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مساعد املبعوث االممي: العراق يزخر بالكنوز 
التارخيية.. وأمهها اإلمام احلسني "عليه السالم"

    بغداد/ المستقبل العراقي
ف�ي الوق�ت ال�ذي م�ا ت�زال في�ه فضيح�ة صفقة 
األسلحة الروس�ية تزكم أنوف العراقيين، فإن فضيحة 
أخرى تكش�فت بش�أن توقي�ع وزارة الثقافة عقدا مع 
ش�ركة روتانا الس�عودية بمبلغ يتراوح بي�ن 20 و30 
مليون دوالر للترويج لالحتفال ببغداد عاصمة للثقافة 
العربية. وعلى الرغم من إعالن لجنة النزاهة البرلمانية 
عن اس�تدعائها لوزير الثقافة س�عدون الدليمي مع 13 
مس�ؤوالً آخر للمثول أمامها للتحقيق في فساد صفقة 
األس�لحة الروس�ية البالغة قيمتها 4 ملي�ارات ونصف 
الملي�ار دوالر، إال أن الوزير ال�ذي يتولى حقيبة الدفاع 
وكال�ة مختف ع�ن األنظار وق�د أغلق جمي�ع هواتفه 
النقالة منذ اإلعالن رسميا عن فساد الصفقة الروسية 
ودفاع�ه عنها في مؤتمر صحفي ف�ي بغداد، مؤكد إنه 
إذا كان هناك فس�اد فإنه يتحمل مسؤولية ذلك. وأكدت 
مص�ادر عراقية لموق�ع »كتاب�ات« إن الدليمي مختف 
وال يرغب بالظهور ويعاني من مصاعب نفسية نتيجة 
فضائح الفس�اد الت�ي تالحقه. وفي ه�ذا الوقت اصدر 
رئيس الوزراء نوري المالكي أمس األربعاء قراراً رفض 
بموجبه االتفاق الذي أبرمته وزارة الثقافة مع ش�ركة 

روتانا لبث إعالنات بغداد عاصمة الثقافة العربية. 

        المستقبل العراقي/خاص
كشف مص�در نيابي مطلع ان اللق�اء الذي جمع 
رئي�س مجلس الن�واب اسام�ة النجيف�ي النجيفي 
ورئي�س مجلس الش�ورى اإلسالم�ي اإليراني علي 
الريجان�ي امس تركز على بحث وض�ع اتفاق اولي 
عل�ى التحال�ف السياس�ي الجدي�د، ودع�م موق�ف 
موحد ازاء المطامع التركي�ة الكردية في محافظة 

كركوك.
وق�ال المص�در الذي رف�ض الكشف ع�ن اسمه 
ل�”المستقب�ل العراق�ي”: ان الجان�ب التركي يدفع 
باتج�اه تأزيم الموقف بين بغ�داد واقليم كردستان 
ح�ول المحافظ�ة االكث�ر حساسية وه�ي كركوك، 

مبين�ا ان موق�ف الريجاني يأتي في سي�اق ترتيب 
اوراق عراقي�ة تضم�ن المصالح االيراني�ة، السيما 

“ان التناف�س االقليمي المدع�وم بمواقف خارجية 
اوروبي�ة وغير اوروبية يدف�ع باتجاه فرض هيمنة 
تركية او ايرانية غير مباش�رة على العراق من خالل 
الكتل�ة التي تدع�م التوجهات الخارجي�ة”، على حد 
تعبيره.وتاب�ع المصدر انه “بع�د ان كشر الكرد عن 
انيابهم في ما يتعلق بكركوك، فان العرب السنة في 
تلك المحافظ�ة اصبحوا تحت المطرق�ة الكردية”، 
الفتا الى ان “هناك خيانات داخلية من المكّون ذاته 
باتجاه م�ؤازرة الكرد في تضييع ح�ق العرب بهذه 
المحافظ�ة، اذ يدف�ع ه�ؤالء � واغلبهم م�ن قائمة 
نيابية رئيس�ة � باتجاه الزخم الكردي، ومنحهم ما 

يصبون اليه” بحسب المصدر.

        بغداد/ المستقبل العراقي
أفادت أنباء غير رسمية بأن صحة 
المل�ك السع�ودي عب�د الل�ه ب�ن عبد 
العزيز ب�دأت تشه�د انتكاسة جديدة، 
وأنه في حال خطرة، إضافة إلى تأكيد 
السعودي »مجتهد«  الناشط والمغرد 
ب�أن الملك أصيب بفش�ل وظيفي في 
القل�ب والكل�ى والرئتي�ن وأنه خالل 
يومين سيموت. ونق�ل موقع »وطن 
يغرد خارج السرب« بأنه تلقى إفادات 
غي�ر رسمي�ة تتح�دث ع�ن انتكاسة 
صح�ة الملك عبد الله م�ن جديد، وأنه 

ف�ي حالة خطيرة ج�دا، وقد دخل في 
آخ�ر 48 ساع�ة ف�ي غيبوب�ة طويلة 
أضطر األطب�اء فيها إلى ربطه بجهاز 
التنفس االصطناع�ي. وأكد »مجتهد« 
بأن »وزير الداخلي�ة السعودي األمير 
محمد بن نايف في حالة إنذار وعاكف 
عل�ى توزي�ع قواته بحج�ة االحتياط 
األمني لكن في الحقيقة هي استعداد 
لسح�ب البس�اط م�ن المنافسين له، 
مما ينب�ئ بخالف�ات ح�ادة ستحدث 
فيما لو توفي المل�ك السعودي«. ولم 
تنته اجتماعات أعمدة آل سعود بشأن 

من يخلفه منذ دخول الملك السعودي 
المستشفى.يذكر أن مغردا آخر يدعى 
»طفشان« قدم معلومات إضافية عن 
صحة المل�ك، توحي أن�ه موجود في 
داخل المستشفى. وكشف عن أنه بعد 
انتهاء عملية تثبيت »البراغي«، اضطر 
المتاب�ع  األميرك�ي  الطب�ي  الفري�ق 
للحال�ة الصحية للملك إلى نقل األخير 
إلى مركز القلب إلجراء قسطرة قلبية، 
�ب منظ�م لضرب�ات القلب  حي�ث ُركِّ
للملك ونقل�ه للعناية المركزة الملكية 

ووضعه تحت المالحظة الشديدة.

  بغداد/ المستقبل العراقي 
أك�دت النائبة السابق�ة عامرة البلداوي أن إعطاء النف�ط ألي جهة دون اخذ رأي 
الشعب مخالفة دستورية ألن النفط ملك الشعب العراقي وليس ملك مجلس الوزراء 
يهديه لم�ن يشاء. وتساءلت البلداوي في بيان صحفي تلق�ت »المستقبل العراقي« 
نسخة منه أمس عن »سبب إهداء »100« ألف برميل من النفط الخام إلى األردن مجانا 
وهدية م�ن غير جزية وما ه�و التزامنا بمشكالت اآلخرين وبيتن�ا كله مشكالت«. 
وأضاف�ت »كم مجمعا سكني�ا للمهجرين والفقراء وكم مول�دة للكهرباء وكم أزمة 
خانق�ة ستحل من أزم�ات النظافة وتبليط الش�وارع والصرف الصح�ي وغيرها«، 
مش�ددة أن�ه »كان األولى إعطاؤها للشع�ب العراقي«.وتساءلت »م�ا هي المشكلة 
الت�ي استدعت تدخل العراق ولم نسمع بحضور مسؤول أردني يطلب العون، فلماذا 
يتطوع العراق ليحل مشكلة خاصة وشأنا خاصا؟ هل هي نصيحة ام ضغط أميركي 
خوف�ا على مستقبل نظام أردن�ي من أكثر األنظمة المدعومة م�ن أمريكا«، وقالت 
»هل سيبادر العراق إلى إيجاد حلول لمشاكل أصدقاء أمريكا بالنيابة وهو غارق في 

تتمة ص2مشاكله الخاصة التي أغرقه بها الجوار«.
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 1800 مـن  أكثـر  إغـالق 
أهلية  صحيـة  مؤسسـة 

خمالفة للضوابط

أمانـة بغــداد توجـه برسعة 
تأهيـل حمطـة الدورة
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الشهرستاين: ال أزمة 
كهرباء بعد 2013

املالية النيابية لـ                               :
 65 ألف درجة وظيفية يف 

موازنة 2013.. ومواطنون: 
الوظائف دعاية انتخابية !!

ى رئيس الوزراء..  وحيتل  مجال البطيخ يتحدَّ
مزرعة الدبوين !!
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

تأتين�ي رس�ائل متع�ددة عل�ى بريدي 
اصحابه�ا  اع�رف  بعضه�ا  االلكترون�ي، 
والبعض اآلخر لديه شهية في ارسال بريده 
وما تجود به قريحته "التعبانة" لكل الدنيا، 
ولكنه يري�د ان ينفس عن مكبوته الغريزي 
م�رة، واالجتماعي م�رة ثاني�ة، والطائفي 
مرات، وهو ما ينطبق على "واحد هلفوت" 
ممس�وس  الغربي�ة  الضف�ة  ف�ي  يس�كن 
طائفي�ا بش�كل غري�ب، وال ش�غل ل�ه اال 
السب والش�تم بالحكومة العراقية وشيعة 
العراق، وال اعرف الس�بب ال�ذي يدفعه الى 
تلك الممارس�ة الهجينة والمس�تنكرة على 
صعيد ال�ذوق، فضال عن اس�تهجانها على 
جمي�ع المس�تويات الفكري�ة واالنس�انية 

واالخالقية!.
هذا الممسوس الطائفي اسمه "عربي 
بن عرب�ي" ال يمر يوم إال ويش�تم ويعتدي 
على اهلنا العراقيي�ن ويهيب بكل الطوائف 
خاص�ة الطائفة الس�نية الكريم�ة بالثورة 
والث�أر لدم�اء الش�هداء الذين س�قطوا في 
ملحمة الدفاع عن "الرئيس القائد المناضل 
صدام حس�ين"، لكن ما اثار استغرابي في 
الحقيقة، ودفعني الى الكتابة هو حكاية بن 
عربي مع "الهدية" التي اعلن عنها الناطق 
باس�م الحكومة عل�ي الدب�اغ المقدمة من 
قبل الحكوم�ة العراقية لالردن "الش�قيق" 

وهي كميات من النفط العراقي!.
الى هنا، والخبر عادي، ألننا تعودنا من 
اخوتنا في الحكومة العراقية تقديم الهدايا 
لمن يستحق او ال يستحق في هذا المحيط 
العربي ال�ذي يكرهنا، ويمق�ت مجيئنا الى 
الحك�م، ويتمنى لو ان حريق�ا هائال يلتهم 
الع�راق واه�ل العراق حت�ى يرت�اح العرب 
وفقهاء الشريعة االس�المية ودوائر االفتاء 
ف�ي المملكة العربية الس�عودية التي ظهر 
اح�د فقهائه�ا "العظ�ام" الى جان�ب ابنه 
العريس حيث لم يش�أ ان يزوجه إال في يوم 

عاشوراء !.
والخب�ر ع�ادي ألن  ال�ى هن�ا،  قل�ت، 
الحكوم�ة العراقي�ة تق�دم النفط بأس�عار 

زهيدة ال�ى االردن، مع انني اجهل الس�بب 
السياس�ي او األمن�ي او البروتوكولي الذي 
يمن�ح الع�راق بموجب�ه عم�ان المزيد من 
النف�ط العراق�ي رغ�م ان عم�ان - وهو ما 
يعرفه كل الذين زاروا هذا الغور الذي تشكل 
ف�ي لحظة اهتزاز كوني بع�د نهاية الحرب 
العراقيي�ن،  تح�ب  ال   – الثاني�ة  العالمي�ة 
وتتعام�ل معهم ومع عائالتهم س�واء على 
الح�دود البري�ة أم الجوية بمنتهى الخس�ة 
والنذالة والحقارة الطائفية، اذ يوجه سؤال 
هل انت ش�يعي أم سني في تقسيم طائفي 

ارعن وغير منطقي من قبل هؤالء الملونين 
والشراكسة ابناء الحروب والسواد ومذابح 
1968 حي�ن تهبط ب�ك الطائرة ف�ي مطار 
عالية او تفكر بالسفر بسبب صحي لزيارة 

األردن!.
"ب�ن عرب�ي" ال�ذي يك�ره العراقيي�ن 
الس�نة  العراقيي�ن  ويس�تخدم  الش�يعة 
للمتاج�رة بالمزيد من ال�دم العراقي يقول، 
نثم�ن خطوة العراق بارس�ال دفعة نفطية 
جدي�دة ه�ي 100 ال�ف برمي�ل م�ن النفط 
لألردن ألن األردن يس�تحق من دول البترول 
ان يمنح ما يس�تحقه!. "بن عربي" - وهذا 
كالم غالبي�ة م�ن نلتقيه�م من ع�رب غزة 
او الضف�ة م�ن المتأثرين بأج�واء حماس 
– ال يقبل�ون أي ش�يء له عالقة بالش�يعة 
والتش�يع، واذا ذكرت الشيعة او أية مسألة 
لها عالق�ة بالتش�يع يتجهم�ون، ويعّدون 
م�ا تقول�ه ال عالق�ة ل�ه باالس�الم والدين 
والعق�ل، وان الش�يعة ل�و قاتلوا خمس�ين 
س�نة ال�ى جان�ب الفلس�طينيين وقدم�وا 
دماءه�م من اج�ل الق�دس او رام الله كما 
قدموه�ا في أوقات س�ابقة في اطار حرب 

1948 او ال��1967 او اي�ام العم�ل الفدائي 
وانخراط اغلب ابناء الش�يعة في المقاومة 
الفلس�طينية فس�يبقون ملحدين واشرارا 

ويجب قتلهم.
ه�ذه الثقاف�ة، تدرجنا عل�ى معرفتها 
اي�ام المعارض�ة العراقي�ة، حي�ن كن�ا في 
س�وريا ونلتق�ي به�م، هذا ال يعن�ي ان كل 
الفلسطينيين هكذا او انهم على نسق واحد 
ابدا، بل هناك علمانيون ويساريون يقفون 
معن�ا ف�ي صراعن�ا ض�د االره�اب بش�تى 
اتجاهات�ه العربية، مثلما وقف�وا معنا ايام 

المعارض�ة العراقية ضد صدام، وس�يبقى 
صديق�ي "س�ليمان اب�و نورس" وغس�ان 
ش�هابي وع�دد كبير م�ن مناضل�ي الثورة 
الفلس�طينية، اضافة الى قيادات في حركة 
الجه�اد االس�المي مثل اخي غير الش�قيق 
"سيد بركه" مشاعل وعي ومنارات انفتاح 
وشخصيات وطنية غلبت وتغلب باستمرار 
الهم االنس�اني عل�ى العصبي�ات الطائفية 

المقيتة!.
"بن عرب�ي" يمن على الع�راق "فوك" 
ال��100 ال�ف برمي�ل "الهدي�ة" المقدم�ة 
ألردن الزرق�اوي وطائفي�ة مع�ان وجبهة 
العم�ل االس�المي وقم�ار المل�ك، ويق�ول 
بس�خرية واضحة ان هذا الذي قدمه العراق 
النفطي لألردن هو دي�ن وواجب للبلد الذي 
يس�تحق من قبل حكومة ال تستحق مع انه 
قب�ل ليلة واحدة فقط ارس�ل رس�الة يقول 
فيه�ا عل�ى "الفي�س ب�وك" ان )الحكومة 
العراقي�ة اعتقلت امرأة س�نية في الرمادي 
فاحتفلوا "على كيفكن" ياعراقيين بذكرى 

الحسين(.. هكذا وردت العبارة!.
هذا الصعلوك الفلسطيني – مع اجاللي 

لكل ش�ريف ومناضل وادمي في فلسطين 
وخارجه�ا – تعبي�ر ع�ن فئ�ة عريضة في 
الشارع الفلسطيني ظللها ويظللها االعالم 
البغي�ض  والقط�ري  الس�عودي  العرب�ي 

والمعادي للعراق وشعبه!.
مرة، صدمت وانا اسمع شابا فلسطينيا 
ف�ي مخيم اليرموك وهو يناقش رجال يبدو 
ان�ه ش�يعي عل�ى "الياه�و" وحي�ن احتد 
النق�اش "العربي" هتف هذا الفلس�طيني 
ورفع يدي�ه بالدعاء قائال: "رحم الله عمنا 

الحجاج"!.
ال اخفيكم، فقد ارسلت رسالة قصيرة 
له�ذا العربي، مع انني لم ارد ان ارس�ل تلك 
الرسالة اليه لوال انني شعرت بضرورة الرد 
واال فإنه س�يجد المب�رر الكبير لالنتقاص 
منا ومن حكومتنا وقرار القيادة السياسية 
تقدي�م تل�ك الهدية له�ؤالء، قلت ل�ه فيها 
مايل�ي: "اعل�م ان تلك الهدي�ة مقدمة من 
الع�راق لك�ي ال يفعله�ا الملك المش�غول 
بالقمار، ويس�تجدي المس�اعدات المالية 
او النفطي�ة او االقتصادي�ة من اس�رائيل، 
بعد ان اغلق الع�رب الذين تعول عليهم في 
دعم القضية الفلسطينية واالردن ابوابهم، 
وصنابير نفطه�م بوجهه، واذا كان العراق 
يفعله�ا وهو يعض على جرحه بس�بب ما 
فعل�ه االردن وعصاب�ات التط�رف اآلتي�ة 
من معان والزرقاء بالعراق واهله ش�يعته 
وس�نته ف�إن الهدي�ة تل�ك نعّده�ا بمثابة 
"ث�واب" نعطي�ه ب�ال منة عل�ى "رؤوس" 
اوالدن�ا وبناتن�ا واحفادنا لك�ي ال يطالهم 
التهديد باالرهاب وبنادق احفاد الزرقاوي!. 
يج�ب ان يعرف هذا "الصعلوك" اننا نعرف 
كل شيء في الساحة الفلسطينية والقيادة 
السياس�ية والكتل البرلماني�ة تعرف كيف 
يفكر بعض الفلس�طينيين ازاء "الش�يعة 
والس�نة والحكوم�ة والمش�روع الوطني" 
لكنن�ا نق�ول وبه�دوء الجب�ل: خ�ذوا هذه 
الكمية من النفط واس�كتوا، فأنتم اقل من 
ان نرد عليكم، يامن اّجرتم األرض 90 سنة 
إلس�رائيل وبعتم االبقار لليهود وعصابات 
الهاغانا على بوابات المس�جد األقصى في 

ال� 1967 !.
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رسالة إىل "بن عريب": خذوا "نفطنا" واصمتوا.. ففي العني قذى ويف احللق شجى !!

قدموا تنازالت كبيرة من بينها إهانة الجيش العربي السوري وتسويف قضية الجوالن

معارضو األسد" أراقوا ماء الوجه يف الدوحة لضامن االعرتاف بـ"االئتالف الوطني" !!

         بغداد/ المستقبل العراقي

قال مس�اعد ممثل األمي�ن العام لألم�م المتحدة 
للشؤون السياس�ية جورجي بوستن إن العراق يفخر 
بكن�وز تاريخي�ة ومعرفية هائلة، إضاف�ة إلى ثرواته 
الطبيعية، من أهمها ش�خصية الحسين بن علي الذي 
ثار على األخطاء وأّس�س للمطالبات الش�عبية الحرة 
بتصحيح النظام. وأضاف بوس�تن، الذي كان يتحدث 
أمام حش�د م�ن العراقيين ف�ي اليوم الثاني لموس�م 
"الحس�ين يوحدنا" في مكتب الش�يخ الدكتور همام 
حم�ودي إن على كل من يتعامل م�ع العراق أن يفهم 
جيداً تراثه الحضاري والديني وثقافته، فالعراق يملك 
إرثاً كبيراً من الثقافة والحضارة تش�كلت من خاللها 

ش�خصية العراق�ي. وذك�ر بي�ان صحفي ص�در عن 
المكتب اإلعالمي للش�يخ حمودي، تلقت "المس�تقبل 
العراقي" نس�خة منه أمس إن المسؤول األممي جدد 
دعم منظمته للعراق، مؤكداً أنهم ما زالوا يبحثون عن 
أفضل الس�بل لتطوي�ر العراق خاصًة قدرات ش�بابه. 
وحضرت الموس�م الحسيني الس�ابع في يومه الثاني 
أمس ُنَخب فكرية وعلمية وسياس�ية لتأشير المالمح 
المهمة لنهضة الحس�ين اإلصالحية وانعكاسها على 

العراق شعباً وتراثاً وفكراً. 
وألق�ى آي�ة الل�ه العالم�ة الش�يخ محم�د مهدي 
اآلصفي محاضرة قيمة بعنوان "ثقافات عاش�وراء" 
أشار فيها إلى عشر ثقافات مهمة انعكست عن ثورة 

الطف الخالدة في يوم عاشوراء عام 61ه�. 

مساعد املبعوث االممي: العراق يزخر بالكنوز 
التارخيية.. وامهها االمام احلسني

تفكيك سيارتني مفخختني والعثور عىل خمبأ 
للقذائف يف صالح الدين

            بغداد/ المستقبل العراقي

ش�رطة  ف�ي  مص�در  أف�اد 
محافظة صالح الدين أمس بأنه تم 
تفكيك سيارتين مفخختين والعثور 
عل�ى مخبأ لقذائف اله�اون والعتاد 
في مناط�ق متفرقة. وقال المصدر 
في تصري�ح صحف�ي إن "قوة من 
وحدة مكافحة المتفجرات تمكنت، 
صب�اح ام�س، م�ن إبط�ال مفعول 
إحداهم�ا  مفخختي�ن  سيارتي�ن 
ف�ي منطقة ح�ي المعلمي�ن وسط 
سام�راء 40 ك�م جنوب�ي تكري�ت، 
واألخرى في ش�ارع األربعين وسط 
تكريت، م�ن دون تسجي�ل خسائر 
بشرية أو مادية". وأضاف المصدر 
الذي طلب ع�دم الكشف عن اسمه، 
أن "ق�وة م�ن الشرطة عث�رت على 
مخبأ يحتوي على 74 قذيفة هاون 
وأعتدة مختلف�ة خالل عملية أمنية 
نفذتها ف�ي منطق�ة الجزيرة غرب 
تكريت". وأكد المصدر أن "العملية 
استندت إلى معلوم�ات استخبارية 
دقيقة"، مشيراً إلى أن "القوة نقلت 
محتوي�ات المخب�أ إلى مك�ان آمن 
تمهي�داً إلبطالها". وش�هدت صالح 
الدين امس، اعتقال مطلوبين اثنين 
بتهمة "اإلرهاب" ف�ي ناحية يثرب 
التابعة لقضاء بل�د جنوبي تكريت.

ال�ى ذل�ك، أعلن�ت وزارة الداخلي�ة 

أم�س عن اعتقال تاج�ري مخدرات 
وضب�ط كميات كبيرة م�ن الحبوب 
بحوزتهم�ا ش�مالي بغ�داد. وقالت 
ال�وزارة ف�ي بي�ان صحف�ي صدر 
امس تلق�ت "المستقب�ل العراقي" 
نسخ�ة من�ه، أن "قوة من ش�رطة 
النجدة نفذت، صب�اح أمس، عملية 
امنية في منطقة الحسينية شمالي 
بغداد، أسفرت عن اعتقال شخصين 
يتاج�ران بالحبوب المخدرة وضبط 
بحوزتهم�ا كمي�ات كبي�رة منها". 
"العملي�ة  أن  ال�وزارة  وأضاف�ت 
استندت إلى معلوم�ات استخبارية 

دقيقة"، مشيراً إلى أن "القوة نقلت 
المعتقلين إلى مركز امني للتحقيق 
معهما". وراج�ت تجارة المخدرات 
الع�راق  ف�ي  المخ�درة  والحب�وب 
بعد أح�داث سن�ة 2003، من جراء 
حال�ة االنفالت األمن�ي التي سادت، 
وأش�ارت تقارير دولي�ة صدرت عن 
مكتب مكافحة المخدرات في األمم 
المتح�دة، إلى أن الع�راق تحول إلى 
محطة مرور لتهريب المخدرات من 
إيران وأفغانستان نحو دول الخليج 
العربي، محذرة في الوقت نفسه من 

احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.
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           المستقبل العراقي/ متابعة

في الوقت الذي عقد فيه ائتالف المعارضة السورية 
الجديد اجتماع�ه الكامل األول أم�س األربعاء لمناقشة 
تشكيل حكومة انتقالية، كشفت مصادر سياسية بارزة 
في الدوحة ع�ن الحيثيات التي جمع�ت كتل المعارضة 
السورية على طاولة الحوار وتشكيلهم لالئتالف. وقالت 
المص�ادر أن االعتراف�ات التي حازها ه�ذا االئتالف من 
بعض ال�دول ال يرتب�ط بشرعيته أو تمثيل�ه للسوريين 
بق�در م�ا ارتبط بما ت�م االتف�اق عليه بين ال�دول التي 
رعت�ه وتنفيذه ف�ي مرحلة الحقة.وأضاف�ت أن االتفاق 
الس�ري ال�ذي ج�رى ف�ي الدوحة، وال�ذي ت�م بموجبه 
تشكي�ل ما ُيسم�ى "االئت�الف الوطني الس�وري لقوى 
الثورة والمعارضة"، حضره كل من وزير خارجية قطر، 
والسفير األميركي في سوريا روبرت فورد، والمعارض 
السوري رياض سيف، ونائب عن زعيم جماعة "اإلخوان 
المسلمي�ن" في سوريا رياض الشقفة، ووزير خارجية 
تركي�ا احم�د داوود أوغل�و، إل�ى جانب وزي�ر خارجية 
اإلم�ارات عبد الله بن زايد آل نهيان. وأش�ارت المصادر 
إل�ى أن االئت�الف ق�دَّم تن�ازالت كبي�رة تض�ّر بالقضية 
السوري�ة في وقت سابق، مبين�ة أن االعتراف باالئتالف 
يضم�ن لدول كثيرة حقوقاً ف�ي سوريا التي تلي مرحلة 
رحيل الرئيس السوري بشار األسد. وأكدت المصادر أن 
بنود االتفاق تنّص "تخفيض عدد عناصر الجيش العربي 
السوري إل�ى 50 ألف جندي"، وأيض�اً "ال يحق لسوريا 

المطالبة بالج�والن إال بالوسائل السياسية، ويتم إجراء 
معاه�دة سالم بين الطرفين بإش�راف الواليات المتحدة 
ودولة قط�ر". كما ينص االتفاق على تجريد سوريا من 
عت عليه قوى  سالحه�ا النووي على وفق البند ال�ذي وقَّ

"التخل�ص  ال�����والي�ات المعارض�ة  بإش�راف 
الكيماوي�ة المتح�دة من جميع  األسلح�ة 
 ، مي�ة ثو لج�ر ا والصواري�خ بجمي�ع و

ذل�ك عل�ى األراضي أنواعه��ا. ويت�م 
 ، " ني�ة د ألر ع�ن ا فضل��اً 

يم  ء تق����د ا ل���و

اسكن�درون الس�وري، والذي تحتل�ه تركيا، إل�ى تركيا 
بحسب البند الذي يقضي ينص  "إلغاء أي مطالبة بلواء 
اسكن�درون، والتنازل لتركيا عن بعض القرى الحدودية 
التي يقطنها تركمان، في محافظتي حلب وإدلب". كما 
وضعت تركيا شروطها على المعارضة في تقليم أظافر 
الك�رد فيها بالبند الذي ين�ص على "طرد جميع 
عناص�ر حزب العمال الكردستاني من سوريا، 
وتسليم المطلوبين منهم. ووضع هذا الحزب 

ت عل�ى الئ���ح�ة  لمنظما ا
كم�����ا اإلرهابي�ة". 

أحد  د تنص  بن�و

االتفاقية على معاقبة كل من روسيا والصين لوقوفهما 
إل�ى جان�ب الرئي�س الس�وري بش�ار األسد ض�د دول 
الخلي�ج والمعارض�ة، إذ ين�ص البند عل�ى "إلغاء كافة 
االتفاقي�ات المبرمة م�ع الشركات الروسي�ة والصينية 
ف�ي مجال التنقي�ب عن الث�روات الباطني�ة والسالح".
كم�ا تعطي بن�ود االتفاقية صالحيات كبي�رة لقطر في 
سوري�ا السيما "السماح لدولة قطر بتمديد خط أنابيب 
الغ�از عب�ر األراض�ي السوري�ة وص�والً لتركي�ا ومنها 
ألوروب�ا"، و"السم�اح بمد خ�ط مياه من س�د أتاتورك 
في تركيا مروراً باألراض�ي السورية وصوالً إلسرائيل". 
وأيضاً، تتعه�د دولتا قطر واإلم�ارات "بإعادة إعمار ما 
خربته الحرب في سوريا، ش�رط حصر امتيازات البناء 
والتنقيب عن النفط والغاز في األراضي السورية والبحر 
المتوس�ط بالش�ركات التابع�ة لقطر ولدول�ة اإلمارات 
فقط"، بحسب االتفاقية. إلى ذلك، تنص بنود االتفاقية 
ل بالقضاي�ا الخارجية لسوريا لمرحلة  أيضا على التدخَّ
ما بع�د سقوط نظ�ام الرئيس السوري بش�ار األسد إذ 
يأت�ي نص البن�ود كالتال�ي "تحجيم العالقة م�ع إيران 
وروسي�ا والصي�ن"، و"قط�ع العالقات مع ح�زب الله 
وحركات المقاومة الفلسطينية".كما تشترط االتفاقية 
على قوى المعارضة، والتي وافقت عليها على أن "يكون 
نظ�ام الحكم في سوريا إسالمي غي�ر أصولي". وذيَّلت 
االتفاقية، بحس�ب المصادر التي سرب�ت الوثائق، على 
أن "يب�دأ تنفي�ذ بنود هذا االتفاق ف�ور تسلم المعارضة 

مقاليد الحكم في سوريا".

يقول"بن عريب" الذي يكره العراقيني الشيعة
 ويتاجر بدم العراقيني السنة: نثمن خطوة العراق بارسال 

100 الف برميل من النفط لألردن ألنه يستحق ذلك !

           بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مص�در مق�رب م�ن منظم�ة 
الهجرة الدولية iom أمس عن فتح المنظمة 
تحقيق�ا ف�ي مكتبه�ا بالعاصم�ة االردنية 
عمان، بإشراف مكتب المنظمة في جنيف، 
بشأن حادث�ة تهديد اح�د موظفي المكتب 

لعائلة عراقية شيعية. 
وكانت وكالة "ش�فق ني�وز" قد نقلت 
ع�ن عراقيين يعيش�ون ف�ي االردن قولهم 
ان عائالته�م تعرضت ال�ى التهديد من قبل 

عاملي�ن ف�ي ال��iom، بسلط�ات المملكة 
في ح�ال اث�ارة قضي�ة تعرضه�م للتهديد 
عل�ى ي�د جماع�ات مجهولة ف�ي المملكة. 
وقال المصدر، الذي طلب عدم االش�ارة الى 
اسم�ه، في تصري�ح صحف�ي أن "منظمة 
الهجرة الدولية فتح�ت تحقيقا في مكتبها 
بالعاصم�ة االردني�ة عم�ان عل�ى خلفي�ة 
الحادثة التي تضمنت تهديد مكتب المنظمة 
ب�األردن لعائل�ة عراقي�ة ش�يعية بسلطات 
المملك�ة". واضاف المص�در ان "التحقيق 
يش�رف علي�ه مكتب المنظم�ة الرئيس في 

سويس�را جنيف"، مشي�را ال�ى ان "نتائج 
التحقي�ق وطبيعة االج�راءات التي ستتخذ 
من قبل المنظم�ة بهذا الخصوص مجهولة 

حتى االن". 
وكان تحقيق "شفق نيوز" قد نقل عن 
اح�دى العراقي�ات اللواتي تعرض�ن للتهديد 
وتدع�ى ع.ر أن موظفة في منظمة الهجرة 
الدولية ال��iom تعاملت معه�ا بشكل يثير 
االستغ�راب "فق�د قالت لي ان ه�ذه ليست 
تهدي�دات، فاألمر طبيعي واألردن بلد آمن"، 
بسلط�ات  هددته�ا  الموظف�ة  أن  وتق�ول 

المملك�ة واج�راءات قانونية ح�ال اثارتها 
الموضوع.

وكانت األردن تمثل واحداً من اتجاهين 
رئيسين للعراقيي�ن النازحين بسبب الحرب 
واح�داث العن�ف الطائفي�ة الت�ي ش�هدها 
الع�راق في االع�وام 2006 � 2007، اضافة 
الى سوريا. وظهرت حوادث تهديد العائالت 
العراقية الشيعي�ة ألول مرة في سوريا وقد 
تعرض�ت هذه العائ�الت، في ه�ذا البلد إلى 
عمليات القت�ل والخطف واالبتزاز فعال على 

أرض الواقع.

اهلجرة الدولية حتقق يف تعرض أرس عراقية يف األردن لتهديد بالتصفية

ودعت البلداوي البرلمان "لمنع هذه الهبات غير المبررة، فضال 
ع�ن منع مساع�دات أخرى اعتبروه�ا إنقاذا ألنظم�ة متهاوية مثل 
إيران وسوريا فلماذا النظر إلى األمور بعين واحدة"، مؤكدة أن "كل 
المساعدات ممنوعة طالما نح�ن في أزمة ومجلس الوزراء مطالب 

بحل أزماته ثم بعد ذلك يلتفت ألزمات الجيران".
وكان�ت الحكومة قد تبرع�ت بملياري دينار إل�ى فلسطين بعد 
األحداث التي ش�هدها قطاع غزة, فيما أهدت "100" ألف برميل من 
النفط إلى األردن وذلك بسب�ب ارتفاع االستهالك المحلي من النفط 
ف�ي الشه�ور التسعة األول�ى من الع�ام الحالي بنسب�ة 17 بالمائة 
مدعوماً بارتفاع كبير في الطلب على الغاز المسال ونمو االستهالك 

من البنزين وسبقتها تبرعات الى دول السودان واليمن وسوريا.

وقال مصدر مطلع أنه تمت إحالة قرار رئيس الوزراء إلى مكتب 
الشكاوى ف�ي رئاسة الحكوم�ة لغرض إب�الغ وزارة الثقافة باألمر 

وإلغاء االتفاق الذي أبرمته مع روتانا لنشر اإلعالنات. 
وأش�ار إلى أن وزير الثقافة سع�دون الدليمي كان قد اتفق مع 
ش�ركة روتانا لإلنتاج الفن�ي السعودية على تنظي�م فعاليات بغداد 
عاصم�ة للثقافة العربي�ة وتسويقها دعائيا وإعالمي�ا، موضحا ان 

قيمة العقد تتراوح ما بين 20 الى 30 مليون دوالر. 
وكان�ت لجنة الثقاف�ة واإلع�الم النيابية قد أعلن�ت مؤخرا أنها 
وجهت استفساراً رسمياً الى وزارة الثقافة بشأن إبرامها العقد مع 
روتان�ا السعودية لتنظيم احتفاالت بغ�داد عاصمة للثقافة العربية، 
مؤك�دة ان ال علم باتفاق الوزارة مع ش�ركة روتان�ا برغم متابعتها 
الحثيث�ة لمجري�ات اإلع�داد لفعالي�ات مهرجان�ات بغ�داد عاصمة 

للثقافة العربية.

نائبة: منح األردن النفط جمانًا 
خمالفة دستورية

          المستقبل العراقي / خاص

كشف�ت مص�ادر نيابي�ة مطلع�ة ان مفوضي�ة االنتخاب�ات تعمل 
باستحي�اء في موضوع تحديث سج�الت الناخبين، الفتة إلى أن مكاتب 
المفوضية في االقليم كردستان تقوم بعمليات ميدانية مكثفة لتحديث 

سجل الناخبين وتسجيل الجدد من المواطنين عنوة. 
وقال�ت المص�ادر إن مفوضية بغ�داد وباقي المحافظ�ات تكتفي 
بتعليق بوست�رات رديئة النوعية وضعيفة من حي�ث التصميم وتكتفي 
به�ا كنوع من التثقيف الذي ال يجدي نفعا مع ثقافة المجتمع العراقي، 
مبينة أن المجتمع هو احوج ما يكون الى دعم واسناد وتثقيف وتوعية 
على مستويات عالية من االحترافية والدقة والمهنية، مشيرة إلى أنه في 
حال ع�دم وجود هذا األمر فان حقوق مئ�ات االف المصوتين ستقضي 

نحبها بين ايدي مفوضي وموظفي المفوضية. 
وبّينت المصادر ان هناك مشكلة كبيرة تتمثل في الوالءات الحزبية 
الت�ي تحكم عم�ل الهيئات المستقلة، منوِّهة إل�ى أن تلك الوالءات تمثل 
عقبة في تطور عمل تلك المؤسسات وفي 
طريق تحقي�ق انجازات افض�ل في مجال 
عمله�ا. وذك�رت أن هن�اك ح�االت يحدث 
فيها أن الموظف المسؤول والمفوض يرى 
ان�ه ال يمكن ان يتلقى االمر من رئيسه في 
حاً  المؤسسة بل من مسؤوله الحزبي، ملمِّ
إلى ان االنتخابات المقبلة لن تكون معبرة 
ولو بنسبة 30% عن صوت العراقيين النها 
ستهمل كما اهملت سابقاً فئات كبيرة من 

الناخبين.

مصادر: الوالءات السياسية تتحكم 
بعمل مفوضية االنتخابات

أنباء عن اختفاء "الوزيرين" 
سعدون الدليمي !!

تتامت ص1
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العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة أمس عن إغالق أكثر من 1800 مؤسس�ة صحية من�ذ مطلع العام الحالي 
وحت�ى مطلع تش�رين األول الماضي نتيج�ة مخالفتها للضوابط الصحية، فيم�ا أكدت أنها وجهت 

إنذارات ألكثر من 1500 مؤسسة صحية في المدة نفسها.
وقال المتحدث باس�م الوزارة زي�اد طارق في بيان صحفي صدر أم�س أن “الوزارة أغلقت منذ 
مطلع العام الحالي وحتى مطلع ش�هر تشرين األول الماضي، 1846 مستشفى وعيادة ومختبرات 
ومراك�ز تخصصية ومجمع�ات طبية”. وأوضح أن “المؤسس�ات الصحية التي ت�م غلقها هي 43 
مستش�فى أهلي�ا، و71 عيادة طبي�ة، و584 مختبرا أهلي�ا، و6 عيادات جراحي�ة، و7 عيادات طبية 
لألس�نان، و1135 محال لذوي المهن وثالثة مراكز تخصصية”، مبينا أن “الوزارة وجهت في المدة 
نفس�ها إنذارات ألكثر من 1500 مستش�فى ومختبر وعيادة طبية أهلية”. وأش�ار إلى أن “من بين 
األس�باب التي أدت إلى الغلق، وجود صاالت للعمليات غير مطابقة للمواصفات ومخالفة الضوابط 

اإلدارية وتلوث بعضها وخلط النفايات الطبية واالعتيادية معا”. 

املالية النيابية لـ                            : 65 ألف درجة وظيفية يف موازنة 
2013.. ومواطنون: الوظائف دعاية انتخابية !!

لجنة العمل: الدرجات ال تكفي.. النزاهة النيابية: التخبط سيد التوزيع

إغالق أكثر من 1800 مؤسسة صحية أهلية مخالفة للضوابط
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     المستقبل العراقي / أمجد صالح ومها بدر 
كش�فت اللجنة المالية في مجلس 
النواب ع�ن تخصي�ص 65 ألف درجة 
وظيفية في موازنة عام 2013، مشيرة 
ال�ى إن األولوي�ة ف�ي نيلها س�تكون 
لموظف�ي العقود. وفيم�ا أكدت لجنة 
العمل والش�ؤون االجتماعية النيابية 
عدم كفاية تلك الدرجات لتثبيت جميع 
موظفي العقود في مؤسسات الدولة، 
أش�ارت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة الى 
وج�ود “تخبط” في الم�ادة المتعلقة 

بتثبيت العقود في الموازنة.
وق�ال عض�و اللجن�ة المالي�ة في 
مجلس النواب أمين هادي في تصريح 
خص ب�ه “المس�تقبل العراقي” أمس 
للموازن�ة  الملحق�ة  “التعليم�ات  إن 
يوج�د ضمنه�ا ن�ص يوف�ر 65 ال�ف 
درج�ة وظيفي�ة، م�ا ع�دا الدرج�ات 
والمهندس�ين  لالطب�اء  المخصص�ة 
والمعلمي�ن والدرج�ات المهي�أة م�ن 
وزارة المالية للمفصولين السياسيين 
وعناصر الصحوات ومجالس اإلسناد 
وغيره�م”، الفت�اً ال�ى إن “األولوي�ة 
تمن�ح لموظف�ي العق�ود لني�ل ه�ذه 
الدرج�ات”. وم�ن جهت�ه ق�ال رئيس 
لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
النيابي�ة يونادم كنا ف�ي حديث له مع 
“المس�تقبل العراقي” أم�س إن “هذه 
ك�م  تكف�ي، ألن هن�اك  ال  الدرج�ات 
هائ�ل من موظفي العق�ود في وزارة 
الكهرب�اء ووزارة البلديات والوزارات 
والمؤسس�ات األخ�رى، وبالرغم من 

انن�ا أوقفنا التعيي�ن بالتعاقد، لكن ما 
زالت هناك أعداد هائلة”. ونّوه كنا الى 
ان�ه “منحت صالحي�ات لوزير المالية 
وبالتنس�يق مع الجه�ات ذات العالقة 
الس�تحداث درجات وظيفية في حال 
احتياجها لس�د الش�واغر والفراغات 
المطلوب�ة والمهم�ة”. إل�ى ذلك قالت 
عض�و لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة عالية 
نصيف في اتصال هاتفي أجرته معها 
“المستقبل العراقي” أمس إن “المادة 
المتعلقة بتثبي�ت العقود في الموازنة 
فيها تخبط واضح، حيث إن الموازنات 
الس�ابقة ل�م يت�م فيه�ا تحدي�د فترة 
معينة يتم تثبيت المتعاقد على المالك 
انتهائه�ا”. واس�تدركت  الدائ�م بع�د 
بالق�ول “ف�ي موازن�ة 2012 منح�ت 
األولوي�ة ف�ي التثبي�ت عل�ى الم�الك 
الدائم للمتعاقدين الذين قضوا فترة ال 
تقل عن 4 س�نوات ف�ي الخدمة، وفي 
موازن�ة الس�نة المقبلة يج�ب أن يتم 
تحدي�د فترة زمنية، ألن عدم تحديدها 
يؤثر على المالكات والعالوة والتقاعد 
وغيره�ا”، مضيفة “يج�ب أن توضع 
أس�س واضحة لتحديد فت�رة الخدمة 
وأن تك�ون هن�اك أولوي�ات”. وفيم�ا 
ش�ددت نصيف عل�ى إن “ت�رك المادة 
م�ن دون تحدي�د فت�رة معين�ة يعني 
للوزراء  خضوعها لألهواء الشخصية 
وتثبي�ت حديثي التعاق�د بدالً ممن هم 
أق�دم منه�م”، أك�دت إن “هن�اك م�ن 
استمرت عقودهم لمدة 8 سنوات ولم 
يت�م تثبيته�م حتى اآلن، لذل�ك نطالب 

بإعط�اء األولوية للمتعاقدين حس�ب 
التقادم الزمني في الخدمة”.

وبس�بب وجود قطاع خاص شبه 
معط�ل ف�ي الع�راق، وع�دم وج�ود 
امتيازات لموظفيه كتلك التي يمنحها 
القطاع العام، يلج�أ معظم العراقيين 
إل�ى العمل ف�ي األخي�ر الذي ل�م يعد 
يستوعب النمو الس�كاني السريع في 
ظ�ل تراجع اإلنت�اج واالس�تثمار في 
البالد. وانتش�رت البطالة نتيجة لذلك 
بش�كل كبير، فقد ق�ّدر البن�ك الدولي 
عام 2011 نس�بة البطال�ة في العراق 
العامل�ة،  الق�وى  بحوال�ي 39% م�ن 
في ح�ال احتس�اب العمال�ة الناقصة 
كمعي�ار للبطال�ة. وفي حزي�ران من 
العام الحالي، أعلن�ت وزارة التخطيط 
إن إحصاءاته�ا تش�ير إل�ى أن نس�بة 
البطالة ف�ي المجتم�ع العراقي بلغت 
16%، م�ا يعني إن ع�دد العاطلين عن 
العم�ل يبلغ أكث�ر من ملي�ون عاطل. 
وتش�هد وزارات الدولة ومؤسس�اتها 
عدداً كبيراً م�ن موظفي العقود الذين 
ينتظرون تثبيتهم عل�ى المالك الدائم، 
اذ تشير تقارير صحفية الى وجود 14 
الف و500 متعاقد في وزارة الكهرباء 
وحده�ا. ويش�كو بع�ض الموظفين 
الت�ي  الوظيفي�ة  الدرج�ات  إن  م�ن 
توفرها الموازنة العامة تمنح حس�ب 
المحس�وبيات والمنس�وبيات ولي�س 
حسب الضوابط التي تراعي التحصيل 
العملي�ة والتقادم  الدراس�ي والخبرة 

الزمني. 

         بغداد/ المستقبل العراقي
عّد عض�و لجنة األمن والدفاع البرلمانية 
قاس�م األعرج�ي أم�س، أن المعرك�ة م�ع 
اإلره�اب غي�ر متكافئة وأنها تمي�ل لصالح 
“اإلرهابيين”، فيما تمنى أن تكون التفجيرات 
األخيرة دافع�ا لتأمين الجهد االس�تخباري. 

وق�ال األعرجي في تصريح صحفي إنن�ا “لم نصل بعد لمرحلة 
النضج االس�تخباري في متابعة المجامي�ع اإلرهابية”، مؤكدا 
أن “هنالك عمليات استباقية، لكن مازال اإلرهاب يختار الزمان 
والم�كان للتفجي�ر”. وتابع أن “معركتنا م�ع اإلرهاب بالتأكيد 
غير متكافئة، وأن تعقيدات الوضع العراقي والمشهد السياسي 
العراقي ترجح الكفة لصالح اإلرهابيين”، مشيرا إلى أن “عندما 
تعتقل جهات أمنية مشتبها بهم، تنبري جهات سياسية للمدافعة 
عنهم وترفع األصوات، فيم�ا تبقى األجهزة األمنية عاجزة وال 
تع�رف ما تفعل مع هذا الجو المش�حون”. وأكد أن “هناك خلال 
اس�تخباريا لدينا”، متمنيا أن “تك�ون التفجيرات األخيرة دافعا 

باالتجاه الصحيح لتأمين الجهد االستخباري”. 

     البصرة/ المستقبل العراقي/ خاص 
طالب العشرات من المواطنين وصيادي األسماك 
في قضاء الفاو، 110 كل�م جنوبي البصرة، الحكومة 
المحلي�ة بالتدخل إث�ر إقدام الس�لطات الكويتية على 
إص�دار حك�م اإلع�دام بالبح�ار العراق�ي ط�ه محمد 
س�بهان ال�ذي أدي�ن بتهم�ة قت�ل جن�دي م�ن خف�ر 
الس�واحل الكويت�ي. وق�ال المتحدث باس�م جمعية 
الخليج العربي لصيد األس�ماك في الفاو عبد الحسين 
الش�وزلي ب�أن تظاه�رة نظمها ذوو المحك�وم عليه 
وزمالؤه كل من حيدر محمود س�بهان وصادق ماجد 
عبد الصادق وحس�ين مجيد عبد النب�ي الذين صدرت 
بحقهم عقوبات بالسجن تراوحت بين السنة الواحدة 
والثالث سنوات.وبين الشوزلي تفاصيل التهمة قائال، 
بان زورقا عراقيا يعمل عليه البحار طه محمد سبهان 
وزم�الؤه كان ف�ي رحلة صيد داخل المي�اه اإلقليمية 
العراقية قبل أن يعترضه زورق تابع لخفر الس�واحل 
الكويتي، الذي حاول اقتيادهم الى السواحل الكويتية، 
وقد صعد أحد حراس الدورية الكويتي زورق البحارة 
العراقيي�ن، وبعد ش�جار بي�ن رج�ال الزورقين أطلق 
زورق الدوري�ة النار على س�فينة الصيد العراقية مما 
أدى إل�ى مقت�ل أحد ح�رس الس�واحل الكويتي، وقد 
أثبتت المحكمة الكويتية في 28-1-2011 بأنه أصيب 
برصاص من بندقية من نوع GC األميركية وهو نوع 

غي�ر متداول في الع�راق، ث�م أن زورق الدورية أغرق 
سفينة الصيد العراقية، وهذا ما أثبته التحقيق الخاص 
بالقضي�ة. وأن حركة األمواج باع�دت بين الزورقين 
بمس�افة قدرتها المحكمة ب�40 مترا، وهي مس�افة 
الرصاص�ة الت�ي أصابت الح�رس الكويت�ي. ويضيف 
الش�وزلي بأن م�ا يتعرض له البح�ارة العراقيون في 
الف�او والمي�اه اإلقليمي�ة ب�ات يتكرر دائم�ا، وهناك 
اعت�داءات متك�ررة من قب�ل خفر الس�واحل االيراني 
ايض�ا، لكن�ه يضيف ب�أن ق�رار حكم البحار س�بهان 
يتزام�ن مع إقدام الس�لطات الس�عودية عل�ى إعدام 
عدد م�ن العراقيين بتهمة تهري�ب المخدرات، محمال 
الس�لطات المحلي�ة والحكومة االتحادية مس�ؤولية 
م�ا يتعرض له البح�ارة، مختتما حديثة ب�أن البحارة 
وذويه�م يحتفظون بح�ق الرد، إذا لم تقم الس�لطات 
العراقي�ة بإنصافهم.ال�ى ذل�ك، دعا مجل�س البصرة 
أمس الحكومة الكويتي�ة إللغاء حكم اإلعدام، مطالبا 
الحكوم�ة االتحادية بالتدخل إلنقاذ حياته، فيما أبدت 
قائممقامي�ة قضاء الفاو اس�تغرابها من الحكم الذي 
اعتبرته “محاولة لالنتقام من العراقيين”.وقال نائب 
رئيس مجلس المحافظة الش�يخ أحمد الس�ليطي في 
تصري�ح صحف�ي أن “الحكومة المحلي�ة في البصرة 
تطالب الحكومة الكويتية بإطالق س�راح الصياد طه 
محمود س�بهان بال ش�روط”، مبينا أن “محاكمته لم 

تكن عادلة، وليس من الصحيح أن تتم بهذه الطريقة”. 
وطالب الس�ليطي الحكومة “بس�رعة التدخل واتخاذ 
اإلجراءات القانونية الكفيل�ة بإعادة الصياد إلى أهله 
سالماً”، مشيرا إلى أن “الصياد المحكوم باإلعدام هو 
واح�د من أصل أربعة صيادي�ن اعتقلته قوة من خفر 
السواحل الكويتية في العام الماضي في عرض البحر 
بعد إط�الق النار عليهم وضربه�م وإغراق زورقهم”. 
من جانبه، قال قائممقام قضاء الفاو وليد الش�ريفي 
في تصريح صحفي إن “اهالي الفاو يستنكرون حكم 
اإلعدام الصادر بحق الصياد طه محمود سبهان، فضالً 
عن أحكام جائرة أخرى تتعلق بنفس القضية صدرت 
بح�ق صيادين آخرين من أبن�اء القضاء”، موضحاً أن 
“الصي�اد المحكوم باإلعدام لم يطل�ق النار على أحد، 
ولم يكن بحوزته أي س�الح ناري”. وأش�ار الشريفي 
إلى أن “جميع الصيادي�ن العراقيين تخضع زوارقهم 
ال�ى تفتيش دقي�ق ف�ي الس�يطرة البحري�ة الواقعة 
عند مدخل ش�ط الع�رب قبل الس�ماح له�م بالتوجه 
الى البح�ر”، مضيفاً أن “النظ�ام الكويتي يحاول من 
خالل إص�دار حكم اإلعدام على صي�اد بريء اإلنتقام 
من الشعب العراقي”. ولفت إلى أن “الحكم سيخضع 
تلقائياً للتميي�ز، وال بد أن تتدخ�ل الحكومة العراقية 
بس�رعة إلقن�اع النظ�ام الكويت�ي بض�رورة تحقيق 
العدالة والكف عن إيذاء الصيادين”. وأصدرت محكمة 

الجناي�ات ف�ي دول�ة الكويت قب�ل ثالثة أي�ام حكماً 
باإلعدام شنقاً على الصياد طه محمود سبهان إلدانته 
بقت�ل وكيل العريف في خفر الس�واحل الكويتية عبد 
الرحمن موس�ى عب�د الرحمن، كم�ا حكمت بالحبس 
لمدة ثالث سنوات على الصيادين صادق ماجد وحيدر 
محم�ود، ولمدة س�نة على صي�اد دون س�ن الثامنة 
عش�ر يدعى حسين عبد المجيد، وفي القضية نفسها 
أص�درت المحكم�ة ذاته�ا أحكام�اً غيابية بالس�جن 
المؤب�د عل�ى أربع�ة صيادي�ن عراقيين آخري�ن، هم 
األشقاء محمد س�بهان وعلي سبهان ونصار سبهان 
وحسين سبهان.وقد صدرت تلك األحكام على خلفية 
حادث وقع في 10 كانون الثاني 2011، عندما تعرض 
زورق صي�د عراق�ي إلى هجوم من قب�ل ثالثة زوارق 
قتالية صغيرة تابعة لخفر الس�واحل الكويتية، حيث 
قامت باعتراضه ومحاصرته ولدى محاولته التملص 
م�ن االحتجاز بعد صعود أحد عناصر خفر الس�واحل 
الكويتية على ظه�ره أطلقت ال�زوارق الكويتية النار 
عل�ى ال�زورق وأغرقته ف�ي مكانه، ومن ثم انتش�لت 
أربعة صيادين واعتقلتهم، ومنهم الشاب حسين عبد 
المجي�د الذي أصيب خ�الل الحادث بج�روح خطيرة، 
فيما س�ارعت دورية من الق�وة البحرية العراقية الى 
انتشال أربعة آخرين من طاقم الزورق بعد أن أوشكوا 

على الغرق في منطقة بحرية حدودية.

الكويت حتكم بإعدام الصياد العراقي طه سبهان.. والفاو تطالب بغداد برسعة التدخل إلنقاذه

الدفاع النيابية: معركتنا ضد 
اإلرهاب غري متكافئة

ى رئيس الوزراء..  وحيتل مزرعة الدبوين !! مجال البطيخ يتحدَّ

بعد أن احتجزتهم لمدة عامين بتهمة قتل أحد أفراد خفر السواحل

          بغداد/ المستقبل العراقي
أم�س  النق�ل  وزارة  أعلن�ت 
ع�ن تشكي�ل لجنة برئاس�ة مدير 
المرور العام�ة وعضوية ممثلين 
ع�ن قيادة عملي�ات بغداد ومكتب 
القائ�د الع�ام للق�وات المسلح�ة 
لمعالج�ة االختناق�ات المروري�ة 
ف�ي بغداد، فيما أك�دت أن تشكيل 
اللجن�ة ت�م بتوجي�ه م�ن رئي�س 
الوزراء نوري المالكي. وقال مدير 

عام الشركة العامة لنقل المسافري�ن والوفود التابعة للوزارة 
ع�ادل الساع�دي في تصري�ح صحفي إن�ه “تم تشكي�ل لجنة 
إلعداد تقرير بشأن حركة السير والمرور ومعالجة االختناقات 
المروري�ة في بغداد”، مبين�ا أن “تشكيل اللجنة تم بتوجيه من 
رئي�س الوزراء ن�وري المالكي”. وأوض�ح أن “اللجنة برئاسة 
مدير الم�رور العامة اللواء الركن محم�د بدر ناصر وعضويته 
ومدي�ر عام الشركة العامة إلدارة النق�ل الخاص كممثلين عن 
وزارة النق�ل، إضافة إلى عضوية اللواء الركن علي هادي احمد 
كممثل عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة والعميد الركن 

سعد نعيم عبد الله ممثل عن قيادة عمليات بغداد”.

جلنة ملعاجلة االختناقات 
املرورية يف بغداد

           المستقبل العراقي / خاص
كش�فت مص�ادر مطلعة ف�ي محافظة 
واسط عن قيام النائب في العراقية البيضاء 
جم�ال البطي�خ باالس�تيالء عل�ى مزرع�ة 
الدبون�ي أم�س األربع�اء من خ�الل تنظيم 

اعتصام صوري أمام المزرعة.
وقالت المصادر “للمستقبل العراقي” إن 
البطيخ منع دخول المزارعين والمهندسين 
من دخول المزرعة لممارس�ة أعمالهم في 
محاول�ة لتحّدي ق�رار المحاك�م العراقي، 
فض�اًل ع�ن عصي�ان أم�ر رئي�س ال�وزراء 
نوري المالكي الذي الذي يقضي ببمارس�ة 
العاملي�ن في المزرعة بمهامهم، حتى البت 

بقرار القضاء العراقي بأمر المزرعة.
وأش�ارت المص�ادر إلى أن ق�رار رئيس 
�ت ب�ه محافظة واس�ط،  ال�وزراء ق�د بلغِّ
يقضي بس�تغالل الفالحين لموسم الزراعة 
الشتوي دعماً للزراعة في البالد، مستدركة 
بالق�ول إال أن البطي�خ أصر عل�ى االحتالل 
المزرعة، بع�د أن ضمن س�كوت محافظة 
واس�ط ومجلس المحافظ�ة ألن له أقارب 

في هذه الدائرتين.
م�ن جانبهم، ق�ام العاملي�ن بالمزرعة 
بمظاهرة واس�عة أمام مجل�س المحافظة 
م�ن  منعته�م  المحافظ�ة  ش�رطة  أن  إال 
التظاهر وفرقته�م بالعصي، ما دفع أهالي 

المحافظ�ة إل�ى االس�تهجان ع�ن وق�وف 
مجلس المحافظة والشرطة بالصمت تجاه 

قضيتهم، ونهيهم عن المطالبة فيها.
واستهجن سياسيون ومنظمات مدنية 
قي�ام البطيخ به�ذا األمر، عادي�ن أنه يمثَّل 
تج�اوزاً عل�ى القان�ون وعل�ى الس�لطات 

القضائية.
وأش�ارت مص�ادر إل�ى أن البطي�خ قام 
قب�ل م�ّدة باالس�تيالء عل�ى أراض زراعية 
ف�ي محافظ�ة الك�وت، وج�اء اس�تيالءه 
�ع يقوم  على مزرع�ة الدبوني كخّطة توسِّ
بها بمس�اعدة أقربائ�ه الذي�ن يعلمون في 

المحافظة ومجلس محافظة واسط.

اغتيال عائلة من سبعة أشخاص بينهم أطفال يف الطارمية
          بغداد/ المستقبل العراقي

اغتيل سبعة أشخاص بينهم ثالثة أطفال، من عائلة واحدة ينتمي 
أمس،  فجر  مسلح  هجوم  في  الصحوة  لقوات  أبنائها  من  اثنان 
وزارة  في  مصدر  وقال  وطبية.  أمنية  مصادر  أفادت  حسبما 
الداخلية ان “مسلحين مجهولين اغتالوا سبعة اشخاص من عائلة 
واحدة داخل منزلهم في منطقة الطارمية “ دون ذكر اي تفاصيل 

أخرى.
“مجهولين  ان  الطارمية  شرطة  في  نقيب  برتبة  ضابط  وأكد 
اغتالوا بأسلحة مزودة بكواتم للصوت عند فجر أمس عائلة واحدة 
داخل منزلها في قرية البوفراج الواقعة في الطارمية”. وأضاف 
وسبعة  وثالثة  عامان  عمرهم  أطفال  ثالثة  الضحايا  “بين  ان 
أعوام، إضافة الى احد عناصر الصحوة وزوجته ووالديه”. وأكد 
مصدر طبي في المركز الصحي لقرية البوفراج تلقى جثث سبعة 

أشخاص بينهم ثالثة أطفال.

ّتسبب بخسائر مادية كبيرة
البصرة تغرق !!
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كتبن�ا وكتب غيرن�ا عن الوض�ع الصحي في 
الع�راق فيما يتعلق بتفش�ي األم�راض االنتقالية 
الصح�ي  المش�روع  االنتقالي�ة, وغي�اب  وغي�ر 
بمس�توى ما وصلت إليه الدول المتقدمة والدول 

التي في طريقها إلى التقدم.
وقلن�ا أكث�ر م�ن م�رة أن الوض�ع الصح�ي 
ف�ي الع�راق يحت�اج إل�ى الش�روع بالخصخصة 
الس�يما عل�ى مس�توى الخدم�ات العالجي�ة في 
المستش�فيات بع�د أن ظهر جلي�ا رداءة الخدمة 
داخ�ل المستش�فيات الحكومي�ة وعج�ز إدارات 
المستش�فيات ع�ن الس�يطرة عل�ى تلكؤ بعض 
الم�الك الطبي ف�ي الخدمة وتم�رد البعض اآلخر 
لمصالح ش�خصية نفعي�ة على حس�اب المهنة 
اإلنسانية التي قلنا عنها بأنها تحتضر في العراق 
بع�د أن س�جلت نقاب�ة األطب�اء غياب�ا واضحا, 
وانش�غلت وزارة الصح�ة بروتين العم�ل اإلداري 
ال�ذي أصبح في العراق عموم�ا وفي كل الوزارات 
ومنها وزارة الصحة مترهال كس�وال يشوه صورة 
الدول�ة التي تنف�ق ملي�ارات من ال�دوالرات على 
األدوية واألجهزة والبنايات والخدمات وااليفادات, 
والنتيجة من وراء كل ذل�ك نجد مرضانا أصبحوا 
نهبا لمكاتب السمس�رة للعالج في خارج العراق 

حتى أصبحت الهند مثاال على ذلك.
والس�بب من وراء ذلك أوال ه�و المالك الطبي 
واالس�تثناء فيم�ا نذك�ر موج�ود ولكن�ه قلي�ل 
ومغي�ب, ث�م اإلدارات ثاني�ا الت�ي ع�رف اغلبه�ا 
بالضع�ف وارتهانه�ا لتأثي�رات أعض�اء مجل�س 
النواب وأعضاء مجالس المحافظات ومس�ؤولي 
اإلدارة في المحافظات, وهذه جميعها من نتائج 
المحاصص�ة التي لم تكن س�ببا لفش�ل العملية 
السياس�ية فق�ط وإنم�ا كان�ت الس�بب لفش�ل 

الحكومة ومؤسسات الدولة وإداراتها .
أم�ا الم�الك الطب�ي فله حدي�ث آخ�ر يتعلق 
بتحليل المقط�ع التاريخي الذي يمر به المجتمع 
العراق�ي من حيث انخفاض المس�توى األخالقي 
وح�دوث التنافر والتناش�ز االجتماعي الذي افقد 
الثق�ة بين األفراد وأش�اع روح التذم�ر والضجر, 
وه�ذه الحال�ة أثم�رت ضياع�ا كان م�ن نتيجته 

ظهور حاالت مثل:
1- االيمو

2- البريكية
3- المثلية

هذا على مس�توى فئ�ة األعمار الش�ابة , أما 
عل�ى فئة بقية األعمار فت�وزع التأثير على إنتاج 

مايلي:

1- فقدان الثقة
2- التشاؤم

3- الكآبة
4- الجشع والطمع

5- قلة اإلنتاج نتيجة عدم الرغبة في العمل
والم�الك الطبي ج�زء من المجتم�ع العراقي 
يتعرض إلى ما يتعرض ل�ه المجتمع من أمراض 
سلوكية وتأثيرات نفسية واقتصادية، فنحن أمام 
حال�ة اجتماعية تش�كل ظاهرة مرضي�ة تحتاج 
ال�ى مواجهة عقالني�ة  ادواته�ا المعرفة أوال مع 
م�ا يقتضيه الحس�م كرادع البد من�ه في الحاالت 

الضرورية.
وما يقوم به القضاء اليوم من إصدار عقوبات 
رادعة بحق بعض المالكات الطبية التي تلبس�ت 
بقضايا تس�يء للمهنة وللمجتمع والدولة, ولكن 
ه�ذا ال�ردع يظل مع�زوال ع�ن اس�تكمال العالج 
اإلصالح�ي الذي يحتاج إلى مش�روع تتظافر فيه 
جه�ود جميع الحاضن�ات المؤثرة ف�ي المجتمع 

العراقي .
ومن أمثل�ة المظاهر الس�لبية للمالك الطبي 

في العراق اليوم وهي كثيرة والشائع منها مثل:
1- طريق�ة المعاين�ة في العي�ادات الخاصة 
لألطب�اء والت�ي أصبح�ت موضع تن�در المرضى 
ومن معهم من أقاربهم مثلما هي تندر واشمئزاز 
الن�اس عموم�ا ومن األرقام التي تس�جل في هذا 

الصدد :
ا - المبالغة باستقبال أعداد كثيرة من المرضى 
تصل ما فوق الخمس�ين مريضا وأحيانا يتجاوز 
العدد المائة في سويعات قليلة ال يمكن ان تكون 
موضع اطمئنان على سالمة سير الفحص الطبي 

بقواعده العلمية واألخالقية.
ب - ميل اغل�ب األطباء إل�ى معاينة المرضى 

بصورة جمعية “5” مثال .
ت - وه�ذه الحال�ة لم تس�تثن منه�ا طبيبات 

الوالدة والنسائية
ث - غياب التعامل اإلنساني مع المريض .

ج - عدم نظافة العيادة الطبية الخاصة وعدم 
وجود مرافق صحية في اغلبها .

ح - ع�دم مراع�اة الحالة الصحي�ة للمرضى, 
فعيادة طبيب العظام والكسور او طبيب األمراض 
القلبية ق�د تكون في الطابق الراب�ع او الخامس 
م�ع عدم وجود المصاع�د الكهربائية وان وجدت 

فعدم وجود الكهرباء .
2- عدم االلتزام بالضوابط العلمية واألخالقية 
ف�ي لوح�ات التعري�ف باختص�اص الطبيب مما 

يوق�ع المريض بخ�داع يروح ضحيت�ه بحيث لم 
يحص�ل على نتيج�ة مرضية للش�فاء بع�د دفع 

رسوم المعاينة والمختبر واألشعة.
2- استغالل حاجة المريض للشفاء بطريقة 
ال أخالقي�ة حي�ث تت�م عل�ى حس�اب المري�ض 
صفق�ات مابي�ن بع�ض االطب�اء والصيدلي�ات 

والمختبرات واألشعة والسونار.
3- اس�تغالل حاجة المريض للعمل الجراحي 
الس�ريع بتوجيه�ه إل�ى المستش�فيات الخاصة 

لجهة االنتفاع المادي .
وعندما ش�رعت وزارة الصحة بفتح األجنحة 
الخاص�ة الت�ي بدأت بنس�بة 25|0 م�ن مجموع 
األس�رة للتخفي�ف ع�ن الضغ�ط ال�ذي تواجهه 
الردهات العامة وبس�عر “50000” دينار للسرير 
الواحد, والن هذه الخطوة لم تكن مدروس�ة جيدا 
لذل�ك تحولت إلى تس�عيرة خاص�ة وجديدة على 
مستوى تس�عيرة غرفة العمليات وأجور الطبيب 
الج�راح وأجور طبي�ب التخدير والم�الك الطبي, 
مم�ا فت�ح فرص�ة امام جش�ع بع�ض المالكات 
الطبية المصابة بالجش�ع قبل ذل�ك في عياداتها 

الخاصة كما بينا ذلك.
وهن�ا أصب�ح المريض صيدا ثمين�ا ألصحاب 
الجش�ع ممن تخلوا عن مبادئ المهنة اإلنس�انية 
وحولوه�ا إل�ى تج�ارة مق�ززة ومقرفة ب�أرواح 
الناس الس�يما الفقراء منهم، فمثال أجور عملية 
والدة قيصري�ة لليلة واحدة تكلف “500000” أي 
نصف مليون دينار عراقي في مستشفى حكومي 

عمومي !
فأين سيجد المريض الفقير المحتاج للرحمة 
من يخفف عليه أزمت�ه المرضية وأعباؤه المالية 
وه�و يواجه هذا الجش�ع الذي يق�ول له ال توجد 
أس�رة لدخولك للمستشفى الحكومي إال األجنحة 
الخاص�ة فيق�ع في مصي�دة وورطة لم يحس�ب 

حاسبها ؟
وبهذا اللون من االلتفاف تحولت المستشفيات 
خاص�ة  مستش�فيات  إل�ى  العام�ة  الحكومي�ة 
تتقاضى أس�عارا ترهق المري�ض العادي وتحرم 
المري�ض الفقير من تحصيل الع�الج ألنه اليوجد 
ضاب�ط يحمي المريض من جش�ع المالك الطبي 

الذي تحدثنا عن سلوكيته في عياداته الخاصة.
مستش�فياتنا  نق�دم  أصبحن�ا  الي�وم  إنن�ا 
الحكومية العامة إلى وس�يلة لجش�ع الجش�عين 
ومحط�ة لزي�ادة آالم الفق�راء والمحرومي�ن من 
المرضى, وبذلك نكون قد خالفنا الدستور العراقي 
الذي اق�ر وثبت مجانية الصحة والتعليم , ومثلما 

اعتدي على مجانية التعليم بالدروس الخصوصية 
من وراء ظهر المؤسس�ة التربوي�ة كذلك اغتيلت 
الخدم�ات الصحي�ة المجانية في المستش�فيات 
الحكومية أكثر من مرة, مرة بسبب جشع المالك 
الطبي, ومرة بس�بب س�وء إدارة وتخطيط وزارة 
الصحة والتي لم تحس�ب حساب ما معنى وجود 
األجنحة الخاصةأمام شهية غير محدودة للطمع 
والجش�ع ال�ذي يتعام�ل ب�ه البعض م�ن المالك 
الطب�ي ال�ذي أصبح يش�كل أغلبية تكب�ل أعمال 

اإلدارة, وتحبط كل توجه نحو اإلصالح.
إن مشروعا للخصخصة في الخدمة العالجية 
على مس�توى المستش�فيات بلح�اظ وجود مثل 
ما ظه�ر عندنا من مالك طبي غير ملتزم بمبادئ 
وأخ�الق المهن�ة الطبي�ة وه�ي مهن�ة إنس�انية 
عالمي�ة احترمته�ا ش�عوب وتس�اهلت بحقه�ا 
ش�عوب نصيبها من التخلف كبير ومنها ش�عبنا 
الذي يتحمل الكثير منه فس�اد االنتخابات وفساد 
الحكوم�ة وفس�اد المس�ؤولين مثلم�ا يتحم�ل 
فس�اد المالك الطبي وتمرده على القيم وأخالقية 
المهنة.ومثلما فس�د مش�روع االيف�ادات الطبية 
وأصب�ح عبئ�ا عل�ى اإلدارة والم�ال الع�ام كذلك 
أصبحت األجنحة الخاصة مشروعا لتحقيق طمع 
الطامعين وجشع الجاشعين واضطهاد المرضى 
وعوائله�م نتيج�ة غي�اب التخطي�ط واإلش�راف 
ال�ذي يضع األم�ور ف�ي نصابها الصحي�ح وذلك 
هو الذي ينصف المواط�ن وحتى ال يبقى الوضع 
الصح�ي معرض�ا للتجاذبات وإهم�ال كما حدث 
ف�ي موض�وع البطاق�ة التمويني�ة وارتداداته�ا، 
فإن االلتفات ال�ى الوضع الصحي في العراق هو 
واج�ب كل المخلصين, ألن إهمال�ه يعقد الوضع 
السياسي واالجتماعي ويمهد النفجارات ال تحمد 

عقباها.

األجنحة اخلاصة تطيح باخلدمة املجانية للمستشفيات احلكومية 

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

إضـاءات

الشركات فقدت الثقة بالمصارف ومكاتب الصيرفة

في غضون ثمانية أشهر فقط

متخصصون: أزمة املركزي احلالية أرضت باالستثامر واالقتصاد الوطني

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت م����ؤسس�ة الهج�رة 
ع�دد  أن  األميركي�ة  والمواطن�ة 
العراقيي�ن الذي�ن ت�م توطينه�م في 
الواليات المتح�دة مع اقتراب الذكرى 
الس�نوية األول�ى النس�حاب الق�وات 
األميركي�ة بل�غ 2500 ش�خص من�ذ 
أك�دت  فيم�ا  الماض�ي،  آذار  ش�هر 
صحة والي�ة ميش�غان أن العديد من 
المهاجري�ن العراقيي�ن إل�ى الوالي�ة 
يعان�ون م�ن أع�راض “اضطراب�ات 

نفسية وعقلية”. 
وقال�ت صحيفة ديتروي�ت نيوز 
األميركي�ة في تقرير نش�رته االثنين 
إن “والية ميش�غان األميركية تش�هد 
تدف�ق أع�داد جديدة م�ن المهاجرين 
العراقيين الباحثين عن حياة أفضل”، 
مش�يرة إل�ى أن “أكثره�م يعاني من 
أمراض نفس�ية وعقلية، ويواجهون 
التأقل�م م�ع الوض�ع  صعوب�ة ف�ي 
الجدي�د، فضال عن ع�دم تمكنهم من 

الحصول على عالج”. 
وتابعت الصحيف�ة أن “الالجئين 
الذي�ن يعان�ون من ه�ذه اإلمراض ال 
يمكنهم مراجعة أطباء نفسيين ألنهم 
ال يمتلك�ون ضمانا صحيا، وليس�ت 
لديهم أم�وال لمراجعة طبيب”، الفتة 
إلى أن “كش�فية الطبي�ب تكلف نحو 

200 دوالر”. 
وأش�ارت الصحيفة إل�ى “وجود 
منظم�ات ع�دة ف�ي ديت����روي�ت 
ونفس�ية  صحي�ة  خدم�ات  توف�ر 
مجاني�ة لالجئي�ن، ولكن بس�بب قلة 
المخصصات المالية فإن كل مجموعة 
بإمكانها توفير خدمات لعدد محدود 
ج�دا من الالجئين”، مبينة أن “مكتب 
إعادة توطي�ن الالجئي�ن الممول من 
الكونغرس هو المس�ؤول عن صرف 

األموال لهذه الخدمات”. 
أن  إل�ى  الصحي���ف�ة  ولفت�ت 

الهج�رة  مؤسس�ة  “إحصائي�ات 
والمواطن�ة األميركية أك�دت أن نحو 
ف�ي  توطينه�م  ت�م  عراق�ي   2500
الوالي�ات المتحدة من�ذ آذار الماضي 
م�ن هذا العام”. وذكرت الصحيفة أن 
“خمسة منظمات في والية مشيغان 
تم تمويلها الس�نة المالي�ة الماضية 
بمنح من قبل مؤسسة إعادة التوطين 
دوالر”،  ملي�ون   1.32 ق�دره  بمبل�غ 
مبين�ة أن “هذه األموال صرفت للذين 
يعانون من اضطرابات نفسية خاصة 

الذين تعرضوا لممارسات تعذيب”.
ولفت�ت الصحي����ف�ة إل�ى أن 
المش�هورة  الناش�طة  “الجمعي�ات 
للجالي�ة العربي�ة ف�ي ه�ذا المج�ال 
ه�ي جمعي�ة “اكس�يس”، وتتس�لم 
125 ألف دوالر س�نويا من مؤسس�ة 
إع�ادة توطين الالجئي�ن تحت عنوان 
“منح عرقية” وه�ي تعطى لالجئين 
س�يكونون في المس�تقبل أفرادا من 

الشعب األميركي”. 
وكان�ت مس�اعدة نائ�ب وزي�رة 
الخارجية األميركية لشؤون الالجئين 
والهج�رة كيلي كليمنت�س أعلنت في 
10 تم�وز 2010، أن حكوم�ة بالدها 
قبلت طلب�ات لجوء ألكثر من 47 ألف 
عراق�ي من�ذ ع�ام 2007، فيما لفتت 
إلى أن مبلغاً ثابتاً سيدرج كل عام في 
الميزاني�ة األميركي�ة لدع�م الالجئين 

العراقيين قدره 387 مليون دوالر. 
وأدت األح�داث الت�ي م�رت على 
الع�راق بع�د الح�رب ف�ي 2003 إلى 
هج�رة العدي�د م�ن العراقيي�ن إل�ى 
الوالي�ات المتح�دة في عملي�ة نزوح 
طائفي�ة وقومية واس�عة ف�ي داخل 
العراق، حيث هجر اآلالف من الشيعة 
الس�نة  عليه�ا  يغل�ب  مناط�ق  م�ن 
وبالعك�س، كم�ا ون�زح اآلالف م�ن 
المس�يحيين والكرد وقوميات أخرى 
م�ن مناطق بوس�ط وجن�وب العراق 

إلى شماله.

2500 عراقي هاجروا إىل أمريكا
 أغلبهم يعاين أمراضًا نفسية

    بغداد/ المستقبل العراقي

تعان�ي السياس�ة المالية ف�ي البلد أزمة 
حادة بعد اتهام محافظ البنك المركزي وبعض 
العاملين فيه بالفساد المالي. وفي أثرها تمت 
إقال�ة المحافظ وإحالة بعض مدراء البنك إلى 
القضاء، حي�ث قال عدد من الن�واب والخبراء 
الماليين في تصريحات صحفية، أن أزمة البنك 
المركزي الحالية أثرت في النشاط االقتصادي 
الع�ام ف�ي البلد م�ن ناحية عزوف الش�ركات 
االس�تثمارية من الدخول إل�ى العراق وفقدان 
الثقة ببعض المصارف ومكاتب الصيرفة من 
قبل المواطنين، فضالً عن تشويه سمعة البنك 
المركزي في الخارج. وقرر مجلس الوزراء في 
وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية 
عب�د الباس�ط ترك�ي إلدارة البن�ك المرك�زي 
س�نان  الس�ابق  للمحاف�ظ  خلف�اً  العراق�ي 

الش�بيبي. مق�رر لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النائب عن التحالف الكردس�تاني محما خليل 
أكد، أن قضية البنك المركزي واتهام محافظه 
بالفس�اد المالي اثر كثيراً في دخول الشركات 
األجنبية لالستثمار في العراق. وقال خليل، إن 
االس�تثمارات األجنبية تبحث ع�ن البيئة التي 
تحتوي عل�ى نظام بنكي رصين للحفاظ على 
أموالهم، مش�يراً إلى ان قضية البنك المركزي 
الحالية عكست صورة سيئة عن الواقع المالي 
في العراق، ما جعل المستثمرين يعزفون عن 
الدخول إلى البلد لغرض االس�تثمار. وأضاف، 
أن قضية البن�ك المركزي عكس�ت ايضاً على 
النش�اط المصرف�ي من خ�الل فق�دان الثقة 
م�ن قبل المس�تثمرين وذوي الرؤوس األموال 
العالي�ة وحت�ى المواطني�ن بها بس�بب اتهام 
بعض المص�ارف بالتواطؤ مع البنك المركزي 

في عمليات تهريب العمالت الصعبة للخارج.

وكان رئي�س ال�وزراء ن�وري المالكي قد 
ق�ال ف�ي تصري�ح س�ابق، إن رؤوس�اً كبيرة 
ستسقط بقضية البنك المركزي، وان محافظ 
البنك كان يرفض إعالمنا بأي ش�يء، وهو من 
يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدوالرات 
ويحرك الس�وق والدينار، في حي�ن الحكومة 
لي�س له�ا أي دخ�ل أساس�اً، على ح�د قوله. 
فيما أتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
الحكوم�ة بتدخلها ف�ي عمل البن�ك المركزي 
من دون وجهة حق مما يهدد بانهيار اقتصاد 
البالد. وذكر الص�در في بيان: أن اقتصاد البلد 
مهدد وعلى حافة االنهيار السيما بعد تدخالت 
رئاس�ة الوزراء بعمل البن�ك المركزي العراقي 
بغي�ر ح�ق وال ه�دى وال كت�اب مني�ر، داعياً 
مجلس الن�واب إلى العمل عل�ى إنقاذ اقتصاد 
الع�راق. فيم�ا أك�د محاف�ظ البن�ك المركزي 
السابق س�نان الش�بيبي، إن مش�كالت البنك 

المرك�زي مع الحكومة تتمثل بطلب الحكومة 
من احتياط�ي البنك، وان ه�ذه القضية كانت 
األساسية في مش�كالت الحكومة والبنك منذ 

عام 2009.
م�ن جهت�ه، أف�اد الخبي�ر المال�ي حامد 
الموس�وي، ب�أن العراق خس�ر أم�واال طائلة 
نتيجة لخروقات عم�ل البنك المركزي األخيرة 
تحدي�داً بعملي�ة بيع العمل�ة الصعب�ة. وقال 
الموس�وي في تصريح صحفي، إن أزمة البنك 
المركزي األخي�رة كبدت العراق أم�واال كثيرة 
نتيجة لس�وء إدارة السياسة المالية في البلد، 
ع�ن طريق تهري�ب العم�الت الصعبة وحاالت 
غس�يل األموال. وأض�اف: أن التقرير الذي اعد 
من قبل اللجن�ة التحقيقية في مجلس النواب 
أعطى أدلة وتفاصي�ل عن وجود خروقات في 
بي�ع العملة الصعبة، ولكن كان من المفترض 
أن يعد ه�ذا التقرير بوقت مبكر للحفاظ على 

الرصيد السيادي للعملة الصعبة. ودعا الخبير 
المال�ي اإلدارة الجدي�دة للبن�ك المرك�زي إلى 
ض�رورة الحفاظ عل�ى االحتفاظ على س�عر 
صرف الدين�ار مقابل ال�دوالر وعلى االحتياط 

النقدي للعملة الصعبة.
من جانبه�ا، أكدت عضو اللجن�ة المالية 
نجيبة نجيب أن أزمة البن�ك المركزي األخيرة 
س�يكون له�ا تأثير على مس�توى االس�تثمار 
الخارج�ي للبل�د. وقال�ت إن االته�ام األخي�ر 
الموجه ضد محافظ البنك المركزي ومساعديه 
وبعض المدراء في البنك سيكون له تأثير على 
االستثمار الخارجي للبلد، السيما أن الوضعين 
األمني والسياسي ال يشجعان على االستثمار 
ف�ي الوقت الحالي. وأضاف�ت نجيب: أن البنك 
المركزي يعد مؤسس�ة مالية ذات طابع دولي 
وال يمكن المساس بها ألنها خاضعة لمراقبة 
ومتابعة البن�ك الدولي وصندوق النقد الدولي، 

مش�يرًة إل�ى أن اإلدارة القديم�ة للبن�ك كانت 
كفوءة وذا خبرة في المجال المالي.

وكان عضو اللجنة التحقيقية بشأن عمل 
البن�ك المركزي هيث�م الجبوري أك�د، في 14 
تش�رين األول 2012، ص�دور مذكرات اعتقال 
ومنع سفر بحق محافظ البنك المركزي سنان 
الشبيبي ومسؤولين في البنك، وفيما اعتبر أن 
بقاء المحافظ في الخارج سيثبت تهم الفساد. 
وقد طالبت اللجن�ة المالية في مجلس النواب 
متهمي محافظ البنك المركزي بتقديم األدلة، 
فيم�ا أعربت عن خش�يتها م�ن أن تكون هذه 
االتهامات “اس�تهدافاً سياسياً” للبنك. وأعلن 
البن�ك المركزي في، كان�ون الثاني 2012، أن 
ارتفاع س�عر الصرف للدوالر أم�ام الدينار في 
األس�واق العراقية، إضافة إلى ارتفاع مبيعاته 
من العمل�ة الصعبة يع�ود إلى تموي�ل تجارة 

دول الجوار من قبل التجار العراقيين.
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      المستقبل العراقي/ متابعة

تابعِت الواليات المتحدِّة عن كثب األحداث الجارية في 
مصر التي تش�هد تظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار 
اصدره الرئيس محمد مرس�ي عزز بموجبه صالحياته، 
على وفق ما افاد مسؤولون اميركيون. وقالت المتحدثة 
باس�م وزارة الخارجي�ة فيكتوري�ا نوالن�د ان الوض�ع 
يتط�ور، س�اعية لتهدئة المخاوف م�ن ان يكون محمد 
مرس�ي، اآلتي م�ن صفوف االخ�وان المس�لمين والذي 
انتخ�ب بعد اطاحة حس�ني مبارك عام 2011، يس�عى 
لالس�تئثار بالس�لطة.وكان الرئيس المص�ري قد اصدر 
الخميس إعالنا دستورياً حصن به االعالنات الدستورية 
والقواني�ن والق�رارات التي اصدرها وجعله�ا غير قابلة 
للطع�ن عليها بأي طري�ق وأمام أية جه�ة. ونص ايضا 
على انه ال يجوز الية جهة قضائية حل مجلس الشورى 
أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما 
انهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات مرس�ي ومصير 

الجمعية ومجلس الشورى المنظورة أمام القضاء.
غي�ر ان نوالند لفتت الى ان مرس�ي اجرى محادثات 
م�ع المجلس االعلى للقضاء ومع قيادات سياس�ية في 
محاول�ة إليجاد مخ�رج من االزم�ة السياس�ية الحادة 
واوضح ان مرس�ومه “مؤق�ت”. وقالت “اعتق�د اننا ال 
نزال نجهل ما الذي س�ينتج عن هذه “المحادثات” لكننا 
بعي�دون جدا عن “حاكم” متس�لط يقول ببس�اطة هذا 
او ال ش�يء”.لكن المتحدث�ة حذرت االس�بوع الماضي 
م�ن ان “اح�د تطلعات الثورة كان ضمان عدم اس�تئثار 
اي شخص او مؤسسة بالسلطات”. وبالرغم من الحذر 
الش�ديد الذي لزمته نوالند ف�ي صياغة تصريحها، اال ان 
الس�فارة االميركية في القاهرة اوحت بأن مصر تس�ير 
فع�ال على طري�ق ديكتاتورية جديدة. وكتبت الس�فارة 
في رس�الة على حس�ابها على موقع تويتر ان “الشعب 
المصري اعل�ن بوضوح في ثورة 25 كان�ون الثاني انه 
لم يعد يريد ديكتاتورية”.غير ان المتحدث باس�م دائرة 
ش�ؤون الش�رق االوس�ط في الوزارة ادغار فيالس�كيز 

نف�ى ان تك�ون هن�اك رس�ائل متناقض�ة ص�ادرة عن 
وزارة الخارجية.وق�ال في بيان “موقفن�ا كان وال يزال 
ب�ان اح�د تطلع�ات الث�ورة المصرية كان ضم�ان عدم 
اس�تئثار اي شخص او مؤسسة بالس�لطات”. واضاف 
“هذا ه�و مضمون ما جاء في ه�ذه التغريدة”. ووضع 
االع�الن الدس�توري الرئي�س مرس�ي ف�ي مواجهة مع 
القضاء ووحد صف�وف المعارضة المنقس�مة للوقوف 
ف�ي وجه ق�راره. كما وضع واش�نطن ف�ي موقع حرج 
في وقت تس�عى الختبار الرئيس الجديد، بعد ايام قليلة 
على االش�ادة بدوره في التوصل الى تهدئة بين اسرائيل 
وحركة حماس في قطاع غزة.وقالت نوالند للصحافيين 
“ال يزال الوضع غير واضح” مضيفة “نواصل التش�اور 

مع مختلف االطراف لفهم تقييمها للوضع”. 
م�ن جهته، قال المتحدث باس�م البيت االبيض جاي 
كارني ان “المازق الدس�توري الحالي هو وضع مصري 
داخلي وحده الشعب المصري يمكنه تسويته من خالل 
حوار ديموقراطي س�لمي”. وقال�ت نوالند ان مصر تمر 
“بمرحلة قانونية غامضة” داعية الى “الوحدة الوطنية 
ح�ول طريق للمض�ي قدما”. والمحت إل�ى أنَّه في حال 
ظهرت مؤش�رات تفيد ب�ان مصر تنحرف عن المس�ار 
الديموقراطي، فان قسما من المساعدات الدولية الطائلة 
له�ذا البلد قد يت�م الغاؤها. وقالت “نري�د ان نرى مصر 
تواصل على طريق االصالح للتاكد من ان اي اموال قادمة 
من صن�دوق النقد الدول�ي تدعم فعال احي�اء اقتصادي 
ديناميكي يقوم على مبادئ الس�وق وارس�اء االستقرار 
في�ه”. وحذر صندوق النقد الدولي من ان حدوث “تغيير 
كبير” في سياس�ة مصر االقتصادية والسياسية يمكن 
ان ي�ؤدي ال�ى اعادة النظ�ر في االتف�اق التمهيدي على 
خطة مس�اعدة ه�ذا البلد التي تنص عل�ى منحه قرضا 
بقيمة 4,8 مليار دوالر. وقالت المتحدثة باسم الصندوق 
وف�اء عمر في بيان ان “االتفاق ح�ول الدعم المالي من 
صندوق النقد الدولي يقوم على السياس�ات االقتصادية 
واالجتماعي�ة الت�ي تعت�زم الحكوم�ة تنفيذه�ا ضم�ن 

برنامجها”.

سفارتها في القاهرة لمحت إلى ديكتاتوريته

الواليات املتحدة: مريس ال يسعى إىل االستئثار بالسلطة

    المستقبل العراقي/ وكاالت

قت�ل عش�رون ش�خصا عل�ى االق�ل واصيب 
العش�رات بج�روح أم�س االربع�اء ف�ي انفج�ار 
س�يارتين مفخختي�ن في جرمانا جنوب ش�رقي 
دمش�ق، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق 
“اس�فرت  بي�ان  ف�ي  المرص�د  االنس�ان.وقال 
التفجيرات التي وقعت في جرمانا عن سقوط ما 
ال يقل عن عشرين شهيدا”. وكان قد افاد في وقت 
سابق عن انفجار س�يارتين مفخختين بالتزامن 
تلت�ه انفجارات عبوات ناس�فة اخرى في جرمانا 

التي تسكنها غالبية من المسيحيين والدروز.
وذك�رت وكال�ة االنب�اء الس�ورية الرس�مية 
“سانا” من جهتها ان “ارهابيين فجروا سيارتين 
مفخختي�ن بكميات كبي�رة م�ن المتفجرات فى 
الساحة الرئيسة بمدينة جرمانا فى ريف دمشق” 
مشيرة الى س�قوط “عدد من الشهداء والجرحى 
بين المواطنين واالهالي واضرار مادية كبيرة في 
المباني الس�كنية والمحال التجارية”. واش�ارت 
الى ان التفجيري�ن االرهابيين تزامنا مع “تفجير 
ارهابيي�ن لعبوتين ناس�فتين في حي�ي النهضة 
والقري�ات” ف�ي المدينة، ما اس�فر “ع�ن وقوع 
أض�رار مادي�ة طفيف�ة”. وكانت حصيل�ة اولية 
للمرصد قد أش�ارت إل�ى مقتل أربعة اش�خاص. 

وافاد احد س�كان المنطقة وكالة فرانس برس ان 
اربعة انفجارات دوت ف�ي الصباح الباكر، ما اثار 
ذعرا بين الناس. من جهة ثانية، افاد المرصد عن 
تعرض مدين�ة الزبداني في ريف دمش�ق لقصف 
من “الق�وات النظامية التي تحاول اقتحامها منذ 

ايام”. وذكرت الهيئة العامة للثورة الس�ورية في 
بري�د الكتروني ان القصف اليوم�ي على الزبداني 
مس�تمر “منذ أكثر من أربعة شهور”، مشيرة الى 
س�قوط “أكثر من خمس�ين قذيف�ة دبابة خالل 
نصف س�اعة عل�ى المدينة ومحيطها ما تس�بب 

بوقوع اصابات.
ووقعت بعد منتصف الليلة الماضية اشتباكات 
بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين في حي 
القدم في جنوب مدينة دمش�ق، بحس�ب المرصد 
الذي اشار الى تعرض حيي الحجر االسود والقدم 
للقصف. والى شمال الغرب نفذت طائرات حربية 
س�ورية خم�س غارات جوي�ة على مدين�ة معرة 
النعمان ترافقت مع معارك عنيفة بين المقاتلين 
المعارضي�ن والق�وات النظامي�ة عن�د المدخ�ل 
الجنوب�ي للمدين�ة. وت�دور من�ذ اكث�ر من س�تة 
اس�ابيع معارك ضارية في محيط معرة النعمان 
التي تحاول القوات النظامية استعادتها. ويشهد 
حيا الصاخور والميدان في مدينة حلب “ش�مال” 
اش�تباكات بحسب المرصد الذي اشار الى تعرض 
احياء اخرى للقصف من مواقع القوات النظامية. 
من جه�ة ثانية، اف�اد المرصد عن غ�ارات جوية 
صباح أم�س على منطقة الس�لطانية ومحيطها 
في ريف حمص “وس�ط”، وعلى ح�ي دير بعلبة 
ف�ي مدين�ة حمص اس�فر ع�ن س�قوط جرحى. 
وذك�رت الهيئة العامة للثورة الس�ورية ان قصف 

الطيران طال ايضا احياء حمص القديمة. 
واش�ار الى اش�تباكات ف�ي بل�دة طفس في 
محافظ�ة درع�ا “جن�وب” اث�ر محاول�ة للقوات 

النظامية اقتحام البلدة”.

انفــجـاران هيـزان دمـشــق خيـلـفـان 20 قــتـيـاًل

      المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن مس�ؤولون جزائري�ون رف�ض بالدهم 
الكامل للمشاركة في عمليات عسكرية في مالي، 
بمواجهة المليشيات المتشددة التي سيطرت على 
األجزاء الشمالية من البالد، داعين إلى حل سياسي 
للوض�ع في الدولة المجاورة يق�وم على “احترام 

والجماع�ات  الداخلي�ة  وزي�ر  حدودها”.وق�ال 
المحلي�ة دحو ولد قابلية إن الجزائر “لن تش�ارك 
في أي تدخل عس�كري وبأي ش�كل من األشكال 
ف�وق التراب المالي، “وفقاً لم�ا نقلته عنه وكالة 
األنب�اء الجزائرية. أم�ا وزير الش�ؤون الخارجية 
مراد مدلسي فقال إن الوضع في مالي “يستدعي 
توحي�د صف�وف كل الماليين واحت�رام حدود هذا 

البلد وكذلك إيجاد الحل السياسي لهذه األزمة بدال 
عن الحل العس�كري”. ودعا مدلس�ي إلى ضرورة 
“تقديم اإلعانات والوسائل العسكرية الرامية إلى 
إعادة هيكلة القوات المسلحة المالية،” واعتبر أن 
الحل العس�كري الذي يعني دول المنطقة “يكمن 
في التجند لمكافحة ظاه�رة اإلرهاب مع احترام 
كل ط�رف للطرف اآلخر” على ح�د تعبيره. وكان 

ق�ادة دول المجموعة االقتصادية لغ�رب أفريقيا 
“إيك�واس” ق�د أقروا قبل أس�بوعين إرس�ال قوة 
عس�كرية إلى مالي بمهمة لم�دة زمنية محدودة 
بهدف مس�اعدة الق�وات المحلية على اس�ترجاع 
المناطق الش�مالية الخاضعة لس�يطرة جماعات 
مس�لحة بعضها على صلة بتنظيمات متش�ددة، 

بعد اجتماع حضرته الجزائر.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

أش�ارت صحيف�ة تايم�ز البريطانية إل�ى انتهاء 
الح�رب اإلس�رائيلية عل�ى غ�زة، والتي اس�تمرت 
ثماني�ة أيام وج�اءت قبل االنتخابات اإلس�رائيلية 
بحوال�ي ش�هرين، ونال�ت دع�م غالبية الش�عب 
اإلسرائيلي، وقالت إنه يمكن إلسرائيل اآلن التوجه 
واالس�تعداد إليران.وأوضح�ت في تعلي�ق لها أن 
الهدن�ة التي أعقبت حرب رئيس وزراء إس�رائيل 
بنيامي�ن نتنياه�و األخي�رة على غزة أس�همت 
على المستوى الدبلوماس�ي في تحديد الضرر 
ال�ذي لحق بس�معة تل أبي�ب بأنح�اء العالم، 
ومنحته الفرصة كي يتدبر أمر وقف البرنامج 
النووي اإليراني على المستوى الستراتيجي. 
وأضاف�ت أن الهدن�ة واجهت انتق�ادات من 
جان�ب اليمينيين المتطرفين اإلس�رائيليين، 
وذلك بدعوى أنها أوقفت الحرب قبل التمكن 

م�ن تدمير ق�درات حرك�ة المقاومة اإلس�المية “حم�اس” أو 
القضاء على المتشددين من خالل عملية عسكرية برية.وقالت 
تايمز إن نتنياهو تمكن من االحتفاظ بعالقة حسنة مع حلفائه 
الدوليين، مش�يرة إلى دعم الرئي�س األميركي باراك أوباما لحق 
إس�رائيل بالدفاع عن نفس�ها ضد صواريخ حماس، بالرغم من 
فت�ور العالقة بين الرجلين. وأضاف�ت أن أوروبا واألمم المتحدة 
وروس�يا ش�عروا باالرتياح لعدم تطور الحرب إل�ى هجوم بري 
ض�د قط�اع غ�زة، وأن مص�ر كان�ت وراء نجاح التف�اوض من 
أج�ل هدنة غزة إل�ى حد كبير، مما يؤكد اس�تمرار دور القاهرة 
المركزي بالشرق األوسط. وقالت إن نتنياهو ربح بالحرب على 
المس�توى اإلس�تراتيجي، موضحة أن الرئي�س المصري محمد 
مرس�ي ربح الجولة مع حماس على حساب إيران، وأن حماس 
غاضبة من طهران بس�بب دعمها لنظام رئيس س�وريا بش�ار 
األس�د. كما أش�ارت إلى دور نظام القب�ة الحديدية الذي جربته 
إس�رائيل للدفاع ضد صواريخ حم�اس، وقالت إن  النظام تمكن 
من إس�قاط 421 صاروخا قادما من غزة، وأن إس�رائيل دمرت 

عددا من صواريخ فجر5 اإليرانية في غزة. 

اجلزائر ترفض الدخول يف عمليات عسكرية ضد متشددي مايل

التـايمز الربيطـانيــة: إرسائيـل مسـتعـدة اآلن
 ملواجهـة صـواريخ حزب اهلل

    المستقبل العراقي/ وكاالت

اعتصم عش�رات من أهالي موقوفي الح�راك اإلصالحي باألردن أمام 
مبنى رئاس�ة ال�وزراء مطاليبن باإلف�راج عن ذويهم المعتقلين بس�بب 
مش�اركتهم في مس�يرات االحتجاج على قرار الحكوم�ة القاضي برفع 

الدعم عن المحروقات. 
كما رفع المعتصمون الفتات دعت إلطالق الحريات العامة. من جهة 
اخرى، اعتقلت أجهزة األمن أمس األّول تس�عة أش�خاص للسبب نفسه، 
وقال مصدر أمني رفض ذكر اس�مه لوكالة يونايتد برس إنترناشونال أن 
عناصر األمن ألقوا القبض خالل الس�اعات الماضية على تسعة من أصل 
عش�رين ش�خصا أغلقوا طريق العاصمة عّمان-البح�ر الميت من جهة 
طري�ق ناعور خالل موج�ة االحتجاجات مؤخرا. وأش�ار المصدر إلى أن 
البح�ث ال يزال جاريا ع�ن البقية. وكانت مديرية األم�ن العام قد أعلنت، 
االثنين، عن إلقاء القبض على المطلوب الرئيس بأحداث الش�غب األخيرة 
التي ش�هدتها عّمان واتهم بترويع المواطنين وإطالق النار باتجاه رجال 

الشرطة والدرك.
ُيذكر أن عدد الذين اعتقلوا جرّاء االحتجاجات التي تلت قرار الحكومة 
بش�أن المحروق�ات، بل�غ نح�و 158 ش�خصاً، بينما أصي�ب 54 عنصراً 
أمني�اً بينهم ثالثون من ق�وات الدرك و24 رجل ش�رطة. ومن بين هؤالء 
الموقوفين، عضو مجلس ش�ورى جبهة العمل اإلسالمي عماد أبو حطب 
الذي أحيل لمحكمة عسكرية مع اثنين آخرين من التيار االسالمي بسبب 

اتهامات بالتورط في االحتجاجات.

    المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف أعضاء في مجلس الش�يوخ األميرك�ي أن المجلس قد يدرس 
قريبا فرض عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص التبادل التجاري العالمي 
م�ع إيران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن، وذلك في إطار 

مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية.
وس�تبنى حزمة العقوبات الجديدة على العقوبات األميركية الحالية 
التي فرضت منذ عام تقريبا وأدت إلى تقليص عائدات إيران من مبيعات 
النف�ط، واله�دف من ذلك الضغ�ط على طه�ران لتكف ع�ن محاوالتها 
لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامها في صنع أسلحة.

وقام الس�ناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والس�ناتور الجمهوري 
م�ارك كيرك بصياغ�ة عقوبات جديدة تس�تهدف البن�وك األجنبية التي 
تباشر معامالت لمجموعة واسعة من الصناعات من بينها النقل البحري 

والموانئ وبناء السفن وأصناف الطاقة.
وق�ال ميننديز “جهدنا الرئيس في الوق�ت الحالي يتركز في متابعة 
مج�االت االقتص�اد التي يمكن أن تؤدي إلى انتش�ار األس�لحة، والطاقة 

والنقل البحري على سبيل المثال”.
ُيشار إلى أن الشركات واألفراد األميركيين ممنوعون من التعامل مع 

كيانات إيرانية. 
وتنطبق هذه العقوبات الجديدة على البنوك األجنبية وتهدد بحرمانها 
م�ن التعامل من خالل النظ�ام المالي األميركي إذا ل�م تقطع تعامالتها 
م�ع إيران. وقال الس�ناتور الديمقراطي كارل ليفين رئيس لجنة القوات 
المسلحة بمجلس الش�يوخ إنه يستعرض مسودة مش�روع للعقوبات، 
وإن�ه يميل إلى قب�ول إضافة العقوبات إلى مش�روع قانون السياس�ة 

الدفاعية. 
وذكر أحد المعاونين بالكونغرس أن حزمة العقوبات الجديدة تسعى 
لحظ�ر المعام�الت المالية م�ع أي ف�رد أو منظمة موضوع�ة بالقائمة 
الس�وداء بس�بب االرتباط بحكومة طهران، وكذل�ك مبيعات فحم الكوك 

والمعادن النفيسة. 
وأش�ار معاونون آخ�رون إلى أن مش�روع القانون س�يفرض أيضا 
حظ�را جديدا عل�ى أعمال التأمين وإع�ادة التأمين لش�حنات مجموعة 

واسعة من السلع.

تزامنت مع معارك بين القوات الحكومية ومسلحينالحكومة تجاوبت معهم بشن حملة اعتقاالت جديدة

أوباما دعم الحرب على غزة برغم فتور عالقته مع نتنياهو

اعتصـامــات يف األردن تطـالـب 
بإطالق رساح املعتقلني

الكونغرس األمريكي يدرس فرض 
عقوبات جديدة عىل إيران
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      بغداد / المستقبل العراقي

حذرت وزارة البيئة من اس�تخدام 
م�ادة  عل�ى  يحت�وي  ال�ذي  الط�اء 
الرصاص غير المطاب�ق للمواصفات 
ف�ي طاء ج�دران الم�دارس ورياض 
األطفال لما تتركه من تأثيرات سلبية 
عل�ى صح�ة الطلب�ة والبيئ�ة. وق�ال 
المتحدث الرس�مي باسم الوزارة أمير 
علي الحسون في بيان صحفي تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس 
،أن ال�وزارة وتنفيذا للخط�ة العالمية 
لحظر اس�تخدام الطاء الذي يحتوي 
على مادة الرصاص في المؤسس�ات 

خاطب�ت  التعليمي�ة،  وخاص�ة 
وزارة التربي�ة م�ن اج�ل توجي�ه 
أعمام إلى إدارات المدارس لحظر 
استخدامه لما يشكله من خطورة 
على صحة اإلنس�ان وبيئته. وأكد 
الحسون على ضرورة اعتماد هذا 
الحظر كبند ثابت في كافة العقود 
والمق�اوالت الخاص�ة بإنش�اء او 
اعمار الم�دارس إضافة الى إبرام 
المختص�ة  الجه�ات  عق�ود م�ع 
بصيان�ة البنايات م�ن القطاعين 
وتكليفه�ا  والحكوم�ي  األهل�ي 
وال�ذي  القدي�م  الط�اء  بقش�ط 

يحتوي على مادة الرصاص.

      الديوانية / المستقبل العراقي

الديوانية  باش�رت مديرية تربي�ة 
بتنسيب 170 معلماً ومعلمة جامعية 
على مركز الديوانية والنواحي التابعة 

لها. 
وق�ال مع�اون مدي�ر ع�ام تربية 
الديوانية سامي السماوي في تصريح 

صحف�ي أم�س إن “تربي�ة الديوانية 
باشرت بتنس�يب 170 معلماً ومعلمة 
جامعية على مركز الديوانية ونواحي 
الشافعية والس�نية والدغارة وسومر 
على مدارس لسد الشواغر الموجودة 

بها”. 
وأضاف أن “تربية الديوانية وزعت 
عملية التنسيب للمدارس القريبة من 

س�كن المعلمي�ن والمعلمات حس�ب 
آلية وضعتها التربية”. 

وبي�ن أن “حص�ة المحافظة من 
التعيينات بلغ�ت 500 درجة وظيفية 
م�ن قب�ل وزارة التربي�ة”, مبين�اً أن 
“هذه الدرجات الوظيفية المخصصة 
للمحافظة لم تسد الشواغر الحاصلة 

في مدارس الديوانية”.

      واسط / المستقبل العراقي

ذك�ر رئي�س اللجن�ة الزراعي�ة في مجل�س محافظة واس�ط كريم 
الكناني إن األمطار التي ش�هدتها المحافظة في اآلونة األخيرة أسهمت 
في وفرة مناس�يب المياه ف�ي هور الدلمج الواقع ف�ي الحدود الغربية 

للمحافظة. 
وقال الكناني في تصري�ح صحفي أمس إن “كمية االمطار الغزيرة 
التي شهدتها المحافظة كان لها االثر االيجابي في رفع منسوب المياه 
التي ش�هدها هور الدلم�ج، ما ادى الى مضاعفة خزين�ه المائي، األمر 
ال�ذي يع�ود بالفائ�دة الكبيرة التي تس�هم ف�ي رفد الواقعي�ن الزراعي 
واالقتص�ادي باعتب�اره محمي�ة مائي�ة ذات محت�وى مهماً لاس�ماك 

والطيور وغيرها”.

إرتفاع مناسيب مياه هور الدملج 
      بغداد / المستقبل العراقينتيجة هطول األمطار

طال�ب المدير العام للس�كك الحديد 
بتأهي�ل  عب�اس  راف�ع  العراقي�ة 

الش�احنات المب�ردة لنق�ل الم�واد 
الغذائية بين دول الجوار عن طريق 
عقد التش�غيل المش�ترك استنادا 
إلى المادة 15 من قانون الشركات 

العامة رقم 22 لسنة 1997. 
وذك��ر بيان لوزارة النقل أمس 

أن س�كك الحديد وفرت 11 شاحنة 
رومانية المنشأ مع عربة طاقة وعربة 

ضابط�ة “BCV” ضم�ن عقد التش�غيل 

المش�ترك المبرم مع ش�ركة العراق والنقل العام 
يمثله�ا مديره�ا المفوض احم�د صبحي 

خضر. 
يذكر أن الس�كك العراقية وقعت 
عقد التش�غيل المش�ترك بتشغيل 
وتأهي�ل إحدى عش�رة ش�احنة 
مبردة لنقل الم�واد الغذائية عن 
طري�ق تركي�ا إل�ى محافظ�ات 
الع�راق. ويأت�ي ذل�ك م�ن اجل 
توفير الس�لة الغذائية للعراقيين 
إلى المحافظات كافة والى مخازن 
التجار والمست����وردين عن طريق 

شاحنات السكك المبردة.

حتـذير من استعمــال الطــالء احلــاوي
 عىل الرصـاص يف املدارس

تربية الديوانية تبارش بتنسيب 170 معلاًم 
ومعلمة إىل مدارسها

سكك احلديد تطالب بتأهيل الشاحنات املربدة

      بغداد / المستقبل العراقي

باش�رت الش�ركة العامة لتصنيع الحب�وب في وزارة التج�ارة بعمل قاعدة 
بيان�ات ش�املة للمخابز واألف�ران في عموم الب�اد وإعداد برنام�ج للمتابعة 

المركزية عبر شبكة االنترنيت. 
وذك�ر مدير عام الش�ركة رياض فاخر الهاش�مي في بيان صحفي 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه أمس أن “الشركة أعدت دراسات 
معمقة بهذا الخصوص لتطوير عمل األفران، حيث أعد قس�م الحاسبة 
ف�ي الش�ركة برنامجاً خاص�اً لعمل قاع�دة بيانات تتضم�ن معلومات 
ش�املة عن جميع المخابز واألفران المجازة رس�مياً في بغداد وجميع 
المحافظات وربطها عبر ش�بكة االنترنيت لغرض الس�يطرة والمتابعة 
المركزي�ة”. وتاب�ع إن “ل�دى الش�ركة خطط�اً لتطوي�ر عم�ل األفران 
الحكومية واألهلية باعتماد آليات جديدة من ش�أنها تس�هيل وتبسيط 

اإلجراءات المتبعة لمنح اإلجازات لألفران أو تجديدها”. 
وأضاف إن “الش�ركة تلقت عروضاً من قبل عدد من وزارات ودوائر 
الدولة في التعاقد معها لش�راء منتج أفران الكاظمية التابعة للش�ركة 
من الصمون التي ستباش�ر باإلنت�اج خال األيام المقبل�ة، اضافة الى 
مراجعة عدد من المواطنين للقسم القانوني في الشركة للحصول على 
ش�روط منح الوكاالت أو التعاقد مع الشركة كمتعهدي توزيع للصمون 

المنتج في أفرانها”. 
وبين أن “الشركة أعلنت في وقت سابق عن منح�ها وكاالت لألفراد 
أو متعهدين لتس�ويق م�ادة الص�مون بع�د انجازها تنصيب الخطوط 
الحديث�ة ذات الط���اق�ات الع��الية التي تتج�اوز 30 ألف صمونة في 

في  أفران الكاظمية الحكومية”. الس�اع��ة 
“الش�ركة ولف�ت إلى  أن 
ت  تخ����ذ ا

خط�وات مهمة ف�ي هذا المج�ال كان أخرها الدع�وة التي قدمتها للش�ركات 
األلماني�ة لتقدي�م عروض تجهي�ز أف�ران أوتوماتيكية حديث�ة ومتقدمة ذات 
الطاق�ات “1ط�ن” و”2طن” للراغبين بالش�راء من أصحاب األف�ران لمواكبة 

اإلنتاج العالمي في هذا المجال”.

تصنيع احلبوب تعد قاعدة بيانات شاملة للمخابز واألفران

      بغداد / المستقبل العراقي
 

وج�ه أمي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين 
المرش�دي دائرة مجاري بغ�داد باتخاذ 
إجراءات سريعة وفاعلة لتأهيل وصيانة 
محط�ة مجاري ال�دورة الرئيس�ة التي 
تخدم جانب الكرخ من العاصمة بغداد. 
وقال�ت أمان�ة بغداد في بي�ان صحفي 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه 
أمس أن “أمين بغداد اطلع برفقة مدير 
عام دائرة مجاري بغداد كريم البخاتي، 
خال جول�ة ميدانية، على عمل محطة 
مج�اري ال�دورة الحاكم�ة الت�ي تع�د 
المس�ؤولة  الرئيس�ة  المحط�ات  م�ن 
عن تصري�ف مياه المج�اري واألمطار 
م�ن مناطق جان�ب الك�رخ ونقلها إلى 
مش�روع معالجة مياه الصرف الصحي 

في البوعيثة”. 
وأش�ارت إلى ان “المرشدي استمع 
ال�ى ش�رح تفصيل�ي قدم�ه المهندس 
المس�ؤول عن محطة مج�اري الدورة 
عن آلية العم�ل واالحتياجات المطلوبة 
الفنية  واه�م المش�كات والمعوق�ات 
والتقني�ة، كما وج�ه المرش�دي دائرة 
اإلج�راءات  باتخ�اذ  بغ�داد  مج�اري 
الس�ريعة وإيج�اد الحل�ول المناس�بة 
وتذليل جميع المعوقات من اجل تأمين 
عمل ه�ذه المحطة المحورية والمهمة 
وتوفي�ر كل ما من ش�أنه اإلس�هام في 
ديمومة اش�تغالها واالرتقاء بمس�توى 
قطاع المجاري بش�كل عام”. وبحسب 
البيان، أكد المرشدي التعاقد مع وزارة 
الصناعة لتجهيز األمانة بأربع مضخات 

بطاق�ة 800 متر مكعب لهذه المحطة. 
وأض�اف البي�ان أن “أمين بغ�داد أوعز 
ايض�اً بإج�راء أعمال الصيان�ة لجميع 
المضخات في المحطة وتأهيل لوحات 
الس�يطرة الكهربائية وإدامة المولدات 

الكهربائية وتهيئتها تحسباً ألي طارئ، 
الس�يما ما يتعلق باالنقط�اع المفاجئ 
للتي�ار الكهربائ�ي الوطن�ي”. وبين أن 
المرش�دي “ح�ث الماكات الهندس�ية 
والفنية في المحطة على بذل مزيد من 

الجه�ود والعمل االس�تثنائي المتواصل 
البالغ�ة  المضخ�ات  جمي�ع  لتش�غيل 
13 مضخ�ة لضم�ان تش�غيل محط�ة 
المجاري بطاقتها القصوى البالغة نحو 
43000 ثاث�ة وأربعين ألف متر مكعب 

في الس�اعة وبمع�دل 200 متر مكعب 
ف�ي الثاني�ة الواح�دة من اجل س�حب 
وتصري�ف المياه المف�رزة من مناطق 
جان�ب الك�رخ الس�يما خ�ال هطول 

أمطار غزيرة على مدينة بغداد”.

      بغداد / المستقبل العراقي
 

دعا وزير التعلي�م العالي والبحث العلمي علي 
األدي�ب إلى إنش�اء هيئة مش�تركة بي�ن وزارتي 
التعلي�م العال�ي والصح�ة للنه�وض بالخدم�ات 
الصحي�ة والطبي�ة المقدم�ة للمجتم�ع العراقي 
ومواكب�ة التط�ورات العلمي�ة والتكنولوجية في 
المجال الطبي، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية 
التي تنفذها الوزارة ف�ي بغداد والموصل وكرباء 
والتي تتس�ع لقرابة 1800 س�رير ستعمل بنظام 
طب�ي متطور مدع�وم بمراك�ز لألبح�اث الطبية 
المتط�ورة م�زودة بأجهزة تعد األكث�ر تقدما في 
العال�م. ونقل بيان ل�وزارة التعلي�م العالي تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس عن األديب 

قول�ه، خ�ال حض�وره افتت�اح المؤتم�ر الدولي 
الخامس لكلي�ة الطب في جامعة بغ�داد ومدينة 
الط�ب التعليمي�ة، إن ال�وزارة “تول�ي اهتمام�ا 
كبي�را للتعليم الطبي وأخذت على عاتقها إنش�اء 
مستشفيات جامعية في بغداد وكرباء والموصل 
تبل�غ طاقته�ا االس�تيعابية 1800 س�رير بهدف 
تطوي�ر البني�ة التحتية له�ذا القطاع ال�ذي عانى 
م�ن إهمال كبير خ�ال العقود الماضي�ة”، مبينا 
أن الوزارة “تسعى إلى استقطاب األطباء األكفاء 
المتخصصي�ن للعم�ل ف�ي ه�ذه المستش�فيات 
خاص�ة ف�ي التخصصات الت�ي تندر ف�ي العراق 

والتي لها مساس مباشر بحياة المواطنين”. 
وأضاف األديب ف�ي المؤتمر الذي حضره عدد 
م�ن أعضاء لجن�ة الصح�ة النيابية ومس�ؤولون 

ف�ي وزارة التعلي�م العالي والصح�ة، أن “انعقاد 
المؤتم�ر الدول�ي لكلي�ة الط�ب بجامع�ة بغ�داد 
يحظ�ى باهتمام كبير من قب�ل الوزارة لما له من 
تأثي�ر عل�ى تعزيز العملي�ة التعليمي�ة في كليات 
المجموعة الطبية”، مش�يرا إلى ضرورة التعاون 
بين وزارتي التعليم والصحة لتطوير واقع التعليم 
الطب�ي بغية النه�وض بالخدم�ات الصحية التي 
تعد من المستلزمات األساسية لتطوير المجتمع 
العراق�ي، فضا ع�ن أهمي�ة مواكب�ة التطورات 
العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي. وأش�ار 
األدي�ب ف�ي المؤتمر ال�ذي حمل ش�عار “تكامل 
علمي وش�راكة فاعلة م�ع الجامع�ات والمراكز 
الطبي�ة العالمي�ة” إلى ض�رورة أن يولي المؤتمر 
اهتماما خاصا باألمراض النفس�ية واالجتماعية 

الت�ي يعانيها المجتم�ع والعمل على اس�تقطاب 
الكف�اءات العلمي�ة الطبية العراقي�ة في مختلف 
االختصاصات للعمل بصفة أستاذ زائر في الكليات 
الطبي�ة بغية اإلفادة من خبراته�م في إعداد جيل 
جديد من األطباء األكفاء، مؤكدا أن الوزارة “زادت 
من نس�بة قبول الطلبة في الكلي�ات الطبية بغية 

سد حاجة المؤسسات الصحية”. 
ويناق�ش المؤتم�ر الذي يش�ارك في�ه أطباء 
وباحث�ون من العراق ومختلف بل�دان العالم أكثر 
من 130 بحثا في محاور العلوم الطبية األساسية 
والسريرية, والتعليم الطبي, والمستجدات الحديثة 
ف�ي التش�خيص المبك�ر للس�رطان، والتداخ�ل 
المحيطي�ة،  والش�رايين  للقل�ب،  القس�طاري 

والجراحة الناظورية.

أمانـة بغـداد توجـه دائرة املجـاري باختـاذ إجراءات 
رسيعة لتأهيـل حمطـة الدورة

التعليم تدعو لتشكيل هيئة مع الصحة للنهوض بالواقع الطبي

      واسط / المستقبل العراقي

بحثت محاضرة ألقيت في كلية اآلداب بجامعة واسط أسبقية العلماء 
العرب والمس�لمين في االهتمام بتكوين المصطلحات المستخدمة في 
العلوم المختلفة. وقال بيان بثه المكتب اإلعامي لجامعة واسط وتلقت 
“المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس، أن قسم اللغة العربية في كلية 
اآلداب بجامعة واس�ط أقام محاضرة علمية بعنوان “دور اإلس�ام في 
تكوين المصطلح العربي” بحضور عدد من أس�اتذة الجامعة وطلبتها 
ضمن نش�اطاتها العلمي�ة والثقافية للع�ام الدراس�ي الحالي 2012-

2013. وذكر البيان إن المحاضرة التي ألقاها األس�تاذ الدكتور صاحب 
جعفر أب�و جناح المحاضر في الجامعة المس�تنصرية تناولت مقدمة 
تعريفي�ة عن علم المصطلح وبداياته، موضح�ا انه من العلوم المهمة 
الت�ي ب�دأت معظم ال�دول المتط�ورة باالهتم�ام به ووضع�ت هيئات 
مس�تقلة تعنى به وقد تنبه العلماء العرب من�ذ القدم إلى هذه األهمية 
التي يشكلها المصطلح في كل العلوم فحاولوا وضع المصطلحات في 

العلوم المختلفة كافة. 
وأش�ار ال�دور الريادي ال�ذي لعبه العلم�اء الع�رب مدفوعين بروح 
إس�امية خالصة ف�ي تكوين المصطل�ح العلمي، الفتاً إل�ى جملة من 
المص�ادر التي عني�ت بالمصطلح مثل كت�اب “التعريفات” للش�ريف 
الجرجان�ي مع تمهيد لمفه�وم المصطلح في العل�م بصفة عامة قبل 
التطرق إلى مفهومه عند العلماء العرب وأثر العلوم الدينية المنبثقة عن 
اإلس�ام في تكوين مصطلحات علمية بقيت راسخة في الذهن العربي 
إلى يومنا هذا، مع تأكيد المحاضر على دور المجاميع العلمية العربية 
ف�ي تعريب العديد من المصطلحات وقدرة اللغة العربية ومرونتها على 

إشباع هذه المصطلحات مهما اتسعت العلوم وتشعبت التسميات.

جامعة واسط تقيم حمارضة عن دور 
اإلسالم يف تكوين املصطلح العريب

      بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف باب�ل االتحادي�ة انج�از هيآتها 
التحقيقي�ة الميدانية إجراءاتها بخصوص االنتقال إلى مراكز االحتجاز، 
مؤك�دة أن جمي�ع الموقوفين ت�م تدوين إفاداتهم من قض�اة التحقيق. 
تأتي هذه اإلجراءات بصورة مباش�رة بع�د اتخاذ مجلس القضاء األعلى 
في جلس�ته الت�ي عقدت ف�ي 7/ 11/ 2012 برئاس�ة القاضي مدحت 
المحم�ود ق�رارا بتش�كيل هي�آت تحقيقية ميداني�ة تنتقل ال�ى مراكز 
الش�رطة ومقار االحتج�از ومكاتب التحقيق القضائ�ي لتدوين افادات 
المتهمين التي لم ت�دون قضائيا تمهيدا التخاذ القرارات القضائية على 

وفق توفر األدلة من عدمها. 
وذك�ر بيان صادر عن اس�تئناف باب�ل تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس أن “الهيئة التحقيقية في محكمة تحقيق الحلة أنهت 
زيارته�ا إلى الموقوفين في مديرية اس�تخبارات بابل/ قس�م مكافحة 
اإلره�اب في مقر قوات التدخل الس�ريع بمعية مدير الوحدة التحقيقية 
ف�ي قس�م مكافح�ة اإلره�اب، باإلضاف�ة الى موق�ف قس�م مكافحة 
اإلرهاب في مقر مديرية تس�فيرات بابل”، موضحا أن “عدد الموقوفين 
والمحتجزين يبلغ 147 متهماً”. وأشار البيان إلى أن “اللجنة التحقيقية 
بعد اتخاذها اإلجراءات الكاملة تبين لها بأن جميع الموقوفين تم تدوين 
افاداتهم من قضاة التحقيق على وفق األصول القانونية”، نافيا “وجود 
اي موق�وف لم تتم عرض أوراقه على المحكم�ة”، مؤكدا أن “القرارات 

القضائية التي تتخذ مطابقة للقانون”.

استئناف بابل تؤكد تدوين أقوال 
مجيع املوقوفني قضائيًا

يعل�ن دي�وان الوقف الش�يعي/ قس�م العق�ود الحكومية عن إج�راء المناقص�ة الخاصة ب� 
)كش�ف هدم وإعادة بناء جامع وادي الس�ام( في محافظة )كرباء المقدسة( فعلى الشركات 
والمقاولي�ن الراغبين ف�ي التقديم من ذوي الخبرة واالختصاص والمؤهلين وفق الش�روط أدناه 
ومم�ن يحملون هوية التصنيف ال تقل عن الدرجة )الثامنة( التي تؤهلهم لاش�تراك بالمناقصة 
س�ارية المفعول وصادرة من وزارة التخطيط )أصلية( مراجعة مقر قسم العقود الحكومية في 
الكاظمية المقدسة لتسلم وثائق االشتراك بالمناقصة مقابل مبلغ قدره )50,000( خمسون ألف 
دينار غير قابلة للرد وتقديم عطاءاتهم في أغلفة مغلقة ومختومة )ومدرج عليها رقم المناقصة 
واسم العمل( إلى سكرتير لجنة فتح العطاءات في ديوان الوقف الشيعي في بغداد وسيكون أخر 
موعد لقبول العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة ظهر يوم )االثنين( الموافق 17 / 12 / 2012 
)عل�ى أن تكون م�دة نفاذية العطاء بضمنها التأمينات االولية ال نقل عن ثاثة أش�هر( ويتحمل 
من ترسو عليه المناقصة أجور نشر االعان ومراجعة شعبة التعاقدات إلبرام العقد وخال أربعة 

عشر يوما من تاريخ اإلحالة.
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة:-

1. تأمين�ات أولي�ة قدره�ا )1 %( بموجب صك مص�دق أو خطاب ضمان وبخافه يس�تبعد 
العطاء.

2. كتاب براءة ذمة نافذة من الضريبة معنونة الى ديوان الوقف الشيعي.
3. تحديد مدة تنفيذ العمل.

4. هوي�ة اتح�اد المقاولين مج�ددة )أصلية او مصورة( او هوية تصنيف الش�ركات صادرة 
من وزارة التخطيط على أن تكون الهوية )خضراء اللون( معتمدة وسارية المفعول عند اإلحالة 

وتوقيع العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط.
5. وصل شراء الكشف التخميني )النسخة األصلية(.

6. شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة مهنة المقاولين.
7. تك�ون األس�عار المقدمة بالدين�ار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مس�تندات 

العطاء ومختومة بختم المقاول ومدون فيه المجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة.
8. تخضع المقاولة المنبثقة عن هذه المناقصة للتعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية 

النافذة والشروط العامة للمقاوالت المدنية والكهربائية.
9. تقديم حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني ألخر سنة مالية بالنسبة للشركات.

10. تلت�زم الش�ركة المتعاق�دة القيام بالتأمين عل�ى اعمال المقاولة لدى ش�ركات التأمين 
المعتمدة من قبل وزارة المالية.

11. قائمة باالعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية.
12. عل�ى الش�ركة او المقاول بيان طريق�ة ومنهج تقديم العمل وتفاصي�ل ونوع المعدات 

المزمع استعمالها في تنفيذ العمل.
13. على الشركة او المقاول تقديم منهاج العمل مع تقديم وثائق  ومؤهات الكادر الهندسي 

والفني واالداري العاملين رسميا في الشركة.
14. ال تقبل مراجعة المخولين بكتب من الشركة وتقبل فقط مراجعة الوكيل بوكالة قانونية 

نافذة.
15. ال يقبل أي تحفظ يقدم من قبل المقاول بخصوص شروط المناقصة.

E-mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com
• ماحظة/ الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

• ماحظ�ة/ ف�ي حال مصادق�ة تاريخ الغلق يوم عطلة فس�يكون تاريخ الغل�ق اليوم الذي  
يليه.

• ماحظة/ اس�تنادا الى كتاب وزارة التجاري المرقم 4969 في 10 / 2 / 2011 س�وف يتم 
حجب البطاقة التموينية على من ترسو عليه المناقصة.

• ماحظة/ على الشركة أو المقاول مراجعة الدائرة الهندسية لاستفسار عن األمور الفنية 
والتصميمية والخاص بالمشروع.

ديوان الوقف الشيعي
قسم العقود احلكومية

إعالن مناقصة رقم )89 / 2012(

مدير قسم العقود احلكومية
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غاز الشمال تدرس استحداث مشروع جديد إلنتاج البنزين الطبيعي

رفع خطة حفر بئرًا في حقل األحدب من 240 إلى 404 آبار
         واسط/ المستقبل العراقي

أف�اد مص�در نفط�ي يف واس�ط أم�س أن 
رشكة الواحة الصيني�ة بدأت بحفر البرئ رقم 
170 يف حق�ل األح�دب النفط�ي يف املحافظة، 
ضم�ن خطة لحفر 404 أب�ار يف الحقل، فيما 
لف�ت إىل أن الرشك�ة تس�عى إىل الوص�ول إىل 
إنت�اج ال�ذروة البالغ 140 أل�ف برميل يوميا. 
وقال مصدر مقرب من رشكة الواحة الصينية 
يف حدي�ث إىل املدى برس إن "امل�اكات الفنية 
يف الرشك�ة املتخصص�ة بأعم�ال حف�ر اآلبار 
النفطية، ب�دأت بعمليات حفر البرئ رقم 107 
تمهيداً لربط�ه يف منظومة ضخ النفط الخام 
إىل املستودعات". وأضاف املصدر -الذي طلب 
عدم الكش�ف عن أس�مه- أن "خطة الرشكة 
تق�ي بحفر 404 آب�ار يف الحقل بعد أن كان 
مقرراً يف الس�ابق حفر 216 برئا، كما س�يتم 
حف�ر اآلبار املتبقية تباع�ًا وعىل وفق برنامج 
الرشكة، وصوالً إلنتاج الذروة البالغ 140 ألف 

برميل يف اليوم". 
وكان مص�در مق�رب من الرشك�ة ذكر يف 
حديث سابق إىل "املدى برس" يف 23 من الشهر 
الج�اري أن "الرشكة اتفقت مع وزارة النفط 
ع�ىل إبق�اء إنتاج ال�ذروة للحقل عن�د حاجز 
ال��140 ألف برميل يومياً خافاً ملا كان متفق 
عليه س�ابقاً بالوص�ول إىل 200 ألف برميل يف 

اليوم، عازياً ذلك ألس�باب فنية. وكانت وزارة 
النفط ق�د أعلنت يف وقت س�ابق عن توصلها 
إىل اتفاق مع الرشكة الصينية املكلفة بتطوير 
حقل األحدب يف محافظة واسط، ورفع سقف 
اإلنت�اج النفط�ي إىل 200 أل�ف برمي�ل يوميا 
خال إنت�اج الذروة، بعد أن كان االتفاق األول 

يقي بإنتاج 120 ألف برميل يوميا.
وحقل األح�دب النفطي ه�و أحد الحقول 
العراقية غري املس�تثمرة ال�ذي تمت املبارشة 
به يف مطل�ع العام 2009، ويق�وم الصينيون 
عدلت�ه  خدم�ات  عق�د  بموج�ب  بتش�غيله 
الحكوم�ة العراقية بما يضمن له�ا امتيازات 
أفض�ل، ويعط�ي العقد مع الرشك�ة الصينية 
ح�ق تطوي�ر الحقل مل�دة 23 عام�اً، وتحصل 
الرشك�ة عىل رس�وم خدم�ات بمقدار س�تة 
دوالرات ع�ىل الربمي�ل تنخف�ض تدريجيا إىل 

ثاثة دوالرات فقط. 
ويض�م الحق�ل ال�ذي تم اكتش�افه س�نة 
1979 احتياطي�ا كبرياً م�ن النفط، إضافة إىل 
الغاز املصاحب، فيما يخصص جزء من إنتاج 
الحق�ل لتغذية محطة كهرب�اء الزبيدية التي 
تق�ع يف ناحي�ة الزبيدية 70 كيلومرتا ش�مايل 
مدينة الك�وت بالنفط الخام والغ�از الجاف. 
ووق�ع الع�راق يف العام�ن املاضي�ن عق�وداً 
م�ع رشكات عاملية لتطوير ع�دد من حقوله 
النفطي�ة ضم�ن ج�والت الرتاخي�ص، لرف�ع 

س�قف اإلنت�اج إىل 11 مليون برمي�ل يومياً يف 
غضون السنوات الست املقبلة، وإىل 12 مليون 
برمي�ل يومياً بعد إضافة الكميات املنتجة من 

الحقول األخرى بالجهد الوطني. 
وكان نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة 
حسن الشهرس�تاني، قد أعلن يف العارش من 
ترشين األول املايض، عىل هامش التقرير الذي 
أطلقته الوكالة الدولية بش�أن آفاق الطاقة يف 
الع�راق، أن إنتاج العراق من النفط الخام بلغ 
ثاثة ماين و400 ألف برميل يومياً، مقارنة 
بمليونن و400 ألف برميل يوميا عام 2011.

ع�ىل صعيد ذي صل�ة، أعلن�ت رشكة غاز 
الشمال، يوم الثاثاء املايض، عن إعداد دراسة 
الس�تحداث م�رشوع جدي�د إلنت�اج البنزين 
الطبيع�ي، فيما ذك�رت أن إنت�اج الكربيت يف 

حقول كركوك الغازية ارتفع إىل 400 طن. 
وقال مدير عام الرشكة هونر نجيب حسن 
يف ترصيح صحفي أن "الرشكة أعدت دراس�ة 
الس�تحداث مرشوع إنتاج البنزي�ن الطبيعي 
وألول م�رة له�ا"، موضح�ا أن "املرشوع من 
املؤمل أن ينفذ خال س�نتن ويهدف إىل توفري 
منت�ج من م�ادة البنزي�ن بعد معادل�ة مادة 
النفثا النفطية مع مواد أخرى إلنتاج البنزين 
الطبيعي". وتابع حسن أن "ماكات الرشكة 
الفني�ة والهندس�ية تمكن�ت من رف�ع معدل 
اإلنت�اج الغ�ازي يف حقول كرك�وك الغازية إىل 

350 ملي�ون قدم مكعب يومي�اً بعد أن كانت 
معدالت اإلنتاج تبل�غ 180 مليون مرت مكعب 

للغاز الجاف". 
كما ذكر أنه تم "رفع معدل إنتاج الكربيت 
يف حقول كرك�وك الغازية إىل 400 طن يومياً، 
بع�د أن كان�ت ال تزيد عىل 380 طن�ا يف اليوم 
الواح�د". ولفت حس�ن إىل ان "إنتاج الرشكة 
بش�كل عام سجل ارتفاعا"، وبن أن "كربيت 
كركوك يمتاز بمواصف�ات عالية الجودة وله 
رواج وطل�ب كبريي�ن يف الس�وق الصناعي�ة 
العربية واألوربية"، مشريا إىل أن "هذا االرتفاع 
يأت�ي ضمن س�عي الرشكة إىل رف�ع خطوط 

إنتاجها ودعم الصناعة والسوق املحلية".
ويمل�ك الع�راق رابع أك�رب احتياط نفطي 
يف العال�م، وتش�كل إيرادات النف�ط 95 % من 
موازن�ة الدول�ة املالية، لكن الخافات بش�أن 
صاحي�ة إدارة الث�روة النفطية تح�ول دون 
صدور قانون ينظم شؤون النفط والطاقة يف 
الباد. ويصدر العراق معظم الكميات املنتجة 
م�ن النفط الخام والبالغ�ة 2.6 مليون برميل 
يوميا بواسطة ناقات بحرية من خال املوانئ 
الجنوبية يف محافظ�ة البرصة، يف حن تصدر 
الكمي�ات املنتجة م�ن الحقول الش�مالية إىل 
ميناء جيهان الرتكي املطل عىل البحر األبيض 
املتوس�ط ع�رب أنبوب ناق�ل، وهن�اك كميات 

تصدر إىل األردن باستخدام ناقات حوضية.

لجنة عليا لوضع ضوابط وآليات نظام البطاقة التموينية
       بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت األمانة العام�ة ملجلس 
ال�وزراء أمس ع�ن تش�كيل لجنة 
وزارية عليا لوضع ضوابط وآليات 

نظام البطاقة التموينية يف الباد.
 وذك�ر بيان ص�ادر عن األمانة 
العامة ملجلس الوزراء أنه "ُشكلت 
فيه�ا لجنة وضع ضواب�ط وآليات 

نظام البطاقة التموينية". 
وأش�ار البي�ان إىل أن "اللّجن�ة 
ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  برئاس�ة 
للش�ؤون االقتصادي�ة روز ن�وري 
ش�اويس وعضوي�ة وزراء املالي�ة 
ووزي�ر  والتخطي�ط  والتج�ارة 

الدولة لشؤون املحافظات, إضافة 
إىل مع�اون األم�ن الع�ام ملجل�س 
الوزراء للش�ؤون اإلداري�ة واملالية 
عبي�د محل فريح وممثل عن هيئة 

املستشارين". 
الت�ي  "اللجن�ة  أن  وأض�اف 
ُش�كلت ترفع توصياتها إىل األمانة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء لعرضها 
عىل مجلس ال�وزراء يف وقت الحق 
بناء ًعىل األمر الديواني 110 لسنة 

 ."2012
يش�ار اىل ان الحكوم�ة ق�ررت 
إلغ�اء برنامج البطاق�ة التموينية 
لكنها عدل�ت عن الق�رار بعد أيام 
قليل�ة، وخ�ريت الس�كان م�ا بن 

املبالغ النقدية أو اإلبقاء عىل املواد 
الغذائية.

 وتعتمد غالبي�ة العراقين عىل 
حياته�م  يف  التمويني�ة  البطاق�ة 
اليومية منذ بدء العقوبات الدولية 
ع�ىل الع�راق يف الع�ام 1991 بع�د 
غ�زو الكوي�ت، وكان�ت مف�ردات 
البطاق�ة تش�مل ال�رز، والطحن، 
والزيت النباتي، والسكر، والشاي، 
ومس�حوق الغس�يل، والصاب�ون، 
للكبار، والحليب  والحليب املجفف 
والبقولي�ات  للصغ�ار،  املجف�ف 

كالعدس والفاصوليا والحمص. 
ولكنها اختزلت إىل الرز والزيت 

والسكر والطحن حاليا.

الموانئ تحقق زيادة بإيرادات المعقل 
وتنتظر تحسن طاقة الخزن

        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الرشكة العامة للموانئ العراقية عن ارتفاع اإليرادات يف ميناء املعقل وتضاعف أعداد البواخر الداخلة 
إلي�ه، وذل�ك بعد وقت قصري من االتفاق عىل اس�تخدام الفتحة املاحية لجرس التنومة ثاث مرات يف األس�بوع. 
وقال جعفر محمد مدير ميناء املعقل يف ترصيح صحفي إن "إيرادات ميناء املعقل يف البرصة بلغت مليار دينار 
محققة ارتفاعاً كبرياً يف الوقت الذي زادت فيه أعداد البواخر الداخلة إىل امليناء من خمس�ن إىل تس�عن باخرة" 
من دول متنوعة. وتابع "لم يتم حتى االن اتخاذ أي إجراء لكري قناة شط العرب أو رفع الغوارق منها الن هذا 
األم�ر يحت�اج اىل قرار من الحكومة االتحادية وموافقة وزارة الخارجية ألن�ه يتعلق بارتباط املوضوع بالجانب 
اإليراني الذي يشغل الضفة األخرى من شط العرب".واستطرد محمد "يف حال كري القناة ورفع الغوارق فإننا 
سوف نصل إىل أداء أفضل مليناء املعقل، الذي أؤكد انه يعمل بكامل طاقته". ولفت إىل ان "رشكة املوانئ لجأت اىل 
أس�لوب التشغيل املش�رتك بدالً من االستثمار يف تطوير عمل املوانئ، مشرياً إىل ان امليناء "سيشهد دخول رشكة 

نوا األمريكية لتحسن عمل امليناء وتحسن الخزن وسيتم العمل ألول مرة بنظام الحاويات".

انخفاض صادرات نفط  
كردستان "بشكل كبير"

         بغداد/ المستقبل العراقي

قال�ت مصادر بصناع�ة النفط أمس، أن ص�ادرات النفط 
م�ن إقليم كردس�تان العراق انخفضت "بش�كل كبري" أمس. 
ولم يتضح س�بب االنخفاض لكن اإلقليم يخ�وض نزاعا منذ 
مدة طويلة مع الحكومة االتحادية يف بغداد بش�أن املدفوعات 
املس�تحقة لرشكات النف�ط العاملة يف كردس�تان. وقال أحد 
ثاث�ة مصادر بصناع�ة النفط-مش�رتطا عدم الكش�ف عن 
هويته يف ترصيح اطلعت عليه "شفق نيوز"- أن "الصادرات 

جرى خفضها بشكل كبري". 
وتاب�ع "لكن الس�بب غ�ري واض�ح"، وفق�ا ل�"رويرتز". 
ويف نيس�ان أوقفت كردس�تان ش�حناتها النفطية احتجاجا 
عىل مدفوع�ات مؤجلة من الحكوم�ة االتحادية إىل الرشكات 
العاملة يف اإلقليم. وتلقت حكومة إقليم كردس�تان مدفوعات 

أولية بلغت 650 مليون دوالر.

        بغداد/ المستقبل العراقي

خ�ول مجلس ال�وزراء وزير النقل ه�ادي العامري 
التف�اوض عىل األس�عار واملواصفات الفني�ة يف تجهيز 
10 أطق�م قطارات مس�افرين، فيما واف�ق عىل تعديل 
قراره رقم 215 لس�نة 2009 بش�أن إجراءات استرياد 
املركبات. وقال املتحدث باسم الحكومة يف بيان صحفي 
أن "مجل�س الوزراء قرر خال جلس�ته ال��51 تخويل 
وزي�ر النقل ه�ادي العام�ري صاحية التف�اوض عىل 
األس�عار واملواصفات الفنية م�ع الرشكات املتخصصة 
 ،DMU الس�ت يف تجهيز 10 أطقم قطارات مس�افرين
وفقا ملتطلبات الرشكة العامة لسكك الحديد"، مبينا أن 
"اإلحالة يتم تحويله�ا إىل اللجنة القطاعية املختصة". 
ويعاني قطاع س�كك الحديد يف الع�راق من إهمال كبري 

ج�راء حروب ع�دة أملت بالباد، فه�ي إىل جانب قدمها، 
تعرض�ت بعد العام 2003 إىل أعمال س�لب ونهب، األمر 
الذي أدى إىل توقف حركة القطارات بن العاصمة بغداد 
وجميع املحافظات األخرى، قبل أن تعاود نشاطها عام 
2008. وأض�اف البي�ان أن "املجلس واف�ق عىل تعديل 
قراره رقم 215 لس�نة 2009 بش�أن إجراءات استرياد 
املركبات بمنع اس�ترياد س�يارات الباص ذات 20 راكباً 
فأكث�ر التي م�ى عىل تاري�خ صنعها أكث�ر من ثاث 
س�نوات ومنع اس�ترياد س�يارات الحمل ذات حمولة 3 
اطن�ان فم�ا فوق التي م�ى عىل تاري�خ صنعها أكثر 
م�ن ثاث س�نوات ومن�ع اس�ترياد املركب�ات الزراعية 
واإلنش�ائية الت�ي م�ى عىل تاري�خ صنعه�ا أكثر من 
خمس س�نوات ومنع اس�ترياد العجات الت�ي ال تتوفر 

فيها رشوط السامة واملواصفات القياسية".

تخويل النقل التفاوض لتجهيز 10 أطقم 
قطارات مسافرين

السياحة تطالب بتخصيص 13 الف درجة وظيفية ضمن الموازنة المقبلة
بصدد عرض قصر الملك غازي في الديوانية لالستثمار

         الديوانية/ المستقبل العراقي

طالبت وزارة الس�ياحة واآلث�ار الربملان 
بتخصي�ص 13 أل�ف درج�ة وظيفية خال 
موازن�ة العام املقب�ل 2013، ويف 
حن بينت أن ميزانية الوزارة 
لع�ام 2013 تبلغ 57 مليار 

دينار، 

أك�دت خطته�ا بع�رض املواق�ع الرتاثية يف 
محافظة الديوانية لاستثمار لغرض تفعيل 
دوره�ا الس�ياحي. وق�ال وزي�ر الس�ياحة 
واآلثار لواء سميسم يف ترصيح صحفي عىل 

هامش زي�ارة قام بها إىل 
الديواني�ة امس إن 

"ال�وزارة طالب�ت الربمل�ان بتخصي�ص 13 
أل�ف درج�ة وظيفي�ة خ�ال موازن�ة العام 
املقبل"، الفتا إىل أن "الوزارة بحاجة ماس�ة 
لهذه الدرجات لوضع خط�ة لتأمن املواقع 
األثرية بعد فتحها بش�كل 
م�ن  وحمايته�ا  دائ�م 

أن "ميزاني�ة  الرسق�ة والعب�ث". وأض�اف 
الوزارة للع�ام املقبل تبلغ 57 مليار دينار ما 
يؤهلها للقيام ببعض املشاريع بعد أن كانت 
الوزارة ال تمتلك اإلمكانات املادية الكافية يف 
السنوات املاضية"، داعيا إىل "وضع الخطط 
املطلوبة للنه�وض بالواقع الرتاثي واآلثار يف 
محافظة الديوانية وبما يتناس�ب ومكانتها 
التاريخية". وأكد وزير السياحة أن "الوزارة 
تخط�ط لعرض املواق�ع الرتاثية يف محافظة 
الديواني�ة لاس�تثمار م�ن قب�ل ال�رشكات 
الس�ياحية لغرض جذب الس�ياح من داخل 
الع�راق وخارج�ه"، الفت�ا إىل "تحويل قرص 
امللك غازي إىل متح�ف تراثي يضم مقتنيات 
العائلة املالكة والقطع الرتاثية املستعملة يف 
تلك املدة مما يؤهله ليكون معلما سياحيا 

عامليا".
من جانبه، طالب محافظ الديوانية 
س�الم علوان يف ترصيح صحفي وزارة 
اآلث�ار والس�ياحة ب�"دع�م وتطوي�ر 
قط�اع الس�ياحة يف املحافظة وحماية 
املواق�ع األثري�ة م�ن الرسق�ة والنهب 
وصيانتها"، مبديا موافقته عىل "إنشاء 
معهد س�ياحة وفندق�ه تاب�ع للوزارة 
وتهيئ�ة قطع�ة أرض إلنش�اء فندق يف 
املحافظة". يذكر أن محافظة الديوانية 
تضم نحو 800 موقع أثري، فيما لم يتم 
التنقي�ب رس�مياً إال يف 20 موقعاً منها، 

منذ ثمانينات القرن املايض.

المالية النيابية تدعو لتشكيل خلية أزمة 
الستثمار عائدات النفط

تركيا تعلن عن زيادة الرحالت الجوية 
إلى العراق

      بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا عض�و يف اللجن�ة املالي�ة الربملاني�ة ع�ي 
الصج�ري، أم�س إىل تش�كيل خلية أزمة الس�تثمار 
إىل  يفتق�د  الع�راق  أن  مؤك�داً  النف�ط،  عائ�دات 
وجود س�رتاتيجية اقتصادي�ة، فيما عّد أن تس�ديد 
التعويضات املرتتبة عليه سيس�هم بتغيري تدريجي 
يف اقتصاده.وق�ال الصجري يف بي�ان صدر أمس أن 
"املواط�ن ال يس�تطيع تلم�س الزيادة الت�ي أعلنت 
وزارة النفط عنها يف إنتاجها النفطي لشهر ترشين 
األول امل�ايض وما تمخض عنها م�ن ارتفاع كبري يف 
اإلي�رادات املالية يف ظل غياب الخطط والربامج التي 
ترتقي بالواقع الخدمي يف الباد"، داعياً إىل "تشكيل 
خلي�ة أزم�ة الس�تثمار عائ�دات النف�ط". ولف�ت 

الصجري إىل أن "العراق يفتقد إىل وجود سرتاتيجية 
اقتصادي�ة وهو بحاجة إىل س�رتاتيجية بعيدة األمد 
الس�تثمار هذه األموال"، محماً الجميع مسؤولية 
"التقصري". واس�تدرك عضو اللجن�ة املالية واألمن 
الع�ام لتيار الش�عب أن "اس�تثمار ه�ذه األموال يف 

الوقت الحايل صعب بسبب ذهاب جزء من 
إيرادات النفط كغطاء للعملة العراقية"، 

مضيف�اً أن "نس�بة 5% س�نويا 
تذهب أيض�اً لتعويضات حرب 
الخلي�ج والت�ي س�دد الع�راق 
الجزء األك�رب". وأكد الصجري 

أن "االقتص�اد العراقي س�يتغري بش�كل 
تدريج�ي نحو األفض�ل بعد تس�ديد العراق 

مبالغ التعويضات وليس بشكل رسيع".

      بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الخط�وط الجوية الرتكي�ة أمس األربع�اء عن نيتها 
زي�ادة عدد رحاته�ا الجوية إىل العراق منتصف الش�هر املقبل، 
لتش�مل محافظات الب�رصة والنج�ف والس�ليمانية، عازية 
الس�بب إىل ازدي�اد عدد ال�رشكات الرتكي�ة العاملة 
يف الع�راق. وقالت وكال�ة أيرالين روت 
الت�ي تعنى  الربيطاني�ة 

بأخبار رشكات الطريان، إن "تركيا تس�عى إىل توس�يع رحاتها 
الجوية إىل العراق الس�يما رحات إسطنبول البرصة بواقع أربع 
رحات أسبوعيا ثم إىل يوميا"، مشرية إىل أن "هناك نية يف زيادة 
الرحات بن إسطنبول النجف إىل أكثر من ثاث رحات تنظمها 
حاليا". وبينت أن "محافظة السليمانية هي األخرى 
قد القت النصيب من هذه الرحات حيث س�تزداد 
رحاتها الجوية من أربع رحات إىل خمس رحات 
خال األسبوع الواحد"، مبينة أن "السوق العراقية 
تعّد بالنس�بة إىل رجال األعمال األتراك سوقا متميزة 
يف مجال اإلنش�اءات واملقاوالت الس�يما مع 
ازدي�اد عدد ال�رشكات العامل�ة يف العراق". 
ويص�ل ع�دد ال�رشكات الرتكي�ة العاملة يف 
كردستان العراق إىل 740 رشكة، من مجموع 

1200 رشكة أجنبية مسجلة يف اإلقليم.

         بغداد/ المستقبل العراقي

تس�عى لجنة الصحة والبيئة الربملاني�ة إىل املطالبة بإضافة 2 
مليار دينار لتخصيصات ضمن موازنة عام 2013، وذلك لتطوير 

الواقع الصحي يف الباد.
وق�ال نائب رئيس اللجنة النائب ع�ن القائمة العراقية حمزة 
الكرطان�ي: أن "الواق�ع الصح�ي يف الع�راق م�رتد وبحاج�ة إىل 

تخصيصات إضافية لتطويره". 
وأضاف الكرطاني، إن املبل�غ الواجب إضافته إىل تخصيصات 
الصحة يصل ل��2 مليار دينار، لبناء املستش�فيات وجلب عمالة 

أجنبية، وأخصائين. 
وكانت الحكومة قد صادقت عىل مرشوع موازنة 2013 والتي 

بلغت 138 ترليون دينار.

المطالبة بإضافة ملياري 
دينار لتخصيصات الصحة



 يقول بيكاس�و "إنني ال أبحث.. إنن�ي أجد"، وهي مقولة من 
الصع�ب مقاوم�ة غواية الكس�ل فيها، لكنه كس�ل ظاهري يدرك 
صاحب�ه أن البحث مس�تمر ومجهد لكنه ليس بحث�ا عن التأويل 
او اس�تخالص الدالالت بقدر ما هو بحث عما يجعل زاوية الرؤية 
اع�ى أو اق�رب، حتى تأتي تلك اللحظة الت�ي "نجد" فيها، ويكون 
من الس�هل علينا أن ندرك أننا "وجدنا" وأن ما وجدناه يس�تحق 

"الكتابة".

زمن نوادي الفيديو

أمتل�ك ذاك�رة تع�ود إىل أزمن�ة بعي�دة يف العم�ر تضمحل اآلن 
تدريجي�ا بخص�وص الحوادث واألف�الم والكتب القريب�ة لكنها ال 

تبهت أبدا فيما يخص اللحظات التي قد ال يذكرها أحد غريي.
أعت�ر نفيس من جيل الفيديو وليس م�ن جيل التليفزيون. لم 
نك�ن ننتظر عرض االف�الم يف أي من القنوات الث�الث القادمة من 
ماس�بريو. كانت االفالم تأتي إلينا وقتما نشاء، وكانت أمي بحكم 
تفتحه�ا تكاد تكون مش�ركة يف اغلب ن�وادي الفيديو يف املنطقة 

التي نسكن بها يف شارع أحمد سعيد بالعباسية.

يف تلك الف�رة )مطلع الثمانينيات( كانت ن�وادي الفيديو هي 
الظاهرة األوضح يف عالم الس�ينما ألس�باب اقتصادية واجتماعية 
وسياس�ية. كان الفيدي�و هو ذلك االخراع العجي�ب الذي يتيح لك 
مش�اهدة األفالم وقتما تش�اء، وكانت الهجرة املرصية الكرى قد 
بدأت منذ منتصف السبعينيات إىل الخليج عقب حرب اكتوبر. ومع 
بداي�ة الثمانينيات بدأت اف�واج العائدي�ن والزائرين تحرض معها 
"الفيدي�ون". كان الفيديو ه�و الحل األمثل لوصول األوكس�جني 
او ثاني أكس�يد الكربون الس�ينمائي إىل الجمه�ور يف دول الخليج 

خاصة الس�عودية التي كانت تعاني من انعدام دور الس�ينما.
ام�ا يف مرص فكانت النكس�ة الت�ي اصاب�ت دور العرض بعد 
انحس�ار دور القط�اع العام وخراب االس�تديوهات قد س�اهمت 
يف التحض�ري لبداية عرص "س�ينمائي" جدي�د، وكان الفيديو احد 
األس�باب املبارشة لظه�ور ما ع�رف بظاهرة "أف�الم املقاوالت"، 
فكان يكفي أن تصنع فيلما يف اسبوع بميزانية منخفضة يتقاىض 
فيه سعيد صالح أو يونس شلبي ما بني عرشة آالف وعرشين الف 
جني�ه، م�ع رقصتني لنج�وى فؤاد ومش�هدين لغادة الش�معة أو 
نبيلة كرم وقصة مفركة عن بطل ش�عبي او شاويش رشيف ضد 
عصابة رشي�رة تتاجر يف املخدرات او تهرب املجوهرات وتس�ميه 

"العرشة بقرش" أو "ش�يلني واش�يلك". كان ه�ذا كافيا  لتتمكن 
من تعبئة رشيط فيديو وتسفريه مع املوزع للخليج.   وكان يكفي 
أن يكون لديك محل صغري ال يزيد اتس�اعه عن مرين حتى تصنع 
رفوفا كثرية تملؤها بعلب األفالم ذات امللصقات امللونة واألس�ماء 
الغرائيبة الش�اذة التي غالب�ا ما تتناىف تماما م�ع العنوان األصيل 
للفيلم بل وتناقضه بعض االحيان) الجهنمي- قبضة املدمر- ليلة 
الفزع- فتيات الش�وارع- االنتقام الدامي(.ومن املالحظ انها رغم 
س�ذاجة العناوين إال أنها كانت تحتوي عى قدر من رصانة اللغة. 
وال أتص�ور أن أحدا يمكن أن يس�مي فيلم�ه اآلن بصفة الدامي او 
الدامية - باس�تثناء احمد مكي طبعا. كانت تلك العناوين تعتر يف 
ذهن من يؤلفه�ا أو يصنعها أو يكتبها هي الوس�يلة املثى لجذب 
انتب�اه رواد هذه الن�وادي واالس�تحواذ عى امواله�م التي كانت 
تراوح م�ا بني نصف جنية،وجنيه للفيل�م العربي وجنيه ونصف 
للفيل�م األجنبي والهن�دي، واثنني جني�ه للفيلم الجدي�د أيا كانت 
جنس�يته. كانت األفالم الهندية هي رقم واحد بالنس�بة للعائالت 
املرصي�ة، وكنت احفظ أس�ماء االبطال لدرجة أننا كنا نس�أل عن 
األف�الم الجديدة طبقا ألس�ماء ه�ؤالء النجوم، بمعن�ى ان ندخل 
إىل ن�ادي فيديو ع�الء الدين او الفادي ونق�ول: عندك فيلم اميتاب 
باتش�ان الجديد او ميس�ون ش�كربورتي )الذي هو شكريوتي يف 
االص�ل الهندي( أو راجندر كوم�ار او فيلم دهار مندار اليل بينتقم 
فيه المه.  وكانت سهرة الخميس من كل اسبوع خاصة يف شهور 
الدراس�ة ال تكتمل إال بفيلم هندي جديد، نسخته من جزئني، كنت 
اش�اهد غالبا الج�زء االول منه الذي يبلغ طوله س�اعتني إال قليال 
وان�ام ويف اليوم التايل كنت اش�اهد الجزء الباقي بعد أن انتهي من 
الواج�ب املدريس. كنا يف بعض األحيان نس�هر عند بعض أصدقاء 

والدي ونظل نشاهد االفالم  قرابة الخمس ساعات.
فيما بعد س�وف أدرك ان انضمامي ألي من لجان املشاهدة أو 
التحكي�م والبقاء ليوم كامل أش�اهد أفالما، ه�و نتاج غري مبارش 

لعملية املشاهدة املكثفة التي أمارسها منذ سنواتي األوىل.
ل�م أكن قد تجاوزت السادس�ة من العم�ر ولكنني الزلت أذكر 
مش�اهد كامل�ة من تل�ك األفالم الت�ي كنا نش�اهدها عى رشائط 
م�ن الجي�ل األول للبيت�ا كام الصغ�ري قب�ل ان تنت�رش رشائط ال�  
VHS  الكب�رية لتصب�ح هي امللك ب�ال منازع ط�وال عرشين عاما 
م�ن عرص الفيدي�و. أذكرمن أفالم تل�ك الف�رة "الوصايا العرش" 
لسيس�يل دي ميل، الذي ش�اهدته يف اكثر من نس�خة كانت تأتي 
مهربة من الس�عودية، والس�عودية تحديدا. ه�ذا الفيلم الذي كان 
وال يزال، ممنوعا من العرض يف مرص بس�بب تجسيد آله اليهود يف 
اشكال صوتية وبرصية، وتجسيد شخصية النبي مويس الذي قام 
بدوره املمثل األمريكي تش�ارلتون هيستون. والزلت أذكر مشاهد 
ش�ق البحر وحفر األل�واح بالوصايا عن طريق خي�ط من النريان 
الس�ماوية والرضبات العرشعى مرص خاص�ة رضبة موت اإلبن 
البكر التي جس�دها دي ميل يف ش�كل دخان ضوئي اخرض يهبط 
من الس�ماء وينت�رش يف املدينة. وأتصور ان اول مش�هد ايروتيكي 

يث�ري خيايل يف تلك الس�ن املبك�رة دون ان ادرك، هو مش�هد تقديم 
فتاة كقربان يف ثوب عاري للعجل الذهبي الذي صنعه الس�امري.  
وكان أبي رحمة الله من هواة السينما الحقيقني، فلم يكن يكتفي 
بأن نش�اهد الفيلم، ب�ل كان يحدثني دوما أو أس�معه يحدث من 
حول�ه عن بطل الفيلم وعن األدوار األخ�رى التي قدمها، أو جوائز 
األوسكار التي حصل عليها، وعن مخرج الفيلم واللون السينمائي 
املتخصص فيه، أو عن أفالم مشابهة للفيلم الذي نشاهده، فمثال 
كان يحدثني اثناء مش�اهدة "الوصاي�ا العرش" عن فيلم "الرداء" 
بطولة ريتش�ارد بريتون، أو "كوفاديس" أو "بن هور" أخذا بمبدأ 

الفيلم بالفيلم يذكر.
وال انكر بالطبع أن انطباع ذاكرتي يف الس�نوات األوىل بأسماء 
ه�ذه األف�الم جعلني أكثر تش�وقا لرؤيتها كلما تق�دم بي العمر، 
خصوص�ا بعد ان ب�دأت الرقاب�ة العائلي�ة تنح�ر تدريجيا وبدأ 
املنزل يخلو تدريجيا من افراد االرسة لساعات طويلة بالنهار مما 
مكنني فيما بعد من احضار العديد من األفالم خلسة ومشاهدتها 
يف منتصف األس�بوع الدرايس دون االنتظار ليوم املش�اهدة املعتاد 

"الخميس".

خايف" انا  " بابا.. 

بالطبع كانت هناك محاذير رقابية عائلية كثرية عى مشاهدة 
األفالم خصوصا األف�الم ذات البعد العاطفي املصحوب بمش�اهد 

جنسية ساخنة، وكذلك افالم الرعب والفزع الرهيب.
ورغم انني كنت والزلت، من غري هواة مش�اهدة افالم الرعب، 
إال أن افالما كثرية مما كنت اش�اهدها وكانت تنتمي لنوعية افالم 
االساطري او املغامرات السحرية او الخيال العلمي تصيبني بحالة 
خوف لييل ش�ديدة اس�تمرت معي اكثر من 13 عاما من س�نوات 

عمري االوىل.
 وربما كان الس�بب يف ذلك هو الخيال املفتوح الذي يعتر اوىل 

عالم�ات املوهبة. أذك�ر من الوقائع 
الطريف�ة أني بعد مش�اهدتي فيلم 
"التمس�اح الرهي�ب" )كانت صفة 
"الرهيب" صفة مشركة يف عناوين 
اغل�ب األف�الم( ال�ذي كان اعجوبة 
زمانه، وكان الحصول عى نس�خة 
من�ه يحتاج إىل حج�ز قبلها بيومني 
م�ن صاحب ن�ادي الفيديو، ويجب 
أن تك�ون زبون�ا اصي�ال لدي�ه. بعد 
مش�اهدتي لهذا الفيلم الذي يحكي 
قص�ة عبثي�ة ع�ن تمس�اح صغري 
تعثر عليه طفله صغرية أو تشريه 
ال أتذك�ر، وتصطحب�ه للمن�زل فإذ 
بوالده�ا ينهره�ا عى ذل�ك ويقوم 

برمي التمس�اح يف املرحاض وش�د الس�يفون عليه، وبعد سنوات 
طويل�ة يك�ر هذا التمس�اح ويتح�ول إىل وحش مفرس يس�كن 
مجاري�ر املدين�ة ويلتهم العامل�ني بها ثم يخرج عر املواس�ري إىل 
النهر ليهاجم أهلها. وعقب مش�اهدتي هذا الفيلم أصابتني حالة 
فوبيا أو رعب ش�ديد من الجلوس ع�ى املرحاض لقضاء الحاجة. 
تصورا انن�ي كنت يف الثامنة من العمر تقريبا وكان مش�هد القاء 
التمساح الصغري يف املرحاض ال يبارح ذهني فكنت أجلس "نصف 
جلس�ة" وأتصور أنه يف أي لحظة س�وف يخرج  التمس�اح برأسه 
املرع�ب من تحتي ليلتهمني. عندم�ا افكر اآلن يف هذا الفيلم أجده 
يحم�ل معاني فلس�فية عبثي�ة، فهذا التمس�اح ال�ذي تربى عى 
فض�الت البرش من أهل املدينة يتح�ول إىل وحش رهيب يهاجمهم 
ناكرا لجميل انهم امدوه بالغذاء طوال سنوات، أم تراه عاد لينتقم 
ممن القوه يف املرحاض وظلوا يقضون فوقه حاجاتهم ألعوام، أم 
أنه رمز لراكمات الفضالت البرشية التي ربما هي داللة عن أسوأ 
ما فيهم وتجس�دت يف هذا التمس�اح الذي يخ�رج لهم من اعماق 

ظلمة املجارير ليعاقبهم!
كن�ت انه�ض يف الليل مط�اردا بأش�باح وتهويم�ات واصوات 
متخيلة او بعيدة ألذهب إىل غرفة نوم والدي وانا مكسوف وخجالن 
م�ن نفيس ألقف عى عتبة الباب واقول تلك الجملة الكئيبة املعذبة 
)باب�ا.. انا خاي�ف(. وعندما تقدم بي العمر قلي�ال وزادت ثقافتي 
وكن�ت يف الحادية ع�رشة من العم�ر، وبعد ليلة كئيبة تش�اجرت 
فيها مع والدي بس�بب حالة الرعب التي لم تكن تريد ان تفارقني 
نهض�ت يف الصب�اح وابلغتهم أنن�ي اريد الذه�اب إىل طبيب نفيس 
ألنني "عيان". كان هذا تفس�ريي وقتها لك�م الخياالت واالحداث 
املرعب�ة التي تجتاحني طوال الليل. ورغم تفتح أهيل ومس�تواهم 
الثق�ايف املعقول لم يكن أحدهم قد انتب�ه أن هذا الطفل يعاني من 
خي�ال مب�دع ُينت�ج، دون وعي من�ه ودون قصد، عالق�ات ما بني 
الصور واملش�اهد و"حواديت" األف�الم تجعله يقيض ليلته يف فيلم 

رعب طويل.. ومن النوع املمنوع أيضا.
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عدد جديد من "بانيبال " 

كادر

زاد املطابع

رامي عبد الرازق

ما فائدة األفالم إن لـم تغيرّ العالـم ؟

      ظبية خمي�س
ستثب أيها الُقنفذ وثبة واحده 

 لن تقول )وأين أنا اآلن?!( 
 إذ إنك تعلم أين كنت 

 وإىل هناك ال تريد أن تعود 
 الجحيم يبدو أقرب إليك.... 

 من هناك 
 الكتابة أضحت أصعب من االحتمال 

 الحروف التي تعبث مثل األفاعي يف رأسك 
 وأنت قد مللت عناوين الكتب 

 رائحة الورق 
 وطعم القهوة املرة التي ترّسب يف حر القلم 

 وعندما تصف املكان الذي يعبق بالكلور واملضادات الحيوية.. 
 ستلمح ِمصفاَة البحر 

 وترشب كأس املاء بهدوء
 وتطلق رسا العينني كي تنظر الحرب الجديدة عى اليابسه

 ليست الصعوبة يف أن ترى 
 إذ إن الجوهرتني تعكسان كل يشء 

 لكنهما تأبيان أن تأخذاه إىل الداخل. 
 العفونة تأكلهم 

 تعّضهم عضاً.. وهم يعلكون أصواتهم بال رحمه. 
 وأنت تريد الجميل 

 وهو يريد أن يزج بك إىل زنزانة اآلخر. 
 ارفضهم ألنك غري قادر عى تلك 

 املساواة غري الالئقة 
 تتمنى أن تنتمي إليهم 

 لكنك ال تستطيع! 
 فليذهبوا إىل الجحيم إذن 

 أو فلتذهب أنت! 
 املساواة بني األرشار 

 الطريق املرصوفة بالجماجم.... 
 دائًما تطلق ورودها القلقَة 

 يف وجوههم. 
 والظلمة ال تنبت إال يف أعشاش.. 

 الصائمني عن الظلم 
 يخبو النور يف الردهات 

 ويرصخ القمر بنصف رئه.. 
 بينما الياسمني ال يكف عن الرعونة 

 )والجهنمية( ترصخ أنوثتها 
 عند رأس األفعى التي 

 تتمدد عى سطح الجدار. 
 املرأة املريضة يعانقها املوت يف الغرفة 

 وهي تفر منه متشبثة بذراع األلم 
 الكوابيس تطاردها, أيًضا 

 يف الليل, يف الظهرية ويف أحالم اليقظه 
 إنه الزواج الكاثوليكي ما بني املوت, واألحالم 

 وهي ترفضه! 
 وملاذا ترصخ أنت? 

 أال يكفيك أن ترفس بقدميك الزهور الصناعية 
 وتلقي بالحبوب املسكنة يف حوض املرحاض. 

 ملاذا يقول الطبيب, دائًما, ويكرر: 
 )إنها مسألة وقت... أيها القنفذ 

 إنه الوقت ليس.... إال
 الوقت... فقط, الوقت!( 

 وماذا? عليك أن تنتظر إذن 
 أن تصعد الحمى من أطراف يديك 

ب  إىل أعمدة الرير املذهَّ

�شعر

موت العائلة

امل�شتقبل العراقي: متابعة

م�ع صدور العدد 45 من مجل�ة "بانيبال"، تكون املجلة قد أكملت 
بالتم�ام والكمال 15 عاما من الصدور املنتظم، منذ فراير )ش�باط( 
1998 وحتى اليوم. وقد خصصت املجلة هذا العدد التاريخي لالحتفاء 
باالدب الفلسطيني الجديد، الذي جاء تحت عنوان "أدباء من فلسطني" 
والذي تضمن اعماال روائية وشعرية ل�23 أديبا فلسطينيا من القدس، 
رام الل�ه، غزة، حيف�ا، عكا والن�ارصة، وهم: مايا أب�و الحيات، عالء 
حليحل، داليا طه، ابتسام عازم، اياد الرغوثي، نجوان درويش، تمارا 
نارص، زياد خداش، ايناس عبد الله، باس�م النريص، طارق الكرمي، 
عالية الس�قا، راج�ي بطحيش، ارساء كلش، م�روان مخول، محمود 
أبو هشهش، حنني نعامنة، ريم غنايم، يوسف القدرة، ماجد عاطف، 
أسماء عزايزة، أكرم مسلم، ومهيب الرغوثي. باالضافة اىل مقالة عن 
اوضاع الثقافة الفلسطينية كتبها مرزوق حلبي، ومقابلة طويلة مع 

املمثل واملخرج محمد بكري اجراها عماد خشان يف نيويورك.
كما احتوى العدد الجديد، نصوصا روائية وش�عرية لكل من رشيد 
بوجدرة وس�مري قسيمي وس�مرية نغروش )الجزائر(، نهاد سرييس 

)سوريا(، ربيع جابر )لبنان(. 
ويف زاويته�ا املعنون�ة "أدب�اء ضيوف" تن�رش املجلة نص�ا روائيا 
للكاتب الروماني فاس�ييل باغيو، وقصة قص�رية للكاتب الفييتنامي 

هو أن تاي. 
وقام الفنان العراقي ستار كاووش برسم وتصميم غالف املجلة.

افتتاحية فا�شل العزاوي

وج�اء يف افتتاحي�ة الع�دد الجدي�د التي كتبه�ا الش�اعر العراقي 
فاضل العزاوي "أنه م�ن الرضوري، بل اإلنصاف، بعد مرور 15 عاما 
ع�ى ص�دور بانيبال ب�دون انقطاع، التأكي�د عى الوظيف�ة الثقافية 
واإلبداعية اإلس�تثنائية لهذه املجلة الفريدة يف تغيري الصورة النمطية 
البالية التي كانت س�ائدة يف محيط القراء باللغة اإلنكليزية عن األدب 
العربي الحديث، باعتباره أدبا يرتبط باملايض أكثر من ارتباطه بروح 
الحارض. وبذلك أثبتت بانيبال أنها كانت رضورة تاريخية، تنتظر من 
يتصدى لها منذ زمن طويل، حتى جاءت النارشة الريطانية مارغريت 
اوبانك والروائي العراقي صموئيل ش�معون واس�تلما زم�ام املبادرة 
م�ع عدد م�ن األصدقاء األوفي�اء. لقد بدأت بانيب�ال رحلتها بدون أي 
دع�م مايل، فعندما صدر العدد األول لم يكن أحد واثقا من القدرة عى 
تموي�ل العدد الثاني، ولكن ما جعلها تس�تمر وتتطور لتصبح ما هي 
عليه اآلن هو حبها الكبري وحماستها التي لم تفر قط لإلبداع األدبي. 
هذه الحماس�ة املتوقدة جعلت أصدقاءه�ا الكثريين يف العالم العربي 
وخارج�ه يدرك�ون أهمية هذه املجل�ة وينرون لدعمه�ا بنتاجاتهم 

وترجماتهم وكل ما يجعلها تزداد تألقا".
وأش�ار فاض�ل الع�زاوي يف افتتاحيت�ه اىل أن بانيب�ال، " فض�ال 
ع�ن كونها مجل�ة مطبوعة، قام�ت يف الوقت ذاته بتنظي�م عدد كبري 
م�ن الن�دوات األدبية مثلما أس�همت يف ترش�يح العديد من الش�عراء 
والكتاب العرب للمش�اركة يف املهرجانات العاملي�ة. كما صدرت عنها 
بض�ع أنطولوجيات وعدد من الكتب. وباإلضافة اىل النس�خة الورقية 
املطبوعة بدأت اآلن نرش أعدادها القديمة والجديدة وبيعها ألكرونيا. 
ومنذ بضعة أعوام إس�تحدثت مس�ابقة غباش � بانيب�ال التي تمنح 

جائزته�ا ألفضل ترجمة لكتاب عربي أدبي متميز اىل اإلنكليزية خالل 
عام".

وختم فاضل الع�زاوي مقالته االفتتاحية "إن ما جعل من بانيبال 
ظاه�رة ثقافية وأدبية لي�س كونها مجلة جريئة، ذات رؤيا واس�عة 
ومفتوحة، وتجدد نفس�ها يف كل عدد جديد فحسب، وانما ألنها أيضا 
وقب�ل كل يشء تعكس اإلنجازات الفعلية لألدب العربي املعارص، فهي 
م�رآة قب�ل أن تكون جرا ب�ني ثقافتني، ي�رى فيها الكات�ب العربي 
نفس�ه بصورة أفض�ل يف لقائه الثقايف مع اآلخر ضم�ن عملية اإلبداع 

الشاملة".  

�شفر" على  كتابة  "فل�شطني: 

وتحت عنوان "فلسطني: كتابة عى سفر" كتب الكاتب الفلسطيني 
أنطون ش�ماس مقدمة خاصة مللف االدباء الفلس�طينيني، جاء فيها 
"ه�ذا عدد خاص ج�دا من »بانيب�ال« وليس فقط ألنن�ا نحتفل، مع 
محرَريه�ا املخلَص�ني اللذين ال يعرف�ان الكلل، بع�ام املجلة الخامس 
ع�رش، بل ألننا نحتفل أيضاً بفلس�طني. وإذ نفعل ذلك بمعونة لفيف 
خاص من األصوات الفلسطينية الشابة التي تصّور كتاباُتها خريطًة 
أدبية جديدة ومنعشة  لذلك الوطن الذي هجره الخالص، والتي يحّقق 
هن�ا تواجُده�ا الجماعي غرُي املس�بوق حلم�اً أدبّياً راوَدن�ا منذ وقت 
طوي�ل، فإن »بانيبال« تؤّكد تعّهدها املتواصل بأن تكون املجلة األكثر 
انفتاح�اً وج�رأة وديمقراطّية ب�ني جميع املجالت الت�ي تهتم باألدب 

العربي الحديث". 
وأض�اف ش�ماس: "ق�د تكون بع�ض اس�ماء الش�عراء والكتاب 
الفلس�طينيني يف ه�ذا املل�فّ الخاص مألوف�ة لديكم، إم�ا عن طريق 
الرجم�ة وإما من قراءة األص�ل العربّي، وقد تش�عرون مثلنا بغياب 
بعض األسماء األكثر ش�هرة وحضوراً يف املشهد األدبي، ولكن الدافع 
األس�ايس م�ن وراء ه�ذه املب�ادرة الفلس�طينّية كان فت�ح البوابات 
االنجليزّي�ة أمام أصوات جديدة وش�ابة وُمفعمة بالقناعة من جميع 
انحاء فلس�طني )متجاهلني تماماً ذلك الخط الذي يسّمونه احتشاماً 
باألخرض(. وهي أصوات جديدة وش�ابة نس�بّياً ليس بس�بب الس�ّن 
بالرضورة، ولك�ن لكونها تتمّتع بنضارة تجديدّية ونظرة جديدة عى 
الواقع الفلس�طيني ربما ل�م تكن لتخطر يف بال الجيل الس�ابق. إنها 
نظ�رة فيها إجالل ووالء للجيل الس�ابق من الش�عراء والكتاب ش�به 
األس�طوريني، ولكنها باملقابل ترفض طمَس الذات�ّي والفردّي وتؤّكد 
اس�تقاللّيَة الصوت األدب�ّي. هؤالء يف نهاية املطاف كتاب وش�عراء ال 
يبدون رهائن مس�لوبي االرادة ليوطوپيا الحلم الوطني الكبري، بل هم 
يف الغالب ارهف احساس�ًا ووعي�اً بالواقع واكثر حذراً يف التعامل معه 
من منطلق البطولة، تملؤهم الشكوك واالسئلة والقلق والوعي الكامل 
بالح�دود والتحديدات التي للواقع الفلس�طيني، وبحّقهم املرشوع يف 
تحدّي ومس�اءلة واعادة تركي�ب هذا الواقع وخصوص�اً يف مقاومته 
بما تس�تطيع الكتابة االدبّية ان تمنحه لهم من القدرة عى ممارس�ة 
النق�د الثاق�ب الذي ال يعرف املهادن�ة. فاملقاومة التي يمارس�ها هذا 
األدب ه�ي من نوع مختلف. انها مقاومة ذات حًدين دون مس�اومة: 
ض�د قوى الظالم التي نَهبت الفلس�طينيني زماَنهم ومكاَنهم، وكذلك 
ضد القيادات الفلس�طينية والعربية التي فرضت عليهم زماناً ومكاناً 

مستعاَرين وجعلتهم رهائن محبَسني، منذ جرم أوسلو الشائن". 
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ع�ى الرغ�م م�ن أن ج�را ت�ويف يف 
ديس�مر من الع�ام 1994 ف�إن آثاره 
ما زال�ْت تثري الجدل يف أوس�اط األدباء 
الع�رب عامة والفلس�طينيني عى نحو 
خاص، ولي�س أدّل عى ذلك من 'الندوة 
'الت�ي أقيم�ت يف منت�دى كب�ار ال�رواد 
بعمان، أس�هم فيها ع�دد من الباحثني 

تناولوا آثاره بيشء من التْعريف. 
وتعزى هذه االهتمامات، يف الغالب، 
ملا طبعت علي�ه آثاره من تن�ّوع، فهو 

رائ�د يف مجال القص�ة القصرية، 
فق�د أْصدر يف زم�ن مبكر 1956 
القصصي�ة:  مجموعات�ه  أوىل 
الت�ي  ع�رق وقص�ص أخ�رى. 
لفت�ت عدًدا من الدارس�ني، من 
بينه�م توفيق صاي�غ )1974( 
الذي يرى فيها بحثا عن رصاع 
اإلنس�ان بني املدنية والبداوة، 
وهاش�م ياغي )1965( الذي 
وجده�ا نموذج�ا للقص�ص 
املؤل�ف  في�ه  ي�راوح  ال�ذي 
والواقعية  الرومانس�ية  بني 
الذي يتبناه ياغي  باملفهوم 
املارك�ي.  املفه�وم  وه�و 
أم�ا ع�ى الف�زاع )1985( 
فق�د رأى فيه�ا قصًصا ال 
تس�لط الض�وء ع�ى الهم 
هي  مثلم�ا  الفلس�طيني 
الح�ال يف س�ائر رواياته، 
يرواح  وأْش�عاره، وه�و 
ب�ني الح�وار واملونولوج 
يف  س�يما  وال  الداخ�ي، 
'عرق'و'املغنون  قصتي 
وبفض�ل  الظ�ال'.  يف 
ه�ذه املجموع�ة عّدُه 
نعي�م اليايف م�ن رّواد 
الش�امّية  القص�ة 

القصرية. 
وأم�ا الرواي�ة، ف�كان قد كت�ب أول 
رواية باللغ�ة اإلنجليزي�ة، وهي رواية 
ويش�ري  طوي�ل'1946  لي�ل  يف  'رصاخ 
األدب  'أع�ام  يف  اليس�وعي  روب�رت 
العربي املعارص'إىل صدور الطبعة األوىل 
م�ن الرواية يف القدس، وهذه اإلش�ارة 
مستقاة من جرا، لكنَّ أحًدا ممن كتبوا 
عنه، وع�ن روايات�ه، لم يف�د باالطاع 
عى ه�ذه الطبع�ة األوىل، وه�ْل كانت 
باإلنجليزي�ة أم بالعربية، ويذكُر املؤلف 
نفُسه أي اليسوعي- أن الرواية أعيدت 
طباعته�ا ببغ�داد س�نة 1955، وهذه 
هي الطبعة املتداَولة بعد أن أعيد نرشت 
يف دمشق1954 وبريوت1977ثم بريوت 

1982. أم�ا رواي�ة 'صيادون يف ش�ارع 
ضيق'فهي م�ْن أوىل روايات�ه )1960( 
وق�د كتبها ه�ي األخ�رى باإلنجليزية، 
وترجمه�ا للعربي�ة د. محمد عصفور، 
الت�ي  الرواي�ة  وه�ي   )1988 )ط4، 
الروائي�ني  الكت�اب  ذروة  يف  وضعت�ه 
الع�رب. ورْسع�ان ما تتابع�ت رواياته 
كالس�فينة )1969(، والبحث عن وليد 
األخ�رى  والغ�رف  مس�عود)1978(، 
)1985(، وأخ�رًيا يوميات رساب عفان 
)1992(. ويف ج�ّل ه�ذه الروايات إذا 
تخطين�ا 

يت�ه  ا و ر
املشرتكة مع عبد الرحمن منيف عالم 

ب�ا خرائط- ثّم�ة خْيط رفي�ٌع َيظهر، 
ويختف�ي، وهو ارتب�اط الكاتب ببلدته 
بيت لح�م، وبمدينة الق�دس التي أقاَم 
فيه�ا، وع�رف الكث�ري من األش�خاص 
يف  الج�ّي  تأثريه�م  له�م  كان  الذي�ن 
حياته، وبصفة خاصة استأثرْت بغداد 
بالقْس�ط األكر من عنايته التي تتجى 

يف صيادون يف شارع ضيق. 
لجرا ش�عٌر رقي�ق، فهو م�ن أوائل 
ون�رش  النث�ر،  قصي�دة  كتب�وا  الذي�ن 
ذل�ك يف مجل�ة 'ش�عر'. وم�ن دواوينه 
املشهورة ديوان 'تموز يف املدينة'1959، 

وديوان 'املَدار املغل�ق'1964، وديوان 
'متوالياٌت ش�عرّية'1996 الذي صدر 
بع�د رحيل�ِه وق�دم ل�ه عب�د الواحد 
لؤل�ؤة. وقد ُعنَي بش�عره نق�اٌد من 
بينه�م محمد عصف�ور1996. وكان 
قد جرى تجاهل ش�عرِه بادئ األمر، 
غ�ري أن كمال خري بيك يؤكد يف كتابه 
'حرك�ة الحداث�ة يف الش�عر العرب�ي 
املع�ارص' )1974( أن ديوان�ه 'تموز 
يف املدينة' وقصائ�دة يف 'املدار املغلق' 
صها يف ضوء  حرّي�ة أْن يصار إىل تفحُّ
التصورات املستقبلّية لحركة الحداثة 
)ص58-59( ومعنى ذلك، فيما 
نحَسُب ونظّن، أنَّ قصائده تلك 
ظه�رت قب�ل األوان. وُيذكُر أنَّ 
لجرا إس�هاماٌت كب�رية يف نقد 
الش�عر، وهو من املؤثرين كثريًا 
يف بدر شاكر السياب، ودراساته 
ع�ن ش�عره من أْب�رز م�ا كتب، 
ومن ذلك دراَسُتُه لقصائد 'شباك 
وفيق�ة'، و'املعبد الغري�ق'، و'دار 
جدي'. وكتب جرا عن الجواهري، 
صاي�غ،  وتوفي�ق  قبان�ي،  ون�زار 
الن�ار  وكتُب�ه:  الخ�ال،  ويوس�ف 
والجوهر، والرحلة الثامنة، والحّرية 
والطوفان، وينابيع الرؤيا، مْعروفة 
التطبيق�ي  نق�ده  ويف  َمْش�هوَرة، 
يلق�ي يف الطري�ق باملُصطلحات التي 
بابت�كاره،  يصوغه�ا  أو  يش�تقها 
فتغ�دو ُمتداَول�ة َس�ّياَرة، وم�ن ذلك 
التموزّي�ني،  الش�عراء  ُمْصطل�ح 
ومصطل�ح القناع، ومصطلح الرؤيا، 
الدرام�ي،  املونول�وج  ومصطل�ح 
واملب�ارشة،  والجه�ر،  والتضم�ني، 
وال�ذْرَوة التي قصد به�ا بلوغ العمل 

األدبي قمة تمثل بالنس�بة لبناء النص 
ة اله�رم، أي أنه تلّمس ما  ما يش�به قمَّ
ُيعرف بالبنية الذروية للنص الش�عري. 
أم�ا ع�ى مس�توى املنهج، فق�د راوح 
جرا بني االنطباعّية، واالنبهار بنظرية 
الش�كل عند النقاد األنجلو- أمريكيني، 
من أمثال: بروكس Brooks ورانس�وم 
Ransom وس�واهما. وتأث�ر يف بع�ض 
دراس�اته بالنقد اإليديولوجي، ال سيما 
قراءته لش�عر الجواهري، ولشعر عبد 
الرحيم محمود، وألَدِب الحرْب العراقية 
اإليراني�ة. وظهرْت يف نق�ده التطبيقي 
أيًض�ا مام�ح م�ن النقد األس�طوري، 
متأث�رًا يف ذلك بيون�غ Jung ونورثروب 
فراي Frye. وهو كثرُي اإلشارة لذلك، ال 
س�ّيما بعد ترجمته لكتاب فرانكفورت 
'ما قب�ل الفلس�فة 'والج�زء األول من 
كت�اب جيمس فريزر املَْوس�وم بعنوان 

'أدونيس وفرودايتي'. 
القّص�ة،  كت�اب  ب�نْي  ُيع�رُف  وال   
والرواي�ة، والش�عراء، م�ن كان�ْت ل�ه 
عناي�ة بالفن التش�كيي كج�ْرا، وهو 
أح�د أعض�اء 'جماع�ة الف�ن الحديث' 
التي ظه�رْت يف بغداد، وكاَن لها دوُرها 
املَْعروف يف نقل الفنون التش�كيلّية من 
التقلي�د العقي�م إىل الَحداث�ة، بما فيها 
من ابتكار، وإبداع، ومن الفنانني الذين 
تردَّدوا إىل هذه الجماعة فائق حس�ن، 

وش�اكر آل س�عيد. وق�د كتَب ج�ْرا يف 
الرس�م واألل�وان، وكت�ب ع�ن النحت، 
والنقوش الس�ومرّية، م�ن املقاالت ما 
ال ُيمكن اس�تقصاؤه، وحْصه. ونرش 
بع�ض ما كتبه يف كتب منها: تأمات يف 
بنيان مرمري، وكت�اب أقنعة الحقيقة 
وأقنع�ة الخي�ال، وص�در بع�د وفات�ه 
الكت�اب الذي قدم ل�ه إبراهيم نصالله 
ع�ن الف�ن 2000، وهو بعن�وان 'الفن 

والفنان - كلمات يف الفن التشكيي'. 
 أما الرتْجَمة ع�ن اللغة اإلنجليزية، 
فقد أس�هم ج�را برتجمات�ه يف تطوير 
الكتاب�ة العربية ش�عرًا، ونث�رًا، ونقًدا، 
ترجم عى سبيل املثال بعض مرسحيات 
شكس�بري، ومنه�ا مرسحي�ة امللك لري، 
ومرسحية ُعطيل، وترجم أش�عاًرا لغري 
ش�اعر أمريكي، وسونيتات لشكسبري، 
التي قدم لها بمقدمة تعرف بهذا الفن، 
وتبني م�ا فيه من اختاف�ات تميز بها 
ب�رتارك عن شكس�بري. وترج�م، مثلما 
ذكرنا من قب�ل، كتبا لجيم�س فريزر، 
وفرانكف�ورت، وغريهم�ا. وق�د ش�هد 
براعت�ه  الرتجم�ة  يف  املتخّصص�وَن 
يف ه�ذا، ومّمن يؤك�د هذا عب�د الواحد 
لؤل�ؤة، الذي عرض يف كتابه 'ش�واطئ 
الضي�اع' 1999 لَبْعض ترجماته، وهَي 
كثرية ج�دا.  لذا فهو كاتٌب موس�وعيٌّ 
لْم يدع فن�ا من الفنون إال وكان له فيه 
أثٌر حتى املوس�يقى كتَب فيه�ا، وألَّف، 

والس�ريُة له فيه�ا كتاب�ان. أولهما هو 
والثان�ي   )1987( األوىل  الب�ر  كت�اب 
هو ش�ارع األم�ريات )1994(. يف األول 
منهم�ا يكت�ب جرا الس�رية بأس�لوب 
روائ�ي، فال�رسد فيه�ا يش�به رسده 
يف روايات�ه ال س�يما رواي�ة البحث عن 
ولي�د مس�عود، وْهي: أي الس�رية تتّبع 
بالتذكري طفولته حتى بلوغ التاس�عة 
من العم�ر، وليت�ه فعل ذلك يف ش�ارع 
األمريات. ألنه يف هذا الكتاب انقطع عن 
تتبع املراحل الاحق�ة، واثبا إىل مرحلة 
الدراس�ة يف لن�دن، وبذل�ك حرمن�ا من 
الكث�ري الذي نتوقعه ع�ن خفايا حياته 
وأرسته، وحياة أخي�ة، وما كان له من 
ذكري�ات يف الق�دس، والكلي�ة العربية، 
الت�ي التقى فيها ببع�ض النابهني، من 
مثل: إمي�ل حبيبي، وإحس�ان عباس، 
ونارص الدين األسد، ومحمود السمرة، 
وآخرين.. غدوا من بناة النهضة األدبية 
يف فلسطني ويف األردن. جرا الذي مضت 
عى رحيله بضعة أعوام ما زالت آثاُره؛ 
الشعر منها، والنثر، والنقد، والرتجمة، 
والس�رية، واملقاالت التي تدور يف فضاء 
الرسم والنحت، واملوسيقى، تثري شهّية 
الدارس�ني، فينكبوا عليه�ا، ويصنفون 
حولها املُصنف�ات، وهذا يؤكد أن املبدع 
األصي�ل تظلُّ قيم�ة آثاره بع�د رحيله 
كقيمتها يف أثناء حياته إْن لم تكْن أكَرَ، 

وأكثَر إثارة.
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”لحظ�ة التنوير” مصطل�ح نقدي تعلمته 
من الدكتور رش�اد رشدي،   رحمة الله عليه،   
فقد كان واحدا من أبرز النقاد يف الستينيات،   
ومع�روف عنه   غرامه بنق�د ت. إس. إليوت 
وإلحاح�ه يف مرحلت�ه النقدي�ة الباك�رة عى 
فك�رة املعادل املوضوعي ال�ذي   يفرض عى 
املبدع أال   يعر عن مش�اعره تعبريا مبارشا،   
وإنما   يخلق ما   يوازيها موضوعيا عى هيئة 
موقف أو شخصية يف حالة املرسح والرواية، 
أو صورة شعرية كما   يحدث يف حالة الشعر. 
وقد لقيت اجتهادات رش�اد رشدي استجابة 
واس�عة يف وقته�ا،   وكان ل�ه تامذته الذين 
أخل�ص يف رعايتهم حني كان رئيس�ا لقس�م 
اللغة اإلنجليزية يف الجامعة،   وظل   يرعاهم 
بنفوذه الذي استمده من رضا الحكام عنه،   
خصوصا السادات الذي وجد فيه حليفا قويا 
مضادا للنارصية،   واليسار الذي كان   يؤمن 
نقاده بالوظيفة االجتماعية للفن،   ومنحها 
األولوية يف املمارسة. وعى النقيض من ذلك،   
كان رشاد رشدي أقرب إىل الشكانية يف فهم 
الفن،   وأميل إىل الكشف عن العنارص النوعية 
الت�ي تجع�ل م�ن الفن فن�ا،   ولي�س دعاية 
ملذه�ب أو عقيدة،   فالفن كي�ان ال   يعبد إال 
حض�وره الذاتي،   والعمل الفني قائم بذاته،   
مكتف بنفس�ه،   ومعن�اه هو وجوده،   كما 

أن وجوده هو معناه .
 ومن هذا املنطلق،   دّرس لنا رش�اد رشدي 
وحواري�ه أهمي�ة لحظ�ة التنوي�ر،   وكانت 
القص�ة القصرية املثال األوض�ح لتحديد هذا 
املصطل�ح الذي كررناه كثريا يف الس�تينيات. 
وكان   يعن�ي النقط�ة الت�ي تتقاط�ع فيه�ا 
كل عاق�ات القصة القص�رية ويرز معناها 
ومغزاه�ا يف آن. وكان املث�ال األش�هر ع�ى 
ذل�ك قصة العق�د للكاتب الفرن�ي جى دي 
موباس�ان. وهي عن عقد نفيس اس�تعارته 
امرأة م�ن الطبقة املتوس�طة املح�دودة من 
صديقة لها من الطبقة األرس�تقراطية، كي 
ترتديه يف إحدى الحفات األرستقراطية التي 
دعيت إليه�ا مع زوجها. ولكنه�ا فقدت هذا 
العقد الثمني املصنوع من اللؤلؤ الحر. وكان 
عليه�ا أن تش�قى وزوجها وتس�تدين وتبيع 
أغلب ممتلكاتها حتى تشرتي عقدا مثل الذي 
أضاعت�ه. ويف النهاي�ة،   وبعد ط�ول عذاب،   
اس�تطاعت أن تشرتي عقدا مماثا كي ترده 
إىل صاحبته�ا األرس�تقراطية. ولك�ي تفرج 
عنه�ا كربها،   فإنها تحكي لها ما عانته هي 
وزوجه�ا ك�ي   يش�رتيا عقدا أصلي�ا مماثا 
للعقد الذي أضاعته. ولك�ن بدل أن تتعاطف 
معها صديقتها األرستقراطية،   وتثني عى ما 
ب�ذاله من جهد،   وما قاما به من تضحيات،   
إذا بالصديقة األرس�تقراطية تنظ�ر إليها يف 
عطف ورث�اء .  وتقول لها: ولكن العقد الذي 
أعطيت�ك إياه   ي�ا عزيزتي كان عق�دا زائفا 
ولي�س من اللؤلؤ الح�ر .  وهنا تحدث لحظة 
التنوير أو الكش�ف. ويكتمل للقصة معناها 
الس�اخر من الطبقة الوس�طى التي تحرص 
عى املظاهر وتقليد طبقة أعى منها بدالً   من 
إب�راز فضائلها الخاصة .  وم�ن   يومها وأنا 
أبحث يف كل قصة قص�رية أقرأها عن لحظة 
تنوي�ر، وأمتد بالبحث إىل الش�عر،   وأبحث يف 

القصيدة عن ما أسميه بيت القصيد .
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كفاَك تظل قافيًة كفاكا
                               وصوتا علّم الدهر الحراكا

وقاموسا لكل غٍد ميضٍء
                                       وقرآن�ا وكل ف�م ٍ ت�اكا

وصنوا للخلود ولست ادري
                                 أصافيت الخلود ام اصطفاكا

وعشقا قد تسّمر يف قلوب
                               م�دى األزم�ان ماع�رف انف�كاكا

ووعدا للعدالة رسمديا
                                 تخاف به العروش االندكاكا

وقربانا تفرّد ما استطالت
                                  قرابنٌي فما بلغت مداكا

ورأسا ناطقا أرأيت رأسا
                                  با جسٍد يواصل يف هداكا

وتاريخا من العرات يسمو
                                 بحيث يعمد الدنيا ضياكا

وجمهرة من العشاق تتلو
                                 تركت الخلق طرا يف هواكا

وعرشا للفداء عى براق 
                                   من األقدام ترفعه يداكا

وطوفانا من الظامني يسعى
                               لكي يسقى بما فاضت دماكا

وآيات عى الرمضاء تتى
                               أمامك والحرائر من وراكا

وبذال هاشميا مستطيا
                                       فريدا ليس يتقنه سواكا

وسيفا طلسما ولرب سيف
                                     يعلم ناظريه االرتباكا

أتيتك والحروف معفرات 
                                    وقرباني الندامة كي اراكا

وخلفي من س�نني اليتم وجه
                                     يقاسمني الترك يف والكا

كانا راكض حتى استقرت
                                  خطانا حيث ماوطأت خطاكا

كفاَك 
تظل قافيًة كفاكا

فرج يا�سني

 �أ�سطرة

الس�ّكري وضغط الدم والروماتيزم، ووهن 
القل�ب وإجهاد الش�يخوخة ، وعن�اء عمر من 
اإلحباط والفراق القرسي ملن تحب، أال يعد كل 
هذا مسوّغات مقنعة لوفاة عجوز يف الخامسة 
والثمانني، ناهيك عن أن املوت ال يس�تأذن أحدا 
وال يستثنيه، وال يش�رتط مقدمات أو أسبابا.. 
لكن معلمة األجيال الست منرية قضت بطريقة 

أخرى.
 ذهب�ت إىل مكتبتها لتس�تل كتاب تفس�ري 
األحام ألبن س�ريين م�ن أح�د األدراج؛ فهوت 
مجموع�ة كب�رية م�ن املجل�دات فوق رأس�ها 
وطرحتها أرضا، الفظة أنفاس�ها األخرية. وإن 
ولده�ا الطّماع كري�م انفرد بها ذل�ك الصباح، 
ورشع يعيد عى مسامعها اسطوانته املرشوخة 
ح�ول اإلرث والحق�وق والتنازالت، واس�تئثار 
بناته�ا وأبنائهن بمحبتها وأموالها. وإن كنتها 
أم�ل الحاق�دة - كما يع�رف الجمي�ع - زوجة 
ابنها األوس�ط خلي�ل، هي التي دخلت خلس�ة 
إىل حجرة نومها، وببس�اطة ش�يطانية نزعت 
حجابه�ا وكّورته فوق فم العج�وز وأنفها، ثم 
قيض األمر. وإن لّصا ذكّيا جعل يس�اومها بعد 
أن اس�تدرجها إىل املطب�خ، بيد أن�ه فر مذعورا 
حني رآه�ا تهوي ع�ى األرض ، وفمها مفتوح 

يزفر آخر األنفاس .
 كل ه�ذا ال�كام تم تعاطيه من قبل نس�اء 
ورج�ال الج�ريان والحي ب�أرسه، بع�د إعان 

حفيدتها الجامعي�ة إيمان وفاة جدتها بنصف 
ساعة فقط. 

 �ملوعد

رمى خميس الجايجي اس�تكان الشاي عى 
املنض�دة من دون أن ينظر يف وجهي، س�حنته 
هذا اليوم ال تبرش بخ�ري ؛ وخافا لعادته جعل 
يتح�اىش النظ�ر إىل م�كان جل�ويس يف ذهاب�ه 
وإيابه بني أرائك املقهى. هل ارتكبت ُ خطأ َ من 
دون أن أدري؟ ربم�ا ض�اق بمزحتي يف الزيارة 
األخرية قبل أسبوع، حني لم أرشب سوى نصف 
االستكان قائا ً: إن شايه فقد جودته القديمة؛ 
لكنه ليس من النوع الذي يأبه لتفاهةٍ  مثل هذه 
، ومع إنني كنت أمحضه ابتسامة ً صافية عند 
مروره من جنب مقع�دي إال أنه لم يلتفت.. يا 
الهي، أنا أحب خميس الجايجي، ولطاملا عّرت 
ع�ن إعجابي بدأب�ه وصره وتفاني�ه من أجل 
عيال�ه. وبما أن صديقي س�عيد ل�ن يأتي قبل 
موعدنا يف الخامس�ة من هذا املساء ، فا بأس 
بأن أتسى بدعابته البيضاء هذه، إذ إن روايتها 
س�تغدو اس�تهاال مرتف�ا للقائي األس�بوعي 

املعتاد مع صديقي سعيد.
 بع�د الس�اعة الخام�س بقلي�ل؛ نظ�ر إىل 
الس�اعة املعلّقة فوق الوجاق، وصّب استكانا ً 
جديدا ً. وضع الشاي أمامي عى املنضدة، وقال 
بانكسار واضح وعيناه مغرورقتان بالدموع: 
ال تنتظر صديقك س�عيد؛ ألنه لن يأتي بعد هذا 

اليوم أبدا ً.   

قصتان قصريتان جدًا
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دراما وتلفزيون

)فالس(.. عمل مرسحي تدور أحداثه يف مقربة
تستمر املخرجة والفنانة نغم فؤاد سالم بالتدريب مع كادر العمل عىل مرسحية )فالس( التي من املؤمل عرضها بعد شهر 

عىل خشبة املرسح الوطني.
ونقل�ت وس�ائل اعالم محلية إن العمل من تأليف الكاتب عباس لطي�ف وتمثيل الفنان خالد أحمد مصطفى وإياد الطائي 
والوجه الجديد رسمد أحمد، ويحاول كادر عمل مرسحية )فالس( إنهاء تدريباته خالل ش�هر ليتمكنوا بعدها من عرض 

العمل عىل خشبة املرسح الوطني.
وأضاف�ت: أن العم�ل تجريبي وتدور أحداثه يف مقربة، وهو يميل للقضايا النفس�ية مقرتباً من الواقع العراقي وما يحدث 

يف البالد.

إبراهيم باشا يعشق 
السلطانة خدجية فعليًا

التقط�ت عدس�ات الباباراتزي املمثل الرتك�ي أوكان يالبك 
الش�هري ب�»إبراهيم باش�ا« يف مسلس�ل »حريم السلطان« 

وه�و يتن�اول الطع�ام م�ع املمثل�ة الرتكية س�لمى ارجيك 
الشهرية ب�»السلطانة خديجة« يف نفس املسلسل.

االرتب�اك ال�ذي ظهر ع�ىل النجمني وع�دم ردهما عىل أس�ئلة 
الصحفيني أثار شكوك حول طبيعة العالقة التي تجمعهما، إذ 

تنبأت تقارير صحفية بتحول قصة الحب التي جمعت املمثلني 
يف املسلسل إىل أرض الواقع.

ُيذك�ر أن إبراهيم باش�ا والس�لطانة خديجة ال ي�زاالن يصوران 
الجزء الثالث من مسلس�ل »حريم السلطان« املعروض حالياً عىل 

الشاشات الرتكية.

فواخرجي كادت تقع يف فخ »االختطاف«!
اكتش�فت املمثلة السورية س�الف فواخرجي أن واقعة اختطاف كانت تدبر لها عرب 

خادمتها التي كانت تخطط لتسليمها للجيش السوري الحر.
فواخرج�ي املع�روف عنه�ا اس�تمالتها يف الدف�اع ع�ن النظ�ام الس�وري الح�ايل 
بقيادة الرئيس بش�ار األس�د قامت بإحالة خادمتها إىل النيابة العامة بحس�ب ما 
كش�ف مص�در قانوني ل�MBC وذل�ك بعدما تأكدت من أن خادمته�ا تدبر لحادث 

اختطافها.
املمثلة الس�ورية استندت عىل عدة دالئل إلثبات واقعة تدبري اختطافها، ومن بينها 
العث�ور عىل جهاز اتصال متطور جداً يف حوزة الخامة، باإلضافة إىل مبلغ كبري من 

الدوالرات. سالف

بمشاركة ليىل ويرسا.. أهل الفن هيتفون 
ضد مريس يف التحرير

ش�ارك عدد من الفنانني يف املس�رية الت�ي انطلقت من أم�ام دار األوبرا إيل ميدان 
التحرير، وهي املسرية التي دعت إليها النقابات الفنية للمشاركة يف املليونية التي 

ترفض اإلعالن الدستوري للرئيس محمد مريس .
وتقدم املس�ريات أرشف عبدالغفور نقيب املمثلني، وس�امح الرصيطي ورمسيس 

م�رزوق، كما ش�اركت كل من نادية مصطفي وهند عاك�ف وخليل مرىس وحمدي 
الوزير ورضا رجب وحسام نصار وكيل وزارة الثقافة، وصربي فواز وغادة إبراهيم و 
املخرجة كاملة أبو ذكري واملخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال س�المة وسلوى 

محمد وجمال بخيت.
أهل الفن دخلوا امليدان يرددون هتافات “يس�قط يس�قط حكم املرشد .. 

وعي�ش حري�ة إنقاذ التأسيس�ية”. وقرر عدد كبري منهم املش�اركة يف 
االعتصام املفتوح لحني تراجع الرئيس عن اإلعالن الدستوري.

بينم�ا ش�اركت كل من لي�ي علوي وي�رسا يف مس�رية بمفردهما، 
وقد تعرضا ملضايقات وصل�ت إىل حد التحرش، واضطرت يرسا 

إلخفاء وجهها بالش�ال الذي كانت تضعه عىل كتفها، حتى 
تهرب من املتحرش�ني وس�ارعت عىل الفور لالختفاء داخل 

خيمة الفنانني بميدان التحرير.

فودة بعد الطالق: لـم أخن غادة
يف أّول ترصي�ح ل�ه بع�د طالق�ه والفّنانة غادة عب�د الرازق، 

أوض�ح اإلعالم�ي محّمد ف�وده أّنه م�ا يزال يرى غ�ادة أجمل 
ام�رأة، وأكثر إنس�انة محرتمة قابلها يف حيات�ه، عىل الرّغم من 

طالقهما، مش�رياً إىل أن ال قطيعة ستحدث بينه وبينها، بأّي 
حال من األحوال. وقد وّجه فوده رسالة إىل جمهورهن فقال: 

"سرتونني دائماً يف أيٍّ من املناسبات مع غادة، ولن ننفصل 
عىل اإلطالق كأصدقاء، لكن كّل يشء قسمة ونصيب".

وأوض�ح فوده أّنه فّض�ل أن يقوم بكتابة البي�ان اإلعالمّي 
الذي يحتوى عىل خرب الطالق بنفس�ه مع غادة، حّتى يتأّكد 

الجميع أّنه لم تحدث خالفات، وأّن الطالق قد تّم باالتفاق 
والرتايض بيننا".

جوائز الدراما.. حمسوبيات ومصالح!!
دائم�اً ما يكون مجال املنافس�ة العاملية بني األعمال الفنية فس�حة حقيقي�ة للجان التحكيم لالختيار عىل أس�س إبداعية رصفة، من دون إغفال 
عامل الجمهور واملشاهدة، ليكون التقاطع بني اإلبداع الفني من جهة وذوق املتابعني من جهة أخرى هو العامل األسايس يف إطالق األحكام ومنح 
الجوائز، ولكن األمر مختلف يف عاملنا العربي، فكثرياً ما تواطأت لجان التحكيم مع عمل معني عىل حس�اب آخر، إما عن جهل أو ملصلحة معينة، 

مما يؤثر عىل موضوعيتها، وهذا األمر دائماً ما يضع اللجان يف دائرة االتهام والشك.
ولعب�ت االعتب�ارات غ�ري اإلبداعية دوراً كب�رياً يف منح العديد من الجوائ�ز يف املهرجانات العربية عىل مر العقود األخرية، وس�اهمت 
بشكل كبري يف تحول املهرجانات اإلعالمية والدرامية إىل ظاهرة استثنائية ال مثيل لها يف كافة أرجاء العالم، نحن ال نغفل التواطؤ 
واملحاباة يف بعض املهرجانات العاملية، ولكن ما يحدث يف عاملنا العربي يفوق كل ذلك ويتخطاه إىل أنواع املحاباة، ويلغي الحالة 

الكرنفالية التي يجب أن تكون عليها هذه التظاهرات.
األمثل�ة كث�رية عىل هذه الظاه�رة، وأخرياً وزعت الكثري من الجوائز ع�ىل األعمال العربية منها "تايك�ي" األردنية، وجوائز 

مهرجان "الغدير" العراقي.
ووجه�ت تايك�ي - كم�ا غريه�ا م�ن التظاه�رات - لقي�ت العديد من  االعرتاض�ات، 

العتب�ارات الدولة املنظمة للجانها الكثري من االنتقادات، فكان 
هامة  والعت�ذار مكانة  الح�دث،  يف 

م�ن  الحض�ور ع�دد  ع�ن  النج�وم 
اً  ر و أيضاً، كما ذكرت بعض د

إن كان�ت هذه الجوائز املراجع�ات 
يق�ة  طر تش�كل و توزيعه�ا 

ولك�ن م�ن املؤكد أن مج�االً للجدل، 
ع�ىل النق�اد واملتابعني  س�يختلفون 

ه�ذه  وع�ىل ش�فافية  الجوائ�ز، 
عىل أحقية عمل ما رشعيتها، وسيختلفون 

التي أو ممثل، دون أن نغفل أن  االعتب�ارات 
لعبت دوراً ما يف تحدثن�ا عنها الش�ك أنها 

النهاية.
يحص�ل ولك�ن الس�ؤال م�ا امل�ربر  أن 

الصبح مسلسل "رفة عني" للمخرج  املثنى 
جائ�زة أفض�ل عم�ل يف وتألي�ف وبطول�ة أم�ل عرف�ة عىل 

كانت هناك اعتبارات معينة موجودة يف جوائز مهرجان الغدير السادس لإلعالم، فإذا 
لجن�ة تحكيم مهرج�ان الغدير الختيار مسلس�ل مثل "رفة عني" من "تايكي"، فما هي االعتبارات التي دفعت 

بني أكثر من 100 عمل عربي عرضوا يف املوس�م الرمضاني املقبل، خصوًصا أن هذا املسلس�ل يعاني من الكثري من املش�اكل بداية من 
النص املرتهل الذي يقدم حلوالً طفولية وغري منطقية وبعيدة عن الواقع، مروراً باإلخراج الذي ظهر عىل شكل تأدية الواجب من دون 
أي إبداع وملس�ة فنية، وانتهاًء بالتمثيل املتواضع ملعظم النجوم املش�اركني، ولو كانت لجان تحكيم هذا املهرجان من طالب التمثيل أو 

اإلخراج ملا قبلت أساساً بوجود مثل هذا املسلسل يف ترشيحاتها.
وبني وجود املربرات وعدمها يتهدم اإلبداع الفني عىل جدران املهرجانات، وتتحول القضية إىل محسوبيات ومصالح، فإىل متى سيبقى اإلبداع 

محكوماً بعقليات انتهازية ووصولية تسعى لتحقيق أجنداتها الشخصية عىل حساب اآلخرين؟

طه املشهداين: الدراما املحلية تقرتب من العربية
ن�وه الفنان طه املش�هداني، باق�رتاب الدراما املحلي�ة من العربية بش�كل كبري من حي�ث األداء الحريف 

وغريه.
وقال املشهداني يف حديث أوردته وسائل إعالم محلية أمس إن العالقة توطدت مؤخراً بني رشكات اإلنتاج 
العراقي�ة وفنان�ني وجهات عربية، نتج عنها ظهور أعمال عربية مش�رتكة ومميزة أثبت حضور العراق 

عربياً يف تلك املسلسالت.
وأضاف: الكثري من األعمال املحلية ش�هدت وجود فنانني عرب ظهروا بش�خصيات كملت العمل، ليظهر 

بشكل جيد ومستوى رفيع لقي استحسان املشاهد العربي والعراقي. 
يذك�ر أن طه املش�هداني فنان ومخرج وكاتب مرسحي أس�س ورش�ة لتدري�ب الفنانني تابع�ة لدائرة 
الس�ينما واملرسح أس�ماها )ورشة املمثل(، وجسد لعديد من الش�خصيات كان أهمها شخصية الراحل 

)عبد الكريم قاسم(.
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فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
طموحها املرشوع إلكمال دراس�تها الفنية أخذها إىل 
معه�د الفنون الجميل�ة، لكن معدله�ا الدرايس حال 
دون قبلوه�ا يف كلية الفنون، ومع ذلك فهي ال تيأس 
ألن الحل�م ال�ذي يراودها ع�ىل الرغم من انش�غالها 
املستمر يف األعمال املرسحية، تلك هي الفنانة سلوى 

الخياط والتي كانت معنا يف هذا الحوار:
بداية أين كنت مؤخرا؟  •

يف مدينة الكوت حيث قدمنا هناك وألربعة   -
أيام متتالية عرضا مرسحيا يف مدينة األلعاب عنوانه 
"م�و للبيع" م�ن تأليف وإخ�راج جمعة الس�عيدي 

والعمل مشرتك ما بني فناني بغداد والكوت. 
ما الذي كانت تتحدث به املرسحية؟   •

تتحدث عن الظاهرة السلبية وهي رسقة   -
اآلث�ار العراقي�ة وبيعها لألجنب�ي ويف صحوة ضمري 
وطني يقوم الس�ارق بتس�ليم آثار بلده اىل الجهات 

املعنية. 
وقبل مو للبيع؟   •

كنت مع ايام الجنون والعسل مع سوسن   -
شكري وسالم داغر ومجموعة من الفنانني الشباب.. 
والعمل من إخراج الفنان الكبري س�امي عبد الحميد 

وتم تقديم العمل عىل منتدى املرسح. 
وماذا عن بدايتك؟  •

� لقد كانت بدايتي س�ينمائية مع الفيلم السينمائي 
)اب�ن باب�ل( ع�ام 2008 للمخ�رج العراق�ي محمد 
الدراجي ومن خالل دور ثانوي بحوار وبدون حوار.. 
حيث تم تصوير مش�اهدي يف ك�راج العالوي وجرس 
الجمهوري�ة يف بغداد وكذل�ك يف النارصية.. علماً بان 
املخرج محم�د الدراجي هو الذي غرس يف نفيس بأن 

الكامريا تحب وجهي.
وهل هناك س�بب لتأخرك ع�ن انطالقتك   •

الفنية؟
� الس�بب يع�ود لعائلتي الت�ي كان�ت ال تؤيد دخويل 

للوسط الفني ويف مقدمة العائلة والدي.
والذي نعرفه ان لك بداية سينمائية أخرى   •

عنوانها )البداية(؟
الس�ينمائية جس�دت ش�خصية  البداي�ة  � يف تل�ك 
)منظفة يف دائرة حكومي�ة( والفيلم كان من اخراج 
الفن�ان صادق عذاب والذي قام بتجس�يد ش�خصية 
األمريك�ي.. والفن�ان جواد الوائي جس�د ش�خصية 
)االب(، وق�د تم ع�رض الفيلم يف منتديات الش�باب 

والرياضة. 
يف  و  •

التلفزيون؟
� البداية كانت مع 
)مواطن  مسلسل 
الصف�ر(  تح�ت 
هاش�م  للمخ�رج 

اب�و ع�راق وهو من 
الشواك  رشكة  انتاج 
لالنتاج الفني.. وكنت 
اىل جان�ب ل�ؤي احمد 

ومحمود حس�ني ونغم 
فؤاد سالم ... علما بان 

اب�و ع�راق هو  الذي فس�ح يل املجال املخ�رج 
للظهور امام الكامريا .

اىل اين ياخذك الطموح املرشوع؟  •
�  ان تس�نح يل الفرص�ة للمش�اركة يف اعمال عربية 
وحت�ى أجنبي�ة ولكنني كن�ت وال ازال اتس�اءل مع 
نفيس يف الكيفية التي تأخذني لتحقيق ذلك الحلم ... 

علما بان جميع الطرق مسدودة أمامي. 
ومعنى ذلك ؟  •

� انني الزلت انتظر الفرص�ة التي طال انتظاري لها 
... وعىس ان تأتي يل يف يوم ما ... عىس ولعل .

متى تكرهني نفسك ؟  •
� حينما اعمل شيئا يجربونني عليه ... وعندها اكره 

الدنيا وما فيها.
هل تحبني نفسك ؟  •

� عندما اقوم باعمال تريض الخالق والناس.
الشخصية التي جس�دتها والزالت عالقة   •

يف ذاكرتك؟ 
ه�ي  ش�خصية لم تر النور جس�دتها � 

)النافذة(  من خالل مرسحي�ة 
ج�واد  والكات�ب  للمخ�رج 
الحس�ب حي�ث ت�م حجبه�ا 
ع�ن الظهور رغ�م ان الجهة 
ضم�ن  اعتربته�ا  املعني�ة 
املنهاج املرسحي لهذا العام 
... وكان اىل جانب�ي الفنان 

عالء فاضل.
اين تضعني نفسك   •

يف طابور الشهرة ؟
� خري االمور اوسطها .

متى يأخذك الغرور؟  •
� لن اس�مح له ان يأخذني .. لكوني متواضعة واريد 

ان اخدم الفن والفنانني. 
واخريا ... ما الذي تقوله االنسانة سلوى   •

للفنانة سلوى الخياط ؟
� اقول لها : ) ان ش�اء الله توصلني وتصبحني ش�يئا 

يف الوسط الفني(.   
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هارف: الطاقات اإلبداعية مهّمشة

نوه األكاديمي يف كلية الفنون الجميلة حس�ني عي هارف، بوجود انفصال حاد بني الجهات 

التنفيذية يف الوسط الفني والثقايف بشكل عام والعقول العراقية.

وقال هارف لوسائل إعالم محلية أمس إن مقولة "الرجل املناسب يف املكان املناسب "عطلت 

بش�كل ش�به تام يف العراق، ألن الطاقات اإلبداعية لم تجد طريقها لالماكن الحقيقية التي 

تناسبها".

وتابع "أن املبدعني وأصحاب الكفاءات يعملون، لكنهم بعيدون عن س�لطة القرار وال تأثري 

لهم أمام أصحاب القرار السيايس".

وأض�اف: عىل الدولة أن تفكر بعقول مبدعيها كما يحدث يف الدول املتطورة التي صارت تفكر 

بعقول الجامعات، لكن هذا األمر قليالً ما يحصل لدينا. 

يذكر أن حس�ني عي هارف ولد يف بغداد عام  1960وحصل عىل ش�هادة الدكتوراه من كلية 

الفن�ون الجميل�ة- جامعة بغداد ع�ام 1997 ع�ن اطروحته 

)الخصائص الفني�ة للمونودراما(، وصدرت 

له عدد من الكتب منها )فلس�فة 

التاريخ يف لدرام�ا، علم املرسح 

وف�ن كتابته، تح�والت املرسح 

العراقي بعد التغيري(، وحاز عىل 

ع�دد م�ن الجوائ�ز، كان أخرها 

جائزة وزارة الثقافة للعام 2009 

يف مج�ال مرسح الطف�ل و أخرج 

للم�رسح عروضا منه�ا التجريبي 

كما يف )أمس�ية مع نجيب رسور( 

واملرسحي�ة الش�عبية يف )مجموعة 

ملكي�ة التجاري�ة(، وم�ن عروض�ه 

مل�رسح الطف�ل )ش�مس والكواك�ب 

التسعة ،وعالم فيتامينات(.

سلوى اخلياط: حلمي كبري.. لكن الطرق مغلقة
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دراما وتلفزيون

براد : زواجي من أنجلينا بات مسألة أيام
قال املمثل األمريكي براد بيت إن مسألة زواجه من املمثلة أنجلينا جويل 
باتت مسألة أيام بعد أن تزايدت الضغوط التي يمارسها أطفالهما لكي 

تتحول خطبتهما إىل زواج .
كلوزي�ر"   " مجل�ة  ونقل�ت 
الفرنس�ية عن ب�راد قوله إنه 
يعرف تماما أن مسألة زواجه 
م�ن أم أوالده أصبح�ت تث�ري 
تهكم البعض بسبب عدم اتمام 
الزواج حتى اآلن ، وتأكيده أن 
توقيع عقد الزواج بينه وجويل 
، س�يتم بحضور أبنائهما ، يف 
تهكم منه عىل من يس�خرون 
من مس�ألة زواجه الذي ال يتم 
أب�دا رغم أن وس�ائل اإلعالم ال 
تتوقف عن اإلعالن عن اقرتاب 

إتمامه .
وأضاف بيت :"عندما نتحدث بالجدية املطلوبة ، فإن زواجي رسميا من 
أنجلينا أصبح مهما ، فقد رزقنا باألطفال )اثنني طبيعيني و4 بالتبني( 
، ونحظى بالشهرة واملال والصحة ، ولذلك فلم يعد ينقصنا سوى عقد 

زواج وحفل زفاف ، بعد أن تمت خطبتنا يف الصيف املايض ".

آن هاثاوي تكشف معاناتها مع "البؤساء"
"لم أكن أس�تطيع النوم ألني كنت أتضور جوعاً، كان جسدي يستيقظ 
يومي�اً طالباً الطعام، وكأن�ه يحثني عىل الذه�اب للبحث عن أي يشء 
ألكل�ه"، بهذه الكلمات لخص�ت النجمة آن هاث�اوي )31 عاماً( 
معاناتها مع فقدان الوزن بس�بب دورها يف فيلم "البؤساء" 
املقتب�س عن عم�ل مرسحي فرنيس، وال�ذي كان يتطلب 
منه�ا فق�دان الكث�ري م�ن  ال�وزن للوص�ول إىل املظهر 

الخارجي املناسب لبطلة العمل.
آن هاثاوي التي تؤدي يف فيلم "البؤس�اء" ش�خصية 
"فانت�ني" األم الش�ابة التي يهجره�ا حبيبها وتموت 
متأث�رة بمرض الس�ل، أكدت أنها فق�دت حوايل اثني 
عرش كيلوغراًما من وزنها األس�ايس، وهو ما أجربها 

عىل االكتفاء بالقليل من األطعمة.
وقالت آن هاث�اوي: "كنت أعجز عن الذهاب إىل املنزل 
بعد يوم كامل م�ن التصوير، فكنت أحرص عىل تناول 

القليل من الطعام واملرشوبات".
يذكر أن فيلم "البؤساء" يشارك يف بطولته هيو جاكمان، 
وراس�ل كرو، علماً بأنه عرض األس�بوع املايض يف لوس 
أنجلوس، ومن املقرر أن يع�رض ألول مرة يف بريطانيا يف 

الحادي عرش من كانون الثاني املقبل.

بيونسي تخرج فيلمًا عن 
مشوارها

 "HBO" قن�اة  أعلن�ت 
الفيل�م  أن  التليفزيوني�ة 
يس�تعرض  ال�ذي  الوثائق�ي 
املشوار الفني للنجمة بيونيس 
س�يبث عىل القناة يف السادس 
ع�رش من فرباي�ر املقبل، وهو 
العم�ل الذي أرشف�ت بيونيس 
عىل إخراجه، علماً انها صوَّرت 
لقطات لها بنفسها مستخدمة 

الحاسوب املحمول.
ووفًق�ا للقن�اة التليفزيوني�ة، ذلك 
العم�ل الوثائقي س�يتضمن لقطات 
ش�خصية لبيونيس، من بينها لقطات 
تجمعه�ا بعائلته�ا وأخ�رى تركزعىل 
دورها كأم، فضالً عن مشاهد تظهر 
فيه�ا بيونيس س�يدة األعم�ال التي 

تدير رشكة خاصة بها.
وم�ن جانبها، رصحت بيونيس 
الوثائق�ي  فيلمه�ا  ب�أن 
خ�اص  طاب�ع  ذو 
ويعك�س  ج�داً، 
ش�خصيتها 

بش�كل 
كبري، علماً 
ن�ه  بأ

م�ن 
املقرر 
يف  تش�ارك  أن 
الثال�ث م�ن 
فرباير املقبل 
ض  بع�ر
يف  فن�ي 
فاصل مبارة 
"سوبر بويل".

أردين يف الدراما العراقية: غنيت الفولكلور 
وسعدت بالتجربة

ابدى الفنان االردني الشاب طارق زياد سعادته باالشرتاك يف الدراما العراقية يف تجربتني مختلفتني 
.. واض�اف يف ترصي�ح أوردته وكالة أنباء محلي�ة "حظيت برشف التعاون الفن مع أش�قائي 
عىل العراقي�ني من خالل عملني تلفزيونيني مش�رتكني مابني الش�قيقتني العراق واالردن وكالهما 

أرض األردن ومن فضاء العراق".
لي�ف دم�وع القم�ر م�ن كان�ت تجربتي األوىل من خالل اش�رتاكي بمسلس�ل  تأ

األردني الدكتور منري الرمحي 
ج  ا خ�ر ا و
ي  ر لس�و ا

إي�اد  األس�تاذ 
قن�اة  إنت�اج  وم�ن  نح�اس 

االنت�اج  ونف�ذ  الفضائي�ة  الرش�يد 
االستاذ فاضل علوان من خالل رشكة فنون 
الرشق االوس�ط لالنتاج الفني وتشاركت بهذا العمل 

مع فنانني أردنيني وعراقيني.
ويف العام الذي تاله ش�اركت بمسلس�ل ايام الخلود 
من تأليف االستاذ صباح عطوان ومن اخراج املبدع 
العراقي األس�تاذ عيل ابو س�يف وم�ن انتاج قناة 
الس�ومرية ونفذ االنت�اج رشكة الخيم�ه لإلنتاج 
الفن�ي وتك�ررت مش�اركتي ضمن باق�ة جميلة 
م�ن نج�وم االردن والع�راق س�عدت بالتع�اون 
معهم وكان�ت تجمعني بهم لحظ�ات حميمية 
تتخللها املواقف الطريفة وأداء االغاني الرتاثية 
الفلكلورية العراقية خل�ف الكواليس والنكت 
واملقال�ب كم�ا وجمعتن�ا عالق�ات انس�انية 
وطي�دة تجم�ع ش�عبي االردن والع�راق منذ 
س�نوات طوال واتطل�ع اىل املش�اركة ضمن 
اعم�ال اخ�رى ..وع�ن طبيع�ة دوره يف مسلس�ل )ايام 
الخل�ود( والذي ينتظر الع�رض قريباً قال زياد: دوري يف العم�ل دور أيمن وهو 
دور سلبي بحيث انه كنت مجند ملراقبة )صبا( و جسدتها ناريمان الصابوري ولكن دون علم منه انه 

انا يعمل لصالح العصابة ولكن السلبية تكمن يف قبوله بمراقبتها ومضايقتها ...حتى يتطور االمر من مراقبة اىل حب.

طه املشهداين: الدراما املحلية تقرتب من العربية
ن�وه الفنان طه املش�هداني، باق�رتاب الدراما املحلي�ة من العربية بش�كل كبري من حي�ث األداء الحريف 

وغريه.
وقال املشهداني يف حديث أوردته وسائل إعالم محلية أمس إن العالقة توطدت مؤخراً بني رشكات اإلنتاج 
العراقي�ة وفنان�ني وجهات عربية، نتج عنها ظهور أعمال عربية مش�رتكة ومميزة أثبت حضور العراق 

عربياً يف تلك املسلسالت.
وأضاف: الكثري من األعمال املحلية ش�هدت وجود فنانني عرب ظهروا بش�خصيات كملت العمل، ليظهر 

بشكل جيد ومستوى رفيع لقي استحسان املشاهد العربي والعراقي. 
يذك�ر أن طه املش�هداني فنان ومخرج وكاتب مرسحي أس�س ورش�ة لتدري�ب الفنانني تابع�ة لدائرة 
الس�ينما واملرسح أس�ماها )ورشة املمثل(، وجسد لعديد من الش�خصيات كان أهمها شخصية الراحل 

)عبد الكريم قاسم(.
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وقفت الممثلة المكسيكية سلمى 
حاي��ك بكل ثق��ة امام عدس��ات 
المصوري��ن عن��د وصولها حفل 
توزيع جوائز الموضة البريطانية 
لع��ام 2012 الذي عقد في فندق 
سافوي يوم الثالثاء )27 تشرين 

الثاني( في لندن، انكلترا.

مسرحية الخوصة والزور )سلطنة عمان(
من ذاكرة   المسرح العراقي 

محم�د  ب�ن  يوس�ف  وإخ�راج/  س�ينوغرافيا 

البلويش

تمثيل/ عبد الله بن سالم البوسعيدي - مشعل 

بن خميس العوييس - غسان بن سيف الرواحي 

- عي�ى بن عب�د الل�ه الصبح�ي - زينب بنت 

مصبح البلويش � نواف بن خميس البلويش.

الفنيون / ادارة مرسحية " عبد الله الرواحي � 

سعيد السيابي � عيل الفاريس " 

ديكور وإكسسوار "محمد بن عيل النعماني" 

اض�اءة "كري�م مجي�د � ل�ؤي ناف�ع � ي�ارس 

فاضل" 

الص�وت " عبد الجبار خل�ف � إبراهيم عيى � 

سالم جاسم � فرج داخل" 

الزمان / 12 / 11 / 2012 

 / ن مل�كا ا

ى  منت�د

املرسح 

"اإلنسان 

بطبيعته 

ي�ن  تكو

معقد من العالقات بينه وبني نفسه 

وبينه وبني بيئته بأجناسها البرشية والطبيعية.. 

والعميان هنا أف�كار ميتة او اريد لها ان تموت 

... حيث يش�كلون فسيفساء اإلنسان الواحد يف 

كل حاالت�ه حني يفقد مقاومته للظالم والجهل 

وتعلو يف دواخله األنانية فيبحث عن العظمة".

املخرج يوسف بن محمد البلويش 

عالء قحطان.. ثالث جوائز بجواز سفر واحد 
حص�د املخرج الش�اب عالء قحطان ثالث جوائ�ز مهمة يف مهرجان 
بغ�داد ملرسح الش�باب العرب�ي يف دورته األوىل الت�ي أقيمت مؤخرا يف 
بغ�داد وذلك م�ن خالل مرسحيت�ه )باس�بورت( حيث حص�د جائزة 
أفض�ل اخراج وجائزة أفض�ل عرض مرسحي وجائ�زة نقابة الفنانني 

العراقيني.
وشارك الفنان عالء قحطان يف وقت سابق يف مهرجان القاهرة التجريبي 
ومهرجان قرطاج ومهرجانات أخرى، وس�بق له ان قدم للمرسح )جلسة 

رسية( و )هاملت( و )املهندس واالمرباطور( و )الله والشيطان(.
ام�ا مرسحيته الجديدة )باس�بورت( التي حصدت ث�الث جوائز مؤخرا فهي 

تتحدث عن أزمة السفر عند العراقي ومعاناته يف الغربة ومعاناته الداخلية 
والسفر من خالل جواز سفر هو جواز سفر ال يصلح وال يستطيع يف التنق�ل الخارج�ي 

ان يسافر به إىل اي مكان يف العالم. 

مثال غازي و"دم يوسف"
بعد ان فاز الكاتب مثال غازي بجائزة الشارقة لالبداع العربي عن مرسحية )عبد الله بن 
الزب�ري( عام 2000 تأكيدا لقدرته التي تعززت بجائزة )محمد تيمور( املرسحية تواصل 

يف كتاباته املرسحية التي حصدت الجوائز عىل املستوى املحيل والخارجي .
وع�ن جديده ذك�ر الكاتب مثال غازي بانه يعمل عىل اص�دار مجموعته الجديدة )دم 
يوس�ف( وهي مجموعة من املرسحيات املختلفة والتي يعتقد انها س�تؤرش لنوعية 

جديدة من النصوص. 
هذا واضاف الكاتب مثال والذي يش�غل الي�وم ادارة الفرقة الوطنية للتمثيل لدائرة 
الس�ينما واملرسح بان همه ينص�ب باتجاه كتابة ن�ص عراقي جديد 

.. ومحاول�ة باتج�اه التغيري بالكتاب�ة واالبتعاد عن 
التقليد واالستنساخ .



      اأربيل / ب�شرى ال�شمري

تاريخ �شوق العطارين
سوق العطارين أيضا تعتبر سوق البقالين, 
وهذه السوق تحتوي على فروع عديدة من 
العطارين والبقالين, وتأريخ هذاه السوق 
تجاوز ال�75 س�نة حيث كان�ت العطارية 
في سوق اربيل على اش�كال متعددة، كما 
كان لها في س�وق الذهب مح�ال للعطارة 
واألعش�اب وفي س�وق الخياطين وسوق 
القصابي�ن موجود ايض�ا, وليس لنا نظام 
كبقية الدول األخ�رى, على انه يوجد فرع 
خ�اص لمهنة العطار, وكما تالحظون، أن 
ه�ذه الس�وق الكبيرة تحتوي ف�ي داخلها 
او ف�ي كل ف�رع م�ن فروعها عل�ى مهنة 
العطارية, فأصبحت هذه السوق )خليطا( 
ألن كان ف�ي ذلك الوقت ال�ذي يمتهن هذه 
المهنة هي عائلة واحدة وهي عائلة )خضر 
عطار( كان لهم في ذلك الوقت خمس�ة او 
س�تة محال, فعن طريقهم انتشرت مهنة 
العطارة في هذه الس�وق الكبيرة الى عدة 
اشخاص، ومنهم أنا، حيث اكتسبت المهنة 
منهم ومارست عملي لهذه المهنة وبشكل 

طبيعي وهي مهنة مريحة كما ذكرت.

املهنة بدايات وخربة
منذ متى وأنت تمارس هذه المهنة ؟ سؤال 

أجابنا عنه السيد كاوة محمد قائال:
بداية أريد أن أقول بأنني لم ارث هذه المهنة 
عن والدي وقد مارست مهنة العطارة منذ 
15 س�نة, ولكن ممارس�تي لألعشاب منذ 
عش�ر س�نوات, ومنذ ذل�ك التأريخ وحتى 
الي�وم وأنا أم�ارس هذه المهن�ة عن حب 
لها وتمس�ك بها, حي�ث قمت بالدخول في 
اعماقها مس�تفيدا من خبرات الس�ابقين 

ومن التجارب الش�خصية التي قمت 
بها على مدى هذه السنين الطويلة 

من العمل.
 ، مضيفا

ح�ة  ا بصر و
نك�ن  ل�م  نح�ن 

ف�ي  عطاري�ن 
البداي�ة، ولك�ن م�ع 

الزمن  اكتس�بنا  م�رور 
الخبرة م�ن أصدقائنا التجار، 

إذ إنني كنت اعمل بقاال في بداية عملي,  
ث�م انتقلت ال�ى مهنة اإلعش�اب الطبية، 

وعندم�ا اتقنت هذه المهن�ة حينها تركت 
البقالة , وايضا عملت س�ابقا نحاال، حيث 
كان يوجد لدينا نحل نقوم بتربيته، وحتى 
االن  أم�ارس ه�ذه المهنة, وه�ذه المهنة 
تعد بحق من المهن المريحة، وانا اعتز بها 
كونها مهنت�ي المفضلة, ولكنه اس�تدرك 
موضح�ا ولكن لألس�ف، بدأنا ن�رى اليوم 
من خ�الل عملنا في  المهن�ة كيف تغيرت 
كثير م�ن االم�ور ليختلط الحاب�ل بالنابل 
كم�ا يقولون, حيث اخ�ذ العديد من الناس 
يمارسون هذه المهنة باألعشاب والتوابل 
فتغي�رت عندن�ا الضواب�ط ف�ي المح�ال، 
وض�اق صدرنا من هذه األمور, وعزا أقدم 
العطاري�ن الس�بب ف�ي دخ�ول الطارئين 
وكث�رة عدده�م للجانب الم�ادي والطمع 

قبل محبة المهنة.

ع�ن  و

شهر  أ
قال: أشهر العطارين 

العطارين هو خضر عطار واوالده، واليوم 
هم مازالوا يعملون في هذه المهنة )خضر 
العطار( كان معروفا بهذا االس�م في هذه 

السوق الكبيرة. 

بني التوابل والعطارة الطبية
 وبشأن العالقة بين بيع 

التواب�ل والعطارة 
؟  الطبي�ة 

أك�د: أن العط�ار كم�ا ه�و معلوم يش�مل 
عط�ار،  ه�و  التواب�ل  فبائ�ع  جانبي�ن, 
والمعالج بالتواب�ل هو عطار ايضا, 
الجان�ب األول: فهو التوابل أو ما 
يسميه غالبية الناس 
ت  ا ر لبه�ا ا
واهمه�ا 
لفلفل  ا
االسود 

والدارسين 
ف�ة  لقر ا
ك�م  لكر ا و
والكباب�ة  والكم�ون 
والزنجبي�ل  والكزب�رة 
وحبة البركة )الحبة السوداء( 
والقرنفل والزعف�ران وجوز الطيب 
والكثي�ر م�ن اصن�اف التواب�ل وه�ذا من 
اختصاص العطار بائع التوابل. اما الجانب 
الثان�ي: فهو االعش�اب او النباتات الطبية 
ال�ى،  وه�ي تقس�م حس�ب اس�تخدامها 
البذور مثل الخل�ة, الحلبة, بذور الكرفس, 

الس�نامكي,  منه�ا  واالوراق 
مث�ل  والج�ذور  الزعت�ر, 
الكرن�ب,  الجنس�نج, 
والزه�ور منه�ا البابن�ج, 

الخطم�ة, والس�يقان 
الحوج�ل  منه�ا 

ه  ه�ذ و

م�ن اختصاص العطار او العش�اب، ونرى 
ان م�ن خالل هذه الخب�رة فهي تلعب دورا 
كبيرا في صياغة اس�م وسمعة العطار او 
العش�اب، وكلما احتك العطار او العش�اب 
النافعة  باألمراض ومسبباتها والعالجات 
له�ا وكمياتها وخلطاتها، كلما كان انجح. 
وه�و يعتبر عمال مزدوج�ا، وأكثر التوابل 
يس�تطيع أن تس�تعمل منها للط�ب البديل 

الزنجبي�ل  مث�ال،  الطبي�ة  باالعش�اب 
أق�وى أدوية الطب البدي�ل، حيث ان 

الزنجبي�ل اذا لم يوج�د في التوابل 
فإنه ال يعطي الرائحة الطيبة.

طب الأع�شاب
العشابين والعطارين  أنت من 
المعروفي�ن في هذه الس�وق 
الكبي�رة, كي�ف تواف�ق بي�ن 
التطبيب باالعشاب وبين بيع 

التوابل ؟
بالنس�بة ل�ي ش�خصيا، فأن�ا 
منذ س�نين عدي�دة تفرغت من 

العمل ببيع التوابل الى االعشاب 
والتطبيب بها وسرت على نهجي 

ف�ي العمل باألعش�اب وهو مطلع 
على كل أس�رار المهن�ة, حيث أنني 

بتقدي�م  اق�وم 
ت  ج�ا لعال ا
الذي�ن  للمرض�ى 
نن�ي  و يقصد
للش�فاء بإذن 

الل�ه, ولكنني 
ال أزال أيضا 

أمارس أيضا بيع التوابل وخلطها. وهناك 
توفي�ر التوازن ف�ي العمل، ولك�ن مثل ما 
ذك�رت صراحة أن�ا احب مهنة االعش�اب 
اكثر من مهنة التوابل, ولكن من الضروري 
يجب ان يكون لدينا عطارية تعمل بالتوابل 

وحس�ب طلب 

الزب�ون , 
ويجب ايضا ان 

جميع  المواد تكون 
ة  فر . متو ينا لد

وال توج�د صعوب�ة بي�ن مهن�ة العطارية 
ومهن�ة التوابل حي�ث تكون مهن�ة جيدة 
وس�هلة العمل, وايضا يجب على كل واحد 
من�ا عندم�ا يتيقن ه�ذه المهن�ة ان يعمل 
بص�دق واخالص مع الن�اس، ألن في هذه 
المهن�ة اش�ياء تس�تخدم ألغ�راض غي�ر 
ش�رعية, ويجب على ال�ذي يعمل في هذه 

المهنة ان يكون رجال متزنا ومتدينا .
من اأين تاأتي بالتوابل ؟

هن�اك محل�ي واآلخ�ر مس�تورد, المحلي 
هو قلي�ل جدا، إذا م�ا قارناه بالمس�تورد 
مثل البابون�ج والحلبة والكزبرة والعفص 
والنعناع والس�ماك والزعت�ر من المناطق 
االخ�رى مث�ل بغ�داد والموص�ل، وأكث�ر 
األعش�اب يت�م ش�راؤها من س�وريا, اما 
المس�تورد مث�ل الفلف�ل والفلف�ل الح�ار 
والهي�ل والكرك�م والزنجبي�ل والقرنف�ل 
والكاري وغيرها من التوابل يتم استيرادها 

من الهند.
مفارقة عالجية

هل واجهت مفارقات في س�ني عملك في 
المهنة ؟

ف�ي يوم من االيام ذهبت الى الجامع الداء 
فريضة الصالة، اخبرني احد االصدقاء انه 
يشكو من ألم والتهاب في الكلى، فسارعت 
الى عش�بة كرفس البر والذرة, حيث قمت 
بإعطائ�ه كمية جي�دة منه�ا ووصفت له 
طريقة االس�تعمال وه�ي ان يقوم بخلط 
العشبتين ووضعهما في اناء يحتوي على 
كمية من الماء ويغلي، ويصفى ثم بعد ذلك 
يوض�ع في الثالجة ويس�تعمل مرتين في 
اليوم )استكان( حيث يس�تطيع المريض 
ان يقوم بتحلية هذا الدواء بالعسل او قليل 
من السكر على شرط ان ال يكون المريض 
مصاب�ا بالس�كر، وطلبت منه بع�د اكمال 
العالج العودة لي ألس�أله عن حالته، ولله 
الحم�د فبعد اي�ام قليلة من العالج ش�في 
م�ن مرض�ه, وه�ذه كانت من 
الحاالت التي ال انس�اها ألنني 
كنت الس�بب في ش�فائه من 

هذا المرض.
كلمة اأخرية توجهها للقراء 

بصراح�ة أح�ب أن أوج�ه 
كلمة، هي أن الله سبحانه 
األش�ياء,  كل  خل�ق 
البش�ر  لفائدة  وكلها 
وكل شيء بحكمه، 
أي أن الل�ه تعال�ى 
كتابه  ف�ي  ذك�ر 
الكري�م، "أن كل 
ش�يء خلقن�اه 
يعن�ي  بق�در", 
كل ش�يء بقدر 
س�بحانه  الل�ه 
ولكن  وتعال�ى, 
ضمي�ر  يبق�ى 
واه�ل  االطب�اء 
ألن  المح�ال، 
أصبح�ت  جله�ا 
وان  تجاري�ة، 
االنس�انية  يضع�وا 
امام أعينهم،  فالحياة 
ليست ماال فقط، فينبغي 
عل�ى المعش�بين كافة، أن 
يراعوا الله في تقديم أدويتهم 
إل�ى المرضى ، فهو يهبك نفس�ه 
، ل�ذا ينبغي الحفاظ عل�ى هذه األمانة، 
ولنس�عى دائما إلى أن نحيل أوجاع الناس 

إلى شفاء لينعموا بالسعادة.  
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السوق الكبيرة "سوق العطارين" في أربيل

تاريخ عابق بالشهرة بين أصالة المهن والطارئين عليها !!
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يعد سوق العطارين من االسواق التأرخيية يف مدينة اربيل التي تفوح منها رائحة الرتاث ممتزجة برائحة التوابل اهلندية. وتعد مهنة العطارة من املهن العريقة يف اربيل, 
وتكاد تكون مهنة عائلة حيث يتوارثها االبناء عن االباء وعن األجداد ويورثوهنا عن أوالدهم، وألجل الوقوف عىل بعض النواحي التي يمتاز هبا سوق العطارين ومهنة 

العطارة بشكل عام.وكان جلريدة "املستقبل العراقي" هذا اللقاء مع احد رواد هذه السوق )كاوة حممد حممود( يف السوق الكبرية الذي يقابل القلعة.



       امل�ستقبل العراقي/د. كمال ال�سعيد حبيب

 تبدو الثورات العربية،    في بعض جوانبها،    تأسيسا 
لجغرافي�ا سياس�ية جدي�دة للعالم العرب�ي،  فهناك 
نظم تس�قط، وأخرى تولد  وبين السقوط والميالد،    
تحدث توترات عنيفة، مصحوبة بالضرورة بقدر من 
العن�ف .   وبين ذلك كله،    يمك�ن للباحث أن يخلص 
إل�ى أنن�ا في العال�م العربي نش�هد تش�كل جغرافيا 

سياسية جديدة لهذا العالم .  
وله�ذه الجغرافي�ا السياس�ية الجدي�دة ملمحان بدآ 
يب�رزان ويتصاعدان بق�وة خالل األش�هر الماضية،    
الملمح األول يش�ير إلى أن هذه الجغرافيا السياسية 
الجديدة تؤس�س لعنف ذي أبعاد جديدة . أما الملمح 
الثان�ي،  فيش�ير  إل�ى تجزئ�ة محتمل�ة على أس�س 
طائفي�ة .   ه�ذان الملمحان -يبدو كذل�ك- أنهما قد 
يكرس�ان التحاق عالمنا العرب�ي بالغرب،    وتحقيق 
مطامع�ه ومخططات�ه من حي�ث ال ن�دري  في هذا 
المق�ال التأسيس�ي واالستش�رافي لتل�ك الجغرافيا 
السياس�ية الجديدة، يمكنن�ا الحديث عن موضوعين 
رئيس�يين،   هم�ا أوال،   نم�اذج التغيي�ر ف�ي العالم 
العربي والجغرافيا السياسية الجديدة للعنف،    ثانيا 
:   العالقة مع الغرب وسياق التأسيس لتلك الجغرافيا 

السياسية الجديدة للعنف .  
أوال ً-   نماذج التغيير والجغرافيا السياسية الجديدة   
يمكننا القول إن هناك نماذج ثالثة للتغيير في العالم 
العربي،    سترسم مالمح الجغرافيا السياسية للعنف 

فيه،    وهذه النماذج هي :  
1-الثورة والعنف في مصر وتونس :  

ث�ورات الربي�ع العرب�ي ف�ي تون�س ومصر تتس�يد 
المش�هد فيهم�ا ق�وى اجتماعية وسياس�ية تنتمي 
للطبق�ة الوس�طى الباحث�ة ع�ن نظ�ام أكث�ر حرية 
وع�دال .   ورغ�م التح�والت الكبيرة الت�ي حدثت في 
المش�هد السياس�ي العربي،    فإن الجماهير لم تلجأ 
إل�ى العنف .   كان لدينا ما أطلق�ت عليه  "أ  نموذجا 
جدي�دا مختلفا للتغيير "هذا النموذج قوامه الماليين 
من البش�ر،    تتدفق  إلى الميادين،    يقودهم ش�باب 
االجتماعي�ة  وللش�بكات  لإلنترن�ت  مس�تخدمين 
الحديثة .   قوة البش�ر في مواجهة القمع أس�قطت 
نظما من أعتى نظم االس�تبداد في المنطقة،    بداية 
م�ن نظام ب�ن علي،    وحت�ى نظام مب�ارك .  اآلمال 
الكبي�رة المعلقة على الث�ورات العربية تراجعت بعد 
تعثر مس�ار الثورة في مصر عل�ى مدى عام ونصف 
الع�ام،    وبينم�ا كان مس�ار الث�ورة أكثر يس�را في 
تون�س،    واجهت مش�كالت بين التروي�كا الحاكمة 
ح�ول قضايا متصلة بالدس�تور،    وس�يطرة حركة 
النهضة،    وظهور التيارات الس�لفية الجديدة كتحد .   
وفي كل األحوال،    فإن الدول التي لديها مؤسس�ات 
سياس�ية وطبق�ة وس�طى واس�عة،    كان التحول 
السياسي فيها من الثورة  إلى الدولة أكثر أمانا وبعدا 

عن العنف السياسي .  
هن�ا لدين�ا أنم�وذج للث�ورة وللتح�ول السياس�ي،    

يش�ير إل�ى أن العن�ف لم يك�ن حاضرا في المش�هد 
الث�وري،    وإنما قوة الش�عب والش�باب والجماهير 
ف�ي مواجه�ة الطغي�ان واالس�تبداد طلب�ا للحري�ة 
والكرام�ة  االجتماع�ي،     والديمقراطية،والع�دل 
اإلنس�انية .   ظه�ر العن�ف الحق�ا ف�ي حال�ة مصر 
وتون�س،    متخ�ذا م�ن الفت�ة " الس�لفية الجهادية 
"  تعبي�را ل�ه .   وهنا، يث�ور التس�اؤل :   هل فتحت 
حال�ة التفكك واالنهيار في الدولة القديمة،    س�واء 
ف�ي مص�ر أم تونس،    الباب أمام القوي اإلس�المية 
المتخذة من العنف س�بيال لها لتجد لنفس�ها موطئ 
قدم في المشهد الجيوا س�تراتيجي الجديد؟ صحيح 
أن ه�ذه القوى لم تش�ارك في الثورة م�ع الجماهير 
والناس،    وإنما كانت موجودة على هامشها تراقب 
وترف�ع أعالمه�ا،    وتجمع قواه�ا .    وتمثل تحديا 
حقيقيا للوافدين الجدد للس�لطة،    وهنا نجد أنفسنا 
أمام اس�تقطاب إس�المي  -   إس�المي .  فالس�لفية 
الجهادية ترفض الديمقراطي�ة وتراها كفرا .   ومن 
ثم،    فإن اإلخوان الذين يحكمون في مصر،  وحركة 
النهض�ة التي تحك�م في تونس يمث�الن خروجا عن 
المسار اإلسالمي الصحيح في طريقة وصولهما إلى 
الس�لطة من منظور الس�لفية الجهادية .   في مصر،  
حي�ث كان الراف�د الجه�ادي الس�لفي ال ي�زال قويا،    
فهن�اك إس�الميون جهادي�ون رفض�وا المراجعات،    
ومن ثم ظلوا متمس�كين بالفكر الس�لفي الجهادي،  
وق�د خرج�وا من الس�جن،  كما أن صالته�م بروافد 
القاع�دة مفتوحة . وقد تبدي فائ�ض القوة والعنف 
لديهم في عمليات عسكرية بأطراف الدولة المصرية 
ف�ي منطقة س�يناء، حيث تغيب الس�لطة المركزية، 
ويتفش�ى الشعور بالتهميش والتمييز، وحيث تسود 
ال�روح القبلي�ة ذات الطاب�ع الب�دوي المتماهية مع 
منطق السلفية الجهادية األقرب  إلى الفكر الخوارجي 
في التاريخ اإلسالمي والفكر الفوضوي في التاريخ 
الغربي،  وهو فكر يرفض السلطة والدولة،    ويسعي 
لحالة أق�رب إلى الع�ودة لحالة الب�داءة األولي منها  
إلى دولة حديثة .   في هذا الس�ياق،  برز الحديث عن 
اإلمارة اإلس�المية في س�يناء، والهجوم  على مقار 
الش�رطة في العريش،  وتفجير خط الغاز لمنعه من 
الوصول إلس�رائيل .   بيد أن عملية رفح،    التي ُقتل 
فيه�ا   16 جنديا مصريا وهم يفطرون في رمضان،    
كانت ناقوس الخطر األكبر في بلوغ    التيار السلفي 
الجه�ادي في مص�ر حدا ال يمكن الس�كوت عنه من 
قبل الدولة المصرية التي يحكمها تيار إسالمي أيضا،    
وه�م اإلخوان المس�لمون . وحين تفجرت مش�كلة 
الفيلم المس�يء للنبي  -   صلى الله عليه واله وس�لم  
-   فإن الس�لفية الجهادية اقتحمت أس�وار السفارة 
األمريكية في مصر،  ورفعت علم السلفية الجهادية 

م�كان العل�م األمريكي ف�ي الذكري الحادية عش�رة 
ليوم    11 س�بتمبر .   وهنا،    انتقل التحدي السلفي 
الجهادي من الدولة المصرية  إلى الواليات المتحدة،  
وأصبحت السفارة األمريكية عنوانا للجهاد العولمي 

للتيار السلفي الجهادي في قلب القاهرة .  
في تونس،    ظهر عنف التيار الس�لفي الجهادي في 
البداية محتجا  على عدم السماح للطالبات المنتقبات 
بدخ�ول الجامع�ة،    وعل�ى قن�اة  "  نس�مة " الت�ي 
شخصت الذات اإللهية،    ويدعو التيار إلى إقامة إمارة 
إس�المية في تونس هو اآلخر .   كما أن تيارا ألنصار 
الش�ريعة في تونس،    يتزعمه سيف الله بن حسين 
المكن�ي بأبي عي�اض،  وه�و قاتل في أفغانس�تان،    
س�عى لتأسيس ما يطلق عليه  "  الجماعة اإلسالمية 
المقاتل�ة ف�ي تونس "  ،    وقد فتح�ت أجواء ما بعد 
الثورة في تونس،    كما هو الحال في مصر، الس�بيل 
لقادة التيار الس�لفي الجهادي للخروج من الس�جن 

كما هو الحال في مصر .
  بي�د أن الفيل�م المس�يء للنب�ي  -   صل�ى الله عليه 
واله وس�لم  -   فتح الباب واسعا لبروز تحدي التيار 
السلفي الجهادي لحكومة حركة النهضة اإلسالمية، 
حي�ث ح�اول التي�ار الس�لفي الجه�ادي ف�ي تونس 
اقتحام الس�فارة األمريكية،    وهو ما أدى لقتل عدد 
م�ن األف�راد .   إن هذا جعل الزعيم التونس�ي لحركة 
النهضة،  راش�د الغنوش�ي،    يقول أن التيار السلفي 
الجهادي في تونس يمثل خطرا  على الدولة،    والبد 
من اتخاذ الخط�وات الالزمة لمنع هذا الخطر . وفي 
مص�ر،    ق�ال زعي�م التيار القطب�ي،    عب�د المجيد 
الش�اذلي،    أن التيار السلفي الجهادي في مصر هو 

تيار خوارجي وعبثي،    والبد من استئصاله .  
انتق�ل فائ�ض المقاوم�ة ف�ي    غ�زة  إل�ى س�يناء،    
حيث هناك تج�اور بين التيار الس�لفي الجهادي في 
س�يناء وغ�زة . وف�ي تونس، س�وف نج�د التجاور 
بي�ن التيار الس�لفي الجهادي في تون�س من ناحية 
الغرب، والفضاء الواس�ع الذي تتحرك فيه تنظيمات 
التيار الس�لفي الجهادي في منطقة المغرب العربي 
والصح�راء،    وهو م�ا قد يعني فائض�ا للقوة يمثل 
ظهي�را محتم�ال لدعم التيار الس�لفي التونس�ي في 
المس�تقبل في مواجهة الدولة والمصالح األمريكية 
والغربي�ة معا .   كم�ا أن التجاور الجغرافي مع ليبيا 
ال يمكن نكران تأثيره في التيار السلفي الجهادي في 
تون�س أيضا .    -2 العن�ف والحرب األهلية والتدخل 
الدول�ي ف�ي ليبي�ا  ليبي�ا أنم�وذج مختل�ف للتغيير،  
فالطريقة التي س�قط بها نظام القذافي كانت حربا 
أهلية،    حمل فيها الش�عب الليبي الس�الح،    وتدرب 
علي�ه بدع�م    غرب�ي وعرب�ي،    وهو م�ا خلق بيئة 
مهيأة النتشار العنف،    خاصة مع    غياب مؤسسات 
الدول�ة الليبي�ة في عه�د القذافي،  وضع�ف الطبقة 
الوس�طى الليبي�ة،    والمؤسس�ات األهلية والمدنية 
المعب�رة عنه�ا .   ب�دأت االضطراب�ات ف�ي ليبيا في 
منتصف ش�هر س�باط في عام    2011  واس�تمرت 
لثمانية أش�هر كاملة،    حتى انتهت في النصف األول 
م�ن ش�هر تش�رين األول  2011  وتدخ�ل المجتمع 
الدول�ي بصدور قرار دولي م�ن مجلس األمن بتدخل 
ق�وي الناتو،    وفرض مناطق حظر جوي على نظام 
القذاف�ي .   وظهرت ق�وة اإلخوان المس�لمين، كما 
ش�اركت وبقوة الجماعة اإلسالمية الليبية المقاتلة، 
التي كانت قد أعلنت أنها تحولت للحركة اإلس�المية 
الليبي�ة .  وظه�ر المجلس الوطن�ي االنتقالي كهيئة 
وحي�دة معب�رة ع�ن الدول�ة الليبي�ة،    إب�ان الثورة 
وبعدها،    والذي ضم إسالميين من اإلخوان،    ومن 
الجماعة الليبية المقاتلة .   فتحت الحرب األهلية في 
ليبي�ا األبواب على مصراعيها على مخازن األس�لحة 
الليبي�ة،    والت�ي كانت فرصة ذهبية لتجار الس�الح 

والمغامرين، وصناع الحروب،    ومهندس�ي مناطق 
التوت�ر،  وصانعي الجغرافيا السياس�ية للعنف . عاد 
المرتزق�ة الذي�ن كان�وا يقاتل�ون إلى جان�ب كتائب 
القذافي بأس�لحتهم  إلى مال�ي،    وتحالف الطوارق 
الموالي�ن للقذاف�ي  )  حرك�ة أزواد (  ،والعائدي�ن 
بأس�لحتهم مع تنظيم القاعدة  )  حركة أنصار الدين 
وحركة التوحيد والجهاد ف�ي غرب إفريقيا (  ،حتى 
اس�تطاعوا أن يس�يطروا  على ش�مال مالي تقريبا، 
ويربك�وا دوال ف�ي إقلي�م المغ�رب العرب�ي وغ�رب 

إفريقيا وحتى نيجيريا .  
لم يقتصر أمر مخازن الس�الح المفتوحة في تأثيره 
عل�ى منطق�ة الغ�رب اإلفريق�ي وإنما امتد ليش�مل 
منطقة المشرق العربي حتى سيناء وغزة، وبالطبع 
م�رورا بمص�ر .   بي�د أن منطق�ة س�يناء كانت هي 
األكث�ر اس�تقباال للس�الح المقبل م�ن ليبي�ا،    عبر 
ط�رق ومس�الك يعرفه�ا تج�ار الس�الح .   فتش�بع 
قط�اع    غ�زة بالس�الح جع�ل س�يناء أح�د مصادر 
استقباله وتخزينه .   فتح ضعف بنية الدولة الليبية، 
وعدم اس�تكمال بناء مؤسس�اتها،    خاصة الجيش 
والش�رطة،    الب�اب واس�عا لفراغ    أمن�ي،    عبرت 
عنه بش�كل واضح حادثة مقتل السفير األمريكي  "  
كريس�توفر س�تيفنز  "  وأربعة من الدبلوماسيين . 
وهنا، ف�إن أنموذج الحرب األهلي�ة في التحول نحو 
نظ�م جديدة،    مع ضعف مؤسس�ات الدولة وقواها 

االجتماعية والسياس�ية،    خاصة طبقتها الوسطى،    
يفت�ح الباب على جغرافيا عنف سياس�ية في محيط 

تلك الدولة .   وهنا،    فإن ليبيا بقدر ضعف التيار 
الس�لفي الجهادي فيها فإنها ذاتها  -   كحالة 

انتق�ال عس�رة إلى نظ�ام سياس�ي جديد  -   
تفتح الباب واس�عا الحتماالت رسم حدود 

لجغرافيا سياس�ية للعنف  وعلينا تذكر 
أن مقاتلين من مصر وتونس 
والجزائ�ر قاتلوا في ليبيا ضد 
القذاف�ي،  وانتقلوا م�ن ليبيا  

إل�ى س�وريا بع�د ذلك .   
األهلية  الح�رب  فحالة 

نس�بيا  الطويلة 
عام�ل  ه�ي 

لبن�اء  ج�اذب 
جغرافيا سياس�ية ذات 
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الطائفي والحرب األهلية في سوريا 
يمث�ل االقتتال الدائر في س�وريا،    الذي يتخذ صورة 
الحرب األهلية الطويلة التي ال أفق لها  -   أو ما يمكن 
أن نطل�ق علي�ه الص�راع االجتماعي الممت�د  -   أحد 
مصادر ترس�يم خرائط العنف ف�ي المنطقة العربية 
.  فهناك اس�تقطاب طائفي سني  -سلفي -   شيعي 
يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للعنف في المنطقة، 
وهن�اك جذب لمنتمي�ن لتيار الس�لفية الجهادية من 
الجزائ�ر وليبيا وتونس ومصر .   كم�ا أن معلومات 
تش�ير  إلى انتقال نش�اط تنظيم القاعدة في جزيرة 
الع�رب من اليم�ن  إلى س�وريا، برعاي�ة مخابراتية 
أمريكي�ة  -   س�عودية .   وتش�ير المعلوم�ات أيضا  
إل�ى أن العرب ف�ي منطقة وزيرس�تان،    والمناطق 
الت�ي تنش�ط بها طالبان باكس�تان،    يغ�ادرون إلى 
سوريا،    حيث تغض المخابرات الباكستانية الطرف 
عنهم للتخلص منهم . وهكذا، يمثل الشحن الطائفي 
المذهبي أح�د مصادر الجذب والحش�د في المعركة 
الدائ�رة في س�وريا الي�وم .   نحن أم�ام حرب أهلية 
ال يري�د الغرب أن يتدخ�ل فيها،    كما حدث في ليبيا،    
وم�ن المتوقع اس�تمرارها،    رغم أنها بدأت من اذار  
2011  وال ت�زال مس�تمرة،    فه�ي الح�رب األهلي�ة 
األطول في ث�ورات الربيع العربي . ومن المتوقع أن 
تتخذ وجها طائفيا أعمق،   كما يتوقع أن تظهر أدوار 
للتي�ارات الس�لفية الجهادية فيها أكب�ر،    كلما طال 

عمرها .  
هن�ا، العنف أكث�ر تركيبا،    فهو عنف يتأس�س على 
منطق طائفي، بحيث يكون القتل أو الحرب أو العنف 
عل�ى الهوية،  وهو 
ما يه�دد التركيبة 
   - االجتماعي�ة  
للعالم  السياس�ية 
ف�ي  العرب�ي 
وال    . مش�رقه 
يمكننا أن نفصل 
م�ا يج�ري في 
س�وريا الي�وم 
عما ج�ري من 
ف�ي  قب�ل 

العراق . فالعنف الطائفي في العراق أدى إلى تفكيكه 
وض�رب وحدته برعاية أمريكي�ة .   واليوم،    يجري 
في سوريا تطييف العنف برعاية أمريكية  -   خليجية  

-  تركية .  
ال أح�ب أن يفهم أحد من ذلك أنني ضد ثورة الش�عب 
الس�وري في مواجه�ة حاكمه المس�تبد،    ولكن ما 
يج�ري في س�وريا اليوم هو تأس�يس لعنف طائفي 
وحرب أهلي�ة، تختبر فيها القوى الدولية واإلقليمية 
ما يطلق عليه  حروب ما بعد الحداثة ".   هناك شعور 
بخط�ر تك�رار التجرب�ة األفغانية في قل�ب عاصمة 
األمويي�ن،    وهو ما س�يقود  إلى خط�وط جغرافيا 
سياسية جديدة، ستعمدها الدماء واألفكار والعقول 
التي سترسم وجها عنيفا في العالم العربي لسنوات 
قادم�ة .   ثانيا ً-   العالقة مع الغرب وس�ياق رس�م 

الجغرافيا السياسية الجديدة للعنف :  
ال ترسم مالمح الجغرافيا السياسية ا لجديدة للعنف 
ف�ي العال�م العرب�ي ف�ي ف�راغ،    وإنما هن�اك قوى 
ومصال�ح ونظم هي التي تؤس�س لتل�ك الجغرافيا، 
والغ�رب الذي تقوده الوالي�ات المتحدة وأوروبا هو 
الطرف الرئيس في التأسيس لتلك الجغرافيا الجديدة 
. صحيح أن الثورات في تونس ومصر بدأت ش�عبية 
ومفاجئة ألجهزة المخابرات الغربية،    بيد أن الغرب 
س�رعان ما حاول اس�تيعاب تأثيرها والتكيف معها 
لتحقيق مصالحه .   وكان أهم ما عبر عنه الغرب في 
هذا السبيل هو التعامل مع القوة اإلسالمية الجديدة 
القادمة  إلى الس�لطة، بدال من األنظمة االس�تبدادية 
البائ�دة.  كما تحدث�ت العديد من الدراس�ات الغربية 
عن أن النموذج الش�عبي الس�لمي المتوافق،    واسع 
التأيي�د م�ن الجماهي�ر، ط�رح بديال ع�ن األصوات 
الجهادية التي تقصد المصالح الغربية باالس�تهداف 
.   وأش�ارت إح�دى تلك الدراس�ات -   وهي دراس�ة 
ناث�ان ش�يلدز  Nathan E. Shields المنش�ورة ف�ي 
 Global Security  "  ع�دد ربيع    2012 ف�ي مجل�ة
Studies”  تح�ت عن�وان  "  االضط�راب في الش�رق 
األوس�ط :   التداعيات السياس�ية بالنس�بة لإلرهاب 
الدولي وسياس�ة مكافحة اإلره�اب "-    إلى أن قوة 
الش�عب وكسر الخوف في نفسه هما الضمانة لمنع 
اإلس�الميين من أن يبقوا في الس�لطة لألبد،    أو أن 
يتحولوا  إلى نظم أوتوقراطية .    وأش�ارت دراسات 
أخ�رى إل�ى ض�رورة تخلي الغ�رب عن الح�رب ضد 
اإلره�اب،  بحيث تتحول السياس�ة عب�ر العنف  إلى 
الحرب بال عنف لالستفادة من الربيع العربي، ويقول 
ب�ات بروكتورPat Proctor في دراس�ته المنش�ورة 
في مجل�ة  Strategic Security ع�دد صيف    2012  
تحت عنوان " حرب بال عنف :   االستفادة من الربيع 
العربي لالنتصار في الحرب  على اإلرهاب " : "  على 
الغرب أن يحرر نفسه من الحرب  على اإلرهاب بدعم 
األص�وات التي لديها القوة والقبول والجاذبية،    في 

مواجه�ة الس�لفية الجهادية في العال�م العربي ". 
وأش�ارت الدراس�ة أيضا  إلى مواجهة الس�لفية  
-  الجهادية بدعم السلفية السياسية التي تتمتع 

بقبول واسع في الشارع العربي .  
وأش�ارت دراس�ات أخرى  -  مثل دراس�ة ناهد 
 Nahid Kalbasi Anaraki     كلباس�ي أناراك�ي
"الفس�اد واإلره�اب :   ه�ل    يقوض�ان الربيع 
العرب�ي؟ " ،  المنش�ورة في  "  مؤش�ر الحرية 
 Index of Economic( "2012 االقتصادي�ة لعام
Freedom(- إل�ى العالقة بين الفس�اد وتجذره 
وبين احتماالت انتشار العنف في العالم العربي، 
وم�ن ث�م رأت أن القضاء  على الفس�اد واعتماد 
التحول الديمقراط�ي ودعمه هي 
إحدى أدوات مقاومة العنف 
في العال�م العربي .   هذه 

ت  س�ا ا ر لد ا

تعكس ال�رؤى الغربي�ة للثورات العربي�ة وعالقتها 
بالعن�ف أو اإلرهاب، ال�ذي يهدد الوالي�ات المتحدة 
حص�اره،     يمك�ن  وكي�ف  والغ�رب،     األمريكي�ة 
والقض�اء عليه،    والتخل�ص منه .   نقطة االنطالق 
ف�ي الرؤية الغربية لعالمنا العرب�ي هي أمن الغرب،    
دون النظ�ر  إل�ى عالق�ات اعتم�اد متب�ادل ترع�ى 
المصال�ح المش�تركة بي�ن العالمي�ن المتجاورين :   

الغرب والعالم العربي واإلسالمي .  
أح�د مص�ادر الجغرافيا السياس�ية الجدي�دة للعالم 
أطلقه�ا  الت�ي  الغربي�ة  المق�والت  ه�ي  العرب�ي 
المحافظ�ون الج�دد،    ومفك�رون    غربيون كبار،    
أمث�ال برنارد لويس،    وصموي�ل هنتنجتون،    عن 
اإلسالم،    باعتباره عدوا بديال عن االتحاد السوفيتي 
القدي�م،    وع�ن صراع الحض�ارات،    وعن خطوط 
جديدة لجغرافيا العالم السياسية،    ستكون خطوطا 
دموية على حدود الحضارات الكبرى،    وعلى رأسها 
الحدود بين الحضارتين الغربية واإلسالمية .   ويرى 
العالم اإلسالمي أن الغرب يستخدم معايير مزدوجة 
في عالقته مع إسرائيل في مواجهة العالم العربي .

يعزز تلك الرؤية صعود األصوليات في العالم الغربي  
- ممثل�ة ف�ي األصولي�ة    اإلنجيلي�ة وتحالفها مع 
األصولي�ة     اليهودية -   وتوظيف المقوالت الدينية 
ف�ي السياس�ية الخارجية،    خاصة م�ا يتصل بدعم 
نوايا الكيان الصهيوني لهدم المسجد األقصى وبناء 
الهيكل .   ويجب أال نتغاضى عن العدوان الغربي على 
مقدس�ات العالم اإلسالمي،    خاصة النبي محمدا  )  
صل�ى الل�ه عليه واله وس�لم (  ،    فق�د اعتدت على 
حرمته صح�ف نرويجية وفرنس�ية،    وكان الفيلم 
المسيء للنبي  )  صلى الله عليه واله وسلم (  عنوانا 
للع�دوان الغرب�ي على مقدس�ات العالم اإلس�المي،    
كل ذل�ك عزز للتي�ارات المتش�ددة،    وعلى رأس�ها 
السلفية الجهادية،    التي عجز الغرب طوال أكثر من 
عشر س�نوات عن هزيمتها .   وهنا،    فإن المصادر 
المغذي�ة للعنف في العالقة مع العالم الغربي ال تزال 
قائم�ة، حيث دعا تنظي�م القاعدة مثال  إلى مهاجمة 
الوالي�ات المتحدة والدول الغربية،  وقتل من ش�ارك 

في الفيلم المسيء للنبي الكريم.
وهنا،    ف�إن الحديث عن حلول ذات طابع اقتصادي  
- اجتماع�ي، مث�ل الفقر،    والتهمي�ش،    والبطالة، 
الديمقراطي�ة  أو  االقتص�ادي،    التناف�س  وغي�اب 
السياس�ية، يظل غير كاف في عالق�ة العالم الغربي 
بالعالمي�ن العرب�ي واإلس�المي،  ما لم يت�م الحديث 
ع�ن عالق�ة قائمة  عل�ى االحترام المتب�ادل، خاصة 
فيم�ا يتعل�ق بالجانب الدين�ي والعق�دي والثقافي . 
ال يكف�ي الحدي�ث عن دع�م االتجاه�ات واألصوات 
النابذة للس�لفية الجهادية في العالم العربي،    والتي 
تس�تهدف المصالح الغربية،  وإنم�ا البد من الحديث 
ع�ن احت�رام العال�م الغربي لثقاف�ة العال�م العربي،    
ولنظام�ه االجتماع�ي والثقافي وترك�ه وما يختار 
ويدين .  البد للغرب أن يتحرر من مركزيته وهيمنته 
الثقافي�ة،  وف�رض نماذجه في حري�ة التعبير  على 
العال�م اإلس�المي باالس�تهتار بمقدس�اته،    وب�ث 
الكراهية والتمييز ضد المس�لمين في الغرب،    فيما 
يعرف بظاهرة  " اإلس�الم وفوبيا ".   فالعالم أصبح 
قرية واحدة، ولم يعد مقبوال الحديث عن االس�تهتار 
بمقدس�ات أكثر من ألف مليون مس�لم بحجة حرية 
التعبي�ر .   فأحد مصادر العنف المش�كلة للجغرافيا 

السياس�ية الجديدة للعالم العربي هو العنف الرمزي 
في مواجهة المقدس اإلس�المي،    في ظل ش�بكات 
تواص�ل اجتماعي تجعل من المش�اهد مش�اركا في 
الح�دث .   فكم�ا أن مصي�ر العالم واح�د فيما يتعلق 
بقضاي�ا البيئة مثال،    فإن العالم مصيره واحد أيضا 
فيم�ا يتعل�ق باحت�رام مقدس�ات كل أم�ة،    وع�دم 

ازدرائها،    أو االستهزاء بها .  
على الغرب أن يدرك أن مصيره مرهون بمصائر األمم 
األخرى الكبرى،    مثل العالم اإلسالمي،    وفي القلب 
منه العالم العربي،    ويكف عن التدخل في رسم 
خرائ�ط جديدة لعالمنا العربي إلضعافه،  
وف�رض الهيمن�ة،    ومزي�د م�ن 
التجزئ�ة علي�ه،  ف�إن 
ذل�ك س�يفتح األبواب 
مش�رعة علي حروب 
طائفي�ة  ونزاع�ات 
وعرقي�ة وقومي�ة،  لن 
يكون الغ�رب وال حلفاؤه 

بمنأى عنها .  
باح�ث  الكات�ب:  تعري�ف 
متخصص في شؤون الجماعات 

اإلسالمية.
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قيد التشّكل.. اجلغرافيا السياسية اجلديدة والعنف يف العاملم العريب

ال ترسم مالمح 
الجغرافيا السياسية 
الجديدة للعنف في 

العالم العربي في 
فراغ، وإنما هناك 

قوى ومصالح ونظم 
هي التي تؤسس 
لتلك الجغرافيا .

 كما أن مصير العالم 
واحد فيما يتعلق 

بقضايا البيئة مثال، 
فإن العالم مصيره 

واحد أيضا فيما 
يتعلق باحترام 

مقدسات كل أمة،    
وعدم ازدرائها،  أو 

االستهزاء بها

ما يجري في سوريا اليوم 

هو تأسيس لعنف طائفي 

وحرب أهلية،تختبر فيها 

القوى الدولية وإقليمية 

ما يطلق عليه حروب ما 

بعد الحداثة

ً

ً



�شياحة املدن وال�شواطئ

وتش�تهر تركيا تقليديا بسياحة املدن والشواطئ، 
ولكنه�ا بدأت يف الس�نوات األخرية تستكش�ف جوانب 
سياحية أخرى، مثل: س�ياحة االستشفاء، والسياحة 
الثقافية، وسياحة الحوافز واملؤتمرات. وهي أيضا من 
أكرب مقاصد س�ياحة الس�فن )كروز ت�ورز(، وتنترش 

الش�واطئ  به�ا 
املشمسة 

معظ�م 
الع�ام،  ف�رات 

وبها أيض�ا »ريفي�ريا تركية« تقع عىل ش�اطئ البحر 
املتوسط بالقرب من أنطاليا التي تعد عاصمة سياحة 
الش�واطئ يف تركيا. وتتعدد هوايات الس�ياح إىل تركيا 
ب�ن الغولف والغطس وتس�لق الجب�ال وركوب الخيل 

وامليش.

ويأتي معظم س�ياح تركيا م�ن أوروبا، خصوصا 
من أملانيا وبريطانيا وهولندا وفرنسا. ولكن الخريطة 
الس�ياحية الركي�ة تمت�د م�ن إي�ران وحتى روس�يا 
والياب�ان والوالي�ات املتح�دة. ومؤخرا، ش�هدت تركيا 
إقب�اال عربي�ا مكثفا ع�ىل املصايف وامل�دن، خصوصا 
بع�د نجاح الدراما الركي�ة التلفزيونية يف جذب انتباه 
املش�اهدين الع�رب إىل مجتمع رشقي مس�لم محافظ 

ومنفت�ح يف الوقت نفس�ه عىل الثقاف�ات األخرى. وال 
يش�عر الزائر العرب�ي بالغربة يف تركي�ا، وال بالتفرقة 
التي قد يجدها يف بعض الدول األوروبية. كما ساهمت 
املتاعب السياسية يف دول »الربيع العربي«، مثل تونس 
وم�ر، يف تحوي�ل وجهة مالي�ن الس�ياح منها نحو 
تركيا. وهناك مالين السياح الذين ذهبوا مرة إىل تركيا 
ووجدوا فيها ضالتهم الس�ياحية، ولذلك يعودون إليها 

عاما بعد آخر.

ا�شطنبول والإقبال العربي

وبينما قد يتوجه معظم السياح األوروبين 
إىل املصاي�ف الركية وال يختلطون كثريا بأهل 
البالد خارج نطاق املنتجعات التي يسكنونها 
ط�وال فرة عطالته�م، فإن اإلقب�ال العربي 
يك�ون أكث�ر ع�ىل امل�دن الركي�ة، وبخاصة 
إسطنبول التي يجدون فيها مجدا إمرباطوريا 
إس�الميا من عصور س�ابقة. وتعد إسطنبول 
واح�دة م�ن أه�م امل�دن الس�ياحية يف تركيا، إن 
ل�م يك�ن يف العال�م. وهي تع�ج بآالف الفن�ادق من 
كاف�ة درجات النج�وم وما تحته�ا. وبينما يرى بعض 
الغربي�ن فيها عاصمة اإلمرباطوري�ة البيزنطية، يرى 
العرب واألتراك فيه�ا عاصمة الخالفة العثمانية. ومن 
أشهر آثار إس�طنبول، جامع السلطان أحمد )الجامع 
األزرق(، وق�ر توب�كاب ورساي دوملاباهي، وس�وق 
التواب�ل والس�وق الكب�رية »غراند بازار« وهي س�وق 
مغط�اة وتع�د من ك�ربى وأق�دم األس�واق املغطاة يف 
العالم. وتضم الس�وق نحو ثالثة آالف متجر ويزورها 
يوميا ربع مليون متس�وق عىل األقل.أما أهم شواطئ 
الس�ياحة يف إسطنبول، فتضم بودروم ومرمرة وآالنيا، 
وه�ي مقاصد س�ياحية تش�تهر أوروبيا وتأت�ي إليها 
طائرات التش�ارتر مب�ارشة إىل مط�ارات قريبة منها. 
ويتخذ بعض الس�ياح من هذه الش�واطئ مراكز لهم 
ينطلق�ون منها يف رح�الت يومية الستكش�اف معالم 
تركي�ا الس�ياحية والثقافية األخ�رى. ويذهب البعض 
س�عيا وراء بقاي�ا الحض�ارة اإلغريقي�ة، حي�ث تقع 
ط�روادة وبرغامون وأفس�س يف تركيا الحديثة وكانت 
يف عصور سابقة تتبع اإلمرباطورية اإلغريقية. وهناك 
دي�ار بكر، وهي منطقة س�ياحية، ولكنه�ا قريبة من 
رصاعات أمني�ة عىل الحدود، وال يذهب إليها الس�ياح 
بأعداد كبرية. كذل�ك، ال تجتذب العاصمة أنقرة الكثري 

من الس�ياح، رغم أنها تتمتع بالث�راء الثقايف وبها 

مقربة أتاتورك - مؤسس تركيا الحديثة.

متاحف تاريخية
 

وتنترش الكثري من املتاحف التي تستحق الزيارة يف 
تركيا، مثل: املتحف اإلس�المي الذي يقع داخل مجمع 
السليمانية يف إسطنبول، ومتحف إسطنبول العسكري، 
ومتح�ف اإلمرباطورية العثماني�ة ضمن 99 متحفا يف 

أنحاء البالد، باإلضافة إىل 92 متحفا خاصا.
ويتعامل األتراك بالل�رية الركية، وهي مكونة من 
100 قرش، وتبدأ األوراق املالية من فئة الخمس لريات 
وحتى الخمس�ن لرية. وتعادل الل�رية الركية اآلن 55 
س�نتا أمريكي�ا، أي إن كل لريتن توازي�ان دوالرا واحدا 

وع�رشة س�نتات. ويبلغ معدل التضخ�م يف تركيا نحو 
8% س�نويا، ولكن األس�عار ما زالت رخيصة باملعدالت 
األوروبي�ة. فطل�ب زجاجة من امل�اء املعدني يف مطعم 
يتكل�ف لريتن )دوالر واحد( وطلب كابوتش�ينو يكلف 
خمس لريات )دوالران ونصف الدوالر(. وتكلف الوجبة 

لشخصن يف مطعم تركي نحو 50 لرية.
وتقل األس�عار كث�ريا يف محالت الس�وبر ماركت، 
حيث زجاج�ة املياه كبرية الحجم بلرية واحدة، وكذلك 
الكيلوغرام من البطاطس. أما الطماطم، فهي بس�عر 
لريت�ن للكيلو ومثله�ا الربتقال ورغي�ف الخبز )500 
غرام(. وتبدأ رحالت س�يارات األجرة بس�عر 2.7 لرية، 
بينما يبلغ سعر لر البنزين 4.45 لرية. ويحتاج املسافر 
إىل تركيا إىل تأش�رية دخول، وه�ي تختلف يف رشوطها 
ب�ن بلد وآخ�ر. ولحاميل جوازات الس�فر الس�عودية، 
يمكن الحصول عىل التأشرية من مطار الدخول ملدة 30 
يوم�ا. وبينما يحتاج املريون إىل تأش�رية دخول قبل 
س�فرهم، فإن اللبنانين ال يحتاج�ون إىل أي إجراءات 

ويدخلون تركيا بال تأشرية وملدة 90 يوما.

املطبخ الرتكي

 م�ن أهم جوان�ب الجذب الس�ياحي الركي أيضا، 
م�ذاق املطبخ الركي، الذي هو أس�اس معظم وجبات 
البحر املتوس�ط والرشق األوسط. وتعود جذور املطبخ 
الرك�ي إىل الع�ر العثماني، وتختل�ف الوجبات بن 
امل�دن الركي�ة املختلفة، حي�ث تنتمي منطق�ة البحر 
األس�ود إىل املطبخ اآلسيوي وتعتمد أكثر عىل األسماك. 
أما مطبخ الجنوب الرشقي، فيعتمد عىل املشويات من 
الكب�اب واملزة، باإلضاف�ة إىل الحلوي�ات الرشقية مثل 
البق�الوة والقطايف. ولكن حتى أنواع الكباب ونس�بة 
البهار فيها تختلف من منطقة ألخرى. وما زالت بعض 
أنواع األطعمة تحتفظ بأسمائها الركية املعروفة عربيا 
مثل »الس�ميط«، وهو نوع م�ن الخبز الدائري املغطى 
بالسمس�م ويتناوله األتراك يف وجب�ة اإلفطار. وهناك 
أنواع أخرى من األطعمة املعروفة عربيا مثل املس�قعة 
والربي�ك والضومل�ة والكفت�ة والكب�اب والبس�طرمة 
والس�جق والخش�اف، والبق�الوة والقطاي�ف، وكله�ا 
تقدم يف تركيا باألسماء نفسها. وهناك الحلويات التي 
تسمى »حالفا« واملش�تق منها اسم الحالوة بالعامية. 
أم�ا لقمة الق�ايض، فاس�مها الركي »لقم�ة غوالك« 
وتقدم خالل ش�هر رمض�ان مع حلوي�ات أخرى مثل 
»عاش�ورا« و»الغريب�ة« و»مرزيبان«. ويق�دم األتراك 
الكثري من املرشوبات املحالة بالس�كر ويطلقون عليها 
اس�م »رشبات«. أم�ا اآليس كريم فاس�مه »دندرمة«. 
وبعد الوجبات، يمكن طلب الش�اي )شاي( أو القهوة 
)قهفة( أو »الس�حلب« وهو االس�م الركي للمرشوب 

املعروف.

املوانئ و�شناعة اليخوت

وتق�ول هيئ�ة الس�ياحة الركية إن اإلنج�از الذي 
تحقق يف العام األخري بصعود تركيا إىل املركز السادس 
عاملي�ا، لم يحدث مصادفة، وإنم�ا بتخطيط دام نحو 
20 عام�ا، اكتملت خاللها ش�بكة الط�ريان املحيل إىل 
كافة املدن الس�ياحية، وارتبطت تركيا بشبكة طرق 

رسيعة ورح�الت منتظمة بن مختلف املدن بالباصات 
الس�ياحية. وتعمل كاف�ة رشكات الفن�ادق العاملية يف 
تركيا، ويدير بعضها منتجعات كاملة تشمل تسهيالت 

سياحية متكاملة إىل جانب اإلقامة.
 أيضا، تش�تهر تركيا بس�ياحة اليخوت، بل إن بها 
صناع�ة يخ�وت متقدمة تصدره�ا إىل أس�واق العالم. 
وتوجد مراس لليخوت يف معظم املواني الركية، وتقدم 
م�ن خالله�ا كل خدم�ات التموين والوق�ود والصيانة 

والضيافة.
 وتتوق�ع هيئة الس�ياحة الركية اس�تمرار وترية 

النمو السياحي العالية يف السنوات املقبلة.

 حي�ث وصل عدد ال�رشكات الس�ياحية الركية يف 
عام 2011 إىل نحو 5800 رشكة، بينما زاد عدد الغرف 
الفندقي�ة املتاحة للس�ياح ع�ىل نصف ملي�ون غرفة، 
ووصل أس�طول رشكة الطريان الركي�ة إىل نحو 120 
طائرة.وبلغ الدخل الس�ياحي الرك�ي يف العام املايض 
نحو 23 ملي�ار دوالر، ارتفاعا من 20.8 مليار يف العام 
األس�بق. كم�ا زاد ع�دد الس�ياح إىل 36 مليون س�ائح 

ارتفاعا من 33 مليون سائح يف عام 2010.
 وتعد تركيا قصة نجاح سياحي عىل حافة منطقة 

الرشق األوسط .

بدأت 
ع�ة  م�ن مجمو

الشباب اإلندونييس تنظيم حركة املرور يف العاصمة جاكرتا 
يف مقابل مادي بس�يط من قائدي السيارات الذين يعانون 

األمرين بسبب الزحام الشديد وغياب رجال املرور.
ففي العاصم�ة اإلندونيس�ية جاكرتا -الت�ي يقطنها 
ح�وايل 16 مليون نس�مة ويتدفق إليها يومي�ا عدد مماثل 
م�ن مختلف أنحاء إندونيس�يا لزيارتها ألغراض مختلفة- 
تتكدس املركب�ات والحافالت والدراج�ات البخارية وحتى 
"البجايا" -وهي مركبة صغرية تش�به "التوك توك"- عىل 
ط�رق وش�وارع العاصمة حتى أصبح األمر يس�تغرق من 
قائدي املركبات ساعة كاملة لقطع مسافة تبلغ كيلومرا 

واحدا.
ومع اس�تمرار االختناقات املرورية وعدم كفاية أعداد 
رجال رشط�ة املرور -الذين ال يمكنهم س�وى التواجد يف 
التقاطعات الرئيسية الهامة، حيث إن أعدادهم ال تكفي 
لتغطية كافة محاور العاصمة وضواحيها- ظهرت عىل 
الس�احة مجموعة من الشباب اإلندونييس الذين يعانون 
م�ن البطالة وقد جعل هؤالء الش�باب م�ن تنظيم حركة 
امل�رور عمله�م اليوم�ي الذي يرتزق�ون منه نظ�ري القيام 

بمهام رجال رشطة املرور.
وش�هدت ضاحية تش�يبوبور فكرة جدي�دة ومبتكرة 
تمثلت يف وضع هؤالء األش�خاص الذين يتطوعون لتنظيم 

حركة املرور يف هيكل تنظيمي محيل.
فقد قام�ت إحدى الجمعي�ات املهتم�ة بتنمية قدرات 
الشباب بالضاحية بتجميع وتنظيم الشباب الذين يعانون 
من البطالة وتشغيلهم يف أنشطة تنظيم حركة املرور بطرق 
وش�وارع الضاحية لتخفيف االختناقات املرورية وضمان 
انس�ياب وتدف�ق املركبات يف الش�وارع. ووزع�ت جمعية 
تنمية قدرات الش�باب يف الضاحية زي�ا خاصا موحدا عىل 
الش�باب الذين يقومون بتنظيم حركة املرور وحددت لهم 
مناطق العمل عن�د التقاطعات واملح�اور املرورية الهامة 

بالضاحية ونظمت عملهم يف ورديات.
ويحصل هؤالء الش�باب الذين يمك�ن أن يطلق عليهم 
اس�م "رشطة م�رور قطاع خاص" ع�ىل مقابل مادي من 
بعض قائدي السيارات، يف حن ال يدفع آخرون 

شيئا لهم.
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ل ياأبه اأكرث من 35 مليون �شائح، يزورون تركيا �شنويا، باملتاعب ال�شيا�شية التي تعانيها البالد 
جراء انعكا�شات حرب �شر�شة جتري على حدودها اجلنوبية، ونتج عنها نزوح اأكرث من مئة 

األف لجئ �شوري اإىل داخل احلدود الرتكية. فاجلاذبية ال�شياحية الرتكية، �شواء من مدنها 
التاريخية اأو �شواطئها اخلالبة، متنح ال�شياح �شعورا بالأمان وتعزلهم عن واقع متوتر يعي�شه 

الإعالم الرتكي هذه الأيام. وت�شري اآخر الإح�شاءات الرتكية اإىل ارتفاع عدد ال�شياح يف اآخر 
12 �شهرا اإىل 36 مليون �شائح، مما يجعل تركيا �شاد�س اأكرب دولة �شياحية يف العامل

اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

رشطة املرور..
 قطاع خاص يف إندونيسيا

العراق: التجّمع األول للسيارات والطائرات الالسلكية
أس�س ع�دد م�ن الش�باب يف بغ�داد 
للس�يارات  األول  العراق�ي  التجم�ع 
والطائ�رات الالس�لكية بتموي�ل ذات�ي. 
وتس�عى هذه املجموعة إىل تمثيل العراق 
يف االس�تحقاقات الخارجي�ة واملنافس�ة 

عىل األلقاب العاملية.
املتج�ول  وتس�توقف 

عىل أحد أرصف�ة متنزه 
ال�زوراء، وه�و من بن 

ملتنزه�ات  ا

الرفيهي�ة األكرب يف بغداد، مش�اهد غري 
مألوفة لطائ�رات صغرية تحلق يف الهواء 
وس�يارات صغ�رية تنطل�ق برسعة عرب 
تضاري�س الحلبة. ويتجمع حول الحلقة 
ش�باب من »التجمع العراقي للس�يارات 
والطائرات الالس�لكية«، ويمس�كون يف 

أيديهم بأجهزة التوجيه.
وتق�دم املجموع�ة عروضه�ا 
بن الحن واآلخر، بهدف اكتشاف 
مواهب جديدة لزيادة عدد أعضاء 
التجمع وضمها إىل الفريق الصغري 
أش�خاص،  ع�رشة  يض�م  ال�ذي 

مس�تغلن يف ذلك أح�د أرصفة 
ه  متن�ز

الزوراء.
رئي�س  ويق�ول 
التجم�ع تم�ار عامر )25 
عام�اً(، وه�و طالب يف 
كلي�ة اللغ�ات يف كلية 
مؤس�س  »املأم�ون« 
الالس�لكي«،  »التجمع 

»يعترب تجمعن�ا النواة األوىل له�ذا النوع 
م�ن الرياض�ة يف الع�راق، والذي نس�عى 
م�ن خالل�ه بتمويلن�ا الذات�ي إىل تطوير 
اللعبة عىل الصعيد املحيل وتأسيس اتحاد 
خاص بها«.  ويوضح عامر، متحدثاً عن 
طموحات�ه يف خ�وض منافس�ات عاملية 
وتحقي�ق أه�داف »التجّمع الالس�لكي« 
الذي أسس�ه منتص�ف العام الح�ايل، أن 
»هديف هو تعريف الش�باب بهذه الهواية 
وتطويرها حت�ى تصبح رياضة منترشة 
يف بلدي، مثل بقية الدول، واملنافس�ة من 
خاللها عىل البطوالت واأللقاب العاملية«.

لكن هذه األه�داف تصطدم بالكثري 
م�ن التحدي�ات، وأهمه�ا ع�دم وج�ود 
حلبة للتدري�ب ذات أرضية صالحة. 
منش�غل  وه�و  تام�ر،  ويوض�ح 
بإصالح سيارته الالسلكية، أن »هذا 
األم�ر يجعلن�ا مضطرين الس�تخدام 
أي مس�احة فارغة، حتى وإن كانت غري 
مناس�بة لس�ياراتنا، األمر ال�ذي يعرض 
وتطم�ح  الدائ�م«.  للتعط�ل  س�ياراتنا 
املجموع�ة إىل املزي�د من األه�داف، بينها 
تنظي�م بطوالت ومس�ابقات الكتش�اف 

مواهب جديدة وضمها إىل التجمع.
من جهته، يعرب أحد أعضاء التجمع، 
والذي يفض�ل أن يلقب ب�»عيل فرياري«، 
عن حبه الكبري لس�يارته الالس�لكية من 

ط�راز »ف�رياري«. ويق�ول إن »التجّم�ع 
يعترب فرصة كبرية للهواة الذين يمتلكون 
األش�خاص  ول�دى  س�يارات الس�لكية، 

الراغبن يف تطوير إمكانياتهم«.
يس�تخدمها  الت�ي  الس�يارات،  أم�ا 
أعض�اء املجموع�ة، فتتمت�ع بمعايريها 
الخاص�ة، إذ يجب أن تك�ون ذات كفاءة 
عالي�ة. لذا يعتم�د هؤالء عىل الس�يارات 
الت�ي تنتجه�ا مؤسس�ات عاملي�ة مث�ل 
»جي ت�ي آر« و»أش بي آر« األمريكيتن، 
والتي تراوح أس�عار منتجاتها بن 800 
و1200 دوالر. ويضي�ف »ف�رياري« )24 
عاماً(، وه�و طالب يف كلية الهندس�ة يف 
الجامع�ة التكنولوجية يف بغداد واملرشف 
ع�ىل إدارة األمور الفني�ة وإدارة صفحة 
التجم�ع ع�ىل موق�ع »فيس�بوك«، »من 
خ�الل املوقع يتّم اإلعالن عن املس�ابقات 
موع�د  إىل  باإلضاف�ة  والنش�اطات، 
التجم�ع الخ�اص به�واة اللعب�ة إلجراء 
التدريبات«.  ويس�تعن أعض�اء التجمع 
بموق�ع »فيس�بوك« الكتش�اف املهارات 
الجدي�دة واإلعالن عن نش�اطاتهم. وبلغ 
عدد أعضاء الصفحة حوايل ألف مش�رك 
لغاي�ة اآلن. وبع�د أن كث�ر الحدي�ث عن 
غياب الدعم املادي، تقول املتحدثة باسم 
وزارة الشباب والرياضة عاصفة موىس، 
رداً ع�ىل تقدي�م الدعم للتجم�ع واعتماد 

هذا النوع من الرياضة يف العراق بصورة 
رس�مية، إن »ال�وزارة ال تق�دم أي دع�م 
لهذه الرياضة يف الوقت الحايل«، مضيفة 
أن ه�ذه اللعب�ة »لله�واة وغ�ري معرف 
به�ا رياضة عاملي�ة«. وتش�ري إىل أنه »يف 
حال�ة إنج�از املدينة الرياضي�ة يف بغداد، 
س�ندرس إمكانية توفري قاعة ملمارس�ة 
ه�ذه اللعب�ة«. وبالرغم م�ن التحديات 
الت�ي يواجهه�ا ه�واة لعب�ة الس�يارات 
والطائرات الالسلكية، إال أنهم حريصون 
ع�ىل الت�درب عليه�ا بانتظ�ام والبح�ث 
ع�ن مواه�ب جديدة تنض�م إىل »التجمع 
انع�دام  أن  كم�ا  العراق�ي.  الالس�لكي« 
الدعم للعبة ل�م يوقف دأب الجمهور عن 
ممارس�ة هذه الهواية الوليدة يف العراق 

ومتابعة عروض التجمع بانتظام.
ويق�ول محم�د يحي�ى )28 عام�اً(، 
وهو صاحب مح�ل لألجهزة اإللكرونية 
يف بغداد ويأتي أسبوعياً ملتابعة العروض 
التي يقدمه�ا الفريق، »أحب هذه اللعبة 
أكث�ر م�ن أي يشء آخر. ل�ذا أحرص عىل 
قض�اء عطلت�ي األس�بوعية يف متابع�ة 
العروض األجم�ل التي يقدمها الش�باب 
هن�ا«، مضيف�اً »اخ�رت االنضم�ام إىل 
التجمع مؤخراً، إذ أمتلك سيارة فورموال 
كي أحسن أدائي وأطور مهاراتي وأقيض 

أوقاتاً ممتعة«.

للحي�اة الراقية ص�وٌت وص�دى، واملط�ر الناعم يف أمكن�ة املدى، 
والعطر املُتقطر من ش�الالت الندى، أريج غطَّ عطره اإلرجاء ومىض، 
يف السهول والشطآن والفضا، يف السكينة صمٌت، ويف املعمورة سحٌر، 
ولخل�ق الله رٌس. مس�احات ُمخب�أة وُمختبأة، إحدى ع�رشة جزيرة، 
ُمختر الس�حر فيها، ُمرادف الجمال والس�كينة، ال تس�مع فيها إال 

صوت اله�دوء، 700 فدان 
من األرض املشاع مملوٌك 
من كل البرش، ويف نفس 
الوق�ت ال يملك�ه أح�د، 
ُخلجان تحبس األنفاس، 
طبيع�ة أرق م�ن الندى 
عىل ورق�ة الربيع، مبنٌي 
عليها خمس�ة بيوت بل 
وس�ائل  وكل  قص�ور، 
ول�كل  فيه�ا،  الراح�ة 
الخاص،  ش�اطئه  قر 
إنه�ا ج�زر كوبرفيلد، يف 
البهام�اس. أمكن�ة ل�م 
تلوثها عوادم الس�يارات 
أو الطائرات، وال وصول 

إليه�ا إال بالقوارب التي ترسح ب�ن أجمل األماكن واملناظر الطبيعية، 
رحل�ٌة مدته�ا ال تتجاوز 45 دقيقة يف البحر، م�ن مطار جورج تاون، 
وال�ذي يبعد ح�وايل 90 دقيق�ة من مط�ار ميامي عىل قم�ة تلة، 10 
آالف ق�دم مرب�ع من الفخام�ة االس�تثنائية، حدائق واس�عة خالبة، 
ورائح�ة الجمال تنبعث من ورودها. تغزو املكان 
رومانس�ية، تجعل�ك هائما ب�ن الحلم 
والواق�ع، ب�ن الُس�هاد واليقظ�ة. كل 
جزي�رة م�ن تلك الُج�زر تراه�ا متكئة 
ع�ىل راح�ة األرض، تنتظ�ر ضيوفه�ا 
كانتظ�ار الس�نابل للمنج�ل، وانتظار 
الس�هل للمط�ر، ما حلَّ ضيف�اً عىل أيًّ 
م�ن منتجعاته�ا، إال وم�دد اإلقام�ة. 
ربيعيٌة كل أيام السنة، صيُفها حرارته 
يف أقصاها 27 درجة مئوية، وش�تاؤها 
حرارته أدناها 21 درجة مئوية. حقول 
ُممت�دة حت�ى األفق ُتنس�يك الضجيج، 
ضوء ش�مس فيه الحياة، وغروٌب فيه 
حياٌء وصوت والدة الليل، لوحٌة ساحرة 
ولحظة ن�ادرة، ُمختلف�ة صورتها عن 
كل الصور. بح�ٌر ُلّجن تتكرس أمواجه 

بصوت الوصول للشاطئ، نهاية رحلة املوج عىل الرمل الذهبي، هدير 
يجتمع فيه األضداد القس�وة والحنان، القوة والضعف. لوحة الغروب 
عىل س�طح ماء البحر، ش�اعريٌة يمتزج األزرق باألس�ود، إنها تحية 
املس�اء للمساء، رذاذ املوج كبخور السحر، يتبخر يف الالمكان، يرسم 

بطاقة دعوٌة إىل كل مكان.

للحياة الراقية صوت وصدى.. واملطر الناعم يف أمكنة املدى

تركيا جوهرة سياحية رشقية ـ أوروبية

جزر كوبر فيلد يف البهاما�س

 العدد )392(  اخلميس 29  تشرين الثاني 2012

  من اأ�شهر اآثار اإ�شطنبول، جامع ال�شلطان 
اأحمد )اجلامع الأزرق(، وق�شر توبكاب 

و�شراي دوملاباهي، و�شوق التوابل وال�شوق 
الكبرية »غراند بازار« وتعد من كربى 

واأقدم الأ�شواق املغطاة يف العامل 

 تعد اإ�شطنبول واحدة من اأهم املدن 
ال�شياحية يف تركيا، اإن مل تكن يف العامل. 
وهي تعج باآلف الفنادق من كافة درجات 

النجوم وما حتتها 
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 وبع�د الث�ورة تق�رب نح�و الش�يوعيني أول 
م�رة، لكنه تح�ول اىل االتجاه القومي، س�اهم يف 
انق�اب 8 ش�باط 1963 عندم�ا كان يف البرصة، 
كان طموح�ه اكرب من حجمه، واس�تغل منصبه 
كآمر للحرس الجمهوري للتآمر عىل الرئيس عبد 

الرحمن عارف.

ن�ش�أته
ولد إبراهيم عبد الرحم�ن داود يف مدينة هيت 
بمحافظة الرمادي العام 1929 أكمل دراس�ته يف 
الرمادي العام 1929، أكمل داس�ته يف الرمادي ثم 
قبل يف الكلية العس�كرية وش�ارك كبقية الضباط 
وأفراد الجيش يف العمليات العسكرية ضد االكراد 

يف ش�مال الوطن، قربة وبقية ابناء ديرته الرئيس 
عبد الس�ام محمد عارف ومنحه منصب معاون 
آمر فوج الح�رس الجمهوري وبعد تعيني بش�ر 
الطال�ب وبعد وفاة عبد الس�ام محمد عارف اثر 
س�قوط طائرته يف البرصة خال جولة تفقدية يف 
نيس�ان 1966 وق�ف إبراهيم ال�داود وعبد الرزاق 
الناي�ف وغرهما من الضب�اط اىل جانب انتخاب 
أخي�ه عبد الرحمن ع�ارف ضد انتخ�اب الدكتور 
عبد الرحم�ن البزاز، فقد نق�ل الصحفي املرصي 
حم�دي لطف�ي خ�ال ح�وار م�ع املق�دم الركن 
ابراهي�م عب�د الرحم�ن ال�داود الذي حم�ل رتبة 
فري�ق رك�ن ووزير الدف�اع بعد 17 تم�وز 1968 
"لقد هددت باس�تعمال مدفعي الرش�اش دفاعا 
عن حقن�ا يف اختي�ار عبد الرحمن عارف رئيس�ا 
للجمهوري�ة فق�د كان هن�اك اق�راح بتش�كيل 
مجلس رئاس�ة يض�م اربعة هو احده�م اي عبد 
الرحمن عارف وكان هناك من املرشحني الدكتور 
الب�زاز واللواء عبد العزيز العقييل، ويضيف الداود 
قائا: واستطعت بمعاونة زمائي من بينهم قائد 
الح�رس الجمه�وري يف ذلك الوقت املقدم بش�ر 
الطالب أن ننجح يف اس�ناد الرئاسة لعبد الرحمن 
ويف فجر 17تموز العام 1968 حملت مدفعي مرة 
اخرى". لكن حمدي لطفي يعلق عىل حديث الداود 
قائا: لقد توىل الداود وزارة الدفاع الس�يطرة عىل 

شيئا القرص الجمهوري فقد فعل 
بس�يطا!! جع�ل 

فعي�ة  مد

الدبابات 
تس�تدير نحو 

القرص فاستس�لم عبد 
الرحمن عارف!!  

حنث اليمني وانقلب على عقبيه
كان املق�دم الرك�ن ابراهيم الداود ي�ردد امام 
زائري�ه مقولته املعروفة "كان الرئيس جمال عبد 

الن�ارص برتبة مقدم وان�ا برتبة عقي�د.. اي ملاذا 
الاقوم بثورة واصبح ع�ىل االقل وزيرا.. وملا عجز 
ان يصبح وزيرا حنث قس�مه ويمينه الذي كرره 
امام الرئي�س عبد الرحمن ع�ارف بانه هو وعبد 
ال�رزاق النايف يحافظان عليه ولن يتآمرا عليه او 
يخون�اه واخذ وصاحبه الناي�ف يتحرك عىل الكل 
للعم�ل معه�م وبهذا الص�دد يق�ول صبحي عبد 
الحميد احد الضباط النارصيني ووزير الخارجية 
والداخلي�ة يف عه�د الس�ام محم�د ع�ارف "ان 
ال�داود وصاحبه عبد ال�رزاق النايف معاون مدير 
االس�تخبارات العس�كرية – حاوال إقناع الرئيس 
عب�د الرحمن ع�ارف بتعي�ني عبد الغن�ي الراوي 
رئيس�ا لل�وزراء لكن ع�ارف رفض ذل�ك وبعد ان 
تبني ان الراوي ال يصلح ان يكون رئيس�ا للوزراء 

الن�ه لم يكن مقبوال ولم يك�ن يحظى بتأييد كبار 
الضباط فابتعدا عنه وراحا يبحثان عن ش�خص 
اخ�ر يحقق طموحها يف منص�ب وزاري ألنهما ال 
يستطيعان فرض نفسيهما لتقلد منصب وزاري 
لصغ�ر رتبتيهما مقدم فاتصا باللواء عبد العزيز 
العقييل الذي اش�رط عليهما البقاء بعيدا عن اي 
منصب وزاري فرفض�ا وذهبا إىل اللواء رجب عبد 
املجيد، ال�ذي طردهما ايضا واثن�اء وجود عارف 
عبد الرزاق رئيس وزراء سابق يف السجن بعد فشل 
محاولت�ه الثانية إلس�قاط الرئي�س عبد الرحمن 
ع�ارف يف ش�هر حزي�ران الع�ام 1966 واعتقاله 
ومجموعة من الضب�اط النارصيني ظهرت انذاك 
قوة جديدة تعاظم دورها متمثلة بالداود والنايف 
وس�عدون غي�دان قائ�د كتيب�ة دباب�ات القرص 
الجمهوري وهؤالء لعبوا دورا يف افش�ال محاولة 
عارف عب�د ال�رزاق الثانية لك�ن ابراهي�م الداود 
مقتن�ع بان أي�ة محاولة البد له�ا ان تنجح بدعم 
س�يايس لهذا لم يجد س�وى ع�ارف عب�د الرزاق 
ف�زاره يف املعتقل. ويقول صبح�ي عبد الحميد يف 
مذكراته والذي كان معتقا مع عارف عبد الرزاق 
ان الداود عرض  عىل عارف فكرة ان يصبح رئيسا 
للجمهوري�ة ع�ىل ان ال يفكر ال باالش�راكية وال 
بالوح�دة مع مرص وقد نهره عارف وهم برضبه 
ب�)النعال( وحني اراد الداود مغادرة املعتقل طبق 
عارف منه حمل س�لة الربتقال الت�ي جلبها معه 

وهكذا فشلت خطة الداود – النايف.. 

حترك ت�آمري
سبق للداود والنايف ان رتبا 
االوضاع يف القرص الجمهوري 
مل�ا يخ�دم تحركاتهما فقد 
الرئيس  اقن�اع  اس�تطاعا 
عب�د الرحمن ع�ارف من 
س�عدون  املق�دم  نقل�ة 
الق�رص  اىل  غي�دان 
الجمهوري وكذلك فيصل 
عب�د الحلي�م وه�و قريب 
زوجة عب�د الرحمن عارف 
إىل خ�ارج القرص النه رفض 
التعاون معهم�ا يف التآمر عىل 
عارف كذلك ح�اوال إقناع مقدم 
ل�واء الح�رس الجمه�وري فاض�ل 
مصطفى بالتع�اون معهما لكنه رفض 
وقال لهم�ا "ان من يحاول اس�قاط الرئيس 
عارف فاني اضع رأس�ه يف فوه�ة مدفع الدبابة" 
وذهب مصطف�ى اىل الرئيس عارف واخربه بذلك 
فاس�تدعاهما االخر بحض�ور مصطفى لكنهما 
تمكن�ا من خداع ع�ارف واقنعاه ب�ان مصطفى 
يري�د االيق�اع بينهما وبين�ه البعادهم�ا عنه كي 
يتمك�ن م�ن االنفراد  ب�ه واس�قاطه. وقد صدق 
عارف قولهما بعد ان اقس�ما بالقران الكريم عىل 

ع�دم نيتها بتدب�ر محاولة انقابي�ة ضده وكان 
عارف يش�ك باحد افراد عائلته وال يشك بابراهيم 

الداود وعبد الرزاق النايف.
 لم يج�د ال�داود اال االقتناع ب�رأي النايف من 
التحرك املنفرد دون االعتماد عىل احد او التحالف 
مع اية قوة سياسية او شخصيات محسوبة عىل 
قوى سياس�ية معينة وكانت حجة النايف يف ذلك 
ان الناس ملت األح�زاب والتطاحن الذي وصل اىل 
ح�د املذابح اضاف�ة اىل ان اية حركة ستس�عى يف 
النتيجة اىل االستحواذ والتفرد بالسلطة وملا كانت 
مقالي�د االم�ور الفعلي�ة يف الباد هي بي�د الداود 
وبيده هو ش�خصيا فا يحتاج االمر سوى اذاعة 
بيان يعزل بموجبه الرئيس عارف ويش�كل وزارة 
م�ن الش�خصيات املس�تقلة والاحزبي�ة والعمل 

عىل امتص�اص النقمة الش�عبية، بمجموعة من 
االج�راءات االقتصادية التي تؤمن الهدوء والرضا 
يف الش�ارع العراق�ي وما عزز موق�ف النايف هذا 
هو انه شكل قبل مدة حركة الثوريني العرب التي 
اصبحت قوة الس�يتهان به�ا، والتي قررت القيام 
بحركة تصحيحية بع�زل الرئيس عارف من دون 
إراق�ة دماء!!    ويتحدث عبد الكريم فرحان وزير 
اإلرش�اد والقيادي النارصي املع�روف عن ارساع 
ال�داود - النايف بتنفيذ انقابهم�ا وذلك يف كتابه 
حصاد الثورة حيث يقول "ركب الغرور مجموعة 
ال�داود – الناي�ف وش�جعهما ضع�ف ش�خصية 
رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف واستجابته 
لجميع طلباتهم ومقرحاتهم وثقته املطلقة بهم، 
فبدؤوا يعمل�ون عىل اقصاء عب�د الرحمن عارف 
واحال العقيد ابراهيم الداود محله وجرى اتصال 
بصعب الحرادن آمر االنضباط العس�كري وغره 
وعه�د إىل العمي�د الرك�ن فيصل رشه�ان العرس 
مهمة التحقق من نوايا الداود فزاره وتحدث معه 
وق�ال له الداود معتدا ومتباهي�ا "لقد كان جمال 
عب�د النارص مقدم�ا اما انا فعقيد"، وس�خر من 
ضعف رئيس الجمهورية ويضيف الفرحان قائا 
ث�م جاء لزي�ارة بغ�داد طلعت صدقي املستش�ار 
يف رئاس�ة الجمهوري�ة املرصي�ة بناء ع�ىل دعوة 
تلقاه�ا من طاهر يحي�ى رئيس ال�وزراء فدعاه 
الداود وح�رض عبد الرزاق الناي�ف ورشب الثاثة 
وتح�دث الداود ع�ن نواي�اه وس�هولة تحقيقها 
وقرب التخل�ص من عبد الرحمن عارف ويف اليوم 
الت�ايل توجه طلعت اىل رئيس الوزراء طاهر يحيى 
وحدث�ه بما س�مع من ال�داود كم�ا ذهب صعب 
الحردان ليخرب رئيس الجمهورية بما س�معه من 
ال�داود فلم يصدق عارف النب�أ"، ويضيف فرحان 
قائ�ا: كما حذر اخر الرئيس عارف من مجموعة 
ال�داود – النايف فرد عليه قائا "هؤالء مخلصون 
وقف�وا اىل جانب�ي يف املحن�ة اش�ك يف زوجتي وال 
اش�ك فيهم ويقصد عارف يف محنته هي اختياره 

رئيسا للجمهورية"!! 

التح�لف مع العدو اللدود .. البعث !!

ي�ر الدكتور مجيد خ�دوري يف كتابه العراق 
الجمهوري اىل انه بعد نكس�ة حزي�ران 1967 تم 
تش�كيل وفد م�ن اثنتي عرة ش�خصية عراقية 
معروف�ة برئاس�ة الدكتور عب�د الرحم�ن البزاز 
رئي�س وزراء س�ابق اس�تقبله ع�ارف وتم خال 
لقائهم طرح ث�اث وعرين نقط�ة كانت االهم 
فيها ايق�اف ترسيع املوظفني والعاملني يف الدولة 
العراقي�ة من وظائفهم نتيجة لازمة االقتصادية 
الت�ي كان يمر بها العراق فوعده�م عبد الرحمن 
بتنفي�ذ طلباتهم خ�ال ترين الثان�ي من العام 
نفس�ه اي بعد شهر من ذلك اللقاء لكن عارف لم 
يلت�زم بوعده مم�ا حدا ببعض تلك الش�خصيات 

اىل ان تج�د الع�ذر لقب�ول مقرح س�بق ان قدمه 
لهم عبد الرزاق النايف بتش�كيل حركة سياس�ية 
باس�م الثوري�ني الع�رب الت�ي اخ�ذت التحضر 
لحركة تصحيحية وان النايف يقود هذه الحركة 
وح�دد ي�وم الس�ادس عر م�ن نيس�ان 1968 
لتنفيذ الحركة لكن النايف ارس�ل نزار األنصاري 
الضب�اط يف االس�تخبارات العس�كرية وتحس�ني 
السوز الصحفي القومي واالثنني أعضاء يف قيادة 
هذه الحركة ليبلغوهم طلب النايف تأجيل موعد 
الحرك�ة التصحيحية ملدة ش�هرين او أكثر بقليل 
من دون ذكر س�بب كما طل�ب النايف أيضا عقد 
اجتماع يف التاسع من نيسان 1968 يف بيت السوز 
وتح�دث النايف يف ذل�ك االجتماع قائا إن س�بب 
تأجيل موعد الثورة ألننا س�وف نعمل مع جهات 

وطنية. 
ويق�ول حميد جوير احد ق�ادة هذه الحركة 
)انتف�ض  االجتم�اع:  ح�ارضا  كان  وال�ذي 
الحارضون قائلني: )حركة تصحيحية وليس�ت 
ثورة!( فاس�تدرك النايف وقال:  عذرا .. فس�أله 
مس�ؤول تنظي�م الجن�وب: من ه�ؤالء، فأجاب  
النايف  : ) حزب البعث ( ضحك التسعة الحضور 
يف االجتماع وساد جو من الدهشة واالستغراب ، 
قطعة النايف قائا : ) اقس�م بالله لقد اتصل بي 
الس�فر الربيطاني يف بغداد وقال ان حركتكم ال 
تتم حسب ما تريدون ، وسوف نجهضها ونجهض 

عارف معكم مالم تركوا من نريد ، واعطاني 
موع�دا فالتقيته وبصحبته احمد حس�ن البكر 
وقال : هذا ومن معه سوف تتعاونون معه عىل 
الثورة(. املهم رفض الجمي�ع وتركوا االجتماع 
وحلوا حركتهم والتقوا قيس نجل الرئيس عبد 
الرحم�ن عارف وقالوا له : "بلغ والدك ان يلتزم 
بالح�د االدنى مم�ا اتفق عليه ، واال س�وف لن 
تدوم رئاس�ته، فهناك من يروم اس�قاط ابيك، 

وهو شخص قريب جدا منه".
 ولم تمض ايام حتى وصلت الرئيس عارف 
تقارير من مديرية االمن العامة تشر اىل تحركات 
الحمد حسن البكر ومجموعة من الضباط الذين 
يحس�بون عىل البع�ث، وكذلك نش�اطات للداود 
والنايف، فأرس�ل الرئيس عارف عىل البكر الذي 
اقسم له بان األخبار كاذبة والتزم البقاء يف داره، 
مثلما اقس�م له الداود والنايف بان هذه االخبار 
كاذب�ة وهم ل�ن يخونوه!! .. وع�ن تلك االحداث 
يتح�دث جال الطالبان�ي � رئيس حزب االتحاد 
الوطني الكردستاني اىل مجلة الوسط التي تصدر 

يف لن�دن ، بتاريخ 16 / 11 / 1989 قائا: "كانت 
مجموعة م�ن الضباط تخطط للقي�ام بمحاولة 
انقابية ومن هؤالء عبد ال�رزاق النايف وابراهيم 
الداود وبش�ر الطالب، واتصلوا بعبد الس�تار عبد 
اللطيف، الذي تربطني ب�ه عاقة والتقينا يف بيته 
وكان من بني الحضور إضافة اىل عبد الس�تار أنا 
والشهيد فؤاد الركابي، واقرحوا ان يكون الركابي 
رئيسا للوزراء لكنه رفض العرض، عندئذ عرضوا 
مروعهم عىل مجموعة البعث )البكر � صدام(، 
ويضي�ف الطالباني قائ�ا: )يف تل�ك الفرة جرى 
لقاء بني بشر الطالب امللحق العسكري يف بروت 
م�ع امللحقني العس�كريني )الربيطاني واإليراني( 
وق�رروا االتص�ال بعبد ال�رزاق الناي�ف وابراهيم 
الداود م�ن اجل  القيام بانق�اب يف العراق ، وهو 
ما اخافنا من التعامل مع هذه املجموعة فذهبت 
اىل الرئي�س عبد الرحمن عارف وأبلغته بما يجري 
فقال يل : ) اس�تدعيت ابراهيم الداود وعبد الرزاق 
النايف وس�عدون غيدان واقسموا امامي بالقران 
انهم لن يتآم�روا عيل(.. اما حردان التكريتي احد 
اعض�اء املكتب العس�كري لحزب البع�ث فيقول 
يف مذكرات�ه يف ه�ذا الصدد .. ) اعل�ن الرئيس عبد 
الرحم�ن عارف، قبل انقابنا بحوايل ش�هرين عن 
تعدي�ل يف اتفاقي�ات النفط لصال�ح رشكة ايرب 
الفرنس�ية، وقد طلبن�ي ابو هيثم )احمد حس�ن 
البكر( عش�ية االعان عن ه�ذا التعديل ورشح يل 
اهمي�ة هذا االع�ان وآثاره الس�يئة عىل عاقات 
كل م�ن الع�راق وبريطاني�ا ، والع�راق وامريكا ، 
وذك�ر ان علينا ان نس�تغل ه�ذا الوض�ع الجديد 
للقي�ام بعمل ما ، وجرت بعد ذل�ك اتصاالت بيننا 
وبني صدام ال�ذي كان آنذاك يف ب�روت وأخربناه 
ب�رضورة إقامة حوار عاجل بينه وبني الس�فارة 
االمريكي�ة، واخربناه باجراء اتص�ال مع عفلق 
بهذا الش�أن، وبعد اقل من اس�بوع اخربنا صدام 
بان الحكومت�ني ) الربيطانية واالمريكية ( ابدتا  

استعدادهما للتعاون اىل اقىص حد برطني:
االول :  ان نقدم لهما تعهدا خطيا بالعمل وفق 
ما يرسمونه لنا . والثاني : �  ان نربهن عىل قوتنا 
يف الداخ�ل ، فتقرر ان يقوم ح�زب البعث بتنظيم 
مظاهرة ضد عبد الرحمن عارف ، فتم اس�تغال 
الذكرى االوىل لنكسة حزيران 1967 ونظم الحزب 
تظاه�رة ضخمة يميش امامها البكر وانا وصاح 
مهدي عم�اش واخري�ن.. وقد اخربتنا الس�فارة 
االمركية يف بروت عىل اس�تعداد الواليات املتحدة 

االمريكية  للتعاون عىل ان )نتساهل( بعد نجاح 
االنقاب يف مسألة النفط مع الركات االمريكية 
ووافقن�ا عىل ال�روط، وبع�د ثاثة اي�ام جاءنا 
من الس�فارة االمريكية من يق�ول: )ان علينا ان 
نتعاون مع امر الحرس الجمهوري ابراهيم الداود 
وعب�د ال�رزاق الناي�ف، وان علين�ا ان نميش وفق 
الخط�ة التي سرس�مها لنا، وقد التقين�ا بالداود 
يف س�يارته الخاصة ليلة 12 تموز 1968 واتفقنا 
مع�ه ع�ىل كل يشء ، وال اري�د هن�ا الخ�وض يف 
كيفية وقوع االنقاب، ولكن الذي ادهشنا جميعا 
ان االنق�اب نج�ح ارسع مم�ا كن�ا نتص�وره!(، 
ويضي�ف حردان التكريت�ي يف مذكراته قائا: ولم 
تمر ستة ايام فقط عىل االنقاب حتى اتصلت بنا 
السفارة الربيطانية يف بغداد بشكل رسي وذكرت 

خطورة االس�تمرار يف السياس�ة التي أعلنها عبد 
ال�رزاق النايف بصفته رئيس ال�وزراء يف مؤتمره 
الصحف�ي ) االول واالخر ( والذي ق�ال فيه: )ان 
حكومت�ه س�تتخذ اتجاه�ا مس�تقا  يف قضاي�ا 
النف�ط، وانه�ا س�تعيد النظ�ر يف كل االتفاقيات 
املعقودة بني العراق ورشكات النفط" ... ويضيف 
حردان التكريتي قائا " وذكرت لنا الس�فارة انها 
مس�تعدة للتعاون معنا اىل  ابعد حد السقاط عبد 
ال�رزاق النايف واصدقائ�ه، واعطاء حزب البعث ، 

الذي كنا ننتمي اليه س�لطات مطلقة للس�يطرة 
ع�ىل الع�راق(...  وهكذا بدا البع�ث يعمل برسعة 
النه�اء الوض�ع لصالحه، فاس�تكان وزير الدفاع 
ابراهيم الداود بالس�فر اىل الحدود االردنية لزيادة 
وتفقد القوات العراقية املرابطة هناك واالطمئنان 
ع�ىل وجودها وفعا يف مس�اء يوم 27 تموز غادر 
ال�داود بغداد اىل الحدود االردني�ة ، فيما بدا البعث 
النه�اء صفح�ة الداود  � الناي�ف ، فقد هيا حماد 
ش�هاب ، الذي اصبح امرا لل�واء اىل الثامن بعض 
دبابات لوائ�ه القريب من بغ�داد ووضعها  تحت 
امرة ضباط البكر، فيما س�يطر س�عدون غيدان 
)القريب من البع�ث(  والذي اصبح قائدا للحرس 
الجمهوري عىل القرص الجمهوري ورسب عرات 
الضب�اط البعثي�ني اىل داخ�ل القرص، ام�ا النايف 
وكعادت�ه داخل غرفة اجتماع مجل�س الوزراء يف 

القرص بمعية البكر وحردان.
ص�دام  فت�ح  حت�ى  دقائ�ق  اال  ه�ي  وم�ا   
ومجموعت�ه الباب ش�اهرين رشاش�اتهم بوجه 
الناي�ف الذي ارتعد هلعا وتوس�ل بالبكر أن يبقي 
عىل حياته، فأجابه البكر أنهم ال يريدون به رشا، 
اال ان املصلحة تقتيض ابعاده عن العراق ، واقتيد 

اىل املطار حيث سفر اىل روما 
 يف الوقت نفسه تحركت طائرة اخرى باتجاه 
الح�دود األردني�ة، وع�ىل متنه�ا مجموع�ة م�ن 
تنظي�م صدام املس�لح  من ضمنه�م اخوه برزان 
، وابلغ�وا قائ�د الح�ركات العراقية اللواء حس�ن 
النقيب ، بتس�فر وزي�ر الدفاع ابراهي�م الداود ، 
طالب�ني اعتقاله بهدوء ووضع�ه يف الطائرة ، ولم 
يقل الداود ش�يئا س�وى ترديده لعبارة )س�واها 
الش�ايب( ، ويقصد بالش�ايب احمد حسن البكر 
.  وهك�ذا اس�دلت الس�تارة ع�ن الناي�ف والداود 
وعين�ا س�فرين يف املغرب واس�بانيا، وأعفيا عن 
منصبيهما كس�فرين أيض�ا، واس�تقر الداود يف 
اململك�ة العربية الس�عودية، وهن�ا  نذكر مقولة 

لصبحي عبد الحميد، حيث يقول: 
)ان محمد كبول وطلعت صدقي، املوظفني يف 
رئاسة الجمهورية املرصية زاراني يف بيتي ببغداد، 

وقال يل طلعت صدقي: 
 " ان هن�اك حمارين يرسح�ان يف بغداد ، هما 
: ال�داود والناي�ف ومن يركبهما يص�ل اىل القرص 

الجمهوري، فا تدع البكر يركبهما!!(.
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اإعداد/ د. ه�دي ح�شن عليوي 

حمدود التفكري وقليل الختالط وغري كفء من الن�حية الع�شكرية وليفهم يف الأمور 
ال�شي��شية، ول ي�شلح للمواقع القي�دية، ول حتى من�شب وزير، ت�أخر ترفيعه بعد ثورة 

14 متوز 1958 لته�مه بكت�بة التق�رير اإىل ال�شتخب�رات الع�شكرية على ال�شب�ط 
الوطنيني، وذلك يف العهد امللكي

له ميول ع�طفية ودينية عثم�نية �شرفة لذلك منحه ال�شلط�ن عبد احلميد الث�ين اعلى 
املراتب لكنه انقلب عليهم لي�شبح النكليز قدوته، ا�شتنكر ثورة الع�شرين وه�جم فت�وى 

املراجع الدينية يف اجله�د �شد املحتلني الربيط�نيني فكرموه النكليز واخت�روه رئي�ش� لأول 
وزارة عراقية يف ظل احتاللهم للعراق على الرغم من ت�شع�شع �شحته و�شيخوخته

Hh1940@yahoo.com 

إبراهيم الداود... حتالف مع ألدِّ أعدائه فخرج من املولد عاريًا 
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تراقب وكالة الفضاء األمريكية ناس�ا 
منذ أس�بوعني عاصفة ضخمة من الغبار 
عىل املريخ أدت إىل تغريات يف الجو رصدتها 
املركب�ة املداري�ة األمريكي�ة أم آر أو وعىل 

األرض رصدها الروبوت أوبورتونيتي. 
وأوضح�ت ناس�ا أن ه�ذه ه�ي املرة 
األوىل من�ذ مهمات فايكين�غ األمريكية يف 
السبعينات من القرن املايض التي تتمكن 
فيها مركبة مدارية ع�ىل املريخ من رصد 
هذا النوع من العواصف يف الوقت نفس�ه. 
وذك�رت بأن عواصف م�ن الغبار هبت يف 
العام�ني ٢٠٠١ و٢٠٠٧ ع�ىل مس�احات 

شاسعة من الكوكب األحمر. 
الثان�ي  ترشي�ن   ١٦ ويف 
الج�اري، رص�دت مع�دات عىل 
مت�ن املركب�ة املداري�ة أم آر أو 
ارتفاعا يف حرارة الغالف الجوي 
ع�ىل عل�و ٢٥ كيلوم�را تقريبا 
فوق العاصفة. واثر ذلك ارتفعت 
الحرارة ٢٥ درجة مئوية. وتنتج 
ه�ذه الظاه�رة ع�ن امتصاص 
الري�اح  تحمل�ه  ال�ذي  الغب�ار 
لحرارة األش�عة الشمس�ية عىل 

هذا االرتفاع. 

ت�سايل 16
www.almustakbalpaper.net

لقطة من
 الزمن اجلميل

١٢٢٦ - لوي�س التاس�ع 
يتوىل عرش فرنسا.

مملك�ة  مل�ك   -١394
تايجو  جوس�ون يف كوري�ا 
م�ن  العاصم�ة  ينق�ل 
كايسونغ إىل هانيانغ والتي 

تعرف اليوم باسم سيول.
ن�ادي  تأس�يس   -١899

برشلونة يف إسبانيا.
١94٥- قي�ام جمهورية 
االش�راكية  يوغس�الفيا 

االتحادية.
ق�رار  ص�دور   -١94٧
مجل�س األم�ن ال�دويل رقم 
تقس�يم  إىل  والداع�ي   ١8١
الع�رب  ب�ني  فلس�طني 

واليهود.
اإلرضاب  إع�الن   -١9٥١
الع�ام يف تون�س احتجاج�ا 
ع�ىل رفض فرنس�ا مطالب 
ش�نيق  محم�د  حكوم�ة 
الداعية لالس�تقالل وإنشاء 

مجلس نيابي.
١9٦3- الرئيس األمريكي 

لين�دون جونس�ون يش�كل 
لجنة خاصة يرأسها رئيس 
املحكمة العليا "إيرل وارين" 
وذل�ك من أج�ل التحقيق يف 
حادث اغتيال الرئيس جون 
كيني�دي وذلك بعد أس�بوع 

من الحادث.
األم�ن  مجل�س   -١99٠
 ٦٧8 رق�م  الق�رار  يص�در 
القوة  باس�تخدام  والقايض 
ل�م  إذا  الكوي�ت  لتحري�ر 
ينس�حب الع�راق منها قبل 

١٥ كانون الثاني ١99١.
املغ�رب  مل�ك   -٢٠١١
محمد السادس يكلف زعيم 
حزب العدال�ة والتنمية عبد 
اإلل�ه ابن ك�ريان بتش�كيل 
الحكومة الجديدة وذلك بعد 
حصول حزب�ه عىل األغلبية 
يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة، 
يف  األوىل  الحكوم�ة  وه�ي 
املغرب التي يش�كلها زعيم 
ح�زب حصل ع�ىل أغلبية يف 

الربملان

عروض آسيوية حتاكي احلقبة التارخيية

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م

29
 ت�سرين الثاين

افقي

عمودي

1- مطرب لبناني 
 2 – ممثلة مصرية – عبَّأ –

 3 – نصف وحيد – الصديق –
 4 – مؤسس ديانة الفرس – ملكي

  5 – فقيه ومؤرخ وأديب عربي 
 6 – للنهي – أداة إستثناء – 

   7 – جزيرة أسيوية
  8 – حب – ردى

  9 – دولة عربية – مدينة مصرية .

1 – أغنية لفيروز 
 2 – ملكي – تالل – عكسها منع وردع 

 3 – مدينة مصرية شهيرة بمياها المعدنية – مشى –
 4 – كافراً – من األطراف – 

5 – ثلثا " بيت " – الماء المتدفق من عل –
 6 – جاء – قبل اليوم –
 7 – تم – غير رئيسي –

 8 – مدينة فلسطينية – فور –
 9 – سياسي فرنسي أشتهر بدهائه 

اس�تفاد عدد م�ن أب�رز املصممني 
الصيني�ني من إقام�ة مهرجان املوضة 
اآلس�يوية يف سنغافورة، إلطالق العنان 
ملخيالتهم عرب اإلكسس�وارات املرافقة 
ملجموع�ة األزياء املقدمة لربيع وصيف 
٢٠١3.  وب�دا يف الع�رض أن االعتم�اد 
ع�ىل التقالي�د التاريخي�ة، ه�و أفضل 
السبل لتقديم كل ما هو غريب وعجيب 
رؤوس  زّين�ت  الت�ي  االبت�كارات  م�ن 
العارضات، بدءا من التاج اإلمرباطوري 
العري�ق وكاف�ة مس�تلزماته إىل جانب 

أدوات يدوي�ة الصن�ع ومعروفة جدا يف 
رشق آس�يا، م�رورا بعالم خ�اص من 
الخيال السينمائي الهوليوودي، وصوال 
إىل بعض األفكار املستوحاة من األدوات 

املنزلية املعروفة. 
 وكان االعتم�اد بش�كل أس�اس يف 
املجموع�ات املعروض�ة، عىل فس�اتني 
األعراس املزّينة وامللّون�ة، والتي تحمل 
املس�تقبل  لع�روس  خاص�ا  تطري�زا 
اآلسيوية، مع االستخدام الالفت ألنواع 

متعّددة من أقمش�ة الحرير والتول. 

لآليفون  محفظ�ة  ش�اهدنا 
عىل ش�كل كام�ريا م�ن الطراز 
تمث�ل  ومحفظ�ات  القدي�م 
ش�خصيات ديزن�ي ومحفظات 

تجعله يطفو عىل املاء، 
اليوم نشهد غطاء  أما 
م�ن ش�أنه أن يتحول 
إىل بخ�اخ ح�ار بهدف 

الدفاع عن النفس.
توص�ل مصم�م يف 
إىل  املتح�دة  الوالي�ات 
إنت�اج محفظة تجعل 
الهات�ف س�الحا  م�ن 

الجدي�دة  فاملحفظ�ة  ماضي�اً. 
س�رباي تيك تح�وي بخاخ فلفل 
للدفاع عن النفس. وقال صاحب 

الفكرة سكوت ماكفريسن 

أمريكي�ون  باحث�ون  أعل�ن 
ع�ن اكتش�اف جراثي�م تعيش يف 
بح�رية مالح�ة يف أنتاركتيكا من 
دون ضوء وال أوكس�يجني، أي يف 
بيئ�ة ظروفها قاس�ية ق�د تكون 
موج�ودة يف أماك�ن أخ�رى م�ن 
نظامنا الشميس يمكن أن يتكون 
فيه�ا ه�ذا الش�كل م�ن الحياة.  
وتض�م البحرية التي تحمل اس�م 
فيدا نس�با عالية جدا من األمونيا 

والهيدروج�ني  والنيروج�ني 
وأكس�يد  والن�رات  والكربي�ت 
النيروجني. وتعي�ش الجراثيم يف 
ه�ذه البحرية تح�ت ٢٠ مرا من 
الجلي�د يف مي�اه تتخطى نس�بة 
ملوحتها العرشين يف املئة وتقرب 
من حرارتها ١3 درجة مئوية تحت 
الصف�ر.  ورشح عالم من جامعة 
ميش�يغان األمريكية أن اكتشاف 
ه�ذه املنظوم�ة البيئي�ة يعطينا 

مؤرشات عن وجود بيئات جليدية 
أخرى منعزلة عىل سطح األرض، 
وعن إمكانية وجود أشكال أخرى 
م�ن الحي�اة ع�ىل كواك�ب أخرى 
مغط�اة بالجلي�د.  وأش�ار إىل أن 
النس�ب املرتفعة من الهيدروجني 
وأكس�يد النيروج�ني عىل ش�كل 
غ�از توفر ع�ىل األرج�ح الطاقة 
الكيميائي�ة الت�ي تس�مح له�ذه 

البيئة الجرثومية باالستمرار. 

اكتشاف جراثيم جليدية !!

جد الفرق بني الصورتني

الربط مع احلمري جبل التايتنك للبيع!!البرصة يف السبعينيات 
للسارقني يف املكسيك

عاصفة من الغبار عىل املريخ

لون مع

احلمل
ع�ىل  املحافظ�ة  أردت  إذا 
مكتس�باتك، عليك أن تك�ون أكثر 
جدّي�ة م�ن الس�ابق، فه�ذا أفضل 

عليك أن تواجه األمور كما هي

الثور 
ك�ن هادئ�اً يف ما تق�وم به وال 
داع�ي اىل العجل�ة والت�رع. ق�د 
ال تس�ري األم�ور كما تش�تهي، بل 

تشعر أنك متعب

اجلوزاء
تخ��ىَ املبادرة فإن الخس�وف 
يف برج�ك يجعل�ك تط�رح بع�ض 
التساؤالت حول مصريك وأوضاعك، 
وق�د يش�ري اىل بداي�ة جدي�د او اىل 

إنجاز وحسم

ال�سرطان 
ال ت�رضىَ بأنصاف الحل�ول إذا 
ل�م تكن مقتنعاً، وح�اول أن تنجز 
عمل�ك كام�اًل لئ�ال تق�ع ضحي�ة 
املفاج�آت تضحياتك م�ع الرشيك 

زادته طمعاً

الأ�سد 
تح�ّرر م�ن الضغ�وط وتب�دو 
أكث�ر إقب�االً وإيجابية. ق�د تبحث 
عن مرشوع وتبدو متحمس�ًا جداً. 

تشارك يف ورشة عمل

العذراء 
تربع يف مجالك وتعرّب عن أفكارك 
إذا  وخصوص�اً  خ�وف،  دون  م�ن 
واجهت بعض الزمالء أو أرباب العمل 
إلزم الهدوء املطلوب مع الرشيك هذا 

اليوم

امليزان
التاس�ع، اي  البي�ت  خس�وف يف 
يف الج�وزاء، يكون م�ؤرشاً لتطّورات 
ايجابية او ألخبار جيدة تتعلق بسفر 

او بلدان خارجية

العقرب 
األج�واء اإليجابي�ة ه�ي الفارق 
بالنس�بة إلي�ك، وه�ذا م�ا ينعك�س 
ارتياح�اً كبرياً ع�ىل أج�واء العمل ال 
تك�ن أنانياً، وعلي�ك أن ت�رّد الجميل 

للرشيك

القو�س 
وحض�ورك  األوض�اع  حس�ن 
الذهني يس�همان إىل حّد كبري يف رفع 
قدرات�ك للتكّيف م�ع كل األمور يقف 
الرشيك إىل جانبك للخروج من بعض 

الظروف الصعبة

الدلو 
أن ال تتفس�ح لآلخري�ن  ح�اول 
املج�ال للتدخ�ل يف عمل�ك الخ�اص. 
االستقرار ال بّد منه هذا اليوم، ابحث 

عن أولوياتك وكن ثابًتا يف مواقفك

اجلدي
نجاح كبري وغري متوقع يف العمل، 
بعد القرارات الحاس�م التي اتخذتها 
لدعم املش�اريع الت�ي طرحها بعض 
الزمالء حب فجائ�ي وغرام ولقاءات 

رومنسية ودعوات تربكك

حوت 
قد تلتقي مس�ؤوال يعجبه عملك 
ويدعم�ك كث�رياً. ق�د تواجه أم�راً ال 
يرضي�ك أو تفه�م أم�وراً يف م�ا بعد 
تجعل�ك تراج�ع خط�وات ال ته�دد 

عالقتك الجيدة بمغامرة عابرة

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

غطاء أيفون ببخاخ
 فلفل للدفاع عن النفس

متاهة

صورة فريدة لجبل الجليد الذي تس�بب بغرق الباخرة 
تيتانيك يف العام ١9١٢، س�تعرض للبي�ع باملزاد العلني يف 
دار للمزادات بوالية نيوهامشري األمريكية. وهذه الصورة 
التي التقطت قبل يومني من كارثة الغرق، بس�عر يراوح 
ب�ني 8 و١٠ آالف دوالر. وس�تعرض للبي�ع يف الوقت ذاته 
مئ�ات القطع الخاصة ب��" التيتانيك". وق�د التقط هذه 
الص�ورة دبليو. إف. وود قبطان الس�فينة ات�و ينني قبل 

يومني من كارثة الغرق التي أودت بحياة ١٥٠٠ شخص.

معاقب�ة  ج�رت 
أربعة لص�وص رسقوا 
حمارين يف بلدة أوتومبا 
بش�كل  باملكس�يك 
فوري حي�ث قام أهايل 
البل�دة بربط اللصوص 
األربعة مع احد الحمري 
الت�ي قام�وا برقتها 

ورضبهم رضبا مربحا قبل أن يتم تس�ليمهم إىل رجال 
الرشطة بعد مفاوضات استمرت ثماني ساعات.

 العدد )392(  اخلميس 29  تشرين الثاني 2012



قبل بضعة أيام ذهبت إلى إحدى محطات 
الوق�ود ألخذ حصتي م�ن النفط األبيض 
ومن مسافة ليست بالقريبة رأيت تجمهرا 
أمام باب المحط�ة وُخّيل لي أن أزمة في 
الغاز أو النفط هي السبب فلم أتمكن من 
التمييز من تلك المس�افة لضعف بصري, 
ولكن بع�د ان اقتربت اتضح�ت الصورة, 
كان هن�اك م�ا يش�به المعرك�ة فيها كٌر 
وفر بين فريقين احدهما حماية المحطة 

واالخ�ر من األح�داث الذين ال يس�تطيع 
الم�رء التميي�ز بي�ن جلوده�م وثيابه�م 
فه�م عبارة عن الفتة تحكي مأس�اة فئة 
اجتماعي�ة, وكان س�بب الك�ر والفر هو 
من�ع حماية المحطة ه�ؤالء الصبية من 
دخوله�ا حي�ث يقوم�ون بنق�ل عب�وات 
النفط وقنان�ي الغاز من داخ�ل المحطة 
الى س�يارات المواطنين لق�اء اجر زهيد 
وال اع�رف بالضب�ط دواع�ي منعهم فقد 
يكون الس�بب امنيا، ولكن م�ا يهمنا في 
االم�ر المش�هد ال�ذي اختتم�وه الصبية 

برم�ي القنان�ي الزجاجي�ة عل�ى حماية 
المحط�ة المس�لحين, وقس�م م�ن هذه 
القنان�ي أصاب�ت اهدافه�ا وكان احدهم 
يقذف القنينة وكأنه يقذف رمانة يدوية, 
اذاً أنه�م يتقاتلون من اج�ل لقمة العيش 
وشعارهم قطع األعناق وال قطع األرزاق 
, أم�ا خلفيات هذه الحادثة اذا تمعنا فيها 
فس�نجد حتم�ا أن ه�ؤالء الصبي�ة م�ن 
عوائ�ل معدوم�ة وقد يكون�ون المعيلين 
لتلك العوائ�ل, ويقينا ايض�ا أنهم فارقوا 
مقاعد الدراسة منذ زمن بعيد, حتما انهم 

يشاهدون السيارات الفارهة التي تجوب 
ش�وارعنا وابناء الذوات ) خصوصا أبناء 
حديثي النعمة( يقودون سيارات آباءهم 
بنزق وتعال، كما يرون القصور الفارهة 
التي شيدت وتش�يد والموالت والمطاعم 
التي هي حك�ر على المترفي�ن بينما هم 

بالكاد يحصلون على قوت يومهم.
وهنا اقول، أن من المؤكد أنهم مش�روع 
تح�ول ال�ى إرهابيي�ن او ال�ى عصاب�ات 
اجرامية, فمقابل بضعة آالف من الدنانير 
يمكن استدراجهم ألي عمل إجرامي وهم 

مهيأون للظروف التي يعيشونها .
لم يقل اإلمام علي "عليه الس�ام" جزافا 
)لو كان الفقر رج�ا لقتلته( وفي مجال 
آخ�ر قال )ما اغتنى غن�ي إال بفقر فقير( 
فأين نح�ن من هذه المق�والت ؟ لماذا ال 
نش�هر س�يف واردات النفط لقتل الفقر 
؟ لم�اذا ال ننحى باتجاه توزي�ع الثروات 
بشكل عادل, انه الفس�اد.. فساد العقول 
المتس�لطة.  النخ�ب  والضمائ�ر, فس�اد 
فليبل�غ حاضرك�م غائبك�م، إنن�ا جميعا 

نشترك في صناعة اإلرهاب والجريمة.  

ف�ي مجتمعن�ا، نحت�اج للكثي�ر م�ن الدراس�ات الجيني�ة لمعرف�ة بعض 
الظواهر الس�يئة الت�ي نلقاها في جمي�ع مجتمعاتنا العربي�ة، ابتداًء من 
الظواهر الس�لوكية في التي تتكرر بين أجيالن�ا دوماً، وصوالً إلى ظاهرة 
الدكتاتوري�ات المنتش�رة بيننا، كلها تجتمع في نقط�ة واحدة هي تتكرر 
دائماً وأبداً منذ مطلع التاريخ، نتحدث عنها كثيراً، نحاول أن نغيرها ولكن 

ال نفلح في ذلك أبداً !
أجيالنا يكررون أخطاء أس�افهم دوماً، لم نجنبهم ما عانيناه في صغرنا، 
نتوقع منهم دوماً أن يصبحوا أفضل منا في كل ش�يء، إال أننا ال نعطيهم 
أي ش�يء بالم�رة، الكتب والمدرس�ون والدي�ن واألكل والش�رب، كل ذلك 
مس�تورد بدون تدقيق جمركي، العنف والتطرف يتس�لان دائما بعيداً عن 
الرقابة المفروضة بش�دة، كقمحنا و ش�عيرنا وبترولنا الذي يأتينا مغلفاً 
م�ن الغرب مباش�رة إلى عقر دارن�ا، وذلك الدي�ن الجديد الذي نس�تورده 
م�ن جبال أفغانس�تان، و حت�ى إذا منعنا أن تجتاح هذه األف�كار حدودنا، 
ف�إن القليل منها يفس�د الكثير في المجتمع، نحت�اج إلى تحصين أدمغتنا 
ولي�س أن نكون منغلقي�ن في داخلنا، لنخل�ق ذلك الطفل الس�وي القادر 
على مجابهة أقرانه في العالم، ال، أن يغلق األبواب على نفس�ه خوفاً على 
أف�كاره البالية، نري�د أجياالً تعرف كي�ف تزرع قمحها وتحص�ده، تناظر 
المتش�ددين ال أن تنغر بهم، متطرفون في حماية روح اإلسام الحقيقية 
في إش�اعة الس�ام والتعايش مع الغير بكل تحضر واحترام، نريد فقهاًء 
في مس�اجدنا ال مهرجين، مدرس�ين في مدارسنا ال متخلفين، شعراء في 
نوادينا ال محشش�ين، شرطيا أمينا في المخفر ال مخبرين، جيشا يحمينا 
من األعداء ال أعداًء داخليين، رئيس�ًا في كراس�ي حكمنا ال طواغيت، نريد 
حي�اًة حقيقية ال في محاضر حبيس�ة ف�ي أدراج الوزراء والمس�ؤولين، 
عنده�ا فقط س�نصنع المجتمع ال�ذي طالما حلمنا ب�ه إذا كنا جادين في 

عملنا لتحقيق ذلك.
نحن أول أعداء أنفسنا وحضارتنا العريقة، ال يحق لنا أن نتسمى بالمسلمين 
طالم�ا كنا إرهابيين ال يحق لنا أن ندع�و للديمقراطية والحريات، وبيوتنا 
زنازين الظلم والكبت، ومجتمعاتنا س�جون للحري�ات نجلد فيها الجميع 
بالظلم، مس�اجدنا قاعات تعذيب نفس�ية وعقلية، أبواب السلطان طريق 

ك لنيل  الغفران األبدية.صك�و

          حامد �شهاب 

من المتعارف عليه أن العدالة تعني في مفهومها هو أن يتساوى الجميع، 
ف�ي الحصول على المنافع والمغانم والروات�ب، وفي توزيع الثروة في 
المجتم�ع وعلى صعي�د الدولة، أي أن جميع المواطنين متس�اوون في 
الحصول على نفس االمتيازات والمناصب والمكافآت والرواتب، حسب 
المفه�وم التقلي�دي للعدال�ة، والذي يط�رح ضمن األدبيات السياس�ية 

المتعارف عليها يوميا ، عن مفهوم العدالة التقليدي.
ولك�ن العدال�ة من وجهة نظ�ر الفاس�فة والمصلحين ه�ي غير ذلك، 
وعنده�م تعن�ي )أن العدال�ة ه�و أن ال يتس�اوى الجمي�ع(  كمثل قول 
ُلَماُت  الل�ه تعالى " ُقْل َهْل َيْس�َتِوي األَْعَمى َوالَْبِصيُر أَْم َهْل َتْس�َتِوي الظُّ
َوالنُّ�وُر" أي أن العدال�ة هي أن يعطى لكل ذي حق حقه، وفق مس�توى 
علم�ه وثقافت�ه وجهده، وال يتس�اوى م�ع اآلخرين الذي�ن يقلون عنه 
كفاءة وجهدا وعلما ومس�توى عمل، أو اؤلئ�ك الذين ال يعملون ، أو أن 

اعمالهم ال تقارن قياس�ا الى المس�توى المتقدم أو الجهد المتميز الذي 
قدم�ه آخ�رون، من نف�س فصيلته�م او اهتمامهم او مس�توى عملهم 
ونوعه ، ما يعني ان العدالة لها مفهوم آخر، يبتغي تحقيق العدالة وفقا 
لمق�دار الجهد والعلمي�ة والقيمة المعنوية والمادي�ة للعمل الذي يقدم 
م�ن قبل قطاعات الحي�اة المختلفة، حتى يتم تحقي�ق العدالة الفعلية، 
ويك�ون كل واحد يأخذ على قدر ال الجهد الذي بذله أو العلم الذي أنتفع 
ب�ه اآلخرون أو حقق من الطفرات ما يعد عما اس�تثنائيا ال يمكن بأي 
ح�ال من األحوال أن يتس�اوى م�ع آخرين لم يصلوا مرتبت�ه أو قيمته، 
م�ا أدخل العدالة ف�ي مفهوم فلس�في أكثر رقيا ، وأكث�ر دقة وتجاوبا 
م�ع الواقع واآلمال والتطلعات اإلنس�انية، وفقا لم�ا تقدمه للحياة من 
عطاءات ومثل عليا وقيم، تسهم في تحسين أحوال البشر وترتقي بهم 

إلى األعالي.
أم�ا مب�دأ المس�اواة فهو ف�ي أن ينال البش�ر حقوقهم وفق�ا لجهدهم 
ومس�توى تعليمهم ومدى ما يقدمونه من خدمات، أما أن يتساوى كل 

موظف�ي الدولة في الرواتب، فهذا ألغراض التنظيم للحدود الدنيا 
أو العليا ، أما فروق الرواتب فيفترض أن تبقى قائمة بين الوزارات، 

وحتى بين أغل�ب الموظفين، بمقدار خطورة العم�ل الذي يؤدونه، أو 
الجه�د الذي يبذلون�ه، أو مقدار التميز عن اآلخرين، فه�ذا معيار إداري 

ينظ�م طبيعة تحدي�د األجور، وهو مب�دأ يوفر قدرا م�ن العدالة، وإن 
بخ�س حق كثيرين، في أن ال يتم صرف مبالغ لهم تتناس�ب ومقدار 

ما يقدمونه من عطاء.
وم�ع هذا ف�إن المبدأ العام للعدالة يبقى ه�و )أن العدالة تعني أن ال 

يتس�اوى الجميع( في الحقوق وحتى في تكليفهم للواجبات، ولو طبق 
هذا المبدأ بش�كل صحيح ، أو اقرب إلى الحقيقة، لكانت الدنيا مثالية، 

وال يجد الناس ظلما أو يش�كون م�ن تعديا على حقوقهم في الحياة 
، وال يطمئن الكثيرون ، إلى ان ما يحصلون عليه، يتناس�ب وحجم 

جهدهم وتحصيلهم في الحياة، ولترسخت القناعة أكثر بين بني 
البشر، بأن العدالة متحققة فعا.

لو كنت رئيس�ا للوزراء فأول شيء سأقوم به 
هو اس�تغال الصاحيات المتاح�ة لي لتعديل 
الدس�تور وبه�ذا التعدي�ل س�ُتحل الكثي�ر من 
المشاكل العالقة والتي استغلها البعض أبشع 
استغال للي ذراع العراق والضغط عليه بشكل 
اليحتمل.. ثم كنت س�أتخلص تماما من شيء 
اس�مه المحاصصة فا ابقي لها أثرا ولحولت 
الحكم إلى رئاسي وركزت معظم الصاحيات 
بيدي, لي�س حبا بالديكتاتورية والتس�لط "ال 
س�مح الله" ولكن م�ن باب أن الس�فينة التي 

يكثر ماحوها تغرق.
كنت س�أتخذ إجراء يقضي بمنع أي مس�ؤول 
من اإلدالء بالتصريحات العش�وائية أو السفر 
ن الوفد  دون علمي إال بموافقتي وبعد أن أَُضمِّ
أش�خاصا ثقاة ينقلون لي كل صغيرة وكبيرة 
وما دار وما تم االتفاق عليه بمحاضر رسمية 
وموقعة, كما كنت س�أمنع المسؤول الموفد 
من االنفراد بالمسؤولين في الدول الموفد لها 
, ليس رغبة مني بإحصاء أنفاس�ه ولكن لمنع 
أية صفق�ات جانبي�ة أو اتفاق�ات تضر بأمن 
الوط�ن وس�امته واقتصاده وس�معته.فيما 
يخص البرلمان, كنت سأسن قانونا يحدد عدد 
البرلمانيين بحيث اليتجاوز نواب كل محافظة 
ثاثة أو أربعة يكون كل واحد منهم مس�ؤوال 
ع�ن ج�زء م�ن المحافظة.. ش�ماال ووس�طا 
وجنوب�ا ون�رى ايهم أحس�ن عم�ا فنكافئه، 

وبالنس�بة لبغداد سأس�مح  بخمسة 
ن�واب أو أكث�ر قلي�ا يمثلونه�ا نظرا 
لتعداد س�كانها الكبير, وبذلك نضغط 
النفقات ونحدد المسؤوليات. ويكون 
النائ�ب نافعا ولديه مه�ام يقوم بها, 

وليس )أكل ومرعى وقلة صنعة(.
وس�يكون المحافظ محاس�با حسابا 
عس�يرا على ما أنجزه وم�ا لم ينجزه 
تكري�م  هنال�ك  س�يكون  بحي�ث   ,
س�نوي ألفضل انج�ازات ف�ي أفضل 
محافظة.. وأي محافظة تعيد المبالغ 
المخصصة له�ا وال تنجز بها ش�يئا, 
تح�رم من العطاء الس�نة المقبلة مع 

فصل المسؤولين عن ذلك.
س�أضع الرجل المناس�ب في المكان 
المناس�ب وس�أعتمد الكفاءة معيارا 
وحيدا في التعيينات المهمة وستكون 
هنالك حركة تنق�ات صعودا ونزوال 
حس�ب االنجاز وااللت�زام واإلخاص 

للعمل.
أما الكهرباء، فلن اتعب نفسي في هدر المزيد 
م�ن المال العام عليها، بل س�أتعاقد مباش�رة 
وبصفت�ي الش�خصية كرئي�س لل�وزراء م�ع 
ش�ركات ياباني�ة أو كورية جنوبي�ة أو هندية 
لتعي�د الكهرب�اء للع�راق خال أش�هر وبربع 
المبال�غ الت�ي صرف�ت حت�ى اآلن عليه�ا ولم 
نج�ن منها ش�يئا غي�ر الظام والب�رد والحر، 
وسأباش�ر بنفس�ي على س�ير العم�ل وتقدم 

االنج�از فيه، ونفس الش�يء بالنس�بة للمياه 
أو األت�راك  س�أتعاقد مباش�رة م�ع األلم�ان 
لتطوي�ر قطاع المياه وبذل�ك اربط مصالحهم 
بمصلح�ة العراق فس�يعملون جهدهم ليذللوا 
العقبات الت�ي تضعها تركيا ف�ي طريق تدفق 
الماء لنا.مشكلة الش�باب العاطلين عن العمل 
والخريجين سأحلها بطرق شتى أولها سأعمد 
إلى فتح مراكز عمل أو وتش�غيل في كل مركز 
مدينة أو ش�ارع مه�م, تق�وم بتوزيعهم على 
المستشفيات والمعامل بعد تأهيلها والمزارع 
التعاونية والمشاتل ودوائر الدولة والمدارس 

كل حس�ب اختصاص�ه وحت�ى ال�ذي يريد أن 
يب�دأ عما خاصا به ستس�اعده الدولة في بدء 
مشروعه, بحيث لن يبقى عاطا عن العمل أو 
مساء من وضعه, الن الشباب عماد المستقبل 
وركيزته فإذا م�ا كان منتجا , انتفع المجتمع 
ب�ه وصلح أمره، س�أفرض الضريب�ة على كل 
م�ن لديه دخل ع�ال م�ن ال�وزراء والحكومة 
والبرلمان وأصحاب الشركات والمحال الكبرى 
والتجار والقض�اة وكبار األطب�اء والصيادلة 
وأصح�اب المستش�فيات الخاص�ة وكل غني 
مترف, وس�أعمل من ريع الضرائب مش�اريع 

اس�تثمارية كبرى تكون عوائدها لبناء 
وم�دارس  واألرام�ل  للمش�ردين  دور 
ومش�اغل ودور لأليتام ورعاية صحية 

لكل شيخ وعاجز ومحتاج.
كنت س�أعمل تأمينا صحي�ا على غرار 
المتقدم�ة، باس�تقطاع مبل�غ  ال�دول 
صغير شهريا من كل فرد له دخل مقابل 
المجانية  العاجي�ة  الخدم�ات  تقدي�م 
وال�دواء له، ومن اليس�تطيع, تدفع له 
الدولة من ريع الضرائب، لن اسمح بأية 
أزمة نفطية أو غازي�ة أو بنزينية ألني 
س�أعهد باس�تثمار الغاز المحترق من 
حقولنا النفطية إلى شركات التستغلنا 
بشرط أن توفر كل المشتقات النفطية 
للمواطنين وبس�عر معقول وانسيابية 
دائمة لقاء االس�تثمار عندنا وتفضيلنا 
له�م، وبالنس�بة للنق�ل، س�أجعل من 
النق�ل عندنا الس�ويد او هولندا أخرى، 
س�أتخلص م�ن كل الس�يارات القديمة 
والملوثة للبيئة بتسقيطها وتعويض أصحابها، 
وال اسمح بان تسير سيارة في الشارع عمرها 
أكث�ر م�ن خمس س�نوات، ل�ن تك�ون هنالك 
مول�دات وتل�وث وصاحب مولدة مس�تغل بل 
س�تكون الكهرب�اء من�ورة كل بي�ت وفي كل 
األوقات، س�أعيد للدينار العراقي هيبته وأعيد 
له قيمة الصرف الس�ابقة وهي ثاثة دوالرات 
ونصف الدوالر تقريب�ا، ألنه ليس هنالك مبرر 
ليك�ون متدني�ا بهذا الش�كل ولدين�ا مايغطي 

قيمت�ه وأكثر من النف�ط واحتياطي�ه وكنوز 
األرض الخفية والظاهرة التي التمتلكها دولة 
أخرى، س�أفرض التجنيد اإلجب�اري لمدة عام 
على كل ش�اب ليتعلم ويتدرب على اس�تخدام 
الس�اح وه�ي خط�وة المتصاص ج�زء من 
البطال�ة أيضا، طبع�ا ذلك لقاء رات�ب معقول 
وكاف للش�اب، س�أمنح كل طال�ب وكل طفل 
مول�ود في الع�راق راتبا ش�هريا , الطالب إلى 
إن يتخرج والطفل إلى أن يصبح عمره ثمانية 
عش�ر عام�ا، طبعا ه�ذا حقه�م م�ن عائدات 
نفطهم ولست متفضلة عليهم بشيء، سأمنع 
الرش�ا والمحس�وبية والمنس�وبية وستكون 
الكف�اءة واالس�تحقاق هي الحك�م والمعيار, 
والن كل ش�خص س�يكون مكتفيا واليحتاج 
إل�ى ش�يء، س�أمنع بي�ع األراض�ي الزراعية 
وتحويلها إلى سكنية، بل سأعمل حملة كبرى 
لتشجير العراق وتخضيره من جديد ومحاربة 
التصحر، س�أحمي الصناعة الوطنية وسأضع 
قي�ودا وضرائ�ب عل�ى البضائع المس�توردة، 
وس�أحمي الزراعة الوطنية وادعم المزارعين 
وس�يكون االس�تيراد في أضيق نطاق في هذا 

المجال.
سأعمل على أن  يكون العراق دبي أو سنغافورة 
أخرى، وس�أعمل وأعمل الكثي�ر والمزيد غير 
ذلك.. ولكن..؟! لألسف أنها مجرد أحام يقظة 

ال اعرف متى يأتي من سيحققها لنا.
عن  "موقع البوابة"

عل�ى من تعتب ولمن تش�تكي ومن ذاك الذي يس�مع.. تن�ادت األصوات 
الخيرة مناش�دة من بيدهم قوة القرار السياسي وأصحاب الحل والربط 
ومن يتربعون على كراس�ي الحكم، منبهة ومحذرة من مغبة االستمرار 
واإليغ�ال في الخطاب التصعي�دي وهوس الح�رب ودق طبولها مذكرة 
بم�ا آلت إليه مآالت الحروب الخارجية والداخلية من مآس وويات على 
الش�عب العراقي والتي ما الزالت عالقة ف�ي ذاكرة الكبير والصغير على 
حد س�واء. مازال الطفل المش�رد واألم المرمل�ة والعائلة المهجرة الكل 
يئن تحت وطأة ذلك الكابوس المرعب.. ال ندري كيف يمكن لإلنس�ان أن 
ينس�ى أو يتناسى الكم الهائل من األرواح البريئة التي زهقت في الحرب 
العراقية – اإليرانية وكم هي الجثث التي مألت ش�ط العرب وطفت فوق 
مياه�ه حتى وصلت الخليج العربي، وكم هي أعداد الش�هداء من العرب 
والكرد الذين سالت دمائهم على جبال كردستان وكم من األرواح البريئة 
التي زج�ت في دوامة الصراع�ات و الحروب الظالمة م�ن قبل االنظمة 
الدموي�ة الت�ي حكمت العراق والت�ي ال يعنيها ذلك الدم بق�در ما يعنيها 
تش�بثها بكرسي الحكم .. وكم زهقت من األرواح نتيجة حروب اإلخوة 
، ناهيكم عن آالف الش�هداء الذين راحوا ضحايا النظام البائد وفوق هذا 
وذاك م�ا خلفه إرهاب القاعدة والزال والحرب الطائفية ووياتها.. فهل 
يمكن لم�ن يمتلك الوجدان والضمير الحي أن ينس�ى م�ا جرى باألمس 
القريب والج�راح لم تندمل بعد ؟.وها هي الي�وم تتعالى األصوات لتدق 
طبول الحرب فما أشبه اليوم بالبارحة، باألمس القينا بالائمة على نظام 
البعث وصدام حس�ين وه�ذه حقيقة ثابتة ولكن من يتحمل مس�ؤولية 
م�ا يجري االن من التهيئ�ة واإلعداد للصدام المحتمل بين أبناء الش�عب 
العراقي عربا وكردا ومهما كانت الحجج والمبررات فإن الشعب العراقي 
يرفض الحرب ويدين مش�عليها، وهل عجز عقاء القوم من أيجاد الحل 
المناس�ب الذي يكفل س�امة الوطن والمواطن من وقوع حرب طاحنة  
الكل فيها خاس�رون، أم غاب العقل والمنطق على حد سواء .ومما يثير 
الحي�رة واالس�تغراب والتس�اؤل كذلك ه�ي األدوار الت�ي وكأنها أعدت 
س�لفا ووزعت على عناصر محددة تجيد فن أثارت الشقاق والفتنة بين 
أطراف العملية السياس�ية المأزومة أصا، وهذه الش�خصيات موجودة 
ف�ي الحكوم�ة والبرلمان وقد س�ارعت فورا في الظه�ور على القنوات 
الفضائية وهي محملة بقوائم االتهام واإلدانة بالعمالة وتضرب ش�ماال 
ويمينا وترعد وتزبد مما أدى كثرة وشدة تصريحاتها إلى تأزم المواقف 
إل�ى حد االصطدام العس�كري ال�ذي إذا ما اندلع فمن الصعب الس�يطرة 
عليه وإخماده، وعلى الجانب األخر لم نسمع او نلمس إال صيحات خجلة 
تنادي بالجلوس إلى مائدة الحوار إلطفاء نار الفتنة واالحتكام إلى صوت 
العقل وتفعيل الدس�تور، وهنا كذلك مس�ألة محيرة فإنك تس�مع جميع 
الفرق�اء المتخاصم�ة ينادي باالحتكام إلى الدس�تور وااللت�زام ببنوده 
ويته�م اآلخرين بخرقه! ولكن وكما يبدو أن حقائق بدت تظهر وتطفوا 
على الس�طح، فهناك ميل للهيمنة والس�طوة واالنفراد بالحكم، يقابله 
مي�ل آخر نح�و التعصب وتجاوز الحق�وق وتجاهل المرك�ز، ومما يثير 
االنتباه والش�ك أن هناك عناصر من العهد المب�اد والتي عادت وتغلغلت 
ف�ي أجهزة الدولة وخاصة الجنراالت العس�كرية الت�ي تذكي نار الفتنة 
والشقاق وتظهر والءها المشكوك فيه وتستغل مواقعها الحساسة في 
تأزيم الموقف باتجاه تفجيره، بينما يلعب العامل الخارجي دورا مخربا 
م�ن خال التدخل في الش�ؤون الداخلي�ة للعراق وأث�ارت الخافات بين 
الق�وى واألحزاب بغية إثارة الفتنة الطائفية وعودة االحتراب وإفش�ال 
جهود المخلصين الس�اعين بدفع عجلة العملية السياس�ية نحو التقدم 

الديمقراطي�ة وإحراز المزيد من النجاح على طريق  الدول�ة  بن�اء 
واإلصاحات السياسية.
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هل نسهم يف صناعة اإلرهاب ؟

أســـباب ختلفـنــــا

 العدالة.. من وجهة نظر فلسفية

لو كنت رئيسًا للوزراء !

  احمد عبد مراد 

عـى مـن نلقـي
؟ منـا  بلو  

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

فريد جّلو 

د. ناهدة �لتميمي

عبد �لرحمن �ل�شيخ 
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                                تفتح ملف العالقات الزوجية والعاطفية للرياضيين
ومدى تأثيرها في حياتهم المهنية

تتداخ�ل العالق�ة العاطفية يف الكثري م�ن األحيان 
بالحي�اة املهنية، وي�كاد يكون تأثريه�ا يف الغالب 
واضح�اً وجلي�اً ع�ى كل الع�ب كرة الق�دم، حيث 
الحظن�ا تراج�ع أداء الكثريي�ن منه�م فيما تطور 
البعض اآلخر، فباتت املستويات غري ثابتة، إذ آثرنا 
س�ر أغوار عالقات الالعب�ن متخذين من مفصل 
الزواج املبكر لهم ومدى تأثريه االيجابي والس�لبي 
عى أدائهم الفني بس�بب مشاكلهم العاطفية مع 
زوجاتهم وصديقاتهم أو اس�تقرارهم وارتياحهم 
ناف�ذة تط�ل ع�ى عامله�م الذهب�ي، فل�كل حالة 
مردودات نفسية فجاءت حصيلة االستطالع الذي 

شمل عددا من العبينا كما يأتي:
محطتن�ا األوىل كان�ت م�ع الالع�ب الدويل جاس�م 

غ�الم الذي قال ل�"املس�تقبل العراقي"، انصح 
الالعبن الشباب بالزواج املبكر ملا له من 

حال�ة إيجابية تولد االس�تقرار لدى 
الالعب وتنعك�س إيجاباً عى 

أدائه الفني" , وبننّ أنه" 
تزوج عندم�ا كان يمثل 

موس�م  الجوي�ة  الق�وة 
2000 - 2001 واملصادفة 
وحده�ا قادتني لالرتباط 
ويل  حيات�ي،  برشيك�ة 

طفالن هما عيل وحسن، 
وأحمد الله أني مستقر ويف 

حالة نفسية ومعنوية جيدة 
بفضل األجواء العائلية, وأشار، 

أن مستواه الفني تطور كثرياً بعد 
زواجه وهو ما يؤكد أن الزواج كان أمراً 

مهماً وجيداً بالنسبة لحياتي املهنية كريايض.
أما قائ�د رسب النوارس الس�ابق واملنتق�ل حديثا 
للطلبة هش�ام محمد فإنه يرفض دخول القفص 
الذهب�ي مؤك�دا يف الوق�ت ذات�ه عزمه ع�ى إنهاء 
مرحلة العزوبية وتكوين عش جميل بأقرب وقت، 
كما اعرتف بتأخره يف إتمام الزواج لظروف يجدها 
خارج�ة ع�ن إرادته يف بع�ض األوق�ات، ويأمل أن 
يج�د رشيكة حياته التي توفر ل�ه األجواء املثالية، 
وبدورن�ا ندع�و ل�ه بالتوفي�ق وأن يك�ون زواجه 
منعطف�ا جدي�دا يف حيات�ه املهنية ليعطي�ه دافعاً 

معنوياً ملواصلة العطاء داخل املستطيل األخرض.

آراء زوجات الالعبين
التقالي�د واألع�راف وحساس�ية الخ�وض يف مثل 
مواضيع كهذه بالنسبة لالعبينا  حالت دون إكمال 
هذا االس�تطالع الذي لم تكتمل فصول�ه الجريئة، 
بع�د أن وجدن�ا صعوب�ة بالغة يف ني�ل ترصيحات 
أو آراء زوج�ات الالعبن، فتمت االس�تعاضة بآراء 
زوج�ات ع�دد م�ن الالعبن الع�رب فأك�دن أنهن 
يس�عدن بش�هرة أزواجهن برغم انزعاجهن منها 
أحيان�ا، ويكرهن املعس�كرات البتعاده�م عنهن. 
وتؤكد الزوج�ات تأثر الالعبن ب�آراء الجمهور إىل 

حد توتر الزوجات.

تتويج الحب بالزواج
عدد من العبي أنديتنا املحلية تحدثوا ل�"املستقبل 
العراقي" عن تجاربه�م العاطفية التي أثمرت عن 
ارتباط رس�مي بال�زواج، إذ قال ح�ارس الرشطة 
ع�يل حس�ن جلي�ل "ارتباطي تم بع�د عالقة حب 
استمرت ألربع س�نوات وعانيت من صعوبة إقناع 
أه�ل زوجتي ملرات عديدة إال أن�ي أتممت كل يشء 
ع�ى خري ولل�ه  الحم�د عالقتنا ممي�زة جدا عقب 

حي�ث ال�زواج الذي ت�م يف عام   1999
كان عم�ري 18 عام�ا، وأض�اف: س�عادتي كبرية 
بأج�واء العائلة وأوالدي الثالثة )س�يف – حيدر – 
حس�ن( يمألون حياتي بالبهجة والرسور, مؤكدا 
أن "ال�زواج املبكر لالعب ايجاب�ي ويوفر حالة من 
االس�تقرار النفيس وتضط�ر لاللتزام�ات العائلية 
الت�ي تنعكس عى جدي�ة التزام�ك الريايض وهي 

حالة ايجابية مضافة.
أما الالعب الدويل الس�ابق مهدي كاظم قال، دخلت 
ع�ش الزوجية يف عام 1998 ويل ثالث بنات وولدان 
أحدهما أستشهد، ولكن الله عوضني بطفل تلقيت 

نبأ والدته بفرح غامر.
وأوضح" تزوجت بوقت مالئم، حينها كنت أبلغ من 
العمر 26 عاماً بعد عودتي من مالعب االحرتاف يف 
لبن�ان، وأدائي كالعب حينها وجدته أفضل وتطور 
كثرياً حيث يمنحك الزواج الشعور باملسؤولية وله 
جوانب ايجابية س�اهمت بش�كل كب�ري يف حياتي 
الرياضي�ة, أما الزواج املبك�ر قال عنه " له جوانب 
سلبية وايجابية وباملحصلة تتبع شخصية الالعب 
وثقافت�ه وظروف�ه املحيط�ة والبيئة، مؤك�داً: أن 
اختيار رشيك�ة حياتي جاء عن طريق والدتي وتم 

بطريقة تقليدية من أحد األقارب.
الع�ب زاخ�و أي�اد خلف زواج�ه كان قب�ل خمس 
س�نوات من أح�دى قريباته لريتبط به�ا وله ثالثة 
أطفال )موىس - زينب - فاطمة( ويشري إىل أهمية 
الزواج املبكر وينصح به الشباب ألنه ايجابي ويولد 
االستقرار، ومستواه الفني أصبح أفضل مما كان 

عليه قبل الزواج بحسب قوله.
يف حن يج�د الالعب نديم كريم أن "زواجه فتح له 
أب�واب التألق واإلب�داع خصوصا بعد الس�نة األوىل 
لزواجه حيث استدعي للمنتخب الوطني, وذكر ل� 
"املس�تقبل العراقي"، زواجي ج�اء بعد حالة حب 

من قريبت�ي والحمد لله أتممن�ا عالقتنا بالزواج 
قبل ث�الث س�نوات ويل بنت�ان )مري�م – رقية(، 
ال�زواج املبكر مهم جداً لالع�ب ملا له من تأثريات 
ايجابية تتولد خالله حالة استقرار نفيس وذهني 
خاص�ة نح�ن اآلن يف انفت�اح وجمي�ع الوس�ائل 
متاحة أمام الالعبن، فأج�د االرتباط املبكر يصب 
يف صال�ح الالعب، والرس�ول الكريم )ص( واألئمة 
األطهار "عليهم الس�الم" نصح�وا بالزواج املبكر. 
فيما أكد مهاجم املصايف أس�عد عبد النبي أنه نادم 
عى عدم زواجه مبكرا وقال: الزواج راحة نفس�ية 
ومعنوية، وأنصح الالعبن بالزواج املبكر ملا له من 
فوائد جمة عى الحياة العامة واألداء الفني يف حال 
توف�ر رشوط الزواج الناجح ومنها تهيئة الظروف 
واملناخ�ات املالئم�ة و االختيار الصائ�ب لرشيكة 

الحياة.

سلوكيات حميدة
وكان للباحث والخبري الريايض عيل الحس�ناوي 
رأي باملوض�وع وتح�دث بإس�هاب قائ�ال، يع�دنّ 
"االس�تقرار النفيس واالجتماعي من أهم عوامل 
االستقرار الذهني واألداء البدني الناجح. وتعمل 
األندي�ة الرياضي�ة الي�وم ع�ى تحس�ن صورة 
العبيها األخالقية والرتبوية من خالل حثهم عى 

بعث س�لوكيات حمي�دة يف املجتمعات كونهم 
أس�وة أوال، وثانيا، ألنهم تحت أنظار الرقابة 
اإلعالمية والجماهريية. من هنا يأتي الزواج 
املبك�ر لالعب�ي كرة الق�دم وبعد تحس�ن 
مستواهم االقتصادي, يف مقدمة أولويات 
االس�تقرار االجتماعي املنش�ود وذلك ملا 
لهم من تأثريات فسيولوجية ايجابية عى 
حياة الالعبن من خ�الل عملية التنظيم 

الهرمون�ي والتفريغ الجن�يس الذي يفعل 
فعلت�ه يف عملية االرتخاء العضيل, من الطبيعي 
أن يتعرض العب كرة القدم إىل مخزون عال من 
الطاق�ة الناتجة عن تحس�ن مس�توى التغذية 
وتصاعد مس�تويات الجه�د البدني أثن�اء أداء 
الوحدات التدريبية وهذا املخزون العضيل يؤثر 
س�لباً يف بدن الالع�ب فيما لو بق�ي عى حاله 
دون تفريغ علمي، وخصوصا تلك املتبقية من 

األداء ال�ال هوائ�ي يف املجموع�ة العضلي�ة ل�دى 
الالعبن. وتابع: هنا يأتي دور االستقرار الجنيس 
م�ن ناحية واألرسي من ناحي�ة أخرى، حيث أن 
تصاعد املسؤولية األرسية عند الالعبن تضاعف 
من وعيه�م بأهمي�ة الحفاظ عى مس�توياتهم 
الفنية كي يتواصلوا يف العطاء والذي يعد مصدر 

دخلهم الوحيد".

عالقات النجوم
"املس�تقبل العراق�ي" أدرجت بعض�اً من عالقات 
النج�وم العاملين يف املجال الري�ايض حيث تختلف 
العالق�ات التي ترب�ط الالعبن العاملين بالنس�اء، 
ويع�د الثنائي الش�هري ح�ارس ريال مدري�د إيكر 
كاسياس واإلعالمية الكبرية يف قناة "ال سيكستا" 
س�ارة  اإلس�بانية 
 ، و ن�ري بو ر كا
وال�ذي تعرض 
م�ن  لواب�ل 
ت  ا د النتق�ا ا
الش�كوك  و 
الف�رتة  يف 
لكن  املاضي�ة، 
مع ذلك هذه 

العالق�ة اس�تمرت وأثمرت عن ال�زواج بعد انتهاء 
املوس�م املايض والذي توجه كاسياس برفع كأس 
الليغا االسبانية.وأش�هر الثنائيات يتمثل يف مدافع 
برش�لونة ج�ريارد بيكي�ه والفنان�ة الكولومبي�ة 
الش�هرية "ش�اكريا" حي�ث تعرف�ا ع�ى بعضهما 
البع�ض بعد موندي�ال جنوب أفريقيا، واس�تمرت 
عالقتهم�ا إىل الي�وم عى الرغم من ظه�ور تقارير 
صحفية ترص�د آخر أخبارهم�ا. والجميل يف هذه 
العالق�ة الت�ي تجمعهما، هو اس�تفادة برش�لونة 
منه�ا إعالمي�اً واقتصاديا وحتى م�ن حيث زيادة 
الجماهري واملشجعن، بعد أن أضيف للقائمة أيضاً 
محب�و الفنان�ة العاملي�ة "ش�اكريا".يف أي حال، ال 
ناً بكون زوجته  يرتك بيكهام، فتى )السبايس( تيمنّ
عضواً س�ابقاً يف الفريق الغنائي )سبايس جريلز( 
كوس�يلًة ليعرنّ عن حبنّه لزوجت�ه. فاالحتفال بعيد 
زواجهم�ا الع�ارش، اصطح�ب بيكه�ام أم أوالده 
إىل جن�اح يف فن�دق فخم لتناول العش�اء عى ضوء 
الشموع، متونّجاً املناسبة بهدية من املاس الثمن. 
وربنّم�ا كان يف ذهن بيكهام آن�ذاك مقولة مواطنه 
الالعب واملدرنّب جلن هوديل: "الكرة هي كاملاس�ة 

ال يجوز أن تتخلنّص منها بل يمكن أن تهديها".
أم�ا نجم ري�ال مدريد كرس�تيانو رونال�دو فيبدو 
أكثر استقراراً مع صديقته إيرينا شايك التي تعمل 
كعارضة أزياء روس�ية وهناك ني�ات واضحة من 
الالع�ب الرتغايل لعقد قرانه عى ش�ايك يف الصيف 
املقبل، يف اليوم نفس�ه الذي سيتزوج فيه أندريس 

إنييستا من آننّا أورتيز.

تأثير النساء في حياة الالعبين
ثمة نس�اء يمكن أن يملكن تأثرياً كبرياً عى مسرية 
رجاله�ن الكروي�ة. ويف هذا الس�ياق، ق�ال الالعب 
الفرنيس السابق دافيد جينوال عام 1992، "للمرأة 
موق�ع ذي وزن مع أننا ال نتكل�م عن األمر كثرياً. 
أن�ا مقتنع بأن�ه ليس هناك الع�ب كبري من دون 

امرأة كبرية.
أغوي�ريو  س�ريجيو  األرجنتين�ي  كان  وإذا 
والهولن�دي مارك فان بومل العب�ن من الطراز 
العامل�ي، فإن�ه يبقى م�ن الصعب تقدي�ر تأثري 
زوجتيهم�ا يف مس�ريتهما الكروي�ة، وهما عى 
الت�وايل ابنت�ا م�درب منتخب األرجنت�ن دييغو 
مارادون�ا ومدرب املنتخ�ب الهولندي بريت فان 
مارفيك.وال يستطيع البلجيكي مارك فيلموتس 
ال�ذي كان أحد نجوم الك�رة البلجيكية ورموزها 
يف التس�عينيات، نف�ي دور امل�رأة يف حياته فقد بدأ 
الرجل مس�ريته لكروي�ة االحرتافية يف س�ان تروند 
حيث تع�رنّف عى ابنة رئي�س الن�ادي كاترين التي 
س�تصبح زوجت�ه الحقاً. وه�ذه الس�يدة املحامية 
هي التي أدارت املش�وار املهن�ي ل�)ثور دونجلرج( 
وهو لقب فيلموتس، من دون أن يكون له أبداً مدير 
أعمال، كما يقول. وكذلك لم يكن الرتغايل فريناندو 
ش�االنا يس�تطيع االس�تغناء عن زوجته الحارضة 
دائم�اً والتي تولنّ�ت إدارة كل ش�ؤون حياته لدرجة 
أنه�ا تدبنّ�رت أوراق اعتماد كصحافي�ة للتمكن من 

مرافقته يف كأس األمم األوروبية 1984 .
وقال الالعب "ذي الش�اربن" حينها "إذا لم ُيسمح 
ب�أن ترافقن�ي آنابي�ال يف كل مكان س�وف أعود إىل 
الرتغال! "وملنع أي تأثري س�لبي عى الالعبن، منع 
م�درنّب املنتخ�ب األملان�ي بريتي فوغت�س العالقات 
الجنس�ية عن العبيه خالل كأس أوروبا 1992! أما 
س�لفه فرانز بكنباور فسمح بها خالل كأس العالم 
إيطالي�ا 1990، وللتذك�ري فق�ط، فاز األمل�ان آنذاك 

بلقب بطولة العالم.

المستقبل العراقي/ حسن البيضاني

 أك�د م�درب فريق الق�وة الجوي�ة بكرة الق�دم أيوب 
اوديش�و، أن الف�وز ال�ذي حققه فريقه ع�ى ضيفه 
فريق ش�باب الظاهرية الفلس�طيني كان مس�تحقا 
وفق التفوق يف األداء واألسلوب الفني للفريق الجوي.

وق�ال أوديش�و: أن "الف�وز الذي حقق�ه فريقنا عى 
ضيف�ه فري�ق ش�باب الظاهري�ة الفلس�طيني كان 
مس�تحقا وف�ق التف�وق يف األداء واألس�لوب الفن�ي 
للفريق الجوي", مش�ريا اىل ان "املباراة كانت ال تخلو 
م�ن الصعوبة لو ال أن إرصار العبين�ا وعزيمتهم عى 
تحقي�ق الف�وز الذي كن�ا بأم�س الحاجة ل�ه يف تلك 
الظروف التي رافقت الفريق خالل مشواره يف الدوري 
املحيل قد تكفل بان يكون الفوز حليفنا والذي ال خيار 
لنا س�واه ملعالجة األخطاء واع�ادة الفريق اىل وضعه 
الطبيع�ي" .وأكد أوديش�و أن "س�عينا ملب�اراة اإلياب 
املق�رر إقامتها يف الضفة الغربية بفلس�طن متواصل 
بتحقيق الفوز مع علمنا أن الفريق الفلسطيني يمتلك 
قاعدة جماهريية رصينة وسيكون لحضور الجمهور 
إىل امللعب األثر الفعال يف تحقيق نتيجة ايجابية لصالح 

األش�قاء، لكن ارصارن�ا اكر بكثري م�ن نيلهم نقاط 
املب�اراة" , مؤك�دا ان "س�عي إدارة الن�ادي يتوجه 

نحو اقناع الجانب الفلس�طيني باللعب يف بغداد 
التي تعد أكثر أمانا وأمنا من فلس�طن يف ظل 

األوضاع الصعبة التي تش�هدها مدينة غزة 
الفلسطينية" .

وب�ن أوديش�و أن "نتيجة الف�وز التي 
تحقق�ت كنا بأمس الحاجة لها لتعيد 

االمور اىل طبيعتها وتعيد فريقنا اىل 
س�كة االنتصارات بعد الكبوتن 

اللت�ن كادتا تطيحان بآمال 
ومحبي�ه  الفري�ق 

وصل  كونه 
حال�ة  اىل 
االنهي�ار 
اآلن  لكنه 

ع  س�تطا من إع�ادة هيبت�ه ولتكن ا
موقعة فرانس�و حريري بوابة االنتقال الحقيقية إىل 

التألق واإلبداع" .

والرياض�ة  الش�باب  وزارة  ق�ررت 
إعادة نادي النارصية للمس�ابقات 
الرياضي�ة  والنش�اطات  املحلي�ة 
املختلفة بعد أن صدر قرارا س�ابقا 
بإلغائه مع أندي�ة أخرى يف مناطق 
املنش�ات  إىل  الفتقاره�ا  الع�راق 

الرياضية.
وقال وكي�ل الوزارة عصام الديوان: 
أن "لجن�ة مختص�ة م�ن ال�وزارة 
س�تقوم بزي�ارة اىل محافظ�ة ذي 
قار إلع�ادة تقيي�م الن�ادي مجددا 
وتش�كيل ادارة مؤقت�ة تمث�ل عددا 

م�ن الش�خصيات الرياضة، ولحن 
اج�راء انتخابات عام�ة يتم خاللها 

اختيار هيئة إدارية جديدة.
وأضاف "ان مشكلة نادي النارصية 
بطريقها اىل الحل لكن هذا ال يقيض 
ح�ل املش�كلة بش�كل دائم بس�بب 
الرياضي�ة  املنش�آت  اىل  افتق�اره 
واملالعب الت�ي تؤكد وج�وده كناد 
يحم�ل تاريخا عريقا من االنجازات 
الرياضي�ة فضال ع�ن كونه منجما 
مثل�ت  الت�ي  الكب�رية  للطاق�ات 

الرياضة العراقية خري تمثيل".
وأشار اىل ان " املحافظة ومجلسها 

مس�ؤولية  يتحم�الن 
تخصي�ص  يف  كب�رية 

رياضي�ة  منش�ات 
ال�ذي ال يوج�د  للن�ادي 

له اآلن م�كان عى األرض 
فضال ع�ن الحاج�ة إىل نقل 

ملكي�ة ملع�ب اإلدارة املحلية 
يف النارصي�ة إىل وزارة الش�باب 

بغي�ة البدء يف حمل�ة بنائه مجددا 
خاص�ة وان محافظ�ة ذي قار من 
املحافظات الكبرية بحجم الس�كان 

وتحتاج منش�آت رياضية تنسجم 
مع املستوى الريايض فيها".

 يص�ل األس�بوع املقب�ل إىل بغ�داد وزير 
الش�باب والرياض�ة األذربيجان�ي أزاد 
رحيموف عى رأس وفد يمثل وزارته. 

وقال�ت مدي�رة املكت�ب اإلعالم�ي يف 
وزارة الش�باب والرياضة عاصفة 

م�وىس يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، أن "الوف�د األذربيجاني الذي 

يرتأسه وزير الشباب والرياضة األذربيجاني والوفد 
املراف�ق له س�يلتقي الوزير جاس�م محمد جعفر 

للتباح�ث معه يف عدة قضايا أهمها س�بل تطوير 
العالقات الشبابية والرياضية بن البلدين".

ستش�هد  "الزي�ارة  أن  وأضاف�ت 
ش�بابية  تفاه�م  مذك�رة  ع�ى  التوقي�ع 
ج�رى  البلدي�ن  ب�ن  مش�رتكة  ورياضي�ة 

س�ابق،  وق�ت  يف  ومناقش�تها  إعداده�ا 
وسيقوم الطرفان العراقي واألذربيجاني 
بوضع اللمس�ات األخرية عليها وصوال 

البلدي�ن  تخ�دم  تفاه�م  مذك�رة  إىل 
وتطور من آليات التعاون بينهما".

ج�دول  أن"  إىل  م�وىس  وأش�ارت 
الزي�ارة س�يتضمن لق�اءات عدة مع 

مس�ؤولن وبرملانين فضال عن جوالت 
وزيارات لعدد من املرافق التاريخية والسياحية 

يف بغداد".

أك�د م�درب ن�ادي ال�زوراء رايض شنيش�ل، أن فريقه 
ي�ؤدي بش�كل جي�د يف دوري النخب�ة بي�د أن م�ا 
ينقص�ه التوفي�ق وال يشء س�واه. موضحا، أنا 
راض تمام�ا كم�ا اإلدارة عن عط�اء الالعبن 
وطريق�ة تعاطيه�م م�ع افكارن�ا التدريبية 
خالل الوحدات التدريبية واملباريات الرسمية, 
صحيح أن الجمهور يريد نتائج ايجابية وعددا 
من األهداف لكن، وكما أس�لفت نحن بحاجة لتوفيق ليس إال, معرتفا 
بوج�ود ضغوط جماهريي�ة وإدارية وإعالمية ع�ى عمله مع األبيض 
لك�ن ال بد من وجود تميي�ز أو إنصاف بالحكم عى عملنا ألننا ال نملك 
الالعبن السوبر وال الالعبن الدولين وال حتى املحرتفن الذين نعدهم 
م�ن الطراز الرفيع ربما بس�بب ضيق ذات اليد أو ع�دم توفر امليزانية 
املالية الكبرية, وزاد أن الدوري صعب جدا بسبب اإلعداد الجيد للفرق 
املش�اركة إىل جان�ب التعاقدات الكب�رية التي عملته�ا األندية والتي 
تجتاز بش�وط كبري ما رصفناه يف س�وق انتقاالت الالعبن الصيف 
امل�ايض, مركزا يف حديثه ع�ى أن البعض من األندية اس�تقطبت 4 
العبن مقاب�ل امليزانية التي يملكها نادي ال�زوراء, موضحا وقوع 
بعض االخط�اء التحكيمية خ�الل األدوار الس�ابقة لكنها طبيعية 
وليس�ت عن سابق إرصار وترصد من الحكام, متمنيا عدم الوصول 
اىل ثقاف�ة تعي�ن ح�كام أجانب أو ع�رب يف بعض املباريات بس�بب 

الهفوات التحكيمية البسيطة.

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أولمبيا" "مستر  في  مشاركتنا  الكويت" تحرم  "تأشيرة 
أكد االتحاد العراقي لبناء األجس�ام عدم وصول تأش�ريات 
الس�فر من نظ�ريه الكويتي للمش�اركة ببطولة "مس�رت 
أوملبيا" الس�نوية لله�واة. وقال رئيس االتح�اد العراقي 
لبناء األجس�ام س�الم خي�ون أن "اتحاد اللعبة أرس�ل 
ج�وازات س�فر وف�د الع�راق إىل نظ�ريه الكويت�ي 
للمش�اركة ببطول�ة مس�رت أوملبي�ا لله�واة، إال ان 

الجانب الكويتي لم يرس�ل التأشريات حتى اآلن". وأضاف 
أن "الوفد العراقي أكد أكثر من مرة اس�تعداده للمشاركة 
بالبطولة عى حس�ابه الشخيص، وسبق أن أخرنا االتحاد 
العرب�ي للعب�ة بجاهزيتنا للمش�اركة". ولف�ت خيون اىل 
ان "االتح�اد العراقي س�يبحث مع رئي�س االتحاد العربي 
"عادل فهيم" أسباب عدم الحصول عى تأشرية السفر اىل 

واملشاركة  جهته، الكويت  م�ن  بالبطول�ة". 

أع�رب م�درب منتخب الع�راق لبن�اء األجس�ام فائز عبد 
الحسن عن استغرابه من "ترصف الجانب الكويتي" بعدم 
إرشاك الع�راق بالبطولة، مبينا أن "أربعة العبن من داخل 
وخارج العراق اس�تعدوا للمش�اركة يف البطولة". وأضاف 
عبد الحسن ان "املنتخب العراقي شارك بالنسخة السابقة 
م�ن البطول�ة التي أقيم�ت يف الواليات املتح�دة األمريكية، 

وكان من املفرتض أن نشارك بنسخة العام الحايل".

المستقبل العراقي /متابعة

أوديشو: الفوز أعادنا إلى الوضع الطبيعي

راضي شنيشل:
فريقنا يؤدي بشكل جيد

المستقبل العراقي /متابعة
المستقبل العراقي /متابعة

رفع التجميد عن نادي الناصرية

وزير الشباب األذربيجاني 
في بغداد
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أكد االتحاد العراق�ي لكرة القدم أمس 
انه لم يتس�لم االس�تقالة الرسمية ملدرب 
املنتخب الوطني الربازييل زيكو، منّوها انه 
س�يعقد بعد ظهر اليوم اجتماعا ملناقشة 
املوضوع.وق�ال املتحدث الرس�مي التحاد 
الك�رة نعيم ص�دام "أن "امل�درب زيكو لم 
يقدم اس�تقالته رس�ميا إىل اتح�اد الكرة، 
وان املوض�وع برمت�ه ال يتع�دى تكليف�ه 
ملرتجم�ه الخاص س�ام العبي�دي بإخبار 

رئيس االتحاد هاتفيا".
الك�رة س�يعقد  "اتح�اد  أن  وأض�اف 
اجتماعا ملناقش�ة املوضوع بشكل رسمي 
تنتظ�ره  ال�ذي  للمنتخ�ب  ح�ل  إليج�اد 
مش�اركتان ببطولت�ي غرب آس�يا مطلع 
الش�هر املقب�ل، وخليج�ي 21 بداية العام 

املقبل".
وكان�ت وس�ائل إعامي�ة ق�د نرشت 
صباح أمس األربعاء تقارير أش�ارت فيها 
اىل اس�تقالة الربازي�يل زيك�و الثاثاء من 
تدري�ب املنتخب العراقي لك�رة القدم بعد 

ما يزيد بقليل عىل عام يف منصبه.
وتأت�ي اس�تقالة زيكو قائ�د الربازيل 
الس�ابق، فيما لو تحققت، وس�ط مشوار 
الع�راق يف تصفي�ات آس�يا املؤهلة لكأس 
العال�م 2014.وق�ال زيك�و بموقع�ه عىل 
االنرتن�ت "أود اإلباغ عرب ه�ذا املوقع عىل 
االنرتن�ت أن�ي بعث�ت برس�الة إىل "فيفا" 
واالتح�اد العراقي لكرة الق�دم أعلن فيها 
اعتبار عقدي الغيا بس�بب فش�ل االتحاد 
العراقي يف الوفاء ببنوده، وسأكشف املزيد 
م�ن التفاصيل قريب�ا" 0 ويحت�ل العراق 
املركز الثالث يف املجموعة الثانية باملرحلة 
األخ�رة لتصفيات آس�يا برصي�د خمس 
نقاط من خمس مباريات بفارق األهداف 
عن اس�رتاليا صاحبة املرك�ز الثاني فيما 

تأتي اليابان يف الصدارة ولها 13 نقطة.
ويتأه�ل أول فريقني م�ن املجموعتني 
يف آسيا مبارشة اىل النهائيات التي ستقام 
يف الربازيل بينما س�يخوض صاحبا املركز 
الثالث جولة فاصلة لتحديد من س�يلتقي 
م�ع منتخ�ب م�ن أمري�كا الجنوبية عىل 
مقع�د يف البطولة.وتوىل زيكو مس�ؤولية 
اليابان ألربع س�نوات وق�اد الفريق للقب 

كأس آسيا 2004 والصعود إىل كأس العالم 
2006.وخ�اض زيك�و أول مب�اراة له مع 
الع�راق أمام األردن يف أيل�ول 2011 ولعب 
م�ع الفريق 21 لقاء حق�ق خالها عرشة 

انتصارات وتعادل ست مرات.

م�ن جانبه�ا نف�ت اللجن�ة األوملبية، 
األربع�اء، ادع�اءات تدخله�ا يف التوس�ط 
إلقن�اع زيك�و بالع�دول ع�ن ق�رار تركه 
تدري�ب املنتخ�ب الوطني املزع�وم، مبينة 
أنه�ا ل�م تتلق أي خطاب رس�مي بش�أن 

استقالة زيكو فكيف لها التوسط ؟، فيما 
أش�ارت إىل أن�ه تتعام�ل ع�رب مخاطبات 
رس�مية مع اتح�اد الكرة. وق�ال "األمني 
أن  املوس�وي"  س�مر  امل�ايل 
"األنباء التي تحدثت 

عن مح�اوالت اللجنة األوملبية بالتوس�ط 
إلقناع املدرب زيكو بالعدول عن قرار تركه 
تدريب املنتخب عارية عن الصحة"، نافية 
"علمها برتك زيك�و مهمة املنتخب  حيث 
لم يصلها أي كتاب رسمي بشأن القضية 

املزعومة". وأضاف املوسوي أن "األوملبية 
تتعامل وفق مخاطبات رسمية مع اتحاد 
الك�رة وال تعتم�د عىل ما تتناقله وس�ائل 
اإلعام فكيف لها التوسط يف قضية ال تعلم 
عنه�ا ش�يئا؟ ".وكانت تقاري�ر صحافية 

قد أش�ارت إىل أن اللجنة األوملبية تتوسط 
إلقن�اع زيك�و بالع�دول ع�ن ق�رار تركه 
تدري�ب املنتخب الوطني بع�د أن أثر خرب 
االس�تقالة عىل بعض املواقع اإللكرتونية.

عىل صعيد آخر أك�د االتحاد العراقي لكرة 
القدم أنه "يس�عى جاه�داً" بالتعاون مع 
اللجنة األوملبية لتأمني حضور املش�جعني 
العراقي�ني مباري�ات املنتخ�ب الوطني يف 
بطول�ة خليجي 21، مؤك�داً تفهم طبيعة 
الش�قيقة  البحري�ن  مملك�ة  يف  الوض�ع 
واح�رتام إجراءاته�ا به�ذا الش�أن. وقال 
رئي�س االتحاد، ناجح حم�ود: أن االتحاد 
يبذل جه�وداً حثيثة بالتع�اون مع رئيس 
اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة رعد 
حم�ودي، الس�تثمار عاقتهم�ا بالجانب 
البحريني لتأمني س�مات الدخول )الفيزا( 
التي تمكن الجماهر العراقية من متابعة 
لق�اءات املنتخب الوطن�ي يف بطولة كأس 
الخلي�ج بنس�ختها ال�21 التي س�تقام يف 
عاصمة اململكة املنامة خال كانون الثاني 
2013 املقبل". وأض�اف حمود، أن اللجنة 
األوملبي�ة واتح�اد الكرة "يعلم�ان طبيعة 
األوض�اع يف مملك�ة البحري�ن ويق�دران 
حساسيتها، لكن الواجب يتطلب أن يكون 
هناك حض�ور جماهري عراق�ي ملؤازرة 
الوطن�ي يف مباري�ات خليج�ي  املنتخ�ب 
21 أس�وة باملنتخب�ات الش�قيقة األخرى 
املشاركة يف البطولة"، معترباً أن الحضور 
الجماهري "بالغ األهمية للشد من عضد 
الاعب�ني ورفع روحهم املعنوية حتى وإن 
كان قلي�ًا ال يتعدى املئات".وأعرب رئيس 
االتح�اد، ع�ن "اح�رتام ق�رارات البحرين 
واإلجراءات التي تراها مناس�بة حتى وان 
تطلب األمر وصول الجماهر العراقية من 
املطار إىل امللعب وعودتهم إىل الباد يف اليوم 
نفس�ه"، مؤكداً ع�ىل أن االتحاد واألوملبية 
"يؤمن�ان أن الرياضة بعام�ة وكرة القدم 
بخاصة تنطوي عىل رس�الة محبة ووئام 
بني الجميع وأن غاية املنى بالنس�بة لهما 
)اللجنة واالتحاد( رؤية الجمهور العراقي 
وه�و ي�ؤازر منتخبه الوطن�ي يف امللعب". 
يذك�ر أن املنتخب الوطن�ي العراقي يلعب 
يف املجموع�ة الثانية لبطول�ة خليجي 21 
إىل جان�ب منتخبات الس�عودية والكويت 

واليمن.

اتحاد الكرة: البرازيلي استقال هاتفيًا.. واألولمبية تنفي التدخل إلعادته
زيكو: أبلغت "فيفا" بإلغاء تعاقدي لفشل االتحاد بالوفاء بتعهداته

ريا�ضة

الرئيسة تؤيد إسناد مهمة تدريب السامبا لسكوالري
وجه مدافع امليان فيليب ميكس�يس والذي تحس�ن مردوده 
يف اآلونة األخرة وأحرز هدًف�ا جميًا يف مرمى أندرلخت البلجيكي 
من رضبة خلفية مزدوجة انتقادات كبرة ملدرب املنتخب الفرنيس 
ديديه ديش�ان والذي لم يستدعيه يف اآلونة األخرة ملنتخب الديوك. 
قال مدافع روما الس�ابق للصحيفة الفرنس�ية ليكيب: " عليه أن 
يتوقف عن الحديث عني وأن يتوقف عن ذكر أنه لم يختارني ألنني 
لس�ت يف مس�توى جيد، فهو ال يعرف أي يشء عني وأنا لم أتحدث 
له إىل اآلن، لكنه يسمح لنفسه بقول أشياء ال تمت بصلة للمنتخب 

الوطن�ي".وكان املدي�ر الفني للحال للمنتخ�ب الفرنيس ديديه 
ديش�ان ونج�م اليوفنتوس الس�ابق قد فرس قراراه باس�تبعاد 

ميكس�يس من قائمته بأنه لم ال يش�ارك بصفة أساسية 
مع امليان.

عل�ق ميكس�يس كذل�ك ع�ىل أخب�ار 
خروجه من الروس�ونري بقوله: " هذا 

ببس�اطة ليس صحيًحا، أريد البقاء 
هنا وأن أقاتل ألترك بصمة مميزة 

يل يف هذا النادي".

ن�رشت النجمة الكوملبي�ة ذو األصول اللبنانية ش�اكرا 
ص�ورة له�ا م�ع حبيبها اإلس�باني ج�رارد بيكي�ه مدافع 
ن�ادي برش�لونة، عىل حس�ابها الخاص يف موق�ع التواصل 
االجتماعي "توتر" تظهر فيها بطنها بعد أن أعلنت حملها 
مؤخراً وأنه�ا بانتظار مولدها األول.وكتبت ش�اكرا تحت 
الصورة املنش�ورة يف "تويرت" "يمكنني أن أميض 9 أش�هر 
أخرى بهذا الوضع".وكانت ش�اكرا أعلنت الشهر املايض 
أنه�ا تنتظر طفاً ذكراً من جرارد بيكيه، مش�رة إىل انها 
س�تطلق عليه اسم "أوليس�يتو" وهو اسم مصغر للبطل 
اليونان�ي أودييس.وأكدت ان أولويته�ا وبيك بهذه املرحلة 

عىل حبهم وتفهمهم.هي للطفل، ش�اكرة كل معجبيها 

ميكسيس غاضب من مدرب الديوك!!
المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ بغداد

أشاد مدرب ليفربول "برندان رودجرز" باحرتافية قائد الفريق 
"س�تيفن جرارد" يف التعامل مع الخطط الجديدة التي فرضها عىل 

الفريق منذ توليه مسؤولية التدريب عقب إقالة االسكتلندي "كيني 
دالجلي�ش" الذي ُيعم�ل اآلن محلاً رياضياً إلح�دى القنوات.وتغر 
أس�لوب لعب ليفربول يف عدد من املباريات هذا املوس�م حيث لعب 
بطريقة )4-3-3( أثناء فرتة تواجد فابيو بوريني لكن بعد إصابته 
تحولت الخطة ل� )4-3-2-1(، ويف إحدى املباريات لعب بطريقة 
)3-5-2(، وق�ام مؤخ�راً بتبدي�ل مركزي "داونينج وخوس�يه 
إنريكي" أمام س�وانيس س�يتي فق�د أصبح األول 

ظهرًا والثاني جناحاً هجومياً ملساعدة لويس 
س�واريز!.جرارد ال�ذي يعي�ش عام�ه ال�14 

ع�ىل ملعب أنفيلد روود ورغم تقدمه يف الس�ن 
حيث تج�اوز عامه ال��32 إال أن�ه تأقلم برسعة 

األس�لوب  والخطط الجديدة الت�ي فرضها رودجرز منذ مجيئه من مع 
س�وانيس.وقال رودجرز قبل مواجهة توتنهام يف الجولة ال�14 عىل ملعب وايت 
هارت لني "عىل مدى الس�نوات املاضية كان س�تيفن جرارد دائماً ذلك الاعب 
ال�ذي يصن�ع الف�ارق للنادي".وأضاف "لم ُيس�جل الكثر م�ن األهداف هذا 
املوسم لكنه ال يزال فعاالً بالنسبة لنا، العبء كبر عليه فبجواره عدد كبر 
من الاعبني صغار السن، وقد تحمل املسؤولية وأفاد من هم حوله وهذا 
يس�بب نضارة وحيوي�ة للفريق".وختم حديثه "ج�رارد العب عظيم 
يح�رص عىل أال يفقد الك�رة، ويمكنه إضافة رسعة كبرة عىل وترة 
اللعب لقدرته عىل التمرير الس�لس والرسيع، إنه رائع يف مثل هذه 

األمور ويجيد االخرتاق".

اعرتف العب خط وسط تشيليس خوان مانويل 
ماتا أنه قد شعر بالصدمة بعد إقالة املدرب روبرتو 
دي ماتي�و يف وقٍت س�ابق من هذا الش�هر مما يدل 
حس�ب وصفه ع�ىل أن لعبة عالم ك�رة القدم يمكن 
أن يك�ون غر عادل�ة وظاملة يف الكثر م�ن األحيان.
وقرر رئيس نادي تش�يليس رومان أبراموفيتش إقالة 
امل�درب اإليطايل ال�ذي ف�از يف دوري أبط�ال أوروبا يف 
املوس�م املايض عقب الهزيمة الثقيلة ضد يوفنتوس يف 
الجولة الخامس�ة من دور املجموعات مما وضع الفريق 

يف وض�ع ال يحس�د عليه.وقال الاعب اإلس�باني : “املدرب 
دي ماتي�و احرز لقبني فقط يف تس�عة أش�هر وهذا األمر من 
الصع�ب جداً القيام ب�ه ولذلك علينا أن نع�رتف بالعمل الكبر 
الذي قام به مع الفريق ولكنه قد تمت اقالته من منصبه ولهذا 
فإن كرة القدم دائماً ما تكون صعبة وغر عادلة”.وأش�ار خوان 
ماتا إىل أن الجميع تشيليس س�وف يكون ممتناً لألبد للمدرب دي 

ماتيو واضاف : “قبل س�تة أش�هر فقط كنا نحتف�ل بلقب دوري 
أبطال أوروبا وأنا س�وف أتذكر دائماً فرحة جماهرنا ورؤية آالف 

األشخاص يف الشوارع لاحتفال معنا وهو يشء لن ينىس أبداً”.

أشاد املدافع اإليطايل السابق فابيو كانافارو بمواطنه 
أندريا برلو وبمتوس�ط ميدان برش�لونة أندريس إنيس�تا 
مؤكًدا أن هذا الثنائي يستحقان جائزة الكرة الذهبية لهذا 
املوس�م. حيث تحدث كانافارو الفائ�ز بجائزة أفضل العب 
يف العال�م عام 2006 لصحيفة فران�س فوتبول "رونالدو أم 

مييس؟ ال، أرشح لهذه الجائزة برلو أو إنيستا".
وأضاف مدافع ريال مدريد و اليويف األس�بق "برلو العب 
اس�تثنائي، أما إنيس�تا فقد قدم موس�ًما رائًعا رفقة الربسا و 

املنتخب اإلسباني".
ويف نهاي�ة ترصيحاته أكد فابيو أن حصول إنيس�تا وبرلو 
ع�ىل جائزة الكرة الذهبية س�يكون صعًبا للغاي�ة يف ظل وجود 

كريستيانو رونالدو وليونيل مييس.

ماتا :
إقالة دي ماتيو ظالمة

كانافارو: 
رونالدو وميسي

ال يستحقان الكرة 
الذهبية!!

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

 ق�ال موقع "ي�و أو إل" الربازييل إن رئيس�ة 
الباد ديلما روس�يف ووزير الرياضة ألدو ريبيلو 
يتفق�ان عىل أن يكون لويس فيليبي س�كوالري 
ه�و املدير الفن�ي املقبل ملنتخب الس�امبا.
وبحس�ب املوق�ع ، ت�م اس�تطاع رأي 
املس�ؤولني بطريق�ة "رسي�ة" م�ن 
قب�ل رئي�س االتحاد الربازي�يل لكرة 
القدم جوزي�ه ماريا مارين، و"أقر 
االثن�ان" باملدرب الذي قاد الربازيل 
نحو لقبها الخامس يف كأس العالم 
عام 2002 يف كوريا واليابان ، لتويل 
مهم�ة الفري�ق ع�ام 2014 حيث 
يحل�م بإح�راز اللق�ب الس�ادس.
أن  الصحفي�ة  الرواي�ة  وتضي�ف 
ماري�ن ، الذي ج�اء يف آذار/مارس 
امل�ايض بدال من ريكاردو تيكس�را 
الرحي�ل بس�بب  أج�رب ع�ىل  ال�ذي 
مزاع�م بالفس�اد ، يري�د "التقرب" 

م�ن الرئيس�ة ، ويتطل�ع إىل 
الحص�ول ع�ىل تأييده�ا يف 
الحاسمة.وتتوافق  القرارات 
تأكي�دات املوقع حول تفضيل 
للم�درب  الربازي�يل  االتح�اد 
امللقب باس�م "فيليباو" مع 
م�ا رصح ب�ه االثن�ني مدير 
املنتخبات باالتحاد أندريس 
سانشيز، الذي أكد أن املدير 
الفن�ي األس�بق للمنتخ�ب 
الربتغايل حصل عىل "كلمة" 
املنتخب.وق�ال  لتدري�ب 

سانش�يز: "يف ح�دود علمي ، 

فيليباو حصل عىل كلمة )لتدريب الفريق(، عرفت 
من أش�خاص يتمتعون بمصداقية أنه تم االتفاق 
مع�ه )كم�درب مس�تقبيل اعتبارا م�ن 2013("، 
وذل�ك يف ترصيحات تأتي وس�ط ش�ائعات قوية 
ح�ول ق�رب رحيله هو )سانش�يز( ع�ن منصبه 
بسبب عدم موافقته عىل قرار إقالة املدرب السابق 
مانو مينيزيس الجمعة املايض.ويف الوقت الحايل، 
ال يت�وىل فيليباو تدريب أي فري�ق منذ رحيله عن 
باملراس، الذي قاده إىل إحراز لقب كأس الربازيل 
هذا العام، لكنه لم يتمكن من تجنب تدهور نتائج 
الفري�ق يف بطولة ال�دوري الربازي�يل، التي انتهى 
ب�ه األم�ر فيه�ا إىل الهبوط إىل 
الوقت  الثانية.ويف  الدرجة 
الذي يكتسب فيه تعيني 
فني�ا  مدي�را  فيليب�او 
الربازي�يل  للمنتخ�ب 
تأيي�دا واس�عا، نف�ى 
مارين الذي لم يكن قد 

عىل مس�ألة املدرب الق�ادم ، ما عل�ق حت�ى اآلن 
ذكرته صحيفة "النيس" الرياضية من أن املنصب 
ق�د يذه�ب إىل امل�درب األس�باني الش�اب 
جوس�يب غوارديوال.وقال مارين يف هذا 
الص�دد "من الصع�ب أن يك�ون املدرب 
املقب�ل للمنتخ�ب أجنبيا".وبع�د اإلقالة 
املفاجئ�ة ملينيزي�س، وتأكي�د ماري�ن أنه 
س�يتم إعان اس�م املدرب املقبل يف كانون 
ثان/يناي�ر املقب�ل، تش�ارك الربازي�ل يف 
قرعة بطولة كأس القارات ، التي يجريها 
االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم )فيفا( بمدينة 
ساو باولو يف األول من كانون أول/ديسمرب، 

دون مدرب معني.

المستقبل العراقي/ وكاالت

رودجرز 
ُيشيد بإحترافية جيرارد

شاكيرا تكشف عن "بطنها" 
مع بيكيه!
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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

 UPI /لندن               

أظه�رت دراس�ة جدي�دة، ام�س األول 
الثالث�اء، أن أكث�ر م�ن 9 مالي�ن بريطاني 
يبحث�ون ع�ن الح�ب ع�ن طري�ق مواق�ع 

التعارف عىل شبكة اإلنرتنت.
وقالت الدراس�ة، التي أجرتها مؤسسة 
األبح�اث »ميتافلي�ك« ونرشته�ا صحيف�ة 
للتع�ارف  موق�ع   1500 إن  »الغاردي�ان«، 
تقدم خدمات للربيطانين الس�اعن إليجاد 
رشيكة أو رشيك الحياة والباحثن عن الحب 
والجن�س، يف إطار صناع�ة دّرت نحو 170 

مليون جنيه اسرتليني يف العام املايض.

بريطان�ي  ملي�ون   9.1 أن  وأضاف�ت 
يس�تخدمون مواقع التعارف عىل اإلنرتنت، 
من بينه�م 2.9 مليون للبح�ث عن عالقات 

جنسية، والباقي بحثاً عن النصف اآلخر.
وأشارت الدراسة إىل أن هناك 50 موقعاً 
للتع�ارف عىل اإلنرتن�ت تعم�ل يف بريطانيا 
حالياً، ولدى كل واحد منها أكثر من 100 ألف 
عضو، يف حن يهيمن »غوغل« و«فيسبوك« 
عىل عمليات البحث والشبكات االجتماعية.

وقالت إن االستخدام املتزايد للهواتف الذكية 
س�اهم أيضاً يف انتشار مواقع التعارف التي 
تقّدم خدمات أرخص تستهدف الربيطانين 

من الفئة العمرية 18 إىل 30 عاماً.

               لندن/ وكاالت

أفادت دراس�ة جدي�دة أن املدخنن 
، الذي�ن تزي�د أعمارهم عىل الخمس�ن 
عاما، هم أكثر تعرضا للنس�يان وسوء 
تنظيم املهام اليومية والتباطؤ الفكري، 
مقارنة بغري املدخنن.ويشري الباحثون 
يف »كينغز كوليج« بلندن إىل أن التدخن 
ال يس�بب رسط�ان الرئ�ة ومش�كالت 
صحي�ة أخرى تتعل�ق بأم�راض القلب 
والرشاين والجلطة الدماغية فحس�ب، 
ب�ل يتع�دى ذل�ك إىل ارتباط�ه برتاج�ع 
الق�درات العقلي�ة للمدخن�ن وضع�ف 
الذاكرة وكذلك الرتاجع الرسيع لوظائف 
الدم�اغ ومهارات التخطي�ط يف غضون 
4 س�نوات، ويواجهون صعوبة يف تذكر 

الكلم�ات الش�ائعة.كما تش�ري نتائ�ج 
إىل  ارتف�اع الدراس���ة  أن 

ضغ�ط ال�دم 
أيض�ا  ل��ه 

تدريجي  تأثري 
ع�ىل الدم�اغ ع�ىل 

وه�ذا  الطوي�ل،  امل�دى 
يفرس س�بب فش�ل العقاقري 

ذات التأثري قصري املدى عىل ضغط الدم 
املس�تخدمة يف ع�الج الرتاج�ع العقيل، 
واضحة.وم�ازال  فوائ�د  أي  إظه�ار  يف 
الباحثون يف »كينغز كوليج« بلندن الذين 
قاموا بالدراس�ة يج�رون أبحاثا أخرى 
ع�ىل عالق�ة التدخن بالنس�يان ملعرفة 
اآلث�ار املرتتب�ة م�ع الوق�ت للنيكوتن 

وتأثريها يف نشاط دماغ اإلنسان.

ماليني الربيطانيني يبحثون عن احلب
 عرب اإلنرنت

املتتتدختتنتتون أكتتثتتر نستتيتانتتًا

UPI / كارولينا             

تحّول الرجل العنكبوت )س�بايدر مان( إىل لّص بعد أن 
ارتدى رجل القناع الش�هري والقفازين خالل رسقة مطعم 
صين�ي يف والية ش�مال كارولين�ا األمريكية.وذك�رت قناة 
)دابليو بي تي يف( أن الرشطة يف مدينة ساليسبوري أفادت 

أن رج�اًل يرتدي قناع الرج�ل العنكبوت دخ�ل إىل املطعم 
وه�و مس�اء االثن�ن ول�وح بمس�دس 

يطال�ب بامل�ال م�ن الصندوق.
اله�رب  م�ن  الل�ص  وتمك�ن 

من وبحوزت�ه  مبلغ 
املال.

             لندن/ وكاالت

موج�ة جدي�دة م�ن الح�ركات الغريب�ة م�ن نوعه�ا تجتاح الش�وارع 
الربيطانية خصوصاً العاصمة لندن.حيث يظهر شبان يف وسط الشارع يرتدون 

ثيابه�م بش�كل طبيعي ومن ثم فج�أة يفرغون غالوناً من الحليب فوق رؤوس�هم.هذا 
األمر الذي رآه البعض رداً عىل سياس�ة الحكومة الربيطانية التي ترى الشعب الربيطاني 

كبق�رة حلوب من أجل الرضائ�ب، رآه البعض اآلخر رضباً من الجنون، خصوصاً أن 
 planning،« الشارع الربيطاني كان شاهداً عىل العديد من الحركات الغريبة أمثال

batmanning، owling«، وغريها.

             المستقبل العراقي/بي بي سي

اع�ار املتح�ف الربيطان�ي ام�ريكا احدى 
اهم مقتنياته، والتي تعرف باسم »اسطوانة 
كورش«، التي س�يتم عرضها يف خمس�ة من 

اشهر متاحف الواليات املتحدة العام القادم.
املتح�ف  مدي�ر  ماغريغ�ور  ني�ل  وق�ال 
الربيطاني إن االسطوانة البابلية، التي يشار 
إليه�ا عىل انه�ا اول ميثاق لحقوق االنس�ان 
»يجب ان تتم مشاركتها باكرب قدر ممكن«.

واالس�طوانة مدونة باقدم خط يف العالم، 
وهو الخط املسماري.

ولم تعرض االسطوانة من قبل يف الواليات 
املتحدة، وسيتم عرضها يف العاصمة واشنطن 
يف اذار ثم يف هيوس�تن بوالية تكس�اس تليها 
نيوي�ورك ث�م مدينتي س�ان فرانسيس�يكو 

ولوس انجليس يف كاليفورنيا.
وام�ر امللك الفاريس ك�ورش االكرب 

بكتابة الوثيقة بع�د فتحه لبابل عام 
539 قبل امليالد.

إن  الربيطامي  املتح�ف  ويق�ول 
الن�ص الذي كت�ب عىل االس�طوانة 
الفخارية يشجع عىل حرية العقيدة 
يف االمرباطوية الفارس�ية والسماح 

ملن رحلوا بالعودة اىل ديارهم.
وعث�ر عىل االس�طوانة يف بابل يف 
الع�راق ع�ام 1879 يف حفري�ات قام 

بها املتحف الربيطاني، ويقوم املتحف 
بعرضها منذ ذلك التاريخ.

وتعرض نسخة من االسطوانة، 
الت�ي ينظ�ر اليه�ا عىل انه�ا رمز 
والديان�ات  للش�عوب  الح�رتام 

املختلفة، يف مق�ر االمم املتحدة 
يف نيويورك.

وق�ال عيل رضا راس�تغار رئي�س رابطة 
إن  املتح�دة  الوالي�ات  يف  االيران�ي  ال�رتاث 
الخاص�ة  ورس�التها  ك�ورش  »اس�طوانة 
باحرتام االختالف والتنوع وحقوق االنس�ان 

تحمل رسالة التسامح التي نحتاجها اآلن«.
وس�يضم املعرض ال�ذي يحمل 

ف�ارس  ب�الد  يف  ك�ورش  »اس�طوانة  اس�م 
القديم�ة« 16 قطع�ة وس�يربز االبت�كارات 
واالنجازات التي تمت تح�ت الحكم الفاريس 
يف ال�رشق االدن�ى بن ع�ام 550 قب�ل امليالد 

وعام 331 قبل امليالد.

املتحف الربيطاين يعرض »اسطوانة كورش« البابلية يف أمريكا

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

محمد سليم القبان، ش�اب من عامة الناس،سوى انه ينتمي 
إىل أرسة أصيلة من أثرياء بغداد، أكمل دراس�ته الجامعية – قسم 
التاريخ- بتفوق، وقرر برغبته ورغبة العائلة، نيل شهادته العليا 
من إحدى الجامعات الفرنس�ية املش�هود لها بالرصانة العلمية، 

والسمعة العاملية، فكان له ما اراد. 
س�افر القبان إىل باريس والتحق بالجامعة، وبحكم ما يتمتع 
ب�ه من فطن�ة وذكاء، زيادة ع�ىل عافية الش�باب، ووضع مادي 
مرف�ه وجمال الفت للنظر، فقد احتضنه مجتمع املدينة املخميل، 
واندمج هو يف لياليه املالح، وعقد صداقات كثرية وعالقات نسائية 
واس�عة ولكنه كان متحوط�ا لكل يشء، حذرا م�ن االندفاع وراء 
نزوات�ه، فلم يتماهل يوما أو يغفل عن هدف�ه الدرايس الذي جاء 
من اجله، ولم تش�غله فتيات فرنس�ا وحريتها ع�ن إدامة الصلة 
بأرسته وأقاربه وأصدقائه يف العراق، يسأل عنهم، ويتقىص أخبار 
البلد، غري قادر عىل منع نفس�ه من الب�كاء أحيانا، كلما بلغه نبأ 

عن تفجري مأساوي حصد عرشات الشهداء هنا أو هناك. 
يف بالد الغربة تمس�ك القبان بعراقيت�ه، ووضع الوطن نصب 
عينيه، يدافع عنه وعن ناس�ه وحارضه تاريخه، وال يسمح ألحد  
ان يمس�ه بكلم�ة، وهك�ذا كان يدخل يف ح�وارات ومناكدات مع 
أصدقائه الفرنس�ين، تأخذ طابع الجد م�رة، واملزاح مرة أخرى، 
وهو يف الحالت�ن يرد ردودا مفحمة، ألنه يمتلك من املعلومات ما 

يؤهله لكسب املعركة!!
حص�ل ذات ليلة إن القبان كان مع مجموعة أصدقاء ش�باب 
من الجنس�ن يحرضون حفال اقامته إحدى زميالتهم بمناس�بة 
عيد ميالدها وبعد أن غنوا ورقصوا وأكلوا ورشبوا وتعبوا، واخذوا 
قسطا من الراحة، وأبدى القبان إعجابه بنمط الحياة الفرنسية، 
وص�دق العالقات اإلنس�انية بال رياء، وقد علق احد الش�باب من 
باب التباهي واملزاح )طبعا.. هذه فرنس�ا، أنها أفضل من العراق 
يف كل يشء( غري أن املزحة كانت ثقيلة عىل القبان ولذلك رد عليه 
)أتح�داك، اذكر يل ش�يئا واحدا تتفوقون به علين�ا( قال الفرنيس 
وه�و م�ازال مأخوذا بج�و امل�زاح )برج ايف�ل مثال، ه�ل لديكم 
مايضاهي�ه؟( ولم يتأخ�ر القبان يف ال�رد )بالتأكي�د لدينا ماهو 
أفض�ل الن ايف�ل تم بناؤه والعال�م يف قمة تط�وره التكنولوجي 
بينم�ا بنى العراقيون برج باب�ل وزقورة أور قبل امليالد وبنوا قبل 
مئات الس�نن عىل انج�از ايفل، املئذنة الحدباء وملوية س�امراء 
ومئذنة عنه ومش�هد الش�مس وقب�ة زمرد خات�ون وكل واحدة 
منه�ا أجمل من برجكم وأعظم هندس�ة واقل كلفة ( ولم يتوقف 
الفرنيس وقال ]هل لديكم شخص موهوب عسكريا مثل نابليون 
بوناب�رت الذي حقق رقما قياس�يا، ففي 6 س�نوات فقط، انتقل 
من نقي�ب مغمور يف الجي�ش إىل إمرباطور[ وضح�ك القبان من 
أعماق�ه حتى لفتت ضحكته الحارضي�ن وأجاب ]يف العراق لدينا 
املئ�ات ممن ه�م أرسع من نابلي�ون، فهناك من ترق�ى من رتبه 
نائ�ب ضب�اط إىل مقدم يف 6 أش�هر، ومن انتقل م�ن رتبة عريف 
إىل عقيد يف 6 أس�ابيع، ومن انتق�ل من رتبة نائب عريف إىل عميد 
يف 6 أي�ام، وهناك من انتقل..[ ولم يس�تطع إكم�ال عبارته فقد 
ضجت القاعة بالتصفيق، ورفع�وا القبان فوق أكتافهم، وطلبوا 
من صديقهم الفرنيس  ان يعرتف بخس�ارته وينس�حب، واعرتف 
الرج�ل ع�ن طيب خاطر، ث�م صاف�ح القبان وأعرب عن أس�فه 

الشديد ألنه يجهل وجود مثل هذه املواهب يف العراق!!

* حسن العاني 

عراقي يف فرنسا !!

دغدغات

مديــر التحريــر 

)حن نحلم ... أننا نحلم... عندها س�تغدو اليقظة وشيكة(، بهذا 
املعنى- أو بيشء قريب منه- يمكن ان نتلمس طريق األحالم التي ابتدأ 
بها اإلنس�ان القديم، ليصل ونصل معه إىل كل ما تحقق اآلن من تقدم 
وتط�ور طال كل مفاصل ومف�ردات الحياة )س�وى- طبعا- مفردات 
البطاقة التموينية،قبل وبعد الغائها ثم عدول الحكومة عن ذلك القرار 
برمش�ة عن(، والن موضوع األحالم كان قد ش�غل كل علماء النفس 
وعىل مختلف مدارس�هم واتجاهاتهم، فضال عن املفرسين والس�حرة 
م�ن العرافن والعراف�ات  وقارئ�ات وقارئي الفناج�ن، عىل طول مد 
الب�ر للنظر يف ق�اع الفنجان، لكش�ف املخفي والتنب�ؤ بما قد يحث 
باملس�تقبل، والن )املستقبل هو ظل املايض(، كما يذهب الصينيون اىل 
ذلك، قبل وبعد بنائهم لس�ور الصن العظيم والذي يعد من )س�وابع( 
عجائ�ب الدنيا... س�يبقى الحلم أو املنام لغزا مح�ريا رغم كل التطور 
الهائ�ل الذي اجتاح العالم عىل مجرى ما مر به، قبل وبعد )انش�تاين( 
ال�ذي أجرى ع�رب نظرياته املذهلة تغريا واس�عا و رسيع�ا يف مجريات 
واقع العلم وعالم اليوم الذي اس�تنار بواحدة من أهم نتائج بحثه هي 
)كلما زادت الرسعة ... قل الوقت(  موضحا بالدليل ودقة التجارب، أن 
الوق�ت يجري كاألنهر ويتلوى بجمي�ع االتجاهات، أي انه -يا جماعة 
الخ�ري- يجري يف كل مكان بذات الوقت وأن رسعة الضوء ثابتة دائما، 
وح�ن ينصف املنصف�ن عبقرية )الربت انش�تاين( ويق�رون بذكائه 
املف�رط، يقول بتواضع جم: ) أنا لس�ت ذكيا ... ب�ل فضوليا(، كما لو 
انه يؤكد حكمة من قال ( : بعض الرجال عظماء اىل درجة ال يمكن أن 

تصنعهم اال أنفسهم(. 
 الحل�م أذن هو طاقة نفس�ية وقنطرة حقيقي�ة للعبور يف فحص 
وتفس�ري الش�خصية ، كما انه هو من أوصل الطموحن والفضولين 
بنه�ج االكتش�اف ووس�ائل العل�م والتجارب الت�ي أنتج�ت إرثا كبريا 
ومتنوع�ا م�ن نواتج ه�ذه املنجزات فاض ع�ن حاجة تلك الش�عوب 
املنتجة لها،حتى ش�اع تصديرها بوهج حض�ارة وتقدم ومدنية ومال 
واقتصاد ضخم ومش�اريع كب�رية بل عمالقة أخ�ذت تنفذها رشكات 
م�ا يطلق عليها ب�)عاب�رة القارات(، فيما نواصل نحن ومن يتش�ابه 
معنا يف عدم الس�عي لتحقيق أحالمنا، من خالل التشبث بالحلم حلما 
مجردا، وأمال وأماني تباغتنا وتغرينا كالرساب، بسبب الغياب والفشل 
املتكرر يف رسم الخطط والسبل القادرة عىل تحقيق أبسط تلك األحالم 
التي أخ�ذت تتزاحم يف نفوس�نا وتتدافع يف عقولنا ك�ي تكدر أرواحنا 
بتحولها - يف الكث�ري من الجوانب واألحيان - كوابيس ودبابيس توخز 
أمالن�ا، مطالبة بحقيقة تحديد )مكاننا من األع�راب( بن عالم اليوم 
وعقول�ه الحاملة بالتنفيذ وقطف النجاح وعقولنا النائمة عىل وس�ائد 
م�ن )وعود وعه�ود وأنن وآه�ات( كما تذه�ب )أم كلث�وم( يف رائعة 

أغنيتها )للصرب حدود(. 

  * حسن عبد الحميد

فشل العقول احلاملة

نقار الخشب 

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

            المستقبل العراقي/ بيروت

ش�اهد اكثر من 624 ألف ش�خص يف 5 أيام فيديو وضعه ملتقطوه يف 
»يوتي�وب« ألفعى »أناكوندا« األك�رب يف العالم وهي »تتقيأ« بقرة وتلفظها 
يف النه�ر بع�د أن ابتلعته�ا بالكامل يف منطق�ة مجاورة لغاب�ات األمازون 

بالشمال الربازييل.
قال ملتقط�و الفيديو إن »الوجبة« عند الغ�داء لم ترق لألفعى عىل ما 
يب�دو، فلفظته�ا اىل مياه النهر بأق�ل من 5 دقائق بعد أن اس�تهلكت ربع 

ساعة البتالعها األسبوع املايض.
وُس�مع املص�ور يف الفيدي�و وهو يقول ألح�د زمالئ�ه بالربتغالية إنها 

اللقطات الوحيدة ألفعى »أناكوندا« وهي تلفظ بقرة بعد أن ابتلعتها.
يذك�ر ان أفعى »أناكون�دا« هي أضخم األفاعي، ومع�دل طول بعضها 
يصل بن 6 اىل 10 أمتار كحد أقىص، وهي غري سامة لكنها قاتلة بافرتاس 
ضحاياها باالبتالع، وهي تضم جس�مها لتمرير جس�د الضحية، وبضمه 
وتنفجر  تتفت�ت عظام�ه 
سيالن  فيساعدها  عروقه 
دم�ه يف حلقها عىل رسعة 
أن  خصوص�ا  ابتالع�ه، 
و400   200 ب�ن  به�ا 
فق�رة يف هيكلها العظمي 
االبت�الع  ع�ىل  تس�اعدها 
و«ع�ر« ضحاياها، كما 
عىل الحركة والس�باحة يف 

األنهار.

أفعى األمازون ابتلعت بقرة 
ولفظتها أمام الكامريات

   Hasanhamid2000@yahoo.com

ألن احلكومة تريد أن حتلبنا.. 
إليكم احلليب !

الرجتل العنكبتوت يتتحتول إىل لص!
             جوهانسبرغ/ وكاالت

ضح�ى رئيس جن�وب أفريقيا جاكوب زوما نهاية األس�بوع املايض 
ب� 12 بقرة يف مس�قط رأس�ه بقرية رشق البالد، مبته�ال اىل اجداد قبيلته 
ملساعدته عىل الفوز عىل خصومه خالل املؤتمر املقبل للمؤتمر 
الوطني األفريقي، حسب ما افادت به الصحف املحلية 
يف جن�وب افريقي�ا، االثنن.ون�رشت صحيف�ة »ذي 
س�تار« عىل صفحتها األوىل صورة كبرية ظهر فيها 
جاكوب زوما وهو يرقص بزي تقليدي، وقد عصب 
جبهته بعصابة من جلد الفهد، بينما نقلت »تايمز« 
االبته�االت الت�ي قاله�ا احد قدم�اء قبيل�ة الرئيس 
ماجينغ�ا زوما.وق�ال الرج�ل: نناش�دكم ي�ا أس�الفنا 
احموا ابننا، إننا نناش�دكم انتم جميعا انتم االسالف قبيلة 
نش�اماالال، كونوا معه، ارش�دوه واحموه من الذين يتحالفون 
ض�ده، وبع�د ذلك نقل ع�رشات املدعوين يف حاف�الت اىل مأدبة غداء 
كب�رية نظم�ت يف مزرعة زوم�ا الخاصة، الت�ي اثار تجديده�ا املكلف كثريا 
فضيحة خالل األس�ابيع األخرية.ورغم تراجع شعبيته واتهامه بالتورط يف عدد من 
الفضائح، ينوي زوما الرتش�ح مجددا لرئاس�ة املؤتمر الوطني األفريقي الحاكم خالل مؤتمره 
الذي س�ينعقد الشهر املقبل، ويف املقابل، يخوض ائتالف غري متجانس اطلق عليه اسم »اي شخص ماعدا 
زوم�ا«. حمل�ة يدعو خالله�ا اىل عدم انتخاب الرئيس الحايل.ومنذ بداية رئاس�ته يف 2009، يتب�ع زوما )70 عاما( 

العادات األفريقية القديمة التي يتميز بها عن سلفيه ثابومبيكي ونلسون مانديال، ويدعو اىل العودة إليها.

رئيس يذبح 12 بقرة 
للبقاء يف منصبه


