراش يعاني قرابة العش�ر س�نوات. في 
مث�ل هكذا وضع تس�ير عجل�ة االمور في 
الس�عودية يتزام�ن معه ويرافقه، تفش�ي 
التذمر والس�خط بين افراد العائلة نفسها، 
اذ ص�ار الحس�د والغي�رة ي�أكان قل�وب 
الجمي�ع وخصوص�ا اولئك الذي�ن يتولون 
مس�ؤوليات امني�ة وعس�كرية وعدده�م 
اكثر م�ن " 500 " امير يحاطون بالتعظيم 
والتش�ريف ف�ي حي�ن ينظر اليه�م عموم 
الشعب الس�عودي والجيش وقوات االمن، 
نظرة احتقار وازدراء بسبب االنطباع العام 
المترس�خ لدى عموم الش�عب م�ن النظام 
عاط�ل ومعط�ل وه�و يعي�ش عال�ة على 
واردات النفط التي تسرق عانية بصفقات 
اس�لحة كاذب�ة ال يحصل منها البلد س�وى 
النزر اليس�ير جدا... وهذا وس�نتناوله في 
موضوع قادم تحت عنوان "س�رقة اموال 

النفط بعقود أسلحة كاذبة". 
ان ازم�ة النظام الس�عودي.. ازم�ة مركبة 
ومعقدة جدا وال مخرج للسعودية من هذه 
االزمة اال اذا تخلت عن اوهام االستمرار في 
فرض هيمنة وس�يطرة العائلة الس�عودية 
التي بات استمرارها في حكم الباد أمرا في 
غاية الصعوبة بل ه�و بات من االمور التي 
يصع�ب التعاطي معها ب�ل هي غير ممكنة 
فهناك اآلن جدل س�اخن في أوساط الجيل 
الثاني من ال س�عود حول اهلية االستمرار 
ف�ي حصر تولي�ة ابن�اء الملك عب�د العزيز 
لملوك او ف�ي والية العه�د وتقدم بعضهم 
ومنهم االمير س�عود الفيصل ال�ذي يعتبر 
من بين ابرز المرشحين لتولية والية العهد 

اذا ما انتقل الملك عبد الله الى جوار ربه.
وتص�ورات  اقتراح�ات  تتضم�ن  برام�ج   
ومطال�ب لم�ا ينبغ�ي القي�ام ب�ه لتميي�ع 
الت�ي  الخانق�ة  االزم�ة  وتخط�ي  الحال�ة 
تعصف بالنظام الس�عودي وم�ن بين هذه 
المقترح�ات تعزيز قدرة الجي�ل الثاني من 
العائل�ة الحاكمة على تخط�ي حاجز الجيل 
النظ�ام  ان تج�اوز محن�ة  األول باعتب�ار 
وازمته الخانقة تكمن اوال وقبل كل ش�يء 
في تبني إصاحات جذرية تخرج النظام من 
عزلته وانقطاع�ه عن المعاصرة والحداثة، 
إلى زمن التعايش مع العالم 
المتحض�ر والمتمدن، زمن 
تحترم فيه حقوق اإلنسان 
وتطل�ق قدرات�ه وطاقات�ه 
كل ش�يء.  ف�ي  اإلبداعي�ة 
االميرك�ي  الس�فير  يق�ول 
الس�ابق فورد فراكر 2008 
كل  ان  الغري�ب   ،2009  �
م�ن تلقاه ف�ي الس�عودية 
يري�د االصاح�ات ويطالب 
به�ا ان aاي ش�خص منهم 
تت�اح ل�ه فرص�ة ان يكون 
ملكا.. عندها س�ينقلب ضد 
االصاح�ات نع�م تلك ه�ي الحقيق�ة، الن 
الجمي�ع عندم�ا يتمن�ون ويوافق�ون على 
االصاح�ات، ألنه�م ال يملك�ون صاحي�ة 
الموافقة على شيء كهذا.. الملك بالمفهوم 
السعودي، هل كل شيء، الن كل شيء بيده، 
اذن لماذا يس�تكين الشعب لس�لطة ملكية 
اس�تبدادية فردية غاشمة..؟ االجابة على 
هذا السؤال واسئلة اخرى سنحاول 
التصدي لها ف�ي الحلقة الثالثة 
واالخي�رة م�ن موضوعن�ا 
الغريب في  هذا "االنهيار 

جزيرة العرب".
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السعودية.. دولة "العجائز" وأسرة المستحيالت يحكمها منطق الغربة عن الحاضر وفقدان الصلة بالمستقبل!!

االهنيار القريب يف جزيرة العرب !!

 املتبقي من اأبناء 
امللك عبد العزيز 17 

من 36 ولدًا اأ�سغرهم 
مواليد 1943!!

االأحرار" وكم  "االأمراء 
هائل من االنقالبات 

الع�سكرية الفا�سلة 
واالآتي اأخطر !!

)3 – 2(



في�سل �سليم
ما أكثر الهموم الت�ي تحملها املرأة العراقية 
وما أق�ى الظروف الت�ي تمر به�ا، أنما تحمل 
همومه�ا معه�ا من�ذ طفولته�ا وتك�ر معه�ا 
وتالزمه�ا طيل�ة حياته�ا، فمنذ اللحظ�ة األوىل 
لوالدة البنت تس�تقبل معظم العائالت العراقية 
خ�ر والدته�ا بفتور وح�زن لكون املول�ود بنتا 
ولي�س صبي�ا ومن هنا يب�دأ مش�وار البنت مع 
التفرق�ة والهم�وم، فم�ع نش�أتها األوىل يب�دأ 
معاناتها من خالل ما ستواجهه من تمييز بينها 
وبني أخوانها وما سيفرض من تحديات عائلية 
واجتماعية باملس�تقبل بدواعي الحرص الشديد 
عليها قد تصل إىل حد تقييد حريتها. أما إخوانها 
الذكور فس�يكون لهم الحرية بما يفكرون وما 
يعتقدون ولهم الخيار فيما يقررون ملستقبلهم 
م�ا دام ذلك يلبي طموحاته�م ومصلحتهم، أما 
مصلحة البن�ت فتقرر يف الغالب م�ن قبل أفراد 
العائل�ة وويل أمرها ولو كان عمره�ا وتعليمها 
وثقافته�ا وذكاؤه�ا ف�وق مس�توى ويل األم�ر 
الذي قد يكون اح�د أقربائها املجتمعني بحقها.

أما عىل الصعي�د االجتماعي فمعاناتها ليس�ت 
بالقليلة فباإلضافة إىل ما تواجهه من مشكالت 
معق�دة يف حياته�ا العملية خارج البيت س�واء 

خ�الل تنقله�ا وتواجده�ا يف الش�ارع واألماكن 
العامة وخ�الل مرحل�ة تعليمه�ا أو عملها مع 
اآلخرين او عند مشاركتها يف األنشطة االجتماع 
ية والسياسية فأنها تعاني يف أغلب األحيان من 
مظاه�ر التمييز بينه�ا وبني الرج�ل باألصعدة 
واملج�االت كافة وبخاصة عند التقديم للوظيفة 
والعمل حيث يج�ري تفضيل الذكور عىل اإلناث 
بغ�ض النظر ع�ن الكفاءة.  أما اكثر املش�كالت 
التي جلبت الهموم والش�جون للم�رأة العراقية 
فهي تل�ك الت�ي واجهتها وتواجهه�ا يف حياتها 
اليومي�ة بس�بب الظروف غ�ر الطبيعي�ة التي 
م�ر بها ويم�ر بها الع�راق. لقد تعايش�ت املرأة 
العراقية ولسنوات طويلة مع أصوات الرصاص 
والقنابل والصواريخ وهدير الطائرات ويف أجواء 
التفج�رات والقت�ل والتخري�ب عان�ت الكث�ر 
من الكتب والحرمان بس�بب الح�روب الحصار 
والدم�ار والتي ما زال�ت نتائجها قائمة إىل اآلن. 
لق�د ازدادت هم�وم امل�رأة العراقي�ة وهي ترى 
وطنه�ا العراق بل�د الحضارات والخ�رات دولة 
مفلسة مثقلة بالديون اقتصادها منهار وبنيتها 
التحتية مدمرة والبطالة متفش�ية فيها ويعتمد 
اغلب س�كانها عىل املعونات الغذائية الحكومية 
الت�ي تق�دم له�م بالبطاق�ة التمويني�ة دول�ة 

تطل�ب العون من اآلخرين وتس�تورد )البنزين( 
و)الكهرب�اء( من دول الجوار. لق�د كانت املرأة 
العراقي�ة من�ذ عرشات الس�نني خالل مس�رة 
طويلة وش�اقة من اجل اللحاق بركب الحضارة 
ولتش�ارك الرجل يف بناء مجتم�ع متحرض تنال 
فيه حقوقها للعيش بحياة حرة كريمة تليق بها 
فحقق الكثر م�ن النجاحات واالنجازات املهمة 
عىل الصعي�د العلمي والثقايف واالجتماعي إال أن 
مس�رتها ما أصدم�ت بالحواج�ز والقيود التي 
فرضتها عليها الظروف الصعبة والقاسية التي 
مر ويمر بها الوطن يف الس�نوات األخرة بسبب 
فق�دان األم�ن وس�يطرة الخ�وف والقل�ق عىل 
حياتها ونش�اطها مما افقدها ج�زءاً كبراً من 
حريتها وقدرته�ا عىل العمل واإلب�داع فأضعف 
من دورها يف املش�اركة بالنشاطات االجتماعية 
والثقافي�ة والسياس�ية وغره�ا يف الوقت الذي 
فيه مجتمعها ووطنها أحوج ما يكون ملشاركة 
الجمي�ع نس�اء ورجال إلع�ادة البن�اء أن املرأة 
العراقية بأم�س الحاجة لألمن حتى يزول عنها 
القل�ق والخ�وف عىل مس�تقبل أهله�ا ووطنها 
وه�ي تتطلع إىل اليوم الذي يس�ود فيه القانون 
والنظ�ام والع�دل واملس�اواة واح�رام القانون 

واحرام حقوق اإلنسان أرجاء العراق كافة.  
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صدر عن »مؤسس�ة ش�مس للنرش واإلعالم«، للكاتبة 
اللبناني�ة املقيم�ة يف إس�بانيا كامي بزي�ع، كتابها الجديد 
»ام�رأة يف الغرب�ة«، ويندرج يف إط�ار أدب الرحالت، ويقع 
يف 180 صفح�ة من القطع املتوس�ط، وغالفه من تصميم 

إسالم الشماع.
يتضمن الكتاب 45 مقاالً دونت فيها املؤلفة مشاهداتها 

خالل رحالتها إىل العديد من الدول، من مختلف القارات.
وتق�ول بزي�ع يف مقدم�ة الكت�اب: »ه�ذه مجموع�ة 
لت عندي دهشة  مش�اهدات من أماكن عديدة زرتها وشكَّ
وفرحاً مليئاً بالتعجب... الس�فر، الرحال، يبدوان مدرسة 
حقيقية أم�ام النفس البرشية. نع�م كل يشء جديد، رغم 
قناعتي العميقة بأن اإلنسان أينما كان هو نفسه«.وسبق 
أن أص�درت كامي بزيع كتاب�ني، األول مجموعة قصصية 
بعن�وان »توكورو«، عن دار »بيس�ان« للن�رش والتوزيع يف 
بروت، والثاني ديوان ش�عر بعنوان »فراش�ة الضوء« عن 

»مؤسسة شمس للنرش واإلعالم«، يف القاهرة.

نوب�ات العم�ل الليلي�ة بالنس�بة للس�يدات تقل�ل إف�راز هرمون '  
امليالتونني '  مما يجعل هؤالء السيدات أكثر عرضة لرسطان الثدي ,  هذا 

ما ورد يف دراسة أجراها الباحثون يف أحد مراكز األبحاث يف فرنسا .
 و قد ش�ملت الدراسة 3 آالف امرأة, ولهذا ينصح د.إبراهيم شامخ 
أس�تاذ الجراحة العام�ة وجراحة الثدي بطب عني ش�مس بالنوم ليال 
ألن�ه مفيد للجس�م حت�ى ال يضطرب جه�از املناعة الذي يع�د بمثابة 
كنرول عىل الجس�م ومتصل بالحالة النفس�ية, فاإلنس�ان املضطرب 
نفسيا يصاب باألرق واالكتئاب واضطراب يف الهضم ومشاكل يف القلب 
واألوعية الدموية وجميع أنواع األورام ألن الجسم يخالف الفطرة التي 
خلقن�ا بها. واإلصاب�ة برسطان الث�دي يدور حول اضطراب الس�اعة 
البيولوجية للجسم مما يسبب التحوالت الشاذة يف الخاليا, كما يوضح 
ا.د.عب�د الهادي مصباح أس�تاذ املناعة و زمي�ل األكاديمية األمريكية 

للمناعة أن األبح�اث التي نرشت بإحدى الدوري�ات العلمية األمريكية 
أثبت�ت أن تعاق�ب الليل والنهار ينت�ج بروتينات يمكنه�ا أن تتحكم يف 
تنظي�م الس�اعة البيولوجية وس�وف تمكننا من الوص�ول إىل تصنيع 
أدوي�ة يمكنها أن ت�ؤدي نفس املهمة وبالتايل نج�د عالجات لكثر من 

األمراض. 
ومعظم تلك األبحاث كانت تتم عىل املخ عىل أساس أنه مركز قيادة 
الجس�م وهو ال�ذي يعطي األمر بناء عىل اإلش�ارات التي ت�رد إليه من 
مس�تقبالت معينة للضوء يف ش�بكية العني, حيث ترس�ل إشاراتها إىل 
الغ�دة الصنوبرية من أجل التحكم يف إفراز هرم�ون النوم' امليالتونني' 
والذي يفرز فقط مع حلول الظالم, ولكن الدراسة األخرة التي خرجت 
م�ن جامعة أوريج�ون األمريكية أثبت�ت أن املخ لي�س العضو الوحيد 
املس�ؤول عن النوم والراحة بالليل واالس�تيقاظ بالنه�ار, بل إن هناك 

جين�ات أخرى تعطي أم�را بتكوين نفس أنواع الروتين�ات للتحكم يف 
نظام الس�اعة البيولوجية تم اكتشافها يف خاليا أخرى من الجسم مثل 
خاليا الكىل, حيث يتم إفراز بعض الروتينات بالليل عندما يحل الظالم 
وتنخف�ض نس�بتها بالنهار أو عن�د التعرض للض�وء, وبناء عيل هذه 
النتيجة فإنه ليس من املس�تغرب أن يتأثر أداء أعضاء الجسم الداخلية 
باخت�الل الن�وم و األرق أو يف حال�ة ع�دم وجود إض�اءة أو عدم وجود 
الظالم الخافت الذي يعطي اإلش�ارة لهذه الخاليا يف الجسم لكي تكمل 
دورتها فيصاب اإلنس�ان بكثر من األمراض' النفسجسدية' وأمراض 
الش�يخوخة املبك�رة حتى لو نام اإلنس�ان فرات طويل�ة بالنهار, ألن 
الس�اعة البيولوجية مضبوطة عىل 24 ساعة لكي يكون النهار للجهد 

واملعاش والتعب, ويكون الليل للراحة والسكينة والنوم.

املقادير
- كيل�و كوىس- كيل�و باذنجان-كيلو ورق 

العنب-كيلو طماطم-كيلو فليفلة
- كيل�و من األرز املرصي-باقة نعناع-باقة 
بقدونس-حب�ة كبرة من البصل املفروم فرماً 

ناعماً
- كوب ونصف من زيت الزيتون-ربع كوب 

دبس الرمان-كوب صنوبر
- ملعقت�ا طع�ام فلفل أس�ود-ملح وبهار 

أبي�ض )حس�ب الرغب�ة(- 5 أك�واب عص�ر 
الليمون

- حبت�ان من البطاطا -3 ل�رات من ماء-
مكعب مرق البقر

طريقة التح�سري
1- تف�ّرغ الخض�ار م�ن الداخ�ل لتح�ى 

باألرز.
2- يف�رم البقدونس والنعناع فرماً خش�ناً 
ويس�تعمل م�ا ف�رغ م�ن الطماط�م والبصل 
املفروم، ويضاف زي�ت الزيتون ودبس الرمان 
وامللح والبهار األبيض والفلفل األسود وعصر 
الليم�ون ويح�رك الخلي�ط, ثم يح�ى بداخل 
الخض�ار ويل�ّف ورق العن�ب في�ه. وتقّط�ع 
البطاط�ا املق�رّشة إىل دوائ�ر وتص�ّف يف قع�ر 
الطنج�رة, وتغط�ى ب�ورق العنب, ث�م تصّف 

تشكيلة املحايش يف الطنجرة.
3- يض�اف امل�اء وزي�ت الزيت�ون واملل�ح 
والبهار األبيض والفلفل األس�ود ومكّعب مرق 
البقر وتحرّك وتس�كب ف�وق املحايش وتوضع 

عىل النار حتى تنضج.
نصيح�ة الش�يف: ترتي�ب املح�ايش داخل 
الباذنجان املفرغ من الداخل سيعطيها منظراً 

جميالً.

اأكلة �سهية

مع حلول كل عام درايس جديد، ينتاب اآلباء واألبناء عىل حدٍّ س�واء ش�عوراً باإلثارة 
والحرة عند انتقاء الكلمات.

يمكن أن تأتي الكلمة عر صيغ وأساليب عدة قد تكون متناقضة أو متضادة، أي أن 
الكلمة ذاتها يمكن النطق بها بأش�كال ونرات متعددة. فالفرق بني تأثر كلمة وأخرى 
يكمن يف اختيار الكلمة املناسبة يف الوقت املناسب، خصوصاً يف مجال العالقة مع الطفل 
أثن�اء عملية الربي�ة والتعليم األرسي وامل�دريس. هذا ما توضحه الدكت�ورة إيناس عبد 
الفتاح، أستاذ مساعد علم النفس اللغوي بآداب عني شمس، فكيف تتواصلني مع طفلك 

بالكالم؟
إن مس�ألة التواصل مع الطفل من أكر املش�كالت التي تعرض األهل واملربني، حيث 
م�ازال هذا التواصل لدى الغالبي�ة منهم خاضعاً ألنماط مختزن�ة يف الذاكرة من مراحل 
الطفولة لديهم، أي أن التواصل ال يزال يف معظمه 
تقليدي�اً يجي�ب م�ن خالل�ه األه�ل عن 

تساؤالت الطفل بش�كل تلقائي، 
عف�وي، واعتباط�ي أحيان�اً 

الصياغة، واملفردات،  حتى يف 
والح�ركات، بحي�ث ال تبقى 
هن�اك فس�حة للتفكر يف 
ال�ذي  الح�وار  أس�لوب 
ُيفرض التعامل به مع 

الطفل.
يرفض  فالطفل 

بطبع�ه 
لتعلم  ا

بأس�لوب األمر املب�ارش، وإنما يمكنه التعل�م باملالحظة فهو يالح�ظ ترصفات األبوين، 
ويتعل�م منهم�ا بطريقة غر مب�ارشة، ويقلدهم�ا، وتصبح هذه الترصف�ات جزءا من 
س�لوكياته فيما بعد، وقد يؤدي األس�لوب املتبع يف الحوار مع الطف�ل إىل عدة احتماالت 

منها:
1- الخالف والعناد، وبالتايل عدم اإلصغاء.

2- تحايش األهل، وانزواء الطفل بعيداً عنهم.
3- التقارب واالنسجام الذي سيستمر فيما بعد.

ولك�ي نصل لبناء عالقة جيدة مع األبناء عىل امل�دى البعيد، وكي يكون هذا التواصل 
مثمراً وإيجابياً، علينا امتالك رغبة قوية يف تربية س�ليمة عمادها الحب وس�عة الصدر، 
لخلق كائن متوازن وإيجابي فعال، وذلك من خالل إتباع بعض الطرق واألساليب يف ذلك 

مثل:
1- التعلي�م غ�ر التقليدي، وهو مهمة رئيس�ة وأساس�ية لألبوي�ن -خصوصاً األم- 
والذي يبدأ منذ اللحظة األوىل لوالدة الطفل الذي سيتعرض يومًيا لتجارب ومواقف 
تمنح�ه فرصة التعلم »طريق�ة اإلرضاع، النوم، اللعب..إل�خ« كما تمنح األهل 
فرص�ة الت�ودد والتقرب إلي�ه، وهذا ما يس�تدعي من األه�ل االنتباه ملالمح 
الوجه، ونرة الص�وت، وطريقة التحدث إليه، إضافة الختيار الوقت املالئم 
لتنمي�ة رغبت�ه بالتعلم. 2- التعاط�ف مع الطفل الذي قد يك�ون كئيباً أو 
محبط�اً، ويحتاج ملن يتعاطف مع مش�اعره تلك، ويخلص�ه منها؛ ألنها 
تسبب له الضيق والتوتر، هنا عىل األهل محاولة الوصول لداخله، ومعرفة 
م�ا يريده منه�م يف تلك اللحظة، والتعامل معه وفًقا لهذه املش�اعر، من 
خالل تحديدها له بطريقة تساعده عىل تفهم حالته، وحقيقة مشاعره. 
3- التش�جيع والثن�اء: وهم�ا من أهم األس�اليب التي تحف�ز الطفل عىل 
االس�تمرار بس�لوكياته الس�ليمة واإليجابية، وأيًضا محاولة 
االبتعاد قدر اإلمكان عن الترصفات السلبية واملؤذية له أو 
لغره. 4- املرونة والتفاوض مع الطفل عندما يريد شيئاً؛ 
ألن هذا األس�لوب يمنح الطفل مس�احة أكر من الحرية 
يف الت�رصف، وأيض�ًا يف االلتزام مع األهل بم�ا تم االتفاق 
عليه، وهذا بحد ذاته يعلمه ماهية املسؤولية، وتقديرها، 
وااللت�زام بها، كأن نلبي رغبته يف الس�هر وقتا أطول أيام 
العطالت مقابل االلتزام بمواعي�د النوم يف األيام العادية. 
5- والب�د أن يعلم األهل والطفل أن هن�اك أمورا وقضايا 
تتطلب الح�زم فيتم األمر والنهي ع�ن ترصفات ومواقف 
خطرة تهدد أمن وس�المة الطفل الذي ال يس�تطيع تقدير 
حجم املخاطر بعد. إن التعامل مع الطفل وفق 
هذه األساليب رضوري؛ ألن ذلك من شأنه أن 
يخلق لدينا أجي�االً متوازنة حرة، وواثقة من 

ذاتها ومن اآلخرين يف املجتمع والحياة.

املراأة

الخط�وات الصحيحة ع�ىل الصعيد املهني. إلي�ك عرشة أرسار 
لتكوني ناجحة يف عملك ومسؤولة عن قراراتك.
ال تظني اأبدًا اأن الوقت قد فات

لم يفت الوقت أبداً، مهما كانت املسألة. يمكنك الرشوع اآلن يف 
تأليف رواية، أو تعلم الس�باحة، أو االنخراط يف السياس�ة، أو فعل 
أي يشء آخر. ما عليك إال اإليمان يف هدفك الش�خيص، وتحدي كل 
العقب�ات التي تعرقل طريقك. فإذا كان عمرك 50 عاماً، مثالً، هل 
تعتقدين أن الوقت قد فات لتصبحي مس�ؤولة يف قس�م املحاسبة 

يف الرشك�ة؟ أبداً. تذك�ري دوماً أن�ه يمكنك االنط�الق من الصفر 
والوص�ول إىل أعىل املناصب عىل اإلطالق بمج�رد التحيل بالعزيمة 

واإليمان يف نفسك وقدراتك.
احل�سول على بع�ض املوؤهالت

نعرف جميعاً نس�اء ناجحات ال يملكن سوى شهادة بسيطة 
يف الس�كرتريا، أو ال يملكن حتى أية ش�هادة ع�ىل اإلطالق. إال أن 
ه�ذه الفئة من النس�اء ضئيلة واس�تثنائية، وعليك الحصول عىل 
بع�ض املؤهالت املناس�بة إذا أردت مهنة ناجح�ة. فتلك املؤهالت 
تمنح�ك الثقة، وتك�ون بمثابة ش�هادة عىل قدرات�ك وإمكاناتك، 

وتعطيك روابط مهمة مع اآلخرين.
كوين م�ستعدة الإجناز اأكرث من الرجل

بم�ا أن�ك امرأة، عليك حتم�اً أن تنجزي أكثر م�ن الرجل خالل 
نهارك، وأسبوعك، وحياتك. فاملرأة هي التي تهتم أساساً بأوالدها، 
وت�ؤدي عموم�اً 90 يف املئ�ة من مهم�ة الرعاي�ة. كما 
تحمل امل�رأة عبء الواجبات املنزلي�ة- حتى لو كان 
الرج�ل وامل�رأة يعمالن خ�ارج املنزل. ل�ذا، يجدر 
باملرأة تعلم االستعانة بمساعدة خارجية. فإذا 
أردت وظيف�ة مهمة، علي�ك الحصول عىل 
بعض املس�اعدة املهمة. قد تنفر بعض 
النس�اء من فكرة تكليف ش�خص آخر 
لالهتم�ام باألوالد، لكن ه�ذا أفضل بكثر 
من أن يربى الطفل مع أهل يش�عرون دوماً بالتوتر. لذا، حددي 

أولوياتك لناحية األمور املهمة بالنس�بة إليك، ثم بارشي يف تنظيم 
أمورك، واطلبي املس�اعدة الخارجية، وح�ددي ما الذي تحتاجني 
إلي�ه، وحافظ�ي عىل طاقتك، وكون�ي صبورة ح�ني ال يتم إنجاز 

األمور بالصورة التي تريدينها.
اإن�ساء �سبكة

علي�ك أن تكوني جيدة يف م�ا تفعلينه وجيدة أيضاً يف إنش�اء 

عالق�ات مع الناس املهمني. فعندما يتقدم العديد من األش�خاص 
ملنصب معني، ال ش�ك يف أن التوصيات الشخصية تؤدي دوراً مهماً 
يف االختيار. لكن بما أن عدد األش�خاص املتصلني باالنرنت هائل، 
ق�د يصعب التمييز بينهم، مما يجعل التفاعل املبارش أكثر أهمية. 
ل�ذا، أخرجي وتع�ريف إىل الناس. انضمي إىل هيئ�ة مهنية أو نقابة 
معين�ة أو ن�اد اجتماع�ي، وش�اركي يف كل النش�اطات املقرحة 

للتعرف عىل أكر قدر ممكن من األشخاص.
تعّلمي قول ال

تعلم قول ال هو مهارة مهمة جداً يف الحياة إذا أردت أن تكوني 
امرأة ناجحة. إال أن 

النس�اء يواجه�ن صعوب�ة يف ق�ول ال ألنه�ن ال يركزن كث�راً عىل 
احتياجاته�ن الخاصة بقدر ما يركزن عىل رفاهية اآلخرين. إال أن 
التمكن من قول ال بفاعلية يساعدك حتماً عىل تسلق السلم املهني 
بنج�اح. تذك�ري دوماً أن ق�ول ال قد يكون مؤمل�اً يف املدى القصر 
وإنم�ا مربحاً جداً يف املدى البعيد.ومن املعلوم طبعاً أن هناك فارقاً 
كبراً يف الرواتب بني الرجال والنساء ألن النساء ال يطلبن الحصول 
ع�ىل املزيد. لكن إذا كن�ت تعملني يف عالم رج�ال، عليك أن تطلبي 
الحص�ول عىل أجر مماث�ل ألجر الرجال. وإذا عرضوا عليك ش�يئاً 
آخ�ر، ق�ويل ال. ال تملكني الوقت للرصاخ أو الب�كاء. تمرني عىل ما 

تريدين قوله مسبقاً أمام صديقاتك.
افعلي �سيئًا خارج عملك وعائلتك

ال يكفي أن تكوني جيدة يف مهنتك وتديري حياتك املنزلية 
جيداً أيضاً. فلكي تكوني امرأة ناجحة فعالً، تحتاجني إىل بعد 
ثالث. س�يجعلك ذلك أكثر جاذبية يف عمل�ك، وفيما تتقدمني 
إىل مستويات أعىل، تكتس�بني خرة أكر يف إدارة األمور. كما 
يس�اعدك ذل�ك عىل تطوير ش�بكة عالقات�ك االجتماعية.من 
املستبعد أن تكوني ناجحة إذا لم تنخرطي يف يشء تحبينه خارج 
املن�زل. قد يكون ذلك عمالً خري�ًا، أو نوعاً من أنواع الفنون أو 
الرياض�ة. ق�د يكون ش�يئاً تهتمني فيه تماماً مث�ل تهتمني يف 

مهنتك أو عملك.
ال ميكنك احل�سول على كل �سيء

يج�ب أن تك�ون املرأة طموحة منذ س�ن مبك�رة. لكن من 
الخط�أ أن تكر الفتاة وه�ي تظن أنه يمكنه�ا أن تكون املديرة 
التنفيذي�ة لرشكة كبرة أو جراحة دماغ يف مستش�فى مش�هور 
وتحص�ل يف الوقت نفس�ه عىل زوج مثايل، وترب�ي أوالداً متوازنني 
ومثاليني، وتحافظ عىل عالقاتها االجتماعية ونشاطاتها الرفيهية 
يف عط�الت نهاية األس�بوع، وتجد الوقت للخ�روج مع الصديقات 
لتن�اول العش�اء، والذه�اب إىل مزين الش�عر وصال�ون التجميل، 

وممارس�ة الرياض�ة... تذكري دوم�اً أن الوقت ه�و مصدر نادر 
بالنس�بة إليك. ومن املهم إجادة تدبر الوقت للنجاح قدر اإلمكان 
يف مهنتك. توقفي عن التفك�ر برضورة إيجاد التوازن بني الحياة 
والعمل. فالعمل هو جزء من حياة معظم الناس. ويستحس�ن أن 
يفكر األش�خاص بكيفية إيجاد توازن يف الحياة. فإذا عرفت املرأة 
أولوياتها، وقضت معظم وقتها وهي متناغمة مع هذه األولويات، 
س�وف تحقق أهدافها بس�هولة أكر. إنها مس�ألة تسوية. وكلما 
أبكرت يف معرفة أولوياتك، بات إيجاد خطة العمل أسهل. اعريف ما 

الذي تريدينه، وملاذا، ثم اتخذي قراراتك وفقاً لذلك. 
ترقية الذات

يج�در بكل امرأة أن تخص�ص 5 يف املئة م�ن وقتها عىل األقل 
لالهتم�ام بالعالق�ات االجتماعي�ة. فال يكف�ي أن تكوني جيدة يف 
عملك، بل عليك أن تسعي لجعل الناس يدركون أهميتك ومكانتك. 
تتجاه�ل النس�اء غالباً هذا األم�ر ظناً منهن أن ترقي�ة الذات غر 
مالئم�ة. لك�ن املرأة الت�ي تتواصل م�ع اآلخرين بطريق�ة كفوءة 
ودافئة، تبدد كل الش�كوك حول قدرته�ا ولطافتها، وقد يزيد ذلك 
م�ن نفوذها. احريص عىل جعل ش�بكة االنرنت حليفة لك. حّدثي 
دوماً ملفك الش�خيص وع�ددي فيه كل املزايا الت�ي تودين اإلعالن 
عنها أمام اآلخرين. اس�تخدمي االنرنت أيض�ًا للبقاء عىل اتصال 
م�ع اآلخري�ن. والواق�ع أن مظه�رك الخارج�ي وطريق�ة تكلمك 
وانخراط�ك م�ع اآلخرين هي م�ن األمور الرضوري�ة للرقي. لذا، 
ارتدي دوماً املالب�س املالئمة واملرتبة، وانتبه�ي أيضاً إىل ترسيحة 
ش�عرك. س�يطري عىل عالقات�ك االجتماعية. ال يعن�ي ذلك إخبار 
مديرك بكل شاردة وواردة تقومني بها يف العمل، وإنما طلب موعد 
ش�هري مثالً من املدي�ر إلطالعه عىل اإلنجازات الت�ي حققتها. ال 
تجع�يل هذا االجتماع مناس�بة للتبجح بنفس�ك وبقدرات�ك،  إنما 

فرصة للكشف عن األشياء الرائعة  لتي قمت بها.
    

املرأة العراقية.. مهوم وتضحيات 

النوم لياًل حيمي من رسطان الثدي

كتاب "امرأة يف 
الغربة"

 تشكيلة من املحايش
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البصرة ليست ككل المدن.. هي المدينة التي تغيرت معالمها 
بفعل اإلهمال والحرمان. وف�ي مدينة البصرة قضاء الزبير تلك 
المدين�ة التي ول�دت من رحم مدينة البصرة وتريد أن تس�تريح 
وحاله�ا يصفه أهلها  "كالبعي�ر يحمل ذهباً وي�أكل العاقول.. 
وفي الصح�راء" المدينة التي أصبحت صح�راء بعدما هجرتها 
الزراع�ة وجرفتها المقالع واغتصبتها ش�ركات النفط القادمة 
من أقص�ى العالم.. مدينة تعيش على بحيرة من الذهب ولكنها 
تفتقد إلى أبس�ط الخدمات.   أرادت أن تنتصر لنفسها ويلتفت 
لها المسؤولون وأعلن على لسان قائممقام المدينة في بدايات 
ع�ام 2006 عن المطالب�ة بتحويل قضاء الزبي�ر إلى محافظة، 
وقامت الدنيا من أعلى المس�تويات، ولم تقعد وبعد مضي أكثر 
من تس�ع سنوات على سقوط النظام البائد وفي غمرة الشعور 
الجماهي�ري الملتهب لبن�اء البنية التحتية للمدين�ة المتهالكة 
والتي أهلكتها الس�نون العجاف كما يطل�ق عليها بعد التغيير، 
وكتعبير عن الش�عور واإلجحاف بحقها تعود المدينة بساستها 
وجماهيرها بكل المس�تويات لتطالب هذه المرة وبصوت أعلى 
هي مدينة فقدت كل ش�يء وال تس�مع غير الوعود ولم يس�مع 
صوته�ا وتعتاش على فتات التخصيص�ات.   وهناك اتجاه عام 
في القضاء يسانده شخصيات سياسية واجتماعية ومن داخل 
المجلس البلدي لإلعالن عن المطالبة وبكل االتجاهات للترحيل 
الى  مستوى محافظة وذلك لما تتمتع به المدينة من مساحات 
جغرافية كبيرة تبلغ حوالي 50 % من مساحة محافظة البصرة 
الجغرافي�ة وتعداد س�كانها وصل الى اكثر من  مليون نس�مة، 
وتضم ثالث نواح مهمة، وتعتبر الش�ريان الرئيس ليس للبصرة 

فحسب وانما لكل العراق، 

وفيها ناحية ام قصر 45 كلم عن البصرة وتعتبر الميناء الوحيد 
الفع�ال ورئ�ة الع�راق االقتصادية وناحية س�فوان 35 كلم عن 
البصرة وهي بوابة البصرة والع�راق البرية على الخليج العربي 
عب�ر دولة الكويت وناحية خور الزبير الميناء النفطي والمدينة 
الصناعي�ة ومنطق�ة الش�عيبة والتي تحت�وي على ثان�ي اكبر 
مصاف�ي النفط في الع�راق ومعظم الحق�ول النفطية الممتدة 
أليها من الرميلة الش�مالية والجنوبية وااله�وار وغرب الطوبة 
كل هذه العوامل المش�جعة في نظر القائمين على هذه الفكرة 
والمطالبة ان تأخذ وضعها كمحافظة 19 من محافظات العراق 

على الخارطة الجغرافية. 
وكل الظ�روف السياس�ية واالقتصادي�ة والجغرافي�ة مهيأة 
لمدين�ة الزبير لكي تصبح محافظ�ة والغرض من ذلك هو لكي 
تتمت�ع بالخدمات المحرومة منها ف�ي الوقت الحاضر، ومدينة 
الزبي�ر من المدن المهمة في محافظ�ة البصرة ويعود تأريخها 
ال�ى ما قبل الفتح اإلس�المي وأن ش�واخصها الحضارية تجعل 
م�ن هذه المدين�ة العريقة مرك�ز اهتمام الباحثي�ن والمنقبين 
عن عمق وج�ود هذه المدينة البصرية الت�ي تعد مدينة الوحدة 
اإلس�المية والوطنية وينظ�ر إليها كعراق مصغ�ر لما فيها من 
تع�دد مكوناته�ا المجتمعية ويعي�ش ويتعايش فيها النس�يج 

االجتماعي العراقي بأديانه ومذاهبه وأعراقه.
 وفيه�ا من الخي�رات م�ا يفيض على أنح�اء الع�راق والبالد 
العربي�ة، تتمي�ز ه�ذه المدينة بالتعاي�ش الس�لمي الناجم من 
األخ�الق الطيب�ة التي يمت�از بها أهله�ا من التعاي�ش األخوي 
التأريخ�ي ال�ذي يتعامل مع كل األم�ور بعقل واع 
وح�س مره�ف ورائع لإلنس�ان العرب�ي العريق 
والحريص ق�ل نظيره في باقي البل�دان العربية 

وهي نعمة المحبة والسالم.
أنع�م الله عل�ى ه�ذه المدين�ة أنه�ا زراعية 
وصناعية ونفطية، وأن الزراعة فيها ش�مولية 
وبم�ا تحتوي�ه من زراع�ة المحاصي�ل ومنها 
المحص�ول  تعتب�ر  الت�ي  الطماط�م  زراع�ة 
االستراتيجي في كل المواسم ، المدينة تفتقر 
إلى الكثير م�ن الخدمات ومنه�ا البلدية في 
إعادة الحياة إلى شوارعها التراثية الداخلية 
الت�ي تش�كو اإلهم�ال ط�وال تلك الس�نين 
ومازال�ت تعاني وتش�كو وتنتظر من يعيد 
لها الحياة واألسواق المتناثرة مابين أكوام 

النفايات التي أصبحت العائق والهم الكبير الذي يعانيه أهالي 
القض�اء من تك�دس النفايات ولس�ان حاله�ا يبعث على 

ة المش�قة ف�ي إنقاذه�ا م�ن  ب وهّد ا لخ�ر ا
ة واإلهم�ال، وال بد من وقفة  د ج�ا
ه وصحوة عمرانية لالهتمام  به�ذ
أصبح�ت  الت�ي  المدين�ة 
سمة انعدام الماء الصالح 

للش�رب تالزمه�ا منذ 
عق�ود بس�بب تهالك 
الرئيس�ة  الش�بكة 
داخ�ل  والفرعي�ة 
األحياء . حيث يقول 
 45 الناصر  -محم�د 
س�نة  م�درس-  من 

ح�ق مدينة الزبي�ر أن تطال�ب بحقوقها وزي�ادة التخصيصات 
المالي�ة لهذه المدينة الت�ي عانت من التهمي�ش واإلهمال على 
فترتين فترة النظام الس�ابق والنظام الحال�ي وكم من ميزانية 
انفجارية مرت خالل السنوات الماضية بعد التغيير ولم نحصل 

التخصيص�ات وننتظ�ر م�ن يتعطف إال على فتات من 
م�ن  المنظم�ات لغ�رض ترميم مدرس�ة علين�ا 

وحديق�ة  هناك ومن ح�ق المدينة أن تطالب هن�ا 
حقوقها  ومنها أن تكون بمستوى محافظة بكل 
وج�ود  كل مكونات الترحيل واالستحقاق م�ع 
ينعم  بخي�رات حت�ى  الزبي�ر  ف�ي  المواط�ن 
ف�ي  كاف�ة الخدمات. -صالح الجابري ب�الده 
س�نة  مح�ام- يق�ول : المدين�ة ال تزال 37 
م  من وتصح�و عل�ى جبال تن�ا
ت  ي�ا لنفا ع ا ر ا لش�و ا و
ثي�ة  ا لتر م�ع ا تآكل�ت 
د  ي�ا د ز التوس�ع ا
ني  لس�كا ا

ين�ة  لمد ا و
الوحي�دة ف�ي العراق بال ش�وارع معب�دة وبال أس�واق نظامية 
وتفتقد إلى شبكة المجاري وهي المدينة التي يضرب بها المثل 
بش�حة الماء وال تزال تعاني ولألسف تسقى من اآلبار !! ويقول 
مه�دي يونس موظف متقاعد في زراع�ة البصرة، مدينة الزبير 
مهي�أة من�ذ فترة عل�ى أن تترحل إل�ى محافظة م�ع وجود كل 
العوامل االقتصادية والجغرافية ويضاف إليها العامل السكاني 
وهو في تزايد مس�تمر، ويفصلها ع�ن محافظة البصرة فاصل 
هو ش�ط البصرة الذي يبدأ من ش�مال البصرة إلى أن يصب في 
خور الزبير وترحيلها إلى محافظة يوفر تسهيالت اكبر وأفضل 
م�ن خالل العط�اء والتقديم األفضل للعراق ومن خالل توس�يع 

ء  ا د الخدمات وتحقيق المطلوب منها، مع أ
الواجب�ات  ف�ي  اإلس�راع  تحقي�ق 
للمسؤولين وتسيير العمل بكل مهنية 
وإعادة إعمار تل�ك المدينة الصناعية 
والزراعي�ة والنفطي�ة وتعتبر واجهة 

االقتصاد الرئيس للدولة العراقية .

مرسى الهموم

شكاوى

فوؤاد ح�سون 

�سعد اهلل اخلالدي
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صيد العدسة

  في عالم المولدات األهلية تحديدا هناك ال حدود لصالحيات أصحابها 
أو العاملين فيها، فهم ملوك بال تيجان ويأمرون وينهون حسب النفسية 
والمزاج، ويعاملون األهالي حسب جو عقولهم المتجمدة، وال يمكن ألي  

كان االحتجاج على ما يريده صاحب المولدة.
 هن�اك حاالت كثي�رة التي تق�ع في خانة ابت�زاز المواط�ن منها -وال 
اعت�راض على سياس�تهم االس�تعمارية وعلى فرض األس�عار المتعددة 
وإال س�يدفع من يعترض ولو بالهمس ثمنا باهظا -ومن هذه االبتكارات 
الكهربائي�ة" الذهبي  � الفضي � الليلي � العادي" وكلها تصب في خانة 
زيادة األسعار، وال يحق للمشترك كذلك االعتراض على عطالت مولداتهم 
المريض�ة المنهكة األدوات، وبالوقت ذات�ه ال يعوضون في حالة صحوة 
الكهرباء الوطنية، وغير ذلك من المشكالت العلنية والمخفية، والمشترك 
ال�ذي يطالب باإلنص�اف يخّير بالطرد أو الس�كوت عل�ى مضض. وأحد 
المش�تركين المنزعجي�ن فك�ر وانتقل إل�ى مولدة أخرى، فوج�د الحالة 
نفس�ها تتكرر وكأن أصحاب المولدات اتفقوا على منهج موحد، وهكذا 
يس�قط المواطن في مستنقع المولدات األهلية، تبتلعه متطلبات الحياة 
القاسية الذي بقي يعاندها ردحاً من الزمن دون حلول ومعالجات جذرية 

من القائمين على هذا الملف الشائك.   

الث�روة الحيواني�ة هبة من هبات الله للبش�ر، وعلى م�ر العصور، ومنذ بدء 
الخليقة كان اإلنسان يهتم بالحيوانات لغرض االستفادة من لحومها وألبانها 
وجلودها في استهالكه اليومي، ويتوجب على اإلنسان تقديم الرعاية الكاملة 
له�ذه الحيوان�ات لغ�رض االس�تفادة القصوى م�ن منتجاتها، وه�ذه الثروة 
تعان�ي في العراق اآلن من إهمال كبير نتيجة ظروف االحتالل، وما أعقبه من 
ظ�روف أمنية متردية تتطلب من الدولة وقفة جادة إلنقاذ هذه الثروة المهمة 
والحيوية التي ال تقل أهميتها عن النفط والثروات المعدنية األخرى، فمعامل 
األلبان األهلية التي كانت منتش�رة في جميع أنحاء العراق أغلقت أبوابها منذ 
فترة ليس�ت بالقصيرة، وألس�باب عدة أهمها تردي الوض�ع األمني في البلد، 
ال�ذي أث�ر تأثيراً كبيراً في عمل هذه المعامل، والس�بب المه�م اآلخر هو غزو 
منتجات األلبان العائدة لدول الجوار، والتي مألت أسواقنا، وبدون أي ضوابط 
م�ن قبل الجهات المس�ؤولة عن دخوله�ا، ويقول أغلب الذي�ن كانوا يوردون 
الحليب إل�ى معامل )أبو غريب(، عن عدم توريد الكميات الكافية من الحليب 
إلى المعام�ل المذكورة قالوا أننا نعاني من إهمال دوائر البيطرية في متابعة 
األمور الصحي�ة للحيوانات، وعدم توفيرها لألدوية والعالجات الالزمة لها، ما 
يؤثر سلباً في نفوق أعداد كبيرة منها، وقلة إنتاجها للحليب في حاالت كثيرة، 
وكذلك انخفاض األس�عار التي تدفعها الش�ركة العام�ة لمنتجات األلبان في 
ش�رائها للحليب. هذه بعض األسباب التي تؤثر تأثيراً مباشراً في إنتاج الثروة 
الحيواني�ة في البل�د، والواجب المف�روض أن تقوم ب�ه وزارة الزراعة ودوائر 
البيط�رة هو أن تضع خططاً مدروس�ة إلنقاذ هذه الث�روة المهمة، وأن تقوم 
باحتضان مربي الحيوانات والتعاون معهم، وتقديم الدعم والتس�هيالت كافة 
لتش�جيعهم على االستغالل األمثل لهذه الثروة الحيوية، وكذلك من المفروض 
وضع ضوابط مش�ددة على دخول منتجات األلبان من خارج الحدود، وفرض 
رقاب�ة صحية وضرائب على هذه المنتجات لتش�جيع منتجاتنا الوطنية التي 

تضاهي جميع هذه المنتجات المستوردة.

الش�ك أن العالم�ات المروري�ة الدالة ف�ي الطرق 
عند الس�فر إل�ى المحافظ�ات تحمل م�ن األهمية 
الش�يء الكثي�ر، خاصة أن هناك ش�بكة عنكبوتية 
من ه�ذه الطرق موجودة وتتطل�ب دراية بها حتى 
يصل مس�تخدموها إل�ى األماكن الت�ي يقصدونها 
ف�ي الوقت المح�دد وبال مش�اكل، فض�اًل على أن 
هن�اك أعم�ال صيان�ة كثي�رة ف�ي الط�رق تتطلب 
تغيير س�ير المركبات فيها إل�ى طرق أخرى بديلة، 
وهذا يدعو إل�ى وجود عالمات مرورية أخرى تحدد 
الطري�ق ال�ذي يج�ب أن تس�لكها ه�ذه المركبات، 
وهذا م�ا هو موجود في جميع ال�دول المتحضرة، 
ونخص بموضوعنا هذا الطرق المؤدية إلى العتبات 
المقدس�ة مثل النجف وكربالء، وسامراء، وغيرها، 
هذه األماكن الرئيس�ة التي يرتادها القس�م األكبر 
من المواطني�ن العراقيين وغي�ر العراقيين، وكذلك 
الطرق المؤدية إل�ى بقية أماكن األولياء الصالحين 

بكثاف�ة  والمنتش�رة 
في مدن العراق كافة، 
حميد  المواطن  يقول 
)أنا  الس�اعدي  غازي 
كان�وا  الذي�ن  أح�د 
ضحية لهذه المشكلة 
م�ع  ذهب�ت  عندم�ا 
ومجموع�ة  عائلت�ي 
أقارب�ي  م�ن  أخ�رى 
النجف  مدينت�ي  إل�ى 
في  فتوقفنا  وكربالء، 
الطري�ق نس�أل ع�ن 

الجه�ة الصحيحة المؤدية إلى المكان الذي نقصده 
لعدم درايتن�ا بالطريق، فكان هناك س�وء فهم في 
الداللة على الطريق عندما استش�رنا احدهم، وأدى 
إلى أن نسلك طريقاً أخرى، ونسير عدة كيلومترات 
ف�ي منطقة قاحلة إلى أن تنبهن�ا بأن الطريق التي 
نس�ير فيها خاطئة ألننا لم نس�لكها من قبل حتى 
ش�اهدنا اح�د الفالحي�ن ال�ذي طلب من�ا ان نعود 
من حيث أتينا، ونس�لك الطريق األخرى العكس�ية، 
وأنقذنا م�ن هذه المحنة. لذلك نرج�و من الجهات 
المعني�ة أن تكثر من العالم�ات المرورية الدالة في 
مختلف الطرق، إلى جانب ضرورة تواجد الخطوط 
البيض على حافة الش�وارع ووسطها ألهميتها في 
الظالم الحالك، الن االعتماد يكون عليها أثناء السير 
ليال، وحفاظاً على أرواح المواطنين، خاصة بعد أن 
ازداد حج�م الحوادث المرورية في الفترة األخيرة.. 

والله الحافظ(.

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

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

  لم تش�هد أسعار المواد اإلنشائية ارتفاعا مثلما تشهده 
هذه األيام، إذ أخذت األس�عار باالرتفاع بنس�ب مضاعفة، 
ومنذ أحداث عام 2003 حتى يومنا هذا، السيما بعد توقف 
العدي�د من المصانع التابعة للقط�اع الحكومي أو القطاع 
المختل�ط من مصانع الس�منت والطاب�وق والجص، فقد 
شهدت أس�عار المواد اإلنش�ائية تذبذبا، خصوصا أسعار 
السمنت الذي يعد عنصرا أساسيا في عملية البناء، وإعادة 
اإلعمار واالعتماد على المس�تورد، ومما أس�هم في تفاقم 
األزمة توقف العديد م�ن المعامل الخاصة بإنتاجه، فضال 
عن تعرضه لعمليات التهريب إلى الدول المجاورة. الس�يد 
)برهان الضاحي( صاحب معمل طابوق، يقول: أن السبب 
الرئيس وراء ارتفاع أس�عار المواد اإلنشائية بصورة عامة 
والس�منت بصورة خاصة هو قيام أش�خاص بتهريب تلك 
الم�واد إلى الخ�ارج، إذ يق�وم المهرب�ون بتهريب كميات 
كبيرة من السمنت العراقي الذي يعد األفضل في المنطقة، 
وبيعه ف�ي الدول المجاورة ومنها تركيا وإيران وس�وريا. 
موضحا: أن س�بب عملية التهري�ب هو غياب الرقابة على 
الح�دود، حي�ث يقوم أش�خاص بنق�ل كميات كبي�رة إلى 
الح�دود لتهريبها إلى الدول المج�اورة، والتي تدفع مبالغ 
كبي�رة مقاب�ل الحص�ول على الس�منت العراقي. مش�يرا 
إل�ى: ح�دوث أزمة كبيرة في ه�ذه المادة إذا ما اس�تمرت 
عملي�ات التهري�ب إلى الخ�ارج. أما محمد علي س�لمان، 
صاحب معمل لبيع المواد اإلنش�ائية في بغداد، فيقول: أن 
عمليات التهريب هي من أهم أسباب ارتفاع األسعار وشح 
المواد اإلنش�ائية، خصوصا الس�منت الذي يب�اع في دول 

الجوار بأسعار خيالية مقارنة بأسعاره في العراق. مبينا: 
أن توقف بع�ض المصان�ع والمعامل التابع�ة للدولة ترك 
فجوة كبيرة في األس�واق بين الطلب والحاجة، إضافة إلى 
عمليات البيع والش�راء للعقارات وقطع األراضي وبنائها، 
م�ا جعله س�ببا آخر للطل�ب علي�ه، إضافة إل�ى عمليات 
الترمي�م والبن�اء، وتحس�ن الوض�ع المعيش�ي للمواطن، 
كل ذلك أس�هم ف�ي زيادة إقبال الناس عل�ى البناء وترميم 
دورهم، مما رفع معدالت الطلب على السمنت الذي يعاني 

قلة في كمياته أصال، وبالتالي رفع أسعاره.

متابعة / امل�ستقبل العراقي 

السمنت العراقي.. األفضل يف 
املنطقة يدخل خانة التهريب

مربو األبقار: لن نورد
احلليب ملعامل "أبو غريب"

العالمات املرورية ختدم
 املواطن وحتجم حوادث السري

ما يلفت النظر أن بعض المواطنين اتخذ من الطرق الس�ريعة مكاناً 
للكس�ب، حيث أقيمت بع�ض العرائش لبيع الرق�ي والبطيخ، وبعض 
الخضار، وهناك من أقام مناضد خشبية أو معدنية أخذت من الشارع 
مس�احة واضحة لع�رض بضاعتهم مث�ل بيع الصم�ون والمعجنات 
والخب�ز بالق�رب من منطقة المخب�ز الحكومي، الواق�ع على الطريق 
السريعة وقرب مناطق محطات البنزين، ومناطق متفرقة أخرى بحيث 
لم يكن هناك مكان س�واء على ش�ارعي قناة الجيش أم شارع محمد 
القاس�م الس�ريع أم الشارع الس�ريع في الكرخ، حتى أن وجود هؤالء 
الباعة داخل الخطوط السريعة أصبح يتحول إلى ظاهرة، وسنقبل في 
يوم من األيام هذه الظاهرة على أس�اس أنه�ا أمر واقع، وان أصحاب 
هذه البسطيات كما يبدو ليس لديهم إحساس بالخطر الذي يتهددهم، 
وه�م ينزلون إلى نهر الش�ارع الس�ريع، وخاصة في حال�ة الحوادث 
الت�ي قد تحص�ل نتيجة الس�رعة، وع�دم االنتباه، والمفاج�أة بوجود 
ه�ذه البس�طيات، ويب�دو أن أمانة بغداد وش�رطة الم�رور تتجاهالن 
ه�ذه الظاهرة، وربما تعتبرانها اعتيادية وغير ضارة، فمن هي الجهة 
صاحب�ة الصالحية في إزالة ه�ذا الخطر عن المواطني�ن، وخصوصاً 
أصح�اب هذه البس�طيات الذي�ن ال يدرون ف�ي أية لحظ�ة تجتاحهم 
إحدى المركبات الس�ريعة نتيجة خطأ ميكانيكي أو بش�ري؟ هل هذا 
م�ن صالحية وزارة الزراعة أو الري أو الخارجية؟ وربما س�يصار أمر 
الباعة في الطرق الس�ريعة يوماً ما إلى بناء دكاكين صغيرة س�رعان 
ما تتطور وتكبر لتصبح أسواقا تقام وسط تلك الطرق السريعة أسوة 
بالمس�اكن العش�وائية المقامة في األراضي والش�وارع، والس�احات 

العامة والحدائق.

هموم النا�س

جتاوزات وبسطيات
 عىل اخلط الرسيع

املولدات األهلية

ف�ي مناطق مهمة من بغداد، وكمنطقة الطيران في الباب الش�رقي على 
س�بيل المث�ال وعالوي الحل�ة ومناطق الكس�رة والعديد من مواقع ش�ارع 
الفضل وش�ارع الرش�يد والجمهورية وس�احة الميدان، تلك الس�احة التي 
اصبح�ت ميداناً حقيقي�اً للتلوث وجمع النفايات واالزبال والكالب الس�ائبة 
وه�ي تتجمع ام�ام المطاعم الش�عبية، وفي بع�ض تل�ك المطاعم تصول 
وتجول القطط بين الزبائن،  وقد زاد األمر خطورة منذ العام 2003 ولما يزل 
ه�ذا الواقع الخطير الذي يحيط بالمجتمع الملوث في بيئته .. دون ان تلجأ 
وزارة الصحة إلجراء اي تحر او تفتيش على تلك المطاعم المنتش�رة وسط 
بغداد ونحم�ل وزارة الصحة خطورة تدهور الوضع الصحي والتلوث البيئي 
المس�تديم، اذا قارن�ا بأن ما ينفق له�ذه الجهة من ماليين الدنانير س�نوياً 
من مخصصات وايفادات وروات�ب ثابتة واجور عقود ومصاريف خدمات.. 
وال ن�دري كيف تنفق هذه المخصصات الرهيبة ضمن اطار الموازنة العامة 
للدول�ة ؟ وألج�ل من يا ت�رى ؟ اذ لم نجد مس�ؤوالً واحداً قد ق�ام بالتحري 
والمراقبة والمتابعة لهذه المطاعم الرثة المليئة باالوساخ  ولم يعد للنظافة 
مكان في صحن للطعام او ملعقة أكل نظيفة.. ولربما يعود فقدان المراقبة 
من قبل اجهزة وزارة الصحة الى ) الرش�ا وسوء احترام االداء الوظيفي من 

قبل تلك الجهة(. 

مطاعم األرصفة
  مرتع للزواحف والقوارض

 العدد )391(  االربعاء 28  تشرين الثاني 2012

قضاء الزبري.. يضم بني جناحيه ميناًء
 كبريًا وحقول نفط عمالقة وخدمات غائبة

أهال�ي منطق�ة العبيدي من المحل�ة 752 قرب المنتزه األولى يعانون من ش�حة 
الكهرباء الوطنية منذ ما يقارب األس�بوع  ويقولون في شكواهم "  لهموم الناس" 
نرج�و االلتفات الى ابن�اء المحلة ومعالجة مش�كلة تزويده�م بالكهرباء الوطنية 
التي غابت عنهم وبالكاد تصلهم في اليوم ساعة او ساعتين ألغير .. ويتأملون في 

نداءهم السرعة في االستجابة من اجل األطفال وكبار السن في موسم الشتاء .

نداء عاجل

ألعبيدي والكهرباء



تتع�اىف الطفل�ة “أودريان�ا كاردينيز” 
يف مستش�فى األطفال يف والية تكس�اس 
األمريكي�ة بع�د أن ول�دت قب�ل موعده�ا 
بخمس�ة أس�ابيع مع حالة نادرة تسمى 
انتب�اذ القل�ب أو “ectopia cordis” وهو 
تش�وه خلق�ي يك�ون فيه القل�ب خارج 

القفص الصدري
 إم�ا جزئياً أو كلي�اً. وخضعت الطفلة 
الش�جاعة لعملي�ة خط�رية ج�داً إلنق�اذ 
حياتها وكان األطباء متفائلني جداً بحياة 

طويلة وصحية لها. 
وذك�ر موق�ع املستش�فى اإللكرتوني 
أن�ه “ثماني�ة من ملي�ون طف�ل يولدون 

بذلك التشوه الخلقي، و90% من األطفال 
يكون�ون إما خدجا أو يموت�ون بعد ثالثة 

أيام من والدتهم”.
وكان قل�ب أودريان�ا الصغري س�ليماً 
وصلب�اً من الناحي�ة الهيكلية، ولكن كان 

ثلث قلبها خارج صدرها.
 وق�ام فريق متع�دد التخصصات من 
الجراحني بإجراء عملي�ة معقدة جداً لها 

إلعادة قلب أودريانا إىل صدرها.
 وقال الطبيب تشارلز فريجر “بالرغم 
م�ن أن أودريان�ا س�تخضع إىل عملي�ات 
أنن�ا متفائل�ون  إال  املس�تقبل  يف  أخ�رى 

بسالمة تشخيصاتها املستقبلية”.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

الربتغ�ايل  البح�ار   -  1520
فردينان�دو ماجالن يص�ل إىل املحيط 
الهادي قادماً من املحيط األطليس عرب 
مضي�ق يفصل بني أمري�كا الجنوبية 
والقط�ب الجنوبي، وس�مي بعد ذلك 

بمضيق ماجالن.
1899 - تأس�يس نادي برشلونة 

يف إسبانيا.
املب�ارك  جاب�ر  الش�يخ   -  1915
الصباح يت�وىل الحكم يف الكويت خلًفا 

ألبيه الشيخ مبارك الصباح.
جلس�ات  أوىل  انعق�اد   –  1943
مؤتمر طهران ال�ذي جمع بني القادة 
الثالث�ة جوزي�ف س�تالني وفرانكلني 
روزفل�ت وونس�تون ترشش�ل إب�ان 
الح�رب العاملية الثاني�ة وذلك لتحديد 
دول  ملواجه�ة  املش�رتكة  األه�داف 
املح�ور، ودام املؤتمر حت�ى 2 كانون 

األول.
1960 - موريتاني�ا تحص�ل ع�ى 
االس�تقالل رس�مياً م�ن االس�تعمار 
الفرنيس، وتنصي�ب املختار ولد داداه 

رئيساً للدولة.
1971 - اغتي�ال رئي�س ال�وزراء 
األردن�ي وصفي التل ع�ى يد منظمة 

أيلول األسود يف القاهرة.
"بي�ان  ع�ى  التوقي�ع   -  1972
ب�ني  اليمني�ة"  للوح�دة  طرابل�س 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

والجمهورية العربية اليمنية.
1980 - تدم�ري أكثر من 70% من 
الق�وة البحري�ة العراقية وذل�ك أثناء 

حرب الخليج األوىل.
- 1990

جون ميجور يتوىل رئاسة الوزراء 
يف اململكة املتحدة.

مجل�س األمن الدويل يص�در قراراً 
حم�ل رق�م 677 يدين في�ه محاوالت 
الع�راق تغي�ري التكوي�ن الديموغرايف 
لس�كان الكوي�ت وإع�دام الس�جالت 
الحكوم�ة  تحتف�ظ  الت�ي  املدني�ة 

الكويتية الرشعية بها.
1994 - اس�تفتاء عام يف النرويج 
للتصوي�ت عى انضمامه�ا إىل االتحاد 
النتيج�ة رف�ض  وكان�ت  األوروب�ي، 

االنضمام.
أيم�ن  األعم�ال  رج�ل   -  2003
الس�ويدي يف�رغ 16 طلقة يف جس�د 
زوجت�ه املغني�ة ذك�رى ويقت�ل مدير 

أعماله وزوجته ثم ينتحر.

أرفود عاصمة التمور

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م

28
 ت�سرين الثاين

افقي

عمودي

1 – مخرج سينمائي مصري 
 2 – ملحن مصري 

  3 – كتاب لسعيد عقل – مفتش سري 
 4 – أغلظ أوتار العود – قرض – ركيزة 

 5 – غزال – نظر
 6 – قفز – ماركة سيارات

 7 – جدها في هواء – إمارة عربية
 8 – دخول – ناقة 

 9 – ممثلة مصرية .

1 – األسم األصلي ألبي تمام 
 2 – تحية – حظ 

 3 – من أدوات الحداد – عشق 
 4 – مدينة مغربية – من األقارب 

 5 – عكسها فك – قسم 
6 – أقوى – شعور 

 7 – أطرى – مثَّال ونحات فرنسي 
 8 – دولة إسالمية – من األلوان 

 9 – عكس يمينية .

يراه�ن املغ�رب عى اس�تعادة 
مدين�ة أرف�ود، بريقه�ا كعاصمة 
للتمور، من خ�الل برنامج وطني 
لتنمي�ة الواحات، يتوج كل س�نة 

بتنظيم معرض خاص بالتمور. 
وتلقب أرف�ود بعاصمة التمور 
املغربي�ة لتواجدها وس�ط واحات 
مرتامي�ة عى امت�داد نهر زيز عى 
ط�ول 250 كيلومرتا. وقد ش�ارك 
يف املع�رض عرشات العارضني من 
مختلف واح�ات املغرب إضافة اىل 
دول أخ�رى، من بينها الس�عودية 

واإلمارات والهند.
وتغط�ي مناطق زراعة النخيل 
الزراع�ة  وزارة  حس�ب  املثم�ر 
مس�احة  ثل�ث  ح�وايل  املغربي�ة، 
املغرب بما يقدر ب��471 ألف كلم 

مربع، فيما تقارب أعداد أش�جار 
النخيل الخمسة ماليني شجرة. 

ويحتل املغرب، املرتبة السابعة 
عاملي�ا يف إنت�اج التم�ور، لكن�ه ال 
ي�زال يس�تورد س�نويا م�ا يفوق 
30 أل�ف طن من تون�س والجزائر 

باألساس.
 ويرج�ع الس�بب الرئيس وراء 
االس�ترياد إىل قل�ة التم�ور الجيدة 
يف املغ�رب التي تش�كل ما بني 10 
و15 % من اإلنت�اج الوطني، فيما 
يبقى ربع اإلنتاج 25 ألف طن غري 

صالح لالستهالك.
 إضاف�ة إىل ذل�ك فق�د املغرب 
طيلة عق�ود، املاليني من أش�جار 
النخي�ل بس�بب الجف�اف ومرض 

البيوض ونقص خربة الفالحني.

شهدت قاعة لودفيغسبورغ 
األملانية، منافسات بطولة العالم 
يف الرق�ص، بمش�اركة أكثر من 
60 ثنائياً تب�اروا النتزاع اللقب. 
واس�تمتع الجمه�ور باللمحات 
وبالرق�ص  العالي�ة  الفني�ة 

أداء  وكان  الجمي�ل، 
املشاركني واملشاركات 
ممي�زاً وممت�ازاً، كما 
ع�ى  التناف�س  ج�اء 
أش�ده... اال أن الرابح 
البطول�ة،  يف  األك�رب 
ال�ذي  الحض�ور  كان 
خرج من القاعة فرحاً 

وراضياً عى املستوى الذي ظهر 
به املش�اركون، مما يؤكد أن ما 
تضمنت�ه البطول�ة م�ن لوحات 
عاملي�ة متنوع�ة م�ن الرق�ص، 
بالحي�اة  ويض�ج  مع�رباً  كان 

والسعادة.

جمعي�ة  أصدرت�ه  تقري�ر  ذك�ر 
س�يل الفرنس�ية، انه يف ظ�ل العوملة، 
باتت س�وق الدعارة التي تنترش فيها 
الجريم�ة املنظمة، س�وقا اقتصادية 
ال�دوالرات.   مزدهرة تحق�ق مليارات 
وأك�د هذا التقرير املعنون االس�تغالل 
الجن�يس: الدع�ارة والجريمة املنظمة 
والذي يستعرض وضع الدعارة يف 54 
بلداً أن رؤس�اء الش�بكات ق�د نظموا 
عملي�ات االتج�ار بالبرش اس�تنادا إىل 

نموذج رأسمايل مثايل. ويزخر التقرير 
باألمثل�ة، م�ن تفكيك ش�بكة دعارة 
روماني�ة يف اس�بانيا ومحاكمة زعيم 
شبكة روسية يف فنلندا وتفكيك شبكة 
صينية تستغل التايالنديات يف اسرتاليا.  
وقال إيف ش�اربتل مدير جمعية سيل 
أمامن�ا س�وق كب�رية تهيم�ن عليها 
الجريم�ة املنظم�ة إىل ح�د بعيد. ويف 
فرنس�ا حيث 80% من املومسات هن 
أجنبيات، سمحت عملية واسعة أدت 

إىل تفكيك حوايل 40 شبكة إجرامية يف 
الع�ام 2011 إىل اكتش�اف ضحايا من 
أصول كولومبية وصينية وإكوادورية 
ونيجريية وروماني�ة.  وتقدر جمعية 
س�يل عدد ضحاي�ا الدع�ارة يف العالم 
بني 40 و42 مليون شخص. أما األمم 
املتحدة، فهي تس�تند يف تقديراتها إىل 
املعطي�ات التي تقدمها الدول بش�أن 
املحاكم�ات التي نظمت ع�ى خلفية 

تهمة االتجار بالبرش. 

 ضحايا االجتــــــار بالبـــــرش 

جد الفرق بني الصورتني

جرس الشهداء يف الستينيات
ثروات ١٠٠ ملياردير كنديعالقة غريبة بني قّط وثعلب !

 تعادل الناتج املحّل يف باكستان

ولدت وقلبها خارج صدرها!

لون مع

احلمل
اذا تأخر موعد فقد يبرص النور 
اآلن، وإذا اس�تمهلك احده�م فقد 
عاطفياً:يتذّم�ر  الوض�ع  يصّح�ح 
الحبي�ب م�ن قل�ة اهتمام�ك ب�ه 

وانشغالك عنه

الثور 
ي�وم جيد عى صعيد العمل تحصل 
م�ن خالل�ه ع�ى الكث�ري م�ن الدع�م 
والتأييد عاطفياً: واجه شكوك الحبيب 
وكن واضحاً معه. اضبط التش�كيك يف 

عالقتك. لحسن الحظ أن األمور تهدأ،

اجلوزاء
إذا تمكن�ت م�ن إظه�ار كفاءاتك 
العملي�ة، فس�تتوصل إىل األهداف التي 
حّددتها لنفس�ك عاطفي�اً: الدعم الذي 
س�تتلقاه من الرشيك سيفاجئك، لكن 

ذلك سيكون موضع تقدير واهتمام

ال�سرطان 
تجن�ب كل ان�واع التحدي�ات وُك�ن 
متحّفًظ�ا ج�دًّا. أِح�ط نفس�ك باملحّبني 
وأفراد العائلة، ثمة يش�ري إىل مش�كالت 
شخصية يجب أالّ تزعزع توازنك عاطفياً: 

كن عى استعداد ملواجهة الرشيك،

الأ�سد 
س�ريه  “مرك�ور”  يع�اود 
املس�تقيم يف بيتك الراب�ع، ما يزيل 
بع�ض االلتباس يف حيات�ك املهنية 
إذا كن�ت  الخص�وص  ع�ى وج�ه 

مرغماً عى مصالحة الرشيك

العذراء 
طريق�ة تعامل�ك م�ع الزم�الء 
تبعده�م عن�ك، فح�اول ان تج�د 
اس�لوباً افضل إلعادته�م عاطفياً: 
طلبات الرشيك تزداد عليك، فسارع 

اىل معالجة املوضوع قبل تفاقمه

امليزان
إىل  وتس�عى  مرشوع�اً  تتبن�ى 
مش�اركة أط�راف كبرية في�ه. قد 
تؤدي دور املقنع واملؤثر يف اآلخرين 
يطالبك الحبيب برّد حاس�م بشأن 

طبيعة العالقة بينكما

العقرب 
يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية 
كثرية. قد تجد حلوالً شخصية عالقة، 
أو تتوص�ل اىل نتيج�ة أو تج�د مبتغاك 
عاطفياً: تفرحك املس�تجدات وتزدهر 

االوضاع العاطفية من حولك

القو�س 
الج�رأة يف القرارات الحاس�مة 
مطلوب�ة، لكّن الت�ّرع مرفوض، 
وال سيما أّن مس�تقبلك عى املحك 
االهتمام ال�ذي يحيطك به الرشيك 

يساعدك ً لتستعيد عافيتك

الدلو 
ف�رص مالي�ة جدي�دة. يمكن�ك إنقاذ 
لتقدي�م  جاه�زاً  تك�ون  مه�دد.  وض�ع 
التضحيات، لتحاف�ظ عى موقع أو مكانة 
يف مهنت�ك أو يف حياتك عاطفياً: لقاء مؤثر 

ورومنيس مع شخص يجذبك

اجلدي
ينه�ي حالة م�ن االلتب�اس والفوىض 
والضي�اع، كم�ا يحي�ي في�ك أم�اًل. ت�رّبر 
نفس�ك وتصطلح االمور، أو يتجاوب معك 
االصدق�اء فتنفت�ح ع�ى املحي�ط مرتاحاً 

املساعدة الكربة التي يمنحها إياك .

حوت 
وظف طاقت�ك الخالقة وفكرك 
الن�رّي إليجاد الحلول املناس�بة، وال 
تجع�ل أصح�اب الني�ات الس�يئة 
خالف�ات  مخططات�ك  يعرقل�ون 

بسيطة تواجه العالقة بالرشيك

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

متاهةالرقص اجلميل يف أملانيا

يف مش�هد فريد م�ن نوعه التقطته كام�ريات املصورين، 
تجمع عالقة صداقة غريبة وغري مفهومة ما بني قط وثعلب، 
فقد ش�وهد "الصديقان" وهما يلعب�ان ويهروالن ويتبادالن 

املشاكسات ما بينهما، يف منظر تعجب له كل من شاهده.
وتظهر عالقة هذي�ن الصديقني بصورة صداقة وتقارب 
غريب، حيث يقضيان مع بعضهما معظم الوقت ويستمتعان 
باللحظ�ات التي تجمعهما بطريقة مميزة، من دون أن يقدم 
الثعل�ب عى إي�ذاء القط، كم�ا أن القط ال يب�دي أي مظاهر 

خوف تجاه الثعلب.

تتخّط�ى ث�روة الكندي�ني 
املئ�ة األكثر ث�راء مئتي مليار 
دوالر، وه�ي ت�وازي تقريب�ا 
يف  املح�ّ�  النات�ج  إجم�ايل 
باكس�تان، بحس�ب م�ا جاء 
يف التصني�ف الس�نوي ألثرى 
أثرياء كندا. وتش�ّكل وس�ائل 
وامل�واد  واالتص�االت  اإلع�الم 
األولية، القطاعات الرئيس�ية 

التي يرتّكز فيها أصحاب املليارات البالغ عددهم 31 فردا وباقي 
األثرياء التسعة والستون يف القائمة.وقد تصّدرت القائمة عائلة 

تومسون التي تقّدر ثروتها ب�20،1 مليار دوالر.
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ا يبدو أن مسلسل الفساد عند المسؤولين 
اخ�ذ طابع�ا جدي�دا , حي�ث ب�دأت األدلة 
والبراهي�ن تتوال�ى تلقائي�ا، رحم�ة بهذا 
الش�عب الصاب�ر والذي تحم�ل عقودا من 
الزم�ن م�ن الظل�م واالهانة م�ن حكامه 
ألنهم نزع�وا برقع الحياء ع�ن وجوههم  
واس�تهوتهم ال�دوالرات وباعوا ش�رفهم 
لتظه�ر  الت�وت  أوراق  س�قطت  حت�ى 
سرقاتهم وأكلهم الس�حت والمال العام , 
ونأمل أن ينتفض ش�ريف من هذا الشعب 
ليعريه�م واح�دا تلو اآلخ�ر وينتزع منهم 
كل دينار ودوالر س�رقوه من هذا الشعب 

ويذيقهم المر لما اقترفوه بحق العراق.
والي�وم نطال�ع عل�ى المواق�ع فضيح�ة 
الطائ�رات الكندية مرة أخ�رى والتي قام 
وفد  برئاس�ة علي محس�ن الع�اق أمين 
عام مجلس الوزراء بشرائها, لقد تبين  ان 
ه�ذه الطائرات خارجة ع�ن الخدمة، وان 
كندا اعتذرت عن تحمل مسؤولية اي خلل 
يحصل فيها مشيرة الى أنها قامت بصيانة 
واس�تبدال مح�رك أحداه�ا س�بع م�رات 
في ع�ام واح�د . وأعرب مهن�دس يحمل 
ش�هادة في هندس�ة الطائ�رات كما تذكر 
المواق�ع ب�ان الخطوط الجوي�ة العراقية 
غير مجبرة على إخضاع المسافر العراقي 
لتج�ارب مصيري�ة عل�ى مت�ن طائ�رات 
غير س�ليمة, ونحن نتس�اءل لماذا لم يتم 
التحقي�ق منذ ذلك الوقت في فس�اد الوفد 

المفاوض , ولماذا لم تحرك لجنة النزاهة 
النيابية التحقيق في فس�اد هذه الصفقة 
المش�بوهة , هل ألن إبطالها مس�ؤولون 
في الدول�ة ؟ ولهم حصانة من نوع معين 
نتساءل اين الشيخ حسين االسدي وبهاء 
االعرجي وجعفر الموس�وي وهم أعضاء 
في اللجنة النيابية للنزاهة ؟ ولماذا اغفلوا 

ع�ن هذا الملف ؟ أليس المتورطين فيه قد 
اس�تهتروا ب�أرواح المواطني�ن ؟ وكي�ف 
المسؤول األول عن هذه الصفقة الفاسدة 
رئيس الوفد أمين عام مجلس الوزراء علي 
محس�ن العاق يصب�ح عضوا ف�ي لجان 
النزاه�ة المش�تركة بي�ن مجل�س النواب 
وهيئة النزاهة ؟ وكيف يمكن التحقيق معه 

وهو في هذا الموق�ع )الحكم والخصم(, 
أن وج�ود جهلة وأميين في مواقع الدولة 
يك�ون الفس�اد المال�ي واإلداري نتيج�ة 
طبيعية لها, ومثلم�ا علمت الحكومة من 
روسيا المرتش�ين والفاسدين في صفقة 
الس�اح الروسية يمكن للحكومة أن تعلم 
من الجانب الكندي فساد الوفد المفاوض 

وال�ذي اش�ترى طائ�رات خ�ارج الخدمة 
لتحيلهم الى القضاء . ان التمادي في عدم 
المس�اءلة يجعل من الفاسدين المرتشين  
مطمئنين بأنهم فوق القانون والمحاسبة 
, وقد نادت النائبة شذى الموسوي وصباح 
الساعدي أكثر من مرة بوجود فساد كبير 
ف�ي األمانة العامة لمجل�س الوزراء ليس 
فقط بش�أن الطائرات الكندية وإنما حتى 
بالعمل اليومي لها, والعاقات المشبوهة 
التي ارتبط بها أمي�ن عام مجلس الوزراء 
مع أش�خاص اليمكن ان تك�ون له عاقة 
مهني�ة معه�م  البتع�اد اختصاص�ه ع�ن 
عمله�م , وانما توطدت العاقة بينهم الن 
المش�ترك فيها ه�و الفس�اد المالي , وال 
نري�د أن نخ�رج عن صل�ب الموضوع ألن 
القضايا األخرى أش�بعت كتاب�ة وباألدلة 
واإلثبات�ات، إال أنن�ا الي�وم بص�دد ه�ذه 
الطائرات الخارجة عن الخدمة واالستهتار 
المواطني�ن  بحي�اة  والصري�ح  الواض�ح 
وال ن�دري كم كانت العمول�ة التي اتفقوا 
عليها ليدفع المواطن ضريبة هذا الفساد, 
نهيب م�رة أخرى بلجنة النزاه�ة النيابية 
باستدعاء رئيس وأعضاء الوفد, والتحقق 
م�ع الجانب الكندي بثم�ن تمرير الصفقة 
الفاش�لة فنيا والمخزية إداريا لمسؤولين 
يفترض أن تكون النزاهة ش�رفا لهم ال أن 
يثروا على حساب الش�عب والوطن , وان 

غدا لناظره قريب .

 بع�د أن أحت�ل الع�راق المرتب�ة التاس�عة في ترتي�ب الدول األكثر فش�ا 
بالعال�م حس�ب تقرير أصدرت�ه مجلة السياس�ة الخارجية، والذي أش�ار 
خبي�ر اقتصادي أن التقرير كان منصفاً عدة ألس�باب في مقدمتها فش�ل 
الخط�ط االقتصادي�ة المتبعة من قب�ل الحكومة. وكش�ف التقرير الثامن 
لع�ام 2012 بخص�وص ال�دول الفاش�لة ال�ذي أصدرته مجلة السياس�ة 
الخارجي�ة »Foreign Policy« بالتع�اون م�ع صندوق الس�ام، أن العراق 
جاء في المركز التاسع على مستوى العالم، ويشير التقرير إلى أن العراق 
س�يضاف إل�ى القائمة الرمادية في الدول الفاش�لة وس�وف يعطى مهلة 
ومن ثم يضاف إلى القائمة الس�وداء، والفش�ل ليس في السياس�ية وإنما 
في االقتص�اد أيضا، فدولة غنية بالنفط وميزانيته�ا تصل إلى 117 مليار 
دين�ار ومازالت البنى التحتية وقطاع�ات الصحة والتعليم تعاني من عجز 
كبير فكيف ال تكون دولة فاش�لة. ونس�بة البطالة وصلت في العراق أكثر 
من %35 وخاصة بين فئة الش�باب ومن كا الجنسين إذا نحن في العراق 
وبس�بب غياب التخطيط االقتصادي من قبل الحكومة احتلينا هذا المركز 

بين الدول الفاشلة في العالم. والبد من اإلشارة إلى أن العراق ليس الوحيد 
بي�ن ال�دول التي تعاني من آفة الفس�اد، ولكن ما ينفرد ب�ه العراق هو أن 
الفس�اد تنخر هيكله اإلداري واالقتصادي والمالي من القمة إلى القاعدة، 
والفاس�دون يتحركون بحرية دون وازع أخاقي أو وطني.. وما تتميز به 
العراق انه ال يوجد تعاقد على صفقة تجارية وال مش�روع اس�تثماري وال 
بناء مدرسة وال صفقة ساح وال اكساء طريق وال فتح قنال وال شراء إن 
لم تلحقه فضيحة فساد وسرقة وتشكيل لجان تحقيقية. المشكلة األكبر 
الت�ي تمر بها الباد إنم�ا تأتي من ضعف المفاص�ل اإلدارية للدولة بكافة 
مس�توياتها، التي تصبح أكثر سوءا مع النزول إلى المستويات األدنى في 
اله�رم اإلداري. والذي جعل من الصعب على المش�اريع التنموية أن تنجز 
خ�ال أوقات معقولة، إن كان لها أن تنجز على اإلطاق. مما أوجدت بيئة 
غي�ر جاذبة لاس�تثمار األجنبي، وهّبطت من قدرات االس�تثمار المحلي. 
ولكن يبدو أن ما من قدرة سياس�ية أو تش�ريعية على تجاوز هذا الروتين 
عن طريق إعادة النظر في النظم واللوائح والتعليمات والقوانين المرتجلة 

التي صدرت عن أركان النظام الس�ابق وكان المقصود منها وضع المزيد 
من العوائق أمام الش�عب وجعل حياته أصعب ضمن نهج سياس�ي موجه 
لمنع األفراد والحركات السياسية من االنتفاضة والثورة على هذا النظام. 
المجتمع العراقي اليوم يعاني من الفقر وتفشي األمراض وكثرة البطالة 
وتدني الواقع الخدمي وفش�ل المش�اريع الخدمية التي انفق عليها أموال 
طائلة من ميزانية الدولة ونحن نعيش أجواء برد الش�تاء وغرق الشوارع 
من مياه األمطار . مع كل هذه الخيرات الموجودة في العراق الحبيب التي 
ت�كاد ال ُتعد وال ُتحصى ، فإن أهله يعانون هذه المآس�ي والويات، نتيجة 
ع�دم اهتمام الحكومة بش�عبها مم�ا أدى الى انتش�ار األوبئة واألمراض 

السرطانية نتيجة قلة وانعدام االهتمام بتنقية مياه الشرب في العراق.
يوماً بعد يوم تنكش�ف خفايا وحقائق تبين حجم الفس�اد واإلهمال الذي 
تعانيه الحكومة العراقية فالنقص الحاد او انعدام جميع الخدمات المقدمة 
للمواطنين هي الصفة السائدة التي تتمتع بها الحكومات المتعاقبة والتي 

أضحت غير قادرة على التماشي مع متطلبات الشعب العراقي .

         اليا�ش حرفو�ش
 كش�فت قرارات الرئيس المصري بمّد يده للس�يطرة على كل س�لطات 
الدول�ة، من تنفيذية وتش�ريعية وقضائية، المدى ال�ذي يمكن أن يصل 
إلي�ه وهم االنتصار بع�د الثورة، خصوصاً إذا كان ه�ذا االنتصار يفتقر 
إلى الواقعية. لقد اعتقد مرس�ي أن رئاسته تسمح له بمصادرة الثورة، 
لك�ن أكثرية المصريين وقفت في وجهه لتذّكره أن فوزه بالرئاس�ة لم 
يكن س�احقاً، فهو لم يفز من الدورة األولى، ولم تتجاوز األصوات التي 
حصل عليها في دورة اإلعادة س�وى نس�بة 1 في المئة من نصف أعداد 
الناخبي�ن. وهذا يعن�ي أن الرئيس المص�ري ال يتمتع بالثقة الش�عبية 

الواسعة التي تتيح له االدعاء أنه رمز الثورة والمؤتمن على نجاحها.
كشفت قرارات مرسي أيضاً قصوراً سياسياً منعه من اإلفادة من لحظة 
»انتصار« اس�تثنائية، حققها بعد تكليفه بالتوسط لوضع حد للعدوان 
اإلس�رائيلي على غ�زة. هكذا أصبح الرج�ل الذي كان قب�ل أيام يحظى 
بالتعليق�ات اإليجابي�ة من كل م�كان، فلس�طينياً وعربياً وإس�رائيلياً 
ودولي�اً، موضع انتق�اد لس�لوكه الدكتاتوري اإلقصائي في ممارس�ة 
الس�لطة ف�ي مصر، ذل�ك أن أي دولة ُتحكم ديموقراطياً ال تملك س�وى 
التبّرم من مثل هذا الس�لوك. كان منتظراً من الرئيس محمد مرس�ي أن 
يكون أكثر حكمة مما أظهرته قراراته األخيرة. فهو يعلم مدى التجاذب 
القائ�م في باده بفعل تداعيات الثورة، بين من يش�عرون بالنصر ومن 

يعتبرون أنهم خس�روا مواقع كانت لهم قب�ل الثورة. ويعلم أيضاً مدى 
الح�ذر القائم لدى قطاعات واس�عة م�ن المصريين كما ل�دى غيرهم، 
حيال سلوك »اإلخوان المسلمين« الذي يمثلهم مرسي في الحكم، مهما 
حاول أن يدعي عكس ذلك. ويعود هذا الحذر إلى الش�ك في س�عة صدر 
»اإلخ�وان« حي�ال األفكار واألحزاب المنافس�ة، وفي م�دى احترامهم 
لقواع�د اللعب�ة الديموقراطية القائمة على عدم تف�رد أي طرف بإدارة 

الشأن العام، واعتبار أن قراراته وأحكامه هي فوق المساءلة.
 لكن مرس�ي كش�ف مبك�راً حقيقة س�لوك »اإلخوان«، وكش�ف كذلك 
ضيقهم بتعدد اآلراء وبإتاحة المجال للجميع للمشاركة السياسية. ومع 
أن هذه لم تكن مواجهته األولى مع أعلى السلطات القضائية في مصر، 
إذ سبقتها مواجهة بشأن حل مجلس الشعب، إال أن اإلعان الدستوري 
األخي�ر فاق ذلك، بقطعه الطريق عل�ى أي طعن من أية جهة كانت، في 
قرارات الرئي�س، بانتظار االنتهاء من إقرار الدس�تور الجديد وانتخاب 
مجلس الش�عب بعد ذلك. مما يعني أن اليد الطويلة التي يريدها مرس�ي 
لنفس�ه خال هذه الفترة تتيح له تجهيز كل المؤسسات بالطريقة التي 

تناسب مصلحته ومصلحة مؤيديه.
غي�ر أن للمواجه�ة األخي�رة بين محمد مرس�ي ومعارضي�ه، وهم في 
ه�ذه الحال�ة أكثرية المصريي�ن، إيجابي�ات كثيرة، أهمها أن مس�احة 
االحتجاجات أثبتت أن ما من رئيس في الزمن المسمى »الربيع العربي« 

يس�تطيع أن يم�ارس س�لطاته بالطريق�ة التي مارس�تها أنظمة 
الحكم المخلوعة. لقد استعاد المواطنون زخمهم وباتوا يشعرون 
أن تقري�ر مصيره�م بيدهم. وهذا خطأ آخر اقترفه مرس�ي حين 

اس�تهان بهذا النبض الش�عبي وأس�اء تقدير المعن�ى الحقيقي 
لثورة المصريين على نظام حسني مبارك. أما اإليجابية الثانية 
فق�د ظهرت من خ�ال رغبة مرس�ي في الحوار م�ع المجلس 
األعل�ى للقضاء، واس�تعداده للحد من الس�لطات الت�ي أعطاها 

لنفس�ه، وقصرها على القوانين والق�رارات التي تتعلق باألعمال 
السيادية. غير أن كل ذلك ال ينفي أن شرخاً كبيراً وقع بينه وأكثرية 

المصريين يتعلق بالثقة بسامة قراراته وبقناعاته الديموقراطية. 
وال يماثل هذا الش�رخ سوى انكشاف صورة »اإلخوان 

لق�ول  مس�تعدة  كجماع�ة  المس�لمين« 
الش�يء وممارس�ة عكس�ه، بهدف 

وإبع�اد  الس�لطة  احت�كار 
المعارضين.

عن صحيفة "الحياة" 
اللندنية

الن�زاع األهل�ي هو أق�ل من ح�رب أهلية 
وأكثر من مجرد خ�اف، لكنه في النهاية 
يمهد لحرب أهلية باردة تس�خن بالتدريج 
المتصاع�د، وبتوتي�ر الن�اس م�ن خ�ال 
إيقاظ الهاج�ع في ذاكرته�م وال وعيهم، 
وما يس�مى الدبلوماس�ية الوقائية اليوم 
ه�و مح�اوالت تبذله�ا الهيئ�ات الدولي�ة 
إلجهاض هذه النزاعات، رغم أنها تس�مى 
في معجم هذه الدبلوماس�ية أزمات، لهذا 
يجب أال نس�تخف بالنزاع�ات عندما تبدأ، 
حتى لو كان ذلك على استحياء وعن طريق 
الهم�س، ألن تغذيته�ا بالتحري�ض وفقه 
اإلقص�اء المتبادل ال بد أن ينقلها من طور 
خامل إلى طور فع�ال، خصوصا إذا كانت 
الطبق�ة السياس�ية والنخ�ب مس�تغرقة 
في ش�جونها الخاصة بمعزل عن الش�أن 
الوطن�ي الع�ام. وال يمك�ن تحدي�د موعد 

انطاق أي حرب أهلية باليوم والساعة 
أو حتى بالش�هر والس�نة، ويبدو من 

الس�ذاجة أن نصدق بأن حرباً أهلية 
كالت�ي عصف�ت بلبن�ان وال تزال 
ظالها تثي�ر لدى اللبنانيين فوبيا 
العقدين األعجفي�ن بدأت بحادثة 

ب�اص، فاألح�داث من ه�ذا الطراز 
هي الق�ش الذي يقصم ظه�ور الجمال، 

وكذلك الجبال إضافة إلى ظهر الوطن.
وما يحدث اآلن في مصر تخطى الحراك 
الحي�وي واالخت�اف إلى الن�زاع ما دام 

هناك اش�تباك تخطى الكام إلى الحجارة 
والرص�اص في بعض األحي�ان، وما كان 
زاوي�ة منفرج�ة إل�ى ح�د ما ف�ي ميدان 
التحري�ر قبل م�ا يقرب م�ن العامين، هو 
اآلن زوايا حادة من كل الجهات، وقد حمل 
هذا النزاع الش�عبي عدة أس�ماء في مصر 
بالتحدي�د، وكان ل�ه باس�تمرار طرف�ان 
اضافة الى الطرف الخفّي الذي تنسب اليه 
جرائم وتجاوزات، وكأن من يمثله يرتدي 
له  تتيح  اخفاء  طاقية 
ي�راه  وال  ي�رى  أن 
ويض�رب  أح�د، 
لكنه  يش�اء  من 
ما  ألن�ه  ينج�و 
يش�عر  أحد  من 

بوج�وده. ب�دأ طرف�ا النزاع في عس�كرة 
الدول�ة وتمدينه�ا خ�ال األش�هر التي 

تولى فيها الجيش الس�لطة ف�ي المرحلة 
االنتقالية، ثم ج�اءت المرحلة االنتقامية 

وص�ار الطرف�ان المتنازعان هم�ا تديين 
الدول�ة أو أخونته�ا ومن يحس�بون على 

العلماني�ة والليبرالي�ة، ولي�س مهم�اًَ ما 
تحمل�ه أط�راف الن�زاع م�ن أس�ماء، ألن 
األهم هو الش�حنة المحركة له، والتي قد 
تتصاع�د وتيرتها اذا كان الح�راك كله قد 
انتهى الى استبدال احتكار باستحواذ. وما 
يكت�ب اآلن في مصر ع�ن الفرعنة بمعنى 
حك�م الفرد الواح�د أو الجماع�ة الواحدة 
ي�كاد أن يش�مل تاري�خ مص�ر كل�ه من�ذ 
فرع�ون األول، فالمصريون يخش�ون من 
ه�ذه الظاهرة التي أدت إلى كوارث ثم إلى 
بطالة سياس�ية في حياته�م الصعبة، أن 
تتكرر بصيغ مختلفة خصوصاً وان لديهم 
مثاً ش�عبياً معن�اه ما من فرع�ون إال اذا 
كان هناك من فرعنة أو أتاح له االستفراد 
بالسلطة.وقد بدأت بواكير هذا النزاع منذ 
سقوط النظام قبل ما يقرب من العامين، 
عندما انشق الميدان إلى ميادين عدة، وتم 
السياس�ي  التخوين  باتهام�ات  التراش�ق 
واألخونة. وإذا كان البعض ممن يدافعون 
عن هيبة الدولة العميقة يحذرون الرئيس 
من التراجع عن قراراته للمرة الرابعة ألن 
ذل�ك يضعف�ه، فان ما هو أس�وأ من جرح 
الهيب�ة هو جرح الهوية الوطنية الواحدة، 
وإذا لم يتنبه المصريون بمختلف الشرائح 
والتي�ارات إل�ى هذا الش�رر المتطاير اآلن 
من الس�احات والميادي�ن ودور القضاء.. 
ف�ان النزاع األهلي قد يحمل اس�ماً آخر ال 

يتمناه أحد لمصر العزيزة.

   مصيب�ة الع�راق األكي�دة، منذ س�نين، ه�ي في مجل�س نّوابه، 
المتش�ّكل م�ن أمراء حرب وقي�ادات قومية عنصرية، ورؤس�اء 
جيوش، ورجال طوائ�ف، وإذا كانت الحكومة – التي توّجه إليها 
الس�هام وحدها. حكوم�ًة ضعيف�ة ومترهلة يحيطها الفس�اد؛ 
فألنها من إفرازات ذلك المجلس الملغوم الموبوء: مجلس أش�باه 
األميين من مزوري الشهادات والملثمين، لفساد ماضيهم البعيد 

والقريب.  
  هم أكثر من ثاثمئة نائب، لم ينتخبهم أحد. خمس�ة عشر منهم 
فقط منتخبون مباش�رة، والباقي معّينون من رؤس�اء القوائم، 

رؤساء الطوائف وقادة الجيوش. 
  أغلب الس�ادة الن�ّواب و)النائبات( هم نّواب عن أنفس�هم، وعن 
مصال�ح عائاتهم ومصالح الدول التي تدعمهم، ألجل أن يكونوا 
أذرعه�ا ف�ي تدمير كّل ش�يء في الع�راق. وقليل ج�داً منهم من 
يستحق لقب )عراقي(. والعراقي ليس قومياً طبعاً، ألن القومي، 
أما عربي - يعيش على أرض العراق – أو كردي أو تركماني.. انه 

عربي )في العراق( ال أكثر، وكردي )في العراق( وتركماني. 
 ومصيبة العراق  البعيدة والقريبة، أن )عربييه( ينتمي الى عرب 
الج�وار أكثر م�ن انتمائه الى عرب الع�راق، الذين أسس�وا دولًة 

وحضارة قبل اإلسام بمئات السنين. إنه بدوّي، ال عراقّي ! 
ومس�لم العراق ينتمي ال�ى )عمقه(  المجاور الب�دوّي ، أكثر من 
انتمائ�ه الى العراق مؤس�س األديان الثاثة! وله�ذا بقي العراقّي 
الخال�ص غريباً وحيداً ضعيف�اً، والعراقّي الخال�ص هو الوطني 
العلماني الليبرالّي الناطق باللهجة العراقية المميزة س�واء أكان 
عربي�اً أم كردي�اً أم تركماني�اً، تل�ك اللهجة العظيم�ة التي مّيزت 
– كذل�ك - العراق�ي اليه�ودي والمس�يحي والصابئ�ي، العراقي 
الخالص عراقي أوالً وعربي سابعاً. عراقي أوالً وكردي سابعاً، أو 
تركماني عراقّي أوالً ومسلم أو مسيحي أو صابئي سابعاً. وكذلك 

هو النائب  والوزير والشرطي والجندي، أوال و... سابعاً . 
إذا كان�ت حكومة العراق عاطلة أو مقيدة أو حتى فاس�دة ، فألّن 
وزراءه�ا وش�رطتها وجنوده�ا هم م�ن إفرازات تل�ك الطوائف 
والقوميات واالنتماءات )المجاورة(. كيف ينجح رئيس حكومة 
العراق – أي�اً كان – وهو مغمور بالعداء من مجلس نّواب العراق 
؟!  رئاسة المجلس الثاثية هي من ثاث قوائم، أثبتت أنه ال هدف 
لها في الدنيا واآلخرة، س�وى تعطيل رئيس الحكومة، وتهديدها 
الدائم له بسحب الثقة، ألنه من قائمة أخرى وطائفة أخرى، لكي 
ال ينجح وال يفلح في ش�يء، ومع رئيس الحكومة تش�تغل اللغة 
المتج�اورة. فالقوي قد تعن�ي )الدكتات�ور( والمركزي قد تعني  

)المتسلط( . والقاموس مرن ! 
مجلس النواب ملغوم برجاالت الماضي المكش�وفين والملثمين، 
الذين ع�ادوا بالمحاصصة الطائفي�ة والقومية. ومجلس النواب 
ملغوم بدول الجوار الس�ت المعادية . فالجوار ال يريد جيشاً قوياً 
للع�راق وال يريد له اقتصاداً منافس�اً. وكل دولة من دول الجوار 
المعادي اش�ترت لها نّواباً رخيصين ! مجل�س النّواب عّطل  بناء 
مين�اء العراق الكبير، ألجل الج�وار !  وعّطل قانون البناء التحتي 
ر منذ أربعين عام�اً. ومجلس النّواب يلّح فقط على  للع�راق المدمَّ
العف�و العام عن القتلة لكي يخّربوا ره�ان الحكومة على األمان 

واألمن ومسك الشارع ! .
ويك�ف�ي أن أغلب ن�ّواب و )نوائ�ب( القوائم ال 
يري�دون للع�راق أن يبن�ي جيش�اً، إحدى 
)النائب�ات( تق�ول : إن رئي�س الوزراء 
اش�ترى أس�لحة )جبلي�ة( لض��رب 
لض�رب  )صحراوي�ة(  و  األك��راد 
السنة !! وهي نكتة تكفي )إلضحاك 
العراقيي�ن عش�رة أع�وام قادمات 
عش�ر  وطنه�م  عل�ى  وإلبكائه�م 

سنوات كذلك !!(.
فأين الحّل لكي يعود العراق معافى؟  
ال حّل سوى أن يثور الربيع العراقي 
ضّد هذا المجل�س الملغوم المعرِقل 
�ل.. أيها العراقي�ون، ال عدوَّ  والمعطِّ
لكم س�وى هذا المجل�س؛ فاقتلعوه، 
لك�ي تنق�ذوا الع�راق م�ن ع�دّوه 

الداخلي !.
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نداء إىل جلنة النزاهة النيابية للتحقيق بصفقة الطائرات الكندية

العراق اجلديد والقائمة الرمادية

مريس ووهم االنتصار

النزاع األهيل !!

كاظم الحجاج

نوائ�ب الع�راق
ب�ه ! ا  م�ن نو

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحةالراأي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

  قا�سم الطائي

خريي من�سور

حممد ح�سن ال�ساعدي 
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الشرطة يطمح للصدارة.. واألنيق يبحث عن أناقته المفقودة
في منافسات الجولة السادسة من دوري النخبة

الشيارع الريايض يغيل وينقسيم بين مؤيد لهذا 
ومعارض ليذاك وهذا حال التجارب الديمقراطية 
ورصاعهيا الودي. لكن املهم هيو أن نفهم اللعبة 
جيدا ويكيون التوجه لكل األطيراف نحو الوطن 
ورياضتيه وباسيتخدام األدوات املرشوعة اما ان 
يحاول البعض ان يستخدم سالحا )فتاكا ومدمرا( 
من أساليب وطرق غري مرشوعة فهذا هو الخطر 
الكبيري والداء الوبييل .اليذي أراه ان البعض من 
األخيوة يف املؤسسيات الرياضيية وهيو يخوض 
معركته االنتخابية يتعكز عىل هذا الحزب او تلك 
الطائفة او أوالئك القوم او ان يستخدم املال العام 
والخياص او ان يهدد بجماعات ومجموعات عىل 
أنها تسانده وتحميه او يستخدم أسماء وعناوين 
مؤثرة لها دورها وأثرها يف الساحة .والبعض من 
هؤالء فشل يف املرحلة السيابقة فشال ذريعا ولم 
يحقق اي انجياز او نجاح يف ميدانه ومع كل هذا 
نراه متصيدرا )شيامخا( مزوقا لألحيداث قالبا 
األرقام خافيا للحقائق مستخدما بعض املنادين 
)والهتافن( واملأجورين لحملته االنتخابية )غري 
الشيفافة( وهذا البعض ارتاح يف كرسييه وحقق 
فوائيد شيخصية ومنافيع خاصية وليف حوله 
البعيض مين النفعيين واالنتهازيين والباحثن 
عن املكاسيب هنا نجد ان أنفسينا كإعالم ملتزم 
بقييم ومبيادئ الحيق والوطنيية نقيول ألحبتنا 
يف الهيئيات العامية لالتحادات كافية ال تتعجلوا 
وال تبيعيوا أصواتكيم رخيصة ملن ال يسيتحقها! 
ال يغرنكيم هيذا او ذاك باملال او باللسيان امللمع 
واليكالم املعسيول والوعود الكاذبة فقد كشيفت 

السيابقة  املرحلية 
هذا البعض ممن 

ال يجيدون سيوى 
واإليفياد  السيفر 
واملصالح الخاصة 
التخطييط  اميا 
والبنياء الرييايض 
الرباميج  وإعيداد 

والحفاظ عىل املال العام واكتشاف املواهب وبناء 
املنتخبات واالستثمار الصحيح والعمل للرياضة 
والوطين وليس للحفاظ عيىل الكرايس كل هذا ال 
تجيده يف الكثري من هيؤالء .إذن الواجب يتطلب 
منيا جميعيا نحين يف اإلعيالم وانتيم يف الهيئات 
العامة ان تفتحوا عيونكم جيدا وان تفكروا جيدا 
وان تختاروا جيدا وان تحافظوا عىل رشف املهنة 
ورشف الصيوت وال تعطوه اال ملن يسيتحق وإال 
سييكون لنا حال بائس ورياضة مرتاجعة وأيام 
عصيبية وضيياع للسينن وإهيدار جدييد للمال 
العيام عندهيا ال ينفيع النيدم وال تقرييع الذات 
فاملؤسسات الرياضية ورياضة العراق مسؤولية 
ورشف لنيا جميعا علينيا ان نحافيظ عليها وأنا 
هنيا أناشيد وزارة الشيباب والرياضية بصفتها 
املسؤولة القطاعية عن الرياضة بان تعطي هذه 
االنتخابات اهتماما استثنائيا وان تعمل بالتعاون 
مع الخرباء واملختصين بوضع ضوابط ورشوط 
تسيهم بنجاح االنتخابات وإيصال من يسيتحق 
مين األكاديمين والخرباء ووضيع الحواجز التي 
تمنع تسيلق الطارئين وإنصياف الرياضين اىل 
مواقيع قييادة املؤسسيات الرياضيية .وال بأس 
مين الرتيث يف إجيراء االنتخابات الييوم اىل فرته 
مقبلية لحن انجاز القانيون املطلوب والضوابط 

الصحيحة.

يطمح فريق الرشطية بكرة القدم إىل تصدر 
جيدول ترتيب دوري النخبة الكروي عندما 

يضيف غيدا الخمييس فرييق الكهرباء 
املنتيش بفيوزه يف الجولة املاضية عىل 
فريق النفط املتخم بالنجوم، بانطالقة 

الجولة السادسة للمسابقة.
الحتيالل  الزمين  يسيابق  الرشطية 
العبيوه  قيدم  أن  بعيد  الصيدارة 
عروضياً جميلية توجوهيا بالفيوز 
عيىل القوة الجويية باألربعة، وعىل 

يحدوهيم  بالثالثية،  املصيايف 
األميل بتعثر املتصيدر دهوك 

السيبت  سييالقي  اليذي 
املقبيل فرييق الصناعة يف 
بغداد.فرييق  العاصمية 

الزوراء الساعي لكرس نحس 
التعيادالت، يسيعى إىل تحقيق 
فيوزه األول يف البطولة عندما 

يلتقيي الجمعية املقبيل، فرييق 
نيادي  ملعيب  عيىل  السيليمانية 
الرشطية، يف حين يرييد الضييف 
القيادم حديثيا إىل دوري الكبار أن 
يحقيق فيوزه األول يف البطولة أو 
الحصيول عيىل نقطتيه الثانيية يف 
املسيابقة بعيد تعادل وحييد وأربع 
خسيارات.وتجري يف يوم )الجمعة( 
إذ  والنفيط،  أربييل  مبياراة  ذاتيه 

يسعى األول لتكملة مشوار ظهوره 
الناجح لحد اآلن بعد أن كسب ست 
نقاط من مباراتين، وما تزال لديه 
ثالث مباريات مؤجلة، يف حن يريد 
أهيل النفط تجاوز محنة الخسيارة 
امليايض،  اليدور  يف  الكهربياء  أميام 
فضالً عين النتائج غيري املرضية التي 
أجربت إدارة النادي عىل اتخاذ عقوبات 

املالك  بحيق  مالية 

التدريبي والالعبن يف مسيعاها لوقف نزيف 
النقاط.ويلتقيي يف اليوم ذاته، فريقا الطلبة 
وبغداد يف مباراة لم يحدد ملعبها بعد.الطلبة 
ما ييزال متأخراً يف الجيدول بنقاطه األربع، 
ويحاول تخطي منافسيه بغداد الذي يعيش 
أوقاتياً غيري هانئية نتيجية احتالليه املركز 
السيادس عيرش مين أصيل 18، وهيو ما ال 
يتناسيب مطلقاً مع ما تم رصفه من أموال 
طائلة عىل الفريق اليذي يعود ألمانة بغداد.

وتختتيم مبارييات الجمعة، بمبياراة امليناء 
واملصيايف التيي سيتجري عىل ملعيب نفط 
الجنوب.املينياء يف بيرج سيعده بعيد الفوز 
الثمن عىل الجوية يف الدور املايض، واحتالله 
املركيز الخاميس بالالئحة، يف حن يسيعى 
فرييق املصايف إىل العودة مين جديد لنتائجه 
التيي سيجلها يف الدوريين األول والثاني من 
املسيابقة التي حصل فيها عىل سيت نقاط 

هي كل ما يف جعبته حالياً.

المستقبل العراقي/ بغداد

منعم جابر

"بالصميم"

أكيد العيب فريق الرشطة بكيرة القدم احميد فاضل، بأن 
الفرييق جياد يف ان يكون لقيب النخبة بنسيخته الحالية 
من نصييب القيثارة بعدما بدأ املسيرية بأربعة انتصارات 
وتعادل.وقال احمد فاضل: إن ابتعاد فريقه عن املنافسية 
خالل السينوات العرش األخرية جعل إدارة النادي الجديدة 
تفكير بيأن يعود ملنصيات التتوييج وهو ما دعاهيا لبناء 
فريق مثايل بالتعاقد مع مدرب جديد والعبن عىل مستوى 
عال وتحقق لها ما أرادت.وأفياد: بأن االنتصارات األربعة 
والتعادل التي خيرج بها فريقه يف املباريات الخمس األوىل 

مين اليدوري النخبوي جعلتيه يدخل وبقيوة دوامة 
التنافيس عىل اللقب الذي لن يفلت من قبضة الفريق 

األخرض بالرغم من املنافسية الحامية واملتوقعة التي 
سنتلقاها من فريقي اربيل ودهوك.هذا وأعلنت لجنة 

املسيابقات يف االتحاد العراقي املركزي لكرة 
القدم ان مباريات الجولة السادسية من 

منافسيات املرحلية األوىل مين بطولة 
اليدوري النخبية الكروي سيتنطلق 

ييوم الجمعية املقبيل بإقامة ثالث 
مباريات.

دعيا األمن العيام للجنية الباراملبيية فاخر 
عييل الجمايل مجلس شيورى الدولة للتدخل 
يف حيل إشيكالية لوائيح انتخابيات اللجنة 
الباراملبيية، مبينيا أن موقفيه يتقاطيع مع 

اللجنية  رئييس  إجيراءات 
فيما يتعلق باسيتبعاد 

الرياضين  ترشييح 
الذيين ال يحمليون 

شهادات دراسية، 
فيما أشار إىل أنه 
بمعاملته  طالب 
بالنائبن  أسيوة 
والثانيي. األول 

ل  وقييييييا
الجمايل: 

إن "ميا أقدم عليه رئيس اللجنية الباراملبية 
عرب بعض فقرات لوائح انتخابات االتحادات 
الرياضيية يدفيع بيي للتحفظ عيىل هذه 
اإلجراءات"، معتيربا أن "إبعاد الرياضين 
األبطال الذي ال يحملون شهادات دراسية 
من الرتشييح غبين لتأريخهيم الريايض 
وبخيس لحقوقهم السييما وأن أغلبهم 
ميى عليه ميا ال يقل عن 20 سينة يف 

العمل الباراملبي".
وأضياف الجمايل أن "ادعياءات رئيس 
اللجنة بالخوف من انتشيار األعضاء 
األميين فيها ال مربر لهيا لكونهم لم 
يحصلوا عىل امتياز، وإنما سيدخلون 
االنتخابيات وقد ال يفيوزون فيها"، 
أن  املفيروض  "مين  أن  إىل  مشيريا 
تكون هناك مساواة بن الرياضين 
وعدم اسيتثناء بعضهم السيما من 
أصحاب املناصب املؤثرة يف اللجنة".
وتابيع الجمايل "لقد قدمت طلبا إىل 
مجليس شيورى الدولية يتضمين 
الرياضيين  بإنصياف  املطالبية 
األبطيال فضيال عيىل إنصيايف أنيا 
شيخصيا يف ما يخص منصبي يف 
اللجنة وحرماني من رئاسة احد 
االتحيادات فيهيا"، مؤكيدا أن 
لرئيس  األول  النائيب  "هناك 
اللجنية وهيو رئييس اتحاد 
والنائيب الثانيي وهو رئيس 
اتحياد أيضا فلم يحيرم األمن 

العام من رئاسة اتحاد ما".

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

اتحاد الكرة:
مجموعتنا العسكرية صعبة

رياضيي "العيساوي" يحث 
نادي بغداد لتحقيق أفضل النتائج

اعترب اتحاد الكرة أن مجموعة العراق يف بطولة العالم العسكرية 
التيي تضم البحريين وأوزبكسيتان صعبة، مؤكدا أنه سييكون 
الداعيم األول ملسياندة القيوة الجويية اليذي سييمثل العراق يف 
البطولة، فيما أشيار إىل أن هناك جلسية تنسييقية بن االتحاد 
والنادي.وقيال عضيو االتحاد نعيم صيدم إن "مجموعة 
العيراق يف تصفيات بطولية العالم العسيكرية التي 
ستقام يف عمان يف العارش من كانون األول املقبل 
صعبية السييما بوجيود منتخبيات معروفية 
بانضباطها العايل مثل أوزبكسيتان"، مؤكدا 
أن "صعوبية املجموعية ال تعنيي أن تكون 
املشياركة العراقيية غيري فاعلة السييما 

ونحن أبطال للقب لثالث مرات".
وأضياف صيدام أن "االتحياد سييكون 
أول الداعمن واملسياندين لنادي القوة 
الجوية الذي سييمثل الكيرة العراقية 
يف البطولية"، مشيريا إىل أن "هنياك 
جلسية خاصة سيتعقد بن االتحاد 
العريضة  والنادي لوضع الخطيوط 
مين أجل إعداد الفريق للمشيارك يف 

البطولة".
يذكر أن منافسيات بطولية العالم 
العيارش  يف  سيتنطلق  العسيكرية 
يف  املقبيل،  األول  كانيون  مين 
سيلطنة عميان ويلعيب العراق يف 
مجموعة تضيم منتخبي البحرين 
وأوزبكسيتان، وسيبق للمنتخيب 
العراقيي العسيكري أن أحرز لقب 
البطولية لثيالث ميرات يف تأرييخ 

الكرة العراقية.

دعيا الرئيس الفخري لنيادي بغداد الريايض الدكتيور صابر العيسياوي فريق النادي 
الكيروي إىل بذل املزيد مين الجهد لتحقيق نتائيج متميزة يف منافسيات دوري النخبة 
العراقي لكرة القدم .جاء ذلك خالل زيارته للنادي ولقائه رئيس الهيئة اإلدارية للنادي 
املهندس )ليث قاسيم الكعبيي( وأعضاء الهيئية اإلدارية ومدرب الفريق ومسياعديه 
والالعبين جرى بحث السيبل الكفيلة بتعزيز مسيرية النادي وتحقييق أفضل النتائج 
خيالل بطولية دوري النخبية واالسيتحقاقات املحليية والوطنية القادمية " .وذكرت 
مديرية العالقات واإلعالم إن " اللقاء تضمن أيضا مناقشية املشيكالت واملعوقات التي 
تعيق جوانب من عمل النادي ووجه العيسياوي بإيجاد السيبل الكفيلة بحلها من اجل 
تمكن فريق النادي الكروي وسيائر الفرق الرياضية يف تقدييم أفضل النتائج وإحراز 
البطيوالت املحليية والقارية ".وأوضحت: ان " العيسياوي أكيد رضورة  بذل الالعبن 
مزييداً من الجهد والعطياء وااللتزام بالوحدات التدريبيية وبتوجيهات املدرب من اجل 
حصد األلقاب والبطوالت السييما بعد توفري جميع املستلزمات إلنجاح مسرية النادي 
وتهيئة األجواء املناسيبة للمشياركة بقوة بدوري النخبة من خالل إقامة املعسيكرات 
التدريبية خارج العراق واسيتقطاب مجموعة متميزة من الالعبن الشباب  ومن ذوي 
الخربة للدفاع عن ألوان الفريق " .ودعا العيساوي إىل " العمل بروح الفريق الواحد من 
اجيل تحقييق األهداف املرتجاة  " مؤكداً ان "تحقيق البطيوالت واالنتصارات هو ثمرة 
العمل الجماعي املشيرتك وتكاتيف إدارة النادي والجهازين الفنيي واإلداري والالعبن 
".وأوضح العيسياوي  أن " إعداد الخطط الصحيحة من قبل اإلدارة ورؤيتها السليمة 
لتحضريات واسيتعدادات الفريق سيتؤدي بال شيك  إىل تحقيق افضل النتائج " مشدداً 
عىل "انه يواصل شخصياً تقديم كل الدعم لنادي بغداد لتطوير وإعداد الهيكلة اإلدارية 
والجهازيين الفنيي واإلداري والالعبين للوفاء بجمييع متطلبات املشياركة يف دوري 

النخبة، بما يعزز سعي الجميع لبقائه منافساً قوياً للفرق الجماهريية العريقة ".

المستقبل العراقي /متابعة

أحمد فاضل: أربيل ودهوك أبرز 
منافسينا على اللقب

البارالمبية تدعو مجلس شورى 
الدولة للتدخل

مصيدر مقيرب مين نيادي سيبهان أصفهيان كشيف 
نيي  ا إلير أن النيادي قدم عرضاً مغريياً إىل الالعب نور صربي ا

لالنتقال إليه يف موسيم االنتقاالت الشيتوية . وأضاف املصدر "أن الالعب 
تلقيى عرضاً مين أحد األندية اإليرانية من أجيل االحرتاف يف صفوفه ملدة 

نصف موسم مقابل 300 ألف دوالر ". وتابع املصدر :" أن النادي اإليراني 
راقب نيور صربي يف مباراة العيراق واألردن األخرية التيي انتهت بفوز 

منتخيب العراق بهدف واحيد، وكان الالعب صربي مين أفضل العبي 
املبياراة ، وتم عىل الفيور مفاتحة الالعب من أجيل اللعب يف الدوري 
اإليراني ، وبانتظار رد الالعب حيث ان عقده مع ناديه العراقي ملدة 
عام كامل.ُيذكر أن نادي سيبهان هو بطل الدوري للموسيم املايض 

ومشارك يف دوري أبطال آسيا املوسم املقبل .

الصراعات ال تخدم بناء الرياضة!

 يغادرنا اليوم إىل العاصمة املاليزية 
املنتخيب  العيب  كواالملبيور 
الوطني للشيباب مهند عبد 
للمشياركة  الرحمين، 
االتحياد  مهرجيان  يف 
الختييار  اآلسييوي 
األفضيل  الالعبين 
كونه مين ضمن 
مرشحن  ثالثة 
عىل  للتنافيس 
جائيزة أفضل 
واعيد  العيب 

لعام 2012.
وقال أمن رس 
العراقي  االتحاد 
طارق  القيدم  لكرة 
احمد: إن االتحاد اآلسييوي لكرة القدم سيقيم 
يف مقيره بالعاصمة املاليزيية كواالملبور غدا 
الخمييس حفليه السينوي وسييغادر العب 
منتخبنا الشيبابي من اجل الدخول يف دوامة 
التنافس مع الالعب الياباني تارو سو غيمو 
تو والكيوري الجنوبيي مون تشيانغ للفوز 
بجائزة أفضل العب شاب يف القارة اآلسيوية 

والتي نتمناها عراقية خالصة..
يذكير أن الالعيب مهنيد عبيد الرحييم يلعب 
بصفيوف فرييق دهيوك أحرز جائيزة أفضل 
العيب يف البطولية اآلسييوية األخيرية التيي 
اختتميت يف اإلمارات اذ قدم مسيتويات فنية 
متمييزة أهلتيه لتصدر قائمية الالعبن بكل 

جدارة.

قيال امليدرب الربازيييل زيكو املديير الفنيي ملنتخبنا 
الوطنيي انيه يفضيل لقياء منتخب رصبيا عيىل لقاء 

البحريين قبل الدخول يف منافسيات غرب آسييا املقرر إقامتها 
بدايية الشيهر املقبيل يف دولية الكوييت. وأضياف زيكيو يف 

ترصيحات إعالمية: أن السبب يف تفضيل لقاء رصبيا يرجع 
للفائدة الكبرية التي سيوف يحصل عليها منتخب العراق 

عندما يواجه منتخبا قويا مثل رصبيا خاصة وانه يحتل 
املرتبة الي 42 من التصنييف األخري للفيفا وبهذا يعترب 

خري إعداد قبل مواجهة األردن وسوريا يف بطولة غرب 
آسييا.وأكد ميدرب منتخب العراق بأنيه ابلغ االتحاد 

العراقي لكرة القدم بذلك وينتظر ما سيوف 
يقرره األخري حول املباراة .وبن زيكو 
" بأن معسيكر املنتخب سوف يبدأ يف 
األول من الشيهر املقبيل يف العاصمة 
القطرية الدوحة وان التشيكيلة التي 

سيوف يعتميد عليهيا يف بطولة غرب 
آسيا وكأس الخليج هي نفس التشكيلة 

التي خاضت اللقاء األخري أمام األردن مع تغريات طفيفة سوف 
تطيرأ عليها. وختيم حديثه قائالً : طلبت مين االتحاد العراقي 
لكرة القيدم إقامة معسيكر ملنتخب العيراق يف دولة اإلمارات 
العربيية املتحيدة قبل املغيادرة إىل املنامة لخوض منافسيات 

كأس الخلييج املقيرر إقامتها مطليع العام املقبيل. يذكر إن 
زيكيو وجه الدعوة املبدئية إىل 30 العبيا لاللتحاق بالوحدات 

التدريبيية وهم : جالل حسين ومحمد حميد ومحمد كاصد 
ومهند قاسيم ووليد سيالم واحمد إبراهيم وسامال سعيد 

وعيل بهجت ونبيل صباح وعباس حسين رحيمة وسعد 
عبيد األمري وحميادي أحميد وأمجد رايض وييارس عبد 

املحسين وعالء عبد الزهرة وحسيام إبراهيم وخلدون 
إبراهييم ومثنى خالد وعيل حسين رحيمة وعيل عبد 

الجبار وزيد خلف وأمجد كلف وعمار عبد الحسين 
وأحمد حسين وسيف سلمان وسالم شاكر وأحمد 

ياسن وديفيد حيدر وأسامة رشيد وعيل عدنان".

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

مهند عبد الرحيم 
في مهرجان 

الالعب الواعد

زيكو يفضل لقاء صربيا 
على البحرين

المستقبل العراقي /متابعة

أصفهان اإليراني 
يطلب نور صبري

المستقبل العراقي /بغداد
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وط�أت  أن  من�ذ 
قدم�اه أرضي�ة ملع�ب 
سانتياغو برنابيو صيف 
أس�ندت  أن  بع�د   2010
ل�ه مهم�ة تدري�ب ريال 
مدريد اإلس�باني، لم يجد 
امل�درب الربتغ�ايل جوزي�ه 
مورينيو حرجا يف اإلفصاح 
عن مش�اكل فريقه وتحديد 
هوية األش�خاص املقرصين 
بعملهم داخل النادي وتوجيه 
انتقاد الذع لهم، بهدف البحث 
ع�ن مصلح�ة الن�ادي امللكي 

والدفاع عنه باستماتة.
وقبل أن يتم عامه الثالث 
مع الريال، أثار مورينيو 11 
أزمة بعد أن نصب نفسه 
محاميا للنادي دون 

أن يكتف بعمله كمدرب وحسب.
وفيم�ا ي�ي رسد باألزم�ات التي 
أثاره�ا امل�درب )الفري�د م�ن نوعه( 
خالل حقبته مع ري�ال مدريد، وفقا 
لوقائ�ع قام�ت بتجميعه�ا صحيفة 

)ماركا( املدريدية :

1 – الحكام:
العالق�ة ب�ن موريني�و والحكام 
كثريا ما كانت متوترة، عىل الرغم من 
أنه يشيد بأداء بعض الحكام يف بعض 
املناس�بات بغ�ض النظر ع�ن نتائج 
أزمته مع  فريقه.اس�تهل موريني�و 
الحكام يف سبتمرب/أيلول 2010 حن 
انتقد ع�دم توفريهم حماي�ة كافية 
ملواطن�ه ونجم�ه األبرز كريس�تيانو 
رونالدو، قائال "كريستيانو يتعرض 
لرضب م�ربح، وبطاق�ات الحكام ال 
تخرج أو تتأخر كثريا" وذلك عش�ية 
إحدى مباريات الكالسيكو، كما قال 

يف إح�دى امل�رات أن الن�ادي الغري�م 
"برشلونة يشعر دوما بالسعادة مع 

الحكم إيتورالدي غونزاليس".
وش�ن "مو" منذ موس�مه األول 
هجوما رشس�ا عىل أكث�ر من حكم، 
أبرزه�م كلوس جومي�ز، حيث كتب 
قائمة ب�13 خطأ ارتكبها اثناء مباراة 
مع إش�بيلية فاز بها الريال بصعوبة 
املخيب مع  التع�ادل  )1-0(.وعق�ب 
أملرييا هاجم الحكم برييز السا، قائال 
"أتمن�ى أال يحك�م أي مب�اراة أخرى 

للريال، وال حتى للربسا".
وسبق للداهية الربتغايل أن انتظر 
الحكم تيكس�ريا فيتيني�س يف مرآب 
الس�يارات بملعب كامب نو لينتقده 
عقب خ�روج الريال م�ن كأس امللك 
2012.لك�ن أقىص هجوم ش�نه كان 
 2-0 الربنابي�و  يف  الخس�ارة  عق�ب 
من برش�لونة بنصف نهائ�ي دوري 

أبط�ال أوروبا 2011 حن 

قال خطبت�ه الش�هرية "مل�اذا؟ ملاذا 
يتك�رر ه�ذا يف كل نص�ف نهائ�ي؟ 
ح�دث ذل�ك م�ع أوبريفو وش�تارك 
وبوساكا وفريس�ك ودي بليكري، هل 
يتم االتفاق عىل فوز الربس�ا من أجل 
الدعاي�ة والرتوي�ج لليونيس�يف، أم 
بس�بب العالقة الوطيدة بن خوسيه 
ماريا فيار )رئيس االتحاد اإلسباني( 
مع الويفا، غوارديوال سيفوز ببطولة 
دوري أبطال سأشعر بالعار لو فزت 
بها".ومؤخ�را انتق�د "م�و" حك�م 
مباراتي مانشس�رت سيتي اإلنكليزي 
يف التش�امبيونز ليغ وريال بيتيس يف 

الليغا.

2 – تقويم المباريات:
 أمل�ح موريني�و اىل أن برش�لونة 
يتحك�م يف مواعيد املباري�ات كيفما 
يش�اء، وذل�ك بع�د أن لع�ب الري�ال 
مباراتي مان س�يتي وري�ال بيتيس 

خ�الل أربع�ة أي�ام فق�ط )األربعاء 
والس�بت(، بينم�ا لعب ه�و مباراتي 
سبارتاك موس�كو الرويس وليفانتي 

خالل 6 ايام )الثالثاء واألحد(.
 وح�دث نف�س األمر يف موس�مه 
األول، حيث عاد الفريق من مواجهة 
صعبة م�ع لي�ون الفرن�ي بدوري 
األبطال ليتعادل محليا مع ديبورتيفو 

الكورونيا.

3 - الصحافة:
عالقة موريني�و بالصحافة غاية 
يف السوء، حيث اتهمها بالسعي لهدم 
الرصاعات  الفري�ق وزرع  اس�تقرار 
والشقاق داخله، ويف الوقت ذاته أشار 
إىل أن غريمه بيب غوارديوال يلقى كل 

الدعم واالحرتام من صحافة بالده.

4 – البرنابيو:
حتى جماهري الربنابيو لم تس�لم 
من انتق�اد مورينيو، حيث اش�تكى 

م�ن قلة دعمها لالعبن، فعقب فوز 
كب�ري ع�ىل أوساس�ونا يف نوفمرب/

ق�ال س�اخرا  ث�ان 2011  ترشي�ن 
"أري�د أن أش�كر الع�دد الضئيل من 
املش�جعن الذين حرضوا لتش�جيع 
الفريق، فلوالهم لش�عرت أن امللعب 
التعادل مع بروس�يا  فارغ".وعقب 
دورتموند األملاني بنفس امللعب، علق 
عىل ع�دم تحي الجماهري بالحماس 
ال�كاف قائال "أنني هن�ا منذ عامن 
ونص�ف، أصبحت معتادا عىل الربود 

يف املدرجات".

5 – عشب الملعب:
ليس�ت مدرجات الربنابيو فقط 
التي تزعج "مو"، بل حالة العش�ب 
األخ�رض أيض�ا، حيث ي�رى أن عدم 
اس�تواء أرضية امللعب أثر بالس�لب 
ع�ىل أداء الفريق يف بعض املباريات.

فبعد مباراة فاز بها عىل إس�بانيول 
3-0 يف ال��21 م�ن س�بتمرب/أيلول 
2010 قال مس�تهزأ "امللعب أش�به 
بحقل بطاط�س"، وقام النادي عىل 

الفور بإعادة ترميمه.

-6 الخصوم:
ببع�ض  ع�داء  ع�ىل  موريني�و 
الف�رق، ويوج�ه رضب�ات مبارشة 
وغ�ري مب�ارشة اليه�م يف مؤتمراته 
الصحفية، ومن بينهم ليفانتي الذي 
اتهمه باللج�وء للعنف لوقف العبي 
الريال، فحن تعادل معهم يف املوسم 
املايض عقب "إنني سعيد ألنه لم يتم 
نقل أي العب اىل املستشفى، فهذا هو 
مكانهم الطبيع�ي بعد تلك املعركة".

كم�ا خاض حربا كالمي�ة مع مدرب 
راس�ينغ س�انتاندير الراحل مانويل 
بتعم�د  اتهم�ه  أن  بع�د  بريس�يادو 
بالدف�ع  برش�لونة  ام�ام  الخس�ارة 

بالبدالء.

-7 أزمة الكلب والقط:
حن تع�رض املهاجم األرجنتيني 
غونزال�و هيغواي�ن إلصاب�ة خطرية 
تغ�اىض  امل�ايض،  قب�ل  املوس�م  يف 
الن�ادي عن رشاء بديل م�ع االكتفاء 
بالفرن�ي كريم بنزيمة فقط كرأس 
حربة وحي�د، فوصف األمر ش�ارحا 
"ح�ن أذه�ب للصيد مع كل�ب جيد 
)هيغواين(، أصط�اد الكثري، لكن اذا 
اصطحب�ت )قطة( فس�أصطاد أقل 
بكثري".وبع�د هذا الترصي�ح انصاع 
الن�ادي ألوامر امل�درب الربتغايل وقام 

باستعارة املهاجم التوغويل إيمانويل 
أديباي�ور يف ش�تاء 2011 لتعوي�ض 

النقص.

-8مجلس اإلدارة:
إدارة  أن  موريني�و  يعتق�د 
فلورنتين�و برييز ال تدعمه بالش�كل 
املطلوب يف املعارك التي يخوضها من 
أجلهم، وخاصة حن ينتقد التحكيم 
أو غي�اب العدالة يف توزي�ع مواقيت 
املباري�ات، ودوم�ا م�ا ي�ردد جملته 
املشهورة "أدافع بمفردي عن النادي، 
وأؤدي دور الرشير يف الفيلم".وعقب 
مباراتي مان س�يتي وري�ال بيتيس 
طالب مورينيو بتعين متحدث باسم 
الن�ادي ليدافع ع�ن قضاياه، بعد أن 
أط�اح باملدي�ر الري�ايض األرجنتيني 
خورخ�ي فالدانو لتدخله يف ش�ؤونه 

الفنية.

-9 تقصير الالعبين:
هاج�م موريني�و فريقه بش�كل 
رصي�ح ه�ذا املوس�م، وخاص�ة بعد 
الخس�ارة ام�ام إش�بيلية يف الليغ�ا، 
فرصح غاضبا "أصبحت بال فريق"، 
أو ثالث�ة فق�ط،  واس�تثنى العب�ن 
وقبلها امام خيت�ايف اعترب أن فريقه 
"يس�تحق الهزيم�ة النكراء".وعقب 
الهزيم�ة األخ�رية من بيتي�س انتقد 
أن  البدن�ي لالعبي�ه رغ�م  الضع�ف 

أعمارهم ترتاوح بن 24 و26 عاما.

-10 قطاع الناشئين:
بع�د أن اضط�ر للدف�ع بمح�ور 
إيس�يان  ماي�كل  الغان�ي  االرت�كاز 
كظهري أيمن أمام بروسيا دورتموند 
الع�ددي واإلصابات  النقص  بس�بب 
خرس املباراة، فهاجم برضاوة قطاع 
بالعب�ن  يم�ده  ال  ال�ذي  الناش�ئن 
مميزين.وكشف مورينيو عن وثيقة 
تض�م أس�ماء 17 ناش�ئا م�ن أبناء 
الريال لم يقدموا ش�يئا يذكر للفريق 
األول خالل الفرتة ب�ن عامي 1999 

و2003.

-11توريل:
ألربتو توريل مدرب الفريق الثاني 
لريال مدريد )كاستيا( تلقى عاصفة 
من االنتقادات من قبل مورينيو هذا 
املوس�م لعدم إفرازه عنارص متميزة 
للفريق األول، بجانب إرشاك الالعبن 
يف غ�ري مراكزهم األصلي�ة، مما ينبأ 

برحيله قريبا عىل غرار فالدانو.

سرد باألزمات التي أثارها المدرب مورينيو خالل حقبته مع ريال مدريد
الفريد من نوعه يختلق 11 أزمة في 3 أعوام

ريا�ضة

هتلر خطط إلقامة االولمبياد في المانيا 
مدى الحياة !

ذك�رت الصح�ف اإلس�بانية أن تش�ايف 
هرينانديز نجم وس�ط برش�لونة بات قريباً 
من تجديد عقده مع الفريق لخمسة مواسم 
قادمة حيث أن الطرفان يضعان اللمس�ات 

األخ�رية ع�ىل العقد.العقد الجديد س�يكون 
مدت�ه أربع س�نوات م�ع إمكاني�ة التمديد 
لسنة أخرى مما يعني أن تشايف مستمر مع 
الربس�ا حتى سن ال�37 عاماً.يذكر أن نادي 
إنج�ي ال�رويس كان قد قدم عرض�ا ضخماً 

لضم النجم اإلس�باني لكن تشايف لم ُيفكر 
يف املوض�وع إطالق�ًا رغب�ة من�ه يف إنهاء 

مس�ريته الكروية مع برش�لونة الذي أحرز 
مع�ه عدي�د اإلنج�ازات التاريخية مع 

عدة مدربن مروا عىل الفريق.

تشافي قريب جدًا من تجديد عقده
المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت يف تقري�ر مميز هز وس�ائل االعالم 
املاني�ا  يف  و  اوروب�ا  يف  الرياضي�ة 
دي�ر  صحيف�ة  أك�دت  تحدي�دا 
س�بيغل االملانية ب�أن الزعيم 
أدول�ف هتل�ر كان  الن�ازي 
ين�وي االس�تيالء عىل حق 
م�دى  االوملبي�اد  اقام�ة 
الحياة لتك�ون دائما يف 
املاني�ا!.و ذكر التقرير 
ايضا ان هتلر املعروف 
بعنرصيته لكل ما هو 

ليس املاني أو ليس من الجنس 
االري بان�ه اراد ان يبني ملعبا 
س�عته 400 ال�ف متف�رج ما 
يجعله اكرب ملع�ب يف التاريخ 
و مخالفا بذلك قوانن اللجنة 
االوملبي�ة الت�ي تن�ص بطول 
و ع�رض مع�ن للمالعب اال 
ان هتلر ل�م يهمه ذلك.و لعل 

الرس الوحي�د وراء عدم تحقيق هتلر 
حلم�ه هذا كان�ت التكالي�ف الباهظ�ة للحرب 
العاملية و التي جعلت حلم امللعب العمالق يذهب 
يف مهب الرياح, يذكر ان امللعب العمالق كان من 

ض  ملف�رت ا
ان يكون طول�ه 800 مرت و 

عرضه 450 مرت و ارتفاع مدرجاته 90 مرتا عىل 
25 طابق سعتها 400 ألف متفرج.

المستقبل العراقي/ وكاالت

شنايدر يرفض التجديد مع اإلنتر 
أك�دت صحيف�ة الالغازيتا ديل�و س�بورت اإليطالية أن 
الهولندي ويسي شنايدر رفض تجديد عقده مع نادي اإلنرت 
بع�د أن توترت العالقة بن النادي اإليطايل والالعب إثر إعالن 
برانكا أن ش�نايدر ل�ن يلعب مع الفري�ق إال يف حال خفض 
مرتب�ه .النج�م الهولندي بدأ يفكر ملّي�اً يف الخيارات البديلة 
عن اإلنرت خاصة أنه يريد اللعب بشكل مستمر بغية ضمان 

مرك�زه يف املنتخ�ب الهولن�دي ، وق�د أّك�دت الصحيفة 
الش�هرية أن امليالن يرتصد ما يحدث مع الهولندي املميز 
بغي�ة االنقضاض علي�ه عندما تحن الفرصة املناس�بة 
وضمه دون مقابل مادي، لكن يبقى الراتب املرتفع الذي 
يرفض ش�نايدر  أي تخفيض فيه هو املشكلة األساسية 

يف انضمامه إىل النصف األحمر من مدينة ميالنو .

تش�ارك العبتا التنس املعتزلت�ان مارتينا نافراتيلوفا ومارتين�ا هينغيز يف بطولة 
استعراضية بمدينة أدياليد , تسبق انطالق بطولة أسرتاليا املفتوحة , بحسب ما أكده 
املنظمون.وستكون نافراتيلوفا 56  عاما” وهينجيز 32  عاما” أول امرأتن تشاركان 
يف بطولة “وورلد تنس تش�النج” االس�تعراضية , التي تقام يف مدينة أدياليد 

األسرتالية من الثامن إىل العارش من كانون ثان/يناير املقبل.
وف�ازت نافراتيلوف�ا خالل مش�وارها ب59 لقبا , فيما 
أحرزت هينجيز خمسة ألقاب يف البطوالت األربع الكربى 
“جراند س�الم” , أي أن اللقاء سيكون بن جيلن من 
بط�الت رابط�ة العبات التنس املحرتف�ات , وهو ما 
وصفته اللجن�ة املنظمة بأنه “معرك�ة مارتينا”.
وقال مارك وودفورد مدير البطولة إن نافراتيلوفا 
لم ترد الغياب عن الحدث الذي كان يتم بمشاركة 
الرج�ال فق�ط. وأضاف يف ترصيح�ات لصحيفة 
“صن�داي مي�ل”: “بحثن�ا إدراج الس�يدات مل�دة 

ع�ام.. نش�عر برضا كب�ري أن نرح�ب باثنن من 
األس�ماء األبرز يف تاريخ تنس السيدات”.وقالت 

نافراتيلوف�ا “صديق�ي القديم م�ارك وودفورد 
اتصل بي ليخربني أن البطولة كانت تتطلع تحت 

إدارته�ا الجديدة إىل مش�اركة نس�ائية”. وأضافت 
املصنف�ة األوىل عاملي�ا س�ابقا “بعد أن اس�تمعت إىل 

آراء العبن س�ابقن ع�ن الحدث , وبمعرفت�ي بمارك , 
ش�عرت بفخر أن أكون واحدة من أوىل الس�يدات املدعوات 

للمش�اركة”. وس�تلعب هينجي�ز للم�رة األوىل يف املدينة “لقد 
تعرفت ع�ىل البطولة من خالل تعليقات العب�ن آخرين , وكل 

يشء يش�ري إىل ح�دث فريد ومثري.إن�ه املزي�ج الكامل للتنس 
املتمي�ز واإلمتاع”. ووصفت املباراة املنتظ�رة بأنها “لحظة 
خاص�ة عندم�ا نتواجه هذه األي�ام وبيننا ش�بكة”. وعىل 
مس�توى الرجال يش�ارك من الالعبن الحالين ألكسندر 
دولجوبولوف وستانيسالس فافرينكا وفيكتور ترويكي 
ومارينكو ماتوس�يفيتش , إىل جانب املعتزلن بات كاش 

وهنري الكونتي وماتس فيالندر ويانيك نواه.

نافراتيلوفا و هينغيز
في بطولةاستراليا االستعراضية

يب�دو أن إدارة ن�ادي آرس�نال عازم�ة 
عىل تغيري سياس�تها "التقش�فية" خالل 
ف�رتة االنتقاالت الش�توية القادمة بعد أن 
س�لمت املدير الفني للفريق آرسن فينجر 

م�ا يق�رب من 40 ملي�ون جنيه إس�رتليني 
إلبرام تعاقدات جديدة خ�الل فرتة االنتقاالت 

الش�توية مطل�ع الع�ام املقب�ل، وفًق�ا 
ملا كش�فت عن�ه صحيف�ة التليجراف 
الربيطانية.واليزال هناك شعور متزايد 
لدى العديد م�ن املراقبن أن فينجر يمر 
حالًي�ا بمرحلة حرج�ة يف واليته لتدريب 
املدفعجية، بعد تزاي�د االنتقادات املوجهة 
ضده من جان�ب جماهري الن�ادي اللندني 
وكان آخره�ا يف مب�اراة أس�تون في�ال، ما 
جع�ل املدرب الفرني يخ�رج عقب املباراة 
مهاجًم�ا منتقديه. لكن فينجر س�يحاول 
قمع هذه االنتقادات من خالل إنفاق املال 
عىل ضم بعض األسماء الكبرية خصوًصا 
بع�د تجدي�د الن�ادي تعاق�ده مع رشكة 
"طريان اإلمارات" لرعاية قميص الفريق 
إس�رتليني  جني�ه  ملي�ون   150 بقيم�ة 

سنوًيا.
أب�رز األس�ماء املطروحة ع�ىل مفكرة 

"كش�اف النج�وم" ه�و اله�داف الهولندي 
كالس ي�ان هونتي�الر مهاج�م ش�الكه وذلك 

لتعزيز هجوم الن�ادي عىل الرغم من تألق جريو 
الف�رة األخرية، لكن آرس�نال ال يمتل�ك الخيارات 

املتع�ددة يف مركز املهاجم الرصي�ح يف الوقت الذي 
يعتم�د في�ه فينجر ع�ىل املهاجم األملان�ي لوكاس 

بودولسكي عىل األطراف.

فاج�أ املي�الن جماه�ريه بمنح ش�ارة القي�ادة للفريق خ�الل مباراة 
اليوفنتوس مساء األحد لالعب املنضم بداية املوسم الحايل من فيورنتينا 
"ريكاردو مونتوليفو"، والذي عرب عن فخره الشديد بحمل تلك الشارة.

قائد الفريق للموس�م الحايل "ماس�يمو أمربوزيني" غاب عن املباراة 
لإلصاب�ة وكذلك غاب عنه�ا الثنائي كريس�تيان أبيات�ي وإيجنازيو 
أبات�ي وقد اعتادا حمل الش�ارة، ولذا قرر الجه�از اإلداري والفني يف 
املي�الن منحها ملونتوليفو رغم تواجد العب�ن عىل أرض امللعب أقدم 
من�ه يف الفريق مثل روبينهو وأميليا.قائد فيورنتينا الس�ابق قال 
عق�ب اللقاء املنته�ي بانتصار الروس�ونريي بهدف 
دون رد أح�رزه روبينه�و م�ن ركل�ة ج�زاء 
"إنه الي�وم األفضل يف مس�ريتي الكروية، 
كان من الفخر ارتداء ش�ارة فريق عريق 
كاملي�الن حمله�ا م�ن قب�ل العب�ون 
صنع�وا التاريخ يف ك�رة القدم". 
قبل أن ُيضيف حول مستوى 
فريق�ه يف املب�اراة "أعتقد 
أننا لعبت جيًدا، خاصة 
يف الش�وط األول. لقد 
كان مي�الن العظي�م. 
أليج�ري؟ نح�ن كن�ا 
البداي�ة،  م�ن  مع�ه 
نتيجة  بصعوبات  مررنا 
يف  الكث�رية  التغي�ريات 
الفريق".أخريًا ق�ال عن ركلة 
الج�زاء التي أجم�ع الجميع عىل 
ع�دم صحته�ا "لق�د رأي�ت اإلعادة 
وكان�ت لقط�ة صعب�ة لكن يب�دو أن 
إيس�ال ل�م يلمس الك�رة بي�ده، عىل 
امللعب كانت تب�دو ركلة جزاء لكنها 
ليس�ت كذل�ك ولكن�ه خط�أ ُيمكن 
يحدث ويخ�دع الحك�م. ورغم تلك 

الحالة إال أننا قدمنا أداًء ممتاًزا".

فينغر يتسلح 
لدخول الميركاتو

مونتوليفو فخور بحمل شارة 
قيادة الميالن

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

             هونغ كونغ/ وكاالت

 أعلنت س�لطات هونغ كونغ أنها ستعمم عىل القطاع الخاص إجازة األبوة 
القصرية التي تمنح ملوظفي هذه املنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي واس�ع، وذلك 

عىل الرغم من معارضة املوظفني لهذا اإلجراء خشية أن يتكبدوا تكاليفه.
وقررت اللجنة االستشارية املعنية بشؤون العمل يف هونغ كونغ منح إجازة 
إلزامية لآلباء الشباب مدتها ثالثة أيام، عىل ما أوضح وزير العمل ماثيو تشونغ 

الذي اعترب أن هذا القرار يشكل “بداية جيدة”.
وتمت�د إج�ازة األمومة يف هونغ كون�غ عىل 10 أس�ابيع، يف القطاعني العام 
والخاص عىل حد س�واء. أما إجازة اآلب�اء املوظفني يف الدوائر الحكومية، فتمتد 

عىل خمسة أيام.
وقد لفت اتحاد الصناعات يف هونغ كونغ إىل أن البلدان األوروبية التي منحت 

هذه اإلجازة هي البلدان التي تواجه اليوم مشاكل مالية كبرية.

آخ�ر ط�رق الع�الج النف�ي الحديث�ة يف الصني 
أصبحت تعتمد عىل  مرور الش�خص املريض  نفسيا 
وال�ذي يعاني من الضغوط بتجرب�ة املوت الوهمية.. 
الشخص املريض نفس�يا يتوجه إىل العيادة النفسية 
ويقوم  بكتابة  وصيته  وآخر أمنياته الدنيوية قبل أن 
يتم وضعه داخل التابوت ملدة  دقائق يس�مع  خاللها 
اللحن الجنائزي.. وبعد فرتة من الزمن ينطلق صوت 
طفل رضيع  يرصخ إشارة إىل انتهاء التجربة فيخرج 
املريض من التاب�وت تماما مثل الطفل الذي ولد للتو 

وتم سماع رصاخه.

جتربة املوت والعودةإرغام الرجال عىل اخذ إجازة األبوة
 إىل احلياة

             لندن/ وكاالت

اس�تغلت 28 فتاة كل س�نتيمرت 
موجود يف الس�يارة لكي يتمكّن من 
تحطي�م رقمهن القيايس الس�ابقة، 
بركوب سيارة »ميني بي إم دبليو«.

وق�د تمكن�ت 27 فت�اة ك�ن قد 
س�جلن رقما قياس�يا العام املايض 
بالدخ�ول جميع�ا وبنف�س الوق�ت 
دبلي�و،  إم  ب�ي  مين�ي  س�يارة  يف 
وبمناس�بة اليوم العاملي ملوس�وعة 
غيني�س لألرقام القياس�ية، س�عني 
القي�ايس املايض،  لتحطي�م رقمهن 
وزي�ادة عددهن ليدخلن املوس�وعة 

من جديد.

UPI /موسكو             

 تعرض رشكة روسية عىل زبائنها 
فرصة النجاة من نهاية العالم 

البع�ض  يتوقعه�ا  الت�ي 
املقبل بحسب  الش�هر 
املايا،  حض�ارة  تقويم 

م�ن خ�الل رشاء ع�دة 
ذل�ك  يف  يس�تخدمونها 

اليوم مقابل 27 دوالراً فقط.
وذكرت وكالة األنباء الروسية 

)نوفوس�تي( أن مجموع�ة العّدة التي 
أطلقته�ا الرشكة وه�ي متخصصة بتنظيم 

حف�الت الزف�اف لتك�ون هدي�ة مضحك�ة، تضم 
زجاج�ة ف�ودكا وحبالً وعلب�ة حنطة س�وداء وعلبة 

س�مك معلب وش�موع وعيدان ثقاب ودفرت وقلم ودواء 
للقلب وصابون وبعض األلعاب اللوحية.

ويبلغ ثمن املجموعة الواحدة 27 دوالراً.
ودف�ع اإلقب�ال ع�ىل املجموع�ة 
ملروج�ني له�ا إىل الحص�ول ع�ىل 
إذن لبي�ع املرشوب�ات الروحي�ة 
نس�بة  وبل��غ�ت  والعقاق�ري، 

املبيعات حوايل ألف قطعة.
ويسود إيمان لدى الكثري 
من الن�اس أن العالم 
س�ينتهي فع�اًل عام 
2012 وف�ق توقعات 
ال�ذي  املاي�ا  تقوي�م 
اعتقد أنها س�تنتهي 

يف 2012/12/21.

             لندن/ وكاالت

اللوات�ي  نظم�ت مجموع�ة م�ن النس�اء 
يصّدق�ن أن ل�كل امرأة جماله�ا الخاص مهما 
كان وزنها، مسابقة “أس�من ملكة جمال” يف 
اململكة املتحدة، بمشاركة عدد كبري من الفتيات 
ورب�ات البي�وت واألمه�ات ممن ل�م يتصورن 

يوم�اً أن تحظى أي منه�ن بلقب “ملكة جمال 
بريطاني�ا” حتى ولو عىل س�بيل املزاح.وقالت 
جريدة “الدييل ميل” الربيطانية، إن مسابقات 
الجمال غري قياس�ية املواصفات انترشت بقوة 
يف األع�وام األخ�رية باململك�ة املتح�دة، وينوي 
القائمون عىل مس�ابقة “أسمن ملكة جمال” 
ن�رش الفكرة يف مقاطعات أخ�رى يف بريطانيا، 

وربم�ا تصدير هذا الفك�ر إىل العالم كله 
وال أحد يعلم ربما نجد مس�تقبالً أسمن 

ملكة يف العالم.يذكر أن املش�اركات يزيد 
وزن كل واح�دة منهن ع�ىل 200 رطل، 
ويصل قياسهن يف الفساتني إىل 18 وما 
فوق، وال مانع حتى إن كانت حامالً يف 

شهرها السابع.

استعد لنهاية العالتم بت27 دوالرًا!!28 فتاة يدخلن »غينيس« بالسيارة!!

أجتتمتتل متلتتكتتة »سميتتنتة«!

              بغداد/ المستقبل العراقي

أهايل قرية )بافا( التي تبعد بني )30 – 35 
كلم( عن مركز محافظة دهوك كانوا يعانون 
قبل ش�هر من مش�كلة عدم وصول الكهرباء 
إليهم، فالقرية التي تقع ش�مال رشق ناحية 
مانكي�ش ه�ي الوحيدة الت�ي لم تص�ل إليها 
خط�وط الكهرب�اء الحكومي�ة يف محافظ�ة 

دهوك.
ول�م يك�ن يخط�ر بب�ال الس�كان الذي�ن 
يعيشون يف قريتهم الصغرية التي تضم ثمانية 
منازل ذات يوم أنهم سينعمون بالكهرباء من 
نه�ر الخابور الذي يمر بالق�رب منهم، والذي 
ومزارعه�م  حقوله�م  لس�قي  مص�دراً  كان 
ومكان�اً لصي�د األس�ماك والس�باحة يف أي�ام 

الصيف الحارة.
بدأت القصة حينما تحرّك الش�اب املعّوق 
خالد حسني )40 سنة( وابتكر آلة تعمل بقوة 
دف�ع املي�اه لتزويد القري�ة الصغ�رية بنعمة 

الكهرباء ليالً ونهاراً من نهر الخابور.
خال�د حس�ني ق�ال –كم�ا أوردت وكال�ة 
نق�اش- إن فك�رة إنش�اء آل�ة تولي�د الطاقة 
الكهربائية من دون اس�تخدام الوقود والزيت 
كانت ت�راوده من�ذ كان صغ�رياً وكربت معه 

حتى أصبحت حقيقة.
وعىل رغم أنه لم يكمل دراس�ته املتوسطة 
لكن�ه كان وم�ازال ش�غوفاً بمطالع�ة الكتب 
العلمي�ة ومتابعة أخبار االخرتاع�ات العلمية 
ويق�ول »راودتني فكرة إنش�اء توربني يعمل 
بقوة دفع املاء لتوليد الطاقة الكهربائية بدون 
اس�تخدام وق�ود وزيت منذ تس�عينات القرن 

املايض«.
وأك�د إن ه�ذه الفك�رة دفعت�ه إىل 

تأس�يس منظم�ة خاصة قب�ل أعوام 
وتعن�ي  داهين�ان  منظم�ة  باس�م 
)اإلبداع( والتي عن طريقها تم تحويل 

فكرته إىل واقع.
 والغريب أن خالد الذي تبّنى هذه 
الفكرة هو ش�خص مع�اق يميش عىل 
ساقني اصطناعيني، حيث فقد ساقيه 
عندما تعرّض لن�ريان قصف الطائرات 
األمريكي�ة يف إح�دى املناط�ق الجبلية 
القريب�ة من مدينة ده�وك عام 1991، 

وأدى الح�ادث أيض�اً إىل إصاب�ة أج�زاء 
عديدة من جسده بشظايا االنفجار.

 ومن الذين س�اهموا يف نجاح املرشوع، 
فّني يدعى عبدالغفور بهجت الذي بذل جهوداً 

كبرية يف تركيب أجزاء التوربني.

ويق�ول إن طول التوربني يصل إىل س�بعة 
أمت�ار وعرضه أربعة أمتار فيما يبلغ ارتفاعه 
مرتي�ن ونصف املرت ويزن حوايل س�تة اطنان، 
وه�و يس�تطيع أن يدف�ع املي�اه إىل ارتف�اع 
 )30KV( وينتج يف الوقت نفس�ه )200م�رت(

من الطاقة الكهربائية.
م�ن  مس�ندين  التورب�ني  له�ذا  وبن�يَّ 
الكونكري�ت 
امل�س�ّلح 

داخل النهر تربطه حبال قوية، وبحس�ب قول 
عبدالغفور تم وض�ع )32 مكعب( من الصب 
يف املس�ندين أما الحبال الت�ي تربطه فهي من 
الن�وع القوي ال�ذي يتحمل )60 طن�اً ( وذلك 
كي ال ينجرف التوربني مع مياه نهر الخابور 
أثناء فيضانه يف الش�تاء«.التوربني يولِّد طاقة 
ن أهايل  كهربائي�ة تصل إىل )220( فول�ت ُتمكِّ
القرية األستفادة منه ألغراض عديدة بحسب 
قول املهندس الكهربائي حس�ن الهروري من 
مديرية كهرباء دهوك الذي س�اهم يف تصميم 

هذا الجهاز.
ويقول الهروي »يمكن 
بواس�طته تش�غيل كافة 
مثل  الكهربائي�ة  األدوات 
الثالج�ة والتلفزيون وما 
ش�ابه ألننا قمن�ا بتعديل 
رسعته إىل )1500( دورة يف 
الدقيقة والذي يوّفر )220 

فولت( من الكهرباء«.
 وأوضح »هذا التوربني 
الضخ�م يبق�ى طافياً فوق 
س�طح املاء حيث صممناه 
الغواص�ة  يش�به  بش�كل 
نصف�ه يغرق يف امل�اء ونصفه 

العل�وي يبق�ى طافي�اً عىل س�طح النهر مما 
يجعله يس�تفيد من تيارات املياه التي تجري 

من تحته دون أن يغرق«.
 ويؤكد خالد إن االستفادة الكبرية من هذا 
الجهاز تكمن يف كون�ه ذا فائدة مزدوجة فهو 
يوِّلد الكهرباء ويحّول مجرى املياه إىل الجانب 
اآلخر م�ن دون اس�تخدام أي وق�ود, وهو لم 
يكلِّف س�وى )20( ألف دوالر وال يرصف شيئا 

عدا اإلدامة والصيانة.
 وأثناء حديثه عن أهمية الجهاز بنّي خالد 
أن بإمكانه أن يوف�ر كميات كبرية من النفط 
الذي يت�م إحراقه يف محط�ات توليد الكهرباء 

املستخّدمة حالياً يف غالبية املدن العراقية.
 

ويقول املهندس س�فر طيب مدير توزيع 
كهرب�اء ده�وك إن ه�ذا املرشوع يمث�ل نقلة 

نوعية يف توليد الكهرباء يف املنطقة.
س�كان القري�ة الذي�ن وصل�ت الكهرباء 
إىل منازله�م ب�دوا أكثر س�عادة م�ن غريهم، 
فالحاج س�عيد بايف قال وعالمات الفرح بادية 
عىل وجه�ه »بإمكاننا أن ننعم بالكهرباء مثل 
باقي القرى ونستفيد منها يف تشغيل األجهزة 
الرضورية مثل التلفزيون والثالجة إضافة إىل 

املصابيح وغريها«.

معاق يف دهوك يصنع مولدًا كهربائيًا يعمل من دون وقود

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

ش�اعت القناعة بأن طاقم وحاش�ية ومكتب الوزير يرضبون 
طوق�ا حول�ه أعىل واكث�ر قبح�ا وعدوانية م�ن كونكري�ت املدن 
والش�وارع... فالوزير معزول وبعيد وقيّص عن مش�اغل وطلبات 
ورضاع�ات الن�اس وكل عويله�م ورصاخهم.. فمن اي�ن ألنينهم 
ان يبل�غ او يقرتب لج�دران املس�ؤول؟؟ يتوجه اللوم والش�تيمة 
والس�خط عىل ش�خوص هذه املكاتب باعتبارها التي تحول دون 

وصول اصوات املواطنني اىل أسماع املسؤول.
طلبن�ا اىل ذاك الرج�ل ان يزودن�ا برق�م هات�ف الس�يد رئيس 
ال�وزراء..  وبرأي�ه ان كان مناس�با ابالغ الس�يد املالكي بش�عور 
وقناع�ة الصحاف�ة بأنها ترصخ يف برئ مهجور,  وان مس�ؤوال لم 
يقنعها بوجوده  وبإصغائه وباستجابته ...وبالتايل بعدم الجدوى 
وبخديعة ووهم الديمقراطية ...فجريدة واحدة يف البلد مس�موعة 
ومؤثرة,  وتنتظر الجواب واإلجراء والقرار األكيد عىل طروحاتها,  
خ�ري من كل هذا الحش�د من الصحف والفضائي�ات التي ال تفلح 
يف تن�ازل لص حق�ري لإلصغاء إليه�ا واالكرتاث بها... وترس�خت 
القناع�ة ان الج�دران )املتزايدة,  ال املتناقصة, يف الش�وارع( تقيم 
حول مكاتب املس�ؤولني اكرب وأع�ىل... وبدا ان هذه الكش�وفات 
والفضائح وحتى اللعنات والش�تائم ال تصل أس�ماع من هم وراء 
الج�دران... وال ن�د عنهم تملل واحتجاج حتى م�ن اجل كرامتهم 
الش�خصية ...وكل ه�ذا بس�بب البطانة وثلة املنتفع�ني والخرباء 
يف خدمة املس�ؤول واس�تغالله ....ومص حتى عظامه ...ويتداول 
االعالميون ان ما يرس ويطرب الوزير يصله, فيما يحجب عنه دون 

ذلك ,خصوصا ما يرضهم ويزعجهم وما ال يخدم مصالحهم..
الحقيقة الصعبة واملرة انه ال تقوم الجدران حول املس�ؤول ما 
لم يتوفر هذا املسؤول عىل استعدادات وميول ملثل هذه الجدران... 
ما لم تتهيأ  يف شخصيته اسس لهذه الجدران ...ما لم يكن فاقدا 
ألهلي�ة وجدارة وكفاءة املس�ؤول.. وم�ا لم يكن مناس�با ليكون 
العوبة بيد طاقمه وافراد مكتبه ...وما لم يكن بأولويات ينرصف 

اليها اوال ويرتك ملكتبه االنشغال بمصالحه.
هل هناك من س�أل س�ؤال األطف�ال: ما الذي انجزت�ه الوزارة 
الفالنية؟؟ وهل من مس�ؤول ال ينفل�ت وال.. وال... وال.. وهو حر 
يف الترصف باألموال وال يقدم كشفا برصفها ...ال يقدم حساباته 
الختامي�ة؟؟؟ وهل هناك يف االرض اكثر صخبا من العراق بش�أن 

الفساد ونهب الثروات وحصد االرواح وفضائح الصفقات؟؟؟ 
س�يكون إذن اع�الن للغش�امة وللس�ذاجة ان نطال�ب بإزالة 
الج�دران من مكاتب املس�ؤولني,  ومن الش�وارع، فاملبدأ املطلوب 
ان يعمل كل واحد عىل ش�اكلته وتبع�ا ملصلحته ...تمهيدا لظهور 

الغائب.

* حاتم حسن

جدران املكاتب أعىل

انشغاالت

مديــر التحريــر 

• م�ع واقع�ة الط�ف العظيم�ة؛ يح�اول امل�رء أن يتعاىل عىل 
دنيويت�ه ودونيت�ه أيضا؛ فيتس�امى مع القرآن؛ وق�د قال محمد 
العظي�م )يا س�لمان عليك بق�راءة الق�رآن، فان قراءت�ه كفارة 
للذنوب، وس�رت من النار، وأمان من العذاب، ويكتب ملن يقرأ بكل 
آية ثواب مئة شهيد، ويعطى بكل سورة ثواب نبي مرسل، وتنزل 
عىل صاحبه الرحمة، وتستغفر له املالئكة، واشتاقت إليه الجنة، 
وريض عنه املوىل، وان املؤمن إذا قرأ القرآن نظر اللّه إليه بالرحمة 
وأعطاه بكل آية ألف حور، وأعطاه بكل حرف نورا عىل الرصاط، 
ف�إذا ختم القرآن أعطاه اللّه ثواب ثالثمئة وثالثة عرش نبيا بلغوا 
رس�االت ربهم، وكأنما قرأ كل كتاب انزل اللّه عىل أنبيائه، وحرم 
اللّه جس�ده ع�ىل النار وال يقوم م�ن مقامه حتى يغف�ر اللّه له 

وألبويه(. 
• واح�دة من فضائل االنرتنيت انه يوميا يضيف إىل معلوماتك 
شيئا لم يمر عليك سابقا؛ وانقل لكم -ونحن نحتسب اجر القراءة 
ألب�ي عبد الله الحس�ني ولوالدين�ا- إحدى معج�زات القرآن التي 

أثبتها العلم؛ والتي وصلتني عرب الشبكة العنكبوتية املوقرة. 
 • ) هام�ان ه�ذا االس�م ورد ذك�ره يف الق�رآن الكريم كوزير 
فرع�ون بينما لم نجد أي إش�ارة عن�ه يف اإلنجي�ل أو التوراة هذا 
ما أثار فضول العالم الفرني املسلم وعمالق الترشيح )موريس 
بوكاي(.. فقام بالبحث عن رس هذا االسم؛ ذهب إىل أحد املختصني 
يف تاري�خ مرص القديمة وعرضه علي�ه؛ طالبا منه ترجمة معنى 
هذا االس�م باللغة الهريوغليفية.. أتى له الخبري بكتاب »قاموس 
أس�ماء األش�خاص يف اإلمرباطوري�ة الجدي�دة«.. وفت�ح الكتاب 
..وكان�ت املفاج�أة أكرب م�ن أي تصور..كان معنى اس�م هامان 

رئيس عّمال مقالع الحجر!!
ق�ال )بوكاي( للخبري: ل�و قلت لك أني ق�د وجدت مخطوطة 
منذ 1400 س�نة..كتب فيها أن هامان كان وزير فرعون ورئيسا 

للمعماريني والبنائني. ماذا تقول يف ذلك؟
انتفض الخبري من مكانه ورصخ قائال : مستحيل. هذا االسم 
ل�م يرد ذك�ره إال ع�ىل األحجار األثري�ة ملرص القديم�ة وبالخط 
الهريوغلويف.. أحدها موجود يف متحف »هوف« يف »ِفَينا« عاصمة 
النمس�ا.. وه�ذه املعلومة ال يذكرها إال ش�خص ق�ام بفك رموز 
اللغ�ة الهريوغليفية. وعرف معنى كلمة هامان..؟؟. وهذا لم يتم 

إال عام 1822...أين هذه املخطوطة..؟؟
حينئذ فتح )بوكاي( نس�خة مرتجمة من القرآن وقال له اقرأ 

 .
بسم الله الرحمن الرحيم

)وق�ال فرعون يا أيها املأل م�ا علمت لكم من إله غريي فأوقد 
يل يا هامان ع�ىل الطني فاجعل يل رصحا لعيل أطلع إىل إله موىس 
وإن�ي ألظنه من الكاذبني )38( واس�تكرب هو وجنوده يف األرض 
بغري الحق وظنوا أنه�م إلينا ال يرجعون )39( فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم يف اليم فانظر كيف كان عاقبة الظاملني )40( وجعلناهم 
أئمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال ينرصون )41( وأتبعناهم يف 

هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني  )42(
صدق الله العظيم .

• الع�ودة لهذا الكتاب-املعجز-الح�ق؛ هو ما ضحى من اجله 
الحس�ني وليس ملكا زائفا ال يريض طموحه لكنه يريض حثاالت 

يزيد. 

  * جواد الحطاب

االسم الذي لتم يذكتر
يف التوراة أو اإلنجيل

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

            واشنطن/ وكاالت

أطلق مؤس�س موق�ع »ويكيليك�س« جوليان أس�انج كتاباً تح�ت عنوان  
»Cypherpunk« )املش�فر غري امله�م( يتحدث فيه ع�ن أرسار تحكم الرشكات 
والحكوم�ات بالعال�م. والكت�اب عب�ارة ع�ن حوار ج�رى بني أس�انج وبعض 
األصدق�اء ح�ول املتابع�ة واملالحقة وحماي�ة البيانات وحماية حق�وق امللكية 

املدنية  واألمن وغريها من املجاالت.جزء خاص من الكتاب والسياسة 
ى  ف�رزه إللقاء الض�وء عىل عمالق�ة اإلنرتنت، ج����ر

فقد ذكر أسانج: »إن كنت تستخدم غوغل 
كثريا فهذا يعني أنه يعرف عنك كل يشء، 
م�ع من تتحدث وم�ن معارفكم وعن أي 
يشء تبحث، وربما حتى توجهك الجني، 
والرؤي�ة الديني�ة«. وحذر من اس�تخدام 
محرك البح�ث الذي يعرف عن الش�خص 

أكثر مما  يعرفه عن نفسه.

أسانج: غوغل تعرفك أكثر
 من والدتك


