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املالكي :أعىل صوت يف جلنة النزاهة
دفع  5ماليني دوالر وآخر  10ماليني لتعطيل
التحقيق يف شبهات فساد املركزي

العراقي
صحيفة يومية سياسية مستقلة

البوالين يعلن تشكيل تيار سيايس خلوض
االنتخابات مع كتلة املواطن

 20صفحة

الدميقراطية عملية متكن
الناس من اختيار الرجل
الذي ينال اللوم

«برتراند راسل»
ص3

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

علي الدراجي

ص2

وزير الدفاع وكالة :لم نعط الروس فلسًا واحدًا ..فمن أين يأتي الفساد؟!

مفاوضات بني الكردستاين والعراقية إلحياء مرشوع حل احلكومة !!
تفاصيل ص3

تفاصيل ص3

فورين بوليسي :حظوظ العراق باالستقرار والوحدة عام « 2013غير مطمئنة» !!
إفتتاح
معرض بغداد
الدويل
للكتاب

تثـــبيـت
750
حــــارس ًا
قضائي ًا

ص4

ص6

تفاصيل ص 2

املوسوي مهدد بـ"حقائق" الدباغ !!
بغداد /المستقبل العراقي

اته�م المتح�دث الساب�ق باس�م الحكوم�ة عل�ي الدب�اغ
المستش�ار اإلعالم�ي لرئي�س ال�وزراء علي الموس�وي بش�ن
“حمل�ة ظالمة” ضده ،مهددا ً بكش�ف حقائق ق�ال أنها تتعلق
بمقربين م�ن رئيس الوزراء ن�وري المالكي .وق�ال الدباغ في
رس�الة بعثه�ا إل�ى المالك�ي
“لق�د عملت معكم لمدة س�ت
سنوات كناطق باسم الحكومة
حرصت خاللها عل�ى أن أؤدي
واجب�ي بم�ا يفرض�ه االلتزام
الكام�ل بمعايير حفظ خطاب
الحكومة وموقفها الرسمي”،
مضيفاً “وق�د تعرضت مؤخرا

لحمل�ة إعالمي�ة ظالمة يثيره�ا مستش�اركم االعالمي هدفها
تش�وية اسمي وسمعتي ظلما وعدوانا” .وفي تصريح صحفي
له ،هدد الدباغ بكشف حقائق لم يفصح عنها ضد “المقربين”
م�ن المالك�ي .وقال “ال يخف�ى عليكم الحملة الشرس�ة علينا
م�ن قب�ل م�ن ه�م محسوب�ون عل�ى رئي�س ال�وزراء نوري
المالكي ،وأقول له�م جميعا ان صبري لن يدوم طويال وعليهم
التفكي�ر” ،ف�ي إش�ارة منه الى
الموس�وي .وق�ال مراقب�ون إن
تبادل االتهام�ات بين مسؤولين
كبار في الحكوم�ة يعكس عدم
تماس�كها وس�يادة المنط�ق
العدائي على أجواء عملها ،األمر
ال�ذي يمنعها م�ن أداء واجباتها
بالشكل الصحيح.

ابتـــزاز متبـــادل بــيـــن املتــورطيـــن فــي فضــيحتــي
الــمــركـــزي واألســلـحــة !!
المستقبل العراقي /خاص

كش�فت مصادر مطلعة عن وجود ضغوطات
من أج�ل قلب صفحات الفس�اد اإلداري والمالي
في فضيحتي البنك المركزي واألسلحة الروسية،
الفت�ة إل�ى أن المسؤولين عن صفق�ات الفساد
ه�ذه يبت�زان بعضهما بعض�اً .وقال�ت المصادر
ف�ي تصريح�ات منفصل�ة
ل�”المستقب�ل الع���راقي”
إن ح�االت ابت�زاز م�ن قب�ل
المتورطي�ن بصفقات البنك
المرك�زي الفاس�دة والت�ي
اس�تمرت  6س�ن��وات ض َّد
المت���ورطي�ن ف�ي قضيَّة
األسلحة الروس�ية في حال

كش�فوا قضية المركزي ،مبينة إن كال الطرفين
يحاوالت التسوية م�ن أجل لملمة القضيتين من
دون الوصول إلى القضاء .وأوضحت المصادر إن
المتورطي�ن في قضيَّة المرك�زي يملكون وثائق
كثي�رة تتعلَّ�ق بصفقة الس�الح ،وه�م يهددون
بإشهارها في حال تم�ت مساءلتهم عن األموال
التي باعه�ا المرك�زي ،مضيف�ة أن المسؤولين
عن قضيَّة األسلحة الروسية
يبدون تخوَّفهم من كش�ف
أوراقه�م ،ل�ذا ه�م يسعون
إل�ى التهدئ�ة اآلن .وأب�دت
المصادر ّ
توقعها في أن تتم
لملم�ة القضيتي�ن من دون
أن تعرض�ا عل�ى المساءلة
القانونية.

نواب يطالبون بحامية

الصيادين املعتقلني يف الكويت

ميدان التحرير:
مريس « إختطف مرص
من شعبها»

نائب :جهات سياسية وراء تأخري قانون النفـط والغـاز
املواطن تشدد عىل رضورة اإلرساع بإقرار قانون التقـاعد

العراق يتعهـد بتسهيـل زيارات األرس السعــودية ملعتقـليهم

األمم املتحدة تأمل تسوية شاملة للقضـايا بني العراق والكويت

ص3

ص5

مافيات املنافذ احلدودية تسهل دخول االغذية واالدوية الفاسدة !!
ص3

ص3

ص4

ص4

المستقبل العراقي /خاص

كش�ف مصدر مطلع في اح�د المنافذ
الحدودية ان هن�اك تواطئا كبيرا من قبل
بع�ض الجه�ات للضغ�ط بإتج�اه تمرير
كمي�ات من االغذي�ة الفاس�دة وشحنات
ادوية غير صالحة لالستهالك عبر االردن
الى الع�راق في مسعى لض�رب االقتصاد
الوطن�ي واالض�رار بالصح�ة العام�ة.

وقال المصدر في تصري�ح ل�”المستقبل
العراق�ي” ،رافض�ا الكش�ف عن اس�مه:
“ان الغاي�ة االخرى من تتركز في تحقيق
المنفع�ة لالردن الت�ي ترعى ه�ذا النهج
بغي�ة تحقي�ق فوائ�د عدي�دة م�ن بينه�ا
االنتصار في المعركة الطائفية التي تشن
ضد العراقيين ،بحسب قوله.
وتاب�ع ان هن�اك جهات ف�ي الحكومة
تتغاض�ى حاليا ع�ن الكثير م�ن الملفات

المهمة ،من بينها ان المنافذ الحدودية او
بعضها الس�يما تلك المشتركة مع االردن
يديرها مسؤول�ون يمثلون فئة تستهدف
المك�ون االكبر في البال�د ،وهم من يقوم
بالتواطو والسماح بعبور تلك الش�حنات
التي تتح�ول الى اموال تع�ود الى االردن
وال�ى تج�ار ومافي�ات تموي�ل االره�اب
في جان�ب من جوان�ب عمله�ا ،على حد
تعبيره.

هـــل نحــن علـى أبــواب الصـــدام املـسـلـح أم رفـع املصاحـف ؟!

املاء يف السيبة وسيحان عذب فرات والسمك وفري ..والفالحون خيشون الفيضان !!
مهاتري حممد خيرس أفواه عربان اخلنوع !!
المستقبل العراقي /خاص

لقد كسر الغ ّزيون حواجز الرعب ،وحطموا قيود الفزع ،ول�م يعد يخيفهم الظ���الم ،ولن يرعبهم الجبان
الذي أعتاد على التضل����يل والتهوي��ل ،وفش���لت نظريته االنهزامية ،فلجأ المهاترون إلى التماس
األعذار الواهية ،والبحث عن التبريرات بعد فوات األوان ،ولم ينص���فوا
الش��عب الفل���سطيني بكل��مة واحدة ،فجاءت كلمة رئيس الوزراء
الماليزي األسبق مهاتير محمد لتضع النقاط على الحروف ،وتكتب أبلغ
الجمل ،عندما وصفت الكيان الصهيوني بالدولة اإلرهابية ،جملة لم
ينطقها زعماء العرب بهذا الوضوح ،وبهذه الصراحة في هذه المرحلة.
قال مهاتير كلمته في حفل كبير أقامه لجمع التبرعات ألهلنا في غزة،
ولتدشين صندوق طوارئ لصالح المنكوبين ،فقال «إن إسرائيل تتبع
سياسة الضربات االستباقية ضد جيرانها بحجة حماية أمنها ،وتعتقد أن
لها الحق في شن الهجمات على أي بلد ،في أي وقت ،وهو ما تفعله اآلن
في غزة ،وما فعلته مؤخرا ً ضد السودان ،ومن قبلها العراق».
التفاصيل ص17

رجل من دياىل يصنع طائرة
مروحية :سأح ّلق قريب ًا !!

ص2

مدير عام دائرة بلدية الرصافة لـ "

ص 20

ال وجــود لشــكــاوى خـالل
مدة هطول األمطار
ص 12

للمرأة ضلعها املقدس  ..وألف عالمة
تعجب يف عيون الذكور!

ص 14

ص3
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هل نحن عىل أبواب الصدام املسلح أم رفع املصاحف ؟!

التحليل السياسي /غانم عريبي

احلل ،ولو بالقهر واالكراه ،رشيطة استقرار االقليم واملركز؟!

على اجتراح الحلول الوطنية الشاملة ..الكل
يعترف باألزمة ،وها هو رئيس الجمهورية
ج�الل طالبان�ي يتح�دث ع�ن الصالحيات
الناقص�ة ،والتجاوز على الدس�تور من قبل
قادة العملية السياس�ية ،والتهاون في امر
ارس�اء قواع�د النظ�ام الديموقراط�ي في
العراق ،والخشية من انهيار الدولة العراقية،
باالف�ادة م�ن عناص�ر الضع�ف وليس من
قوة القاعدة او المجموع�ات المسلحة في
الداخل والخارج.
ه�ل س�نرفع السي�وف والبن�ادق ضد
بعضن�ا وقد حاربنا معا نظ�ام الدكتاتورية
والقتل والمقابر الجماعية الذي نسيناه على
وقع انهيارات التحالفات السياسية وانهيار
الشراكة والتهديد بتشكيل حكومة االغلبية،
ام انن�ا س�نرفع المصاح�ف م�رة اخ�رى،
فنؤجل المعركة النهائية الى حين ونكسب

العاط�ل عن العم�ل ،ويزرع م�ع الفالحين
ف�ي مزارعه�م ،ويمن�ح األم�ل لألم�ة عبر
ه�ذه ال�روح الت�ي يختل�ط فيها االس�الم
بااليم�ان باالخر القومي والوطني من دون
احتك�ام لمعيار الح�زب او التخن�دق وراء
اشكالية البقاء في متراس االنانية الحزبية
والسياس�ية بدع�وى الدفاع عن الش�رعية
الدس�تورية او اآلخ�ر القوم�ي ال�ذي يهدد
باالنفصال واع�الن الدولة ،وهو العارف ان
تلك الدولة غير قابلة للحياة بسبب وقوعها
في منطقة التهديدات االقليمية وفي مرمى
التن�ازع الطائف�ي والقوم�ي واالس�تكالب
التركي!.
إن توق�ف المفاوض�ات مث�ل توق�ف
القل�ب ع�ن الحركة بي�ن المرك�ز واالقليم
على كل المستوي�ات وهو ماتريده القيادة
التركية التي تكرهنا على اس�اس طائفي،

البوالين يعلن تشكيل تيار سيايس
خلوض االنتخابات مع كتلة املواطن
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن وزي�ر الداخلية السابق ج�واد البوالني،
السب�ت ،عن تش�كيل تيار سياس�ي جديد باس�م
"بدأنا" ،مؤكدا أنه سيش�ارك م�ع كتلة المواطن
في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وق�ال البوالن�ي ف�ي تصري�ح صحف�ي على
هامش مؤتمر اإلعالن التأس�يسي لتي�ار "بدأنا"
الذي عق�د أمس بحضور رئي�س المجلس األعلى
اإلس�المي عم�ار الحكي�م إن "التيار يه�دف الى
المراجع�ة والتقيي�م وتأشير نق�اط الضعف في
العملية السياسية ومحاربة الفساد والمحاصصة
الطائفي�ة" ،مؤك�دا أن "التي�ار سيش�ارك
المحافظ����ات
في انتخاب�ات مجالس
مع كتلة المواطن
المقبل�ة بقائمة واحدة

التاب�ع للمجل�س األعل�ى اإلس�المي" .وأض�اف
البوالني أن "البرنامج السياس�ي للتيار يؤكد على
دور المرجعي�ات الديني�ة كصمام أم�ان للعملية
السياس�ية" ،مبين�ا أن "االعتماد على الدس�تور
والقان�ون والح�وار المبني على الثقة والش�راكة
الحقيقية هو مفتاح حل أزمات العراق".
وك�ان مجلس ال�وزراء أعلن في  30تش�رين
األول  ،2012عن تحديد يوم العش�رين من نيسان
من الع�ام  2013المقبل موعدا ً إلج�راء انتخابات
مجال�س المحافظ�ات غي�ر المنتظم�ة بإقلي�م.
يذك�ر أن الع�راق يش�هد حالي�ا ً تش�كيل تكتالت
سياسية جديدة في مختلف المحافظات العراقية
للمش�اركة في انتخاب�ات مجال�س المحافظات
المقرر إجراؤها مطلع عام  ،2013كان آخرها ما
أعلنته أحزاب وتيارات سياسية في محافظ .

الوقف الشيعي يشارك باالحتفال السنوي ملناهضة
العنف ضد املرأة

بغداد /المستقبل العراقي
ش�ارك ديوان الوقف الش�يعي ف�ي االحتف�ال السنوي
للي�وم العالم�ي لمناهضة العنف ض�د المرأة ال�ذي أقامته
وزارة الدول�ة لش�ؤون الم�رأة أم�س ف�ي فن�دق المنصور

اعتقال  32شخص ًا من جتار املخدرات ومهربيها يف الساموة
بغداد /المستقبل العراقي
أفاد مصدر في شرطة المثنى ان الش�رطة
المحلي�ة ف�ي مدين�ة السم�اوة اعتقلت 32
شخصا ً يقومون بتجارة وتهريب المخدرات.
وق�ال المص�در الذي طل�ب عدم اإلش�ارة إلى
اسمه في تصريح صحفي ان "قوة من الشرطة
المحلية في مدينة السماوة اعتقلت  32شخصا ً
يتاجرون ويقومون بتهريب المخدرات".
وأوض�ح ان "عملية االعتقال تمت بعد توفر
معلوم�ات اس�تخبارية أدت إل�ى الكش�ف عن
هؤالء األشخ�اص واعتقاله�م" .وكان مصدر
مسؤول ف�ي قيادة شرط�ة محافظة المثنى
أفاد ،في  10من الشهر الجاري ،باعتقال 12
شخصا ً من المتاجري�ن بالمخدرات بالقرب

كاريكاتير

من الذي سيخرج من عزلته الوطنية كزعيم قومي ووطني ،ويفرض

فؤاد حسون

الساح�ة العراقي�ة تغل�ي بالمتغي�رات
الساخنة ،والعالقة بين اإلقليم والمركز حالة
لم نش�هد نظيرا له�ا ف�ي دول الفيدراليات
العربي�ة عل�ى األقل ،فلم يسب�ق أن تقاتلت
الفجيرة مع الش�ارقة ودبي م�ع أبو ظبي،
إال نح�ن ،فسيوفن�ا مش�رعة عل�ى بعضنا
منذ الستينات م�ن القرن الماضي الى عهد
اتفق الطرفان الكردي والعربي على اقتسام
السلط�ة فيه بموجب االتفاق الذي وقع في
بغ�داد بين الدع�وة والح�زب الديموقراطي
الكردستاني!.
لم تسفر االجتماع�ات التي عقدت في
بغ�داد بين قادة البيش�مركة ومكتب القائد
العام للق�وات المسلحة عن شيء ،وها هو
وف�د البيش�مركة الكردية يرج�ىء زيارته
لبغ�داد بسب�ب الخالف�ات المستعصي�ة،
ووص�ول الطرفي�ن الى قناع�ة ان المسألة
ال يمك�ن حلها بنظري�ة الوف�ود والقوانين
وخط�وط الطول والع�رض ،ومعلومة هنا،
ومعلومة خاطئة ،هناك قدر ما يتطلب األمر
جل�وس القادة الذي�ن تناصفوا السلطة في
يوم ما قبل ثالث س�نوات تقريبا ،وامكانية
أن يخرج الدخان األبيض من اجتماعهما او
بقاء الخيط األسود على حاله بين القيادتين
الكردية والدعوتية!.
ال ش�يء ف�ي االف�ق يمك�ن ان نق�رأه
ونفه�م من خالله اننا س�ائرون الى الحل..
ف�ال الجبه�ة الداخلي�ة تش�ي باالطمئنان،
وال االجتماع�ات التنسيقي�ة الت�ي عقدتها
القيادت�ان العربي�ة والكردي�ة تؤك�د وجود
امل ما في نهاي�ة النفق ،ألن الطرفين يبدو
انهما دخال س�احة معرك�ة انتخابية جدية

في بغداد وانتخابية لها عالقة بكسر شوكة
الش�راكة التي انه�ارت بفع�ل انهيار نظام
التحال�ف الثنائ�ي بي�ن البارزان�ي ون�وري
المالكي!.
من ه�و البطل القوم�ي والوطني الذي
س�ينزع عن األزمة فتيل الش�رارة الحارقة
الت�ي تذهب باألخض�ر والياب�س ،مع ان ال
ش�يء بقي لنا في بي�در الناتج الوطني من
مكاسب وانجازات او آمال معينة يمكن من
خاللها ان نشتغل على تعزيز الثقة بالنظام
والحكومة ورجال الحكومة الوطنية والقدرة

"الوقت المستقطع" لخدمة اهداف االبقاء
على ازمة "المناطق المتن�ازع" عليها بين
اإلقليم والمركز؟!.
ل�آن ،لي�س هنالك بطل وطن�ي ،مثلما
لي�س هنالك بطل قومي يمك�ن اللجوء اليه
وق�ت الش�دة الوطنية ،وهن�ا مكمن األزمة
المعقدة التي يعيش�ها الشعب العراقي منذ
عقود ..ان غياب الرم�ز القومي او الوطني
اشكالية فكرية ومجتمعية وسياس�ية لها
عالق�ة بغياب الق�درة على صناع�ة القائد
الذي يبني الدولة ويعمر المجتمع ،ويش�غل

وتكره االكراد على اساس قومي ،وال تحبذ
ان يستم�ر اخوتن�ا ف�ي االقليم ف�ي ادارة
شؤونه�م بأنفسهم ،كون االت�راك مازالوا
محكومي�ن بعق�دة الهيمن�ة واالس�تعالء
القومي خاصة بعد مجيء عثمان التنمية
والعدالة رجب طيب اتاتورك!.
من الذي س�يخرج من عزلته الوطنية
كزعيم قومي ووطني ،ويفرض الحل ،ولو
بالقهر واالكراه ،شريطة اس�تقرار االقليم
والمرك�ز ،حتى يفرض نفسه على ناخبيه
واتباعه ومريديه ف�ي االنتخابات المحلية
والتش�ريعية المقبل�ة ،اذا ك�ان جزءا من
المواجه�ة بين الرجلين فيه مبرر انتخابي
في أربيل وبغداد ولو بنسبة  %1؟!.
ايها الس�ادة ..العراقيون ك�ردا وعربا
انتخبوك�م لك�ي ي�روا الخير منك�م وعلى
ايديك�م ،ول�م ينتخبونك�م لك�ي يتقات�ل
العراقيون فيما بينهم ،ويخسروا تعايش�ا
مجتمعي�ا واخوي�ا واقتصادي�ا يمت�د الى
ق�رون ،ثم اعلم�وا ان الح�ل اذا تأخر على
يديكم فإن الناس ل�ن تنتظركم الى نهاية
الشوط حتى تخرجوا لألمة بعدها وتقولوا
نري�د ان نستكم�ل المفاوض�ات ،ونع�ود
ال�ى االتفاق�ات االول�ى ،ونحم�ي التجربة
الديموقراطية في البلد ،وربما ستفاجئكم
األم�ة وصناديق االقت�راع يوما ً أن تضعكم
خارج الوزارة العراقية من دون منصب أو
قرار أو س�لطة إذا تحتم لها هامش حرية
او تفضلت�م ووافقت�م بع�د س�نة من اآلن
اجراء االنتخابات التشريعية!.
عجلوا بالحل ،واخرجوا العراقيين من
العزلة ،واالنقسام المجتمعي ،والخروقات
األمنية قب�ل ان تخترقك�م اوراق صناديق
االقت�راع ،ألن الورق�ة في زم�ن الضيم قد
تتحول الى رصاصة!.

من الحدود مع السعودية.
وكان مصدر أمني مسؤول ،قد كشف في وقت
س�ابق ،ل�"شفق نيوز" ،ع�ن اعتقال "اكبر" تاجر
للمخ�درات ف�ي العراق يع�د ابرز ناقل للحشيش�ة
من إي�ران إلى السعودي�ة عبر األراض�ي العراقية.
وكش�ف مصدر في قوات حرس الحدود ،في تموز
الماضي ،ع�ن اعتقال س�عوديين اثنين بحوزتهما
ستة كغم من المخدرات حاوال التسلل إلى األراضي
العراقي�ة عب�ر منفذ عرع�ر الحدودي ،مش�يرا ً إلى
أن السعوديي�ن كان�ا يرومان بيع الم�واد المخدرة
في مدين�ة السماوة مرك�ز محافظ�ة المثنى .وال
توجد إحصائيات رس�مية بش�أن إعداد األشخاص
المدمني�ن على الم�واد المخدرة في الع�راق ،فيما
تشير مصادر امنية إلى زيادة محاوالت إدخال تلك
المواد بعد عام .2003

برعاي�ة رئيس الوزراء ن�وري المالكي .وقال مصدر إعالمي
ف�ي الوق�ف الش�يعي ان مدير مكت�ب رئيس الدي�وان علي
العطار شارك في االحتفال ممثالً عن سماحة السيد صالح
الحي�دري حيث نق�ل تحي�ات وأمنيات س�ماحته للدكتورة
وزي�رة الدولة لش�ؤون الم�رأة ابته�ال الزيدي ،مؤك�دا لها
اهتمام واحترام الوقف الشيعي الكبير لجميع حقوق المرأة
من خالل اإلسهام في جميع المبادرات التي من شأنها رفع
الحيف والمعان�اة عنها والتعزيز من دورها المميز في بناء
المجتمع .م�ن جانبه ،التقى مدير قس�م اإلعالم والعالقات
العامة في الوقف الشيعي علي غزاي على هامش االحتفال
بالدكت�ورة الزيدي .وأشار المص�در إلى ان غزاي قدم خالل
اللق�اء شرح�ا وافيا عن مجمل نش�اطات الوقف الش�يعي
الت�ي تتعلق بدعم حق�وق المرأة من خ�الل رعايته لألرامل
والمطلق�ات واأليت�ام والعائ�الت المتعفف�ة ،فض�ال ع�ن
قيام الدي�وان بدورات قرآني�ة ودينية للنس�اء ودعم جميع
النشاطات الثقافية الخاصة بالمرأة.

أكد رئي�س الوزراء نوري المالكي في رس�الة وجهه�ا الى الرئيس
الفلسطين�ي محمود عباس أن إعالن فلسطي�ن دولة مراقب غير عضو
ف�ي األمم المتحدة خط�وة على طريق اس�تعادة كام�ل الحقوق .وقال
المالكي في الرس�الة التي نش�رت على موقع رئاس�ة الوزراء "أهديكم
باس�مي شخصيا ونيابة عن الش�عب العراقي أح�ر التهاني والتبريكات
للش�عب الفلسطيني العزيز ولكم شخصيا بمناس�بة حصول فلسطين
عل�ى صفة دولة مراقب ف�ي األمم المتحدة" .وأض�اف ان "هذا التطور
يع�د خطوة مهم�ة على طريق اس�تعادة كام�ل الحق�وق الفلسطينية
المغتصبة" .وأمل المالكي في أن تش�كل هذه الخطوة "حافزا لتحقيق
الوحدة الفلسطينية وتكاتف الشعب الفلسطيني بكل فصائله في نضاله
المستمر لتحقيق كامل حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة
دولت�ه الكاملة وعاصمتها الق�دس" .وأصبحت فلسطين الخميس دولة
مراقب�ا غير عضو في األمم المتح�دة بعد تصويت تاريخي في الجمعية
العام�ة للمنظمة الدولية .وبأغلبية  138دولة مقابل تسعة ضد وامتناع
 41دول�ة عن التصويت وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على رفع
التمثيل الفلسطيني من "كيان" مراقب إلى "دولة غير عضو" مراقب.

المستقبل العراقي /متابعة
ذهب�ت مجلة فوري�ن بوليس�ي األميركية في
تقري�ر خاص بتوقعاتها لما س�يدور ف�ي العالم و
منطق�ة الش�رق في ع�ام  2013ال�ى ّ
إن  3أحداث
رئيسية كبرى س�تحكم العالم ع�ام  ،2013وهي،
أزم�ة النظ�ام الغرب�ي العالم�ي ،وتصاع�د العنف
الطائفي في الش�رق األوسط ،والمخاوف الخاصة
باالنسحاب األميركي من العالم.
وبخص�وص توقع�ات مجلة فوري�ن بوليسي
لما س�تؤول إلي�ه األوضاع في الع�راق عام ،2013
قالت المجلة إن "انتخاب�ات المحافظات العراقية
ف�ي األشهر األولى من العام المقبل س�تحدد ما إذا
سيتمكن العراق من الحفاظ على وحدته وتماسكه
أم ال ،خاصة في ظل األحداث المتالحقة والتوترات

بغداد /المستقبل العراقي

وقت�ل آالف المعتقلي�ن م�ن الفيليين ونهب�ت ممتلكات
الكثير منهم ،وبخاصة األثرياء ،واستعمل البعض اآلخر
كدروع بش�رية في الح�رب العراقية -اإليرانية الس�يما

بغداد  /المستقبل العراقي

فورين بولييس :حظوظ العراق باالستقرار والوحدة "غري مطمئنة" !!

م�ع حكوم�ة إقلي�م كردس�تان التي اس�تضافت
نائ�ب الرئيس السابق ط�ارق الهاشمي ،الذي كان

"التآخي" ..أول قائمة للفيليني بـ 12هدف ًا أبرزها استعادة اجلنسية وتوثيق مأساهتم
أعل�ن في بغداد عن تش�كيل "قائم�ة التآخي للكرد
الفيليي�ن" كأول قائمة منفردة لهم في بغداد وتضم 12
هدفا ومنها اس�تعادة الجنسية وتوثيق مأساة الفيليين
عبر مركز توثيق في بغداد فضال عن االفتخار بانجازات
كردس�تان .وتعرض الكرد الفيليون للتهجير إبان حكم
الرئي�س األس�بق أحمد حس�ن البكر في عام�ي 1970
و ،1975وم�ن بعده ص�دام في  1980بحج�ة "التبعية
اإليراني�ة" ،وت�م إس�قاط الجنسي�ة عنه�م .والفيليون
ه�م من س�كان العراق ويقطن�ون في مناط�ق جلوالء
وخانقي�ن ومندل�ي شم�اال إل�ى منطق�ة عل�ي الغربي
جنوبا ً مرورا ً بمناطق بدرة وجصان والكوت والنعمانية
والعزيزي�ة .ويسكن الكرد الفيلي�ون أيضا في بغداد في
مناطق حي "األكراد" وباب الش�يخ والصدرية والدهانة
والش�ورجة والكف�اح وجميل�ة ويوج�دون أيض�ا ف�ي
مناط�ق البياع والعطيفية والكاظمي�ة والحرية وشارع
فلسطي�ن .وخ�الل اإلع�الن ع�ن تش�كيل القائم�ة ،لم
يتطرق مؤسسوها الى المشاركة في انتخابات مجالس
المحافظ�ات الت�ي م�ن المق�رر أن تج�رى االنتخابات
المحلي�ة للمحافظ�ات ف�ي  20من نسي�ان المقبل عدا
محافظ�ات إقليم كردس�تان الثالث اربي�ل والسليمانية
وده�وك .وقال بي�ان صدر بعد تأس�يس "التآخي للكرد
الفيليي�ن" تلقت "شفق نيوز" نسخ�ة منه ،إن القائمة
س�يقع على عاتقها حل مش�كالت الكرد الفيليين "من
خالل مؤس�سات ديمقراطية منتخبة وإس�ماع صوتنا
الختيار ممثلينا عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية".

العراق :متثيل فلسطني خطوة
عىل طريق استعادة كامل احلقوق

ف�ي فتح حق�ول األلغام لتمكي�ن الق�وات العراقية من
التقدم أثناء حرب الثماني سنوات .وأضاف البيان أنه تم
"انتخ�اب رئيس وأعضاء قائم�ة التآخي للكرد الفيليين

وباش�روا بأعماله�م بص�ورة جي�دة وحس�ب الخط�ة
المرس�ومة لك�ل عض�و" .وليس�ت هن�اك إحصائيات
رس�مية لعدد الكرد الفيليين ف�ي العراق خاصة في ظل
الظروف الت�ي تعرضت لها هذه الش�ريحة من عمليات
التهجير وإس�قاط الجنسية .وجاء في البيان أنه يتعين
من خالل هذه القائمة "الكش�ف ع�ن مصير اآلالف من
أبنائن�ا الذين زجوا ف�ي غياهب السج�ون والمعتقالت.
وتعوي�ض أهلنا م�ن المهجرين والمرحلي�ن الى خارج
وداخ�ل محافظات العراق وإع�ادة ممتلكاتنا التي تمت
مصادرته�ا" .وع ّدت المحكمة الجنائي�ة العراقية العليا
في  29تش�رين الثاني من الع�ام الماضي ،أن ما ارتكب
بح�ق الكرد الفيليي�ن "جريمة إب�ادة جماعية" .وطرح
البيان  12هدف�ا للقائمة الفيلية منها "النضال من أجل
إرس�اء قواعد الع�دل والمساواة في المجتم�ع العراقي
على الصعي�د الحكومي والمدن�ي ودون تمييز ،وإعادة
الجنسية العراقية للكرد الفيليين وتعويضهم عن كل ما
لحقه�م من أضرار" .كما تضمن�ت القائمة في أهدافها
التأكيد على التعايش السلمي ،وتطبيق الدستور العراقي
بجميع مواده ،والتأكيد على ان "الكرد في العراق وحدة
واحدة ال تقبل التجزئة واالفتخار بانجازات حكومة إقليم
كردس�تان" ،فضال عن السعي لتقوي�ة العالقة األخوية
بي�ن الكرد وبقي�ة العراقيين.وتح�ث القائمة أيضا على
وجوب مش�اركة الكرد الفيليين في جميع المؤس�سات
التش�ريعية والتنفيذية في الحكومة العراقية الفدرالية،
واالهتم�ام باللهج�ة والثقافة الكردي�ة الفيليه من قبل
اإلعالم ،ال�ى جانب اس�تحداث مركز في بغ�داد لتوثيق
مأساة الكرد الفيليين.

أدي�ن باإلرهاب وحك�م عليه باإلع�دام فور خروج
األميركيين من العراق".
وأضاف�ت انه "م�ع ذلك تبدو حظ�وظ العراق
في التمتع باالس�تقرار والوحدة بعد مرور عش�رة
أع�وام على الغ�زو األميرك�ي له ع�ام  ،2003غير
مطمئنة".
وتناولت المجلة أهم التحديات التي س�تواجه
أميركا ف�ي دول ما يسمى بالربي�ع العربي وقالت
"تتمث�ل التحديات خاصة ف�ي دول الربيع العربي
لالعبين الخارجين وفي مقدمتهم الواليات المتحدة
عبر تطوير اس�تراتيجية صبورة ضرورية للتمييز
م�ا بي�ن الصع�ود والهبوط ال�ذي ال مف�ر منه من
جهة ،واالتجاهات طويل�ة المدى من جهة أخرى،
مع االس�تمرار ف�ي مساعدة الحكوم�ات لتحقيق
التقدم االقتصادي الذي تحتاجه للبقاء".

شيوخ العشائر يتظاهرون يف البرصة
تأييد ًا لتشكيل عمليات دجلة
البصرة /المستقبل العراقي

تظاهر العشرات من شيوخ العشائر في ناحية الهارثة الواقعة
شم�ال محافظة البصرة أمس تأييدا ً لتش�كيل قي�ادة عمليات دجلة
ونش�ر قطاع�ات عسكري�ة تابع�ة للجي�ش العراقي ف�ي المناطق
المتن�ازع عليه�ا ،كما أك�دوا على أهمي�ة حل الخالف�ات بين بغداد
وأربي�ل عب�ر الحوار .وق�ال رئيس كتل�ة الوحدة الوطني�ة عبد اإلله
كاظ�م ف�ي تصريح صحف�ي إن "الكتل�ة قامت بتنظي�م التظاهرة
للتأكيد على أهمية قي�ادة عمليات دجلة في حفظ األمن" ،مبينا ً أن
"الجيش العراقي يمتلك الح�ق بالوجود في أي منطقة ضمن حدود
البالد" .ودعا عبد اإلله "رئيس إقليم كردس�تان مسعود بارزاني إلى
مراجع�ة مواقفه األخيرة ألنها تهدد األمن وتنتهك الدس�تور وتمزق
وح�دة الع�راق" ،الفتا إل�ى أن "التظاهرة هي األول�ى من نوعها في
البص�رة وق�د ال تك�ون األخي�رة" .وأضاف عب�د اإلل�ه أن "تظاهرة
مش�ابهة م�ن المؤمل أن تش�هدها بع�د أيام محافظ�ة صالح دين،
كما س�نقوم بتنظي�م تظاهرة أخرى في كركوك" .م�ن جانبه ،قال
أحد شيوخ عش�يرة الح�الف خلف لفت�ه عبد الرضا إن "العش�رات
من شيوخ العش�ائر شاركوا ف�ي التظاهرة بدافع إشه�ار تأييدهم
ودعمه�م للجيش العراقي" ،معتبرا ً أن "الحكومة المركزية يجب أن
تمنع حكومة اإلقليم من االستحواذ على المزيد من األراضي بذريعة
أنها تقع في مناطق متنازع عليها" .وشدد على أن "شيوخ العشائر
ال يدع�ون الى القتال بي�ن العرب والكرد ،بل يؤك�دون على ضرورة
إنهاء التوتر وحل الخالفات بالطرق السلمية وعبر الحوار" ،مضيفا ً
أن "ق�وات حرس اإلقليم هي التي يج�ب أن تنسحب إلنهاء األزمة".
ب�دوره ،قال عضو مجلس المحافظة عن ائتالف دولة القانون غانم
عب�د األمي�ر إن "المعترضي�ن على تش�كيل قيادة عملي�ات دجلة ال
يعترفون بالدستور ويسعون وراء مصالح حزبية ضيقة".

المواطن تشدد على ضرورة اإلسراع بإقرار قانون التقاعد
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

قال النائب عن كتلة المواطن فالح الساري أن ““قانون التقاعد من القوانين التي يجب
ان ال يت�م تأخي�ر تقديمها الى مجل�س النواب ألنه يتعلق بش�ريحة المتقاعدين التي بذلت
ربيع العمر خدمة للدولة”.
وش�دد عل�ى “ضرورة العمل على اق�رار قانون التقاعد بالتزامن م�ع الموازنة المالية
م�ن اجل ان تت�اح الفرصة كامل�ة إلضافة التخصيص�ات المالية الخاص�ة بتعديل رواتب
المتقاعدين وزيادتها الى الحد الذي يضمن لشريحة المتقاعدين حياة كريمة”.
يذك�ر ان كتل�ة المواط�ن النيابي�ة أول من قدم مش�روع اق�رار قانون التقاع�د العام
والتعديالت الجديدة الجديد عليه والذي ضمن حزمة تش�ريعات يتضمنها قانون التأمينات
االجتماعية ومنها قانون الضمان االجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين الصحي
لكل المتقاعدين ويشمل االستشارة والمعالجة وصرف األدوية.
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نفى األنباء التي تحدثت عن اختفائه

وزير الدفاع وكالة :لـم نعط الروس فلس ًا واحد ًا ..فمن أين يأيت الفساد؟!
المستقبل العراقي  /خاص
نف�ى وزي�ر الدف�اع وكال�ة س�عدون
الدليم�ي األنباء التي تحدثت ع�ن اختفائه،
مؤك�دا ً انه ما زال يم�ارس عمله .كما جدد
تأكيده على إن صفقة األس�لحة الروس�ية
خالية من الفس�اد ،بداللة عدم فتح اعتماد
مال�ي أو تسليم أي مبلغ مال�ي إلى الجانب
الروس�ي حتى هذه اللحظة .وشرح مصدر
مق�رب نق�ال ع�ن الدليم�ي ل�”المستقب�ل
العراقي” عملية صفقة األس�لحة الروسية
بالق�ول “عندما اتجه الوف�د العسكري إلى
موس�كو برئاس�تي كان هدفه استكشافيا ً
وقراءة واقع األسلحة الروسية ،ولم يذهب
لالتف�اق وفت�ح االعتمادات او دف�ع مبالغ
مالي�ة او إبرام صفق�ة” .وتابع على لسان
الوزير “خالل إقامتنا بموسكو استطعنا ان
نكوّن ونؤس�س عالقات متينة مع القيادة
الروس�ية ،بحي�ث حصل اطمئن�ان من قبل
ال�روس في ان العراق ج�اد باقامة عالقات
اس�تراتيجية مع روس�يا انطالقا من رؤية
بغداد القائمة على اس�اس تفعيل عالقاتها
السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية
مع دول العالم ،وتفعيل التحالفات المنتجة
عل�ى المستوي�ات كافة وع�دم التدخل في
الش�ؤون الداخلية ورفض تدخ�ل اآلخرين
بش�ؤون الع�راق” .وأشار المص�در الى انه
“عل�ى هذا األس�اس أب�دى ال�روس الرغبة
بالعمل المش�ترك وتلبية رغب�ة العراق في
ش�راء األس�لحة اإلس�تراتيجية ،لذلك حدد
الجان�ب العراق�ي  7أن�واع م�ن األس�لحة
الدفاعي�ة المتط�ورة ،واف�ق ال�روس على
 3أن�واع وأرج�أ موافقت�ه عل�ى األن�واع
ال�� 4األخ�رى حت�ى يع�ود إل�ى البرلم�ان
الس�تحصال موافقة مجل�س الدوما ،كون
األن�واع األربع�ة األخرى أس�لحة س�يادية
وإس�تراتيجية ويحتاج بيعه�ا الى موافقة

مجلس الدوما ،لكن هنالك أس�لحة دفاعية
حديث�ة ل�م يمان�ع ال�روس من بيعه�ا الى
الع�راق لحاج�ة بغ�داد له�ا ف�ي المعرك�ة
المفتوحة م�ع اإلرهاب ول�م ينزلونها الى
مخ�ازن الس�الح الروس�ي” .وأض�اف ان
“رئيس الوزراء نوري المالكي أبلغ الرئيس
الروس�ي فالديمير بوتين إن العراق ال يريد
وسطاء بينه وبين روسيا ،فالوساطات قد
تحتاجها الش�ركات لكن الدول ال تحتاجها،
ولدى الع�راق الرغبة بالعم�ل واالتفاق مع
الروس على مستوي�ات شتى شريطة عدم
وجود الوس�طاء والكومش�نيه” .وقال ان
ذل�ك “اعطى العالق�ات العراقية الروس�ية
زخم�ا كبيرا وحيوي�ة واضح�ة” .وفي ما

يخص الحديث عن وجود شبهات فساد في
الصفق�ة قال الدليمي “هل ت�م فتح اعتماد
أو إرس�ال أموال حتى يحدث فساد؟ لم يتم
فتح اعتمادات ولم نعط الروس فلسا واحدا
فم�ن اين يأتي الفس�اد؟” .وبش�أن األنباء
الت�ي تحدثت عن اختفائ�ه قال الدليمي “لم
اقفل هاتفي ولم انزو ببيتي ،وما زلت أتابع
عمل�ي” ،مؤك�دا ً “س�أقول ه�ذا الكالم في
جلسة استضافتي بمجلس النواب”.

املالكي :أعىل صوت يف جلنة النزاهة دفع  5ماليني دوالر
وآخر  10ماليني لتعطيل التحقيق يف شبهات فساد املركزي
بغداد /المستقبل العراقي

اته�م رئي�س ال�وزراء ن�وري
المالك�ي ام�س أعضا ًء ف�ي لجنة
النزاه�ة البرلمانية بالوقوف وراء
الفس�اد ،مؤك�دا أن “أعل�ى صوت
ف�ي اللجن�ة” دف�ع مبل�غ خمسة
ماليي�ن دوالر لتعطي�ل عمل لجنة
التحقيق في شبه�ات الفساد التي
تحوم ح�ول عمل البن�ك المركزي
العراق�ي ،بينما دفع عضو آخر 10
ماليين دوالر للغرض نفسه .وقال

نواب يطالبون بحامية

الصيادين املعتقلني يف الكويت
بغداد /المستقبل العراقي
طال�ب نواب ع�ن محافظ�ة البص�رة أم�س الحكومة
االتحادي�ة بتحمل مسؤولياتها في حماي�ة حياة الصيادين
العراقيين المعتقلين من قبل الحومة الكويتية .وقال النائب
عن محافظة البصرة حسن المنصوري في مؤتمر صحفي
عقده نواب عن البصرة ان « على الحكومة االتحادية تحمل
مسؤولياتها في حماية الصيادين المعتقلين من قبل الجانب
الكويتي» .وأوضح أن «احد الصيادين العراقيين ويدعى طه
محمود س�بهان قد اعتقل من قبل القوات األمنية الكويتية
داخل المي�اه اإلقليمية العراقية وتم الحكم عليه باإلعدام».
ودعا المنصوري «الحكومة العراقية بالتدخل إللغاء الحكم
الص�ادر بحق�ه وإط�الق س�راح الموقوفي�ن اآلخرين في
السج�ون الكويتية» .ونبه نواب البص�رة إلى أن «ما يجري
م�ع الصيادي�ن العراقيي�ن من قب�ل الحكوم�ة الكويتية ال
يعكس ما وصلت إليه العالقة بين البلدين من تطور» .وكان
مجلس محافظة البصرة هدد ،في وقت س�ابق ،باستعمال
الق�وة في حال تكررت اعتداءات ق�وات السواحل الكويتية
عل�ى الصيادي�ن العراقيين ،مبين�ا ً إعطاءه أوام�ر للبحرية
العراقية بالتعاط�ي بصورة مطلوبة لوقف تلك االعتداءات.
هذا ويتعرض الصيادون العراقيون للمضايقات منذ الحرب
األخي�رة على العراق ع�ام  ،2003وكلها بسب�ب ما يعتبره
الكويتيون تجاوزا ً على المياه اإلقليمية ،وان خفر السواحل
الكويت�ي اخب�ر الصيادين العراقيين بض�رورة التراجع في
أثناء ممارسة عمله معللين ذلك قائلين بان العراق ليست له
مياه إقليمية وحدوده تنتهي عند نهاية اليابسة.

المالكي ،في مؤتمر صحفي ،عقده
ام�س ،بمبن�ى مجل�س ال�وزراء،
إن “م�ن يق�ف خل�ف الفس�اد هم
أشخاص يعملون في لجنة النزاهة
البرلمانية اصال” ،مؤكدا أن “أعلى
ص�وت ف�ي اللجنة دف�ع  5مليون
دوالر م�ن أجل تعطي�ل عمل لجنة
التحقيق في فساد البنك المركزي”.
وأوضح أن “هناك عضوا آخر دفع
 10ملي�ون دوالر له�ذا الغ�رض”،
مضيف�ا “نح�ن ال نتعام�ل م�ع
األشخ�اص بحس�ب مرجعياته�م

ف�ي ملف�ات الفس�اد ،ب�ل نتعامل
مع المفسدين سواس�ية” ،مشددا
عل�ى أن “ال حصان�ة لمفس�د”.
وك�ان محاف�ظ البن�ك المرك�زي
العراقي س�نان الش�بيبي الصادرة
بحق�ه مذكرة اعتق�ال ،اعتبر ،في
( 6تش�رين الثان�ي  ،)2012اتهام
رئي�س الحكوم�ة ن�وري المالكي
البن�ك المرك�زي بالفس�اد “غي�ر
دقيق” ،وفيما دعاه إلى كشف تلك
الملف�ات ،أكد أن أمر تعيينه بالبنك
رسمي وصادر منذ .2003

الكردستاين يطرح ثالثة خيارات
حلل «أزمة» العملية السياسية
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت نائ�ب ف�ي التحال�ف
الكردس�تاني أم�س أن الرج�وع
الى الدس�تور والقان�ون واالبتعاد
ع�ن التصعيد ،هو الح�ل األمثل لما
تعاني�ه العملية السياس�ية ،وفيما
طالبت باإلس�راع في الدعوة لعقد
االجتم�اع الوطن�ي ،ألمحت إلى أن
الوض�ع الحالي بات ال يتحمل خلق
أزم�ات جدي�دة .وقالت النائ�ب أشواق الج�اف في تصريح
صحف�ي إن “الرج�وع ال�ى الح�وار المبن�ي على األس�س
الدستورية والقانونية ضمن السقوف الزمنية واالتفاقات
السابقة المستوحاة من الدس�تور وتحكيم العقل واالبتعاد
ع�ن التصعيد والتش�نج ف�ي المواقف هو الح�ل األمثل لما
تعانيه العملية السياس�ية من تش�رذم وتقهقر السيما في
اآلونة األخيرة” .وأضافت أن “استمرار الحكومة االتحادية
بالتعدي على إقليم كردستان من خالل التعامل بانتقائية مع
البنود الدس�تورية يخلق نوعا من انعدام الثقة من مواطني
اإلقلي�م بحكوم�ة بغ�داد” ،محذرة من ان ذلك “س�ينعكس
س�لبا على األزمة بين بغداد واربيل وربم�ا تكون العواقب
وخيم�ة على الطرفين من خالل فق�دان أبنائهم” .وطالبت
الج�اف “رئيس الجمهوري�ة جالل طالباني باإلس�راع في
الدعوة لعق�د االجتماع الوطني وتحدي�د موعده بالسرعة
الممكن�ة إلنهاء حال�ة الجدل والتراش�ق بالتصريحات بين
أط�راف العملي�ة السياس�ية” ،داعي�ة إلى “إقص�اء الكتلة
التي تعارض عملية الحوار م�ن االجتماع الوطني وجعلها
الطرف المسؤول عن إراقة كل قطرة دم في العراق”.

مفـاوضـات بني الكردستـاين والعراقيـة إلحيـاء
مــشـروع حـل احلــكـومـة !!
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وكان�ت مص�ادر عراقية ادع�ت لموقع
“كتاب�ات” إن الدليم�ي مخت�ف وال يرغ�ب
بالظه�ور ويعان�ي م�ن مصاع�ب نفسي�ة
نتيج�ة ما اس�مت “فضائح الفس�اد” التي
تالحقه.
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المستقبل العراقي /خاص
كشف مصدر في مجل���س النوّاب عن
مفاوضات بين القائمة العراقية والتحالف
الكردس�تاني من اجل تفعيل مش�روع حل
الحكوم�ة الحالية قبي�ل االنتخابات ،الفتة
ّ
يترت�ب علي�ه مخاط�ر
إل�ى أن ه�ذا األم�ر
جسيمة.
وك�ان رئي�س الجمهوري�ة ق�د امتن�ع
ف�ي  10حزيران الماضي عن إرس�ال طلب

س�حب الثق��ة ع�ن رئيس ال�وزراء نوري
المالكي إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب
بعد سحب  11نائبا ً توقيعهم من المشروع
ال�ذي تمخ�ض ع�ن اجتماع�ات للتحال�ف
الكردستاني والعراقية والتيار الصدري في
حينها.
وق�ال عض�و مجل�س الن�واب ،ال�ذي
َّ
فض�ل عدم ذكر اس�مه ،ان “رئيس القائمة
العراقي�ة أي�اد ع�الوي يضغ�ط بق�وة من
اجل تغيير المش�هد السياس�ي” ،مستدركا ً

بالق�ول “لكن�ه ال يعل�م أن أكث�ر م�ن ثلث
قائمت�ه انض�وى حالي�ا م�ع المالك�ي في
ائتالف سياسي جديد لم يعلن عنه” ،مشيرا ً
إلى ان هذا االئتالف “سيخوض االنتخابات
المجال�س المحلي�ة” .وأوض�ح أن رئي�س
مجلس النواب أس�امة النجيفي قريب جدا ً
من التحالف م�ع دولة القانون ،منوِّها ً بأن
“ابرز مكون انتخابي جديد سيكون تحالف
المالك�ي ألن�ه س�يضم القوى السياس�ية
األقوى تقريبا” ،بحسب قوله.

نائب :جهات سياسية وراء تأخري قانون النفط والغاز
بغداد /المستقبل العراقي
قال�ت عضو لجن�ة النف�ط والطاق�ة النيابية
فاطم�ة الزركان�ي ان “بع�ض الكت�ل تحاول من
خ�الل تأخير اق�رار قان�ون النفط والغ�از ابقاء
الثروة النفطي�ة في العراق من دون قانون يحدد
مسار التصدير والبيع والش�راء” ،مشيرة الى ان
“هناك جهات سياسية مستفيدة من ابقاء النفط
والغاز من دون قانون ،ألسباب يعرفها الجميع”.
وأضافت ف�ي بيان صحفي أمس انه “على الرغم
من أهمية قانون النفط والغاز ،لكن مازال العراق

ال يملك قانونا ينظم هذا القطاع الحيوي” ،مؤكدة
ان “اقرار القانون س�يحل العديد من المش�كالت
أبرزه�ا الخالف بين إقليم كردس�تان والحكومة
االتحادي�ة ح�ول االس�تثمارات النفطي�ة ف�ي
االقليم” .يشار الى ان الكثير من القوانين المهمة
ال ت�زال عالق�ة ف�ي البرلمان ولم يت�م التصويت
عليها مثل قانون النفط والغاز واألحزاب وهيئة
اإلع�الم واالتص�االت وقانون البلدي�ات وقانون
االتصاالت الذي مر عليه اكثر من  7س�نوات ولم
يش�رع لغاي�ة االن بسب�ب الخالفات السياس�ية
وعدم توافق الكتل فيما بينها.

بعد أن أطلقت إيران مياه الكارون لشط العرب

املاء يف السيبة وسيحان عذب فرات والسمك وفري ..والفالحون خيشون الفيضان !!
البصرة/المستقبل العراقي /خاص

يت�ردد فالحو ومزارع�و أقضية
ونواح�ي جنوب�ي البص�رة م�ن
التعجي�ل بزراعة أراضيهم للموس�م
الش�توي الحال�ي عل�ى الرغ�م م�ن
انقط�اع اللس�ان الملح�ي ف�ي شط
العرب وعودة تدفق الماء العذب فيه
إث�ر قي�ام السلط�ات اإليرانية بفتح
مياه نهر الكارون تجاه الش�ط الذي
ي�روي بساتينهم ،ف�ي اعتقاد منهم
بان األمط�ار الغزيرة التي س�قطت
على األراضي االيرانية كانت السبب
ف�ي زي�ادة منس�وب الم�اء لديهم،
القضي�ة الت�ي تهدده�م بفيضانات
كبيرة مما أضطرهم لتسريبها تجاه
ش�ط العرب ،وهم ال يترددون بغلقه
إذا توق�ف المط�ر وشح�ت المي�اه
لديهم ،وبمعنى آخر أنهم لم يفتحوا
الكارون كي يصلن�ا الماء الحلو إنما
كي ال تغ�رق أراضيه�م ومدنهم.إلى
ذلك ،أكد مص�در في مدﯾرﯾة الموارد
المائي�ة ،إن “األمط�ار الغزيرة التي
شﮭدته�ا بعض الم�دن اإلﯾرانية في

األسابيع الماضية أجبرت السلطات
اإلﯾراني�ة على إعادة إطالق نﮭر
الكارون للتخل����ص من السي�ول
وإلعادة التوازن إلى منسوب النهر”،
واصفا تدفق مي�اه نﮭر الكارون في
شط العرب مجددا باالمر االعتيادي
ولي�س “اج�ازا” .وأش�ار إلى أن
الفحوص�ات التي أجرﯾت على مي�اه
شط العرب من الجه�ة القريب�ة من
مص�ب نﮭر الكارون تؤكد انخفاض
التراكﯿز الملحي�ة في�ه ،وتب�دل لون
مي�اه شط العرب إلى األحمر ما ﯾدل
على إن الجانب اإلﯾران�ي ق�د فتح
نﮭر الكارون .ويأت�ي هذا بخالف ما
تحدث�ت عنه الحكوم�ة المحلية في
البصرة التي أعلنت في وقت س�ابق
عن قيام السلطات اإلﯾرانية بالسماح
بتدفق مي�اه نﮭر الكارون الذي ينبع
من أراضيها ليص�ب في شط العرب
من جدﯾد بعد توقف دام مدة طويلة.
ويستهجن س�كان السيبة وسيحان
والق�رى الواقع�ة على ش�ط العرب
تصريح�ات النائ�ب األول لمحاف�ظ
البصرة نزار ربي�ع الجابري الت�ي

تق�ول ب�أن إي�ران س�محت بتدف�ق
مي�اه نﮭر الكارون ليص�ب في شط
العرب ،وأن البصرة تجاوزت ظاھرة
الجفاف التي عانت منه�ا بش�دة”.
الجاب�ري الذي أعرب عن أمله في أن
ال تق�وم السلط�ات اإليرانية بإغالق
نﮭر الكارون مرة ثاني�ة” ،ف�ي وقت
يقف هؤالء الفالح�ون والمزارعون
حي�ارى إزاء قضي�ة إط�الق وغل�ق
المي�اه من نه�ر الكارون ل�م تتمكن
فيه وزارتا الزراعة والموارد المائية
من حسم قضية الملح والعذوبة في
ش�ط العرب حيث عول�وا كثيرا على
القن�اة االروائي�ة اآلتي�ة م�ن ناحية
الكرم�ة شم�ال البصرة ومش�روع
السد على شط العرب عند نقطة ابو
الفلوس الذي أقرته الحومة المحلية،
والذي يحول دون صعود لسان الملح
.ويقول مس�ؤول شعبة الزراعة في
ناحي�ة السيبة بأن�ه ومجموعة من
المزارعين زرعوا الطماطم والخيار
والخض�راوات األخ�رى ،فرحي�ن
بم�اء الش�ط ال�ذي انقلب لون�ه إلى
البني الغامق بسب�ب انجراف التربة

الت�ي يمر بها من أعل�ي جبال إيران،
وهو م�اء غريني عذب ال أمالح فيه،
سرعان ما تغلب على الماء الذي كان
لون�ه مائال إلى األخضر بسبب نسبة
الملوحة فيه ،ونح�ن اليوم في غنى
حتى عن ماء مش�روع اإلسالة اآلتي
م�ن قري�ة المحيلة بأب�ي الخصيب،
ألننا نشرب من الشط مباشرة ،وهو
ماء حل�و ومن أعذب ما يك�ون  ،لذا
قررنا زراعة الموس�م الحالي ،فيما
ت�ردد آخ�رون خائفين م�ن انقالب
الم�اء وعودة لسان المل�ح كما كان
ف�ي العام السابق حي�ث مات معظم

ما زرعوه ،لكننا ضيوف الله ،والذي
نسأل�ه أن يلي�ن قل�وب اإليرانيي�ن
ويستم�روا بإط�الق كمي�ات المياه
من الكارون باتجاهنا ،كيما نستعيد
بع�ض م�ا خسرن�اه ف�ي األع�وام
الماضية.
ويستفي�د صي�ادو األس�ماك
م�ن إطالق كمي�ات المي�اه في شط
العرب م�ن نهر الكارون ألن في ذلك
مضاعف�ة لكمية السمك في الش�ط،
القضي�ة الت�ي أصبحت واح�دة من
متع البصريين الذين صاروا يشدون
الرحال ف�ي أيام العط�ل والجمعات

ال�ى المناط�ق تل�ك ،وبسياراته�م
الخاص�ة ،ف�رادى وجماع�ات ،ف�ي
شب�ه موك�ب م�ن أجمل م�ا يكون،
يتوس�طون األنه�ار واالف�رع منها،
حي�ث الصيد وفير ج�دا هناك ،وهي
مناس�بة لبعضه�م م�ن أج�ل قضاء
الوق�ت والتخل�ص من ج�و المدينة
المزدح�م ،ثم أنهم يعودون محملين
بوجب�ة او أكث�ر م�ن س�مك ط�ازج
ألسرهم ،فيما يتحدث سكان القرى
تلك عن فائدة ووف�رة مالية من بيع
ما يصيدونه من سمك يتزاحم الباعة
على شرائه.
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معرض بغداد للكتاب ..يعود بأجنحة حافلة بخري اجللساء

بغداد /عبد الجبار العتابي

للم�رة الثاني�ة ،وبع�د غي�اب لسنتي�ن ،تعود
أسراب الكتب لتحلق في س�ماء القراءة وتحط في
أماكنها المناس�بة لتقيم معرض�ا مميزا في مكانه
الواس�ع وأروقته الجميلة وحض�وره البديع ،حيث
مع أول ساعات الصباح كانت الخطى تطرق سمع
الطري�ق المؤدية إلى مكان المعرض إذ تزدهر على
المساحات الورود واألشج�ار والنافورات والهدوء،
وال بد من البهجة للمتأمل القارئ وهو يجد نظراته
تتراق�ص عل�ى أغلف�ة الكت�ب بألوانه�ا وأشكالها
المتنوع�ة وبموضوعاته�ا المتنوع�ة ،ف�ال يجد ما
يمسك ،لكنه يب�دو مستمتعا جدا بالهدوء المهيمن
وبالعناوي�ن الكثيرة التي يطالعها فتهب من روحه
أغني�ات اللهفة لقراءة كل تلك األس�راب من الكتب
الحاطة على رفوف التنسيق المبدع.
َ
أفتت�ح على أرض معرض بغ�داد الدولي،
فقد
بالمنصور ،معرض الكت�اب الدولي بدورته الثانية،
والذي س�يستمر لعش�رة أيام ،كان المكان مناسبا
جدا على عكس ما كان�ت عليه الدورة السابقة من
فوضى وصخ�ب وزح�ام ،وترتيب األجنح�ة بديعا
حيث يم�ن للزائر أن ي�دور ويتأمل ويق�رأ وبقتني
الكتب من دون أي شعور باالنزعاج ،فثمة فضاءات
أوس�ع ،افتتحه رئيس الوزراء نوري كامل المالكي
ال�ذي دعا في مؤتمر صحفي إلى أن يش�هد العراق
إلى جانب عودة الكتاب ،عودة المؤسسات المعنية
بذل�ك ،كما دعا إلى اس�تمرار إقامة معرض الكتاب
ف�ي السن�وات المقبل�ة أيض�ا ،وق�ال ،إن الثقافة
والمثقف العراق�ي من أولوي�ات اهتماماتنا اليوم،
ً
خالف�ا لما شه�ده ه�ذا المجال ف�ي زم�ن النظام

الساب�ق عندم�ا ك�ان الكت�اب م�ن الممنوع�ات،
وأضاف ،لقد عاد العراق من جديد ليتبنى ويحتضن
الكت�اب والمثق�ف ،وأصبح�ت الفرص�ة متوف�رة
للطباعة والنش�ر والع�رض ،وهذا األم�ر يعتبر من
العالمات والمؤشرات الدالة على أجواء الحرية التي
يش�هدها العراق ،وتابع ،البد من االهتمام بالثقافة
حتى نستطي�ع بناء دولة حضاري�ة ،وإن االهتمام
بالثقاف�ة يعد م�ن الخطوات األساس�ية في عملية
البناء.
إل�ى ذلك تح�دث المدي�ر التنظيم�ي للمعرض
محم�د زكي احم�د ،وه�و عراقي مقيم ف�ي لبنان
ومول�ود فيه لموقع “إيالف” ،قائ�ال :الحمد لله أننا
ألول م�رة نقيم المع�رض ،نحن شرك�ة “العارف”
للمطبوع�ات ف�ي بيروت وشركة “ص�دى” العارف
للمع�ارض في بغ�داد ،باالتفاق م�ع وزارة التجارة
والش�ركة العام�ة للمعارض ،بالتنسي�ق مع إتحاد
الناشري�ن العراقيي�ن ،وه�ذا يع�د معرض�ا خاصا
ال عالق�ة ل�وزارة الثقاف�ة به ،وعل�ى الرغم من كل
الصعوبات التي واجهناها وضيق الوقت ومشكالت
فنية وتقنية وأخرى عدي�دة ،لكننا قدرنا أن نفتتح
المع�رض بش�كل جي�د ،وم�ا زلن�ا نواج�ه بعض
المش�كالت ،وان ش�اء الل�ه س�نعمل عل�ى حله�ا،
وف�ي السنوات المقبلة س�يكون المعرض س�نويا
وس�نحاول معها حل العقبات التي تواجهنا إلى أن
نصل إلى معرض شبه متكامل وجيد يرضي جميع
المشاركين.
وأضاف ،دور النش�ر المش�اركة في المعرض
من دول متعددة ،من مصر وسورية ولبنان واألردن
والهن�د وانجلت�را ودول أخ�رى ،فض�ال ع�ن الدور

العراقي�ة ،أما عدد العناوين الموجود فهي أكثر من
 150ألف عنوان ،وس�يضاف إليها عناوين كتب من
دول أجنبية واجهتنا فيها مش�كلة الشحن ،والكتب
متنوع�ة ،بعب�ارة أخرى ان أي موض�وع يفكر فيه
اإلنس�ان موجود ،م�ن الكتب الدينية إل�ى الثقافية
والسياسية والعلمية وكل أنواع الكتب ،واكبر جناح
ه�و للكتب التعليمية لدار الذاك�رة ،ويضم كتبا من
دور متخصص�ة بالعل�م والجامع�ات والم�دارس،
وأن�ا كمنظ�م وج�دت أن الكت�ب اإلس�المية كثيرة
ولكنه�ا ليست الطاغي�ة بل هناك الكت�ب الثقافية
المختلفة وان كانت نسبة كتب الشعر غير مرتفعة
ف�ي المعرض ،وهن�اك كتب لألطفال ،أما األس�عار
فبالمجمل جيدة وال اعتقد أن هناك أس�عارا عالية،
ويج�ب أن أؤكد عل�ى حالة وه�ي أن البعض يظلم
الكت�اب حين يعتب�ره مجرد ورق ،وإنم�ا هو فكر،
وال يمك�ن أن تع�د قيم�ة الكت�اب بع�دد أوراقه بل
يجب حساب س�عره بالمعلومات التي فيه وقيمته
الفكري�ة .وتاب�ع :في ه�ذه السنة بدأن�ا المعرض
بسع�ر معين ولكن بع�د أن حصلن�ا على تخفيض
خفضنا السعر إلى سعر مناسب جدا لجميع الدور،
وبالطب�ع األماكن األمامية غالية 250 ،دوالرا للمتر
الواح�د للجناح ف�ي مقدمة المعرض لمدة عش�رة
أيام ،أما الجناح العادي فمن  100 – 90دوالر للمتر
الواحد.
وختم حديث�ه بالقول :نحن نعرف أن معارض
الكت�ب في بغداد لهذه السنة ل�م تكن كثيرة ولكننا
اصرينا على إقامة العرض على الرغم من المشاكل
الت�ي فيه الن أي احد لم يقم بمعرض ،ونحن نعرف
أن الكت�اب ف�ي العالم العرب�ي مظلوم ،وأن�ا أؤكد

األمم املتحدة تأمل تسوية شاملة للقضايا
العالقة بني العراق والكويت

بغداد /المستقبل العراقي

ق�ال المبعوث الخ�اص لألمم المتحدة
للع�راق مارت�ن كوبلر أم�س أن اس�تعادة
الثق�ة بين الع�راق والكويت أم�ر ضروري
إلح�راز تقدم في تطوير عالقاتهما الثنائية
وح�ل القضايا العالقة بينهم�ا ،فيما أعرب
السفير العراقي في األمم المتحدة عن أمله
ف�ي أن تؤدي زي�ارة رئيس الوزراء الش�يخ
جابر المب�ارك إل�ى العراق الش�هر المقبل
إل�ى «إطالق العالقات الكويتي�ة  -العراقية
الجدي�دة عل�ى أس�اس االحت�رام المتبادل
والمصالح المشتركة» .وقدم كوبلر تقريرا
لمجل�س األم�ن الدولي بش�أن عم�ل بعثة
األمم المتحدة لمساع�دة العراق “يونامي”
التي يترأس�ها قال في�ه :أن العراق جدد في
وقت س�ابق من هذا العام “التزامه بالوفاء
بالتزاماته المتبقية بموجب الفصل السابع
من ميثاق األمم المتحدة وتحسين عالقاته
الثنائي�ة مع الكويت” .وأك�د كوبلر أنه مع
ذلك “س�يعتمد التقدم في ه�ذا الخصوص
على اس�تعادة الثقة بين الجانبين” ،مشيرا
إل�ى أنه عق�د اجتماع�ات في ك�ال البلدين
لي�رى كي�ف يمكن لألم�م المتح�دة أن
تسهم في ح�ل القضاي�ا العالقة،
وانه “متش�جع بااللتزام القوي”
لتطبي�ع العالق�ات بي�ن البلدين
وال�ذي أع�رب عن�ه عل�ى أعلى
المستويات” ،مضيفا “يحدوني
أم�ل كبي�ر ف�ي أن يتح�رك كال
البلدي�ن اآلن بسرع�ة وأن�ه
يمكنهم�ا أن يع�وال عل�ى األمم
المتحدة في هذا الصدد” .وأبلغ
كوبلر مجل�س األم�ن أن وزير
الخارجي�ة العراق�ي هوشي�ار
ا تص�ل
ز يب�ا ر ي
ب�ه ف�ي
وقت سابق
ليؤك�د ل�ه
أن بغ�داد
“ ر شح�ت
ا لي�و م
أ س�ما ء
خب�ر ا ء
ا لفر ي�ق

الفني لمشروع صيانة الحدود وأن الحكومة
العراقية ستبدأ على الفور في تحديث قائمة
المزارعي�ن أصحاب الحق ف�ي التعويض”.
وأضاف أن االجتماع مع المزارعين سيعقد
ف�ي أقرب وق�ت ممكن ،فيما رح�ب كوبلر
به�ذه الخط�وات داعيا الحكوم�ة العراقية
“لبدء العمل في مش�روع صيانة العالمات
الحدودي�ة دون مزيد م�ن التأخير” .وناشد
كوبل�ر الحكوم�ة العراقي�ة إل�ى “مواصلة
إثبات حسن النية المطلوبة لتنفيذ التزامات
العراق المعلقة األخرى الس�يما األشخاص
والممتلك�ات المفق�ودة” ،ع�ادا أن الت�زام
العراق بالوفاء بهذه االلتزامات “س�يفضي
إل�ى تطبيع العالقات بي�ن البلدين” ،حسب
تعبيره .كما دعا كوبلر حكومة الكويت إلى
“مواصلة العمل ب�روح المرونة والمعاملة
بالمث�ل ،كم�ا أظهرت ذلك في وقت س�ابق
هذا العام من خ�الل الزيارات المتبادلة من
سمو األمير ورئيس الوزراء العراقي”.
وأع�رب الممث�ل األمم�ي ع�ن “األمل
ف�ي أن تسه�م موافقة الكوي�ت على إلغاء
الدعاوى القضائية ضد
شرك�ة الخط�وط
الجوي�ة العراقي�ة
حق�وق
وعل�ى
المالح�ة ف�ي الممر
المائ�ي خ�ور عب�د
الل�ه ف�ي تحسي�ن
العالقات بين البلدين
الجارين».
من جهت�ه ،أكد
السفي�ر العراق�ي
البيات�ي
حام�د
لمجلس األمن أن
العالقات

العراقي�ة  -الكويتي�ة شه�دت «تط�ورات
إيجابي�ة وخط�وات ملموس�ة نح�و إنجاز
التزامات الع�راق الدولية المتبقية وتسوية
القضايا العالقة» المتعلقة بقرارات الفصل
السابع الناجمة عن غزو صدام للكويت في
عام  1990و«نحو إرساء أسس التعاون بين
البلدين» .وأوضح أنه م�ن بين «التطورات
اإليجابي�ة أنه من المتوق�ع أن يقوم رئيس
وزراء الكويت الش�يخ جابر المبارك بزيارة
إلى العراق الش�هر المقبل» معربا عن أمله
ف�ي أن «تؤدي ه�ذه الزيارة إل�ى إغالق كل
الملفات العالقة وإطالق العالقات الكويتية
 العراقية الجديدة على أساس من االحترامالمتبادل والمصالح المشتركة» .وأشار إلى
أن الحكومة العراقية أعادت في شهر أيلول
الماض�ي إصدار إعالن متعل�ق بالممتلكات
الكويتي�ة والمفقودي�ن الكويتيي�ن عل�ى
موق�ع وزارة الخارجي�ة وعل�ى العدي�د
م�ن الصح�ف اليومي�ة العراقي�ة ،داعي�ة
المواطنين العراقيي�ن إلى تقديم معلومات
بش�أن المفقودين الكويتيي�ن والممتلكات
والوثائ�ق الخاصة بدول�ة الكويت .وأضاف
البيات�ي ،أن�ه عالوة عل�ى ذلك فق�د وقعت
الحكومة العراقية الشهر الماضي عقدا مع
إحدى الشركات الهندسية الستكمال صيانة
أعمدة الحدود بين البلدين وأعلنت موافقتها
إنشاء شركة نفط دولية مع الكويت إلدارة
الحق�ول النفطية المش�تركة .وأكد البياتي
لمجل�س األم�ن أن العالق�ات العراقي�ة -
الكويتية شهدت «تط�ورات إيجابية ،وذكر
أن مجلس الوزراء العراقي وافق قبل يومين
على مش�روع قانون إلنشاء لجنة مشتركة
للتعاون بين الحكومتين.

ان ه�ذا التطور ال�ذي نحن فيه عل�ى الرغم من كل
ايجابياته إال انه يظلم الكتاب ،الن االنترنت ووسائل
اإلعالم الحديثة تظلم الكتاب ،لذلك نحن كدار نش�ر
قديمة وكشركة معارض أسسناها حديثا أكدنا على
إقامة المعرض ه�ذا دعما للثقافة في بغداد ،ألنني
أؤمن بأن الش�عب العراقي يقرأ وم�ا زلنا نردد تلك
المقول�ة من أن مصر تؤلف وبي�روت تطبع وبغداد
تق�رأ ،وأنا برأيي الش�خصي ما زالت ه�ذه المقولة
صحيحة ،وأنا متفائل جدا السيما أن حضور رئيس
الوزراء كان مش�رفا لنا واهتمامه ورعايته ودعمه
للمعرض وتم تخفيض األسعار بنسبة كبيرة يعني
اق�ل بقليل من  .% 50كما التقين�ا المدير العام لدار
الذاكرة للنش�ر والتوزيع ،وهي صاحبة اكبر جناح
ف�ي المع�رض الدكتور عص�ام خضير حي�ث قال:
أن�ا اع� ّد أي معرض كت�اب يقام ف�ي أي مكان في
العالم له قيمة كبيرة ،وأنا احضر المعارض بش�كل
مستمر وأشارك فيها وكتبنا تصل إلى عدة معارض
عربي�ة ،لك�ن أي معرض يقام في بغ�داد له أهمية
وحب في داخلي اكبر من باقي المعارض ،وأنا أرى
أن المعرض س�واء باع أم لم يب�ع ،فالمهم أن أقيم
معرضا في بغداد وأعطيها وجها آخر من وجوهها
الجميل�ة ،ونعيد لتاريخ بغ�داد معارضها التي كان
ك�ل الناشرين الع�رب يتسابقون للمش�اركة فيها.
وأض�اف :م�ن خاللك�م أح�ب أن أوجه دع�وة إلى
وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لتسيير رحالت
مدرس�ية وجامعية إلى هذا المعرض ،دع الطالب ال
يش�ترون كتبا ولكن دعهم يتفرجون ويش�اهدون
ه�ذا البن�اء الجميل ال�ذي كنا نفتقد له قبل س�نة،
وأن�ا فرحان كون لدينا هك�ذا صالة عرض ،ودعهم

يش�اهدون شيئا اسمه الكتاب ،وفي المعرض كتب
متنوع�ة ،تخص األطف�ال واآلداب والعلوم واللغات
وغيره�اّ ،
ولدي مجموعة كتب تعلم اللغة الفرنسية
عن طريق الغن�اء ،وهناك كتاب عن تنسيق الزهور
في المنازل ،نحن ف�ي جناحنا هذا فيه نحو 2000
كتاب ،ونحن ربما اكبر جناح في المعرض .وتابع،
يهمني الربح طبعا ،ولكن أن لم نربح اليوم سنربح
غ�دا ،ويهمن�ا أن نبيع ألننا دفعن�ا مبالغ كبيرة في
ه�ذا المع�رض ،وأرجو وان ال يس�اء فهمي ،وأقول
كان من المف�روض أن تتحمل الدول�ة أجور إيجار
األجنح�ة ،أن�ا جلب�ت كتبا م�ن  8دور عربي�ة ودار
نش�ر هندية ،المفروض أن يأتين�ا دعم من الدولة،
عل�ى األقل أجور المش�اركة من الدول�ة ،أنا أرى أن
دخل الف�رد العراقي أفضل من دخ�ل الفرد األردني
واللبناني والس�وري وأنا أعيش ف�ي األردن ،وابني
صيدل�ي يتقاض�ى راتبا بمق�دار رب�ع الراتب الذي
يتقاض�اه زميله الذي يعمل في العراق ،لذا أس�عار
الكتب قياس�ا لدخل الفرد العراق�ي جيدة جدا ،وأنا
متفائل من أن المعرض سيكون مميزا وناجحا.
أم�ا إيهاب محم�د ،من جناح مركز دراس�ات
الوحدة العربية ،بيروت ،قال :قيمة إقامة المعرض
ف�ي بغ�داد كبي�رة ج�دا خاصة بع�د الح�رب التي
عاشها الع�راق ،والمعرض في حال�ة تطور أفضل
من الدورة السابقة ،ونحن مركز دراس�ات الوحدة
العربي�ة نش�ارك بألف عن�وان ومعن�ا توكيالت دار
الساق�ي ودار اآلداب ،وأنا أتوق�ع ان يكون معرض
هذا الع�ام ممتازا ،ألن الش�عب العراقي شعب يقرأ
واختياراته صحيحة ،يعني أننا ال يمكن ان نقدم له
كتابا ضعيفا ،انه يختار الكتاب المتميز ،أما أسعار

الكت�ب لدينا فنح�ن عملنا تخفيضات وق�د أدركنا
دخ�ل الموظف العراق�ي ،فلدينا أغل�ى كتاب بنحو
 38أل�ف دينار بع�د التخفيضات “نح�و  33دوالرا”
وارخص كتاب بألفي دينار “اقل من دوالرين”.
الزائرون من المواطنين كانت الدهش�ة بادية
على وجوهه�م وهم يستعرضون هذا العالم الكبير
م�ن الكتب ،وان ك�ان البعض يتحس�ر على ضعف
حالة القراءة لدى البع�ض من الناس الذين أخذهم
االنترنت والفضائيات ،يما قال البعض أن الورق ما
زال األقرب إلى األيدي واألكثر إسعادا للروح وجذبا،
وعب�ر عدد منهم عن س�روره بإقامة معارض كتب
كبيرة في بغداد ألنها دعوة إلى تشجيع القراءة.
التقينا الش�اعر حسن جوان فقال :أي نشاط
ثقاف�ي بعد السن�وات العجاف التي م�رت بالعراق
ه�و ش�يء ايجابي بش�كل كبير وخط�وة باالتجاه
الصحيح ،المعرض كما اطلعت عليه يبشر بالخير،
فهناك دور نش�ر عربية وعراقية وحكومية وأهلية
وهناك تن�وع يرض�ي الزائرين من الكت�ب العلمية
إل�ى األدبي�ة إل�ى الترجم�ات وبع�دة لغ�ات وكتب
أطفال ،وهذا ش�يء جميل ،والكت�ب معروضة في
المكان بش�كل جميل ألنه مبني حديث�ا ،وال اعتقد
ان المعروض�ات نال�ت قسط�ا كافيا م�ن احتراف
الع�رض ،وللمع�رض بالطبع قيم�ة معنوية كبيرة
الن الش�عب العراقي ه�و احد الش�عوب المعروفة
بالق�راءة والمتميز بها وإص�راره عليها على الرغم
من الظروف العصيبة التي مر بها ،وهذا يؤشر على
عمق الشخصية العراقية والتصاقها بالثقافة على
مدى التاريخ.
عن موقع إيالف
•

هددوا بمقاضاة من يتخذه مادة لـ”المهاترات” السياسية

 100شيخ عشرية يف كربالء :الرشف والنساء العراقيات خط أمحر
كربالء /المستقبل العراق

أجمع  100من شيوخ عش�ائر
كربالء على مطالبة الكتل السياسية
بعدم جعل “الشرف العراقي” مجاالً
للتجاذب�ات اإلعالمي�ة ،مهددي�ن
باللجوء إل�ى القضاء لمحاكمة من
يستغل الموضوع في “المهاترات”
السياسية.
وق�ال مدي�ر ش�ؤون عش�ائر
كرب�الء ،الرائ�د الحقوقي س�لمان
الحسن�اوي ،لوكال�ة “أص�وات
العراق” إن نحو  100شيخ عشيرة
وقبيل�ة ف�ي كرب�الء “اجتمع�وا
لمناقش�ات تداعي�ات ما حصل في
مجلس النواب من س�جال وشجار
بسب�ب قي�ام القائم�ة العراقي�ة
بالحدي�ث ع�ن تع�رض النس�اء
العراقي�ات لالعت�داء ف�ي السجون
العراقية” ،مش�يرا ً إلى أن هذا األمر
“أزعج العراقيين وشيوخ العش�ائر
الذين عدوه عيب�ا ً ال يجوز االقتراب
من�ه” .وأض�اف الحسن�اوي ،أن

الش�يوخ “دع�وا الكتل السياس�ية
إلى ع� ّد موضوع الش�رف والنساء
العراقي�ات خط�ا ً أحم�ر ال يج�وز
االقتراب من�ه أو الخوض فيه حتى
داخ�ل قبلة البرلم�ان” ،مؤكدا ً على
أن الش�يوخ دعوا الكتل السياس�ية

أيض�ا ً إلى “االبتعاد ع�ن اتخاذ مثل
ه�ذا الموض�وع مج�االً للمهاترات
السياس�ية مهما كان�ت الغاية من
ورائه” .وذكر مدير شؤون عش�ائر
كرب�الء ،أن المجتمعي�ن “ه�ددوا
باللج�وء إل�ى المحاك�م العراقي�ة

إلقام�ة دعوى ضد ك�ل من يتحدث
عن الشرف العراقي في المناقشات
السياسية” .وكانت رئاسة مجلس
الن�واب قد رفعت الخميس الماضي
جلس�ة البرلم�ان ف�ي إثر مش�ادة
كالمي�ة بي�ن أعضاء ائتالف�ي دولة
القان�ون والعراقي�ة بش�أن ق�راءة
تقرير يتناول واق�ع السجينات في
مختلف السجون العراقية .واتهمت
منظمة “هيومن رايتس ووتش” في
تقرير صدر في  15من أيار ،2012
الحكومة بإعادة العراق إلى “الحكم
الشمولي” و”تعذيب المحتجزين”،
الفتة إل�ى أن الحكومة ال تزال تدير
س�جنا ً أعلنت عن إغالق�ه منذ أكثر
من سنة ،وفي حين دعت المنظمة
إلى الكشف عن أسماء كل السجناء
وأماكنه�م واإلف�راج ع�ن ك�ل من
لم توج�ه له تهمة بع�د ،فيما نفت
الحكومة العراقي�ة االتهام ،مؤكدة
أن السجن مغلق.

العراق يتعهد بتسهيل زيارات األرس السعودية ملعتقليهم
بغداد /المستقبل العراقي

تعه�د وكي�ل وزارة الداخلي�ة العراقية عدنان
األس�دي بتمكي�ن األس�ر السعودي�ة م�ن زي�ارة
ذويه�ا م�ن السجن�اء الموجودي�ن ف�ي الع�راق.
وقال األس�دي بحسب م�ا نقلته صحيفة
الش�رق السعودي�ة ،إن ب�الده
مستعدة الستقبال أسر السجناء
السعوديي�ن ،متعه� ًدا بتسهي�ل
وصولهم إلى السجون وتأمينهم.
ونوه بالنتائ�ج االيجابية لزيارته
إل�ى الري�اض ،حي�ث ت�م بح�ث
قضاي�ا الح�دود والمخ�درات،
وتب�ادل السجن�اء السعوديي�ن
والعراقيي�ن ،وذل�ك بالع�ودة إلى
االتفاقي�ات السابق�ة لتب�ادل

السجناء ،وتحدي�دا اتفاقيتي الري�اض والقاهرة.
وذكر أن عدد السجناء السعوديين في العراق يقدر
ب� 63سجينا فيما يتراوح عدد السجناء العراقيين
في السجون السعودية بين  110و.115
وأوض�ح أن المباحث�ات بش�أنهم تت�م وفق�ا
ً
كاشفا أنه ستش�كل لجنة
لالتفاقي�ات السابق�ة،
بصفة عاجلة ،وسترس�ل إلى الرياض خالل األيام
المقبلة للش�روع في تبادل السجناء .وقال« :ليس
هناك وقت محدد لتفعي�ل اتفاقية تبادل السجناء
بين العراق والسعودية ،ولكن خالل شهر سيكون
هناك لقاء بش�أنها» .وأكد األسدي أنه ال يوجد أي
سجين غير مسجل في العراق« ،فجميع السجناء
معروفون ل�دى الحكومة العراقية» ،مش�ددا على
أن�ه ال يوجد غموض في أي تحقي�ق وأن بداية أي
تحقي�ق تكون س�رية ف�ي أي بلد .أم�ا بخصوص

تنقالت السجناء السعوديين من سجن إلى آخر في
العراق ،ذكر األسدي أنه بعد هروب سجناء خطرين
من أح�د السجون العراقية فصل�ت حكومة بغداد
السجن�اء الخطرين في س�جن سوس�ة ،ووزعت
الباق�ي منه�م عل�ى س�جون أخرى .وع�ن وضع
أح�د السجن�اء السعوديين القصر ،أشار األس�دي
إل�ى أن القص�ر يتم عزلهم في قس�م األحداث بعد
الحك�م عليهم ،وال يختلطون ببقية السجناء .كان
وكي�ل أول وزارة الداخلية العراقية قد اختتم أمس
زيارة للسعودية التقى خالله�ا مع وزير الداخلية
السعودية األمير محمد بن نايف وكذلك مع نظيره
السعودي احمد سالم ،وأثارت الزيارة تفاؤال كبيرا
بشأن اتفاقية تبادل المسجونين بين البلدين وهى
االتفاقي�ة التي لم يت�م التصديق عليه�ا وتفعيلها
حتى اآلن رغم مرور عدة أشهر على توقيعها.
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اإلخوان يجيشون مناصريهم بـ «مليونيتين»

ميدان التحرير :مريس « إختطف
مرص من شعبها»
المستقبل العراقي /متابعة
ش�هدت القاهرة وعدة محافظات مصرية
أمس الس�بت مظاهرات حاش�دة دع�ت إليها
التي�ارات اإلس�امية لتأيي�د الرئي�س محم�د
مرس�ي في مواجهة مظاه�رات واعتصامات
تطالب بإس�قاط اإلع�ان الدس�توري ،وتهدد
بالعصي�ان المدني.وأعل�ن ح�زب الحري�ة
والعدال�ة ،المنبث�ق ع�ن جماع�ة اإلخ�وان
المس�لمين ،أن «الق�وى اإلس�امية والوطنية
والثوري�ة س�تنظم مليونيتين إلع�ان تأييدها
ودعمه�ا للش�رعية ولهوي�ة األم�ة ولرئي�س
الدولة المنتخب بإرادة شعبية» .وأوضح بيان
للح�زب أن المليوني�ة األول�ى تبدأ ف�ي الثانية
ظهرا بتوقي�ت القاهرة بمي�دان النهضة أمام
جامع�ة القاهرة ،على أن تنضم لها مس�يرات
أخرى تنطلق من أماكن متعددة .وفي المساء
تنظ�م الجماعة اإلس�امية والدعوة الس�لفية
وأنص�ار الس�نة المحمدي�ة وأح�زاب الحرية
والعدال�ة والن�ور والبن�اء والتنمي�ة مليوني�ة
ثانية تحمل عنوان «دعم الشرعية والشريعة»
بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط بمشاركة
محافظات أس�يوط وس�وهاج وقن�ا واألقصر
وأس�وان والبحر األحمر وال�وادي الجديد.يأتي
ذل�ك ،بينما يتواص�ل اعتصام قوى سياس�ية
متع�ددة ف�ي مي�دان التحرير بقل�ب القاهرة
مطالبين بإس�قاط اإلعان الدستوري ،وسط
هتاف�ات تدع�و ل�»إس�قاط النظ�ام» ،بينما
مض�ت الجمعي�ة التأسيس�ية ف�ي طريقه�ا
وصوتت بش�كل نهائي على مشروع الدستور
الجديد.وواص�ل المتظاه�رون إغ�اق مداخل
المي�دان بأس�اك ش�ائكة وحواج�ز حديدية
وطلب�وا م�ن القادمي�ن إلي�ه إب�راز بطاق�ات
الهوية ،وأقاموا ثاثة أبراج مراقبة في طرفين
م�ن الميدان وداخله على الرغم من أن جماعة
اإلخوان المسلمين قالت إنها تخلت عن تنظيم

مظاه�رة حاش�دة تؤيد مرس�ي ف�ي التحرير
الس�بت ونقلته�ا إلى محيط جامع�ة القاهرة
على مس�افة كيلومترات من التحرير .وبينما
انتشرت خيام المعتصمين في أرجاء التحرير،
في إش�ارة إل�ى أن االعتصام قد يس�تمر لمدة
أط�ول ،طال�ب رئيس ح�زب الدس�تور محمد
البرادعي بالعودة إلى ما قبل اإلعان الدستوري
والدخ�ول فورا في حوار وطني .وع ّد البرادعي
مشروع الدس�تور الذي صوتت عليه الجمعية
التأسيس�ية «فاق�دا للش�رعية» وش�دد عل�ى
ضرورة العمل فورا ً على مواجهة االستقطاب
ال�ذي يعصف بأرج�اء الباد ،محم ً
ِّ�ا الرئيس
المصري مس�ؤولية ما قد يترتب على ذلك من
تداعي�ات تضع المش�روعية الدس�تورية على
المحك.وم�ن جانبه ،دع�ا المحامي خالد علي
المرشح السابق النتخابات الرئاسة المصرية،
في كلمة للمتظاهرين ،إلى عصيان مدني في
جمي�ع أنحاء مصر حتى يتم إس�قاط اإلعان
الدس�توري الذي أص�دره رئي�س الجمهورية.
وفي تطور آخر ،أعلن المتحدث باس�م «جبهة
اإلنقاذ الوطني» حسين عبد الغني لرويترز أن
سمير مرقص نائب مرسي والمساعد القبطي
الوحي�د ل�ه ،والذي اس�تقال م�ن منصبه قبل
أيام ،انض�م إلى الجبهة .يأتي ذلك بينما يقول
نش�طاء إنهم س�يدعون الناخبي�ن إلى رفض
مسودة الدستور في االستفتاء الذي ينتظر أن
يجرى في منتصف كانون األول الجاري .وقال
تحال�ف «جبهة اإلنق�اذ الوطن�ي» الذي يضم
البرادعي واألمين العام السابق لجامعة الدول
العربية عمرو موس�ى والسياس�ي اليس�اري
حمدين صباح�ي ،إنه س�يصعد االحتجاجات
إلى حد اعتصام مدني إذا لزم إلسقاط اإلعان
الدس�توري وما قال إن�ه «خطف مصر من
ش�عبها».وقد امت�دت المظاه�رات
المناوئ�ة لمرس�ي إل�ى مناط�ق
متفرقة في ش�مال وجن�وب الباد
ومنطق�ة قن�اة الس�ويس ،بينم�ا

نظ�م اإلخ�وان مظاهرات مؤيدة ف�ي عدد من
المدن.وفي مدينة اإلسكندرية الساحلية رشق
مجهولون مئات النشطاء المعارضين لمرسي
بالحجارة بعد أن بدؤوا اعتصاما ،حيث أصيب
ثاثة أش�خاص جراء الرشق بالحجارة قبل أن
تتدخل عربات مدرعة تابعة للش�رطة لحماية
المتظاهرين مس�تخدمة طلقات الصوت.كما
شهدت مدينة المحلة الكبرى مظاهرات أللوف
المحتجي�ن ض�د مرس�ي ،حيث رش�ق مئات
الفتية قس�مي شرطة بالحجارة وردت عليهم
الشرطة بالمثل.وبحس�ب مصادر أمنية ،فقد
هتف محتجون ضد مرس�ي أثناء تأديته صاة
الجمعة بضاحية التجمع الخامس في القاهرة،
حي�ث التف حوله ف�ي نفس الوق�ت مؤيدون
ورددوا هتاف�ات لدع�م قرارات�ه .م�ن ناحي�ة
أخرى ،قالت صحيفة «المصري اليوم» إن 11
صحيفة مصرية قررت االحتجاب يوم الثاثاء
احتجاجا على اإلعان الدستوري .كما ستظهر
قن�و ا ت
شاش�ات ث�اث
ئي�ة
فضا
خا ص�ة
با لل�و ن
ا ألس�ود
ي�و م
األربعاء.

دعت الفلسطينيين إلى رفع دعاوى ضد إسرائيل

العفو الدولية ترحب بفلسطني كدولة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة
المستقبل العراقي/وكاالت
اعتب�رت منظمة العف�و الدولي�ة أن اعتراف
األم�م المتح�دة بفلس�طين كدول�ة مراقب غير
عضو في األمم المتحدة تاريخي ،وش�ددت على
ضرورة أن يفتح الباب أمام تحقيق العدالة.
وقالت المدي�رة التنفيذية لبرنام�ج القانون
الدولي والسياس�ات في المنظمة ويدني براون،
إن هذا االعتراف من ش�أنه أن يفت�ح الباب أمام
ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان لتحقيق العدالة
وتمكينه�م م�ن المطالب�ة بحقوقه�م .وأك�دت
ب�راون أن هذا االعتراف من ش�أنه أن يدفع أيضا
عل�ى وجه الخصوص الجهود الرامية إلى ضمان
العدالة الدولية لجرائم الحرب وربما الجرائم ضد
اإلنسانية التي قالت إن جميع األطراف ارتكبتها
أواخ�ر  2008ومطل�ع  2009ف�ي غ�زة وجنوب
إسرائيل ،في إشارة إلى العدوان اإلسرائيلي على
القطاع الفلسطيني.
وأضافت أن�ه يجب أن تنضم فلس�طين على
وجه الس�رعة إلى نظام روما األساس�ي وتأكيد
قبوله�ا بالوالي�ة القضائية للمحكم�ة الجنائية
الدولي�ة بش�أن الجرائ�م المرتكبة من�ذ  1تموز
 ،2002وإلى المعاه�دات واالتفاقات ذات الصلة

أيضاً.
وأش�ارت المديرة التنفيذية لبرنامج القانون
الدول�ي والسياس�ات في منظمة العف�و الدولية
إل�ى أن الضحايا الذين عان�وا خال عامي 2008
و 2009انتظ�روا طوياً من أجل العدالة ،ويتعيّن

عل�ى فلس�طين التح�رّك بس�رعة لضم�ان عدم
تأخير تحقيق العدالة.
وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها إزاء تقارير
أفادت بأن عدة دول -بما فيها بريطانيا والواليات
المتحدة -مارس�ت ضغوطا ً على الدبلوماس�يين

الفلس�طينيين للتخلي عن آليات المس�اءلة عن
الجرائ�م بموجب القانون الدول�ي .وقالت براون
«إن ه�ذا الموقف ينذر بالخطر ،خاصة في ضوء
انتهاكات القانون اإلنس�اني الدولي المبلّغ عنها
في غزة وإس�رائيل خ�ال العمليات العس�كرية
األخيرة بين إس�رائيل والجماعات الفلس�طينية
المسلحة».
ووافق�ت الجمعي�ة العام�ة لألم�م المتحدة
الخميس على مش�روع قرار يقضي برفع وضع
فلس�طين في المنظمة الدولية م�ن صفة كيان
مراق�ب إلى دول�ة مراقب غير عض�و ،بعد طلب
تقدم ب�ه الرئيس الفلس�طيني محم�ود عباس.
وصوت�ت  138دولة لصالح المش�روع ،في حين
عارضت�ه تس�ع دول وامتنع�ت  41دول�ة ع�ن
التصويت ،ووافقت على الطلب الفلسطيني ثاث
من الدول الخم�س الدائمة العضوية في مجلس
األم�ن ،وه�ي فرنس�ا وروس�يا والصي�ن ،بينما
عارضت�ه الوالي�ات المتحدة وامتنع�ت بريطانيا
عن التصويت.
أما الدول الثماني األخرى التي رفضت القرار
فهي كندا وجمهورية التش�يك وإس�رائيل وجزر
مارشال وميكرونيزيا ناورو وباالو وبنما.

دبلوماسيون يتوقعون توجيه ضربه عسكرية خالل الصيف

مستعدة إلجراء حوار مبارش مع إيران
الواليات املتحدة
َّ
المستقبل العراقي/وكاالت

أعلن�ت وزيرة الخارجي�ة األميركية هياري كلينت�ون أن إدارة
الرئي�س باراك أوباما مس�تعدة إلجراء محادث�ات ثنائية مع إيران
بشأن برنامجها النووي ،إذا كانت طهران «مستعدة دائما».
وأمام مجموعة من المس�ؤولين والخبراء والدبلوماس�يين من
الواليات المتحدة والش�رق األوس�ط ،قالت كلينتون إنه بالنس�بة
للوق�ت الحال�ي تعمل واش�نطن م�ع أعض�اء مجموع�ة «»1+5
(بريطانيا والصين وفرنس�ا وألمانيا وروس�يا والواليات المتحدة)
الستئناف المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وأضاف�ت «إنن�ا نعمل مع مجموع�ة  1+5ونظه�ر رغبتنا في
أننا مس�تعدون إلجراء مناقش�ة ثنائية إذا كانوا مس�تعدين دائما
للمشاركة» ،في إشارة إلى إيران.
ورغ�م ع�دم إعطاء تفاصي�ل ،كش�فت الوزي�رة األميركية أن
مجموعة « »1+5تحاول طرح اقتراح على إيران «يوضح أن الوقت
ينف�د أمامن�ا وعلينا أن نكون جادين ،فهذه ه�ي األمور التي نحن
على استعداد لمناقشتها معكم ،ولكننا نتوقع المعاملة بالمثل».
ووصف�ت كلينت�ون إيران بأنه�ا أصعب قضي�ة تعاملت معها
كوزيرة للخارجية بسبب ما سمتها األخطار التي يمثلها سلوكها،
مش�يرة إلى أن الخطر األكبر هو الذي ستش�كله إيران المس�لحة
نوويا .وبموجب سياس�ة «المس�ارين» تس�عى الواليات المتحدة
وال�دول الكبرى األخرى للتفاوض مع طهران من أجل التوصل إلى
ح�ل دبلوماس�ي ،بينما تزي�د تدريجيا العقوب�ات االقتصادية ضد
إيران .وبعد االنشغال باالنتخابات الرئاسية األميركية ،عبرت هذه
الق�وى مؤخرا عن رغبتها في اس�تئناف المحادثات مع إيران في
وقت سريع.
وقال دبلوماس�يون في تشرين األول الماضي إنهم يفكرون
ف�ي أن يطلبوا م�ن طهران فرض قيود أكث�ر صرامة على
برنامجها النووي ،مقابل تخفيف العقوبات ضدها.
وتأت�ي ه�ذه التح�ركات في وق�ت أعرب فيه س�فير
أميركي س�ابق لدى إس�رائيل ع�ن اعتقاده ب�أن الرئيس

باراك أوباما سيهاجم إيران عسكريا الصيف المقبل ،إذا لم تتحقق
تسوية دبلوماس�ية لألزمة الراهنة .ورأى مارتن إنديك -وهو أحد
أركان السياسة األميركية س�ابقا -في مقابلة خاصة مع الموقع
اإللكترون�ي لصحيف�ة «يديع�وت أحرون�وت» ،أن أوباما س�يقدم
على مهاجمة إيران تأكيدا ً لسياس�ته القاضية بالحد من االنتشار
النووي.
م�ن جهته ،ه�دد المندوب األميرك�ي لدى المنظم�ة الدولية
للطاق�ة الذرية روبرت وود بأن باده قد تدفع باتجاه أن يبحث
مجل�س األمن الدولي مجددا مس�ألة عدم تع�اون طهران في
حال عدم حدوث تقدم بحلول آذار المقبل .وكان مبعوث إيران
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر س�لطانية قال
إن أي هجوم عسكري على منشآت طهران
النووية س�يؤدي إلى انسحاب باده
م�ن معاه�دة حظ�ر االنتش�ار
الن�ووي الت�ي تهدف إل�ى منع
انتشار األسلحة النووية.
وث�ارت تكهن�ات ع�ن
احتمال أن تشن إسرائيل
هجوما على إيران،
إذ تتهمه�ا
بأ نه�ا

تس�عى المتاك قدرة تس�لح نووي ،في حين تنفي طهران االتهام
وتق�ول إن الترس�انة النووية اإلس�رائيلية هي الت�ي تمثل تهديدا
للمنطقة.

ً
قالت إن سوريا أكثر تعقيدا من الحالة الليبية

نيويورك تايمز :جيب الضغط عىل األسد
من دون اللجوء إىل تسليح املعارضة
المستقبل العراقي/وكاالت

رأت صحيف�ة نيويورك تايمز أنه من الضروري البحث عن س�بل للضغط على
نظام الرئيس السوري بشار األسد دون اللجوء إلى تسليح المعارضة ،مشيدة بما
وصفته بالنهج الحذر الذي تتخذه إدارة الرئيس باراك أوباما .وقالت الصحيفة في
افتتاحيتها تحت عنوان «نهج مدروس تجاه األزمة الس�ورية» إن الثوار يحققون
تقدما أمام نظام األس�د ،ولكن ال يبدو أن ثمة نهاي�ة للحرب في المدى المنظور.
وبعد أن ش�ددت على أن حكم األسد يجب أن ينتهي ،أشارت إلى أن الدعوة للتدخل
العسكري لم تصدر عن أي طرف سواء كان من قبل حلف شمال األطلسي «ناتو»
أو جامعة الدول العربية أو مجلس األمن الدولي.
وبعد ثنائها على ما وصفته بحذر أوباما في التعامل مع األزمة السورية ،رأت
أنه من الضروري البحث عن سبل لرفع سقف الضغط على األسد والتشجيع على
تحقي�ق االس�تقرار في
س�وريا الجدي�دة .ومن
الس�بل الت�ي اقترحتها
الصحيف�ة أش�ارت إلى
موافقة الناتو األس�بوع
المقبل على نشر أنظمة
صواري�خ باتري�وت
أرض ج�و ف�ي تركي�ا
التي طالبت باألس�لحة،
معربة عن اعتقادها بأن
س�وريا تمتل�ك المئ�ات
م�ن صواريخ بالس�تية
أرض أرض ق�ادرة على
حم�ل رؤوس كيميائي�ة .وتعتقد نيويورك تايمز أن نش�ر بطاريات الصواريخ في
تركيا س�يحد من القصف الس�وري للبلدات الحدودية في الش�مال التي يس�يطر
عليها المسلحون.
والس�بيل اآلخر -حس�ب الصحيف�ة -العمل م�ع ائتاف المعارضة الس�ورية
الجديد لتمثيل جميع السوريين وتشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة الباد عقب
رحيل األسد.
وح�ذرت الصحيفة من أن التدخل العس�كري -ومن ذلك ف�رض منطقة حظر
طيران جوي -يحمل في طياته مخاطر كبيرة ،مش�يرة إلى أن سوريا أكثر تعقيدا
م�ن الحال�ة الليبية ،وال س�يما أن دمش�ق تملك أنظم�ة دفاع صاروخية روس�ية
متقدمة بالقرب من مراكز س�كانية ،األمر الذي قد يؤدي إلى س�قوط مدنيين قبل
التمكن من إزالتها.
وأشادت مجددا بموقف إدارة أوباما الرافض لتسليح الثوار ،انطاقا من الخشية
من وقوع األس�لحة في أيدي المتطرفين .وقالت إن إصرار األسد والمسلحين على
تحقيق نصر عسكري يجعل من اتخاذ القرار بالتدخل أكثر تعقيدا.

بعد فشلها في التجربة السابقة

كوريا الشاملية تعتزم إطالق قمر صناعي
جمدد ًا
المستقبل العراقي/وكاالت

ذك�رت وكالة االنب�اء المركزي�ة الكورية ،امس الس�بت ،ان كوريا الش�مالية
تعتزم اطاق صاروخ لوضع قمر اصطناعي في المدار بين  10و 22كانون االول.
ويأتي ذلك بعد س�بعة اش�هر من تجربة فاش�لة اعتبرها الغربي�ون اختبارا خفيا
لصاروخ بعيد المدى يمكن تزويده بقدرات نووية .وقال بيان وزعته وكالة االنباء
الرس�مية ان اللجن�ة الكورية للتكنولوجي�ا الفضائية اكدت انه�ا تريد وضع قمر
اصطناع�ي في المدار بع�د التحليل الذي اجراه علماء الخط�اء ارتكبت لدى خال
عملية االطاق الفاشلة لصاروخ في نيسان .واضاف ان «العلماء في اللجنة حللوا
االخط�اء الت�ي ارتكبت خال عملية االطاق التي جرت في نيس�ان وحس�نوا دقة
القم�ر والصاروخ الناقل له وانجزوا بذلك االس�تعدادات لعملية االطاق» .وتابعت
اللجنة ان الصاروخ سيضع قمرا اصطناعيا للمراقبة في المدار.
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نفذت حملة جديدة لتنظيف الشوارع في قاطع المنصور

أمانــة بغـداد تؤكــد جاهزيتهـا لتصـريـف أي كميـة
ممكــن هطوهلــا من األمطــار
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت أمانة بغداد عل�ى جاهزيتها
لتصري�ف أي كمي�ة ممك�ن هطوله�ا
م�ن األمطار بعد تأهي�ل  1450كم من
شبكات تصريف المياه السطحية .وقال
الوكيل البلدي لألمانة نعيم الكعبي في
تصريح صحفي أمس “تالفينا األخطاء
ف�ي الم�رة الماضي�ة وقمن�ا بتنظيف
ش�بكتنا التي يبلغ طوله�ا  14500كم
بالكامل مع اس�تعداد  150آلية جاهزة
و 200شافطة وكذلك استعنا بالقطاع
الخاص والسيما الشافطات” .وأضاف
“صيانتن�ا مس�تمرة ولدين�ا ف�رق
جوالة لتس�ليك االنس�دادات” .وأوضح
“لدينا مش�اريع مس�تقبلية الستيعاب
األمطار ولدينا مشاريع لزيادة الطاقة
االس�تيعابية لكنه�ا لم تدخ�ل الخدمة
حتى اآلن ألنها مشاريع عمالقة قد تمتد
لس�نة كاملة” .وبين “أما اآلن فحلولنا
آني�ة تعتمد عل�ى ش�بكاتنا وصيانتها
وتحس�ين كفاءتها من خالل تحس�ين
كف�اءة المضخات وتنظيف الش�بكات

وتنظي�م الخط�وط الرئيس�ة وصيانة
وتنظي�ف وزي�ادة المضخات لس�رعة
التصريف وتس�ليك الخطوط الرئيس�ة
والفرعي�ة وانتش�ار آلياتن�ا وكادرن�ا
المتصاص البرك والمس�تنقعات وحل
الطفوح�ات نتيج�ة تراك�م النفاي�ات
واألترب�ة” .وأك�د أن األمان�ة “تداركت

حمافظة كربالء املقدسة
جلنة البيع واإلجيار األوىل
إعالن

األخط�اء الماضي�ة حي�ث أن الطف�ح
اس�تمر ثالثة أي�ام في المط�رة األولى
ويومي�ن ف�ي المط�رة الثاني�ة وإذا لم
تختلط مياه األمطار مع المياه الثقيلة
أو األتربة فس�يتم تصريفها بسهولة”.
م�ن جهة أخرى ،باش�رت أمانة بغداد،
الخميس الماضي ،بتنفيذ حملة جديدة

العدد 439 :

التاريخ 2012/ 11/ 27:

إش�ارة إل�ى كتاب بلدية كربالء المقدس�ة المرق�م (  ) 36633ف�ي ( ) 2012 / 11 /19
وإلحاقا بقرارنا المرقم ( )396في (  ) 2012 / 10 / 15وبالنظر لنكول صاحب الضم األخير
(حبيب فليح جياد) لذا تعلن محافظة كربالء المقدسة لجنة البيع واإليجار األولى عن إيجار
العقارات المدرجة أوصافها أدناه والعائدة إلى مديرية بلدية كربالء المقدسة وذلك بعد مرور
(  ) 15خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف اليومية فعلى
الراغب الحضور في ديوان البلدية أعاله في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا مستصحبا معه
وص�ل التأمين�ات القانونية البالغ�ة (  ) %30من القيمة المقدرة ونس�خة من هوية األحوال
المدنية وبطاقة السكن ويتحمل الناكل أجور نشر اإلعالن والمصاريف األخرى بنسبة ( %2
) من قيمة الضم وأجور اللجنة وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلين وفق قانون (  ) 32لسنه (
 ) 1986المعدل وفي حالة حصول موعد المزايدة في يوم عطلة رسمية ستجري المزايدة في
الي�وم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول بالمزايدة إال صاحب وصل التأمينات أو من يخوله
بتوكيل رس�مي قانوني وعلى الراغب بالمزايدة مراجعة البلدية المعنية  /الواردات قبل بدء
المزايدة لغرض االطالع على الشروط المطلوبة .
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لتنظيف الش�وارع الرئيس�ة والفرعية
واألنفاق والمجسرات وشبكات الصرف
الصحي وتطوي�ر الحدائق والمتنزهات
واكس�اء الش�وارع ضمن قاطع بلدية
المنص�ور .وذك�رت مديري�ة عالق�ات
وإعالم األمان�ة في بيان صحفي تلقت
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أن

“دائ�رة بلدي�ة المنص�ور أع�دت خطة
متكاملة لمضاعفة مس�توى الخدمات
ف�ي المناط�ق الواقعة ضم�ن قاطعها
تشمل تنظيف الشوارع واألزقة الداخلية
واألنفاق والجس�ور والساحات العامة
وأعم�ال تطوير الحدائ�ق والمتنزهات
واألماك�ن الترفيهي�ة العامة واكس�اء
الش�وارع” .وبينت أن “قس�م النظافة
ف�ي الدائ�رة البلدي�ة يواص�ل أعم�ال
تنظيف الشوارع وغسلها ورفع كميات
م�ن األنق�اض والنفاي�ات بواس�طة
الجهدي�ن اآللي والبش�ري ضمن محلة
 ،601فض�ال ع�ن توزي�ع الحاوي�ات
البالس�تيكية للنفاي�ات حفاظ�ا عل�ى
نظافة وجمالي�ة ش�وارع العاصمة”.
وأش�ارت الى ان “مالكات قسم الطرق
ف�ي الدائرة البلدية نفذت حملة مكثفة
لتطوير الش�وارع ش�ملت م�د القالب
الجانبي بواس�طة الماكنة باور كيربر
وتعلية المنهوالت بالمستوى المطلوب
وأعم�ال الرصف بالحجر الملون ضمن
محلت�ي  607،615م�ن اج�ل النهوض
بالواقع الخدمي للعاصمة بغداد”.

التعليم :قبول  800طالب من  5بلدان عربية
يف جامعات بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العال�ي والبح�ث العلمي عن
قبول  800طالب من خمس بلدان عربية مضطربة امنيا
ف�ي جامعات بغداد .وق�ال مدير القب�ول المركزي في
ال�وزارة عبد الوهاب محمد ف�ي تصريح صحفي أمس
أن “الوزارة وافق�ت على طلبات  800طالب من خمس
دول مض��طرب�ة امني�ا وهي س�وريا ومص�ر واليمن
والبحرين وليبيا” .وأوضح أن “الطلبة العرب وزعوا بين
جامعات بغداد عدا المجموعة الطبية فقد أرس�لت إلى

ت

رقم العقار
وموقعه

المساحة

1

حانوت رقم 6
137 / 136 /
عباسية شرقية
قرب المحكمة

10,60م2

مدة
اإليجار

ثالث
سنوات

()4000000
أربعة مليون
دينار� سنويا

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة البيئة عن إجرائها مس�حا ش�امال لضحايا المقذوفات
الحربي�ة في محافظتي ميس�ان وواس�ط بغية حصر أع�داد الضحايا
والعمل لدمج المصابين في المجتمع.
وق�ال مدير عام ش�ؤون األلغ�ام في ال�وزارة عيس�ى الفياض في
تصري�ح صحفي أمس أن “مالكات وزارة البيئة أجرت مس�حا ش�امال
لضحايا المقذوفات الحربية واأللغام في محافظتي ميس�ان وواس�ط
للمس�اهمة في دمج الضحايا من الجرحى ف�ي المجتمع وتوخي بيئة
مناسبة للعيش لهذه الشريحة”.
وأض�اف أنه “نتج عن المس�ح في محافظة ميس�ان خمس�ة آالف
وثمانمئة ضحية وفي واس�ط ثالثة آالف ضحية بين قتيل وجريح فاقد
ألطرافه” ،مؤكدا أن “عملية المسح بدأت أيضا في محافظة ذي قار”.

حمكمة بداءة اهلندية

العدد  /14 /س2010 /
التاريخ 2012/ 9/ 5 :

جاسم رحيم اليارسي

حمافظة كربالء املقدسة
جلنة البيع واإلجيار األوىل
إعالن

العدد 438 :

التاريخ 2012/ 11/ 27:

إشارة إلى كتاب بلدية كربالء المقدسة الم��رقم ( )36634في
(  )2012 / 11 /19وإلحاقا بقرارنا المرقم ( )373في (/ 9 / 19
 )2012وبالنظ�ر لنكول صاحب الضم األخير (عادل توفيق فليح)
لذا تعلن محافظة كربالء المقدسة لجنة البيع واإليجار األولى عن
إيجار العقارات المدرجة أوصافها أدناه والعائدة إلى مديرية بلدية
كربالء المقدسة وذلك بعد مرور (  ) 15خمسة عشر يوما تبدأ من
اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف اليومية فعلى الراغب
الحض�ور في ديوان البلدية أعاله في تمام الس�اعة الثانية عش�ر
ظهرا مس�تصحبا معه وصل التأمينات القانونية البالغة ( ) %30
م�ن القيمة المقدرة ونس�خة من هوية األح�وال المدنية وبطاقة
الس�كن ويتحمل الناكل أجور نش�ر اإلع�الن والمصاريف األخرى
بنس�بة (  ) %2من قيمة الضم وأجور اللجنة وكذلك يتحمل الناكل
فرق البدلين وفق قانون (  ) 32لسنه (  ) 1986المعدل وفي حالة
حص�ول موعد المزايدة في يوم عطلة رس�مية س�تجري المزايدة
ف�ي اليوم الذي يلي العطلة وال يجوز الدخول بالمزايدة إال صاحب
وصل التأمينات أو من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وعلى الراغب
بالمزاي�دة مراجع�ة البلدية المعنية  /ال�واردات قبل بدء المزايدة
لغرض االطالع على الشروط المطلوبة .
ت

عباس محيد هاشم املوسوي
نائب املحافظ  /رئيس اجلنة

البيئة جتري مسح ًا لضحايا املقذوفات
احلربية يف ميسان وواسط

القايض

التاريخ 2012/ 11/ 27:

القيمة التقديرية
بالدينار  -سنويا

أنه�ى مجل�س القضاء األعل�ى إج�راءات تثبيت الوجب�ة األولى من
الحراس القضائيين ،مؤكدا انه سيعمل خالل المدة المقبلة على تحويل
جميع المتعاقدين للمالك الدائم بشكل دفعات.
وذكر المتحدث باس�م مجلس القضاء األعلى القاضي عبد الس�تار
بيرق�دار في تصري�ح صحفي أمس ان�ه “بعد حص�ول موافقة رئيس
مجل�س القض�اء األعل�ى القاضي مدح�ت المحمود تق�رر تثبيت 750
حارسا قضائيا من المتعاقدين مع السلطة القضائية بعد إكمال اللجنة
المتخصصة لهذا الشأن إجراءاتها” .وتابع بيرقدار أن “أسس المفاضلة
بي�ن المتعاقدين كانت على وفق ب�دء التعاقد منذ  ،2003واالس�تمرار
عن عدم
بالعم�ل من دون انقطاع ،وعدم وجود قيد جنائي فضال
وجود عقوبات أو مؤش�رات سلبية على الحارس
القضائي”.
وبي�ن أن “المتعاق�د المش�مول بالتثبيت
سيكون مخيرا أما بتحويله على المالك الدائم
أو البق�اء على صيغة العقد” ،مؤكدا أن “هذه
الوجب�ة تع�د األولى وس�تليها دفع�ات أخرى
يت�م تثبيتهم خالل الم�دة المقبلة وصوال إلى
تحوي�ل جمي�ع الح�راس القضائيين على
المالك الدائم”.

إلى  /المطلوب إطفاء حق التصرف بحقهم كل من
حمي�د احمد مرزة ومع�ز محمد مهدي واية محمد مهدي القزويني وزهرة محمد مهدي وضياء حس�ن القزويني
ورضا القزويني وصالح حس�ن القزويني ورضا محس�ن القزويني ومهدي محسن القزويني وعلي محسن القزويني
ومحمد محس�ن القزويني وصالح محس�ن القزويني وفاطمة محس�ن القزويني وزهرة محس�ن القزويني وصفية
محس�ن القزويني وجعفر محمد علي القزويني وفاقت محس�ن القزويني وفاطمة محس�ن القزويني وفخرية عالء
الدين ومنى عالء الدين ومحمد حسين ومهدي هادي القزويني وجواد هادي القزويني وعلي هادي القزويني ومحسن
ه�ادي القزوين�ي وتقي هادي القزويني وش�فيقة هادي القزويني وانيس�ة هادي القزويني وزه�رة هادي القزويني
ومرزة موسى مرزة جعفر وشجاع عالء الدين موسى ورضا محسن ومحمد حسن شامي وعبد الله علي جعفر وحيد
عجيل علي وصفية عجيل علي وصاحب س�لمان عبد الله وعالء محمد س�لمان وعلي�ة كاظم نجم وحيدر عجيل علي
صفية عجيل علي وعلية س�عود وصالح عباس عجيل علي وثامر عباس عجيل وكاظم عجيل علي واحمد عجيل علي
وشروق عباس عجيل علي عباس عجيل علي.
أق�ام مدي�ر عام الهيئة العامة للطرق والجس�ور إضاف�ة لوظيفته الدعوى المرقمة أعاله يطل�ب فيها اطفاء حق
التصرف عن مس�احة  17اولك و 47م 2عبد عونيات وذلك لغرض إنش�اء طريق جسر الهندية الثاني ولمجهولية محل
أقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفتين محليتين على موعد المرافعة ولعدم حضوركم صدر بحقكم القرار الغيابي المرقم
 /14اس�تمالك 2010 /ف�ي  2012 /10 / 24وعن�د عدم حضوركم أو من ينوب عنكم قانونا س�وف يكتس�ب القرار
درجة البتات.

العدد 434 :

إلحاق�ا بإعالنن�ا المرق�م (  ) 381ف�ي ( ) 2012 / 10 /8
وبالنظر لعدم تقدم راغب لذا تعلن محافظة كربالء المقدسة
لجنة البيع واإليجار األولى عن إيجار العقار المدرجة أوصافه
أدن�اه والعائد إل�ى مديرية كربالء المقدس�ة وذلك بعد مرور
( )15خمس�ة عش�ر يوما تبدأ من اليوم التالي لنش�ر اإلعالن
في إحدى الصحف اليومية  ،فعلى الراغب الحضور في ديوان
البلدية أعاله في تمام الس�اعة الثانية عشر ظهرا مستصحبا
مع�ه وصل التأمين�ات القانوني�ة البالغة ( )%30م�ن القيمة
المقدرة ونسخة من هوية األحوال المدنية والبطاقة التموينية
وبطاقة الس�كن ويتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور نشر
اإلع�الن والمصاريف األخرى بنس�بة (  ) %2م�ن قيمة الضم
وأج�ور اللجن�ة وف�ي حالة حص�ول موعد المزاي�دة في يوم
عطلة رس�مية س�تجري المزايدة في اليوم ال�ذي يلي العطلة
وال يجوز الدخول بالمزايدة إال صاحب وصل التأمينات أو من
يخوله بتوكيل رسمي قانوني .

بغداد  /المستقبل العراقي

جامع�ات المحافظات األخرى” .ص�وكان وزير التعليم
العال�ي والبح�ث العلمي علي األديب ق�د وجه في وقت
سابق بتسهيل قبول وانتقال الطلبة العراقيين العائدين
من البل�دان المضطربة امنيا ف�ي الجامعات والمعاهد
العراقية مع اس�تثناء العائدين من س�وريا من ش�رط
جل�ب المستمس�كات
األصولي�ة التي تش�مل
جملس القضاء األعىل
الوث���ائ�ق وتوقيعهم
عل�ى تعه�دات خطي�ة
رئاسة حمكمة استئناف كربالء االحتادية
بجلبها.

عباس محيد هاشم املوسوي
نائب املحافظ  /رئيس اجلنة

حمافظة كربالء املقدسة
جلنة البيع واإلجيار األوىل
إعالن

يثبت  750حارس ًا قضائي ًا عىل
القضاء ّ
املالك الدائم

1

رقم العقار
وموقعه

المساحة

ساحة وقوف
السيارات  /قرب
دائرة المرور

5600م2

مدة
اإليجار
سنة
واحدة

القيمة
التقديرية
40,000,000
فقط أربعون
مليون دينار
سنويا

عباس محيد هاشم املوسوي
نائب املحافظ  /رئيس اجلنة

ديوان الوقف الشيعي
قسم العقود احلكومية
إعالن مناقصة رقم ()2012 / 89
يعلن ديوان الوقف الش�يعي /قسم العقود الحكومية عن إجراء المناقصة الخاصة ب� (كشف هدم
وإعادة بناء جامع وادي السالم) في محافظة (كربالء المقدسة) فعلى الشركات والمقاولين الراغبين
في التقديم من ذوي الخبرة واالختصاص والمؤهلين وفق الشروط أدناه وممن يحملون هوية التصنيف
ال تق�ل عن الدرجة (الثامنة) التي تؤهلهم لالش�تراك بالمناقصة س�ارية المفع�ول وصادرة من وزارة
التخطيط (أصلية) مراجعة مقر قسم العقود الحكومية في الكاظمية المقدسة لتسلم وثائق االشتراك
بالمناقص�ة مقابل مبلغ قدره ( )50,000خمس�ون أل�ف دينار غير قابلة لل�رد وتقديم عطاءاتهم في
أغلفة مغلقة ومختومة (ومدرج عليها رقم المناقصة واس�م العمل) إلى سكرتير لجنة فتح العطاءات
في ديوان الوقف الش�يعي في بغداد وس�يكون أخر موعد لقبول العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة
ظه�ر ي�وم (االثنين) الموافق ( 2012 / 12 / 17على أن تكون م�دة نفاذية العطاء بضمنها التأمينات
االولية ال نقل عن ثالثة أش�هر) ويتحمل من ترس�و عليه المناقصة أجور نشر االعالن ومراجعة شعبة
التعاقدات إلبرام العقد وخالل أربعة عشر يوما من تاريخ اإلحالة.
الشروط والمستمسكات والوثائق المطلوبة-:
 .1تأمينات أولية قدرها ( )% 1بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء.
 .2كتاب براءة ذمة نافذة من الضريبة معنونة الى ديوان الوقف الشيعي.
 .3تحديد مدة تنفيذ العمل.
 .4هوية اتحاد المقاولين مجددة (أصلية او مصورة) او هوية تصنيف الشركات صادرة من وزارة
التخطي�ط على أن تكون الهوية (خضراء اللون) معتمدة وس�ارية المفعول عند اإلحالة وتوقيع العقد
وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط.
 .5وصل شراء الكشف التخميني (النسخة األصلية).
 .6شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة مهنة المقاولين.
 .7تكون األس�عار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مس�تندات العطاء
ومختومة بختم المقاول ومدون فيه المجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة.
 .8تخض�ع المقاول�ة المنبثقة ع�ن هذه المناقصة للتعليم�ات الخاصة بتنفي�ذ العقود الحكومية
النافذة والشروط العامة للمقاوالت المدنية والكهربائية.
 .9تقديم حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني ألخر سنة مالية بالنسبة للشركات.
 .10تلتزم الش�ركة المتعاقدة القيام بالتأمين على اعمال المقاولة لدى ش�ركات التأمين المعتمدة
من قبل وزارة المالية.
 .11قائمة باالعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية.
 .12على الش�ركة او المقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العم�ل وتفاصيل ونوع المعدات المزمع
استعمالها في تنفيذ العمل.
 .13عل�ى الش�ركة او المقاول تقديم منهاج العم�ل مع تقديم وثائق ومؤهالت الكادر الهندس�ي
والفني واالداري العاملين رسميا في الشركة.
 .14ال تقب�ل مراجع�ة المخولين بكتب من الش�ركة وتقب�ل فقط مراجعة الوكي�ل بوكالة قانونية
نافذة.
 .15ال يقبل أي تحفظ يقدم من قبل المقاول بخصوص شروط المناقصة.
E-mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com
•مالحظ�ة/الدائ�رةغي�رملزم�ةبقب�ولاوط�أالعط�اءات.
• مالحظة /في حال مصادقة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه.
• مالحظة /اس�تنادا الى كتاب وزارة التجاري المرقم  4969في  2011 / 2 / 10س�وف يتم حجب
البطاقة التموينية على من ترسو عليه المناقصة.
• مالحظ�ة /على الش�ركة أو المقاول مراجعة الدائرة الهندس�ية لالستفس�ار ع�ن األمور الفنية
والتصميمية والخاص بالمشروع.

مدير قسم العقود احلكومية
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العدد ( )393االحد  2كانون االول 2012
www. almustaqbal .com

ثالثة مقترحات أخرت سن تشريع يراقب عملها

رسائل "أجب واربح "  ..ترهق الجيوب  ..ونواب يطالبون بتشريع يحمي المواطن !!
بغداد /المستقبل العراقي

"ويه اسياس�يل اتص�ل برقمك الدويل املفضل بأقل س�عر
يف العراق"" ،وحجي بكيفك “فقط اش�راك"" ،استلم رصيد
تعبئة ب� 35000دينار من زين فقط رد عىل السؤال القادم"،
"ك�ورك تقدم لك أفضل الخدمات وبأس�عار تخفيضية فقط
اش�رك" ،عبارات ورس�ائل للرسق�ة واالحتي�ال باتت تمطر
يوميا ً عىل اغلب مشركي الخطوط املدفوعة مسبقا ً لرشكات
االتصاالت الثالثة يف العراق "آسياسيل وزين العراق وكورك"
تس�تعملها هذه الرشكات لرسقة أموال املواطنني عرب نصب
كمني يوهم املشرك بأنه سريبح املاليني خالل اشراكه بلعبة
م�ع احد موظفي الرشكة ليجد نفس�ه يخرس جزءا من ماله
ع�ىل رشاء كارت�ات االتصال".مجل�س النواب وض�ع قانونا
للح�د من عملي�ات الرسقة يف وض�ح النهار لك�ن "ما خفي
أعظ�م" وان بعض املس�ؤولني والكتل السياس�ية مرتبطون
بهذه الرشكات.عضو لجنة الخدمات واألعمار النائب كميله
املوس�وي ،وصفت عند حديثه�ا لوكالة الصحافة املس�تقلة
"إيبا" :الخروق�ات وعمليات النصب واالحتيال عىل املواطنني
م�ن قب�ل رشكات االتص�ال ب�"املهزلة والضح�ك عىل عقول
املواطن�ني" ،مبين�ه :أن بعض املواطنني يغفل�ون عن عملية
النص�ب والرسقة التي تقوم به�ا رشكات االتصال من خالل
بعث رس�الة تتضمن إن املواطن حام�ل الرقم "الفالني" هو
الفائ�ز بكذا مليون ،لك�ن يجب عليه أن يجيب عىل األس�ئلة
التالي�ة "ما ال�ذي يدفع باملواطن إىل اإلجابة عن كل األس�ئلة
التي توجهها الرشكة من خالل الرس�ائل واستقطاع الرصيد
ويف النهاي�ة ال يربح س�وى نق�اط تدل عىل ان�ه كان يف لعب
مع أحد موظفي الرشكة ويع�د فائزا بنقاط تربيحية مقابل

خس�ارته مبلغا من املال عىل رشاء كارت�ات االتصال .وقالت
عض�و لجن�ة الخدمات :مع ش�ديد األس�ف ،هن�اك رشكات
تحت�ال ع�ىل املواطنني يف رس�ائل وهمية واس�تقطاع رصيد
إض�ايف عىل كل دقيقة اتصال دويل أو داخيل ما يدفع باملواطن
إىل رشاء كارتات االش�راك الشهري مع الرشكة ،منوّهة بأن
الح�ل الوحيد إليقاف "مهزل�ة" رشكات االتصال هو ترشيع
قانون االتصاالت واملعلوماتية.وبينت املوسوي :هناك قانون
لالتص�االت وضع منذ عام  ،2009لكن إىل يومنا هذا يراوح يف
أروقة الربملان دون ترشيع ألس�باب سياسية أكثر من كونها
فني�ة ،الفت�ه إىل ،أن قانون االتص�االت واملعلوم�ات يتضمن
السيطرة عىل جميع قنوات االتصال وتمنع عمليات التنصت
واالحتيال عىل املوطن .وأوضحت املوسوي :أن نقطة الخالف
يف ه�ذا القانون منذ  2009هو م�ادة  11التي تنص عىل عدم
تمليك البن�ى التحتية لالتص�االت للرشكات الحائ�زة عليها،
كاشفة عن ظهور ثالثة مقرحات بشأن هذه املادة تتضمن
آراء ثالث كتل سياس�ية "التحالف الوطني وائتالف العراقية
والتحالف الكردستاني" كانت سببا ً يف عدم ترشيع القانون.
وبين�ت :أن آراء الكت�ل الثالث بخصوص م�ادة  11حيث
التحال�ف الوطني مع عدم تملي�ك البنى التحتية إىل الرشكات
الحائ�زة ويفض�ل ضمه�ا إىل األم�ن الوطن�ي ،أم�ا التحالف
الكردس�تاني مع تمليك البن�ى التحتية لل�رشكات االتصال،
وائت�الف العراقية مع تمليك البن�ى وضمها إىل األمن الوطني
لكي يتابع أعمالها.
وتابعت :أن جميع هذه املقرحات درست بجدية ووضعت
يف قب�ة الربمل�ان للتصويت عىل أحد ه�ذه املقرحات لترشيع
القانون لكن بعض القضايا األخرى تزامنت مع التصويت عىل

القانون.
م�ا
أ
عض�و اللجن�ة
االقتصادية النائب
س�لمان املوس�وي،
فكش�ف :ع�ن وج�ود
كتل سياس�ية مس�تفيدة من
ع�دم ترشي�ع قان�ون االتص�االت
واملعلومات الذي يش�كل رادع كبري
أم�ام عمليات االحتي�ال والنصب
ع�ىل أم�وال العراقي�ني ،مبيناً:
أن كل م�رة يض�ع قان�ون
االتص�االت واملعلوماتي�ة
يف جدول أعم�ال مجلس
الن�واب تب�ز مش�كلة
تعرقل س�ري الجلسة
ويؤجل القانون.
وقال :أن بعض
رشكات االتص�ال
مرتبط�ة ببع�ض
النواب واملسؤولني
ويستفيدون منها
أم�واالً طائل�ة ما
يدفعهم إىل عرقلة
جلس�ة الن�واب

المناطق الحرة :جملة إجراءات لتسهيل عمل المستثمرين
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة أمس جملة إجراءات لتسهيل عمل
املس�تثمرين ،داعية إىل إقامة املش�اريع االس�تثمارية التجارية والصناعية
والخدمي�ة .وقال مدير الهيئة العامة للمناطق الحرة صباح القييس يف بيان
صحف�ي أن "املناطق الحرة وضعت جملة من اإلجراءات التي تس�هل عمل
املس�تثمر من بينها منح اإلجازة االس�تثمارية من دون وجود أي معوقات
والتنس�يق مع الجه�ات ذات العالقة بمنح املوافق�ات كاإلدخال الجمركي
املؤقت للس�يارات واآللي�ات واملعدات الداخلة يف مش�اريع املناطق الحرة".
وأوضح أن "االس�تثمار له دور كبري يف تحقي�ق التنمية االقتصادية للبلد"،
داعي�ا ً املس�تثمرين املحلي�ني واألجانب إىل "إقامة املش�اريع االس�تثمارية

التجاري�ة والصناعي�ة والخدمي�ة يف املناطق الح�رة" .يذك�ر ان الحكومة
ب�دأت بإجراءات التنس�يق م�ع إي�ران واألردن وتركي�ا وس�ورية لتحويل
س�احات التبادل التجاري املش�ركة إىل مناطق حرة .وكانت الهيئة العامة
للمناط�ق الح�رة التابعة لوزارة املالي�ة أعلنت ،يف  17من الش�هر الجاري،
توفر مساحات واس�عة من األرايض للمستثمرين املحليني والدوليني ،فيما
أملحت إىل أن االمتيازات ،من أهم أسباب زيادة الطلب عىل االستثمار .ويضم
العراق ثالث مناطق حرة رئيس�ة وتق�ع يف كل من خور الزبري بالبرصة ويف
فليفل بمحافظة نينوى وكذلك يف القائم باالنبار .وتسعى الحكومة إىل بناء
مناط�ق إضافية لتش�مل محافظات ع�دة من الجنوب فض�ال عن مناطق
رئيسة يف بغداد.

خصصت  200دونم لبناء جامعة الزبير
إنشاء مستشفى بكلفة  69مليار دينار في البصرةالمركزي
البصرة /المستقبل العراقي
أعل�ن رئي�س املجل�س البل�دي يف قضاء
الزبري يف البرصة وليد خالد ،الجمعة الفائتة،
ع�ن تنفيذ حكومت�ه املحلية م�رشوع بناء
مستشفى بكلفة  69مليار دينار ،وتخصص
 200دون�م لبناء جامعة الزب�ري .وقال خالد
يف ترصي�ح أورده موقع "ش�فق نيوز" أنه
"يج�ري تنفي�ذ مجموع�ة من املش�اريع يف
القضاء منها بناء مستشفى بكلفة إجمالية
تبلغ تسعة وس�تني مليار دينار ،وتم تثبيت
املوق�ع املخصص لبناء جامع�ة الزبري عىل
مس�احة تبل�غ مئتي دون�م" .وأش�ار إىل
أن "قط�اع الربي�ة اخذ الج�زء األكرب
م�ن املوازن�ة ومش�اريع يف قطاع�ات
الكهرباء وامل�اء" ،مبين�ا أن "املجلس
املحيل يعك�ف حاليا ً ع�ىل إعداد خطة
املوازنة للعام  2013لغرض إرسالها إىل

وزارة التعليم العالي
رئاسة جامعة واسط
شعبة العقود الحكومية

مجلس املحافظة" .يشار إىل أن قضاء الزبري
هو اكرب االقضية يف محافظة البرصة ويضم
اك�رب الحق�ول النفطية يف الع�راق وحصلت
مجموع�ة م�ن ال�رشكات العاملي�ة عىل
عقود كبرية الس�تغالل النف�ط والغاز
يف القضاء ع�ن طريق
ج�والت الراخيص ،يف
الوقت الذي يعيش فيه
معظم س�كان القضاء تحت خط
الفق�ر ،كم�ا

يعاني األه�ايل من نقص كب�ري يف الخدمات
األساس�ية وانتش�ار البطال�ة
وتف�ي ح�االت العن�ف التي
يشهدها القضاء.

رئاسة جامعة واسط

تعلن رئاس�ة جامعة واس�ط  /ش�عبة العقود الحكومي�ة يف مدينة
الك�وت عن وج�ود املناقصات العام�ة املدرجة تفاصيله�ا يف أدناه ضمن
املوازن�ة الجاري�ة  /للتبوي�ب  /س�يارات صال�ون (ق/1 /2 /1 /31 /
 – ) 1س�يارات عم�ل (ق – )3 /1 /2 /1 /1 /31 /حاف�الت (ق/31 /
 )4 /1 /2 /1 /1فع�ىل الراغب�ني باالش�راك مم�ن توجد لديه�م القدرة
والكفاءة م�ن ذوي االختصاص من املكاتب وال�رشكات  /وزارة التجارة
 ..وتمتلك ش�هادة تأس�يس مصدق�ة وإجازة ممارس�ة املهنة بالنس�بة
للرشكات واملكاتب املجازة رس�ميا مراجعة ديوان رئاس�ة جامعة واسط
 /ش�عبة العقود الحكومية للحصول عىل كافة مستندات املناقصة والتي
تشتمل عىل( مواصفات – جداول الكميات -الرشوط العامة للمناقصة –
تعليمات إىل مقدمي العطاءات – استمارة تقديم العطاء -نسب الرجيح)
مقاب�ل املبلغ املذكور أدناه وهو غري قابل لل�رد ..علما أن مبلغ التأمينات
األولية هو بنس�بة ( )1%من مبلغ العطاء تقدم عىل ش�كل صدك مصدق
أو خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رس�مي من مرصف عراقي معتمد
ويذكر فيها اسم ورقم املناقصة وان ال يكون مرشوطا ويدفع حني الطلب
وتذك�ر فيه م�دة نفاذيته وان يك�ون صادرا من احد مص�ارف محافظة
واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكروني للم�رصف الصادر منه وبتوقيع
املدي�ر العام او املدير املفوض أو من ين�وب عنهما يؤيد فيه صحة صدور
ذلك الخطاب باس�م (جامعة واسط /الش�ؤون املالية) نافذة ملدة ال تقل
ع�ن ( ) 90تس�عون يوما تبدأ من تاريخ غل�ق املناقصات املؤرش أمام كل
مناقص�ة يف الجدول أدناه ع�ىل ان تكون التأمينات باس�م املدير املفوض
للرشكة او املجهز علما ان مدة نفاذ العطاء(  ) 90تس�عون يوما تبدأ من
تاري�خ غلق املناقصات ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب
عليه اس�م ورقم املناقصة مع التوقيع عىل جميع صفحات ومس�تندات
املناقص�ة وت�ودع ل�دى مق�رر لجنة فت�ح العط�اءات يف صن�دوق حفظ
العطاءات يف ش�عبة العقود الحكومية  ..وتع�د الرشوط املنصوص عليها
وكت�اب اإلحال�ة مع هذا اإلعالن جزءا ال يتجزأ م�ن العقد الذي يتم ابرامه
م�ع املجه�ز او الرشكة الذي تحال بعهدته املناقصة ،ويتحمل من ترس�و
علي�ه املناقص�ة أجور الن�رش واإلعالن ولكاف�ة املراحل  ..علم�ا أن موعد
غلق املناقصة س�يكون يف الساعة الحادية عرش صباحا وحسب التواريخ
املؤرشة إزاء كل مناقصة وبعدها ال يقبل أي عطاء .وللمزيد من املعلومات
حول املستمسكات املطلوبة والرشوط العامة للمناقصة .يرجى مراسلتنا
عىل الربيد االلكرون�ي ( ) govcont2010@yahoo.comأو مراجعة مركز
بيع مستندات املناقصة يف شعبة العقود الحكومية مالحظة  /تكون كافة
مستندات السيارات واملنفيس باسم جامعة واسط.

عامة

رقمها

موضوع المناقصة

مدة
التجهيز

وقت
وتاريخ
ومكان غلق
المناقصة

وقت وتاريخ
ومكان انعقاد
المؤتمر الخاص
باإلجابة على
استفسارات
المشاركين

مبلغ بيع
العطاء

 /3جارية2012 /

تجهيز سيارات وبالمواصفات المذكورة
أدناه
 -1تويوتا الندكروز VXR
م منشأ ياباني موديل
 2013ابيض اللون كامل
المواصفات وحسب
االعداد المطلوبة في
جدول الكميات
 -2تويوتا هايلوكس دبل
قمارة – كير اوتوماتيك
كامل المواصفات موديل
 2013ابيض اللون امتياز
ياباني وحسب االعداد
المطلوبة في جدول
الكميات
 -3تويوتا كوستر  30راكب
بنزين منشأ ياباني
موديل  2013كامل
المواصفات وحسب
االعداد المطلوبة في
جدول الكميات
 -4تويوتا افلون موديل
 2013ابيض اللون منشأ
ياباني كامل المواصفات
في جدول الكميات
 -5تويوتا 4RUNNER
دفع رباعي  2013منشأ
ياباني  4سلندر ابيض
اللون كامل المواصفات
وحسب االعداد المطلوبة
في جدول الكميات
 -6تويوتا هايسة  14راكب
ياباني ابيض اللون
موديل  2013كامل
المواصفات وحسب
األعداد المطلوبة في
جدول الكميات
 -7تويوتا هايلوكس دبل
قمارة دفع رباعي 4
 4×4ابيض اللون امتياز ياباني موديل
 2013كامل المواصفات وحسب االعداد
المطلوبة في جدول الكميات .
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/12 /11
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 2012في رئاسة
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200000
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األستاذ الدكتور
تقي علي موسى الموسوي
رئيس جامعة واسط

رئاسة جامعة واسط

العدد 20845 :
2012/11/29م
/14محرم 1434 /هـ

م  /إعالن للمرة األولى

تعلن رئاس�ة جامعة واس�ط  /ش�عبة العقود الحكومية الكائنة يف مدينة الكوت عن وجود املناقصة العامة املرقمة (  / 8استثمارية
 ) 2012 /ملرشوع ( أقس�ام علمية لكلية الربية ( )A1مكون مجمع قاعات ومختربات دراس�ية لكلية الربية  /موقع العزيزية  /بناية
تتكون من طابق اريض وطابقني أول وثاني تحتوي عىل قاعات دراس�ية وغرف لألس�اتذة ومجاميع صحية يف كل طابق وس�لم خارجي
وممرات خارجية ) ضمن املوازنة االستثمارية لسنة  /2012التبويب  /النوع ( )2تفصيل ( )12التسلسل ( .)15فعىل الراغبني باالشراك
مم�ن توج�د لديه�م القدرة والكفاءة م�ن ذوي االختصاص والذي�ن يحملون هوية تصني�ف املقاولني (الدرجة  /الخامس�ة  /الصنف /
إنش�ائية  /حدا أدنى) نافذة ووفق النموذج النافذ واملعتمد من قبل وزارة التخطيط وتكون خاضعة لتأييد صحة الصدور ومن الرشكات
املتخصصة واملسجلة يف دائرة تسجيل الرشكات  /وزارة التجارة  ..وتمتلك شهادة تأسيس مصدقة ،مراجعة ديوان رئاسة جامعة واسط
 /شعبة العقود الحكومية للحصول عىل كافة مستندات املناقصة وهي تشتمل عىل ( املخططات � املواصفات � جداول الكميات الرشوط
العامة للمقاوالت � تعليمات إىل مقدمي العطاءات � اس�تمارة تقديم العطاء -اس�تمارة الرجيح ) مقابل مبلغ قدره ( )250000مائتان
وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد  ..علما بأن مبلغ التأمينات األولية هو بنس�بة ( )1%من مبلغ العطاء تقدم عىل ش�كل صك
مصدق أو خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رس�مي من مرصف عراقي معتمد ويذكر فيها اس�م ورقم املناقصة وان ال يكون مرشوطا
ويدفع حني الطلب وتذكر فيه مدة نفاذيته وان يكون صادرا عن احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف
الص�ادر عن�ه وبتوقيع املدير العام أو املدير املفوض أو من ينوب عنهما ويؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باس�م ( جامعة واس�ط /
الش�ؤون املالية) يكون نافذا ملدة ال تقل عن ( )90تس�عني يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات باسم املدير املفوض
للرشكة أو املقاول علما بان مدة نفاذ العطاء ( )90تسعني يوما تبدأ من تاريخ غلق املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم
مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع التوقيع عىل جميع صفحات ومستندات املناقصة وتودع لدى مقرر لجنة فتح العطاءات يف صندوق
حف�ظ العط�اءات وتع�د الرشوط املنصوص عليها وكت�اب اإلحالة مع هذا اإلعالن ج�زءا ال يتجزأ من العقد الذي يت�م إبرامه مع املقاول
أو الرشك�ة الت�ي تحال بعهدتها املناقصة ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن لكافة املراح�ل  ..علما بان موعد غلق
املناقص�ة س�يكون يف الس�اعة الحادية عرشة صباحا من يوم ( األربع�اء ) املوافق  2012 / 12 / 12وبعده�ا ال يقبل أي عطاء علما بان
موعد انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة س�يكون يف يوم الخميس املوافق  2012 / 12 / 6يف قسم
الشؤون الهندسية  /رئاسة الجامعة يف تمام الساعة العارشة صباحا للمزيد من املعلومات حول املستمسكات املطلوبة والرشوط العامة
للمقاول�ة يرجى مراس�لتنا عىل الربي�د االلكروني ( )govcont2010@yahoo.comأو مراجعة مركز بيع مس�تندات املناقصة يف ش�عبة
العقود الحكومية .
األستاذ الدكتور
تقي علي موسى الموسوي
رئيس جامعة واسط
29/11/2012م
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وزارة التعليم العالي
رئاسة جامعة واسط
شعبة العقود الحكومية

ليتس�نى له�م ع�دم ترشي�ع القانون،
مؤكداً :أن قان�ون االتصاالت أصبح
مرشوعا سياس�يا ولي�س مرشوعا
لحل القضايا املتعلقة بالفساد املايل
والخروق�ات والنص�ب واالحتي�ال .وأكد:
أن جلس�ة الخميس تضمنت التصويت عىل
قانون االتص�االت لكن الخالف�ات التي حدثت
مابني ائتالف العراقية والتحالف الوطني عىل بيان
لجنة املرأة سببا ً يف عدم أكمال الجلسة ورفعها إىل
يوم السبت  ،معتربا :أن جميع هذه الخالفات هي
مس�رية من عنارص سياسية مدعومة لصالح عدم
ترشيع القانون لتس�تمر رشكات النصب واالحتيال
ع�ىل املواطن�ني .وطالب عض�و اللجن�ة االقتصادية
بترشي�ع قان�ون االتص�االت بأرسع وق�ت إليقاف
ال�رشكات املتجاوزة عىل امل�ال العام وأموال
املواطنني ومحاس�بتهم اشد الحساب .أما
من جان�ب املحلل االقتص�ادي لطيف عبد
س�الم العكي�يل فحمل يف ترصي�ح للوكالة
نفس�ها :مجلس النواب املسؤولية الكاملة
لع�دم ترشيعهم لقانون يحمي املواطن من
احتي�ال رشكات االتص�ال .وق�ال العكييل:
توجد أس�اليب كث�رية ومفاجئ�ة لعملية النصب
ورسق�ة أموال املواطنني وم�ن ضمنها االتصال من
رقم وهم�ي يوهم املواطن بأنه اتص�ال دويل لكن عند
فق�ط اإلجاب�ة عىل ه�ذا االتص�ال سيس�تقطع جميع
رصي�د املش�رك ويدفع ب�ه إىل معودة تعب�ئ رصيد آخر

وآخ�ر إىل أن ي�رصف جزء م�ن أمواله عىل كارت�ات االتصال
م�ن دون فائ�دة .وأك�د :أن الس�بب يف اس�تمرار نصب هذه
ال�رشكات لع�دم وجود قان�ون يقف ضد أي�ة عملية للنصب
ورسق�ة املال الع�ام االلكروني .ووصف املحل�ل االقتصادي:
ممارس�ات ه�ذه ال�رشكات بال�ال حضاري�ة واملعيب�ة عىل
مث�ل هك�ذا رشكات كبرية ومربحة تبح�ث عن رسقة جيوب
املواطن�ني ،مطالباً :الحكومة ومجل�س النواب بالوقوف ضد
هذه الرشكات وترشيع قانون االتصاالت واملعلومات ليضمن
حقوق املواطن البس�يط .وكش�فت هيئة اإلعالم واالتصاالت
ع�ن أن رشكات الهاتف النقال يف العراق ترسق املش�ركني يف
الخدم�ات التي تقدمه�ا ,مؤكدة أن هناك اس�تقطاعات غري
منتظمة ألج�ور املكاملات املحلية والدولي�ة .وقالت الهيئة يف
بيان صحف�ي "أن كالً من رشكة (زين العراق ،وآسياس�يل،
وك�ورك) ،تقوم باس�تقطاعات إضافية وغ�ري منتظمة لكل
املكاملات املحلية والدولي�ة" ،مبينة "أنها غري مطابقة ملا هو
معل�ن بقائمة األس�عار الخاصة بالع�روض املقدمة من قبل
هذه ال�رشكات ،حيث تراوحت نس�بة هذه االس�تقطاعات
بزيادة ثاني�ة واحدة لكل اتصال".وأوض�ح البيان "انه وبعد
إجراء الفحوصات م�ن قبل اللجنة وزيارتها إىل مقر رشكات
الهاتف النق�ال ورشكات الهاتف الالس�لكي الثابت ،وفحص
منظوم�ة ال�� INالخاصة به�ذه الرشكات ،تب�ني أن كالً من
رشكة زين العراق ،وآسياس�يل ،وكورك ،تقوم باستقطاعات
إضافية وغري منتظمة لكل املكامل�ات املحلية والدولية ،وأنها
غري مطابقة ملا هو معلن بقائمة األسعار الخاصة بالعروض
املقدمة م�ن قبل هذه الرشكات ،حيث تراوحت نس�بة هذه
االستقطاعات بزيادة ثانية واحدة لكل اتصال".

رئاسة جامعة واسط
م  /إعالن للمرة األولى

العدد 20846 :
2012/11/29م
/14محرم 1434 /هـ

تعلن رئاسة جامعة واسط  /شعبة العقود الحكومية الكائنة يف مدينة الكوت عن وجود املناقصة العامة املرقمة (  / 7استثمارية /
 ) 2012ملرشوع أقسام علمية لكلية الربية (( A1مكون مجمع قاعات ومختربات دراسية لكلية الربية  /موقع الحي  /بناية تتكون
من طابق اريض وطابقني أول وثاني وتحتوي عىل قاعات دراسية وغرف لألساتذة ومجاميع صحية يف كل طابق وسلم خارجي وممرات
خارجية ) ضمن املوازنة االس�تثمارية لس�نة  /2012التبويب  /النوع (  ) 2تفصيل ( )12التسلس�ل ( )15فعىل الراغبني باالشراك ممن
توجد لديهم القدرة والكفاءة من ذوي االختصاص والذين يحملون هوية تصنيف املقاولني (الدرجة  /الخامس�ة  /الصنف  /إنش�ائية /
حدا أدنى ) نافذة ووفق النموذج النافذ واملعتمد من قبل وزارة التخطيط وتكون خاضعة لتأييد صحة الصدور ومن الرشكات املتخصصة
واملس�جلة يف دائرة تس�جيل الرشكات  /وزارة التجارة  ..وتمتلك شهادة تأس�يس مصدقة ،مراجعة ديوان رئاسة جامعة واسط  /شعبة
العقود الحكومية للحصول عىل كافة مس�تندات املناقصة وهي تش�تمل عىل ( املخططات � املواصفات � جداول الكميات الرشوط العامة
للمق�اوالت � تعليم�ات إىل مقدم�ي العطاءات � اس�تمارة تقديم العطاء � اس�تمارة الرجي�ح ) مقابل مبلغ ق�دره (  )250000مائتان
وخمس�ون ألف دينار عراقي غري قابل للرد  ..علما بان مبلغ التأمينات األولية هو بنس�بة ( )1%من مبلغ العطاء تقدم عىل ش�كل صك
مصدق أو خطاب ضمان صادر بموجب كتاب رس�مي من مرصف عراقي معتمد ويذكر فيها اس�م ورقم املناقصة وان ال يكون مرشوطا
ويدفع حني الطلب وتذكر فيه مدة نفاذيته وان يكون صادرا عن احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف
الص�ادر عن�ه وبتوقيع املدي�ر العام أو املدير املف�وض أو من ينوب عنهما ويؤيد فيه صحة صدور ذلك الخطاب باس�م ( جامعة واس�ط
 /الش�ؤون املالي�ة ) يك�ون نافذا ملدة ال تقل عن (  ) 90تس�عني يوما تبدأ من تاري�خ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات باس�م املدير
املفوض للرشكة او املقاول علما بان مدة نفاذ العطاء (  ) 90تسعني يوما تبدآ من تاريخ غلق املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق
ومختوم مكتوب عليه اس�م ورقم املناقصة مع التوقيع عىل جميع صفحات ومس�تندات املناقصة وتودع لدى مقرر لجنة فتح العطاءات
يف صن�دوق حف�ظ العطاءات وتعد الرشوط املنصوص عليها وكتاب اإلحالة مع هذا اإلع�الن جزءا ال يتجزأ من العقد الذي يتم ابرامه مع
املق�اول او الرشكة التي تحال بعهدتها املناقصة ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة أجور النرش واإلعالن لكافة املراحل ..علما بان موعد
غل�ق املناقصة س�يكون يف الس�اعة الحادية عرشة صباحا من يوم ( الخميس) املواف�ق  2012 / 12 / 13وبعدها ال يقبل أي عطاء علما
بأن موعد انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة س�يكون يف يوم الخميس املوافق  2012 / 12 / 6يف
قس�م الش�ؤون الهندسية  /رئاسة الجامعة يف تمام الساعة العارشة صباحا للمزيد من املعلومات حول املستمسكات املطلوبة والرشوط
العام�ة للمقاولة يرجى مراس�لتنا عىل الربيد االلكرون�ي ( ) govcont2010@yahoo.comاو مراجعة مركز بيع مس�تندات املناقصة يف
شعبة العقود الحكومية .
األستاذ الدكتور
تقي علي موسى الموسوي
رئيس جامعة واسط
29/11/2012م
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ثقافة

www.almustakbalpaper.net

قراءة يف رواية" ..أصوات الصمت"

توفيق ال�سيخ ح�سني

صور ٌ غامضة نصف مرس�ومة ..لم تع�د الحكايات تتقطع وال
الن�اس يختفون مثلم�ا حدث بني صخور الكرمل الس�وداء والجمر
املتالحق ..همس�ات ترن كأنها أجراس تحمل هموم الوطن ..وفراغ
مرتام�ي أم�ام البحر ..يع�زف كل واح�د منهم معزوفت�ه املجهولة
 ,ويمثل نفس�ه عىل خش�بة م�رح أو ناصية ش�ارع أو صفحات
جري�دة أو زاوية مقهى ,زاوية بعيدة ع�ن الضجيج ألن الزوايا هي
أفضل األمكنة التي تنشط فيها الذاكرة...
" األم�ر املهم أن يدخل اإلنس�ان ُ يف قلب ِ الحجر ِ ,أن يرى العالم
بعيونه "..
يستهل األسعد روايته بتصدير من أغنية طروادية تقول:
" أي�ها الغري�ب " ..
قالت ْ آندروماكي وهي تطحن امللح َ عىل جانب الطريق
" ....إذا أخربتني من أي ّ وطن أنت َ
س�أ قول لك َ كم أنت َ حزي�ن "
يف "أصوات الصمت" يخلق األسعد عاملا ً من شخصيات وأحداث
ويبح�ث عن ذل�ك العال�م الداخيل لإلنس�ان يف ضوء الظ�روف التي
تحياها هذه الشخصيات ..انه بحاجة إليهم لكي يبدأ حكايته ربما
ليع�ود إىل الحياة م�رة أخرى ..أنهم كان�وا معا ً ،واح�دا ً فواحدا ً ..
أحياء ً أو موتى ..

�سعر

" سرتوي حتى األمكنة حكاياتها هاربة من املوت " ..
يركز األسعد عىل وصف فضاء أحدى الشقق التي ال تكتمل فيها
الحي�اة  ..هي مكان للذكرى  ..حني يتوافد األش�خاص قادمني من
غيابهم العميق ويتطلعون حولهم مندهشني شاعرين باليأس ..
هذا هو محور الحكاية الت�ي بدأت بفكرة مرحية وأختار لها
األسعد شخصيات مختارة بعناية لتكو ين فريق مرحي ..
يقول الدكتور سعيد يقطني :
" الش�خصيات الروائي�ة تتم�ازج أو تتداخ�ل أو تتقاط�ع م�ن
خ�الل األفع�ال أو األح�داث التي يق�وم بها كل ش�خصية من هذه
الشخصيات " ..
رواية " أصوات الصمت " للروائي محمد األس�عد هي اكتش�اف
يف الواقع واكتش�اف يف الذات وبحث ع�ن الظاهر  ..بحث من خالل
الظاه�ر ع�ن الباطن  ..بحث من خالل األحاس�يس كيف تتحقق يف
الظاه�ر  ..يمثل امل�كان والزمان مكونان أساس�يان يف بناء الرواية
 ..فاألس�عد وهو يبني ش�خصيته يف الزمان ويف امل�كان يعطي لكل
شخصية إطارها الخاص بها ..
يقول األسعد عن رواية "أصوات الصمت" يف أحد حواراته :
" ه�ي تجرب�ة ,بمعن�ى إنه�ا كتاب�ة يف س�ياق ٍ ممت�د ٍ طابعه

احداثيات
ركن الدين يون�س
-1اسميك الكتابة تارة ..
وتارة اسميك يا زينب القصيدة !.

-2-

دونيني ايتها الرسولة
اجمعيني بني يديك كوكبا
احرقيني بزخات مطر حاميض
اطلقيني فوق حزني غبارا موسميا
لكن لن ادعك تتخيلني
انني سأهرب من جنونك الحجري .

-3-

بانتظار سنابلك الندية.....
جفت اوراقي يف عد الدقائق....

-4-

بانتظار امرأتي
كان آخر ما التقيت
قذيفة هاون قتلت طفلتني

-5-

يف الطريق اىل املدرسة....
عثرت بورقة انهكتها اقدام املارة....
رسالة من عاشق مجهول .....
ألمراة اجهلها .....
يقول فيها :
(أحبك حتى الحقد ..حتى انفجار العينني)
ومنذ ذاك اليوم امنت بالكتابة .

-6-

كتبت عىل صفحة املاء البني
التكن مستبدا كأجدادك ..
لئال تعتذر كثريا لألخرين
عن اخطاءك !

-7-

قويل  :حسنا ايضا ..
ملن يقول لك حسنا !!

-8-

والجم بالكتابة مهر شوقي....
فيهرب من يدي حبل اللجام ...

-9-

قالت ..ال اعرف ماذا اقول امام
كلماتك الرائعة..
قال ....اصمتي وانا اخرتع القول!!!....

-10-

تحيط بي من كل الجهات
وتفيض عيل من حزنها
تس�ورني بصورتها لئال اغيب
او يضيع طيفي ..
افيض عليها لئال افيض بها
تضيق بي ..............
فتخرج للناس صورتها

ترجمة واعداد:عدنان املبارك

التجري�ب ..وال أجد كلم�ات مثل " الرضا " أو " الس�خط " مالئمة
لوصف ما أشعر به تجاه هذه الرواية  ..األفضل أن نتحدث بتعابري
تقيي�م هذه التجرب�ة  ,أي وضعها يف س�ياق امتي�ازه األول رفض
تكرار القوالب " ...
تعت�رب رواية " أصوات الصم�ت " محاولة جديدة لكتابة تجربة
" فلسطيني الكويت " ..
هل كان يفكر األس�عد فعال بكتابة تجرب�ة بهذه املواصفات ؟
ال نع�رف  ..بل قد نس�تغرب من منح ه�ذه التجربة صفة " تجربة
فلس�طيني الكوي�ت " .م�ا يكتبه الكات�ب هو تجربت�ه  ..ويف هذه
الح�دود ال يمتل�ك أن يكت�ب أو يقول إال ما يعرب عن مس�توى ثقايف
محدد خاص به  ..يقول : R.Gaillois
" يقت�ر الكاتب ع�ىل نقل ما كابده أو عايش�ه  ..انه ال يحلل
س�وى انفعاالت�ه وال يروي إال تجاربه وال يبلغ ش�يئا ع�دا ذكرياته
" ..
إذا كان الزم�ن يمثل الخط الذي تس�ري عليه أحداث الرواية فأن
امل�كان يظهر عىل هذا الخ�ط ويصاحبه ويحتوي�ه  ..الزمن يرتبط
ب�اإلدراك النفيس أي باألفعال " األحداث " وأس�لوب عرض األحداث
هو الرد  ..أما املكان فريتبط باإلدراك الحيس  ..أي يظهر من خالل
األش�ياء التي تشغل الفراغ أو الحيز  ..وأس�لوب تقديم األشياء هو
الوصف ..
" الع�ودة ثالث�ني عاما ً إىل الوراء  ,كلما م�ر ّ بنا الزمن عابرا ً إىل
املايض دائما ً " من هنا يظل املكان الفلسطيني البعيد حارضا ً ...
يف " أص�وات الصمت " يرس�م محمد األس�عد ص�ورة تاريخية
باحتض�ان الكوي�ت ألع�داد م�ن فلس�طيني نكبة  1948ونكس�ة
حزيران  1967بتوجه أعداد من الالجئني الفلسطينيني إىل الكويت ..
وكما يقول الدكتور احمد أبو مطر :
" فهو ال يكتب من خارج األحداث بل من وس�طها حيث يكتوي
بنارها يوميا ً " ..
"األس�عد " يكت�وي م�ع ش�خصياته وبحاجة إليه�م لكي يبدأ
حكايت�ه  ..هم أصح�اب األرض التي فقدت أهله�ا  ,وبكت عليهم ,
وما زالت تبكي  ,وحني طلبتهم سمعوا صوتها مخنوقا ً كأنما يأتي
من أعماق برئ ..
"ع�يل الط�ش ّ ,احمد النمّول  ,عاطف  ,أبو عواد  ,رس�وم ناجي
العيل  ,جمال  ,الزائر  ,أبو القش�ب  ,بائع خردوات السيارات  ,باسم
 ,املتوحد الكرميل  ,امليت ,مريسول  ,املتصوف " ..
كثرية هي األش�خاص يف رواية " أص�وات الصمت " التي تحمل
رموزا ً معينة وهي ش�خصيات تمثل رشائح فلس�طينية متنوعة ..
فاألس�عد ال يعي�ش يف ملكوت خ�اص به وإنما يس�تمد رموزه من
مجتمعه ليعكس صورة لواقعه كما يفعل املؤرخ ..
يقول " جربا إبراهيم جربا " :

" الروائي ال يعيش يف ملكوت خاص به  ,وال يس�تمد من خياله
فقط مادته الروائية  ,ومهما أغرق يف الخيال البد أن يس�تمد رموزه
من مجتمعه والبد أن يعكس صورة لواقعه كما يفعل املؤرخ " ..
لع�ل البناء الفن�ي للرواية يعطي للباحث عن ال�دالالت الرمزية
مجاال ً أوس�ع يف عمليات البحث  ..رسوم لناجي العيل تتزاحم فيها
الك�روش املتضخم�ة والعي�ون البلهاء والوج�وه النحيل�ة لفقراء
املخيم�ات  ..والصحف�ي الزائ�ر ,صاح�ب عل�ب لف التب�غ اليدوي
الفضي�ة ،يتح�دث عن كاموأوس�ارتر إىل بس�طاء تنفت�ح عيونهم
دهشة وأفواههم أيضا وهو يحاول بلهجة قاطعة إثبات أن حياتهم
عب�ث وال خ�الص إال بالتم�رد ع�ىل كل يشء  ..جمال عام�ل البناء
النحيل يتحدث عن ظهريات ناعس�ة بني أش�جار القرى التي تجوّل
فيها صبيا ً يبيّض أوعية القرويات النحاسية ..
الش�قة ليس�ت مجرد م�كان للح�دث الروائي ولكنه�ا بنبضها
وأحاسيس�ها وتعاطفها تكتسب بعدا ً رمزيا ً تتخطى مجرد الداللة
املكاني�ة  ..كم�ا كانت الصحراء يف رواية غس�ان كنفاني " رجال يف
الشمس " ،تتسع معها دائرة رؤية الرمز يف تفاصيل الرواية ..
" الصهري�ج  ,الش�مس  ,الصح�راء  ,الجرذان  ,امل�وت " وكلها
أش�ياء قابلة يف حد ذاتها لتش�كيل عنارص رمزية تنس�جم يف مبنى
رمزي عام إذا ما نظر إىل الرواية من هذه الزاوية ..
حني بدأ يتحدث مريسول :
" نح�ن أم�وات بالفعل ما ل�م ننهض ونمثل أنفس�نا  ..دعوني
أذكركم برواية غس�ان رجال يف الشمس  ,اال تالحظون أن من ماتوا
يف خ�زان أبو الخيزران كانوا ثالثة ؟ إذن م�اذا كان مصري الباقني ؟
الباقون نحن  ,أنا وانتم ؟ ألسنا يف الخزان نفسه حتى هذه الساعة
؟ " ..
إن تنام�ي الوع�ي بتعاس�ة الواق�ع املعاش هو ال�ذي دفع "
باألس�عد " إىل أن يمنحن�ا دالالت عميقة عن بؤس الواقع والظلم
والقه�ر االجتماع�ي الذي يعيش�ه الفلس�طيني وال�ذي يؤدي إىل
اختي�ار طري�ق خالص�ه بكام�ل إرادت�ه  ,حيث لم يق�دم أي يشء
للش�عب الفلسطيني س�وى الصمت  ,صمت الفاسدين واملتكالبني
عىل الوطن والشعب ..
" س�واء فه�م هذا الفقم�ة أو لم يفهم  ,س�يظل الفلس�طيني
يستمع إىل صوت قراه املدمرة  ,سيكون وحيدا ً مثلما كان  ,سيغني
وحيدا ً ولكن ش�يئا ً فشيئا ً سيصل صوته إىل عدد متزايد من الناس
 ,ه�ذا وأمثاله من الكروش املتهدلة يتعيش�ون عىل عذابنا  ,يمثلون
عذابن�ا  ,ولكننا لس�نا بحاجة إليهم  ,س�نغني أغنيتن�ا يف كل مكان
وننرش ظاللنا " ..
يحاول " األس�عد " ترشيح شخوص روايته فكريا ً حيث يتحول
كل واح�د منهم إىل راوية يقص حكايته كفلس�طيني منفي يرتبط
بأرض وقضية وما يف دواخله من هموم وطموحات وأحالم منهارة

وممزقة ..
يرس�م لنا " األس�عد " ش�خصياته بكل دقة  ,يف عالقتها بذاتها
وباآلخرين والتي تواج�ه محاوالت طمس الهوية  ,وإخفاء املعالم ,
ورسقة أرض وشعب  ,كما عربالناقد مختار عيىس يف تناوله للرواية
:
" تأكيد الوجود التاريخي لش�خوصه املمثلني لش�عب الش�تات
عىل أرض هجروا منها  ,ويأبى الزمن اإلنصات لحضورهم  ,فتكون
أص�وات الصمت  ,أصوات مفردات املش�هد الب�ري املخزون أعىل
رصاخ�ا ً يف آذان عال�م ال يس�مع ألن�ني املكلوم�ني  ,املرشدين تحت
س�مع وبر قائد ومنظمة  ,وش�اعر  ,ومحقق  ,وس�جن  ,وتحية
عسكرية " ..
لم يبق َ لدى " األس�عد " من كل ما رس�م س�وى خطاطات عىل
أوراق يف مخيلت�ه ,وكل م�ا كان لديه كان فكرة  ,وضاعت الفكرة يف
الضجيج الذي س�اد بعد س�قوط الطش قتيال ً يف بريوت عىل أطراف
خلدة مع بداية االجتياح اإلرسائييل  ..ورحيل النمّول إلنقاذ الجنرال
األفريقي الضخم  ,ووقفة أبوعواد عىل ظهر سفينته يتأمل شواطئ
نيوزلندة  ,وجلسة امليت يف مقهى من مقاهي عم ّ�ان زاعما ً بقبعته
العريض�ة أنه حفيد مركيز فرنيس  ,وس�عادة مريس�ول أخريا ً ألنه
تح�ول كما يق�ول إىل رج�ل خفي عىل ت�الل عم�ّان بنعم�ة رفيقة
جوالته يف الحدائق التي حررته من كل القيود ..
====================
*محمد األس�عد  /رواية أصوات الصمت  /الدار العربية للعلوم
نارشون/مس�عى
ب�ريوت/لبن�ان2009/

شــذرات عن الكتّــــاب

 ك�ي تكون أس�تاذا ال تكفي املوهب�ة ،ينبغي أيضا أن تتعل�م أن ال تنىس ّأي
يشء .الكاتب البارز هو اإلنسان الذي ملؤه الصدمات .أميل سيوران
 وح�ده الكاتب الذي ال يملك قرّاء يس�مح لنفس�ه ب�رتف الراحة .فهو اليتوجه اىل أحد ،ولربما اىل النفس فقط .أميل سيوران
 أكي�د أن هومريوس لم يعرف أنه يكتب بصورة جيدة ،واليشء نفس�ه لدىشكس�بري .عىل كتابنا اليوم أن يتعلموا الف�ن الفادح :معرفة أنهم يكتبون جيدا.
غيورغ كريستوف ليهتينبريغ ) Georg Christoph Lichtenberg
 ال قيمة للكاتب الذي ليس هو يف الحياة جريئا .أميل سيوران جاءته الصدمة يف الساقني لكن السائق لم يتوقف ( ) ... أال ينبغي يف هذا الوضع (  )...اخبار أهله؟ ليس عنده عائلة .انه كاتب .خوليو كارتاثار يف رواية ( لعبة الحجلة )
 الكات�ب هو كاتب وعىل األقل ليس الس�بب يف أنه يحم�ل هوية العضوية .ميخائيل بوهاكوف
 حني يملك املرء س�وء الطالع يف أنه (كات�ب) يكون من الصعب عليه تحملاملجهولية وكما يف حالة الشهرة .أميل سيوران
 م�ا يملكه هو أرساره ،هزائمه الش�ديدة واملس�ترتة ،وتك�ون أحوال العاراملختمرة فيه ضمانة خصبه .أميل سيوران
 أعترب أن تغيري االنس�ان دينه يشء خطر مثل تغيري الكاتب لغته .س�يمونفايل Simone Weil
 ال أطي�ق الكت�اب الذي�ن يأخ�ذون بأس�لوب روس�و  Rousseauووس�موابميس�مهم الكثري من األجيال ثم هناك أفكارهم التي امتلكت نطاقا ال يتناس�ب
مع قيمتها .هم مجرد شموس زائفة .أميل سيوران
 ال يكون الكاتب جديرا بالثقة أبدا .كارلوس رويز زافون ّأي يشء يخدمه الكاتب عدا هدم األدب؟ خوليو كورتاثار
 الكتاب�ة الرديئة هي يشء أكثر من أن تكون قضية خرائية لبناء الجملة أومراقب�ة خاطئة  ،فهذه الكتابة تنش�أ عادة من الرفض العن�ود لرواية ما يفعله
الناس حقا.
 الس�ماح للتفكري بحقيق�ة أن القتلة ،ولنقل ،يس�اعدون العجائز يف عبورالشارع أحيانا .ستيفن كنغ
 التوج�ه ص�وب العال�م أم�ر رضوري للكات�ب وليس كي يش�اهد مختلفاألوضاع بل كي يكون فيها .غيورغ كريستوف ليهتينبريغ
 م�ن األحس�ن للكاتب أن يكتب وب�دون كالم ،كما من األحس�ن أن ال يقرأ.الكتابة هي تمرين ،بينما املطالعة ليست تمرينا .أميل سيوران
 الوي�ل للكاتب الذي أعجبت به كثريا .فاعجابي يتحول حينها اىل كراهية أوّ
معبودي ،فعاجال
نف�ور .أنا ال أقدر عىل أن أغفر للذين صنعت منهم ،يف زمن ما،
ّ
كمحطم أصنام  .اميل سيوران
أم آجال سأترف
 الكات�ب يمن�ح املجاز جس�دا لك�ن القاريء م�ن يمنحه النف�س .غيورغكريستوف ليهتينبريغ
 القاريء املحموم هو قاض يسء دائما .لكن الكاتب املحموم ليس بالرضورةكاتبا سيئا .أميل سيوران
 الكات�ب ال يأخذ بنظر االعتبار العالقة الناش�ئة بني الحياة واملطالعة ،وهويرى أنه كائن ومعه مؤلفاته يف الزمكان ،أما القاريء فهو جهاز تجريدي يمسك
بالي�د اليرى رزمة مائتي ورقة ويت�رف بوقت ال يتوقف كي يقرأ تلك الرزمة
اىل النهاية .خوليو كورتاثار يف (الجولة األخرية)
 معظم ما يكتبه ّالكتاب عن كتبهم هو محض هراء مفتعل .ستيفن كنغ
 مزبلة الذاكرة هي أكرب ورقة ناجحة لكل كاتب .ستيفن كنغ غالبما يقال ان الش�يخوخة هي فقدان الكرامة  ،أما املوت فهو استعادتها ق�د يك�ون األمر هكذا لكن برشط أن يأتي أحدهم يف لحظة املوت و يع ّدل وضعالجس�م املمدد  ،فاملوت يحب أن يس�دد رضبته يف اللحظات األقل توقعا .مكسيم
شاتام Maxime Chattam
 ه�ذا العالم بس�بب انفتاحيته يجعلنا فردي�ني مصاب�ني بالبارانويا .أميلسيوران
 ال يجب االتفاق مع الحشد وحتى لو كان محقا .أميل سيوران االنسان حيوان يعرف كيف يتعذب بسبب يشء ال وجود له .أميل سيوران م�ن الصع�ب جدا التوق�ف عن االعتقاد ب�أن الورد ة قد تك�ون جميلة مندون غاية  ،كما من الصعب قبول فكرة أنه من املمكن الرقص يف الظالم .خوليو
كورتاثار

 النض�وج ،واذا كان مثل ه�ذا اليشء موجودا ،هو ،وبمعن�اه األخري ،رياء.خوليو كورتاثار
ّ
اس�تفزازي كل كات�ب يظهر الواقع كما هو .س�يغفريد أنزيل�دSiegfried
Unseld
 الش�اعر الحقيقي ينبغي أن يكون عجوزا يف اللحظة التي يكتب فيها أوىلقصائده .سيسيل دي  -لويس
 الشعر هو تحوّل الدم اىل حرب .تي .أس .اليوت الكات�ب ال�كاليس هو من يستش�هدون به لكنه غري مقروء .س�ري لورنسأوليفري.
 الكتاب الحقيقيون هم محض تأنيب لضمري البرشية .لودفيغ فيورباخ قي�ل أن ّالكت�اب هم مهندس�و النف�وس ،لكن النقاد هم مهندس�و نفوس
ّ
الكناب  .سوافومري مروجيك
ّ
 (  )...معلوم لدي أن الشاعر يحتمل كل يشء وال يشعر باالهانة لكن برشطواحد فقط :أن تعتربوه شاعرا .فيتولد غومربوفتش
 -الروح تولد من محاكاة الروح ،وعىل الكاتب التظاهر بأنه كاتب كي يصبح

يف األخري كاتبا .فيتولد غومربوفتش
 لي�س عىل كتبي أن تقول لكم :كن من أنت يف الحقيقة ،لكن  -تظاهر بأنكمن أنت .فيتولد غومربوفش
 ّتوقف للحظة عن كتابة الشعر وتلوين اللوحات والحديث عن السوريالية ،
ّ
وقرّر مسبقا هل يضجرك هذا وذاك  ،وتأكد من أن كل هذا هو مهم لديك  ،فكر :
أال ستكون أكثر أصالة وحرية وابداعا حني تستخف باآللهة التي تصيل لها.
 ليست مهمة األدب حل القضايا بل طرحها .فيتولد غومربوفتش األدب هو مسألة الشخصية  ، personalityوملا قلت انها مسألة موهبة ،بلمسألة الشخصيات القوية للغاية والقادرة عىل الخلق األصيل ،أما الباقي كله فال
يحسب له حساب .فيتولد غومربوفتش
 ليس هناك من مهنة أكثر عقما من مهنة الكاتب  .جياكومو ليوباردي أعترب كلمتي األوىل أن حرية الكاتب ال تطيق ّأي قانون .فردريك شليغيل
 الكث�ريون م�ن الكت�اب املعارصي�ن يرشبون الخم�ر أكثر م�ن أن يكتبوا.مكسيم غوركي
 -أكرب سعادة للكالسيني أنهم ،وبالتأكيد ،غري أحياء .ريونوسوكي أكوتاوا
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باراك حسني أوباما ..أحالم أيب..

ترجمة واإعداد :عبد الغني بومعزة

نرشت جريدة لوفيغارو الفرنس�ية حرصيا أهم فصول
ّ
مذكرات الرّئيس األمريكي الحايل باراك حسني اوباما ّ
والتي
ّ
تحمل عنوان[أحالم أبي] و الصادرة عن دار نرش بريس دو
ال سيتي بتاريخ  20مارس ,2008يف ّ
مذكراته يحكي اوباما
قص�ة عائلت�ه وحكاي�ة صع�وده العظيم إىل أع�ى منصب
س�يايس يتقلّده رجل أس�ود البرشة إال و ه�و رئيس أقوى
دولة يف العالم ,الواليات املتحدة األمريكية..

[]1
وع�د الحل�م األمريكي:علم�ت أن أب�ي كان إفريقيا,من
كينيا,م�ن قبيلة[ليوس],ول�د ع�ى ضف�اف نه�ر فكتوريا
يف منطق�ة تس�مى[اليغو],كان يح�رس قطي�ع ماع�ز
والده[ج ّدي]ويرت�اد مدرس�ة بنته�ا اإلدارة الكولونياليّ�ة
الربيطانيّة,وبعد اكتش�اف موهبته الدراس�يّة باملقارنة مع
أترابه يف ّ
الصف ال ّدرايس,اختري من طرف املسئولني الكينيني
ومموّلني أمريكيني ليكون عضوا يف أول بعثة افريقية ترسل
للخارج لتعلّم ّ
التكنولوجي�ا الغربيّة ومن ث ّم نقلها إىل بالده
ّ
لبناء إفريقيا جديدة ومتقدمة,وقد اختريت أمريكا كوجهة
ّ
وبالضبط يف إحدى الجّ امعات األمريكيّة س�نة
لهذه البعثة
,1959جامعة هاواي وكانت س�نه آنذاك  23عاما,لقد كان
أول إفريقي يت ّم اس�تقباله يف تلك الجّ امعة,ويف أحد حصص
اللّغة الرّوسية تعرّف عى شابة أمريكيّة خجولة,من ّ
الطبقة
املتوس�طة,يف ّ
ّ
الثامنة عرشة من العمر,أحبّه�ا وبادلته هي
أيضا نف�س الحبّ ,تزوّجا,أنجبت أمّ ي ولدا س�مّاه أبي عى
اسم العائلة باراك,حصل عى منحة دراسيّة إلكمال دراسته
الجّ امعيّة وتحضري ش�هادة ال ّدكتوراه يف هارفارد وبس�بب
ّ
نق�ص املوارد املاليّة ّ
تمكنه من أخذ عائلته معه,يحدث
التي
الفراق,يع�ود هو إىل إفريقيا تاركا وراءه زوجته وابنه,لكن
رابط عالقة الحبّ بقى متينا وقويّا رغم بعد املسافة..
..ال يش�به وال�دي إطالق�ا اآلخري�ن ّ
الذي�ن يحيط�ون
بي,أس�ود البرشة مث�ل القط�ران بينما أمي كان�ت بيضاء
مث�ل ل�ون الحليب,لكن هذا األم�ر لم يكن ليش�وّش ذهني
أو يحسس�ني باالختالف,لكنن�ي ّ
أتذكر ّ
قص�ة تصبّ يف ذات
املوضوع,املشكلة العرقيّة,حدث هذا ذات مساء,بعد ساعات
طويلة من العمل,التحق أبي بج ّدي وأصدقاء آخرين يف حانة
وايكيكي,كان الجّ ميع يف الحانة يأكل ويرشب ويضحك عى
إيق�اع عزف قيتار ه�اواي ,وإذا برجل أبي�ض فارع الطول
يتكلّم بصوت غاضب وعال,يش�تكي لصاح�ب الحانة بأنه
أصبح مضطرا لتناول الكحول مع رجل أسود,ساد ّ
الصمت
ّ
أبي,متوقعني حدوث شجار
املكان والتقت الحارضون نحو
أو عراك باأليدي,وقف أبي وتوجّ ه نحو الرّجل,وبدأ يف تقديم
ل�ه مواعظ عن أخط�ار عدم تقبّ�ل اآلخر,عن وع�ود الحلم
األمريكي العظيم واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان"..عندما
ّ
ّ
بالضيق و الحرج فما كان منه إال
باراك,أحس الرّجل
صمت
أن اخ�رج ورقة نقدية فئة  100دوالر,يحكي غرامبس[أحد
أصدقاء أبي],ث ّم دفع ثمن ما اس�تهلكتاه من مرشوبات و
زاد عليه بان دفع كذلك إيجار والدك لشهر كامل. "..

[]2
..انتح�ال ش�خصيّة رج�ل أبيض:كان�ت أمّ �ي ترتكني
يف املكتب�ة عندم�ا تذه�ب إىل العمل وعندما انه�ي واجباتي
املدرس�يّ ة وم�ن مطالع�ة مجالت�ي املص�وّرة ّ
الت�ي كان�ت
تحظرها يل,أقف واتجّ ه حيث أش ّعة ّ
ّ
الشمس املتسللة وأدور

حولها,أمل�ح مجموعة م�ن مجالت[اليف]املوضوعة بعناية
فائق�ة يف حافظ�ات بالس�تيكيّة ش�فافة,افتح صفحاتها
متأمّ �ال ّ
الصفح�ات االش�هارية امللوّن�ة والجّ ذابة,انتابن�ي
ّ
ش�عور باالطمئن�ان والهدوء وأن�ا اقلب صفحاتها,أش�اهد
ص�ورة تتص ّدر أحد مواد املجلّ�ة,أردت معرفة املوضوع قبل
ّ
بالخ�ط العريض,ص�ورة أطفال
ق�راءة العن�وان املكت�وب
فرنس�يني يركض�ون يف ش�وارع معبّدة,كان�ت مش�اهد
مبهجة,لعبة الغميضة بعد يوم درايسّ شاق ومضن وكانت
ضحكاتهم توحي بالحريّة,صورة امرأة يابانية تمسك ّ
برقة
بنت�ا صغرية[يبدو أنها ابنتها]عاريّة يف حوض حمام نصف
مملوء بامل�اء,كان هذا محزنا ألن البن�ت ّ
الصغرية مريضة,
قدماها مشلولتان,رأسها يتمايل للخلف ويسقط عى صدر
أمّ ها,هو وجه األم ّ
الش�احب واملتألّم,ربّما ّ
تؤنب نفس�ها ملا
حدث ألبنتها,ث ّم أصل إىل ص�ورة رجل عجوز يضع نظارات
سوداء,يرتدي معطفا ش�تويّا,يميش وحيدا يف طريق طويل
وخال,لم أفهم ما ترمي إليه ّ
الصورة,املوضوع لم يكن باألمر
الصفحة ّ
املث�ري,يف ّ
التاليّة كانت هناك ص�ورة أخرى,صورة
ّ
ّ
مكربة ليدي الرّجل املس�ن,تربزان بوضوح نحالتهما,نحالة
ّ
ّ
غريب�ة ,غ�ري طبيعيّة,وكأنه ت ّم إفراغ ال�دم من جلده,أعود
الص�ورة األوىل,أمل�ح ّ
إىل ّ
الش�عر املج ّعد,ش�فتاه عريضت�ان
وواسعتان,أنفه العريض املفلطح ,كل ما يظهر فيه يعطي
انطباع�ا أوليّا ع�ى ّ
أنها مالم�ح برشيّة غ�ري عاديّة,ملفتة
للنظر,ربّم�ا يك�ون مريضا,أق�ول يف نفيس,ضحيّة إش�عاع
م�ا,أو ربّما مصاب بم�رض البينوس,ش�اهدت منذ أيام يف
أحد ّ
الش�وارع ش�خص مصاب بذات املرض,وقد رشحت يل
ّ
ّ
ّ
أم�ي بالتفصيل كل ما يخص هذا امل�رض لكن عندما قرأت
ّ
ال�رشح املرف�ق ّ
للص�ورة عرف�ت أن األم�ر ال يتعلّق بمرض
ّ
ّ
البينوس,كان الرّجل املس�ن قد تلقى عالجا كيميائيا لتغيري
لون جلده,برشة وجهه,هذا ما كتب يف املقال ّ
الصحفي,لقد
دف�ع ّ
ّ
يتأس�ف
كل م�ا يمل�ك ثم�ن ه�ذا العالج,يق�ول بأنه
كثريا ألنه أراد انتحال ش�خصيّة رج�ل أبيض,معتذرا إىل ما
ّ
الكارثية,لكنها كان�ت نتائج نهائيّة
آلت إليه نتائ�ج العالج
ومطلقة,يوجد اآلالف منه يف أمريكا,س�ود,رجال و نس�اء,
تلقوا نفس العالج الكيميائي بعد قراءتهم لنرشات اشهاريّة
ّ
بالسعادة بمجرد تغيري لون برشة وجوهم,أحسست
تعدهم
بالح�رارة تجت�اح وجه�ي ورقبتي,تقلّ�ص يف معدتي,بدت
يل الح�روف ضبابيّة,ه�ل أمّ �ي ع�ى عل�م بهذا؟,وموظ�ف
املكتبة؟,مل�اذا هو ه�ادئ ج ّدا وه�و يقرأ تقاري�ر بني يديه
؟,ببضع أمتار بعيدة عني,يف أقىص الرّدهة,أحسست برغبة
طارئ�ة يف القفز م�ن مكاني,أن اخربهم بما اكتش�فته,بما
قرأت�ه للتوّ,بان يرشح�وا يل,ب�ان يطمئنونني,لكن يشء ما
منعني,كما يف األحالم,عاجز عى صياغة الكلمات ترتجّ م هذا
الخ�وف الجّ ديد ّ
الذي بداخيل ...عندما تعود أمّ ي لتأخذني إىل
املنزل,ترتس�م عى وجهي عالمات الفرحة,وتكون املجالت
قد أخذت مكانها القديم ّ
الذي وجدته فيها,القاعة ,األجواء
هادئة كما يف ّ
السابق...

[]3
..إذا أردت أن تصبح إنسانا :كانت أمي ّ
تفضل إدماجي
برسعة يف الثقافة االندنوس�ية[أمّ ها وزوجها الثاني استقرا
يف جاكرتا عاصمة اندنوس�يا س�نة ..]1968س�اعدني هذا
كثريا عى أن أصبح أكثر استقالليّة,أن ال أكون متطلّبا عندما
تك�ون امليزانيّة محدودة,كنت ش�ديد ّ
التهذيب باملقارنة مع
األطفال األمريكيني,وبفض�ل تربيتها يل اعتربت من منطلق

�سعر
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ش�عر ه
تقلدهم فيما فعلوه......
..كان مثاله�ا األعى واألول واألخري س�لطة أبي القريبة
البعيدة,من حني إىل حني ّ
تذكرني بقصته,طفولته القاس�يّ ة
ّ
يف بل�د فق�ري,يف قارة فق�رية ,صعوبة الحياة هناك,س�أتبع
س�بيله كمثال,هكذا قررت أمي,لم يكن لدي خيار آخر,كان
هذا يرسي يف الجّ ينات العائلية..

[]4

جـل الـمصاب مـصاب آل حممد

رام ال��ع�دو ع�ف�اءها ل�ك�نها

ّ
الثق�ة يف ّ
النف�س أن الالمباالة والغرور س�لوكات ش�ائعة
ّ
تطب�ع حي�اة األمريكيني الذي�ن يعيش�ون يف الخارج,منذ
ّ
البداية,رك�زت جهوده�ا ع�ى تربيت�ي وتعليمي,وبحكم
محدودي�ة مصادرها املاليّة لم يكن بمقدورها إرس�ايل إىل
املدرسة العامليّة ّ
التي يرتادها األطفال القادمني من الخارج
يف جاكرتا,كانت قد هيّأت نفس�ها منذ وصولنا بان تكمل
تحصييل ّ
التعليمي عن طريق دروس املراس�لة املرسلة من
الوالات املتحدة األمريكية,ضاعفت من مجهوداتها,خمسة
أي�ام يف األس�بوع ,تأت�ي إىل غرفتي عن�د ّ
الس�اعة الرّابعة
صباحا,مج�ربة إياي عى تن�اول فط�وري املعتاد,ث ّم تبدأ
يف تدري�يس اللّغة االنكليزيّة ملدة ثالثة س�اعات و هذا قبل
ذهابي للمدرسة,كنت أظهر بعض املقاومة لنظام حياتي
املرهق,لم تك�ن ّ
ّ
اإلقناع[أحس
كل اس�رتاتجياتي ش�ديدة
بأل�م يف معدتي وهذا بالطبع كان حقيقة أو أغمض عيني
ّ
كل خم�س دقائ�ق بس�بب اإلره�اق ليثبط م�ن عزيمتها
ّ
أو رصامتها]..تقول"..وأنا,صغريي,ه�ل تظ�ن أن األم�ر
يروقن�ي؟,إذا أردت أن تصب�ح إنس�انا حقيقيّا.."..تقول
ّ
القيم,الرشف,لولو ما كان عليه
يل"..يجب أن تتعلّم بعض
ّ
ّ
إخفاء الثالجة عندما جاء مفتشو الضائب إىل دكانه,حتى
ّ
الضائب,يتوقعون
ولو كان العالم كلّه,بما فيهم مفتشو
هذا,العدالة,أولياء ّ
ّ
التالميذ األكثر ثراء عليهم أن ال يقدموا
ّ
أجه�زة التلف�از للمعلمني يف ش�هر رمضان,وع�ى أبنائهم
أن ال يس�عدوا بالعالم�ات ّ
الت�ي حصلوا عليه�ا مقابل هذه
ّ
ّ
الخدمة,الرصاحة ,مثال ,إن لم يعجبك القميص الذي أهديته
لك بمناسبة عيد ميالدك,عليك بمصارحتي بدال من االحتفاظ
به يف خزانتك,الحكم عى األمور باستقالليّة ,ليس ألن أطفال
س�خروا من ولد مس�كني بسبب
ّ
قصة

وول�يت دي�نا ريع منك بمفسد

 ..يج�ب أن تغض�ب يف م�كان ما:س�نة ,1983قرّرت أن
ّ
منسق أقليّات,عندما يس�ألني أصدقائي يف الجّ امعة
أصبح
منس�ق اقليات ؟,كان يصعب ّ
ّ
عيل إيجاد اإلجابة
ما هو دور
حيحة,الرسيعة,فابدأ يف تقديم ّ
ّ
ّ
الرشوح يف شكل خطاب
الص
ّ
ّ
ّ
ع�ن التغي�ري ,التغيري ال�ذي يبدأ م�ن البي�ت األبيض ,حيث
ّ
الخاطئة,التغيري من
كان ريغان ومس�اعديه وسياس�اتهم

�سرود

املحسوبي والفاس�د,تغيري ّ
الذهنيات ّ
السائدة يف
الكونغرس
ّ
التغيري ّ
ّ
رضوري هذا ّ
ّ
ّ
الذي أتحدث عنه,التغيري
البالد,محوري و
ّ
األعى,أقول,التغي�ري يأت�ي م�ن القاعدة,لهذا
ال يأت�ي م�ن
ّ
يتجن�د له الجّ ميع,هذا ما س�أفعله ,س�أعمل عى
يج�ب أن
الس�ود,القاعدة,من أج�ل ّ
تنظي�م ّ
التغيري,أصدقائي البيض
ّ
ويتمنون يل ّ
ّ
التوفيق
والس�ود كان يهنئونني ويش�جعونني
يتوجّ
ه�ون إىل دار
يف م�ا أصب�و إليه,يفعل�ون ه�ذا وه�م
الربي�د إلرس�ال طلب�ات ّ
التس�جيل يف امل�دارس
الكربى,أخريا,وظفتن�ي رشك�ة لالستش�ارة
املاليّة تابع�ة ألحد كربيات ّ
الرشكات كمس�اعد
ّ
ّ
بحث,كنت الرّجل األسود الوحيد يف الرشكة التي
يقع مقرّها يف قل�ب منهاتن[,آيك],حارس األمن
األس�ود ذو املزاج ّ
السيئ وس�ليط اللّسان لم يكن
يضيّع الفرص�ة ليخربني قائال بأنني أرتكب خطأ
كبري",منس�ق؟,هذا ن�وع م�ن ّ
ّ
السياس�ة,هذا هو
؟,مل�اذا تريد القيام به�ذا ّ
النوع م�ن األعمال؟.."..
كن�ت أح�اول رشح أف�كاري ّ
السياس�ية,كم ه�و
مه ّم حش�د الفق�راء وتوزيع ّ
الثروات ع�ى األقليات
املحرومة,ل�م يك�ن يفه�م ش�يئا,يحرّك رأس�ه ث� ّم
يقول"..س�يد اوباما,ال تظن إنن�ي أثبط من عزيمتك
وأن�ا أق� ّدم ل�ك نصيحتي,أن�ى قص�ص ّ
التنظي�م و
ّ
ّ
التنس�يق هذه وأبحث لك عن عمل يعود عليك بالنفع
وامل�ال .."..ث� ّم تخلي�ت عن الفك�رة عندم�ا اتصل بي
ش�خص يدعى مارتي كوفمان,كان قد ّ
أس�س جمعيّة
يف ش�يكاغو ويرغ�ب يف توظيف�ي كمرتبّص,ل�م يرق يل
ّ
كثريا ّ
البرشة,بدين,متوسط
الس�يد كوفمان,رجل أبيض
القامة,يرت�دي بذل�ة مج ّعدة,مس�تعملة,يغطي وجه�ه
زغب لحيّة,من خلف نظرات طبية س�ميكة,عيناه ش�به
مغمضتان طوال الوقت,عندما وقف مرحبا بي مادا ي ّده يل
ملصافحتي,س�كب كأس ّ
الشاي عى قميصه"..إذا.."..قال
وهو يمسح بقع ّ
الشاي بمنديل ورقي".ملاذا تريد أن تصبح
ّ
منسقا بالنسبة لش�خص عائد من هاواي؟.."..جلست ث ّم
ب�دأت يف الحدي�ث عن نفيس وم�ا ّ
أفكر فيه,همه�م محرّكا
ّ
قلته,مس�جال يف نفس الوقت
رأس�ه دليال عى استيعابه ملا
ّ
ّ
صغرية,ث�م قال"..حتما أنت
مفكرة
بع�ض املالحظات عى
غاضب يف م�كان ما.."..س�ألته"..ماذا تقصد؟.."..اكتفى
برف�ع منكبيه ث� ّم قال "..ال أع�رف جيّدا,لك�ن حتما يوجد
ّ
رصاحتي,الغضب,رضوري للقيام
يشء ما,ال تتضايق م�ن
الس�بب الوحيد ّ
به�ذا العمل,انه ّ
ال�ذي يدفع امل�رء لالندفاع
نحوه,األش�خاص ّ
النمطيون يجدون عمال عاديا وهادئا"..
..
..أفض�ل ج�زء يف تاريخنا:التحق�ت بهارف�ارد س�كول
للمحاماة,كن�ت أقيض معظم الوقت ومل ّدة ثالثة س�نوات,يف
املكتب�ات أدرس تح�ت إن�ارة ّ
ضعيفة,غ�ارق يف ال ّدراس�ات
ّ
القانونيّة,تصب�ح يف بعض األحيان هذه الدراس�ات مخيّبة

لآلمال,مثبطة للعزيمة,ألن ال ّدارس لهذه القوانني س�يتعلّم
الصارم�ة ومراس�يمها ّ
كيفي�ة تنفي�ذ مواده�ا ّ
التنفيذيّ�ة
القاتم�ة يف واقع أكثر تعقيدا,لكن دراس�ة الحقوق ليس�ت
ه�ذه فقط,هي كذلك وهذا مه� ّم ّ
الذاكرة,دراس�ة الحقوق
تسجّ ل أيضا مضامني ومحتويات حوار طويل ألمّ ة تخاطب
ضمريها"..نحن نمسك هذه الحقائق لكونها هي املنطق و
الس�بيل للعقل ّ
ّ
الذي يقنعنا بها.."..يف هذه الكلمات,أسمع
دوغ�الس و ديالني,كذل�ك جفرس�ون و لنكولن,مقاومات
ّ
ومالكوم,وكل من ناضل م�ن أجل هذه الكلمات
لوث�ر كنغ
لتصبح حقيقة,أس�مع أصوات العائالت اليابانية املسجونة
ّ
املحتشدات,الشباب اليهود القادمني من روسيا
خلف سياج
ّ
الذين ت ّم اس�تغاللهم من طرف مصانع لوور ايس�ت س�ايد
يف ش�يكاغو,املزارعني أعجزه�م الجّ ف�اف وه�م يحمّل�ون
ّ
املحطمة,أس�مع كذلك
ش�احناتهم م�ا بقي م�ن حياته�م
ّ
أص�وات س�كان أحياء[آلت جيل�د غاردنز]وأص�وات الذين
يرغب�ون يف البقاء خلف ح�دود أوطانهم,جماع�ات ّ
الناس
ّ
املضطهدين,الجّ
ائعني,الذي�ن يعربون الريو غراندي,أس�مع
ّ
كل ه�ذه األص�وات تطال�ب باالعرتاف,تط�رح كلها نفس
ّ
األس�ئلة الت�ي هي هاج�يس األول,أس�ئلة ّ
تأس�س لحياتي
ّ
ّ
متأخ�رة
الت�ي اخرتتها,األس�ئلة الت�ي كث�ريا ويف س�اعات
م�ن اللي�ل أج�د نف�يس أطرحها,انتم�ي إىل من؟,م�ن هي
جماعت�ي األثنيّة؟,ه�ل انتم�ي إىل أب�ي أو أمي؟,وكي�ف
له�ذه الجّ ماع�ة العرقي�ة أن تتصال�ح مع اآلخ�ر؟,واىل أي
ح� ّد يمك�ن لواجباتن�ا أن تصل؟,كي�ف يمكن تغي�ري ّ
النواة
ّ
الصلب�ة للنظ�ام إىل عدالة؟,كيف لعاطفة بس�يطة تتحول
إىل ّ
ح�ب كبري؟,عن�د عودتي إىل ش�يكاغو اكتش�فت كم أن
األمور و األوضاع س�اءت يف ساوث س�ايد,أصبحت األحياء
مهمل�ة وقذرة,األطفال أكث�ر عدوانية,العائالت املتوس�طة
انتقلت إىل ّ
ّ
واحي,الس�جون مكتظة عن آخرها بش�باب
الض
ينظ�ر للمس�تقبل بتش�اؤم,إخوتي من لون الب�رشة بدون
تطلع�ات مس�تقبلية,حاولت تقديم مش�اركتي البس�يطة
لتغي�ري الوضع القائم,يف مكتبي للمحاماة,أعمل خاصة مع
الكنائ�س والجّ ماع�ات العرقيّة,رجال ونس�اء يفتتحون يف
صمت دكاكني وعيادات يف أحياء مهجورة وش�قق س�كنية
للفقراء,م�ن ح�ني إىل حني,أش�تغل ع�ى قضيّ�ة مرتبط�ة
ّ
بالتميي�ز العنرصي,يأتيني زبائن يحكون يل قصصا تمنيت
ّ
أن ال تح�دث إطالقا,معظ�م ه�ؤالء الزبائ�ن ال يفهمون ما
ّ
لهم,حتى
يحدث لهم,يجدون أنفسهم محرجني مما يحدث
زمالئي البيض يف سلك املحاماة ّ
الذين يوافقون عى اإلمساك
بقضاياهم حي�ث يلعب عامل اللّون الفرق يف تغيري مس�ار
القضيّة,ورغم ما يحدث,تعترب الكلمات املكتوبة عى الورق
ّ
حياتنا,بالنسبة
منذ مائتا س�نة سابقة ذات أهميّة كبرية يف
والس�ود مادام كالهما يدعيان ّ
ّ
أنهما ينتميان لنفس
للبيض
الجّ ماعة اإلنسانية و الوطن ّ
الذي هو أمريكا,يختارون بذلك
أفضل جزء من تاريخنا ...

املـفتــــــش

بول�س اآدم
وقفت سيارة اللجنة التفتيشية
عن�د امل�كان املقص�ود ،غادره�ا
مفتشون يحملون أكياسا ً خضاء،
مخصص�ة لجمع النبات�ات الجافة
حفاظ�ا ً ع�ى البيئ�ة ،توزع�وا عى
مداخ�ل األب�واب ث�م ع�ادوا بع�د
إكم�ال مهمتهم ع�دا واح�د منهم
تأخر نسبياً ،س�ارع الرجال بحرش
األكي�اس يف الصن�دوق الخلف�ي
وجلس�وا يف س�يارة الدائ�رة ،إتصل
الس�ائق هاتفيا ً بزميل�ه الذي تأخر
نسبيا ،أتاه الرد بعدم القلق فاملهمة
لم تنجز بعد.
أكم�ل الرج�ل فح�ص وتفتيش
أصص النبات�ات الخضاء والزهور
امللونة املوزعة عى الرشفات بعناية
كب�رية وذوق يلف�ت النظر .لم يعثر
ع�ى اي غص�ن منك�رس او زه�رة
جافة ،أحس باألحباط ،س�يعود اىل
الدائرة بكيس ف�ارغ .خاطب املرأة
الجالسة عى كريس هزاز :
 أعتقد بأن ذلك الغصن الصغرييف األص األزرق ينحني بش�كل غري
طبيع�ي تحت وط�أة ثق�ل الوردة،
فه�ل تس�محني يل بقص�ه وأ خذه
مع�ي ،س�يان األم�ر كم�ا أعتق�د
فحالته بائسة.
 -لن أس�مح لك بذلك ،س�يحض

زوجي بعد قليل وربما له رأي آخر.
ما حص�ل معه يف غرف�ة املدير،
طاب�ق توقعه ،خرج منه�ا بتوبيخ
ووصف�ه بالغب�اء ،املهم�ة كان�ت
مشفرة ولم تكن لجمع ماتوهم به،
بل لجمع ش�ئ آخر وكان عليه عدم
األلتب�اس ،منح�ه مدي�ره الفرصة
األخرية.
وقفت سيارة اللجنة التفتيشية
عند املكان التايل املقصود ،نزل منها
مفتش�ون يحملون كراتني صفراء،
توزعوا عى مداخل األبواب ثم عادوا
بعد إكمال مهمتهم بكراتني مليئة،
عدا واحد منهم تأخر نسبياً ،سارع
الرجال بحرش األكياس يف الصندوق
الخلف�ي وجلس�وا ع�ى مقاعدهم
مطبق�ني أب�واب الس�يارة خلفهم،
إتص�ل الس�ائق هاتفي�ا ً بزميل�ه
ُ
أتاه رد مطمنئ
الذي تأخر نس�بيا،
فاملهمة لم تنجز بعد.
لفت�ت إنتباه�ه تل�ك املس�احة
املؤط�رة املعلق�ة عى الج�دار وقال
املفتش للرجل العجوز أمامه:
 أنا هنا يف مهم�ة جمع الصورغري الآلئقة باملجتمع!
 يف بيت�ي ص�ور ش�خصيةولوحات فنية فقط.
 تلك املعلقة أمامي ليست لوحةفنية ،بل مجرد وساخة.
 -عفواً ،هي مجرد مرآة!

فنــــون

العدد ( )393االحد
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فائزة جاسم :أنا شفافة ورصحية ..لكن بحدود
أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد

قالت الفنانة فائزة جاس�م أنها ش�فافة يف طبعها وطيبة
القل�ب وتح�ب ق�ول الرصاحة لك�ن بدرج�ة معقولة وال
تحب التجريح باآلخرين ،وعن جديدها كش�فت الفنانة يف
مقابلة مع (املس�تقبل العراقي) أنه�ا تلقت دعوات كثرية
من مخرجني شباب تنوي العمل معهم سواء يف املرسح أم
التلفزيون ،يف ما ييل نص الحوار:
•ما الجديد يف الفن؟
جاءتني عدة عروض من مخرجني شباب للعمل معهم..وأن�ا أحب العمل معهم الن لديهم جنوح وتحليق وجرأة يف
طرح املواضيع.
لنبدأ من الجوائز ما هي الجائزة األوىل وأين؟
•
الجائ�زة األوىل ع�ن مرسحي�ة "آس�يا تذهب
إىل املدرس�ة" وكان�ت املرسحية مخصص�ة لالطفال ومن
خاللها حصلت عىل جائزة أفضل ممثلة عن دور آسيا التي
تبلغ من العمر ست سنوات ،وكان ذلك يف مهرجان أصيلة
باملغ�رب ،وكانت اللجنة التحكيمية للمهرجان مكونة من
سبعة حكام ..خمسة منهم اختاروني والسادس احتجب
ع�ن التصوي�ت ،واألخ�ري اخت�ار الفنان�ة الزميل�ة إرساء
البصام.
هل كنت واثقة من الفوز رغم كونك قد عدت
•
للساحة الفنية بفرتة قصرية؟
ال�ذي طمأنن�ي أننا وح�ني وصولن�ا للمغرب
سألونا هذا السؤال :كم جائزة ستحصلون عليها علما بأن
الفنان العراقي له أس�اس مت�ني وحضوره يف املهرجانات
الخارجية.
رأيك بمستلزمات االرتقاء بمرسح الطفل؟
•
االرتق�اء يبدأ بالنص والدعم املادي وتس�هيل
وص�ول األطف�ال إىل امل�رسح ،وكل ذل�ك يت�م ب�إرشاف

متخصصني يعرفون ما يحب�ه الطفل وما يفيده وكيفية
إيصال إليه.
•وكيف يمكن االقرتاب من الطفل؟
الكيفية تعتمد عىل تفكيك الشخصية واستعراض عقدهاوبالتايل مراقبة أنموذج قريب منها يف الواقع وكمثال إنني
يف إحدى املرسحيات تقمصت شخصية ابنتي.
وماذا عن مشاركتك يف حلم مسعود؟
•
جس�دت خالل ه�ذه املرسحية الت�ي كتبتها
وأخرجتها الدكتورة عواطف نعيم ش�خصية فتاة شعبية
صغ�رية تق�ف ض�د الخ�وف والرتهيب ملس�اعدتها
مسعود.
•
وم�ا حكاي�ة
مش�اركتك يف
الفيلم االيطايل
عن كركوك؟
ت�م
ترشيحي للتمثيل
يف اح�د األف�الم
االيطالي�ة زه�ور
كركوك م�ع الفنان
فالح إبراهيم والذي
يف العراق وكانت
تن�اول قضية األنفال
شخصيتي رئيسة للممرضات ذات شخصية رشيرة.
وخ�الل رحلت�ك يف الحي�اة الفني�ة م�ا ال�ذي
•
تتوقعينه للفنانة فائزة؟
س�تقطف الثم�رة ..وتل�ك املس�ؤولية تأت�ي
بالخي�ار األصوب من األعم�ال ألطور م�ن خاللها عملها
كفنانة وعىل طريق تقديم االفضل.
وكيف تجدين صفات اإلنسانة فائزة؟
•
-طيب�ة القل�ب وش�فافة وتش�ارك اآلخري�ن همومه�م

أمحد حسن" :كنت صايف"
أعلن املطرب أحمد حسن عن قرب انتهاء العمل بأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان (كنت صايف).
وقال حسن لوسائل اعالم محلية األسبوع املايض "إن التحضريات جارية لعملني غنائيني جديدين احدهما
بعنوان (كنت صايف)" والعمل اآلخر رفض الكشف عنه لحني الخوض يف تفاصيله أكثر.
وأضاف :أن أغنية (كنت صايف) من كلمات الشاعر يوسف السوداني وألحانه وتوزيع لؤي رعد.

جوزيف عطية يعيش صدفة غريبة يف ديب
أنه�ى الفنان اللبناني ،جوزي�ف عطية ،تصوير أغنية "صدفة غريبة" من ألبومه األخري "ش�و بتعمل
َّ
بالناس" ،وهي األوىل من هذا األلبوم اَّلتي يصوِّرها عىل طريقة الفيديو كليب.
َّ
القصة حول صدف�ة جمعت جوزيف بفتاة بعدما أخذ رقم هاتفه�ا من صديقه ،وجمعت بينهما
ت�دور
عالقة حميمة ومشاهد رومانسيَّة.
صوِّر الكليب يف أماكن عديدة من دبي ،وس�يصدر خالل أيَّام قليلة ،وهو من إخراج جوزيف نفس�ه ،بعدما
ِّ
متخصص ،وهو من إنتاج "ستار سيستم".
وضع الفكرة واستعان بفريق عمل

قطار  The Voiceيصل املحطة قبل األخرية

ورصيحة لدرجة معقولة وغري جارحة لآلخرين.
•ما الجديد يف الفن؟
جاءتني عدة عروض من مخرجني شباب للعمل معهم..وأن�ا أحب العمل معهم الن لديهم جنوح وتحليق وجرأة يف
طرح املواضيع.
•برصاحة ماذا تعني لديك الجوائز؟
الجائ�زة تعترب ورد اعتبار للفن�ان كونه قد حقق منجزاالب�د من تقييمه وان كل الجوائز الت�ي يحصل الفنان هي
ي�ة للعراق.
هد
والجائزة التي حصدتها مناصفة
•
مؤخرا مع ممثلة فرنسية؟
 ه�ي جائ�زة خاص�ة بم�رسحالطف�ل تق�ام يف مدين�ة الناظ�ور يف
املغرب وحصل�ت خاللها عىل جائزة
أفض�ل ممثلة مناصفة م�ع ممثلة
فرنسية.
•هل تعتقدين انك تستحقني الفوز
ملرت�ني من خالل مرسحية آس�يا
تذه�ب إىل املدرس�ة ومرسحي�ة
اسمي دجلة؟
يا سيدي ال اعتقد أنهم يجاملونويعط�ون اح�دا ماال يس�تحقه لق�د كان�ت الجائزة يف
املهرجانني الدوليني من اس�تحقاقي ان�ا الطفلة العراقية
املوجوعة بالهم واللوعة.
•طموحك اىل اين يأخذك؟
يأخذن�ي اىل حي�ث يرغ�ب الجمهور ويتمن�اه لكل فنانملتزم يحب وطنه وأهله
•واين كنت مؤخرا ؟
عن�د ش�خصية دالل ابن�ة املحل�ة املحبوب�ة م�ن خاللاملسلس�ل التلفزيون�ي "القناص" وهو م�ن اخراج اركان
جهاد وتأليف فاتن السعود.
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بانته�اء رابع جوالت العروض املبارشة لربنامج اكتش�اف املواه�ب " The Voiceأحىل صوت" ،يكون جمهور
الربنامج يف انتظار جولتني فقط ويتم معرفة املتسابق الفائز.
وغن�ى عىل مرسح  The Voiceالجمعة  12متس�ابقا ،تم اس�تبعاد واح�دا من كل فريق من
الفرق األربع.
وبنهاية الحلقة يكون قد انتهى دور املدربني األربعة يف اختيار املواهب ،إذ سيصعد يف
الحلقة املقبلة واحدا من كل فريق للجولة النهائية بقرار من الجمهور عرب الرسائل
النصية لقصرية.
وب�دأ العرض بفريق صابر الرباعي الذي اختار ق�ي حاتم بعدما اختار جمهور
فريقه ملياء الزايدي.
واختارت ش�ريين عبد الوهاب محمد عديل عىل حس�اب إنج�ي أمني ،فيما اختار
الجمهور املغربي فريد غنام.
ويف فريق كاظم ،فضل الجمهور اختيار التونس�ية يرسى محنوش ،بينما اختار
"القيرص" نور عرقسويس.
واختار عايص الحالني مواطنه موري حاتم الس�تكمال مشوار "ذا فويس" عىل
حساب املتسابق حسان ،بعدما اختار الجمهور املغربي مراد بوريقي.

راغب يستعد لـ «»Arab Idol

ردا ً ع�ىل األنب�اء التي ت�رددت مؤخ�را ً عن انس�حابه من لجنة
تحكيم برنامج « ،»Arab Idolنفى الفنان اللبناني راغب عالمة،
هذا الخرب عرب حسابه الخاص عىل «تويرت».
الس�وبر س�تار كتب عىل «تويرت»« :غدا ً انش�الله عندن�ا اجتماع
للتحضري للبدء بربنامج أراب أيدول ..سنبدأ بسماع املشرتكني هذا
األسبوع انشالله ..سينضم معي يف اللجنة نانيس وأحالم وحسن».
عالمة أضاف يف تغريدة أخرى« :حرضت اليوم خصيصا ً من باريس
ألن االجتم�اع التحضريي س�يكون غدا ً بحض�ور كل أعضاء اللجنة
واملرشفني والرشكة املنتجة والتقنيني».
وكان برنام�ج «س�وري بس» ق�د أك�د أن راغب انس�حب نهائيا ً من
الربنامج ،وأن لجنة التحكيم س�تقترص عىل أحالم وحس�ن الشافعي
ونان�يس عج�رم ،الت�ي انضم�ت إىل اللجن�ة يف املوس�م الثان�ي م�ن
الربنامج.

مهرجان القاهرة السين
القاهرة /متابعة المستقبل العراقي

افتتح�ت األربعاء امل�ايض يف القاهرة،
ال�دورة الخامس�ة والثالث�ون م�ن
مهرج�ان القاهرة الس�ينمائي الدويل
يف مش�هد غاب عنه النج�وم الدوليون
وكثري م�ن صن�اع الس�ينما يف مرص،

الرباعي :شريين دلوعة ..وكاظم جد
رف�ض الفنان التون�يس صابر الرباع�ي أحد املدرب�ني األربع يف
برنام�ج املس�ابقات الش�هري « »The Voiceأن يكش�ف املبلغ
الحقيق�ي ال�ذي تقاض�اه م�ن قن�اة « »Mbcللمش�اركة يف
الربنامج واكتفي بالقول إنه حصل عىل ما طلبه.
الرباع�ي أك�د ان�ه ل�م ي�رتدد يف املوافق�ة عىل
الربنامج وكان يش�عر أنه يستطيع أن يكون
إضافة وان يوصل جزء من خربته للمتسابقني
الذين أثبتوا جدارة بتحسنهم يف كل مرحلة.
الفن�ان التون�يس تحدث ع�ن عالقت�ه بزمالئه
املدربني وأضاف« :أنا وعايص نتفاهم مع بعض
فنح�ن م�ن جي�ل واح�د يف النهاية ،كاظ�م لديه
ستايل خاص به ،هو أخونا الكبري ولديه طريقته،
نحاول أن نس�حبه قليال ونبعده ع�ن الجدية كي
ال يكون الربنامج رس�ميا جدا ،ش�ريين طبعا املرأة
الوحي�دة بيننا ولذا يجوز لها كل يشء ،ونتقبل منها
كل يشء».
صاب�ر أكد أن�ه ال يلتف�ت للتأويالت الت�ي تصدر من
البعض عندما يختار متسابق ويخرج اآلخرً ،
الفتا إىل
أن�ه يختار الصوت الذي يتط�ور والذي يراه يف نظرة
ومن خالل خربته األجود دون أن ينظر لجنس�يته أو
أي يشء آخر.

وذلك عىل وقع االحتجاجات الحاش�دة التي
تش�هدها القاهرة.وافتتح املهرجان وس�ط
اجراءات امنية مش�ددة ،بعدم�ا تم تأجيله
من مساء الثالثاء اىل مساء األربعاء.
وبع�د عزف الس�الم الجمه�وري ،والوقوف
دقيق�ة صم�ت "ح�دادا عىل ارواح ش�هداء
ث�ورة  25يناي�ر وث�ورات الربي�ع العربي"،
عرض فيلم قصري استعرض اعمال السينما
املرصية يف مسارها التاريخي الطويل.
وج�اءت بداي�ة الفيل�م لتق�دم مقطعا من
فيل�م "يشء م�ن الخوف" ال�ذي تهتف فيه
الحش�ود "باط�ل باطل" ،والق�ى الجمهور
ذلك بتصفيق طويل لتشابه هذا الهتاف مع

الهتاف الذي اطلقه الفنانون يف تظاهرتهم يوم الثالثاء احتجاج
الدستوري.واشار مقدم الحفل الفنان عمرو يوسف يف املقدمة
الصعب�ة" التي ينعقد يف ظلها املهرجان ،ورأى يف ذل�ك "ارصارا
املرصي�ني عىل اس�تكمال مس�ريتهم الفنية".وه�ذه الدورة ه
املهرجان الت�ي تعقد بعد ثورة  25يناير ،اذ انه جرى الغاء دورة
املايض بس�بب االوضاع التي كان�ت البالد تمر بها.واث�ر اعتذار
م�ن النجوم العامليني الكبار مثل انجلينا
وكيت وينسليت يف اللحظة األخرية ،اق
الحضور عىل عدد من نجوم مرص فيم
جزء آخر منهم مقاطعة املهرجان.
وكان عدد كبري من الفنانني يف مرص ش
يف تظاه�رة الثالث�اء بع�د دع�وة النق
الفني�ة لذلك ،وكان املخرج�ون محمد
وداوود عبد السيد واملمثلون مثل ليىل ع
واله�ام ش�اهني وخالد ابو النج�ا وآخ
وس�ط الحش�ود بعد ان انطلقوا م�ن
دار األوبرا.وفاقم�ت االح�داث الت�ي و
الثالثاء يف ميدان التحرير االمور بالنس
املهرجان ،اذ ان رشكة "ميدل ويست" اع
يف بي�ان س�حبها الفيلم الوثائق�ي "ال
ع�ن النفط والرمال" من املهرج�ان "ا
مهاجم�ة قوات االمن املرصية املتظاه
التحرير".ويتن�اول هذا الفيل�م حياة ا
يف م�رص قبيل ث�ورة  ،1952وكان مقر
يف تظاه�رة االف�الم العربي�ة الطويلة
عمر أح�د مخرجي الفيلم ،انه يرفض
مهرجان س�ينمائي تابع لوزارة الثقافة "بينما يمنح الرئيس امل
صالحيات مطلقة وغري مس�بوقة يف أي دولة ديموقراطية".واع
فريق فيلم االفتتاح "الشتا اليل فات" للمخرج ابراهيم البطوط
عن التعذيب قبل الثورة واثنائها ،مقاطعة املهرجان ايضا.
وكت�ب يارس نعيم الذي ش�ارك يف كتابة س�يناريو الفيلم ع�ىل
فيس�بوك بع�د اعتذاره عن حض�ور االفتتاح ان الفيلم س�يعرض
صناع�ه الحقيقي�ني فبعضهم يص�ارع اإلحب�اط يف منزل�ه وب
يعتصم بني الغاضبني عىل بعد أمتار قليلة من دار األوبرا."...
واصي�ب املهرجان بنكس�ة اخرى جاءت من الجانب الس�وري
ان املخرجة الس�ورية هالة عبدالله اعلنت سحب فيلمها "كما ل
بكوبرا" من املهرجان نتيجة مش�اركة فيلم للمخرج الس�وري
عب�د الحميد املؤي�د للنظ�ام .واكدت ماري�ان خوري لفرانس ب
فيل�م عبد اللطيف عبد الحميد من املهرجان ،ولم يظهر الفيلمان
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تع��اون الممثل��ة األميركي��ة
غوينيث بالترو مع شركة "بيوند
خط مالبس خاص
يوغا" إلطالق ّ
باليوغا.
وذكرت وس��ائل إع��الم أميركية
أن بالت��رو المحب��ة لليوغا أقامت
شراكة مع ش��ركة "بيوند يوغا"
لتصميم مجموع��ة من المالبس
الخاصة باليوغا تب��اع عبر موقع
بالترو الخاص "غوب.كوم".
وقال��ت بالت��رو ،الوج��ه اإلعالني
لمس��تحضرات تجمي��ل "ماكس
فاكت��ور" ،إنه��ا تس��عى لتقديم
مالب��س أنيق��ة ومريح��ة ف��ي
آن تت��الءم م��ع ممارس��ة ه��ذه
الرياضة.
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جاستن يتسبب في مرض سيلينا

حميد عباس

حاتم عودة يثير الجدل
بعد أن قدم مؤخرا وعى خشبة املرسح الوطني مرسحية فيلم ابيض
واسبود يفكر الفنان حاتم عودة جديا اآلن بتكريس مرشوع يحتوي
عى مستوى الشبكل واملضمون عى أسبلوب وانتقال فيه من الغرابة
والتكوينات ما يثري الجدل..
وهو حتى االن اليعرف بالضبط ما هي النصوص املرسحية لتسباعده يف
انجباز فكرته ..ولكنه عى يقني بانه لو اسبتمرت حياته اىل العام القادم
سينجز عمال مرسحيا جديدا.
علمبا ان املخرج عبودة قد قدم سبابقا للمرسح وداعا غبودو ورومولوس
وصدى.

خليل فاضل خليل :ال حلقات زائدة في الدراما
اسبتبعد الفنان خليل فاضل خليبل وجود حلقات زائبدة يف الدراما املحلية،
مؤكبدا ً أن الدراما باتت تعاني غياب بعبض "الحلقات" أي األمور املهمة
يف العمل الفني.
وقال خليل لوكالة أنباء محلية أمس "بالرغم من وجود تطور نسبي
يف الدرامبا املحلية لكبن كل عمل فني يحتاج إىل قائبد يقود العمل
ويسنده يف ذلك ميزانية جيدة تفي بمتطلبات العمل الفني".
وأضاف "عى صناع الدراما التفكري باسبم العراق دراميا ً فبدل
إتمام األعمال الفنية يف شبهر أو أثنني ويبث لقنوات محلية
مللبئ الوقت يف تلك الفضائيبات ،فيجب العمل عى مدار
السنة".
وأوضبح "مبن البرضورة توفري الوقبت الكايف
ليتقبن كل شبخص عملبه
ويقبدم لقنبوات عربيبة
ليكون واجهة إعالمية
تتحدث عن العراق أمام
املشاهد العربي".
أمبا عبن آخبر أعمالبه،
كشبف خليل أثنباء حديثه
عبن تلقيه عدة عبروض يف
السبينما واملبرسح إضافبة
إىل عبروض دراميبة لكنبه ما
يزال يف طور االختيار ودراسبة
األعمال املقدمة ليختار العمل
املناسب له.
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يف الكاتالبوغ الرسبمي.غري ان هذه القضية مرشبحة للتجبدد بعد ايام مع
مهرجان دبي السبينمائي الذي تشارك فيه افالم سبورية ملخرجني مؤيدين
لنظام الرئيس بشبار االسبد ،وهو ما ندد به املنتبج ومدير مهرجان دوكس
بوكبس عروة نريبيبة ،مؤكدا ً ان "مخرجني سبوريني (معارضبني) يعملون

حاليبا للضغط عبى ادارة مهرجان دببي للحيلولة دون عبرض هذه االفالم
(ملؤيدي االسد) بينما تتم اراقة الدم السوري".
درة ترتك ندوة فيلمها وفرغيل ال تحرض
وأقيم مسباء أمس األول العبرض األول للفيلم السبينمائي املرصي "مصور
قتيل" الذي تنتجه رشكة "دوالر فيلم" ويشارك يف املسابقة الدولية ملهرجان
القاهرة السبينمائي بدورته الخامسبة والثالثني داخبل قاعة املرسح الكبري
يف دار األوببرا املرصية ،كمبا أقيمت حفلة صباحية للفيلم وأخرى مسبائية
قبل بدء الندوة.حرض السيناريسبت واملخرج عمرو سبالمه ،واملخرج محمد
العبدل ،والفنان األردني إياد نصبار ،والفنانة دره ،واملوسبيقي هاني عادل
البذي قدم املوسبيقي التصويريبة للفيلم ،بينما غاب كل مبن حورية فرغيل
وأحمد فهمي املشاركني يف بطولة الفيلم من دون إبداء األسباب.
قب َّدم املخرج أحمد عاطبف فريق العمل الذين نزلوا عبن مقاعدهم وقال كل
منهم كلمة مقتضبة ،وتسبَّب ارتباك عاطف يف عدم ترتيب األسماء بالشكل
الصحيبح ممبا دفع فريبق العمل لتذكريه ببطبل الفيلم إياد نصبار وتدارك
املوقف رسيعاً وقال أنه مسك الختام.وأكد أبطال الفيلم مساندتهم ملا يحدث
يف ميدان التحرير ،وقال عمرو سالمه أنه يتمنى أن ال يتأثر عرض الفيلم بما
يحدث متمن ًيا االنتصار للميدان يف النهاية ،بينما قال إياد نصار أنه قادم من
ميدان التحرير وسبيعود مرة أخرى إليه بعد انتهاء الفيلم ،لريد عليه املخرج
أحمد عاطف بأن هناك ثورة يف األردن عليه ان يشارك بها.

بعبد انتهاء عرض الفيلم تركت الفنانة دره ندوة الفيلم وغادرت وهو نفس
ما فعله الفنان الشاب عمر السعيد ،وقالت دره لب"إيالف" يف اتصال هاتفي
أنها اضطرت للمغادرة نظرًا الرتباطها بموعد سبابق مع منتج وفريق عمل
سبيغادر القاهبرة يف الصبباح الباكر ،مشبرية إىل أنها كانت سبعيدة للغاية
بالفيلم ومستواه الفني بعد مشاهدته.
وأعربت عن سبعادتها باملشباركة يف املسابقة الرسبمية للمهرجان
مشبرية إىل أنهبا كانت تتمنى املشباركة يف نبدوة الفيلبم لكن تأخر
موعبد عرضبه وارتباطهبا باملوعد السبابق حال دون ذلبك ،مقدمة
اعتبذارًا ملن حبرضوا الندوة عبن مغادرتها.وتدور أحبداث الفيلم يف
إطار من التشبويق حول املصوِّر الصحفبي أحمد صقر الذي يلتقط
صورًا مختلفة لجرائم قتبل تحدث ،تم ِّيزه عن غريه من املصوِّرين،
بينما تقتل زوجته يف ظروف غامضة يحاول كشفها بمساعدة زوج
شقيقته الذي يجسد دوره أحمد فهمي ُ
لتكشف العديد من الحقائق
تدريجيًّبا يف إطبار بولييس ِّ
شبيق وحالة من الغموض حبول اللغز ال
تنتهبي إال يف الدقائبق األخرية للفيلبم.أدارت النبدوة الناقدة ماجدة
موريس التي اسبتمرت لنحو  30دقيقة بعد عرض الفيلم واضطرت
إىل إنهائها نظرًا الرتباط االوبرا بمواعيد عمل ،فيما أشبادت بالفيلم
وقالت أنه كرس قاعدة الفيلم املرصي.واعرتف املؤلف عمرو سبالمه
أن أحبداث الفيلبم ليسبت واقعية وأن الفكبرة غريبة عبى ثقافتنا
السينمائية ،مش ً
ريا إىل أنه انتهى من كتابة الفيلم عام  2005وحصل
عى إجازة من الرقابة يف العام التايل لكنه ظل حبيس األدراج حتى طلب منه
املخرج محمد العدل التعاون معه.
وأضاف سبالمة أن فكرة الفيلبم جاءته من خالل التحضبري لتصوير أغنية
ً
خالفا عى األجر بينهمبا أوقف العمل فقرر
مصبورة مع أحد املطربني لكبن
تحويله إىل فيلم سينمائي وبدأ يف كتابة أحداثه.
كما كشف عن أن الرقابة عى املصنفات الفنية اعرتضت عى مشهد للفنانة
دره بطلة العمل تقول فيه "محدش بيعرف الغيب" وذلك بعد انتهاء تصوير
الفيلبم بالكامل حيث طلببت إضافة كلمتي "إال الله" وذلبك يف عهد الرقيب
الدكتور سبيد خطاب .من جهته ،قال املخرج كريم العدل أنه سبعى لتقديم
عمبل مختلف ليكون ثانبي تجاربه االخراجية بعد فيلبم "ولد وبنت" ليثبت
ً
خصوصبا وأن التجرببة جاءت خبارج نطاق عائلته السبينمائية،
مكانتبه،
مش ً
ريا إيل أنه لم يعقد يف بداية الفيلم سوى جلستني أو ثالثة فقط مع املؤلف
عمرو سالمة .وأشار إىل أن تحضري الفيلم استغرق نحو  14شهرًا من بينهم
 5أشبهر ِّ
خصصبت لتدريبات املمثلبني ولالتفاق عى كافبة تفاصيل الفيلم،
ناف ًيبا أن يكون هناك تعمد لتهميش البطولة النسبائية لكون طبيعة الفيلم
تدور حول البطل أحمد صقر.
مبن جهتبه ،قال الفنبان إياد نصبار أنه عندما اطلبع عى سبيناريو الفيلم
ً
اتصباال باملخرج وأخره بأنبه موافق عى بطولة
ووصبل إىل نصفبه ،أجرى
ً
مشبريا إىل أن ما اعجبه هي
الفيلم ولكن ينتظر فقط االنتهاء منه بالكامل،

الحالة املزاجية املختلفة
الخاصة به.
مرص تمنع  5مخرجني
إيرانيني من الدخول
ورفضبت السبلطات
املرصيبة إعطاء تأشبرية
دخول لخمسبة مخرجني
إيرانيني من أجل املشاركة
يف مهرجبان القاهبرة
السبينمائي البذي قبرر
هبذا العبام عبرض األعمال
اإليرانيبة الفنيبة عى أرضه.
ومبن جهبة ثانيبة أوضبح
مكتب رعاية املصالح اإليرانية
بالقاهبرة محمبود صادقي أن
اإليرانيني لم يصلبوا إىل القاهرة
أصالً لكي يتم منعهم ،إال أنهم لم
يعطوا تأشرية الدخول فقط.
األسود يسيطر عى األزياء
لم يشهد حفل افتتاح الدورة الجديدة
منافسة قوية يف ما يتعلق باألزياء بعد
أن فضلت غالبية النجمات ،هذا العام،
االبتعاد عن البهرجة وارتداء الفسباتني
السبوداء بسببب ما تشبهده الببالد من
أحبداث وتطورات سياسبية وأمنية .لكن
تألقت الفنانتان إيمان ومايا دياب بألوان
مرشقبة وجذاببة جعلتهمبا تخطفبان
األنظار عى السجادة الحمراء.
رغم انتظار متابعي املوضة ما سرتتديه
الفنانبات مبن فسباتني هبذا العبام،
وككل عام ،خالل السبري عى السجادة
الحمراء ،إال أن األحداث يف مرص جعلت
الغالبيبة تتغيب عبن الحضبور ،فيما
فضلت غالبية الحضبور ارتداء األزياء
السوداء.

أفادت مجلة " "In Touchأن األمراض التي تعاني منها النجمة ،سيلينا
غوميبز ،ترجع إىل توتر عالقتها بالنجم ،جاسبتن بيبر ،ونقلت املجلة
عبن مصدر مقرب مبن غوميز ،أن األخرية خضعت لعبالج يف الحنجرة
ً
أخبريا ،كما أكبدت أن عالقتها
املضطربة مع جاسبتتن تؤثر
سبلبا ً عبى صحتها النفسبية
والجسدية.
وقبال مصبدر ملجلبة "In
"touchإن سبيلينا غوميبز
خضعبت للعبالج ثبالث مرَّات
هبذا العبام ،وذلبك بسببب ما
سببَّبته لها عالقتها بجاستن
بير من توتر وضغط.
ً
قائبال" :اليشء يؤثر
وأضباف
عبى صحبة سبيلينا سبوى
عبدم نضبوج جاسبتن وتوتر
عالقتهما ،وعى الرغم من عودتهما إىل بعضهما البعض ،إال أن صحتها
تصبح يف خطر عندما يغادر جاستن يف جولة عمل ،فالبعد بينهما يؤثر
عليها سلباً".
ويف السياق نفسه ،ش َّدد مصدر آخر للمجلة عى أن حل مشكلة غوميز
وبيبر يكمبن يف تركيبز األخرية عى صحتهبا يف حني يلتبزم بير بعدم
خيانة غوميز واإلخالص لها.

القبض على لوهان بعد لكمها المرأة

تعرضت املمثلة لينزي لوهان لورطة قانونية مرة أخرى يوم الخميس
حيث اتهمت بالكذب عى الرشطة يف لوس أنجليس ،بعيد سباعات من
إلقباء القبض عليها إثر ما تردد عن قيامها برضب امرأة يف ملهى لييل
بنيويورك.
وكانبت لوهبان ( 26عامبا) تورطت من قببل يف عدة قضايبا تتعلق
بتعاطبي املخدرات والكحوليات وألقي القبض عليها عدة مرات
خبالل األعوام القليلة املاضية بسببب انتهاك قواعد إطالق
رساحهبا املرشوط .وتدور قضيبة لوس أنجليس حول
تورطهبا يف حبادث مبروري يف يونيبو (حزيران)،
وقبررت الرشطة بعده أنها كذبت عندما زعمت
أنها ليسبت هبي التي كانبت تقود السبيارة
املتسبببة للحادث .ووجهت إليها  3اتهامات
تتعلبق بعرقلة أو مقاومبة ضابط رشطة،
وتقديم معلومات كاذبة إىل ضابط رشطة
والقيادة املتهورة.
وذكر موقع املشباهري اإللكرتوني «تي إم
زد كوم» أنه تم إلقاء القبض عى لوهان يف
حدود الساعة الرابعة صباحا (بالتوقيت
املحبيل) يوم الخميس يف نيويورك عندما
حاولبت الهروب مبن امللهى الليبيل بعدما
تردد أنها لكمت امرأة يف وجهها.

لماذا يريد براد بت الهرب
الى فرنسا؟
يف محاولة منه لالبتعاد عن
عدسات التصوير ،وقضاء
وقت أطول مع أرسته ،قال
نجم هوليوود ببراد بيت:
إنبه وصديقتبه انجلينبا
جويل قبررا قضباء املزيد
مبن الوقبت يف مزرعتهم
يف الريفبريا الفرنسبية
بسببب القيبود التبي
تفرضها فرنسبا
عبى املصوريبن
الذيبن يطاردون
ا ملشبا هري
« با با ر ا تبز ي »
يعطبي
مبا
العائلبة شبعورا
أكبر بالحيباة
الطبيعية.
النجبم األمريكي
قبال ويف لقباء
مبع الرنامبج
ا لتليفز يو نبي
good
«morning
البذي
»america
تقدمبه شببكة «ايه
ببي يس» اإلخباريبة
األمريكيبة :إنهبم
يقسمون وقتهم بني
نيبو اورليانز ولوس
انجلوس يف الواليات
املتحدة وبني مريافال
جنوبي فرنسا.
وأضباف :يف فرنسبا
لديهم شعور بالحياة
الطبيعية ،ال نتعرض
هنباك للمطباردة يف
أماكبن بعينهبا ،ويف
فرنسبا قواعبد حول
تصويبر األطفبال،
وأعتقبد أنها أصبحت
أكثبر حساسبية بعد
وقبوع حبادث األمرية
ديانبا ،مؤكبداً" :ال
نتعبرض ألي إزعاج يف
فرنسا".
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مدير عام دائرة بلدية الرصافة لـ "

ال وجود لشكاوى خالل مدة هطول األمطار
متابع�ة ميداني�ة متواصلة لمدين�ة بغداد.
وبصراحة أكثر تفاج�أت بوجوده في أول
الصباح بعد هطول األمطار في الش�وارع،
واتمنى له الموفقية بعمله الجديد.
وهن�اك توجي�ه م�ن معال�ي أمي�ن بغداد
بتطوير ش�ارع الرشيد ،وهو من الشوارع
المهملة س�ابقا ،وقد تم تش�كيل لجنة من
دائرتن�ا وم�ن امانة بغداد ومن مهندس�ي
الدائ�رة لزي�ادة التعم�ق بالدراس�ة .وق�د
اوع�ز لم�الك هندس�ي إضاف�ي بالعم�ل،
ألن المش�روع يربط ب�اب المعظم بالباب
الشرقي.

امل�شتقبل العراقي� /شلمان ال�شرع
في ه�ذا الح�وار الخ�اص ب�"المس�تقبل
العراق�ي" يفت�ح مدير ع�ام دائ�رة بلدية
الرصافة صدره ،إذ يتح َّدث عن المش�اريع
بكل شفافية ،فضالً
ِّ
التي قامت بها دائرته
ع�ن المش�اريع المس�تقبلية ،والعراقي�ل
التي تواجهه�ا دائرته ،وه�و يتكلَّم أيضاً،
بصراح�ة ،ع�ن التدخالت السياس�ية التي
تعي�ق عمل�ه ،وعن عالق�ة دائرت�ه بأمانة
بغداد .كل ه�ذا يقوله غالب احمد جاس�م
في الحوار التالي.
ما ه�ي حدود بلديتكم ..وما هي
أهم الدوائر والوزارات والشوارع التي تقع
في قاطع دائرتكم ؟
قاط�ع بلدي�ة الرصاف�ة م�ن
•
القواطع المهمة والرئيسة ،حيث تقع في
ه�ذا القاطع ال�وزارات والدوائ�ر المهمَّ ة،
وهن�اك ع�دد م�ن المؤسس�ات المهم�ة
منه�ا التعليمي�ة على مس�توى الجامعات
والكليات والمؤسسات الطبية ،إذ يقع في
قاطعنا  17كلية و 99دائرة حكومية فضالً
عن الكراجات الرئيسة في بغداد .ويتضمن
أيضا ً أسواقا ً من أكبر أسواق بغداد أال وهي
سوق الش�ورجة وسوق السنك والصدرية
وأس�واق عديدة أخرى .وكذلك يقع ضمن
قاطعنا ش�ارع من اهم الشوارع في بغداد
وهو ش�ارع الرش�يد ،باإلضافة إلى شارع
الجمهوري�ة ومنطقة البتاوين ،واهم هذه
الشوارع ش�ارع أبي نؤاس ،وتوجد أهمية
خاص�ة لقاط�ع دائرتن�ا لكونه�ا تتضمن
مث�ل ه�ذه الش�وارع المهم�ة واالس�واق
السياحية والتجارية لذا يستوجب علينا أن
نبذل جه�ودا كبيرة
ومتمي�زة في دوائر
البلدية.
كي�ف
اس�تقبالكم
كان
و تحضير ا تك�م
لهطول األمطار التي
س�قطت األس�بوع
الماضي على مدينة
بغداد ؟
* رغ�م ق�دم البن�ى
التحتي�ة الت�ي يمتد
عمرها ألكثر من 60
عام�اً ،إال أن�ه تم�ت
مضاعف�ة الجه�ود
وتصمي�م
لبن�اء
انابيب مجاري حديثة رغم العدد السكاني
الهائل الذي يقع ضمن القاطع والبالغ نحو
 500الف نسمة ،لكن بالرغم من كل هذا لم
تظهر أية مش�كالت وال توجد أية شكوى،
إذ قمن�ا بتهيئة كافة األم�ور لهذا القاطع
قبل فصل الشتاء وهيأنا المناطق السكنية
القديمة مثل منطقة الفضل وباب الش�يخ
وقنب�ر عل�ي والصدري�ة وس�تة مح�الت
س�كنية أخرى .وتم اكس�اء هذه المناطق
ً
فض�ال ع�ن تبديل
بالكام�ل بالمقرن�ص،
الساقية الوسطية لهذه المناطق .وتم أيضا ً
تأهيل المجاري وتبديل الشبكات الرئيسة
بأخرى لذلك لم تظهر لدينا أية مشكلة بهذا
الخص�وص.
و كا ن�ت
مال كا تن�ا
ا لبلد ي�ة
متواجدة 24
س�اعة م�ن
دون انقطاع
لوض�ع ح�د
لبع�ض
االشكاالت الموجودة.
م�ا ه�ي أه�م اإلنج�ازات الت�ي
قدمتها الدائرة خالل الفترة الماضية ؟

م�ا م�دى التع�اون م�ع القوات
األمنية في الجيش والشرطة ؟
* هن�اك تع�اون كبي�ر ج�داً ،خاص�ة مع
الس�يد قائد الفرقة  ،11وهناك اجتماعات
متواصلة وتفهم للعمل المشترك ولقاءات
مس�تمرة ،وكان لنا لقاء مع السيد معالي
امي�ن بغداد والقي�ادة العس�كرية ألهمية
التعاون ومن الله التوفيق.

* أوَّ الً َّ
ت�م تأهي�ل خمس�ة مح�الت م�ن
ِّ
المقرنص ،ونفذت مباشرة من قبل دائرتنا.
وتم تأهيل وتنظيف ساحة التحرير ،وكذلك
هن�اك عم�ل دؤوب في ش�ارع ابي نؤاس،
وت�م تأهي�ل أرب�ع حدائ�ق في بغ�داد في
منطقة الس�عدون والمس�تنصرية ،وتمت
زراع�ة ال�ورد في أغلب ش�ارع فلس�طين

باشرتم بها حاليا ً ؟
* لدينا خطة س�نوية تم اعدادها مس�بَّقاً،
ونعم�ل به�ا عل�ى مراح�ل ،اهمها س�يتم
إعداد جس�ر الس�نك بش�كل جيد ،وسيتم
اكس�اؤه بالكرانيت ،وأيضا ً س�يتم إكساء
منطقة الكيالني بالطريقة نفسها ،ومادة
الكرانيت مادة راقي�ة وحضارية وتختلف
ع�ن المقرن�ص بكثي�ر وتعط�ي
جمالية .ولدينا مش�روع في ساحة
الخالني .واآلن لدين�ا عمل بحديقة
االمل في المستنصرية ولدينا ايضا
انج�از في محلة 117 � 129 � 123
والعمل جار على قدم وساق لخدمة
اهالي مدينة بغداد السالم.
ومن االنجازات أيضاً :قامت دائرتنا
برفع الكت�ل الكونكريتي�ة الواقعة
في شارع القناة ضمن محالت 508
�  ،510 � 507وه�ي ارب�ع محالت
عل�ى قن�اة الجي�ش م�ن الطالبي�ة

الكبيرة والمعقدة والتي ليس لها حل حتى
االن ،هي مش�كلة كهرباء بغداد الرصافة،
إذ تعتب�ر ه�ذه
الدائ�رة م�ن
ا لد و ا ئ�ر
ا لمتلكئ�ة
أ حيا ن�ا ً ،
و تق�و م
بحفر ي�ا ت
في الش�وارع
تس�تمر لمدد
طويل�ة ،م�ا يجع�ل المواطن ينظ�ر اليها
وكأن دائرتن�ا ه�ي الس�بب ،بينما العكس
ه�و الصحيح ،حي�ث إننا بع�د االنجاز من
عم�ل المقرن�ص ،تق�وم دائ�رة الكهرباء
بتحضير ذلك الشارع ،وقد خاطبت الدائرة
المذكورة بكت�ب عديدة وموثوقة بالصور
الفوتوغرافية لكن لم تجد أي إجابة منها،
ولدينا أقراص"  "CDتوثق ذلك.

مشكلتنا الرئيسة هي دائرة
كهرباء الرصافة

والجزرات الوسطية بالثيل
االخض�ر .وايض�ا اتممن�ا
مش�روع اكس�اء بالثي�ل
االخضر على الخط السريع
محمد القاسم وتم تصليح
عش�رة تخس�فات ف�ي
مناطق مختلفة من ش�ارع
الجمهوري�ة وإل�ى ش�ارع
فلس�طين وت�م تصلي�ح
اآلليات التي كانت متوقفة
ع�ن العم�ل لفت�رة وه�ي
جاه�زة االن ألي واج�ب
تكلف به ،فضالً عن أن العمل
ج�ار بص�ورة
صحيح�ة ّ
حتى
اآلن ،وال توج�د
لدينا أية مشكلة،
و ا نجا ز ا تن�ا
مستمرة ونحن
مس�تمر و ن
لعم�ل
با
حس�ب الخط�ة
السنوية.
 -م�ا ه�ي خططك�م المس�تقبلية والت�ي

لدينا مشاريع كبيرة خالل العام
المقبل

لمش�روع كبير ج�دا ً وهو تطوي�ر اكتاف
القن�اة ،وهذا المش�روع يبل�غ طوله نحو
4200م ط�ول،
يتضم�ن
و
 6ناف�ورات
و حد ا ئ�ق
و مس�ا طب
س
للجل�و
ووض�ع ان�ارة
بش�كل جي�د
و حد ي�ث ،
وتتضم�ن منظومة ب�زل وري ،فضالً عن
إنشاء س�وق يكمل مش�روع قناة الجيش
ويظي�ف جمالي�ة فائق�ة إليه�ا .وهن�اك
مش�اريع كبي�رة ومتنزه�ات بديل�ة ع�ن
المش�اتل الت�ي انته�ى عقده�ا من�ذ فترة
طويلة.
ما هو م�دى تعاون أمي�ن بغداد
مع دوائركم ؟
* بصراح�ة الس�يد أمي�ن بغ�داد حس�ن
ا لمر ش�د ي
رجل متعاون
ج�دا ً بش�كل
كبير ،وال

تلقينا كتب شكر وتقدير من
دولة رئيس الوزراء
كيف ت�رى تع�اون المواطن
البغدادي مع الدائرة ؟
المواط�ن يرغ�ب في
•
بن�اء الكت�ل الكونكريتي�ة،
لكن بعد مش�اهدته للس�ياج
ولغاي�ة الغدي�ر وه�ي ضم�ن
قاطعنا بح�دود  4200م طول.
وتم تنظيف المنطقة التي تقع
خلف الكتل الكونكريتية ورفع
األنق�اض ووضع س�ياج brc
بدل السياج الكونكريتي.
ما ه�و م�دى تعاون
المجالس البلدي�ة مع دوائركم
؟
التعاون ممت�از جداً.
•
وتع�اون المجال�س البلدي�ة
ضم�ن قاط�ع الرصاف�ة
كبير ومتميز.
ه�ي
م�ا
أه�م المش�كالت
والعراقي�ل الت�ي
تو ا ج�ه
عملكم؟
•
المش�كلة

والنظافة المس�تمرة اقتنع بم�ا انجزناه،
وأبدى استعداده للتعاون المستمر .ونحن
االن بص�دد اعم�ال كثي�رة ونج�د تعاون
المواطن بشكل مستمر ومطمئن.
ما أهم المشاريع التي هي قيد
اإلنجاز ؟
مخطط�ا ت
هن�اك
*
ودراسة

يس�مح
بتأخي�ر أي�ة
شكوى ،وهو
متابع إداري
جي�د ،ولدي�ه

هل هناك خط�ة معينة تقومون
بها في قلب المدينة ؟
* هن�اك تصميم حديث جدا يليق بش�ارع
الجمهوري�ة ،وذل�ك ألهميته- ،وس�نضع
بجان�ب جامع الخلفاء وس�وق الغزل ،مع
امان�ة بغداد ،ضمن هذا القاطع ،-س�ياجا
حديثا ويعطي جمالية كبيرة وهو س�ياج
أمن�ي ايضا ،وهو يضيف جمالية للش�ارع
وبعد أن تزال الكتل الكونكريتية ،س�يكون
بداية العام الجديد.
هل تواجهون ضغوطا ً ومشكالت
من جهات سياسية ؟
* هناك مشاكل كثيرة أهمها وأكثرها هو
تدخل بعض الجهات السياسية في عملنا،
إذ تحاول هذه الجهات عرقلة مهنيتنا .لكن
المواطن سيشاهد خالل العام المقبل شيئا
مهما في السعدون والرشيد والجمهورية.
وهن�اك مالحظة مهمة ل�م أذكرها تحدت
عملنا في فترة وهي الظرف األمني الساخن
في منطقتي الصدرية والفضل لكن الحمد
الله ،استطعنا ان نضع المقرنص ،ونظفنا
الشوارع ،وحصلنا على كتب شكر وتقدير
م�ن الش�يوخ والوجه�اء ف�ي المنطق�ة،
وهناك صور فوتوغرافية تثبت ذلك.
ه�ل ت�رون ب�أن هن�اك أهمي�ة
لتوعية المواطن واإلعالم ؟
نعم المواطن يحت�اج إلى وعي،
•
ً
ووج�ود اإلع�الم والوع�ي مه�م ج�دا إذا
اس�تثمر في ص�ورة صحي�ة .وأرجوا من
أمانة بغداد أن تخصص مبلغا كبيرا لمجال
اإلعالم السمعي والمرئي والمقروء ،ومن
المؤم�ل تكون هناك قن�اة فضائية ألمانة
بغداد في المستقبل.
-

أمني�ة خاص�ة بعملك�م ل�م
تتحقق؟
* أن تع�اد بغ�داد كما
كان�ت ،وكم�ا
يعرفه�ا العالم.
أن تكون بغداد
جميل�ة ف�ي
كل ش�يء
وخالي�ة من
التجاوزات.
م�ن أج�ل
بغداد أنظف
وأجمل.
و ذ ك�ر
الس�يد ق�ادر
خضي�ر محمد
مدي�ر الوع�ي
اإلس�المي ،ال
توجد أية شكوى
خ�الل قت�رة
االمطار الغزيرة
وهن�اك كت�ب
ش�كر وتقدي�ر
دول�ة
م�ن
رئيس الوزراء
ووزير الصحة
ض�ح
مو
لدائرتنا.
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ال�شعودية ..بلد "العجائز" واأ�شرة امل�شتحيالت يحكمها منطق الغربة عن احلا�شر وفقدان ال�شلة بامل�شتقبل !!
()3 - 3

االنهيار القريب في جزيرة العرب!!

امل�شتقبل العراقي /حليم االأعرجي

ال نبالغ اإذا قلنا اإن عمر احلركة الوطنية والقومية والدينية،
ّ
يتعدى حدود عمر الدولة ال�شعودية ،التي ن�شاأت عام  1932بعد
قيام الوحدة بني احلجاز وجند ،ونتيجة لغياب االإعالم ،وانقطاع
املجتمع ال�شعودي عن دائرة ال�شوء العاملية ب�شبب اإجراءات التعتيم
والتجهيل التي مار�شتها احلكومات ال�شعودية
تجاهل الغرب بش�كل ع�ام والواليات المتحدة
االميركي�ة بش�كل خ�اص لم�ا يعانيه ش�عب
مآس ومعان�اة حقيقية
الجزي�رة العربي�ة من
ٍ
وتدمي�ر منظ�م وغم�ط للحق�وق
المدني�ة واإلنس�انية وطم�س
االعتب�ارات اإلنس�انية وغيره�ا..
وبرغ�م كل ذلك وغي�ره ،واصلت
قوى الرفض النجدية والحجازية
على كافة المس�تويات وبش�تى
الوس�ائل ،م�ن اج�ل االطاح�ة
بالنظام الس�عودي ومحاس�بة
المفس�دين والمجرمي�ن م�ن
أف�راد االس�رة الحاكم�ة
والمحسوبين عليها ،بيد
ان توف�ر المعلوم�ات
االس�تخبارية لألسرة
الحاكمةوتنوعمصادر
هذه المعلوماتّ ،
مكن
االس�رة الحاكم�ة من
ش�ن حمالت وحشية
استباقية ضد الحركة
الوطني�ة والقومي�ة
والدينية ..وبرغم ذلك،
فان الفشل ظل يالحق كل الجهود الظالمة التي
بذلت من قبل السلطة السعودية طوال أكثر من
 75س�نة بالتمام والكم�ال .لقد قال البعض ان
حكم آل س�عود ال يمكن ان يس�قط ...اعتمادا
على عدة أسباب منها:
 � 1ضعف المعارضة وتشتتها وتعدديتها.
 � 2انع�دام القدرة على اس�تغالل الفرص التي
أتيح�ت بس�بب التباطؤ ف�ي التح�رك وضعف
االستخدام االمثل لإلمكانيات المتاحة.
 � 3تعاون منظومات االستخبارات والمخابرات
االجنبية مع االجهزة االمنية السعودية.
 � 4هيمنة وس�يطرة آل س�عود على المجتمع
الس�عودي القائ�م وعلى نح�و أكثر بالنس�بة
للعشائر والقبائل السعودية التي تدين بالوالء
للنظام السعودي.
 � 5تعمي�ق التفرق�ة والتجزئ�ة والتناحر بين
العش�ائر والقوى والتيارات الدينية والمذهبية
والعش�ائرية وخصوصا بين االحباش والعرب
وبي�ن النجديي�ن والحجازيي�ن تطبيق�ا لمبدأ
"فرق تسد".
وم�ع ذل�ك ف�ان ق�راءة موضوعي�ة وعلمية
للمستقبل السياسي السعودي تقود حتما الى
ما جعل الواليات المتحدة االميركية تعبر اكثر
من مرة عن مخاوف حقيقية من احتمال حدوث
انقالب عس�كري في السعودية يطيح بالنظام
القائم..ولك�ن لم�اذا ه�ذا االحتم�ال؟ وكي�ف
السبيل الى تجاهل ما يبدو انه خضوع عسكري
كامل للسيطرة الس�عودية؟ وجوابا على ذلك،
نقول :انه منذ قيام الحكم الس�عودي ،وقيادته
األس�رية تواجه معارضة مد معارض ورفض
ش�عبي عارم تراوح بين محاوالت انقالبية او
من خالل االحتجاجات واالنتفاضات الش�عبية
والمظاهرات واالعتصامات وغيرها.
 � 1فف�ي عه�د الملك عبد العزي�ز ،حصلت أول
مج�زرة او موقع�ة س�ميت بوقعة "الس�بلة"
ض�د الحجازيي�ن راح ضحيتها ع�دة مئات من
الحجازيين عل�ى يد أحباش المل�ك عبد العزيز
ال�ذي اعط�ى أوام�ره له�م باس�تخدام اعن�ف
وأقس�ى الضرب�ات الموجعة ض�د الحجازيين
العزل من األسلحة.
 � 2وعل�ى اث�ر ذل�ك نف�ذت حرك�ة الضاب�ط
الش�مراتي االنقالبية وهي أول حركة انقالبية
س�اهمت فيها بعض قطعات الجي�ش بيد انها
فش�لت بس�بب ع�دم التفكير اص�ال بموضوع
توفير "العتاد " الكافي.
 � 3حركة قوى االمن الداخلي.
 � 4حركة الضباط الطيارين .
 � 5محاولة االمراء االحرار.
 � 6محاولة القوى القومية .
 � 7مقت�ل المل�ك فيصل بن عب�د العزيز والذي
مثل ال�ذروة في وصول المعارض�ة إلى درجة
التخلي عن األسلوب السلمي في ممارسة حق
التصدي للسلطة الجائرة واللجوء إلى عمليات
االغتيال السياس�ي .لقد كان قتل الملك فيصل
عل�ى ي�د اب�ن اخي�ه  ،1975كارث�ة حقيقية
بالنسبة لالسرة الحاكمة.
 � 8اكتش�اف التنظي�م الث�وري الس�ري
"جبهة االصالح الوطني" وما ترتب على
ذل�ك من حملة اعتق�االت طالت العديد
من الش�خصيات الوطنية المرموقة،
األم�ر ال�ذي انعكس على الش�ارع
الس�عودي وخصوص�ا عم�ال
ش�ركة ارامكو الذي�ن رفضوا
االس�تغالل االميركي الجائر
للنف�ط الس�عودي وبذل�ك
اتسعت دائرة االحتجاجات
واالضراب�ات لتش�مل

قطاعات واسعة جدا من الشعب السعودي..
 � 9ث�ورة المنطق�ة الش�رقية في ع�ام 1956
والت�ي ال زال�ت تتواص�ل رغم مض�ي اكثر من
نصف قرن على تفجرها .
 � 10محاول�ة انقالبية قادها العميد
عبد الله المنديلي
 � 11محاول�ة انقالبية قادها تنظيم
س�ري يضم اكث�ر من  16ش�خصا
م�ن العس�كريين والمدنيي�ن
بضمنه�م أكاديمي�ون وكان
التنظي�م يس�عى الى تنفيذ
مشروع اسماه "مشروع
الجيل" وق�د حصلت هذه
المحاول�ة ف�ي / 7 / 13
 ،2011وق�د اعتب�رت من
قبل األوس�اط السياسية
واالميركي�ة
الغربي�ة
م�ن اخطر ما ح�دث ضد
النظ�ام الس�عودي خالل
تاريخ السعودية.
 � 12محاول�ة انقالبي�ة
قاده�ا مجموع�ة ضباط
في سالح الطيران بتاريخ
 /27حزيران  2012/وبرغم التكتم السعودي
عل�ى تفاصي�ل ه�ذه المحاول�ة فقد تس�ربت

الح�رس الوطني الذي هو ف�ي الواقع " حرس
ملك�ي" وه�و م�ن عناص�ر ج�رى اختيارهم
بعناية من نجد ويذكر ان الجيش في السعودية
كان وباستمرار يعتمد على الحجازيين غير ان
ذلك تغير تدريجيا منذ قيام الوحدة بين الحجاز
ونج�د ،وبع�د ان ادرك الحجازي�ون انهم باتوا
مواطنين م�ن الدرجة الثالث�ة او الرابعة بدأت
تتك�رر عمليات االنقالبات العس�كرية فعمدت
الحكوم�ة الس�عودية ال�ى التقلي�ل م�ن ع�دد
الحجازيين في الجي�ش حرمت عليهم الدخول
في الحرس الوطني بش�كل خاص وبذلك صار
الجي�ش والح�رس تحت الس�يطرة "النجدية"
واحتكرت القيادات العلي�ا للضباط من العائلة
المالك�ة ثم النجديين وبعد ذلك الجنوبيين .لقد

الحنفية ،اإلسماعيلية.
وبذل�ك اصب�ح الجي�ش والمؤسس�ات االمنية
وكل الق�وات المس�لحة ،مقفلة أم�ام من ذكر
في "أ وب وج".
 � 3تحوي�ل الجي�ش ال�ى ج�زء م�ن العملي�ة
السياس�ية وفي اطار ايديلوجيتها وفي خدمة
العائل�ة المالك�ة باعتباره�ا تملك الس�لطتين
"الدينية والسياسية".
 � 4منع الجنود من ممارسة السياسة.
 � 5تعزي�ز اجه�زة المراقب�ة والتجس�س
باس�تخدام احدث االجهزة والمع�دات الحديثة
مع المبالغة في اقتناء احدث اس�اليب التصنت
والمتابعة .
 � 6اتب�اع سياس�ة اإلحال�ة عل�ى التقاعد في
وق�ت مبكر للضباط ومن�ع الضباط في مكان
أو منصب لمدة طويلة في مكان واحد.
 � 7حصر عدد أفراد القوات المسلحة واستخدام
أسلوب النوع ال الكم.
 � 8تقيي�د حرك�ة القطع�ات وتحدي�د أماك�ن
تدريبات ضباط القوة الجوية.
يق�ول الس�ير ألن مون�رو الس�فير البريطاني
الس�ابق في المملكة السعودية إن امر االتفاق
عل�ى من س�يأتي خلفا للملك عب�د الله او الذي
س�يليه س�يكون مع مرور الوق�ت من أصعب
واعق�د القضاي�ا الت�ي ينبغ�ي االتف�اق عليها
وإال ف�أن البديل ه�و الكارث�ة ،وتعقب جريدة
المص�ري اليوم على ذل�ك بالق�ول :ان النظام
الس�عودي الحال�ي ينتظ�ر "طلق�ة الرحم�ة"

انقالبات فاشلة وحترك
شعبي متصاعد وانقسام
خطري يف العائلة املالكة
تفاصيل وافية عن ه�ذه المحاولة التي فتحت
الطريق واس�عا لمحاول�ة الحقة أق�دم عليها
تخطيط�ا وتنفيذا األمير بندر بن س�لطان في
 / 13ايلول .2012 /
لقد انطوت هذه المحاولة على تنظيم وترتيب
فني ف�ي غاية اإلتقان ،وقد ق�ام بها احد كبار
ضباط الحرس الوطني ،وهذا أمر يحدث للمرة
األولى ،بسبب كون الحرس الوطني هو احد اهم
االجهزة الس�لطوية التي يعتم�د عليها النظام
في ف�رض هيمنت�ه وس�يطرته المطلقة على
الشعب .لقد مثل الرائد احمد معياض الزهراني
الخط�وة االول�ى على طري�ق انت�زاع الحرس
الوطني من براثن الس�يطرة المحكمة من قبل
العائلة الحاكمة ..رغم اإلجراءات القاسية التي
اقدم عليها النظ�ام ضد االنقالبيين الذين يقدر
عددهم ب�� " "15ضابطا ،حي�ث تم تعريضهم
الى اقصى اساليب التعذيب النفسي والجسدي،
وتمت احالة من بقي منهم على قيد الحياة الى
القضاء بتهمه التآمر ،وتم اصدار احكام الموت
بحقهم وقد تم تنفيذ حكم اإلعدام بالسيف في
قاع�دة الري�اض الجوي�ة ،ويصف المستش�ار
السياسي والعس�كري في السفارة االميركية
بالس�عودية ما حدث بانه " مجزرة" ،وتش�ير
انباء تس�ربت من اجهزة االمن الس�عودية الى
ان االس�تخبارات الروسية ،هي من توصل الى
اكتشاف خيوط المحاولة االنقالبية
وتش�ير صحيفة الكرستيان س�انيس مونتير
االميريكي�ة ف�ي متابع�ة تحليلية له�ا على ما
حص�ل ويحص�ل ف�ي الس�عودية ف�ي عددها
الصادر بتاريخ  2012 / 9 / 23الى إن ما حصل
ف�ي الس�عودية
ف�ي االون�ة
ا ال خي�ر ة ،
يمث�ل
ا خط�ر
اختراق
حص�ل
ف�ي

املراقبون الدوليون

واملسؤولون يف أمريكا

ويف الغرب أصبحوا اآلن

مقتنعني متام ًا بعدم جدوى
وجود نظام مشلول

اعتمدت الحكومة الس�عودية وبش�كل مطلق
في حماية وجودها على عدة إجراءات منها:
 � 1تش�كيل "اإلخوان النجديي�ن" وهي قوات
قبلية عش�ائرية وه�ي معين وس�اند للحرس
األبيض الذي سمي فيما بعد "الحرس الوطني"
وتعتب�ر هذه الوقات االكثر والء واالكثر خطرا
واالكثر تسليحا.
 � 2للس�عوديين تجربته�م الخاص�ة ف�ي منع
مح�اوالت االنقالبات العس�كرية من النجاح،
حيث وجدوا ،أن المشكلة تعود إلى فئات
معينة من الش�عب هي التي تشكل
مص�در الخط�ر الحقيق�ي
وهي:
أ� الحجازيون
ب � بع�ض القبائ�ل
مث�ل ش�مر ،العجمان
وغيرها .
ج � الشيعة ،الشافعية،

وترس�م المخاب�رات األلماني�ة ص�ورة قاتمة
جدا لمس�تقبل النظام الس�عودي ،حيث تقول
مجلة "دي�ر ش�بيغل" األلمانية عل�ى موقعها
االلكترون�ي ف�ي  30أيل�ول  2012إن جه�از
االس�تخبارات االلمانية "ب�ي ،ان  ،دي " اعرب
في تحليل عن تشاؤم اكبر من تشاؤم الحكومة
بشأن الوضع في السعودية..
وصنف�ت جريدة التايم�ز اللندنية ف�ي عددها
الصادر قبل عدة ايام الس�عودية على انها البلد
الذي "يقف ف�ي االنتظار" مؤك�دة حقيقة ان
السعودية مرشحة اآلن لسلسلة من التطورات
التي قد تبدأ بتظاهرات بس�يطة ثم تتطور إلى
أكث�ر من ذل�ك نتيجة تزايد درج�ات االحتقان،
لدى الشباب السعودي.وفي رده على الهجمات
الت�ي ش�نت عليه م�ن قب�ل اإلع�الم المناصر
لألس�رة الحاكمة ،قال الش�يخ محمد بن غانم
القحطاني عضو الهيئة التأسيس�ية ل�" حزب
االم�ة اإلس�المي" وال�ذي يعتب�ر أول ح�زب
يؤس�س ويقدم طلب ترخيص في السعودية..
"ان تعليقات�ه االخي�رة حول مس�تقبل وجود
المملكة ودعوته الى نقل السلطة من عائلة آل
سعود الحاكمة الى الش�عب يهدف إلى تجنيب
الب�الد كارثة وس�يناريوهات ال يمكن توقعها
في ح�ال نش�وب صراع بي�ن أجنحة االس�رة
الحاكم�ة ،وهي ام�ر متوقع بل ه�و االحتمال
االق�وى واالقرب الى الواق�ع الماثل امامنا ،او
ان�دالع اضطرابات داخلية واعتب�ر القحطاني
الس�عودية في مرحلة تحتاج فيها إلى إصالح
سياس�ي ش�امل نظرا لتقدم س�ن كب�ار أفراد
األس�رة المالك�ة وإصابة معظمه�م بأمراض
مختلف�ة ومتنوعة الخطورة وفقدانهم القدرة
على العمل.
ويتصاعد الحديث عبر التواصل االجتماعي من
قبل ش�باب مثقف س�عودي ع�ن تصاعد حدة
البطالة في الس�عودية إلى مس�توى حرج جدا
ويواصل الفساد نخره وتزايده مقابل مقاومة

رس�مية ضعيفة وشكلية في كثير من األحيان
مع اس�تمرار التضييق المتعم�د على الحريات
العامة والخاصة.
وتق�ول "هارت�س" االس�رائيلية ف�ي معرض
تعلي�ق لها على ما يجري في الس�عودية" ..ان
علين�ا ان نحذر الس�عوديين الى ان ما س�يأتي
س�يجعل تدارك الكارثة أمرا مس�تبعدا تماما"،
هكذا يظهر االس�رائيليين خشيتهم من ستأتي
ب�ه االيام عاج�ال ام آجال انه االنهيار الش�امل
والكامل لحكم االسرة التي حكمت بالد العرب
ومهبط الوحي ومنطلق اإلسالم ،دين الكرامة
والعزة لكل البش�رية فحكمه�م منطق الغربة
ع�ن لي�س الحاض�ر ،ب�ل وأيض�ا
ع�ن المحي�ط ال�ذي تواج�دوا
في�ه فعق�دوا بذل�ك الصل�ة
بالمستقبل ،المستقبل الذي
تك�ون فيه كلمة الله هي
العلي�ا ،بلس�ان عرب�ي
صريح.

عائلة تسقطها الشيخوخة والهرم
ممدوح � ماجد � فيصل � خالد � ناصر � مهند
� عبد الله � س�عود � ط�الل � ناصر � محمد �
" ترك�ي االول " � نايف � فواز � مش�عل � عبد
الرحمن � عبد المحسن � احمد � سطام ( الملك
عب�د العزي�ز ) 1953 � 1876بندر � س�لطان �
منصور � مش�اري � س�عد � ثامر � مس�اعد �
مش�هور � بدر � متعب " تركي الثاني " متعب
� مذلول � عبد المجيد � حمود :ولد عام 1945
اصغ�ر اوالده مات عام  1994في حادث س�ير
في امي�ركا � عبد االله � مق�رن :اصغر اوالده
من االحياء ولد عام 1943
المل�ك عب�د العزي�ز (  ) 1928 � 1976تن�ازل
مجبرا لولده عبد الرحمن 1928
عبد الله  � 1889فيصل � 1865 � 1788
تركي � 3834
عبد الله � 1819
سعود � 1814 � 1748
عبد العزيز :هو الذي اتصل بالشيخ محمد عبد
الوهاب ولقب نفسه ب� " االمام " � حكم امارة
نجد عام 1726
(ثنيان ،مش�اري ) � س�عود � محمد( � 1966
 � ) 1697فرحان

محمد :كان موجودا في عام 1625
مكرن " مقرن " هنا ينتمي النس�ب السعودي
المتفق عليه بين المصادر الس�عودية وغيرها
من المصادر التاريخية والنسبية حيث تختلف
المصادر التاريخية والنس�بية بعد ذلك بين من
يؤكد ان نسب عائلة ال سعود ينتهي الى اليهود
وبين من يقول غير ذلك
الباق�ون عل�ى قي�د الحي�اة "  " 17تت�راوح
اعمارهم بين  88 � 70سنة !!!
نسب آل سعود بين الحقيقة العارية واألوهام
الكاذبة
يأخ�ذ نس�ب العائل�ة الس�عودية ،حي�زا كبيرا
من اهتم�ام الباحثين والدارس�ين،
ليس ألن�ه يتعلق بعائلة حكمت
وتحك�م ب�الد الجزي�رة
العربي�ة ،العزيزة على كل
العرب ألنها مصدر اإللهام
ومهب�ط الوح�ي ومرابع
الرسول العظيم محمد بن
عب�د الل�ه وآل بيت�ه الكرام
وصحب�ه االماج�د والنه�ا
ايضا مه�د الحضارة العربية
ومنب�ع بن�ي الض�اد،
ول�دي االن اربع�ة
كرم "مش�جرات"
آلل الس�عدون ال
يوج�د بينه�ا اي
ش�به ،فاالول�ى
تنس�بهم الى "بني
هاش�م" ص�ادرة
من نقابة األشراف
ف�ي مص�ر ،وهي
غي�ر صحيح�ة
بالمرة وقد طعن�ت من جهات كثيرة في مصر
وخارجه�ا وبس�بب ذل�ك امتنع الس�عوديون
من األخذ بها والثانية ترجعهم الى ش�مر وقد
أنكر العارفون بالنس�ب الش�مري ذل�ك تماما،
ويحدثني المرحوم الشيخ احمد عجيل الياور،
ان�ه كان الجئا في الس�عودية في ع�ام 1960
وقد جمعتني احدى المناس�بات باالمير فيصل
وكان في حينها وليا للعهد وأثناء الحديث بيني
وبين�ه ،ق�ال انه يفخ�ر كونه من ش�مر فقلت
له :ان ش�مر تفخر بك كذل�ك كونك ملكا عربيا
وليس كونك منها :وعندئذ نهض فيصل غاضبا
ونهض�ت انا كذل�ك خارجا ألتوج�ه من فوري
الى المطار ومن هناك الى القاهرة.
ام�ا الثالث�ة فترجعهم ال�ى عنزة وق�د انكرت
عنزة ذل�ك ورفضته رفضا قاطعا ام�ا الرابعة
فترجعه�م الى بني اس�د ،وه�م يتعاملون بها
اآلن وذلك لس�كوت االس�ديين عن تكذيب هذه
الكرمة او المشجرة التي ادعوا انهم منها.
ان الحقيق�ة الت�ي لي�س ف�ي وس�ع الك�ذب
والتدليس والتزوير في االنس�ان طمس�ها هي
انهم م�ن يهود الدومينة كما اثب�ت ذلك الكثير
من الكتاب والباحثين.
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للمرأة ضلعها املقدس  ..وألف عالمة تعجب يف عيون الذكور!
د .نضير الخزرجي

منه�ج رجاالت�ه ع�ىل
مرسح الحي�اة يتعاركان
وال يلتقي�ان حت�ى يأذن
الله الحياة الدنيا بالزوال،
وكان لكرب�الء رجاالته�ا
من الجنس�ني ،ويف زحمة
تش�ابك س�نابك الخي�ل
ولعلع�ة
وصهيله�ا،
الس�يوف ورضباته�ا،
غابت عن الذاكرة أسماء،
فم�ا ع�اد امل�رء يس�مع
سواء أس�ما ًء قليلة ربما
بع�دد أصابع الي�د ،حتى
إذا جاء اس�م أحد شهداء
الط�ف عرض�ا ،تس�اءل
الناس ومن يكون فالن؟،
تساؤل ُيعاد بالالئمة عىل
سلسلة املؤرخني الكتاب
واألدب�اء
والخطب�اء
والشعراء الذين استغرقوا
يف أس�ماء بعينه�ا له�ا
حضورها املتميز يف كربالء ،ولكن االس�تغراق أضاع أسماء شهداء
كانت لهم مواقف مشهودة قبل كربالء ويف كربالء وبعدها.
وإذا كان األم�ر هك�ذا وهو كذلك ،ف�ال عتب إذا غابت أس�ماء
النس�اء اللوات�ي كان لهن حضورهن املش�هود يف واقع�ة كربالء،
وبعضهن ارتوين من كأس الش�هادة وإن َّ
كن قليالت قياسا ً بعدد
ش�هداء الطف من الهاش�ميني واألنص�ار غر الهاش�ميني ،وهذا
ما يحقق فيه العالمة الش�يخ محمد صادق الكربايس يف سلس�لة
معاجم أنصار الحس�ني(ع) يف جزئه الثالث الذي فيه تتمة لحرف
الفاء حتى نهاية الهاء.
وي�كاد يك�ون الكرب�ايس ه�و أول الباحثني واملحقق�ني الذين
يميط�ون اللثام عن عدد غر قليل من األس�ماء النس�وية اللواتي
ح�ضن واقع�ة كربالء فضال ع�ن الرجال ،واس�تطاع أن يخضع
النصوص التاريخية ملبضع التحقيق ليستخلص الحقيقة من بني
ركام التاريخ املبعثر هنا وهناك ،ويقرأ ما بني الس�طور ويحطها
معج�م
عىل سلمها واضحة ،ولذلك فال عجب أن يستقل
النس�اء يف كربالء بثالثة مجل�دات ومثله معجم
الرج�ال من الهاش�ميني ،ول�ك أن تتصور عدد
مجل�دات األنص�ار من غر الهاش�ميني الذين
يفوق عددهم الثالثمائة ش�هيد التي تخضع
اآلن ملرشط التحرير.
وبنا ًء عليه فإن التحقيق ساق الكربايس
اىل بي�ان ش�خصية  82إمرأة له�ن ذكر يف
معركة كربالء ،خمس�ة منهن ذقن ش�هد
الش�هادة وهن :أم الحس�ن بنت الحسن
الهاش�مية (ن61 -48ه�) ،أم الحسني
بنت الحسن الهاشمية (ن61 -49ه�)،
عاتكة بنت مسلم بن عقيل الهاشمية
(61 -53ه�) ،قمر بنت عبد النمرية،
وهانية الكوفية زوجة وهب (ن-40
61ه�) ،ولكل واحدة قصتها ،فعىل
س�بيل املث�ال كانت قم�ر بنت عبد
النمري�ة وه�ي ام وه�ب ب�ن عبد
الله الكلبي قد ش�هدت مع اإلمام
الحسني استشهاد زوجها وابنها،
ولشدة بأسها أخذت برأس ابنها
املحزوز وقتلت ب�ه رجلني من
جيش يزيد بن معاوية األموي
واستش�هدت بعم�ود عىل يد
رس�تم غالم ش�مر ب�ن ذي
الجوش�ن أحد قادة الجيش
األموي ،فهذه املرأة الغيورة
خرج�ت للقتال يف امل�رة األوىل مع زوجها
ولكن اإلمام الحس�ني(ع) ج ّزاها خرا ً وأرجعها ،فهي
عىل علم بأن القتال ليس واجبا ً عىل املرأة لكن قدرها أن تستشهد
يف كربالء وتوقع عىل لوحة الخلود بدمها القاني.

ال ناأتي بجديد عندما نتحدث عن امل�شاحات الكبرية التي
يتحرك على اأر�شيتها ويف اإطارها الذكور من بني اآدم يف
بع�ض جماالت احلياة ،وانح�شارها عن املراأة ،وهي حقيقة
ثابتة فر�شتها طبيعة امل�شوؤوليات الواقعة على كتف الرجل
ومنت املراأة ،ف�شال عن الطبيعة الف�شيولوجية لكل من الذكر
واالأنثى التي لها املدخلية الكربى يف كل ما يتبع من حركتي
الرجل واملراأة يف م�شمار احلياة اليومية ،على اأن االختالف
الف�شيولوجي لي�ض نق�ش ًا يف اأحدهما يقابل كما ًال يف االآخر
وإنما هي عملية بناء انس�جامية فطرية لخلق أرسة س�ليمة
قوامه�ا اآلباء واألبن�اء واألحفاد ،ثم إن تحمل أحدهما مس�ؤولية
رفعت عن اآلخر ال يعني انتقاصا ً من اآلخر وال حفاوة يف األول ،بل
إن املس�ؤولية أمر ثقيل ،ينأى عن حملها معظم بني البرش ويجد
ل�ه أو له�ا األعذار لتجاوزه�ا ،فإذا ما رفعت عن الرج�ل أو املرأة�
فإنما من باب اللطف التكويني حيث أودع الله س�بحانه وتعاىل يف
األرض وم�ا فيها وما يدب عليها قوانينه ،فكانت الفطرة هي مآل
األمور كلها ،ومن يعمل خالفها فإنما يكون متعارضا مع الفطرة
وخالف العدل اإللهي والتكوين البرشي.
ّ
ولع�ل أب�رز ميادين الحياة التي اس�تقل بها الرج�ل دون املرأة
ه�و ميدان الجهاد العس�كري ،فكان التكوي�ن الفطري قد حرص
القت�ال يف الذك�ر الق�ادر جس�ديا ونفس�يا تحمل وي�الت الحرب
وأعراضها ،فكان ش�عار الحرب البدئية أو الدفاعية حماية الدين
واملال والعرض ،إذ تدخل األنثى كضلع أس�اس يف مثلث املقدسات
الت�ي هي محل ابتالء الرجل بخاصة عندما يش�تد وطيس الحرب
ويرتفع أوارها وال يبقى لسهم الصرب من منزع ،بل و ُيعاب الرجل
إذا م�ا فرّط يف أضالع املثلث كله�ا أو أحدها ،ومن الناحية العرفية
واالجتماعية يعترب ضلع املرأة هو القاعدة األهم حيث يهون عنده
أمر الضلعني ،فيمكن يف ضلع الدين أن يمارس الرجل التقية حاملا
تخمد جمرة الحرب أو تدخ�ل حربة األذى يف غمدها (إِالَّ مَ ْن أ ُ ْك ِر َه
َ
ٌّ
وَقلْ ُب ُه مُ ْ
ان) س�ورة النحل ،106 :ويف ضلع املال يهون
طمَ ِئ ِباإلِيمَ ِ
الفق�ر والحرم�ان يف قبال س�المة الدين واألع�راض ،إال األعراض
فهي من املقدس�ات التي ال محي�ص عنها ال تقية وال دعة ،ويظل
ضل�ع املرأة هو الضل�ع األضعف واألقوى يف مثلث املقدس�ات ،وال
مج�ال لألع�ذار عند التقص�ر يف الدفاع عن�ه ،وال محيد عن حمل
أعبائه ،ولهذا يعترب حرص املمارس�ة املسلحة بالرجل ورفعها عن
املرأة كواحدة من اللطف اإللهي للحفاظ عىل مكانة املرأة واحرتام
كينونتها وإلزام الذكر بتحمل واجب الدفاع عنه يف السلم والحرب،
وه�ذا املفهوم أورده الش�اعر عم�ر بن أبي ربيع�ة (93 -23ه�)
(وقيل أن بيت الشاهد لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت الخزرجي
 -8ن102ه��) هاجي�ا مصعب ب�ن الزبر األس�دي (72 -26ه�)
عندما أقدم سنة  67ه� عىل قتل البيضاء (عمرة) بنت النعمان بن
البشر األنصارية زوجة املختار بن عبيد الله الثقفي (67 -1ه�)،
(من بحر الخفيف):
ح َّر ٍة ُع ْ
َّ
أعجب العجائب عندي َ ...ق ْت ُل حسنا َء ُ
بول
إن مِ ْن
ط ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
ب  ...إن لل ِه درُّها مِ ن قتي ِل
ُق ِتلت هكذا عىل
غر ذن ٍ
ِ
ب َ
ُّ
ُ
َ
ُ
ُك ِت َ
ول
الق ْت ُل والقتال علينا  ...وعىل
ِ
املحصنات ج ُّر الذي ِ
وهذا املعنى نلحظه يف قصة عبد الله بن عمر الكلبي املستشهد
بكربالء املقدس�ة س�نة 61ه� ،مع زوجته أم وهب قمر بنت عبد
النمري�ة (ن61 -20ه��) كم�ا ينقله�ا الطربي محم�د بن جرير
(310 -224ه��) يف تاريخه ،430/5 :فعندما رجع من أول جولة
يف معركة الطف بعد أن قتل اثنني من الجيش األموي ،وهو يرتجز
ويقول( ،من بحر الرجز):
َ ْ
ْ
سبي ِب َبيْتي ِيف َعليم َ
ب َ ...
ح ْ
ح ْ
سبي
إن ُت ْن ِكروني فأنا اب ُْن كل ِ
َ
َ
ٌ
ِّ
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
إني امْ رُؤ ذو مِ رَّة وَع ْ
ب  ...وَل ْ
ب
ست بالخو ِ
َّار ِعند النك ِ
ص ِ
ُ
َ
َّ
َّ
ْ
ِّ
ْ
ْ
مً
ب
ب  ...بالطع ِ
ْن فيه ْم مُ ق ِد ا والض ِ
إني زعيمٌ لكِ أمُّ وَه ِ
أخذت أم وهب امرأته عمودا ،ثم أقبلت نحو زوجها تقول :فداك
أب�ي وأمي قاتل دون الطيبني ذرية محمد ،فأقبل إليها يردها نحو
النس�اء فأخذت تجاذب ثوبه ،فقالت إني ل�ن أدعك دون أن أموت
معك ،فناداها حس�ني ،فق�ال" :جزيتم من أهل بيت خرا ،ارجعي
رحمك الله إىل النساء فاجليس معهن ،فإنه ليس عىل النساء قتال"
فانرصفت إليهن.
وال يخفى وجود استثناءات يف مسألة مشاركة املرأة يف النضال
املس�لح ،ولكن القاعدة العامة أن الجهاد املسلح من شأن الرجل،
ومع هذا فإن أس�ما ًء نس�وية ملعن يف سجل الش�هيدات ،وهذا ما
يح�اول املحقق محم�د صادق الكرب�ايس التثبت من�ه وتثبيته يف
الج�زء الثالث م�ن "معج�م أنصار الحس�ني – النس�اء" الصادر
الع�ام 1432ه�� 2011 -م وهي واحد من  77مجل�دا ً صدر حتى
اآلن ضمن سلسلة دائرة املعارف الحسينية التي تفوق السبعمائة
مجلد ،فضالً عن الجزئني السابقني.
املرأة الشاهدة الشهيدة
تمث�ل معركة الط�ف يف كربالء املقدس�ة عام 61ه�� ،الواقعة
الفيصل بني منهجني ميزا مس�رة اإلس�الم حتى يومنا هذا ،ولكل

قربا ً يقع عىل أمتار من ق�رب أبيها(ص) عىل خالف الذاهبني
اىل مجهولي�ة قربها ،فإنه يف الجزء الثالث من معجم أنصار
الحس�ني -النس�اء ،يبحث يف تاري�خ وفاة الس�يدة الجليلة
ليؤكد عرب النصوص والقرائن أنها توفيت عليها الس�الم يف
الثالث من جمادى اآلخرة عام  11للهجرة ،منتقدا ً الذاهبني
اىل املجهولية ويرى أنهاُ :
(ظلمت من قبل مواليها كما من
غرهم ،ولعل الجهتني اش�رتكتا يف ذلك ع�ن عمد وجهل،
ظلمها ُ
ف�زادوا ع�ىل ُ
ظلم�اً ،ومن املعي�ب ج� ّدا ً أن ن ّدعي
والءها والزلنا ُنشكك بيوم وفاتها ،والذي من املفرتض أن
يكون يوما ً مش�هوداً ،فكتمناه عن جهل ..ومن الغريب
أنن�ا ن َّدعي الوالء له�ا وال نتبع أهل البي�ت(ع) يف تحديد
ّ
نتس�كع ع�ىل أعتاب من حادوا عن أهل
يوم وفاتها ،بل
البيت).
ويجري الكربايس حسبة رياضية حول يوم وفاتها
بن�ا ًء ع�ىل الق�ول بأنه�ا(ع) مات�ت بع�د أبيها(ص)
بس�بعني يوما وعىل قول تس�عني يوماً ،بلحاظ رواية
أه�ل البيت ب�أن وفاة النبي(ص) وقع�ت يف  28صفر
 11ه�� ،وعىل ق�ول غرهم بأن الوف�اة وقعت يف 12
ربيع األول  11للهج�رة ،ومجموع عدد الروايات من
أهل البيت وغرهم هي  18رواية وحاصل رضبها يف
روايتي وفاة النب�ي محمد(ص) فمجموع الروايات
ه�ي  32رواي�ة ،وع�ىل ه�ذا األس�اس كم�ا يق�ول
الكربايس( :البد من إقامة العزاء عليها يف كل شهر
أكث�ر من ث�الث م�رات ،وإذا أُري�د أن تكون عرشة
أي�ام – يف كل مناس�بة وفاة -فالبد م�ن أن نكون
طوال الس�نة يف عزاء ،وإذا ُ
سحب األمر عىل سائر
املعصوم�ني(ع) ف�ال يبقى لنا ي�وم لألفراح واملوالي�د واألعياد ،بل
نحتاج إىل أيام أخرى أكثر من أيام الس�نة الواحدة) ،ويرى أن مثل
هذا األمر اس�تغراق يف الجهل والتجهيل والتعمية ،ويتساءل( :ملاذا
ه�ذا اإلرصار عىل التعتيم وعىل اإلغ�راق بالجهل حول هذه األمور
التي يمكن كش�فها بس�هولة ،والتي توجب الفرقة وعدم التوحيد
يف بالد املس�لمني يف تواريخ قادته�م واالختالف فيما بينهم ،وكثرة
الحديث عن الوفيات مم�ا ال يليق بقادتنا الكرام ،ومن هنا أتوجه
ب�كل ح�ب ووالء إىل توحيد التواريخ بش�كل موضوعي ،وإن كثرة
َّ
األقوال ال تخدم املذهب وال الش�عائر َّ
الدقة متوخاة والتشكيك
ألن
مرف�وض) ،ويؤك�د أن إقام�ة العزاء مل�دة عرشة أيام وع�زاء يوم
األربعني هي من خصائص اإلمام الحس�ني(ع) فحس�ب( :فإن
هذي�ن األمرين م�ن خصائص اإلمام أب�ي عبد الله
الحس�ني(ع) وال�ذي كان ألئم�ة أهل
البي�ت(ع) ال�دور بإقامتها
بخصوص�ه(ع) دون غره
من األئمة(ع) ،فلم ُيروا أنهم
جلس�وا للعزاء ع�رشة أيام يف
غر مصاب اإلمام الحسني(ع)
بل ل�م يخصصوا يوما ً لألربعني
لغ�ره ،ب�ل ميّزوا ع�زاءه بذلك
ألسباب غر خفية عىل أهل العلم
والتاريخ).
ويع�ود الكرب�ايس متس�ائال
بحرقة الباحث الحريص عىل سالمة
الن�ص وإعماله يف الحي�اة اليومية:
(وإذا م�ا أُريد إحي�اء كل ذلك فلماذا
االختص�اص ببع�ض املعصومني(ع)
دون غره�م ،ومل�اذا الوفي�ات فق�ط
دون املوالي�د ،ألي�س إقام�ة املواليد من
الش�عائر؟ ب�ل الوارد م�ن أئم�ة الهدى
أنه�م ق ّدموا الفرح عىل ال�رتح ،والرسور
عىل الح�زن  ..يفرحون لفرحنا ويحزنون
لحزنن�ا ..باإلضاف�ة إىل أن إدخال الرسور
إىل قل�ب املؤم�ن بش�كل عام يوج�ب األجر
والث�واب ،بل هو من خر األم�ور ،فقد روى
الكليني عن الرس�ول(ص)َّ :
َّ
أحب األعمال
إن
عىل الل�ه إدخال الرسور ع�ىل املؤمنني) ،وهذا
هو أدب القرآن الذي يقدم الفرح والحزن ،كما
يف قوله تعاىل( :وَأ َ َّن ُه ُه َو أ َ ْ
ض َ
ح َك وَأَب َْكى) س�ورة
حيث قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني املتوىف
النجم،43 :
بفلس�طني سنة  135للهجرة يف تفسر اآلية الرشيفة :يعني أفرح
وأحزن ،ألن الفرح يجلب الضحك ،والحزن يجلب البكاء (تفس�ر
البغوي.)418 :7 :
يف الواق�عَّ ،
إن تس�اؤالت الكرب�ايس يف محله�ا ،فالعقالنية هي
دعوة الس�ماء ،فال يمكن الركون إىل التعمية والتجهيل الس�تدرار
العاطفة ولو عىل حس�اب نصوص املعصومني ،والتاريخ السليم،
ع�ىل أن أخ�ذ العزاء لع�رشة أيام يف غ�ر اإلمام الحس�ني(ع) هي
حادث�ة جديدة ظهرت إىل الوجود مع قيام الجمهورية اإلس�المية
يف إي�ران ع�ام 1979م ،عندم�ا راح�ت تحتفل بع�رشة الفجر من
كل عام تيمن�ا ً بقوله تعاىل( :والفجر وليال عرش) س�ورة الفجر:
 ،2-1وهي األيام العرشة الواقعة بني عودة مؤسس�ة الجمهورية
اإلسالمية الس�يد روح الله املوس�وي الخميني (1989 -1902م)
إىل طهران من دار الهجرة بباريس يف األول من ش�باط فرباير عام
1979م وسقوط الحكم امللكي يف الحادي عرش منه ،فوجد البعض
فرص�ة القتباس الفكرة وإقامة الع�زاء خالل عرشة أيام عىل غر
اإلمام الحس�ني(ع) وبخاصة يف السيدة فاطمة الزهراء(ع) ،ربما
عن�د بعضه�م نكاية الس�يما وأن الحكومة اإليراني�ة راحت تقيم
أس�بوع الوح�دة اإلس�المية من كل ع�ام يف الفرتة م�ن  12إىل 17
ربي�ع الثاني املقارنة لذك�رى والدة النبي األكرم محمد(ص) عىل
الروايتني السنية والش�يعية والتي تنشد من ورائه توحيد الصف
اإلس�المي وترش�يد الخالف�ات التاريخية بما يجن�ب الصدامات
املذهبية مع احتفاظ كل مسلم بما يعتقد ،وهو أمر ال تنظر إليه
بعض التيارات الشيعية بعني االرتياح ،ناهيك عن بعض التيارات
السنية التي تعمد اىل تلغيم جسور التقارب املذهبي.
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احلقيقة قبل العاطفة
ينطوي مكنون اإلنس�ان عىل كتلة من األحاس�يس واملش�اعر
وتختلف نس�بها بني إنس�ان وآخر ،بيد أن العاطفة تتوقف حركة
أمواجها عند سد الحقيقة ،فالحقيقة تعني العقالنية ،والعقالنية
ه�ي دعوة األنبياء واألوصياء والصالحني ،بل هي املنس�جمة كليا
مع فطرة اإلنسان من مؤمن أو غر مؤمن ،فضال عن أن العقالنية
منه�ج بذاته له قيمومته يف كل مفاص�ل الحياة ،وهذا ما ينتهجه
ّ
س�لم
املحق�ق الكربايس يف تعامله مع النصوص للوصول إىل أعىل
الحقيق�ة دون الخ�دش بالعاطف�ة واألحاس�يس الت�ي تعتمل يف
صدور الناس تجاه القضية التي يبحثها ويحقق فيها ،مع إيمانه
الكامل أن كش�ف الحقائق ربما يفتح عليه أبواب العداء والغضب
ممن يق ِّدمون العاطفة عىل العقل ،ويكون يف قلب مرمى الس�هام
الالذعة.
وحي�ث بدأ املؤل�ف يف الج�زء األول من تاريخ املراق�د من هذه
املوس�وعة يف إماط�ة اللثام عن حقيقة قرب س�يدة نس�اء العاملني
الس�يدة فاطمة الزه�راء(ع) ليثبت بأن لبن�ت النبي محمد(ص)

ن�شدان التحقيق
ربم�ا ال يجد املرء فرقا ً بني التحقيق والتأليف ،فاملحقق ينضد
الكلم�ات لتنتهي اىل كتاب ،واملؤلف هو اآلخ�ر ينثر الكلمات عىل
الوريقات لتفيض اىل كتاب ،ولكن حقيقة األمر غر ذلك ،فالنسبة
بينهما عموم وخصوص من وجه ،فكل تحقيق تأليف وليس كل
تألي�ف تحقيقاً ،وهذا م�ا نراه يف هذا املعجم الذي اس�تغرق فيه
املؤل�ف من أوله إىل آخره يف تقيص األس�ماء النس�وية الواردة يف
واقعة الطف وبيان الخيط األبيض من الخيط األس�ود من القول
الفصل ،محاوالً أن يصل بقارب البحث اىل ش�اطئ الحقيقة املرة
الت�ي ال يقبلها البعض لتس�املهم ع�ىل خالفها ولق�رون ،ولكنه
يوق�ف مجدافه هناك ال يباىل بخطر النقد واإلنتقاد ،ألن الحقيقة
مرّة والشجاعة كل الشجاعة يف تحمل علقمها ،فبعض ما ُيعتقد
أنه�ا حقائق إنما هي من الرتاث الذي تس�الم الناس عىل اإليمان
به تحت بريق العاطفة ،ولكن الحقيقة تبقى كما هي تس�توعب
العاطفة وتستأنس بها وترشدها دون أن تقع أسرة لها وإال ما
تق�دم العلم وما تقدم التحقيق .ومن باب املثال ،ش�اع أن ميالد
اإلمام الحس�ني(ع) هو الثالث من شعبان عام  4للهجرة ،يف حني

أن املحق�ق الكرب�ايس يتوصل عرب حس�اباته اىل أن ال�والدة تمت
يوم الخامس من ش�عبان ،ومن الشائع أن اإلمام عيل بن الحسني
الس�جاد(ع) رح�ل ع�ن الدنيا ع�ام  95للهج�رة ،ولك�ن املحقق
يكتش�ف من خالل أبحاثه أن الوفاة تمت ع�ام  92للهجرة ،ومثل
ه�ذا األمر يتكرر يف أكثر من موضع وهو يحقق يف الس�رة الذاتية
لنس�اء كربالء ،فيؤكد وج�ود إحداهن أو ينفيه حس�ب ما توصل
إليه ،ولهذا يش�دد الكربايس عىل( :إن املؤلف يجب أن يكون دقيقا ً
يف كالم�ه وال يعتم�د عىل أول كت�اب أو مصدر اطل�ع عليه بل البد
من مراجعة األم�ر بدقة ،ويتأنى بالحكم يف ذل�ك) وهذه القاعدة
طبقه�ا عىل ش�خصية ليىل بنت أب�ي مرة الثقفي�ة (63 -20ه�)
والدة الشهيد عيل األكرب بن الحسني بن عيل(ع) ،فعدد من املصادر
ينفي وجودها يف كربالء ،ومصادر أخرى تثبت وتضع لها فصالً يف
كتاب املأساة الكربالئية ،لينتهي املؤلف بعد  33صفحة من البحث
ع�ن ش�خصيتها إىل ترجيح حضورها كرب�الء ألن( :عدم ذكر جل
املص�ادر تفاصيل الحادثة ال يدل عىل عدم صدق ما رواه اآلخرون
وفيهم من يعتد بقوله والله العالم بحقائق األمور).
والش�ك أن الكربايس لم ينفرد بكتابة س�رة النساء يف كربالء،
فقد س�بقه اىل ذلك كتاب ماضون ومعارصون ،وما يمكن القطع
ب�ه أنه تف�رد بمنهج بحث�ه يف مالحقة األس�ماء والتميي�ز بينها
والفصل فيها ورفع اللبس عن بعضها وإضفاء األلوان عىل بعض
ّ
النس�اخ بعض
الص�ور الباهتة التي حرقتها أش�عة الزمن وغيب
خطوطها ،وهي مهمة ليست بالسهلة والسيما لكاتب يتوزع قلمه
عىل س�تني بابا ً من أبواب املوس�وعة الحس�ينية ،بل يفرغ وسعه
ِّ
يقرص يف األبواب األخرى ،واس�تطاع
وجه�ده يف كل ب�اب دون أن
بعد ثالثة أجزاء من التمحيص والتدقيق أن ينش�ئ س�بعة جداول
ضم األول :الش�هيدات يف الطف ،والثاني :الشهيدات خارج الطف،
الثالث :الش�هيدات الالئي ش�هاداتهن غر معتمدة ،الرابع :الالئي
حضورهن الطف فيه شك ،الخامس :أرسى الطف ،السادس :غر
املشاركات ،والسابع واألخر :الالئي يف وجودهن شك.
وألن الكتاب من ألفه إىل يائه خاص باملرأة التي قبلت التحدي يف
كربالء يوم ف ّر الكثر ،فإن املقدمة التي تتحىل فيها خاتمة كل جزء
من أجزاء املوس�وعة الحسينية كما هي عادة املحقق الكربايس يف
إرشاك اآلخرين فيما يكتب ببيان آرائهم ورؤاهم ،كانت نسوية هي
األخرى ،وجاءت ه�ذه املرة من الكاتبة الكويتية الدكتورة فهيمة
بنت خلي�ل بن أحمد العي�د ،التي أكدت تحت عنوان" :املوس�وعة
الحس�ينية عمل خارق واجته�اد فكري عبقري" َّ
أن( :عاش�وراء
نقطة يف دفرت التاريخ ،لكنها صبغت كل أوراق التاريخ ..الحس�ني
بعاشورائه سكن روح الزمن ،ومن سرته املتجددة تعلمنا الكثر..
فاإلصالح ش�عار مقدس ..والدين أهداف سامية  ..والقرآن منهج
 ..والدين املسؤولية  ..واإلسالم التسامح).
وتس�تظهر الباحثة الكويتية رئيسة تحرير مجلة "حياء" بعد
تصفحه�ا للجزء الثالث من "معجم أنصار الحس�ني – النس�اء":
(حرص املؤلف الكربايس ع�ىل الجانب العلمي والتوثيقي يف طرح
املوض�وع وتناوله ،مع الرتكيز وعدم إهم�ال الجوانب االجتماعية
واالقتصادي�ة والسياس�ية والنفس�ية ،والت�ي كثرا ً م�ا تخطاها
فطاحل�ة املؤرخني) ،ولفت نظر العيد( :اهتمام س�ماحته بطرح
النتائ�ج بعد كل مبحث وحرصه عىل عم�ل الجداول واإلحصاءات
والفهارس والتحقيقات التاريخية ،وبحث نقاط النزاع واملس�ائل
الخالفية حول بعض جوانب تاريخ النهضة الحسينية اإلصالحية،
وع�دم االكتف�اء بذلك ،ب�ل والحرص ع�ىل وضع األس�س البناءة
والقواعد التي تصحح املس�ارات الخاطئة حس�ب حاجة املباحث
املتناول�ة مما يث�ري الطرح ويجعل�ه أقرب للحقيق�ة والكمال)،
َّ
فإن( :املوسوعة بحق عمل خارق،
وتأسيسا عىل هذه املطالعات،
واجته�اد فك�ري عبق�ري ،ومثابرة علمي�ة تنم عن هم�ة عالية
وإيمان مخل�ص بالعمل من جانب آية الله الش�يخ محمد صادق
الكربايس) واس�تنادا ً اىل قناعتها الذاتية( :نرى أن الشيخ قد وفق
باختي�ار حوارييه وعىل رأس�هم املفكر الدكت�ور نضر الخزرجي
الذي يحلق بالقارئ بمؤلفات ومقدمات علمية للموسوعة تميزت
باللمس�ات األدبية واألس�لوب املمتع القريب إىل النفس)َ ،
وبن َفس
نسوي يمرر برصه عىل صفحات متونها نسوية ،تعتقد الدكتورة
فهيمة العي�دَّ :
(إن تخصيص املؤلف ثالثة أج�زاء للمرأة إنما يدلل
ع�ىل إيمانه بأن املرأة كانت ينبوع العطاء يف كربالء ،لم تستس�لم
للي�أس والدعة وحب الرفاهية ،بل كان�ت التضحية بعينها حينما
قدم�ت كل ما لديها وإن طال ،س�واء نفس�ها العزي�زة أو وليدها
الرضيع) .أعتقد أن مَ ن يش�كك بدور املرأة يف النهضات اإلنس�انية
الت�ي غرت مس�ار التاريخ عليه أن يضع أل�ف عالمة تعجب أمام
ناظري�ه ويعي�د متبنياته ويراج�ع أدبياته ،فما قامت اإلنس�انية
بذراع الرجل دون املرأة ،فما اس�توى قدر اإلسالم إال عىل أثايف قوة
املنطق وهو لس�ان النبي محمد(ص) وم�ا يتلوه من قرآن منزل،
وقوة االقتصاد املتمثل بمال خديجة(ع) ودفاعها عن النبي(ص)،
ومنط�ق القوة املتمثل بس�يف عيل بن أبي طال�ب(ع) ،وعىل غرار
مكة واملدينة ،ما اس�توت س�فينة النهضة الحس�ينية عىل جودي
الحي�اة والبقاء يف كربالء والكوفة ،إال بق�وة املنطق الذي نادى به
اإلم�ام الحس�ني(ع) إلصالح ما اع�وج من عود األمة اإلس�المية،
السلَّة غر آبه بوس�ادة ِّ
وقوة االستبس�ال ممتشطا ً حس�ام ِّ
الذ َّلة
هو وأنصاره ،وصالبة املوقف النس�وي املتمثل بزينب الكربى إبنة
اإلم�ام عيل(ع) ،الت�ي تصدت للمؤام�رة اإلعالمية وأفس�دت عىل
الحاكم أحالمه ،فكانت كربالء وكانت زينب ،فكما ال تكتمل دورة
الحياة دون قطبي الرجل واملرأة ،فال تكتمل دورة النضال اإلنساني
بالرجل دون املرأة ،ولكل دوره يف عالم البناء واإلصالح.
الرأي اآلخر للدراسات -لندن
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التبني ..حالة إنسانية حتتاج إىل الدقة يف االختيار

املحرر  -القانوين

تتول�د ل�دى األزواج رغب�ة عارم�ة يف الحصول عىل
األطف�ال كي يكون�وا ثمرة للزواج لك�ن ال يوفق الكثري
منه�م ألس�باب مختلفة كامل�رض أو العقم وبعد ميض
م�دة يتف�ق الطرفان عىل أن الحياة يج�ب أن ال تنتهي،
فهناك الكثري من األطف�ال بحاجة إىل رعاية وإىل عائلة
تضمهم وتعتربهم أبناءهم واألبوة هي ليست يف إنجاب
األطفال وإنم�ا يف رعايتهم وتربيتهم ونش�أتهم ،وذلك
يساعد كثريا يف التبني.
الرغبة ..واحلب
إلتم�ام عملي�ة التبن�ي ال ب�د م�ن انط�الق الرغبة
الصادق�ة ملن يريد القيام بهذا العمل مثلما ترى الس�ت
"خولة إبراهيم" حس�ب الله و التي قالت ،أن الش�كوك
ق�د تنتاب الذي يتبنى بأنه ربما ال يحب من يتبناه مثل
أطفايل إال أن هذه الش�كوك رسع�ان ما تزول بالعرشة
وهم يرون هذا الطفل وقد أصبح جزءا مهما ويعرفون
أن تبني هذا الطفل هو أسهل من عملية الوالدة والتعب
الذي يرافق اإلنس�ان ملدة طويلة إذ أن املرأة ربما تفشل
يف الحمل وربما تصاب جراء ذلك بالتعاسة الناجمة عن
تكرار الفش�ل ..وطبعا االستعداد النفيس مهم ملن يريد
أن يتبن�ى فيجب أن يكون الزوجان عىل اس�تعداد لضم
ه�ذا الصغري لهما ،ويج�ب أن يكون الزوج�ان قادرين
عىل تربية الصغري وإدارة شؤونه عىل أتم وجه وأحسن
صورة.
للقانون راأي
أما املحامي طارق مهدي قنديل فقد قال:
ل�م ي�رد يف القان�ون املدن�ي العراق�ي نص�ا يح�دد
مفهوم التبني بش�كله املعروف يف قوانني الدول األخرى
وباألخ�ص األوربية ،وس�بب ذلك ك�ون القانون املدني
العراقي جاءت معظم أحكامه من الرشيعة اإلس�المية
وم�ن املذهب الحنف�ي و اعتماده عىل مجل�ة األحكام

عن�د الله فان ل�م يتعلم�وا آباءهم فإخوانك�م يف الدين
والله يعلم املفس�د من املصلح) من كل هذه النصوص
القرآني�ة الرصيح�ة يتضح لن�ا أن التبني غ�ري وارد يف
اإلس�الم بالرغم من أن يف الحارض اجتماعيا يلجأ بعض
الن�اس إىل التبن�ي ممن ل�م يرزقون بأطف�ال فيأخذوا
الطف�ل من املستش�فى أو امللجأ ويتبنون�ه كطفل لهم
وان ذلك يخلق مشاكل اجتماعية كبرية .

العدلية العثمانية ،ومرش�د الحريان لقدري باشا عكس
القوانني األوربية التي تعترب التبني والولد غري الطبيعي
مس�ألة اعتيادي�ة نصت عليها تل�ك القوانني وقد عالج
القانون املدني العراقي مسألة البنوة الرشعية و الوالية
و س�ائر الواجب�ات ما ب�ني اآلباء واألوالد واألش�خاص
الذي�ن ال تعرف لهم جنس�ية وحالة اللقي�ط وهذا كله
يتعلق بمسألة الجنسية العراقية ،وعند الرجوع إىل آراء
الفقهاء يف الرشيعة اإلس�المية نرى أنهم بشكل عام ال

قطوف قانونية

الفساد املايل واإلداري..
األسباب واحللول
علي جابر
لق�د ازدادت يف اآلونة األخ�رية ظاهرة
الفس�اد االداري وامل�ايل لي�س يف الع�راق
فحس�ب ،ب�ل يف كل دول العال�م ،وباتت
األساليب املتبعة تدل عىل الخربة املرتاكمة
واالح�رتاف اإلجرامي وال�ذي ال محال له
م�ن الخلفيات ال�يشء الكث�ري ،حيث أن
الظاه�رة عندم�ا تب�دأ يمكن الس�يطرة
عليها اال أنها عندما تتشعب ويصبح لها
ذيول يكون أمر احتوائها صعبا للغاية.
ولم تكن ه�ذه الظاهرة ولي�دة اليوم
بل تمت�د بجذورها اىل البعيد واىل التاريخ
ال�ذي يذك�ر الح�وادث املتش�عبة والتي
غ�ريت مس�ارات الش�عوب واألح�داث،
ألنها كانت الس�بب يف ذلك ومن األسباب
الكث�رية التي تؤدي اىل انتش�ار الفس�اد
بأنواعه ،هي ضع�ف الوازع الديني الذي
يؤدي باالنسان اىل عدم التمييز بني الحق
والباط�ل ،أو الخ�ري والرش ،له�ذا ينطلق
اث�ر هواه بال هوادة وال تأني حيث يغيب
العقل تماما ً فيكون هذا االنس�ان هائما ً
يف امليدان الواس�ع لالحداث التي تسحبه
اىل الجريم�ة دون هوادة او رادع اخالقي
يحمي االنس�ان من العاديات ،والس�بب
اآلخ�ر هو الرتبية العائلي�ة التي لها االثر
الكبري كذلك يف آن تكون السد املانع الذي
يحول بني االنس�ان والولوج اىل الجريمة
التي يضع اآلباء ألوالدهم االرتكازات التي
تحول بينهم وبني الجريمة املس�تقبلية،
حي�ث أن ه�ذه الوصاي�ا ه�ي الثواب�ت
التي يس�تعني به�ا األوالد م�ن التأثريات
الخارجي�ة الت�ي يح�اول االخ�رون أن
يدخلوه�م فيها وهن�اك عامل مهم آخر،
هو املدرس�ة التي لها التأثري هي االخرى
يف الحد من الجريمة وتحول بني االنسان
وب�ني الهاوي�ة املتمثل�ة يف الفس�اد املايل
واالداري ال�ذي له اس�باب اخ�رى تتعلق
بالدوائ�ر ذاتها والتي يكون البعض منها
غري مؤهل�ة الحت�واء ه�ذه االنحرافات
الخطرة ،كما أن وسائل اإلعالم ال تلعب يف
بعض االحيان الدور املطلوب الذي يطلع
فيه املوظف�ون عىل ما يجري من احداث
تخص الفساد االداري واملايل املسترشي،
وربما تك�ون القوانني املوجودة اآلن غري
كافية لتس�هم يف القضاء ع�ىل الظاهرة
وألن أهم يشء هو القوانني الرادعة التي
تك�ون خ�ري رادع ملن تس�ول له نفس�ه
االقدام عىل مث�ل هذه االعمال التي تؤثر
يف املجتمع برمته.
وربما تكون الحلول املقرتحة هي :
• إشاعة ثقافة النزاهة يف املجتمع من
خالل وس�ائل االع�الم والتي تب�ني اآلثار
الخطرة لهذا الظاهرة حتى يطلع الناس
عىل ما يجري م�ن احداث وعقوبات عىل
الجانحني.
• تفعيل القوانني الرادعة
• وض�ع املناه�ج الدراس�ية لتش�كل
اساسا ً يمنع من الوقوع يف الخطأ.
• مس�اهمة منظمات املجتمع املدني
يف الحد من هذه الظاهرة وكذلك وسائل
االعالم.
• إع�ادة تدريب املوظف�ني إلفهامهم
خطورة هذه الجرائم .

يق�ر احده�م بموضوع التبني ولهم ش�اهد يف
ذلك مسألة الرس�ول (ص) يف حادثة زيد حيث
ورد الن�ص القرآني الرصي�ح (ما كان محمد أبا
أحد ولكن كان رس�ول الله) فل�م يقال أن زيد بن
محم�د بالرغم من تربية الرس�ول لزيد منذ صغره
وكذلك زواج الرس�ول (ص) من زوجة زيد كما ورد يف
اآلية الكريم�ة (فلما قىض زيدا منها و طرأ زوجناكها)
وكذلك ما ورد يف أية أخرى (ادعوهم إلبائهم هو اقسط

واقعة ق�سائية

من قطع رأس الساحر ؟!

اعداد  :امل�ستقبل العراقي
عاش "سلمان الساحر"  ،وهذا هو أسمه حياة،
غريب�ة فهو عاط�ل عن العمل ويت�وىل تربية ولديه
االثن�ني ورعايتهما وترتيب وتنظي�م البيت يف حني
تتوىل زوجته "إيمان" وهي معلمة تدبري املصاريف،
فهي تخرج منذ الصباح وتعود بعد الظهر ،فتجده
ق�د هيأ الطع�ام وأنام الصغار ونظ�م البيت  ..وقد
اس�تمرت حياتهم عىل ذلك املن�وال حتى جاء يوم،
وبحك�م مطالع�ة "س�لمان" لبعض كت�ب الجان
والسحر ،فاستشار زوجته وقال لها ،انه يستطيع
أن يعمل األعاجيب ويرشد الناس اىل حل مشاكلهم
ويصلح بني املتخاصمني بواسطة "الطالسم" التي
تعلمه�ا من مطالعات�ه ،الكثرية وفع�ال هيأ إحدى
غ�رف البي�ت ووضع فيه�ا طاولة كبرية وكرس�يا
ومجموعة من الكتب الصفراء  ،كما واحرض كمية
من "البخور والفلفل األسود والحرمل والزعفران"
واتص�ل بأح�د الس�حرة املعروفني ملعرف�ة "اصول
وقواع�د" العمل والتعامل م�ع اآلخرين وكذلك مع
العطارين واس�تفاد من الوصفات التي أعطاها له
 .وقد اعرتضت إيمان عىل ذلك وقالت ل� "س�لمان"

يف امليزان
اعداد  :امل�ستقبل العراقي

أما األخ أبو وديع (مسيحي) فقد قال :
أن التبن�ي جائز يف املس�يحية حيث يك�ون الولد أو
الطف�ل املتبنى مث�ل االبن (البايولوج�ي) أو الحقيقي،
والتبني موجود منذ القدم كما هو الحال يف قصة موىس
ال�ذي تبنته زوجة فرعون وأس�مته (ابن امل�اء) وصار
ابن فرع�ون و التبني موجود لدى كل األمم والش�عوب
حتى يف اإلس�الم كان موجودا قبل ن�زول اآلية القرآنية
الت�ي منعته وال يجوز يف املس�يحية ال�زواج من الطفلة
الت�ي يربيها املتبني وان للتبن�ي رشوطا وقواعد تحيط
املتبن�ى بالحماي�ة وتمكن�ه م�ن االس�تمرار يف الحياة
و ه�و حالة راقي�ة لها مفاهيم اجتماعي�ة تختلف من
مجتم�ع آلخر وهي ترتكز عىل تنمية مواهبه النفس�ية
والذهني�ة والرتبي�ة ه�ي ف�ن و عل�م يف آن واحد و هي
ته�دف إىل إيقاظ الذكاء واإلبداع عن�د الطفل واحرتامه
وان يك�ون التعامل معه بواقعية ،فرتبية الطفل املتبني
ينبغ�ي أن تح�رض عىل س�لوك ايجاب�ي ،فالتبني ليس
عملية عاطفية فحس�ب ،بل ينبغي ان تتم قبلها تهيئة
األش�خاص الذين يريدون التبني من قبل أخصائيني يف
علم الرتبية والتحليل النفيس كي ينمو الطفل بش�كل
سليم.
الباحث القانوني سالم عيدان رشدان قال:
هناك قواع�د عامة تح�دد اطر التبن�ي ومنها ،ان
يك�ون املتبن�ي بعم�ر معينة يس�تطيع معه�ا أن يعيل
املتبن�ى وان ال يك�ون ل�ه أوالد أو ف�روع رشعيني وقت
التبني وان يكون حس�ن الس�رية والس�لوك وان يرىض
ال�زوج األخ�ر ه�ذه رشوط املتبني ،أم�ا املتبنى فيجب
أن يك�ون ق�ارصا ويجوز تبني البالغ ب�رشط أن يكون
عم�را من املتبن�ي وال يجوز تبني اكثر من ش�خص ما
لم يكن ال�زوج متزوج زوجتني و يحص�ل التبني بعقد
رسمي يحرر بحضور الطرفني وتصدقه املحكمة وينب
الطفل املتبن�ى اىل املتبني كما ويرثه ..ويجوز الطعن يف

اإلج�راءات ويف اإلرث ال�ذي يكون للمتبن�ي من قبل من
ل�ه مصلحة يف ذلك ،والتبني ال يخرج املتبنى من عائلته
األصلي�ة وال يحرمه من حقوقه فيه�ا ويكون للمتبني
حق تأديب املتبن�ى و تربيته و حق املوافقة عىل زواجه
ويل�زم املتبن�ي بنفق�ة املتبن�ى ،للمتبن�ى كل الحقوق
املنص�وص عليها يف املرياث ما لم يطعن من له مصلحة
يف ذلك .
الست نورية أمني جاسب تقول:
إن مسألة العمر هي مس�ألة مهمة يف التبني حيث
أن الطف�ل إذا كان صغريا يمكن بناء ش�خصيته كيفما
يش�اء املتبنان ،فيمكن أن ينشأ بالش�كل الذي يريدان
م�ن حيث نقل األف�كار وجعله بالص�ورة املثالية ونقل
املبادئ التي تنمو مع هذا الصغري حيث انه يف هذا العمر
ه�و عجينة يمكن أن نجعلها كيفما نش�اء و بالصورة
املث�ىل ..والطف�ل يف مث�ل هذا العم�ر هو عجين�ة تقلد
وتعمل عىل مالحظة اآلب�اء وما يقومون به ثم تقلدهم
وأفض�ل طريق�ة أن يحتف�ظ الطف�ل املتبن�ي باس�مه
الحقيق�ي واالعرتاف بأبويه الحقيقي�ني وإفهامه بأنه
يف عائلت�ه الثانية وان�ه يف طريقة إىل أن يكون احد أفراد
هذه العائلة ..و برأيي أن تبني الصغار أفضل من تربية
الكبار ألنه يسهل السيطرة عىل الصغري .
الدقة يف االختيار
أما الحاج سعد محمد داود العزاوي فقد قال :يجب
أن يك�ون اختي�ار الصغري دقيق�ا ً وبتأني بع�د معرفة
عائلت�ه وحتى لو كان مجهول األبوين ،فإن ذلك ال يؤثر
يف تربيته حيث أن اإلنسان كما هو معلوم يتأثر بالواقع
االجتماعي الذي ينعكس عليه س�لبا أو إيجابا كما قال
تعاىل (ونفس وما س�واها فألهمه�ا فجورها وتقواها)
لهذا هو يتأثر بالذين يعيشون معه و يؤثرون عليه و ال
عالق�ة لألبوين الذين ولداه وهذا ثابت اجتماعيا وطبيا
أي أن القالب االجتماعي يؤثر يف سلوك الصغري .

ان هذا العمل حرام وس�ينال االستهجان من الناس
 ،فأخربها أنها بركات وعلم يعطيه الله ملن يش�اء،
ثم انه يس�اعد الناس وينقذهم مما يعانون ،وفعال

ابتدأ العمل وروّج له ،وبدأ الجريان وأصحاب املحلة
بسؤاله ثم انه اخرب أصحاب "املحالت" االخرى بما
يقوم به من عمل ،ومن الغريب ان تهافت الناس قد

بدأ من محافظات اخ�رى فهو يعطي "الوصفات"
التي تمكن النس�اء من "اإلنجاب" وتبعد "الحسد"
وتجعل الذي ال ينام "يغط يف سبات عميق" ،كما انه
يبعد الجن عن رؤوس من تلبس بهم يف غفلة ،بدأت
الناس تتهافت عليه من كل حدب وصوب  ،وبسبب
ذلك رفع "س�لمان" من أس�عاره او اإلكرامية كما
كان يس�ميها ولم يمنع نفس�ه من اإلقدام عىل كل
عم�ل ،فهو يطلب من كل صاح�ب حاجة ان يأتيه
بامل�واد الالزمة وهو يق�وم بتحضريه�ا ،فيما بعد
تحس�نت حالة "س�لمان املادية" حتى بنى طابقا
ثانيا ،واقتنى س�يارة حديث�ة  ،واتى بمربية لولديه
وتكون س�كرترية تت�وىل تنظيم األعم�ال ومواعيد
املراجعني ،وقد كان س�لمان ضعيفا أمام املال ،فال
يتوان�ى عن القيام بأي فع�ل أمام ما يقدم اليه من
مبالغ  ،ويف احد األيام ،جاءت إحدى النس�اء ،وكان
يبدو ع�ىل مظهرها الوقار والث�راء ،وطلبت من ان
يعمل لها س�حرا ،يف�رق بني "زوجه�ا ورضتها"،
فطل�ب مبلغ�ا كب�ريا وم�واد ال ب�د م�ن إحضارها
اس�تكماال له�ذا العم�ل  ،وجاءته امل�رأة بما طلب

واعطته امل�ال ،اال ان زوج املرأة كان يراقبها ،فجاء
بعد ف�رتة وهدده وطل�ب منه االبتع�اد عن حياته
وع�دم تلبية طلبات زوجته األوىل ،إال ان "س�لمان"
تهرب وابدى اس�تغرابه وعدم علمه بهذا املوضوع،
أيام وأيام وأعمال وأعمال ،وس�حر وش�عوذة ،من
دون ت�رو او حس�اب ،مل�ا ق�د يحص�ل ،وتلقى عن
طريق الهاتف تهديدا وآخر مثله عن طريق رس�الة
فيه�ا ظرف "إطالق�ة نارية" ومن ث�م الكتابة عىل
س�ور بيته إال انه اس�تهان باألمر واستمر يف عمله
غري مب�ال بيشء  ،فقد حجبت األموال الذي يجنيها
عيني�ه ،ويف إح�دى اللي�ايل املمط�رة ،ج�اءت ثالث
س�يارات يس�تقلها  15ش�ابا ،مدججون بالسالح
وال يظه�ر من وجوههم س�وى العي�ون ،اقتحموا
بيت "سلمان الس�احر" ،واقتادوه إىل مكان بعيد،
وبحثت إيمان بمس�اعدة إخوتها ،عن "سلمان" يف
كل م�كان ،دون جدوى ،وبعد ميض ش�هر ،فوجئ
سكان املدينة ،التي يقطنها "سلمان الساحر" ،أن
رأس�ه علق يف وس�ط إحدى الحدائق العامة ،وكتب
تحتها عبارة "هذا جزاء من يفرق بني الناس".

آلية ترشيع القوانني بني التأخري ورضورة التعديل

يتس�اءل الكثري من املواطنني عن كيفية ترشيع
القوان�ني واآللي�ة املعم�ول به�ا يف الدس�تور الحايل
لع�ام  2005واإلجابة تكون واضح�ة من خالل عدة
نصوص دس�تورية منها نص املادة  60من الدستور
ال�ذي تضمن عىل آلية تقديم مرشوعات و مقرتحات
القوان�ني والجهات الت�ي تقوم بتقديمه�ا قد نصت
الفقرة أوال من هذه املادة عىل (مرشوعات القوانني
تقد من رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة ومجلس
ال�وزراء) معناه تقدم مرشوع�ات القوانني من قبل
الس�لطة التنفيذية وف�ق ما معمول ب�ه يف األنظمة
الربملاني�ة يف العالم رغم رجحان كفة مجلس الوزراء
يف تقدي�م هذه املرشوعات عىل رئاس�ة الجمهورية،
أم�ا الفقرة ثانيا فقد نصت عىل (مقرتحات القوانني
تق�دم من عرشة م�ن أعضاء مجلس الن�واب أو من
إح�دى لجان�ه املختص�ة) ،وم�ن مالحظاتن�ا لنص
الفقرت�ني املذكورتني نج�د أن مرشوع�ات القوانني
تق�دم م�ن قب�ل الحكوم�ة واملقرتح�ات الخاص�ة
بالقوان�ني تقدم م�ن قبل الربملان ويؤخ�ذ أيضا رأي
الحكوم�ة بذل�ك .وكذلك أن الدس�تور الح�ايل أهمل
جانب�ا مهما وه�و دور مجلس ش�ورى الدولة يف ما
يتعلق بعرض مش�اريع و مقرتح�ات القوانني عليه

 -1املواطن "س�عيد حمزة " بغداد  /الكاظمية
يس�أل ،ه�ل يج�وز تخلي�ة عق�اري الذي ه�و آيل
للس�قوط بع�د ان م�ىض ع�ىل بنائه م�دة اكثر من
خمسني سنة؟
ج /نع�م يجوز تخلي�ة عقارات املس�تأجر من
قب�ل الغري بع�د ان تتحقق املحكم�ة املختصة وهي
محكم�ة الب�داءة ملوقع العق�ار من خ�الل املعاينة
والكش�ف بواس�طتها وبواس�طة خرباء مختصني
بغية اتخاذ القرار العادل.
 -2املواطن "حسني التميمي"  /حي الخرضاء
يسأل ،هل يجوز الطالق بالوكالة ؟
ج /لم يب�ح قانون االحوال الش�خصية الطالق
بالوكال�ة وال عن�د التحكي�م وال إج�راء البح�ث
االجتماعي .
 -3املواطن "نارص ش�كور" بابل  /يسأل ،هل
يج�وز للمواط�ن اخبار ق�ايض التحقي�ق املختص
بجريمة رسقة ضد س�ارق ؟
ج /نع�م يج�وز ألي مخرب تقدي�م اخباره عن

وخصوصا يف ما يتعلق بالصياغة القانونية واللغوية
ومدى انس�جامها مع بقية القوانني وعدم تعارضها
م�ع بقي�ة القوانني األخ�رى مع مالحظة تس�تحق
الثن�اء ع�ىل مجل�س ال�وزراء بالتزام�ه بالقوان�ني
الخاص�ة بمجلس ش�ورى الدولة يف إرس�اله جميع
املش�اريع القانوني�ة ألخ�ذ ال�رأي واملش�ورة الت�ي
ذكرناه�ا آنف�ا عىل هذه املؤسس�ة العدلي�ة املهمة،
كم�ا أن الدس�تور الح�ايل لم يتطرق ال م�ن بعيد وال
م�ن قريب إىل حضور ممث�ل الحكومة يف اجتماعات
مجل�س النواب كما هو ق�د حصل يف الوقت الحارض
من خالل وجود وزير الدولة لش�ؤون مجلس النواب
عندم�ا يح�رض ع�ىل ال�دوام يف اجتماع�ات املجلس
املذك�ور إلعطاء رأي الحكومة يف م�ا يتعلق بترشيع
القوانني لربما تدارك النظ�ام الداخيل ملجلس النواب
ه�ذا الوزير يف اجتماعاته ألخ�ذ رأي الحكومة بذلك،
وبع�د أن تقرأ هذه املش�اريع قراءتني متتاليتني يتم
التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب وبعد
إقرارها ترس�ل إىل مجلس الرئاس�ة لغرض املوافقة
عليها باإلجم�اع وقد اختلف الكثري من القانونيني يف
تفسري تعبري (باإلجماع) منهم فرسها عىل اإلجماع
يف النق�ض والقبول وهذا املوض�وع يحتاج إىل وقفة

حقيقية تخص املسرية القانونية يف العراق ويف حالة
القبول لقانون معني خالل عرشة أيام من وصوله إىل
املجلس يعترب مصادقا عليه.
ويف حال�ة ع�دم املوافق�ة عليه م�ن قبل مجلس
الرئاس�ة تعاد هذه القوانني و الق�رارات اىل مجلس
الن�واب الع�ادة النظ�ر يف النواح�ي املع�رتض عليها
و التصوي�ت عليه�ا باألغلبي�ة ولم يتط�رق املرشع
الدس�توري إىل نوعية األغلبية ه�ذه ،هل هي أغلبية
املصوت�ني أم أغلبي�ة ع�دد أعض�اء مجل�س النواب
الكام�ل البال�غ عددهم مائتان وخمس�ة وس�بعون
عض�وا ً ؟ ،لك�ن عىل ما يب�دو أن تعب�ري األغلبية هو
أغلبية املصوتني علما أن املرشوع الدس�توري لو أراد
ذكر عدد األعض�اء بالكامل لذكرها رصاحة كما هو
واض�ح يف نص الفقرة ثانيا من املادة  59و املادة 55
و الفقرة خامس�ا/ج من املادة  138من الدس�تور ،
وبعد ذلك ترس�ل هذه القوانني إىل مجلس الرئاس�ة
للموافقة عليه�ا ويف حالة عدم املوافقة من قبل هذا
املجل�س عىل القوانني والق�رارات ثانية خالل عرشة
أيام من تاريخ وصوله�ا إليه تعاد إىل مجلس النواب
الذي له أن يقرها بأغلبية ثالثة أخماس عدد أعضائه
قابل�ة لالعرتاض وبعد ذلك تعت�رب مصادقا عليه وال

استشارات قانونية

طريق قايض التحقيق املختص ويعترب مخربا ً رسيا ً

ويحجب اسمه يف التحقيق ويبقى اسم املخرب فقط
ل�دى قايض التحقي�ق املختص عن طريق تس�جيل
اسمه يف سجل املخربين الرسيني.
 -4املواط�ن "عب�اس حم�زة" حي الش�عب /
يس�أل ،ما هي االج�راءات املناس�بة لطلب زوجتي

للمطاوعة بعد ان خرجت بدون علمي؟
ج /بإمكانك إقام�ة دعوى مطاوعة عن طريق
محكمة االحوال الش�خصية املختصة بعد ان تهيئ
بيتا رشعيا وبأثاث زوجية جديدة ومؤونة ملدة شهر
واحد ومن رشوط البيت الرشعي ان ال يكون القصد
منه التعسف ضد الزوجة و ان تكون االثاث يف البيت
غري متنازع عليها .
 -5املواطن "محمد قاس�م" كربالء  /يس�أل،
م�ا الف�رق بني مجل�س القض�اء االع�ىل واملحكمة
االتحادية العليا ؟
ج /االثن�ان هما ج�زء من الس�لطة القضائية
االتحادي�ة يف العراق ،اختصاص�ات مجلس القضاء
االعىل ادارة ش�ؤون القضاء واإلرشاف عىل القضاء
االتحادي وترش�يح رئيس وأعضاء محكمة التمييز
االتحادي�ة ورئي�س االدع�اء الع�ام و رئي�س هيئة
االرشاف القضائ�ي وعرضه�ا عىل مجل�س النواب
لتعيينه�م وكذلك اقرتاح مرشوع املوازنة الس�نوية
للس�لطة القضائية االتحادية وعرضها عىل مجلس

إج�راءات أخ�رى علما أن هذا كله نص�ت عليه املادة
 138من الدس�تور الت�ي وردت يف األحكام االنتقالية
أي تكون�ه ل�دورة واح�دة لنف�اذ الدس�تور فق�ط
وباإلمكان تعديلها ،وهن�اك مالحظة أهم تحتاج إىل
إجابة وافية هو مجلس الرئاس�ة ربما يتم اختياره
من خ�ارج الربمل�ان ،وبالتايل نق�ض القوانني يعترب
تعطيال إلرادة الشعب الن أعضاء الربملان هم عنارص

الن�واب للموافق�ة عليها .أم�ا املحكم�ة االتحادية
العلي�ا فهي هيئة قضائية مس�تقلة مالي�ا وإداريا
تخت�ص باختصاص�ات مهم�ة منه�ا :الرقابة عىل
دس�تورية القوان�ني وتفس�ري نص�وص الدس�تور
والفصل يف القضايا التي تنش�أ عن تطبيق القوانني
االتحادي�ة والفص�ل يف املنازعات الت�ي تحصل بني
الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم واملحافظات
والبلدي�ات واإلدارات املحلية والفص�ل يف املنازعات
التي تحصل ب�ني حكومات االقالي�م او املحافظات
والفصل يف االتهامات املوجه�ة لرئيس الجمهورية
ورئي�س مجلس ال�وزراء وال�وزراء واملصادقة عىل
النتائ�ج النهائية العام�ة لعضوية مجل�س النواب
وفص�ل يف تن�ازع االختصاص�ات ب�ني القض�اء
االتحادي والهيئات القضائية لألقاليم و املحافظات
غري املنتظمة بأقاليم ،والفصل يف تنازع االختصاص
فيما بني الهيئات القضائ�ي لالقاليم او املحافظات
غ�ري املنتظم�ة يف إقلي�م ،علما ً أن ق�رارات املحكمة
االتحادية العليا باتة ملزم للسلطات كافة.

منتخبة من قبل هذا الش�عب وهم الذين قاموا بسن
هذه القوانني.
وبالت�ايل ف�أي نقض ألي قانون ال ينس�جم مع
املب�ادئ الديمقراطي�ة الت�ي ن�ص عليها الدس�تور
ع�ىل اعتبار الش�عب هو مص�در الس�لطات وكذلك
يج�ب تعديل نص امل�ادة  138ودرجه�ا ضمن املواد
الدس�تورية التي تحتاج إىل تعديل والله املوفق.

مفاهيم دستورية

امل�ادة  249 /م�ن قان�ون أص�ول
املحاكم�ات الجنائي�ة رق�م  23لس�نة
.1971
لكل من االدعاء العام واملتهم
أ-
واملشتكي واملدعي املدني واملسؤول مدنيا ً
أن يطعن لدى املحكمة (محكمة التمييز)
يف األحكام والق�رارات والتدابري الصادرة
من محكم�ة الجنح أو محكمة الجنايات
يف جنح�ة أو جناي�ة إذا كان�ت ق�د بنيت
ع�ىل مخالفة للقانون أو خطأ يف تطبيقه
أو تأويل�ه أو إذا وق�ع خط�أ جوه�ري يف
اإلج�راءات األصولي�ة أو يف تقدي�ر األدلة
أو تقدي�ر العقوبة أو كان الخطأ مؤثرا ً يف
الحكم.
ب -ال يعتد بالخط�أ يف اإلجراءات
إذا لم يكن ضارا ً بدفاع املتهم.

16

العدد ( )393االحد  2كانون االول 2012

ت�سايل

www.almustakbalpaper.net

"تغريدة" استغاثة من حتت األنقاض

لقطات جديدة لـ"عطارد"
ص�ورة لكوكب عط�ارد وزعتها
وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة وتجم�ع
بني صورة للكوكب التقطتها مركبة
فضاء أمريكية وعدة صور تفصيلية
س�جّ لها املرصد الدويل يف بورتوريكو.
وعىل صعيد متصل يعتزم فريق رواد
الفض�اء ال�ذي س�ينطلق إىل محطة
الفضاء الدولية يف أواخر كانون األول
املقبل تمضي�ة أوقات الفراغ بالعزف
ع�ىل آلت�ي الغيت�ار والهارموني�كا،
بحسيب ما أعلن رائد الفضاء الرويس
رومان رومانيكو .إىل ذلك نفت وكالة
الفض�اء األمريكي�ة ناس�ا ان يكون
الروبوت كوريو سيتي الذي هبط عىل

ٌ
مواطن يف تركيا بإرسال
قام
تغريدة استغاث ٍة عرب جوّاله من
زلزال ،إىل حس�اب
تحت أنقاض
ٍ
الرئي�س الرتكي عب�د الله جول
عىل "تويرت" ،م�ا جعل الرئيس
يسارع بإبالغ املسؤولني ويسهم
يف إنقاذه.
وحسب موقع "أخبار العالم
الرتك�ي" ،فق�د كش�ف مدي�ر
اإلع�الم اإللكرتون�ي للرئي�س
الرتك�ي ع�ن واقعة إنق�اذ أحد
املواطن�ني من تح�ت األنقاض،
حدثت من خالل حساب الرئيس
عىل "تويرت" ،حيث قام املواطن

بإرس�ال التغري�دة وكان وقتها
تح�ت األنق�اض الت�ي خلّفه�ا
زل�زال .وطالب خ�الل التغريدة
بإيق�اف ماكين�ات ومع�دات
التنقي�ب ع�ن املفقودي�ن التي
تعمل فوق رأسه حتى ال تتسبّب
يف وفاته.
وع�ىل الف�ور ق�ام الرئي�س
ج�ول بإبالغ الجهات املس�ؤولة
بالكش�ف عن صاحب التغريدة
وموقع�ه بالضب�ط م�ن خ�الل
إحداثي�ات الهات�ف الج�وّال..
وت�م إنق�اذ املواط�ن م�ن تحت
األنقاض.

حظك اليوم

22مار�س20 -ابريل

احلمل

الخس�وف يف بيتك السادس يتح ّدث
ع�ن تغي�ريات تحص�ل يف حي�اة اوالدك
او املقرّب�ني او ربم�ا تتغ�ري قناعات�ك
وانتماءات�ك وتفك�ر يف انعط�اف آخ�ر
مغاير ج ًّدا

كل املؤرشات تدل ع�ىل أنك يف حالة
ضي�اع وع�دم تركي�ز .حظك الس�يىء
الذي يالزمك يش�عرك باإلحباط وبنوع
م�ن اليأس ال تستس�لم ملغريات الحياة
الزائلة

 24يوليو –  23اغ�سط�س

االأ�سد

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

العذراء

الخسوف الحاصل يف برج الجوزاء،
يأتيك بأخبار جديدة عن بعض األصدقاء
واملؤسس�ات التي تنتم�ي إليها .تكون
ر ّدات فعلك قوية

الخس�وف يف ب�رج الج�وزاء يأتيك
بأخب�ار حول بع�ض املش�اريع املهنية
والش�خصية ،ويعرّض�ك لنزاع�ات مع
احد الرؤساء او النافذين

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

بانتظ�ارك اس�تحقاقات مصريي�ة
لتحدي�د وجهت�ك املس�تقبلية ،وه�ذا
س�يؤدي إىل تبدي�ل جذري يف مس�ريتك
بينك وبني الرشيك الكثري من القواس�م
املشرتكة

لخسوف يف برج الجوزاء ال يؤثر فيك
لكن الفلك يطلب دائم�ا ً عدم التغيري أو
املراهنة يف اوقات الكس�وف والخسوف
ج�و إيجابي لطرح أف�كار جديدة بغية
تطوير العالقة

القو�س

لخسوف الحاصل يف الجوزاء يطالك
مبارشة ويثري يف نفس�ك االنفعاالت .قد
تط�رأ أحداث غري متوقعة تخص عالقة
لك،

اإلبح�ار للعائل�ة املالك�ة الس�ويدية.
ويف م�ا يتعل�ق برحلته الجدي�دة التي
ستستغرق عاما ً ونصف العام ،أوضح
يرفيند أن «الناس يقولون إنها مهمة
انتحاري�ة ،لك�ن الق�ارب الكبري أكثر
خطورة من الصغري» ،مضيفا ً «قاربي
مث�ل الكبس�ولة الصغ�رية الت�ي ل�ن
يتعرض أي شخص إىل األذى داخلها،
وقد يش�به األمر رمي زجاجة يف املاء
حيث إنه�ا ال تتع�رض لالنحراف ،بل
تعود إىل مس�ارها األول» .ويبلغ وزن

لقطة من
الزمن اجلميل

شارع الرشيد قدي ً
ام

ّ
وقع بداية ما او حدثا ً مفاجئا ً يقلب
االوضاع .اما الخس�وف يف برج الجوزاء
فيتحدث عن جدي�د يطرأ عىل اوضاعك
املالية،

الخس�وف الحاصل يف برج الجوزاء
ال ّ
يرض ب�ك وال يأتي باألفراح ،بل يعني
ً
ً
ّ
أن أم�را غامض�ا يكتش�ف اآلن .حاول
ان تس�تعمل معلومات�ك يف االتج�اه
اإليجابي

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

ورحلة يف «مغطس محام»

الثور

 22مايو 22 -يونيو

امليزان

س�طح املريخ يف آب امل�ايض ،قد عثر
عىل اكتش�اف غري عادي عىل س�طح
الكوكب األحمر .وجاء النفي ردا ً عىل
ترصيحات مسؤول يف الوكالة تحدث
يف وقت س�ابق عن اكتشاف سيدخل
صفحات التاريخ.

 21ابريل –  21مايو

 22يونيو 23 -يوليو

اجلوزاء

يس�تعد الس�ويدي س�فني يرفيند
لخوض مغامرة جريئ�ة لإلبحار حول
العالم بقارب صغري يبلغ حجمه ثالثة
أمتار فقط ،أي ما يوازي حجم مغطس
الحمام ،وذلك يف رحلة ستس�تغرق 18
ش�هراً .وس�ينطلق يرفيند م�ن إيرلندا
ليقطع مس�افة  48ألف كيلومرت حول
العال�م .ويعت�رب يرفين�د ( 73عام�اً)،
والذي حاز عددا م�ن الجوائز الدولية،
م�ن أبرز صانعي القوارب يف الس�ويد.
وكان قد ألقى محارضات حول أساليب

متاهة

يف مثل هذا اليو م
2
كانون االول

القارب الصغري املصنوع من ال�«فايرب
غ�الس» (بالس�تيك مس�لح باأللي�اف
الزجاجية) ،ح�وايل طن ونصف الطن،
وهو مزود بمحرك يس�تمد طاقته من
الطاق�ة الشمس�ية .ويف ح�ال نج�اح
رحلته ،سيس�جل يرفيند رقما ً قياسيا ً
لإلبحار حول العالم باستخدام القارب
األصغ�ر من دون توق�ف ،متفوقا ً عىل
اإليط�ايل ألس�اندور دي بينديت�و الذي
ط�اف العالم بق�ارب يبل�غ طوله 6,5
أمتار يف العام 2010

 - 1922التوقي�ع ع�ىل معاهدة
العق�ري بني س�لطنة نج�د واململكة
العراقية والكويت والتي تم بموجبها
ترسيم حدود الدول الثالث.
- 1925
بينيت�و موس�وليني بتبن�ي
الفاش�ية يف إيطالي�ا لتح�ل مح�ل
الديمقراطية.
مرص تتنازل عن واحة الجغبوب
لليبي�ا  ،مقاب�ل ليبي�ا تتن�ازل ع�ن
السلوم ملرص.
 - 1942تش�غيل أول مفاع�ل
ن�ووي يف العال�م بمدينة ش�يكاغو
األمريكي�ة بإرشاف العال�م اإليطايل
إنريكو فريمي.
 - 1943انته�اء أعم�ال مؤتمر
طه�ران ب�ني الرئي�س األمريك�ي
فرانكل�ني روزفل�ت والرئي�س
الس�وفيتي جوزيف ستالني ورئيس
وزراء اململك�ة املتح�دة ونس�تون
ترششل.
 - 1947وقوع معارك بني العرب
واليهود يف القدس عقب صدور قرار
تقسيم فلسطني.
 - 1950الجمعية التأسيسية يف
ليبي�ا تنتخب األمري محم�د إدريس

سعودي ينتقم ألغنامه

السنويس ً
ملكا عىل اململكة الليبية.
 - 1956في�دل كاس�رتو يص�ل
إىل كوب�ا عىل متن ق�ارب بعد حوايل
ع�ام قضاه يف املنفى بني املكس�يك
والواليات املتحدة.
 - 1957بدأ العمل يف أول محطة
نووية لتولي�د الطاقة الكهربائية يف
الواليات املتحدة.
 - 1962الباب�ا بولس الس�ادس
يص�در ص�ك حرم�ان كن�ي ض�د
الرئيس الكوبي فيدل كاسرتو وذلك
تحت ضغط من الواليات املتحدة.
 - 1971إع�الن اتح�اد إم�ارات
أبوظبي ودبي والش�ارقة وعجمان
وأم القيوي�ن والفجرية تحت اس�م
دول�ة اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة،
واختي�ار حاك�م إم�ارة أبوظب�ي
الش�يخ زاي�د بن س�لطان آل نهيان
رئيسً ا لها.
 - 1979ح�رق مق�ر الس�فارة
األمريكي�ة يف العاصم�ة الليبي�ة
طرابل�س م�ن قب�ل ح�وايل 2000
متظاهر ليبي.
 - 1990الق�وات املتم�ردة يف
تشاد بزعامة إدريس ديبي تسيطر
عىل العاصمة إنجامينا.

سيارات غريبة

انتق�م مواطن س�عودي ملقتل  20خروفا ً من ماش�يته
بالسيل الصغري ش�مال محافظة الطائف بقتل ما يزيد عىل
 7كالب ضال�ة ،بعد أن ضاق ذرع�ا ً باعتداءاتها املباغتة عىل
قطيع أغنامه ،وتكبَّد خسائر فاقت  25ألف ريال؛ ما جعله
يقوم بالقضاء عليها ،بحسب صحيفة سبق السعودية .ويف
التفاصي�ل أن املواطن فوجئ بمقتل  20رأس�ا ً من أغنامه،
الت�ي جعلها يف مزرعت�ه يف ضاحية الس�يل الصغري ،بعد أن
اعت�دت ال�كالب الضال�ة عليه�ا يف غياب�ه ،وأخ�ذت تصول
وتجول وس�طها ،حتى قضت عليه�ا بطريقة عبثية؛ حيث
وجده�ا أش�الء .وبع�د أن رأى صاح�ب األغنام م�ا خلفته
الكالب الضالة يف قطيع�ه قرر االنتقام منها؛ فأخذ بندقيته
منزو بمزرعته ،واس�تطاع قتل عدد كبري من
اختبأ يف مكان
ٍ
تلك الكالب يف وقت وجيز ،فيما الذت البقية بالفرار.

ظه�رت يف مع�رض الس�يارات ال�ذي افتت�ح يف ل�وس انجلي�س
الخمي�س س�يارات من موديالت س�يارة جيمس بون�د واخرى لفيلم
الرجل الوطواط .ويحاول صانعو السيارات منذ سنوات اطالق نماذج
تس�تهلك كميات اق�ل من الطاقة مع مح�ركات كهربائية او هجينة،
لكن س�عر هذه الس�يارات املرتفع مقارنة بسعر الس�يارات العاملة
بالوق�ود ،يش�كل عائقا ً ام�ام املبيعات .اما س�يارة الرج�ل الوطواط
باتمان االصلية العائدة اىل العام  ،1966فس�تعرض للبيع بمزاد علني
يف كان�ون الثاني املقبل يف والية
اريزون�ا االمريكي�ة ،وه�ذه
الس�يارة ظه�رت يف مسلس�ل
باتمان التلفزيوني ،ثم يف الفيلم
ال�ذي لعب بطولته آدم وس�ت،
ومن املتوقع ان يصل س�عرها
يف املزاد اىل ماليني الدوالرات.

جد الفرق بني الصورتني

ال�سرطان

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي
الخسوف الحاصل يف برج الجوزاء،
يحمل إليك أخبارا ً جديدة تزيل الروتني،
وتقري�را ً ربما انت بحاجة إليه اس�لوب
التعاطي الذي تعتمده أخرياً،

"أصلع" يستخدم رأسه لوحة إعالنية
براندون شيكوتس�كي شاب يبلغ من
العمر  27عاما ،قام بإطالق خدمة فريدة
م�ن نوعها وهي "ش�عار األصلع" ،والتي
يقوم من خاللها باستخدام رأسه كلوحة
إعالنية للرشكات يقوم من خاللها برسم
اإلعالنات عىل رأس�ه ،ويق�وم بالتجول يف
مدن عديدة مثل أستون وتكساس ليحصل
عىل انتش�ار أوسع بقدر اإلمكان ويحصل
عىل  320دوالرا يف اليوم نظري ذلك.
وال�ذي دف�ع بران�دون إلط�الق هذه
الفكرة هو تس�اقط معظم ش�عره وهو
يف س�ن صغ�رية ويق�ول "ألنني ل�م أخرت
أن أك�ون أصلعا ففك�رت أن أجعل الصلع
ش�يئا جميال لذلك قررت اس�تخدام رأيس

لون مع

كلامت متقاطعة

يف عم�ل حقيق�ي يجل�ب امل�ال" ،وفقا ملا
ذك�ره موق�ع أوديت�ي س�نرتال .ومن�ذ
الشهر املايض وعندما أطلق رجل األعمال
األصل�ع فكرته بدأت تتدف�ق عليه طلبات
واستفس�ارات من ال�رشكات التي ترغب
يف وجود الش�عارات الخاصة بهم بش�كل
مؤق�ت ع�ىل رأس�ه أو رأس أح�د زمالئه
مقاب�ل رس�م ق�دره  320دوالرا يف اليوم
حي�ث ق�ام بتكوي�ن فريق مس�اعد له يف
العم�ل .ويقوم براندون وزمالؤه برس�م
الوش�م بطريقة متقنة ج�دا تجعله قادرا
عىل تحمل أي من األحوال الجوية املختلفة
ويقوم بالتجول يف املدينة ملدة  6س�اعات
يوميا للفت االنتباه للرشكات املعلنة.

افقي
 – 1دول�ة عربي�ة – عكس�ها كفر –  – 2ممث�ل مصري – 3
– متش�ابهة – متش�ابهان –  – 4ج�واب – وضع خلس�ة – من
األبجدي�ة –  – 5غي�ر محترف مجزومة – ح�ب – للتمني – – 6
أنواع – عكسها حصل –  – 7عكس واجبات – يشكر –  – 8عبر
– متشابهة –  – 9عكسها من أسماء السيف – شعوب .

عمودي
 21يناير –  19فرباير

الدلو

عليك أن تحس�م كث�ريا ً من املواقف
امل�رتددة بع�د س�نوات م�ن االنتظ�ار
والرتق�ب ،فذلك يكون ملصلحتك قد تجد
عند الرشيك مزيدا ً من الدفء والحنان

 20فرباير –  21مار�س

حوت

ّ
يح�ذرك ج�دا ً من الخس�وف
لفل�ك
الحاصل يف برج الجوزاء ،والذي قد يثري
ردات فعل مزعجة ويخفض املعنويات.
فهذا يوم يحمل صعوبات

 – 1ممثلة مصرية –  – 2حيوان ضخم –  – 3عكسها يعبر –
متشابهة –  – 4عكسها فيلسوف أميركي – جدها في امالق – 5
– أميركي مخترع المصباح الكهربائي –  – 6عالمة موس�يقية
– م�ن األبجدي�ة –  – 7جوهر – األس�م الثان�ي لممثل كوميدي
سوري –  – 8مخرج سينمائي مصري –  – 9ممثلة أميركية .
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كلمة مهاتري أسكتت املهاترين

الفس�اد الس�يايس

كاظم فنجان احلمامي

وقف المهاترون والمزايدون والشامتون
كله�م في خندق واح�د ,وقفوا متفرجين
كعادته�م على حرائق غزة ,حتى الكلمات
الهش�ة الت�ي استعان�وا بها ف�ي السابق
للتظاه�ر بمواس�اة غ�زة ,جندوه�ا هذه
الم�رة ف�ي مهاتراتهم للتحري�ض عليها,
ووظفوها لالنتقاص منها ,وتقليل ش�أن
االنتصارات ,التي سجلها أبناؤها بدمائهم
وأرواحه�م وبسالته�م ,عل�ى الرغ�م من
ش�هادة العال�م كل�ه واعتراف�ه بهزيم�ة
الصهاين�ة وانكس�ار ش�وكتهم الحربية,
ولي�س أدل على هذا النص�ر من اعترافات
المجرم (موفاز) في ملجأه الحصين ,في
الوقت الذي تظاهر فيه حتى اليهود في تل
أبيب دعم�ا ً للشعب الفلسطيني المحاصر
في غزة .فالذين لبسوا ثوب الذل والعار,
وأعلنوا الخضوع واإلذع�ان لقوى الشر,
ومنح�وا الناتو والبنتاغ�ون أكبر القواعد
وأوس�ع المعسكرات ,وقدم�وا لهم أجزل
التسهي�الت ,يدركون تمام�ا أنهم فقدوا
م�اء وجوهه�م عندم�ا تساقط�وا ف�ي
حظي�رة العمالة ,وخسروا الدنيا واآلخرة
عندم�ا تهافت�وا على خدمة أع�داء األمة,
ولم يع�د يحترمهم أحد ال في عواصمهم,
وال خارجها ,ولن ينجح وعاظ السالطين
في إص�الح صورتهم المشوهة ,وتجميل
مواقفه�م الغ�ادرة وحمالته�م الداعرة,
فأخذته�م الع�زة باإلث�م ,واستعان�وا
بالمهاترات والمناورات الكالمية ليثبطوا
عزيمة غ�زة التي قهرت الغزاة ,ويسرقوا
نش�وة النص�ر الم�ؤزر ب�إذن الل�ه ,وفي
مقدمته�م الزعم�اء والرؤس�اء والق�ادة
والشيوخ ,الذي�ن فقدوا نخوتهم العربية,
وتخلوا عن واجباتهم الوطنية ,وتجردوا
م�ن تكليفه�م الشرع�ي ,وتنصل�وا م�ن
التزاماته�م القومي�ة واألخالقية .حاول
المهات�رون أن يضلل�وا األم�ة ,ويوح�وا

له�ا بعظم�ة الق�درات العسكري�ة ,التي
تمتلكه�ا ت�ل أبي�ب ,تمهي�دا لجره�ا إلى
هاوي�ة الخن�وع واالستس�الم ,وبالتالي
القب�ول بم�ا يسم�ى (األم�ر الواق�ع),
فج�اءت انتص�ارات غ�زة ف�ي الصمي�م,
لتثبت ضعف هذا الكيان الغاصب ,وتوجه
أق�وى صفعة لجند الشيط�ان وألصحاب
األفكار االنهزامي�ة ,وتلحق الخزي بذوي
الخطابات المسمومة واألقالم الملغومة.
لق�د كس�ر الغزي�ون حواج�ز الرع�ب,
وحطم�وا قيود الفزع ,ول�م يعد يخيفهم
الظالم ,ول�ن يرعبهم الجب�ان الذي أعتاد
على التضلي�ل والتهويل ,وفشلت نظريته
االنهزامية ,فلج�أ المهاترون إلى التماس
األع�ذار الواهية ,والبحث ع�ن التبريرات

بع�د ف�وات األوان ,ولم ينصف�وا الشعب
الفلسطيني بكلم�ة واحدة ,فجاءت كلمة
رئيس ال�وزراء الماليزي األسبق (مهاتير
محم�د) لتض�ع النق�اط عل�ى الحروف,
وتكتب أبلغ الجمل ,عندما وصفت الكيان
الصهيون�ي بالدولة اإلرهابي�ة ,جملة لم
ينطقه�ا زعم�اء الع�رب به�ذا الوضوح,
وبه�ذه الصراحة في ه�ذه المرحلة .قال
مهاتير كلمته في حفل كبير أقامه لجمع
التبرع�ات ألهلن�ا ف�ي غ�زة ,ولتدش�ين
صندوق�اُ للط�وارئ لصال�ح المنكوبين,
فقال( :إن إسرائيل تتبع سياسة الضربات
االستباقي�ة ض�د جيرانها بحج�ة حماية
أمنه�ا ,وتعتق�د أن له�ا الح�ق ف�ي ش�ن
الهجمات عل�ى أي بلد ,في أي وقت ,وهو

ما تفعله اآلن في غزة ,وما فعلته مؤخرا ً
ضد السودان ,ومن قبلها العراق)  .ودافع
مهاتي�ر عن صواريخ حماس ,بقوله( :إذا
كان المجتم�ع الدول�ي واألم�م المتحدة,
والدول الغربية ,تتفهم قيام إسرائيل بهذا
الن�وع م�ن الهجم�ات ,فلم�اذا تنكر على
الفلسطينيي�ن قيامهم بحماي�ة أنفسهم
بأسلح�ة محلي�ة بسيط�ة) .وق�ال( :إن
الفلسطينيي�ن في غزة له�م الحق في أن
يكونوا آمنين ,وعندما يتم وضعهم تحت
الحص�ار ,ويحرمون من الغ�ذاء والدواء,
فما ال�ذي يتوقع العالم منه�م أن يفعلوه
؟؟) ,وق�ال( :إن اإلع�الم الغربي المساند
لت�ل أبي�ب يركز عل�ى صواري�خ حماس
البسيطة ,التي تعد من ضمن المفرقعات

بالمقارن�ة م�ع م�ا تمتلك�ه إسرائيل في
ترسانتها الحربية الجب�ارة من صواريخ
بعيدة الم�دى ,في حين يغض�ون الطرف
ع�ن الجرائ�م والمج�ازر الت�ي ترتكبه�ا
إسرائي�ل ضد الناس الع�زل)  .نعم ..هذا
ه�و الرجل الشري�ف المنصف ,وهذه هي
المواق�ف الشجاع�ة ,أم�ا الذي�ن تنازلوا
ع�ن ش�رفهم ,والذين فق�دوا ضمائرهم,
وباعوا أنفسه�م للشيطان ,فال تتوقع أن
يحذوا حذو هذا الزعيم الماليزي المصلح
ف�ي يوم من األيام ,وال جدوى من توجيه
كلم�ات العت�ب واللوم الستنف�ار الموتى
واستنهاضه�م ,ورح�م الل�ه السياس�ي
العرب�ي الكبير ,أحمد أب�و الطيب المتنبي
عندما قال في رسالته الميمية:
ال افتخا ٌر إال لمن ال يضام
مُ دركٍ أو مُ
حارب ال ينامُ
ٍ
َذ َّل من َيغب ُ
بعيش
الذليل
ط
ٍ
ِ
ُّ
الحمامُ
يش
أخف منه ِ
ُربّ َع ٍ
من َي ُه ْن يسه ِل ال َه ُ
وان عليه
رح بميتٍ إيالمُ
ما لجُ ٍ
يتهاف�ت سفهاء البترول ه�ذه األيام على
ط�اوالت القم�ار ف�ي الفن�ادق الفاخرة,
ويه�رع المسرف�ون والمب�ذرون نح�و
مالعب سباق الخيول ,من دون أن يفكروا
بالتب�رع بالقلي�ل القليل لدع�م المقاومة
الحقيقي�ة ,بينم�ا تأت�ي التبرع�ات م�ن
الالعب البرتغال�ي (كرستيانو رونالدو),
عندما تب�رع بجائزة هدافي�ن أوربا ,التي
تبل�غ قيمته�ا (ملي�ون وخمسمائ�ة ألف
يورو) إلى أطفال غزة ولتعمير مدارسها.
أن�ت أصي�ل ي�ا كرستيان�و ,وس ُيكتب لك
النجاح في تسديد ركالتك الحرة المباشرة
م�ن خ�ارج منطق�ة الج�زاء ,والخ�زي
والع�ار للمهاتري�ن المسرفي�ن المبذرين
المتخاذلي�ن المهزومي�ن حت�ى ف�ي كرة
القدم.

امليزانية وثروة األجيال استحقاق املواطن الدستوري منها
حممد �صبيح البالدي

بع�د التح�رر م�ن ربقة عبودي�ة الق�رون الوسطى
والتح�ول الصناع�ي وفك رقبة عبودي�ة األقنان من
األم�راء وج�اء التح�ول الديمقراط�ي ال�ذي اوج�د
مساحة التعبير والتغيير ف�ي المفاهيم االقتصادية
واالجتماعي�ة والتح�رر ووالدة ال�دول .وتغي�رت
عائدي�ة الث�روة ومعادلته�ا لإلقطاع�ي وأف�راد
المجتمع يعمل�ون لديه ويكون ه�و صاحب الثروة
ومعيشتهم الكفاف  .استحقاق المواطن الدستوري
ومنه�ا المادة  111النفط والغاز هو ملك كل الشعب
العراق�ي ف�ي كل األقالي�م والمحافظ�ات .الم�ادة
( :)30اوالً� تكفل الدولة للفرد ولألسرة � وبخاصة
الطف�ل والم�رأة � الضم�ان االجتماع�ي والصحي،
والمقومات األساسية للعيش في حيا ٍة حرة كريم ٍة،
تؤمن لهم الدخ�ل المناسب ،والسكن المالئم .ثانياً�
تكفل الدولة الضمان االجتماعي للعراقيين في حال
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد
أو اليت�م أو البطالة ،وتعمل على وقايتهم من الجهل
والخ�وف والفاق�ة ،وتوف�ر لهم السك�ن والمناهج
الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ،وينظم ذلك بقانون.
المادة ( :)27أوال -لألموال العامة ُحرمة ،وحمايتها
واجب على كل مواطن .ثانياً� تنظم بقانون األحكام
الخاص�ة بحف�ظ أمالك الدول�ة (الشع�ب) وإدارتها
وش�روط التصرف فيها والحدود التي ال يجوز فيها
الن�زول عن ش�يء من ه�ذه األموال .الم�ادة (:)16
ٌ
ٌ
مكف�ول لجمي�ع العراقيين،
ح�ق
تكاف�ؤ الف�رص
وتكف�ل الدول�ة اتخاذ اإلج�راءات الالزم�ة لتحقيق
ذلك .والمفه�وم الوظيفي للموظف جاء بتكلفة من

السلط�ة ألداء واجب لق�اء أجر يدفع ل�ه من أموال
الشعب وهي ملك جمي�ع العراقيين ؛ والسلطة التي
ج�اءت دستوري�ا باالنتخاب من الشع�ب وتكليفها
إلدارة ش�ؤونه االجتماعي�ة واالقتصادي�ة وإدارة
ثروت�ه .وفي ظ�ل ه�ذه المفاهيم المتج�ددة وهي
عبارة عن عق�د اجتماعي؛ هن�ا دور السلطة ليست
مالك�ة للث�روة وإنم�ا إلدارتها لتحقيق م�ا جاء في
الدستور وبتكلفة من مالكها الشعب لتحقيق كرامة
ً
خاصة والمواد األخرى
عيشه وما جاء بالم�ادة 30
 .وعلى ضوء ما تقدم؛ يجب تغيير هيكلية الميزانية
والحفاظ على األموال العامة كما جاء في المادة 27
وعدم التفريط به�ا .وانطالقا لألوضاع االجتماعية
والتغي�رات االقتصادي�ة ومضاعف�ة وارد ث�روة
المجتمع؛ يجب النظر لهيكلي�ة الميزانية وتجاوبها
لمصلحة مالكها وفقا للمنظور الذي جاء بالدستور
وهو العق�د االجتماعي الذي ج�اء بموافقة الشعب
وألجله  .ويتحتم إع�ادة النظر في هيكلية الميزانية
واعتب�ارا من هذه الميزاني�ة وتغيير جذري لتحقيق
ما جاء للفرد والعائلة واألجيال؛ وأول ما يجب إعادة
النظر له التشريعات التي لها مساس بحياة المجتمع
وأهمها تحقيق تشريع قان�ون الضمان االجتماعي
وتحقي�ق السك�ن والعمل وتغيير المي�زان التنموي
والتشغيل�ي بما يتناس�ب ويتالءم م�ع تلبية حاجة
المواط�ن واألجيال وتحقي�ق  50%كمرحلة أولية ؛
واألمر الثاني تحديد نسبة بالميزانية ال تقل عن 1/6
سدسها لالدخار وتشريع بنك األجيال ومنه تحقيق
خط�ة خمسية أو عشرية للقضاء على البطالة وحل
أزم�ة السك�ن واالهتمام بحاج�ة المستهلك بالنظر

للتجرب�ة الكوري�ة وملخصه�ا ومنها ج�اءت فكرة
التموي�ل األصغر والمتوس�ط ؛ وكانت تجربة تدعو
لإلنت�اج ومهم�ا صغر يسهم ف�ي التنمي�ة  .جاءت
التجرب�ة الكورية وغيرها م�ن التجارب وهي تعني
باإلنتاج ومهما صغر يسهم في سد حاجة المواطن
صاحب المصلحة ويسد حاجة البلد ويكتفي داخليا
وي�ؤدي لفائ�ض للتصدي�ر وتنقل�ب المعادل�ة من
االستيراد ال�ى التصدير  .وفي التجربة الكورية وقد
بدأتها علم  953ووضعه�ا ال يقاس بوضعنا الحالي
والف�رق الشاس�ع لمواردنا ؛ وخ�الل تسع سنوات
تغي�رت الحالة الزراعية وأصب�ح إنتاج يكفي حاجة
البلد وتط�ورت الصناعات التعليبي�ة للتصدير ومن
فائضه�ا واجتهاد مواطنيها وأه�م مسألة لنجاحها
اإلخ�الص ونك�ران ال�ذات والتوجه الع�ام من أجل
بن�اء الوط�ن ؛ وفي التس�ع سنوات الثاني�ة تحديدا
بداي�ة السبعينات ج�اءت قفزة كبي�رة وتوجه نحو
الصناعات االلكتروني�ة واآلليات الثقيلة والهندسية
؛ وأخ�ذت عنه�ا كل من ماليزيا والصي�ن والمجلس
االقتص�ادي واالجتماع�ي لألمم المتح�دة االسكوا
فكرة تمويل المشاريع .
وتج�ارب دول عدي�دة لفك�رة االدخ�ار وصنادي�ق
األجي�ال وتمويل الجي�ل الحالي وإعادت�ه والتراكم
ال�ذي سيحصل لألجي�ال  .ومما تق�دم ومن أجل ما
ج�اء للمواطن وتق�رر له دستوري�ا لتحقيق كرامة
عيشه وتحقي�ق السكن والعمل والتوج�ه للتنمية ؛
يجب أن تكون دراسة ومشاركة المجتمع في القرار
كما جاء بالمادة الدستورية  20والتفكير في تحقيق
نسبة من الميزانية ال تقل عن  % 1/6منها والتفكير
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ت�رددت كثيرا ف�ي كتابة وإرسال ه�ذا الموضوع للنش�ر  ،لذلك فأنا
ال أنص�ح بقراءت�ه إال لم�ن لديه قناع�ة (مثلي) ب�أن هناك
م�ن يسع�ى بمجتمعنا ليك�ون صورة م�ن المجتمع
ال�ذي يسوده الحق والعدل ،فنح�ن نتفق بان الذي
يكت�ب بحبر ليس كالذي يكتب ع�ن ظلم ،والذي
يكت�ب لألدب ليس كالذي يكتب للعدل ،وان كان
القان�ون مجموع�ة حروف ال تنط�ق فان روح
القان�ون وتفسيره تتنفس بالحق والعدل ،فأي
محكم�ة توج�د لصال�ح فئة قليلة ه�ي ليست
محكم�ة! وأي قواني�ن تس�ن لفئ�ة قليلة على
حس�اب الصالح العام هي ليست قوانين بمعيار
الش�رع ،فكي�ف إذا وجدنا واألكث�ر داللة من هذا
ش�خصيات ص�درت عنها ن�داءات وأفع�ال تخدم
الحق والعدل مرجعها للشريعة االسالمية الحقة
الت�ي تقطر عدال ورحم�ة للبش�ر  .ولربما نتفق
اكث�ر بكثير بأننا في الوقت الراهن اصبحت عبارة
(القانون يقول كذا) سدا سميكا أمام أي عمل يدعو
للحق والعدل وه�ذه العبارة (وهنا
الخط�ر) ف�ي طريقه�ا ال�ى ان
تكون جزءا من تكوين عقل

بكيفي�ة تحقيق ذل�ك واألمر ليس صعب�ا ؛ وجوانب
اله�در اإلداري والمالي كبيرة ج�دا لسعى المجتمع
والتفكي�ر بتغيي�ر
م�ع السلط�ة لدراستها
الع�ام تحقيق�ا
جذري في ميزانية هذا
وحفاظا لحقوق
لمصلح�ة مالكه�ا
األجيال.

الفرد ويح�ب ان يتكئ عليها الكل وخاصة بع�ض المسؤولين ممن
يتخ�ذ الق�رار ،إال م�ن سأتحدث عنه�م والذي�ن يمت�ازون بالقراءة
الصحيحة والدقيقة للقانون الذي جاء لنصرة الحق والمظلوم وهم
يمثل�ون صفوة البرلمان العراقي ،والذين فعال افتخرت بهم لكونهم
عراقيي�ن اصالء ينتفضون لكل مظل�وم ،ويحقون الحق ،فهم
يسع�ون للخير قبل أن يسعى لهم الخي�ر ،قلبهم قبل بابهم
مفتوح لكل مظلوم ،وال ابالغ في القول لو أنك اتصلت بهم
عن طريق الموبايل أجابوا اتصالك ،وفتحوا أبواب بيوتهم
قب�ل مكاتبه�م ،قلوبهم مملوءة بخشي�ة الله جل وعال،
وكل م�ن يعمل معهم هم هكذا عل�ى اختالف اطيافهم
ومذاهبه�م هؤالء سجلوا ف�ي التاريخ موقفا لن ولم
ينس�ه التاريخ وتحدي�دا عندما تحدث ل�ي احد اقرب
المقربي�ن لي والذي ش�اءت األقدار أن يسقط سهوا
في خطأ من يقرأ القانون ويطبقه خطأ ً بمظلومية
صارم�ة ،فانصفوه بعدال�ة المي�زان ،انهم كل من
النائ�ب (قي�س الش�ذر) رئي�س لجن�ة المصالحة
والمساءلة والعدالة في البرلمان العراقي ،والحاج
(فالح ش�نشل) رئيس هيئ�ة المساءل�ة واعلموا
سادتي :بان اسلحتي ش�ديدة التواضع في اعطاء
حقك�م وح�ق كل من وق�ف مساندا للح�ق  ،فانا ال
امل�ك غير قلم�ي الذي ال يمكن ان يغي�ر او يقلب قرار
م�ن يقرأ القان�ون ويطبقه خطأ لكن هذا م�ا أملكه اليوم
وه�ذا ما يقدر عليه اآلن واذكر الجميع بان رحالت العرب والقدامى
كان�ت وراء الماء والكأل  ،اما رحل�ة العرب المعاصرين اليوم فتقوم
بحثا عن الحرية واألمن أوال ورحلة ثانية هي محاوالت قول كلمات
ص�دق وح�ق لمن يستحقه�ا فعال قب�ل ان ينقضي العم�ر وتنطفئ
الحياة وهي تبقى ش�امخة وثابتة في سجل التاريخ ويشهد عليها.
وختاما تقبل�وا تقديري واعتزازي وامتناني لك�م ولهيئة المساءلة
والعدالة اليوم وانتم ان ش�اء الله ممن يسلم الكتاب باليمين ،ويقال
لهم ادخلوها بسالم آمنين * .كلية الحقوق  /جامعة النهرين

د.بشير ناظر الجحيشي

الجامعة المستنصرية – كلية اآلداب
ش�كلت ظاهرة الفساد السياسي أحد أبرز الظواه�ر االجتماعية التي تطورت بشكل
خطير في ظل غياب مؤسسات الدولة الفعلية ،وبسبب األزمات السياسية والفوضى
واألم�ن المفقود ،تطورت هذه الظاهرة من مج�رد مظهر من مظاهر البيروقراطية
اإلداري�ة ،إلى جريمة قانونية ،ث�م لتتحول بعد ذلك ،وبفعل تعقد أسبابها ومظاهرها
وآثاره�ا المدم�رة ،إلى ظاهرة بالغة الخط�ورة على مقومات النه�وض االقتصادي
والتنمي�ة المستدامة ف�ي مجتمعات العالم أجمع ،مع أنها أكث�ر وضوحا ً وتأثيرا ً في
مجتمعات العالم الثالث ومنها مجتمعاتنا العربية .فقد زاد االهتمام بالفساد السياسي
بشكل يكاد يكون ملحوظ في اغلب المجتمعات ،وأصبحت البلدان تصنف على حسب
مستوى الفساد الموجود فيها .كما أن اليوم ال ُيعد الفساد ظاهرة أخالقية ،وال ظاهرة
استثنائية تتعلق بحاالت فردية يمكن التعامل معها بصورة جزئية ،وإنما هو ظاهرة
اجتماعي�ة ذات أبع�اد متعددة ومتداخل�ة بحيث يصعب فصلها ع�ن بعضها البعض،
فالبع�د السياسي يرتبط بالبع�د االقتصادي والبعد االجتماع�ي والبعد الثقافي ،وقد
ش�هدت السنوات األخيرة اهتماما ً ملحوظا ً بظاهرة الفس�اد على المستوى العالمي
كنتيجة الرتفاع معدالت الفساد في العديد من الدول الغنية والفقيرة على حد سواء،
وق�د تجسد ذلك االهتمام الدول�ي في عقد العديد من المؤتم�رات وإصدار العديد من
الوثائ�ق والقوائم من قب�ل المنظمات الدولية كاألمم المتح�دة والبنك الدولي ،فضالً
ع�ن المنظمات غير الحكومية وأهمها منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة تهدف
إلى مكافحة الفساد على مستوى العالم ،وهي أيضا ً تصدر تقريرا ً سنويا ً عن مستوى
الفس�اد في دول العالم ،وتشير القوائم الت�ي تصدرها منظمة الشفافية الدولية إلى
وجود الفساد في كل المجتمعات الغنية والفقيرة المتقدمة والنامية ،غير أنه بشكل
ع�ام يمكن القول بأن البلدان الفقيرة أكثر فس�ادا ً من البلدان الغنية .وتعتبر ظاهرة
الفساد السياسي ذات أهمية خاصة بالنظر للتداخل الحاصل بين هذا الفساد و أنواع
الفساد األخرى ،نظرا ً للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة و نتائجها السلبية على الدولة
والمجتم�ع ،كم�ا أن الفساد السياسي يفت�ح الباب لبقية أنواع الفس�اد ،واالنتعاش
ف�ي ظله ،على العكس م�ن أن بقية أنواع الفساد سوف يت�م القضاء عليها بسهولة،
ل�و أن النظام السياس�ي يمتاز بدرجة عالية م�ن الشفافية .له�ذا استطيع أن أقول،
أن ع�الج ظاهرة الفس�اد السياسي ال يمكن أن تتم إال من خ�الل اإلصالح السياسي،
والذي يظهر بشكل عملية ديناميكية حيوية مستمرة تستهدف في العادة الخصائص
الرئيسية للنظام السياسي الموجود ،وربما تهدف على المدى البعيد إلى تغيير النخب
السياسي�ة وحتى إل�ى تغيير القوانين األساسية ،والدساتير م�ن اجل استيعاب روح
العص�ر ،وط�رح رؤية وطنية للتعامل مع�ه بهدف تحقيق هدف واح�د ،وهو إصالح
الخلل في النظام السياسي ،والقضاء على الفساد .ويشمل الفساد السياسي مجموعة
م�ن الجرائم التي يرتكبها القادة السياسيون خالل توليهم مناصبهم الرسمية أو بعد
تركه�م لها ،وتختلف ه�ذه الجرائم عن التجاوزات اإلداري�ة التي يرتكبها الموظفون
الرسمي�ون ،الذي�ن يمثلون إلى حد ما المصلحة العامة ،ولك�ن هناك فسادا ً آخر أكثر
فداح�ة يقوم ب�ه السياسيون ،وهو دفع الرش�ى للحصول على مناف�ع محظورة أو
تمري�ر بعض المشاري�ع مقابل الحصول على عمولة بنسب�ة مئوية معينة من قيمة
العق�د أو المقاولة التي تم تمريرها بواسطت�ه .ويشكل الفساد السياسي عقبة أمام
الشفافية ف�ي الحياة العامة ،كما أن فقدان الثق�ة بالسياسيين واألحزاب السياسية
يمث�ل تحديا ً قويا ً للقيم الديمقراطية ،وهي أم�ور تعمقت في معظم بلدان العالم في
العق�ود الماضية ،إذ يعرض المؤسس�ات الديمقراطية لألخط�ار ولفقدان الفاعلية.
ويترك الفساد آثاره أيضا ً على رجال األعمال ،إذ تلعب التبرعات والرش�ى للسياسيين
دورا ً كبيرا ً في اإلفساد السياسي مما يترك نتائج وخيمة على االقتصاد .وعلى الرغم
م�ن تعالي الصيحات في طلب العدالة والمس�اواة فإن من الصعب إثبات ُتهم الفساد
على القادة السياسيين وإدانتهم ،فقد يترك بعضهم مركزه الرسمي ،أو قد يتوفى قبل
أن تظه�ر جرائم�ه إلى العلن ،أو قد يهرب إلى خارج البل�د ويكون حامالً لجنسية بلد
أخ�ر ،أو أن يتم التستر عليه من قبل قادة سياسيين متنفذين .ويعد الفساد السياسي
تهديدا ً لحقوق اإلنسان ،وذلك بمنعه العدالة من أخذ مجراها ،ويؤدي أيضا ً إلى سحق
الطبق�ة الوسط�ى في المجتم�ع مما يؤدي إلى ظه�ور طبقتين فقط ف�ي المجتمع
هم�ا الطبقة العلي�ا والطبق�ة الدنيا(المسحوقة) والتي تمثل غالبي�ة المجتمع .لهذا
ال يمك�ن تحقي�ق اإلصالح السياسي والرف�اه االقتصادي ،كم ال يمك�ن تحقيق دولة
يكثر فيه الفساد السياسي .وال بد من اتخاذ
العدل االجتماع�ي في أي مجتمع
للح�د من الفس�اد السياسي مث�ل الرقابة
إ ج�ر ا ء ا ت
الشعبية المؤثرة عل�ى السياسيين وعلى
األحزاب السياسية لتنظيف صفوفها من
االنتهازيين الذين ينضمون إليها بغرض
تحقي�ق مصالحه�م الخاص�ة ،وتفعيل
دور األجهزة الرقابية ودعمها ومنحها
المزيد م�ن السلطات .وأن يكون هناك
دور لمنظم�ات المجتم�ع المدن�ي،
ولوسائل اإلعالم كافة.

صفعة مزدوجة إلرسائيل
برهوم جراي�صي
تلقت إسرائيل الرسمية ،بل وأساسا الحركة
الصهيوني�ة برمته�ا ،ف�ي منتص�ف ليل�ة
الخمي�س /الجمعة ،صفع�ة مزدوجة إن لم
تكن أكثر .فهي في األيام األخيرة استوعبت
أن�ه م�ا ع�اد بإمكانها وق�ف قط�ار التأييد
للدولة الفلسطيني�ة ،حتى من دول أوروبية
أمل�ت في معارضته�ا؛ وهذا صفع�ة .إال أن
الصفعة التي ال تقل حدة كانت وحدة الشعب
الفلسطيني خلف التوجه إلى األمم المتحدة؛
إذ ل�م يك�ن ه�ذا ف�ي حساب�ات إسرائي�ل،
لتشاه�د مهرجان�ات االبته�اج والفرح في
غ�زة ،كم�ا ف�ي رام الله.وكي نع�رف حجم
الصدمة اإلسرائيلية مما جرى ،علينا العودة
إل�ى كل التصريحات والتقاري�ر اإلسرائيلية
الرسمية ،وتلك الصادرة عن أعلى مستويات
وش�خصيات الحكم اإلسرائيلي ،فيما يتعلق
بالتوج�ه الفلسطين�ي إل�ى األم�م المتحدة
بطل�ب االعت�راف؛ إذ ل�م يب�ق أي ن�وع من
التهديد والترهيب ،وحث للعالم المتطور من
أجل الضغط عل�ى القي�ادة الفلسطينية ،إال
استنفدته إسرائيل ،فلم يكن الفشل نصيبها
وحدها ،بل أيضا لمن ش�اركها في ممارسة
الضغوط؛ الواليات المتحدة األميركية.
وب�رز في الح�راك الدبلوماس�ي اإلسرائيلي
الواس�ع نهج االستع�الء الصهيوني ،حينما
قال وزي�ر الخارجي�ة اإلسرائيل�ي أفيغدور
ليبرم�ان ،إن حكومته تسع�ى إلى معارضة
"نوعي�ة" ،بمعن�ى أن تع�ارض غالبية دول
االتحاد األوروبي والدول المتطورة الخطوة

الفلسطيني�ة .لكن عل�ى ه�ذا الصعيد أيضا
تلق�ت إسرائيل صفع�ة مدوي�ة ،ألن غالبية
الدولة األوروبية أي�دت الدولة الفلسطينية،
ولم ينفع إسرائيل حتى موقف االمتناع.
لق�د سع�ت إسرائي�ل إل�ى تفجي�ر الحلب�ة
الفلسطيني�ة م�ن الداخ�ل ،وه�و م�ا كان
ضمن حساب�ات الحرب األخي�رة على غزة.
إذ اعتق�دت المؤسس�ة العسكري�ة أن تل�ك
الحرب ستفجر وتؤجج أكثر حالة االنقسام
ف�ي الساح�ة الفلسطيني�ة ،إال أن رد الفعل
كان معاكس�ا بمق�دار  180درج�ة .فخالل
الحرب ،انتفض�ت الضفة الغربية يوميا ضد
االحت�الل ،ووقعت صدام�ات يومية ،تعبيرا
ع�ن األل�م الواح�د .وهذا م�ا ّ
جس�ده أيضا
خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية
العام�ة لألم�م المتحدة لدى عرض�ه الطلب
الفلسطيني .كذلك ،فإنه ما إن أُعلن عن وقف
إط�الق الن�ار ،حتى جاءت بيان�ات الفصائل
الفلسطيني�ة المتع�ددة ،وخاص�ة حرك�ة
"حماس" وأيضا "الجهاد اإلسالمي" ،تعلن
التأييد لتوجه منظم�ة التحرير الفلسطينية
إلى األمم المتح�دة بطلب االعتراف بالدولة،
فك�ان هذا بمثاب�ة صفع�ة إلسرائيل ال تقل
عن صفع�ة االعتراف .اليوم ي�وم سبت في
إسرائي�ل ،ويلتزم ق�ادة إسرائي�ل الحاليون
"بقدسي�ة السب�ت اليه�ودي" .ولك�ن هذه
القدسية عندهم تستثن�ي الحروب كما كان
قبل أسبوعين .وال ب�د أن نتنياهو يعد العدة
ليوم غد ،ليعلن فيه رد فعله وحكومته على
القرار الدولي الجارف .لن ندخل في الرهان
على ش�كل الرد اإلسرائيل�ي ،ولكن التجربة

علم�ت أن إسرائيل تبحث دائما عن التأجيج.
وال نستبع�د ف�ي ه�ذا السي�اق المجاه�رة
بسلسلة من مخطط�ات االستيطان واسعة
النطاق في الق�دس أوال ،وكذلك سائر أنحاء
الضف�ة الغربي�ة المحتل�ة .وحينم�ا نق�ول
مجاهرة ،وليس إعالنا ،فذلك ألن إسرائيل ال
تنتظر قرارا دوليا كي تتخذ قرارات بتوسيع
االستيطان؛ فجريم�ة الحرب هذه متواصلة
ول�م تتوقف في أي يوم على م�دار أكثر من
أربع�ة عق�ود .وفقط ف�ي األي�ام األخيرة،
جاه�ر وزي�ر المالية يوفال ش�تاينتس ،بأن
حكومت�ه ضاعفت في السن�وات األخير كل
ميزانيات االستيطان ،الضخمة أصال .ولهذا،
فإن القرارات االستيطانية الوشيكة ستكون
تحصيل حاصل لما يجري على أرض الواقع.
لقد وقف العالم في نهاية األسبوع الماضي
إلى جانب الحق الفلسطيني .لكن على العالم
ذات�ه أن يثب�ت إخالص�ه لموقف�ه المعل�ن،
وعليه محاصرة إسرائيل في الحلبة الدولية
ومعاقبتها .فهذا العالم نفسه حينما حاصر
إسرائي�ل وقاطعها ف�ي نهاي�ة الثمانينيات
من القرن الماضين ف�ي أوج فترة انتفاضة
الحجر ،أرغم إسرائيل على تغيير توجهاتها؛
وحينم�ا تراجع الضغط تراجع�ت إسرائيل.
ّ
ينتظ�رن الشع�ب الفلسطين�ي أن
ولك�ن ال
يأت�ي الضغط الدول�ي بدون ضغط ش�عبي
جماهي�ري فلسطيني واس�ع على االحتالل
والمحتل؛ فه�ذا ما يستدعي ضغ�ط العالم،
ويعزز النضال من أجل تطبيق دولة فلسطين
على األرض.
عن " الغد األردنية ".
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اختيار سكوالري لتدريب السامبا قد يعيد زيكو لحضيرة األسود

العالقة بين البرازيلي واالتحاد بين مد وجزر ..وحمود يلوح بالمحلي

مستشار رئيس الوزراء تتهم االولمبية
بـ"إفشال االنتخابات"
المستقبل العراقي /متابعة
اتهم�ت عضو اللجن�ة العليا ع�ىل االنتخاب�ات سهام في�وري أطرافا
من اللجنة االوملبي�ة العراقية وبعض الشخصي�ات الرياضية بإفشال
العملي�ة االنتخابية التي كان من املقرر إجراؤها لالتحادات الفرعية يف
األول من شهر كانون األول الجاري.
وقال�ت سهام فيوري ان "أطراف�ا يف االوملبية تعمدت إفشال انتخابات
االتح�ادات الفرعي�ة واملركزية ،به�دف إزاح�ة أعضاء اللجن�ة العليا
لالنتخاب�ات الحالي�ني ،واستبداله�م بأسم�اء جديدة تخ�دم أهدافهم
بالبق�اء يف مناصبهم للسن�وات األربع املقبلة ،ع�ىل الرغم من فشلهم
الذريع يف قيادة الرياضة".
وأك�دت عىل أنها ستكون "حارضة يف االنتخاب�ات املقبلة والتي سيتم
تحدي�د موعدها من قبل املكتب التنفي�ذي للجنة االوملبية يف اجتماعها
املقرر يوم  22من ش�هر كانون األول الج�اري ،ملنع محاوالت التالعب
التي قد تشهده�ا االنتخابات ،يف حال تسمية أش�خاص يتم انتقائهم
خلف الكواليس".وشددت فيوري عىل أنها ستحاسب "أولئك املنتفعني
أم�ام الشعب العراقي يف حال تنفي�ذ مخططاتهم التي تهدف لتخريب
الرياض�ة يف البالد".وكانت اللجنة االوملبية الوطنية العراقية قد قررت،
يوم الخميس ،تجميد عمل اللجنة العليا لالنتخابات وتأجيل انتخابات
االتح�ادات الرياضية الت�ي كان مقررا لها ان تنطل�ق أمس السبت إىل
إشعار آخر.

كربالء يفوز على زاخو..
ولقاء الصناعة ودهوك ينتهي بالتعادل
المستقبل العراقي /متابعة

وسانتانا ال أساس لها ألنه لم يوقع عقدا ً
لهم�ا! ,التجاذب�ات مستم�رة واملنتخ�ب
الوطني غ�ادر أمس السب�ت متوجها ً إىل
الدوح�ة إلقام�ة معسك�ر تدريبي قصري
قبل خ�وض لقاء تجريبي أم�ام املنتخب
البحرين�ي يوم غد االثن�ني ",منتخبنا بال
م�درب" ,واالتح�اد ي�رصح ان الزوبع�ة
ستنته�ي بع�ودة زيك�و مروض�ا ً ألسود
الرافدي�ن جاء ذل�ك يف ترصي�ح املتحدث
الرسم�ي إلتح�اد الك�رة نعيم ص�دام ل�
املستقب�ل العراق�ي جاء في�ه :أن قضية
املدرب زيكو اقرتب�ت من الحسم يف ضوء
نتائ�ج املفاوض�ات ب�ني ط�ريف القضية
بع�د أن أثبتنا لزيكو من خ�الل مرتجمه
الخ�اص س�الم العبي�دي تحوي�ل املبالغ
املستحقة لألش�هر األربعة وذلك بحضور
رئيس اللجنة االوملبي�ة الوطنية العراقية
رع�د حم�ودي فيم�ا سنتف�اوض بشان
قضية املساعدين ايدو وسانتانا.
مراقب أش�ار ل�� املستقب�ل العراقي :ان

المستقبل العراقي /حسن البيضاني
بني مد وجزر تلك هي مازالت العالقة بني
امل�درب الربازييل زيك�و واالتحاد العراقي
لكرة الق�دم فمنذ التعاقد مع�ه تثار بني
مدة وأخرى موضوعة املستحقات املالية
وغريه�ا عىل مرسح األح�داث فيما يقف
الجمه�ور الري�ايض واإلع�الم واملتابعني
(مثل األط�رش بالزفة) بع�د أن أراد لهم
االتحاد ان يكونوا كذلك ,الربازييل يرصخ
مطالبا ً باإليفاء بالتعه�دات التي قطعها
االتح�اد ع�ىل نفسه وتوف�ري مستلزمات
نج�اح مهمت�ه الت�ي دائم�ا م�ا يصفها
زيك�و بأنه�ا غ�ري مستوفي�ة لل�روط
املهني�ة واالحرتافي�ة الت�ي تسه�ل م�ن
عمله للوصول للهدف الرئيس وهو بلوغ
موندي�ال  ,2014االتحاد من جانبه يؤكد
م�رارا ً وتكرارا ً انه لي�س بذمته يشء وكل
ما ينص عليه العقد قد تم اإليفاء به فيما
عدا الرواتب الت�ي يطالب بهاز يكو اليدو

زيكو افتعل هذه املشكلة مع اتحاد الكرة
لعلم�ه ان الطرف اآلخ�ر (ضعيف) واقل
ً
احرتاف�ا وذكا ًء ومارس ضغطه لنيل
منه
مستحقات إضافية ملساعديه غري مدونة
ضمن بنود العق�د املربم وأردف :التوقيت
الذي اختاره زيكو أراد به ان يمرر رسالة
لإلع�الم الربازييل واتحاده ان�ه ال يرتبط
بعم�ل ومتف�رغ لشغ�ل مهم�ة تدري�ب
منتخ�ب السامبا خلفا ملان�و منزيس اال
ان اختيار فليبي سكوالري قطع الطريق
عليه مما يعن�ي أن زيكو سيعود أدراجه
ويعود للعمل مع منتخبنا بعد ان تحصل
ع�ىل مناف�ع وممي�زات جدي�دة يف عمله
كمدير فني وملالكه املساعد.
م�ن جانبه ل�وّح رئيس االتح�اد العراقي
لكرة القدم ناج�ح حمود بتسمية مدرب
محيل بأقرب وقت إذا لم يتجاوب الربازييل
زيك�و والرضوخ لرغبة االتحاد ورشوطه
بالبق�اء مدربا للمنتخ�ب الوطني يف حني
قال نعيم ص�دام ان العديد من الخيارات

العيساوي رئيس ًا فخري ًا للجمعية السويدية
المستقبل العراقي /خاص
أعلنت الجمعية العراقية السويدية اختيار األمني السابق
للعاصمة بغداد الدكتور صاب�ر العيساوي رئيسا ً فخريا ً

له�ا ضمن احتفالي�ة افتتاح فرع الجمعي�ة يف العاصمة
بغ�داد أول أمس ,وقال الناطق اإلعالم�ي باسم الجمعية
العراقي�ة السويدي�ة إحس�ان كري�م ديب�س :أن اختيار
الدكتور صاب�ر العيساوي جاء تقديرا ً واحرتاما ً لجهوده
الكبرية يف دعم قطاع الشباب والرياضة والتعاون الكبري
ال�ذي أبداه يف مدد عمل الجمعية فكان البد لنا من تقييم
مواقف�ه ومساندته ب�يء بسيط وه�و تسميته رئيسا ً
فخريا ً للجمعية التي ستنسق العمل والتواصل بني العراق
ً
الفت�ا أن الجمعية ستأخذ عىل عاتقها
و مملكة السويد,
زي�ادة التبادل والتعاون والخ�ربات بني املالكات العراقية
والسويدية عىل صعيد األشخاص واملؤسسات يف املجاالت
الرياضية واالجتماعية والثقافية بعد أن كانت مقترصة
ع�ىل الجانب الري�ايض والذي نجحت في�ه الجمعية
نجاحا ً كبريا ً خالل سنوات عمرها الثالث.
وبني ديبس :أن ف�رع الجمعية يف بغداد يرتأسه
الالعب ال�دويل السابق غان�م عريبي إىل جانب
زمالئه باسل كوركي�س وكريم عالوي وعبد
الرحمن رشيد وآخرين.

ادارة الميناء
تكرم العبها اآلسيوي
المستقبل العراقي /محمد عامر العزاوي

كرم�ت ادارة ن�ادي املين�اء الريايض العب فريقه�ا الكروي
محمد جب�ار رباط بعد مساهمته مع منتخب ش�باب العراق
بالتأهل إىل كأس العالم  2013يف تركيا .
واقيم�ت احتفالية بسيط�ة لالعب قبل مباراة املين�اء واملصايف والتي
اقيم�ت يف الب�رصة الجمع�ة وانتهت بالتع�ادل بدون اه�داف  ،وقدم
خالله�ا الكابتن عم�ران رايض الالمي رئي�س الهيئ�ة االدارية لنادي
ً
درع�ا وهدايا عينية ونقدية
امليناء ومدي�ر عام رشكة املوانئ العراقية
ألح�د لي�وث الرافدين محمد رب�اط والذي ق�دم مستوي�ات مميزة يف
كأس آسي�ا للشباب األخرية .وقال عم�ران الالمي يف ترصيح خص به
" املستقب�ل العراقي "  :نترف اليوم بتكري�م نجم فريقنا ومنتخبنا
الشباب�ي محمد جبار رباط بعد ان حقق االنجاز مع رفاقه األبطال يف
بطول�ة آسيا  ،سياستنا هي دعم ش�بابنا واالهتمام بطاقاتنا ورعاية
كل مواهبنا النهم اجيال الغد ورجال املستقبل .

مطروحة عىل طاولة اجتماع اتحاد الكرة
الذي سيعق�د ظهر اليوم منه�ا مناقشة
عدد من االسم�اء املحلية لقيادة املنتخب
يف مبارات�ي البحرين ورصبي�ا ,فيما جاء
الرد من املرتجم سالم العبيدي بشأن ّ
حل
ّ
الحل
الخالقات ب�ني الطرف�ني :ان نهاية
للموضوع ق�د ينتهي يوم غ�د االثنني إال
انه أكد غي�اب زيكو ع�ن لقائي املنتخب
الودي�ني أمام البحرين ورصبيا! وقد يمتد
الغياب عن منافسات بطولة غرب آسيا!,
وه�و مؤرش خط�ري يف مرحلة تحضريات
املنتخب ملشوار التصفيات املؤهلة لكأس
العالم.
الجدي�ر بالذكر ان امل�درب الربازييل زيكو
أك�د ع�رب موقع�ه الرسمي الخ�اص أنه
ترك مهمة تدريب املنتخب الوطني وأبلغ
الفيفا واالتح�اد العراقي بذلك فضال عىل
مطالبت�ه بال�رط الجزائ�ي وف�ق بنود
العقد املربم بني الطرفني ،فيما أكد اتحاد
الكرة تسل�م رسالة زيكو وتعهد بتسوية
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مهند عبد الرحيم

األم�ور املالية معه للع�ودة لإلرشاف عىل
تدريبات املنتخب الوطني".
وكشف نعيم صدام ل� املستقبل العراقي
ع�ن قائم�ة املنتخب الوطني ال�ذي غادر
السب�ت اىل العاصم�ة القطري�ة الدوحة
لخ�وض مبارات�ي البحري�ن ورصبي�ا
الوديت�ني وبطولة غرب آسي�ا التي تغلب
عليها الصيغة الشبابية ،سيرتأسه عضو
االتحاد عيل جبار وهو يضم  24العبا".
وأضاف آن " الالعبني املدعوين هم محمد
كاص�د وج�الل حس�ن لحراس�ة املرمى
واحمد إبراهيم وعيل بهجت وعيل حسني
رحيمة وولي�د سالم ونبي�ل صباح وعيل
عبد الجبار وديفيد حيدر وأسامة رش�يد
وعباس رحيم�ة وخلدون إبراهيم ومثنى
خال�د واحم�د ياس�ني وحم�ادي أحم�د
ويارس عب�د املحسن وامج�د كلف وعالء
عبد الزهرة وسالم ش�اكر وسامال سعيد
وعم�ار عب�د الحس�ني وحس�ام إبراهيم
وسعد عبد األمري وسيف سلمان".

لطيف إبراهيم :االهتمام حفز فريق
بغداد للعودة لسكة االنتصارات

يفوز بلقب أفضل

العب شاب في آسيا

المستقبل العراقي /حاتم العيساوي

المستقبل العراقي /متابعة
حص�ل الالعب العراقي مهند عبد الرحيم عىل
جائ�زة أفضل العب يف الق�ارة اآلسيوية لعام
 2012يف حف�ل الجوائ�ز الذي أقام�ه االتحاد
اآلسي�وي لك�رة الق�دم الي�وم يف العاصم�ة
املاليزي�ة كوالملب�ور .وأه�دى الع�ب املنتخب
العراق�ي للشباب مهن�د عب�د الرحيم فوزه
بالجائزة إىل الشع�ب العراقي واتحاد الكرة
وكل من أسه�م يف وصوله اىل املستوى الذي
أهل�ه للف�وز بحائزة أفضل الع�ب يف القارة
اآلسيوية .وكان العب منتخب شباب العراق
قد حصل ع�ىل جائزة أفضل العب يف
البطول�ة اآلسيوية التي اختتمت
مؤخرا ً يف اإلمارات وحصل فيها
العراق ع�ىل املرك�ز الثاني بعد
خسارته بفارق ركالت الرتجيح
أمام كوريا الجنوبية.

أوعز السيد أمني بغداد السابق الدكتور صابر العيساوي
الرئيس الفخري بنادي بغداد بتكريم الفريق الكروي
لف�وزه عىل الطلب�ة بهدفني دون مقاب�ل يف املباراة
الت�ي ج�رت بينهم�ا يف مباري�ات دوري النخب�ة
الك�روي ال�دور السادس.وق�ال مدي�ر التنسيق
واملتابع�ة لطيف إبراهي�م يف ترصيح خاص ل�
املستقب�ل العراق�ي :ان التكري�م ال�ذي أوعز
ب�ه مع�ايل األم�ني الساب�ق الدكت�ور صابر
العيساوي ليس بجديد رغم أن الفريق لم
يظه�ر بصورته الحقيقي�ة يف مبارياته
يف األدوار املاضي�ة إال أن ثقته وإيمانه
بأن الرياضة ف�وز وخسارة وأهمية
دعم�ه جعلته يتك�رم كم�ا عودنا
سابق�ا ً بإيالئ�ه االهتم�ام لجميع
ف�رق النادي وهو ما نع�ده سندا ً
حقيقي�ا ً لجمي�ع الرياضيني مما
جعل وقوفه ومساندته ومتابعته
محفزا ً لالعبني لع�ودة الفريق إىل
سك�ة االنتص�ارات والوص�ول إىل
مراحل متقدمة يف الدوري لتحقيق
طموحاتن�ا بني�ل إح�دى بطاق�ات
تمثيل الكرة العراقية خارجياً.

نفط الجنوب والوسط يكتسحان
الكرخ وكربالء في دوري اليد
المستقبل العراقي /متابعة
ج�رت الي�وم ث�الث مباري�ات
ضم�ن منافس�ات ال�دور
الخام�س لبطول�ة دوري
أندي�ة الع�راق املمت�از
بكرة اليد.
وقال محمد االعرجي أمني
رس اتحاد الي�د العراقي ان
منافسات الدور الخامس أسفرت الجمعة
عن فوز نادي نفط الجنوب عىل دياىل التي
ج�رت يف قاعة نادي نفط الجنوب15 -36
هدفا.

ويف املباراة الثاني�ة التي جمعت ناديي
نف�ط الوسط وكرب�الء يف النج�ف فاز
نفط الوسط بنتيجة  15 – 22نقطة.
ويف املب�اراة الثالث�ة واألخ�رية التي جمعت
ناديي الك�رخ والسلمان يف قاع�ة الكرخ فاز
الكرخ  21- 36هدفا.
وكان�ت منافس�ات ال�دور الخام�س انطلقت
الخمي�س وأسف�رت ع�ن ف�وز فري�ق نادي
الرطة ع�ىل فريق ن�ادي الكوف�ة بنتيجة
 ،15 – 28ويف املب�اراة الثاني�ة التي جرت يف
الديواني�ة فاز فري�ق النجف ع�ىل مضيفه
الشامية بنتيجة  24– 30هدفا.

حقق فري�ق كربالء بكرة الق�دم الفوز بصعوبة عىل ضيف�ه زاخو بثالثة
اه�داف لهدفني يف املب�اراة التي اقيمت عىل ملعب كرب�الء لحساب الجولة
السادس�ة من منافسات املرحلة االوىل من بطول�ة دوري النخبة الكروي.
والت�ي أدارها الحك�م الدويل عيل صب�اح وعيل زيدان وع�يل منشد وباسم
محمد.وأفتت�ح أه�ل الدار التسجي�ل يف الدقيقة الرابع�ة عرة عن طريق
العب وسطه ميثم حمزة ،اال ان الرد الزاخويل جاء رسيعا ً بعدها بدقيقتني
ع�ن طريق محرتف�ه السوري رج�ا راف�ع بمجه�ود فردي،ليسجل جابر
ش�اكر هدف التقدم للكربالئيني يف الدقيقة  36من كرة ثابتة سددها بقوة
لتستق�ر يف الشب�اك.ويف الش�وط الثاني تمكن الهداف حس�ني فرهود من
تسجي�ل الهدف الثال�ث يف الدقيقة السابعة واالربعني م�ن كرة رأسية ،اال
ان الس�وري رجا رافع أب�ى ان يرتك النتيجة عىل حاله�ا بتسجيله الهدف
الثاني يف الدقيقة التاسعة والسبعني من املباراة.وأبدى املدير الفني لفريق
كربالء حي�در يحيى :رضاه عن العبيه حيث أك�د تشخيص بعض حاالت
األنخف�اض يف اللياق�ة البدني�ة لالعبي كرب�الء ،مش�ريا ً اىل :اهمية الفوز
واملست�وى الجيد لفريقه ام�ام ضيفه القوي.فيما أنه�ى التعادل السلبي
نتيج�ة لقاء الصناع�ة ودهوك والت�ي ادارها ضياء عب�د الحسني وجهاد
عطي�ه وعدنان قحطان وعيل راجي .وتغلب فريق كركوك عىل ملعبه وبني
جماه�ريه عىل النجف ،بهدف وحي�د يف املباراة التي حكمه�ا الدويل هيثم
محمد عيل وواثق مدلل ووليد احمد ورسيست خالد.
وتذوق فريق الزوراء فوزه األول بدوري النخبة بعد أن حقق الجمعة فوزا
عريضا عىل مضيفه فريق السليمانية بأربعة أهداف مقابل ال يش يف إطار
الجولة السادسة للمسابقة .وسجل أهداف الزوراء الالعبون حيدر صباح
(هدفني) وامجد ولي�د ومحمد احمد.وعىل ملعب نادي الكرخ اجتاز فريق
بغداد بكرة القدم منافسه فريق الطلبة بهدفني دون مقابل يف املباراة التي
جرت بينهما الي�وم الجمعة يف إطار الجولة السادس�ة للمسابقة.وسجل
ه�ديف بغداد الالعب مروان عباس يف الدقيقت�ني  18و 53من املباراة.وقلب
فري�ق النفط كل التوقعات التي رجحت كفة منافسه أربيل يف املباراة التي
ج�رت بينهم�ا اليوم الجمعة عىل ملعب فرانسوا حري�ري يف أربيل ،بعد أن
نج�ح بتحقيق فوز ثمني به�دف دون مقابل .وسجل ه�دف فريق النفط
الالع�ب اإليران�ي محمدي�ان يف الدقيق�ة  54بع�د نزوله بدي�ال لالعب عيل
منصور .وش�هدت املباراة التي أدارها الحكم ف�الح عبد طرد العب النفط
سامر سعيد عند مطلع الشوط الثاني.

احمد خضير :فريقنا
جاهز لمالقاة الظاهرية
الفلسطيني
المستقبل العراقي /متابعة
ذك�ر عض�و الجه�از التدريب�ي لفري�ق الق�وة الجوي�ة
الك�روي احمد خضري ،أن فريقه جاهز لتكرار سيناريو
االنتص�ار عىل نظ�ريه ش�باب الظاهري�ة الفلسطيني
ال�ذي سيالقي�ه يف الساع�ة الرابعة من ع�رص األربعاء
املقبل ضمن منافسات إياب الدور األول لكأس اإلتحاد
العرب�ي لك�رة القدم.وأضاف احمد خض�ري :ان الفوز
ذهابا ً ع�ىل الفري�ق الفلسطيني منح العب�ي فريقه
جرع�ة معنوية لتج�اوزه يف ملعبه وب�ني جماهريه
األربعاء املقبل بالرغ�م من عرس املهمة كون الفريق
الخص�م ال يستهان به ومن املمكن أن يحرج الفريق
األزرق .وأف�اد :بأن فريقه عازم ع�ىل طوي صفحة
االنتكاستني املحليتني أمام امليناء والرطة والروع
بمرحلة اثبات الوجود اذ ان فريقنا عىل جبهتني عربيا
ونخبويا ً وهو ما يدعو جهازه الفني وبتعاون اإلدارة
والالعبني تحقيق أحسن النتائج .وظفر القوة الجوية
لك�رة القدم ،بالنقاط الث�الث األوىل يف مشواره العربي
عندما تخطى عقبة فريق شباب الظاهرية الفلسطيني
بثالثي�ة بيضاء يف املباراة الت�ي جرت عىل ملعب فرانسو
حريري يف مدينة أربيل لحساب ذهاب الدور الثاني لبطولة
كأس االتح�اد العربي ،والتي أدارها طاق�م تحكيم لبناني مؤلف من
عيل صباغ وعيل عي��د وحسني عيىس ورضوان غندور حكما ً رابعاً.

االتفاق السعودي
يفاوض يونس محمود

المستقبل العراقي /متابعة
ذك�رت مصادر صحفية عربي�ة أن ناديا سعوديا دخ�ل يف مفاوضات مع
املهاج�م العراقي يونس محم�ود لالنتقال إىل صفوف�ه .وقالت املصادر أن
"إدارة ن�ادي االتفاق السعودي دخلت يف مفاوضات جادة مع مهاجم نادي
الوك�رة القطري واملنتخب العراق�ي لكرة القدم يونس محم�ود ،يف محاولة
منه�ا لضمه خالل ف�رتة االنتق�االت الشتوية".وأضافت املص�ادر ان "إدارة
نادي االتفاق وضعت السف�اح عىل قائمة املطلوبني لخالفة املحرتف الربازييل
فارغاس ،الذي تنوي اإلدارة االستغناء عن خدماته" .يذكر ان املهاجم العراقي
يونس محمود انتقد مدرب منتخب بالده زيكو ،بسبب تهديد األخري بتقديم
االستقالة ما لم ينفذ اتحاد الكرة العراقي رشوطه املالية.
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فيالنوفا :سعيد باختيار نجمي فريقه ضمن ثالثي الكرة الذهبية

كريستيانو :اكتفي بهذا القدر ..مبروك ميسي وأنييستا!!
المستقبل العراقي /بغداد

أكد املهاجم الذهبي لنادي ريال مدريد
بطل ال�دوري اإلسباني لكرة القدم الدون
الربتغ�ايل كريستيانو رونال�دو أنه يشعر
بالفخ�ر لوج�وده يف القائم�ة النهائي�ة
للمرشحني بالفوز بجائزة أفضل العب يف
العالم  -الكرة الذهبية لعام .2012
وبل�غ رونال�دو ه�ذه املرحل�ة م�ن
املنافس�ة بمعية ه�داف فريق برش�لونة
بطل كأس ملك إسبانيا الدويل األرجنتيني
ليوني�ل مييس حامل لق�ب أفضل العب يف
السن�وات الث�اث املاضي�ة وزميل مييس
الدويل االسبان�ي املتوج مع منتخب باده
بك�أس أوروب�ا وأفضل الع�ب يف البطولة
أندريس أنييستا.
وهذه ه�ي املرة الخامس�ة التي يبلغ
فيه�ا رونالدو املرحل�ة النهائي�ة (قائمة
الثاثة العب�ني) بعد أع�وام  2007عندما
ح�ل ثاني�ا خل�ف الربازي�ي كاكا زميل�ه
الح�ايل وال�ذي كان وقتها النج�م األول يف
مي�ان اإليطايل ،و 2008عندم�ا فاز أمام
األرجنتين�ي ليوني�ل مي�يس واإلسبان�ي
فرناندو توري�س ،و 2009و 2011عندما
حل ثانيا خلف مييس.
وق�ال رونال�دو يف ترصيح�ات ملوق�ع
ريال مدريد الرسمي" :ترش�حي للقائمة
النهائية لجائزة الكرة الذهبية رشف كبري
يل ،أن�ا فخور بذلك" ،مضيف�ا" :أعتقد أن
ترش�يحي للقائمة النهائية جاء بعد عمل
ش�اق ودعم م�ن زمائي يف ري�ال مدريد
والربتغال أيضا".
ويظه�ر من ترصيح رونال�دو تلميحا
واضح�ا إىل أنه قد يكتف�ي بهذا القدر من
املنافسة ،عىل اعتبار أن الرتشيحات تصب
أكثر لحساب ه�داف الغري�م األزيل فريق
برشلونة الربغوث األرجنتيني مييس الذي
ت�وج به�ذه الجائ�زة يف السن�وات الثاث
املاضي�ة ( 2009و 2010و ،)2011علم�ا
بأن القائمة النهائية يف العام  2010ضمت
مييس وزمليه يف الربشا تشايف وأنييستا.
ويعتق�د أن رونال�دو أراد م�ن ه�ذا
الترصي�ح قط�ع الطريق يف ح�ال ذهبت
الجائزة ملييس أو انييستا ،وكأنها مباركة
مسبق�ة ألي منهما عىل الفوز ،ففي حال
ف�از رونال�دو ستك�ون مفاج�أة سعيدة
بالنسبة له ،ويف حال لم يفز يكون قد أكد
مسبق�ا أن بلوغه الجول�ة النهائية كان
بحد ذاته رشف كبري.
وقال رئيس االتحاد األوروبي لكرة
الق�دم الفرن�يس ميشي�ل باتيني أن
مييس يكرس كاف�ة األرقام القياسية
وه�و مرش�ح ليك�ون أول العب يف

العال�م يح�رز ه�ذه
الجائ�زة  4سنوات
متتالية.
كم�ا وج�ه
رونال�دو التهنئة
إىل مواطنه جوزيه
موريني�و املدي�ر
الفن�ي للمرينغ�ي
برتش�حه إىل القائم�ة
النهائي�ة لجائ�زة أفضل
م�درب يف العال�م للم�رة
الثالثة عىل التوايل.
كريستيان�و
وتاب�ع
رونال�دو" :أود أن أهن�ئ
موريني�و برتش�حه
للقائمة النهائية
بع�د فوزه
بلق�ب

ال�دوري اإلسباني وتحقيقه رقما قياسيا
يف ع�دد النق�اط خ�ال املوس�م امل�ايض
باإلضاف�ة لتتويج�ه بك�أس السوب�ر
اإلسباني أيضا".
فيما يرى رونال�دو أن فريقه سيفعل
كل م�ا يف وسع�ه ملحاول�ة الحصول عىل
موس�م ناج�ح رغ�م التأخ�ر يف ال�دوري
بف�ارق  11نقط�ة عن برش�لونة متصدر
املسابق�ة ،وختم قائا" :الع�ام  2012لم
ينت�ه بعد وهدفنا أن ننهي املوسم بأفضل
طريقة ممكنة".

تيتو
م�ن جانب�ه أكد
فيانوف�ا املدير الفني لفريق برش�لونة
اإلسبان�ي سعادت�ه باختي�ار نجم�ي
فريقه اندريس انييستا وليونيل مييس
ضم�ن الثاثي املرش�ح للف�وز بالكرة

"الظاهرة" رونالدو
يبكي على حال الكرة البرازيلية

المستقبل العراقي /وكاالت
يرى النج�م الربازيي الساب�ق رونالدو
أن ك�رة الق�دم الربازيلية ربم�ا تعيش أسوأ
اللحظ�ات ع�ىل م�دار تاريخها.واستن�د
رونال�دو إىل أن نيم�ار نج�م سانت�وس هو
الاعب الربازيي الوحيد الذي انضم إىل قائمة

ال� 23العبا املرشحني لقائمة أفضل العب يف
العال�م قبل أن يتم تقلي�ص القائمة لتشمل
ثاث�ة العبني فق�ط هم األرجنتين�ي ليونيل
مييس واألسباني اندريس انييستا والربتغايل
كريستيان�و رونالدو.يذك�ر أن أخ�ر الع�ب
برازي�ي ف�از بجائزة أفضل الع�ب يف العالم
كان كاكا نجم ريال مدريد يف . 2007وأوضح
رونالدو" :أعتقد أن قائمة املرشحني لجائزة
أفض�ل الع�ب يف العال�م تف�رس م�ا أقوله،
الربازي�ل تواج�ه ف�رتة انتقالي�ة ،إنها فرتة
إع�ادة هيكلة".وتاب�ع" :الربازي�ل بالتأكيد
ليست يف أزهى عصورها ،أعتقد أنها الفرتة
األسوأ للك�رة الربازيلية عىل م�ر العصور".
وأكد" :لدينا مهاجمون برازيليون يف أوروبا
ق�ادرون ع�ىل تسجي�ل األه�داف ،أعتقد أن
الوق�ت ق�د ح�ان إلع�ادة الكرة
الربازيلي�ة إىل مركزه�ا
الطبيع�ي ع�ىل خريط�ة
الكرة العاملية".

سواريز
ُيعانق الحذاء الذهبي

المستقبل العراقي /وكاالت
فاز املهاجم الدويل األوروجوياني "لويس سواريز" ،العب ليفربول ،بجائزة
الح�ذاء الذهبي من الراعي الرسمي للدوري اإلنجلي�زي املمتاز (بنك باركليز)
كأول العب ُيسجل  10أهداف هذا املوسم بعد تغلبه عىل الهولندي "روبن
ف�ان برييس" صاحب املركز الثاني بتسعة أهداف.مندوب بنك
باركلي�ز وص�ل إىل مق�ر تدريبات ليفرب�ول مساء
الي�وم الجمع�ة لتسليم سواري�ز الجائزة قبل
انط�اق الجول�ة ال� 15الت�ي سيستضيف
فيه�ا الري�دز فري�ق ساوثامبت�ون عىل
ملعب أنفيل�د روود بعد أسبوع مخيب
لآلمال خ�ارج الديار تع�ادل فيه مع
سوانيس سيتي وخرس من توتنهام
هوتسبري.وبع�د حصول�ه ع�ىل
الجائزة قال سواريز "املدير الفني
له تأثري كبري عىل ما وصلت إليه،
ليس فقط ّ
عي بل عىل كل العب
من العب�ي الفريق هذا املوسم،
وأن�ا ألع�ب باستمت�اع كبري،
املدرب أخربن�ي بأن بإمكاني
تسجيل املزي�د من األهداف،
ويمألني الثقة للقيام بعمل
جيد للفريق".

الذهبية.
وق�ال فيانوف�ا" :نشع�ر بالسع�ادة
الختيار مي�يس وإنييستا ..نشعر بالرىض
ألنهما من العنارص املؤثرة يف فريقنا".
ورف�ض فيانوف�ا ترش�يح أي م�ن
الاعبني للف�وز بالجائزة مكتفيا بالتأكيد
عىل أحقية كل منهما يف الفوز بها ..وقال:
"سأك�ون سعي�دا يف حالة ف�وز أحدهما
بالجائزة".
وع�ن اختي�ار املدرب�ني فيسنت�ي دل
بوسكي املدير الفن�ي للمنتخب اإلسباني
والربتغ�ايل جوزيه موريني�و املدير الفني
لري�ال مدريد وجوسي�ب غوارديوال املدير
الفني لربش�لونة سابقا للقائمة النهائية
للمتنافسني عىل جائزة أفضل مدرب لعام
 ،2012قال فيانوفا" :جوسيب يستحقها
ع�ىل مست�وى األندي�ة ودل بوسكي قدم
إنجازات عىل مدار سنوات".
وأكد فيانو أنه سيحرص عىل مواصلة
االنتص�ارات لتعزي�ز موقع�ه يف ص�دارة
ج�دول ال�دوري اإلسبان�ي مش�ريا إىل أن
توسيع الفارق مع ري�ال مدريد إىل  14أو
 16نقط�ة ال يعني انكسار الريال وضياع
فرصته يف الفوز باللقب.
وج�اءت ترصيح�ات فيانوفا ردا عىل
س�ؤال عم�ا إذا كان يعتق�د ب�أن الري�ال

جيريمي لين محفز البورصة واالعالنات
في السلة االميركية
المستقبل العراقي /وكاالت

خل�ف كل العب بارز من اص�ول صينية ,يلهث القائمون عىل ال�دوري االمريكي للمحرتفني
بك�رة السلة مفتشني عن اسواق مناسبة لرتويج “سلعتهم” والفوز بعقود اعانية وتعزيز
استثماراتهم.ويلخ�ص هذا االتجاه املتنامي ما نقلته صحيفة “تشاينا ديي” عن ديفيد
ش�ترين مفوض رابط�ة “ان بي اي” ,ومف�اده ان “االسواق الصيني�ة فرصة لتطوير
دوري املحرتف�ني والفادة كرة السلة الصينية ايضا” .ومنذ احرتاف العماق ياو مينغ
يف الدوري االمريكي مع هيوستن روكتس خال مطلع موسم  ,2002-2001والذي
اعتزل العام املايض بداعي االصابة ,اخرتقت السوق الكبرية مكاتب تمثيل للبطولة
االشهر وانديتها وابرمت عقود بمئات املايني وخطفت رشكات وماركات االضواء.
ويكش�ف ديفيد ش�ومايكر ممث�ل ال`”ان بي اي” يف الصني ع�ن هذا االزدهار,
مفن�دا التطور يف ع�دد زوار املوقع االلكرتوني لل�دوري ونموه بنسبة 4ر23
يف املئ�ة ,وموقع الفيديو االلكرتوني 9ر 58يف املئة .كما محطة “او اس بي
ان” اضافت  7مباريات اسبوعية عىل شبكة برامجها املوجهة اىل الصني
وجواره�ا ,ونشطت “اديداس” يف هذه الس�وق .ولعل الفورة الكبرية
ب�دأت يف املوسم املايض مع تصاعد “لني سانيتي” او ظاهرة الاعب
جرييم�ي لني الذي تألق مع نيويورك نيك�س وساهم يف تحقيقه
 7انتص�ارات متتالية ,قبل ان تبعده االصابة.لني ,خريج كلية
االقتص�اد يف جامعة هارفرد الذي وقع هذا املوسم مع
هيوست�ن روكتس (مجموعة الجن�وب الغربي)
دخل عميقا يف عالم االعمال.

غوارديوال
مدرب ًا لمان سيتي
المستقبل العراقي /وكاالت
كش�ف وكيل الاعب�ني فرانكويس
غاالردو عن إتفاق تم بني مدرب برشلونة
الساب�ق بي�ب غواردي�وال ون�ادي م�ان
سيت�ي ك�ي يتسل�م
تدري�ب الفري�ق بدءا ً
م�ن املوس�م املقب�ل.
التقاري�ر الصحفي�ة
السابقة أشارت إىل إجتماع
تم بني بيب غوارديوال واملدير
الري�ايض للن�ادي اإلنجلي�زي يف
الربتغ�ال قبل ع�دة أيام تم م�ن خالها
اإلتفاق عىل تويل غوارديوال تدريب الفريق خلفا ً للمدرب
الح�ايل روبرت�و مانشيني.وكشف الوكيل أن إح�دى رشوط غوارديوال
كانت ه�ي التوقيع مع حارس مرمى برش�لونة فيكتور فالديس ليحل
مح�ل الحارس الحايل جو هارت إىل جانب عدة رشوط أخرى لم يذكرها
املص�در للوكيل.ه�ذا ويذكر أن تقارير إنجليزية أخرى أش�ارت إىل رفض
غوارديوال تدريب تشيليس من أجل تويل تدريب مان سيتي وهذا ما يؤكده
تعيني رافا بينيتيز حيث حاول رومان أبراموفيتش مالك تشيليس أن يتعاقد
مع غوارديوال لكن املحاولة فشلت.

سيخ�رج من دائ�رة املنافسة ع�ىل اللقب
إذا خ�رس السب�ت أمام ج�اره ومنافسه
العنيد أتلتيكو مدريد وهو ما يعني اتساع
الفارق بني برش�لونة املتصدر والريال إىل
 14نقطة برشط فوز برشلونة عىل أتلتيك
بلباو.
وق�ال فيانوف�ا ،يف املؤتم�ر الصحفي
الذي عقد الجمعة قبل مباراة برشلونة مع
بلباو السبت" :ال أرى أن اتساع الفارق إىل
 14أو  16نقطة سيخرج الريال من دائرة
املنافسة .علينا أن نركز يف املباريات".
وأش�ار فيانوفا أنه لن يشاهد املباراة
ب�ني قطب�ي العاصم�ة مدري�د مش�ريا:
"سأكون يف املؤتمر الصحفي (بعد املباراة
أمام بلباو) ثم أتناول بعدها وجبة العشاء
مثلم�ا أفع�ل دائم�ا .ال أتوق�ع مشاه�دة
ديربي العاصمة".
واليك�م القائمة النهائي�ة يف السنوات
العرش األخرية
 :2002رونال�دو الربازيل ريال مدريد-
روبريت�و كارلوس الربازيل ري�ال مدريد-
أوليفر كان أملانيا بايرن ميونخ.
 :2003بافل نيدفيد جمهورية التشيك
اليوفنتوس -تيريي هنري فرنسا آرسنال-
باولو مالديني إيطاليا ميان.
 :2004أندري�ه ش�يفشينكو أوكرانيا

ميان -أندرسون ديكو الربتغال برشلونة-
رونالدينيو الربازيل برشلونة.
 :2005رونالدينيو الربازيل برشلونة-
فران�ك المبارد إنكل�رتا تشيليس -ستيفن
جريارد إنكلرتا ليفربول.
 :2006فابي�و َّ
كاناف�ارو إيطاليا ريال
مدريد -بوفون إيطاليا يوفنتوس -تيريي
هنري فرنسا آرسنال.
 :2007ريك�اردو كاكا الربازيل ميان
 كريستيانو رونالدو الربتغال مانشسرتيِّ
مي�يس األرجنت�ني
يونايت�د -ليوني�ل
برشلونة.
 :2008كريستيان�و رونالدو الربتغال
يِّ
مي�يس
مانشس�رت يونايت�د  -ليوني�ل
األرجنتني برش�لونة  -فرينان�دو توريِّيس
إسبانيا ليفربول.
يِّ
مي�يس األرجنت�ني
 :2009ليوني�ل
برش�لونة  -كريستيانو رونالدو الربتغال
مانشس�رت يونايت�د  -تش�ايف إسباني�ا
برشلونة.
يِّ
مي�يس األرجنت�ني
 :2010ليوني�ل
برش�لونة  -أندري�س إنييست�ا إسباني�ا
برشلونة  -تشايف إسبانيا برشلونة.
يِّ
مي�يس األرجنت�ني
 :2011ليوني�ل
برش�لونة  -كريستيانو رونالدو الربتغال
ريال مدري  -تشايف إسبانيا برشلونة.

باريس سان جيرمان
يطارد ناني
المستقبل العراقي /وكاالت
ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة بريطاني�ة أن باريس س�ان جريمان
يسع�ى للتعاقد مع العب مانشس�رت يونايتد لويس ناني يف فرتة
االنتقاالت الشتوية يف يناير  /كانون الثاني القادم.
وأش�ارت هذه التقارير إىل مسؤول�و النادي الفرنيس
يعتقدون بأن الجناح الدويل الربتغايل هو املرش�ح املثايل
للربازي�ي أندرسون نيني الذي قد يغ�ادر يف املستقبل
القريب.
وم�ع ذلك فإن باريس سان جريمان سوف
يواج�ه منافس�ة م�ن يوفنت�وس االيطايل
ال�ذي يخطط ه�و اآلخ�ر للتعاقد مع
لويس ناني ال�ذي سيغيب حتى
العام الجديد بسبب إصابته
يف الركبة.

مورينيو
يتخلى عن خمسة العبين
بسبب تأخرهم !
المستقبل العراقي /وكاالت
ذك�رت مختلف وسائل اإلعام االسباني�ة أن مدرب ريال
مدري�د جوزيه مورينيو قد أم�ر بمغادرة حافلة فريقه إىل فندق
اإلقامة دون خمسة من أهم العبيه وذلك لوصولهم متأخرين ببضع
دقائ�ق عن املوع�د املحدد والذي كان خال الساع�ة التاسعة إال الربع
بتوقيت إسبانيا.وتفاجأ كل من كريستيانو رونالدو ،كليرب بيبي ،فابيو
كوينرتاو ،ألفارو أربيلوا وريكاردو كاكا بعدم وجودهم لحافلة الفريق
بعد وصوله�م إىل املكان
املح�دد ،فاضط�روا
بعده�ا لانتظ�ار
لبعض الوق�ت يف جو
ب�ارد حت�ى أقلته�م
سيارة أخرى إىل فندق
يِّ
سيحض
اإلقامة حيث
الفريق ملواجهة أتلتيكو
مدريد ضمن الجولة 14
من ال�دوري االسباني.
وال ُيعترب ه�ذا الترصف
غريبا ً عىل السبيشل وان
الذي اعتاد عىل الرصامة
يف التعام�ل م�ع العبي�ه
وأخذ االنضباط كأحد أهم
مفاتيح نجاحه.
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صحيفةيومية سياسية مستقلة

صالون حالقة «حالل»

دغدغات

الدبلوماسية !!
* حسن العاني

كييفUPI /
افتت�ح يف العاصمة األوكرانية كييف ،صالون حاقة «حال» لخدمة الزبائن
املسلمني.
وذكرت إذاعة (صوت روس�يا) أن صالون حاقة للمس�لمني افتتح يف مبنى
املركز اإلسامي يف شارع ديغتياريفسكايا يف مدينة كييف.
ويق�دم الصالون الخدمات إىل جميع الراغبني بها بغض النظر عن ديانتهم،
ولكن تم توفري ظروف خاصة للمس�لمني ،مثل استخدام مستحرضات التجميل
الت�ي ال تحت�وي عىل الكح�ول ،باإلضافة إىل ذلك فإن عمّ�ال الصالون ال يرمون
الشعر املقصوص ،وإنما يدفنونه يف األرض.
وتبل�غ تكلفة الحاقة للرجال يف ه�ذا الصالون حوايل  6دوالرات ،وللنس�اء
ّ
مصىل إال أنه توجد قاع�ة للصاة يف املركز
ح�وايل  10دوالرات ،وال يتواج�د فيه
اإلسامي.
يشار إىل أن عدد املسلمني يف كييف يصل إىل  60ألف شخص ،وتم افتتاح أول
مسجد يف املدينة يف شهر كانون األول من العام املايض.

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

بعد  19عام ًا ..اكتشف أن زوجته رجل
جوهانسبرغ /وكاالت
اكتش�ف رج�ل بلجيك�ي أن زوجت�ه اإلندونيس�ية التي عاش
معه�ا طيلة  19عاما ً هي رجل ،وبدأ يس�عى من أجل إعان بطان
زواج�ه منه�ا أو باألحرى من�ه.وكان البلجيكي ،الذي لم يكش�ف
س�وى عن اس�مه األول “جان” ،تزوج من “موني�كا” عام 1993
رغ�م الصعوب�ات التي أثارتها س�لطات الهج�رة البلجيكية أمامه
للحيلول�ة دون زواجه م�ن “أجنبية”.غري أن جان لم يكتش�ف أن
موني�كا كان�ت قد خضعت لعملي�ة تغيري جنس إال مؤخ�راً .وقال
جان يف ترصي�ح لصحيفة “إت نيوزباد” البلجيكية “أش�عر أنني
تعرض�ت العت�داء ..لق�د أحرضته�ا إىل بلجيكا ،ولم تك�ن العملية
سهلة عىل اإلطاق ..وانتابت املحاكم البلجيكية الكثري من الشكوك
ح�ول مولده�ا وأوراقه�ا الثبوتي�ة ،لكنه�م تقبلوا األم�ر يف نهاية
املطاف”.وأضاف جان“ :لقد كنت أعتقد أنها امرأة رائعة وجذابة..
كله�ا أنوثة ..ولم تك�ن لديها أي خصائص وصف�ات ذكورية عىل
اإلطاق”.وأش�ار جان ،البالغ م�ن العمر  64عاماً ،إىل أنه اتفق مع
زوجت�ه عىل عدم إنج�اب أطفال ألن لديه ولدين من زواج س�ابق،
وبذلك “ضحكت” عليه باالدعاء أنها تمر بفرتة حيض وتس�تخدم

صيادون ينقذون ركاب طائرة حطت باملحيط
أتالنتاCNN /

فوطا نس�ائية “تأكيدا ً عىل صح�ة أقوالها”.وتابع أنه تعايش�ه
معها لم يش�عر بأي يشء اس�تثنائي ،كما ل�م ياحظ أي يشء
غريب.وأوضح أنها بدأت تتغري بش�كل جذري ،ووجدها ابنه
األك�ر يف أحد األندية الليلية ،وبدأت ترتدي مابس فاضحة
وتنانري قصرية جدا ً وكان بطنها مكش�وفا ً بش�كل دائم.
ثم بدأت الش�ائعات تنترش ووجد جان رس�ائل غرامية
م�ن رجال عىل جه�از الكمبيوتر الخ�اص بها ،وهنا
واجهها باألمر وتط�ور الخاف إىل عنف قادهما إىل
الرشطة.وذات مرة أبلغه صديقه أن مونيكا أجرت
عملية تحويل جنس ،وأردف قائاً“ :يف البداية لم
أصدق ،لكن ابني سمع شائعات مماثلة”.وذات
ليلة أمس�ك بمونيكا ودفعه�ا إىل الجدار وقال
لها إنه يعرف الحقيقة وس�ألها بشكل جاد:
“ه�ل انت رجل؟” وعنده�ا قالت إنها كانت
ول�دا ً عندما ول�دت لكنها خضع�ت لعملية
تغي�ري جنس ،وأصبحت امرأة ،وأنها لم تجد
مررا ً لتخره بذلك”.
وعندها قال جان“ :لقد انهار عاملي”.

تمكن صياديون من انتش�ال مس�افرين إىل بر األمان بعدما
حط�ت طائرته�م اضطراري�ا ً يف املحي�ط الهندي بع�د قليل من
إقاعها من مط�ار بجزر القمر.وقال مس�ؤولون محليون إن
الرحلة التابعة ل�»إنرت-ايليس» هوت يف املحيط بعد
اإلقاع من مطار العاصمة «موروني».
وأوض�ح أبو محمد عيل ،نائب رئيس
الط�ريان املدن�ي بجزر القم�ر إن ركاب
الطائرة البالغ عددهم  29شخصا ً نقلوا
إىل ال�ر بواس�طة صيادي�ن كانوا عىل
مقربة من مكان الحادث.
وكان�ت الطائرة يف رحل�ة داخلية
إىل جزي�رة «انج�وان» عندما أصابها
عط�ل تقني مب�ارشة عق�ب اإلقاع
وح�اول الطيار العودة به�ا إىل املطار
إال أنه فش�ل يف القي�ام بذلك وحط بها
اضطراريا يف املحيط ،بحسب املسؤول.
وبدأت الس�لطات الرسمية تحقيقا
حول الحادث.
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نقار الخشب

سبعيني يطوف العالتم يف «مغطس محام»

شكتتر وتقديتتر

بامذا تفكر التامثيل؟!
* حسن عبد الحميد
ه�و س�ؤال ماكر س�اقه (بيكاس�و) -يوم�ا -حني قال بس�خريته
وس�حرية مواهبه الزائدة عن مقاسات الرس�م العادي والتقليدي( :ليتني
أع�رف بماذا تفك�ر التماثي�ل!!) ،ليرتك فين�ا مباهج ذلك الش�ك املدهش
والح�رية املقبولة من لدن أمثاله من املبدعني الذين (ش�غلوا الناس ومألوا
الدني�ا) بنب�وغ ما ج�ادوا من ينابي�ع عبقرياته�م واس�تحقوا منا طيب
الذكرى وش�ارة الخلود ،وقبل ان أدلو بدلوي يف دوافع انغماري بموضوعة
التماثي�ل الت�ي تزع�م إقامته�ا وزارة الثقافة ضمن توجه�ات مرشوعها
الكب�ري يف فعالي�ات بغداد عاصمة الثقافة العربية لع�ام 2013 /لعدد من
الوج�وه والش�خصيات العراقية الفاعلة واملؤثرة يف مج�االت إبداعاتها يف
الثقافة والفنون وعموم نواحي املعرفة ،أود ان أذكر ما حصل مع الروائي
الفرنيس املعروف (بلزاك) ال�ذي خاطب أولئك الذين أرادوا إقامة تمثال له
يف باريس ،بأن ملاذا تنفقون عىل هذا التمثال وترصفون الكثري األموال من
أجل إتمامه؟ -وأكمل -أعطوني نصف تكاليفه وأنا عىل أتم االستعداد الن
أقف عىل املنصة أو القاعدة املخصصة له وبالشكل الذي تطلبونه!!!
وبغ�ض النظ�ر ع�ن دواع�ي حاجة ذل�ك الروائ�ي العظي�م للمال يف
حيات�ه -آنذاك -أي (بل�زاك) أكثر من حاجته لتمث�ال يخلده ،ولكن تبقى
القضية واملس�افة متفاوتة ،بل نس�بية ما بني هذا وذاك ،فها هو شاعرنا
(أب�و الطيب املتنبي) يق�ول عمّن كان يمتدحهم ويغدق�ون عليه بالنقود
والهداي�ا( :ما لهؤالء أعطيهم ما يخلد ،ويعطوني ما يفنى!!)  ،إذن الفرق
واضح ومكش�وف لفهم دواعي وأسباب هذا التفاوت ،وإذا أعاود ملوضوع
تماثيل وزارة الثقاف�ة بالتفاتتها املوضوعية والحضارية يف تخليد رموزنا
ممن ش�ملهم رعاية االختيار وانتقاء األسماء وفق محصات االستحقاق
اإلبداعي ،لكي تعيد النظر برضورة اضافة أسماء أخرى تستحق مجد ذلك
التخليد،فمن -مثا -ينىس أو يتناىس (مدني صالح) الفيلسوف الذي جعل
الدرس الفلس�في يهرول مزهوا بطرحه وتناوله سها...عذبا...عميقا يف
حقول و(درابني) الصحافة ،اس�تاذا ومعلما ع�ىل طريقة أفاطون املعلم
األول لحب الحكمة (الفلسفة) ،وأذن تحذوني الرغبة يف الدفاع عن (مدني
صالح)-هنا حرصيا -إنما أدافع عن أسماء أخرى أحاول جردها يف ذاكرتي
وأش�يد وأستنجد بمن ينعش ذواكرنا بمن هم من منزلة (مدني) ويضعها
معي أمام القائمني واملرشفني عىل انجاح هذا املرشوع الحضاري الرصني
بحج�م ما يجب ،وبما س�يعيد االعتبار ملن يس�تحق ،كي نزيل املابس�ات
واإلزاح�ات املقصودة وغ�ري املقصودة عمن تم غمط حقه�م من( برواز)
هذا االمتياز ،س�واء أكان بس�امة نية أو سوء مقاصد البعض،ممن ينظر
للمس�تقبل بعني واح�دة ،وإذا أقفل مزالج هذا املوض�وع بمفتاح القلب،
تس�لل اىل ذاكرتي مقطع ش�عري يختم فيه الش�اعر الكبري-املبدع (جواد
الحط�اب) قصيدة له بعنوان (تماثيل) س�ببت له الكثري من املش�اكل مع
النظام السابق حني نرشها منتصف تسعينات القرن الفائت يقول فيه:
( كم سخر الصيف من
درعها املطري ،والشتاء
تهكم من عريها
والتماثيل مشغولة
غري آبهة بالظنون).

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

برغ�م اعتذارات�ي املتك�ررة ،إال أن رئي�س التحري�ر الش�اب ،قليل
الخرة ،اناط بي مهم�ة اإلرشاف عىل صفحة تعنى باآلراء الحرة ،قال
يل بما يشبه األمر [هذا تكليف رسمي غري خاضع للرفض أو النقاش]
وكأنن�ا يف فوج مغاوير ع�ىل جبهات القتال ،وه�و الضابط وانا نائب
العريف ،ناسيا ً أو متناسيا ،إننا يف بلد ديمقراطي ال طاعة فيه من أحد
ُ
استجبت مكرهاً ،ونفذت األمر
اىل أحد ،وال سلطة إال لرب العاملني ،وقد
لعلم�ي إن رئيس التحرير يعلم مدى حاجت�ي اىل كل دينار من الراتب،
ّ
ونصب نفسه زعيم كتلة ٍ عىل رأيس !! وكان ذلك عىل وجه
وإال ملا تجرأ
التحديد قبل عامني !
الحقيق�ة علمتن�ي التجرب�ة الطويل�ة ،إن الكتاب�ة ضمن صفحة
ال�رأي الح�ر ،أو أي عنوان مماثل ،تجع�ل الكاتب يتوه�م بأنه ينحدر
من س�الة امللك (مصون غري مس�ؤول) وإن األبواب جميعها مرشعة
أمامه ،فا خطوط حمر وال ضوابط وال ممنوعات كما لو كان يف نادي
ُ
كن�ت احذر كثريا ً وأتجنب االق�رتاب من هذه الصفحات
الع�راة ،ولهذا
أو األرشاف عليها ،ألنني لو س�محت بمرور عب�ارة واحدة منفلت ٍة ،أو
خارج�ة عىل القانون ،فان رئيس التحرير س�يخضعني – قبل املحاكم
ُ
ع�ودت نفيس عىل أن
الجزائي�ة – اىل مئة تحقي�ق وتحقيق ،وانا رجل
أريح وأس�رتيح وأغلق الباب الذي تأتي منه الريح ،ولكن املحذور وقع
ً
ُ
مقالة رأيت إنها ال تنس�ج ُم مع ما نصطلح
ورفضت
وتوليت األرشاف،
علي�ه بحرية التعب�ري والرأي ،ألنها لم تعر الخط�وط الحمر فقط ،بل
رضبت بها عرض الحائط ،وقد (اشتكاني) الكاتب لدى رئيس التحرير
الذي انزعج من موقفي ووصفني بدكتاتور الكلمة وطلب مني نرشها
عىل مس�ؤوليته ،فقلت له [حارض أستاذ ،ولكن من باب األمانة أفضل
أن تعرف مضمونها] ويبدو إن الرجل اقتنع بكامي ،وس�ألني أن أتلو
عليه بع�ض مقاطعها ،فاس�تجبت لس�ؤاله ووضعت املقال�ة أمامي
وقل�ت ل�ه :املقالة تتح�دث عن الحكوم�ة املركزية وتصفه�ا بالحرف
الواح�د [إنه�ا أقرب ما تك�ون اىل مركز رشطة ،ال أح�د يحب الوصول
اليه أو التعامل معه إال مضطراً ،والوقائع كلها تش�ري اىل إن الحكومة
ال تمارس صاحياتها املركزية بوس�ائل ديمقراطية ،وإنما تمارس�ها
بأساليب مراكز الرشطة ،ولهذا وجدت نفسها وحيدة معزولة من غري
أصدق�اء ،وخري دليل عىل ذلك إن عاقاتها م�ع دول الجوار ومحيطها
العرب�ي متوترة عىل الدوام ووصل التوتر اىل أمريكا وهي أقرب الحلفاء
إىل الحكوم�ة ،أما ع�ىل الصعيد الداخ�يل فأزمة املحافظ�ات واألقاليم
والنفط وكردس�تان مع املركز ال أول له�ا وال آخر ،ولعل أفضل صورة
تعر عن الش�به ب�ني مراكز الرشطة وب�ني الحكوم�ة املركزية تتمثل
يف ]..وقاطعني غاضبا ً [كفى ..هذه ليس�ت حري�ة تعبري عن الرأي...
الكاتب املزعج يريد توريطنا يف مش�كات نحن يف غنى عنها] ،ش�عرت
باالرتي�اح وقلت له [لهذا الس�بب رفضت املقالة] إال إن�ه فاجأني [أنا
ل�م أقل إنها مرفوضة] وس�حب املقالة من يدي وكت�ب عليها [املقالة
رائع�ة وصالحة للن�رش ..تحت الي�د] ،واحتفظ بها ب�ني أوراقه ،وها
ْ
مضت س�تة ش�هور ولم ت َر النور ،وحني راج�ع كاتبها واطلع عىل
قد
املاحظة ،غادر الجريدة وهو يف قمة الس�عادة ،وم�ا زال ينتظر ،ومن
يومها تعلمت وأنا الكهل ،من رئيس التحرير الش�اب ،درسا ً ال ينىس يف
كيفية الضحك عىل اآلخرين تحت غطاء الدبلوماسية!!

يتق�دم اه�ايل منطق�ة الدوانم غربي الش�علة
(منطقة نائي�ة) اضافة اىل العائات الس�اكنة يف
مجم�ع الص�ادق يف منطقة الكاظمي�ة (منطقة
نائي�ة) بأزك�ى آيات الش�كر والتقدير اىل الس�يد
الدكت�ور (عام�ر احمد عبد الس�ادة) مدير قطاع
الكاظمية للرعاية الصحية االولية ملبادرته بقيامه
نصب كرفانات طبية ثابتة ومتنقلة لخدمة اهايل
املنطقتني وال يسعنا اال ان نسأل الله عز وجل بأن
يسدد خطاه ملا فيه خري الوطن واملواطنني.
اهايل منطقتي الدوانم وجممع الصادق يف الكاظمية

ستوكهولم  /وكاالت
يستعد س�ويدي سبعيني للقيام
بمغامرة جريئة لإلبحار حول العالم
بقارب يتجاوز حجم�ه بقليل حجم
مغطس الحمام ،يف رحلة تس�تغرق
 18شهراً.
ويعت�ر س�فني يرفين�د (73
عاماً) ،واح�دا ً من أبرز بناة القوارب
بالس�ويد ،وق�دم مح�ارضات حول
اإلبح�ار للعائل�ة املالك�ة يف الب�اد،
وحائز عىل عدد من الجوائز الدولية.
وحول رحلته ،التي ستس�تغرق
عام�ا ونصف العام ع�ىل متن قارب
طول�ه ثاث�ة أمت�ار فق�ط ،ق�ال
يرفيند« :الن�اس يقولون إنها مهمة

انتحارية ..لكن الق�ارب الكبري أكثر
خطورة من الصغري».
وأض�اف «قارب�ي الصغ�ري مثل

نيويوركCNN /

آلة حاسبة
ترفع مستوى
الذكاء

تمك�ن أح�د املخرتع�ني بالوالي�ات املتحدة
األمريكية من تصميم آللة حاسبة «كالكوليرت»،
تهدف إىل رفع مس�توى الذكاء عند املس�تخدم،
والح�د من االعتماد املطلق ع�ىل نتائج املعادالت
الحسابية.
وبني تقرير نرش ع�ىل مجلة تايم األمريكية
أن املنتج الجديد والذي يطلق عليه اسم حاسبة

الكبس�ولة الصغ�رية ،ال يمك�ن أن
يح�دث لك ش�يئا ً فيه�ا ،مث�ل إلقاء
زجاجة يف املاء ،قد تتعرض لانحراف

«كام�ا» ،يق�وم ع�ىل عملي�ة بس�يطة يتم من
خاله�ا س�ؤال املس�تخدم ع�ن تقدي�ره لناتج
العملية الحس�ابية ،التي ق�ام بإدخالها إىل اآللة
الحاسبة.وأش�ار التقرير إىل أن التقدير الصادر
ع�ن املس�تخدم يف ح�ال كان قريب�ا نس�بيا من
اإلجاب�ة الصحيح�ة ،فعنده�ا تقوم الحاس�بة
بإعط�اء الج�واب الدقيق للمس�ألة ،أما يف حال
كانت تقدير املس�تخدم بعيدا نسبيا عن اإلجابة
الصحيحة فعندها تقوم الحاسبة بإعادة إظهار

واالنق�اب رأس�ا عىل عق�ب ،لكنها
ستعود ملسارها األول».
ويبل�غ وزن الق�ارب الصغ�ري
املصن�وع م�ن الفاير غ�اس1.5 ،
ط�ن ،وه�و م�زود بمحرك يس�تمد
طاقت�ه م�ن الطاق�ة الشمس�ية،
وس�تبدأ الرحلة من أيرلن�دا ليقطع
فيها  48ألف كيلومرت حول العالم.
ويف حال نجاح رحلته ،س�يعتر
املتقاع�د الس�ويدي أول رجل ينجح
يف اإلبح�ار حول الع�����الم بأصغر
ق�ارب م�ن دون توق�ف ،ليطي�ح
باإليط�ايل ألس�اندور دي بينديت�و،
ال�ذي ط�اف الع��الم بيخ�ت طوله
 6.5أمتار ،ضعف حجم «كبس�ولة»
يرفيند ،عام .2010

املس�ألة املدخلة ،ليتمكن املستخدم من اإلطاع
عليها مرة أخرى وتقديم تقدير جديد أفضل.
وبين�ت الدراس�ة أن هذه العملي�ة تؤدي إىل
إش�غال العق�ل بالتفك�ري للحصول ع�ىل أقرب
إجابة صحيحة ،عوضا عن االستسام واالعتماد
ال�كيل ع�ىل اآلل�ة الحاس�بة للت�زود باإلجابات
الصحيحة ،وعليه رفع مس�توى ال�ذكاء وتذكر
اإلجاب�ات الس�ابقة وربطها بإجاب�ات تقريبية
ملعادالت الحقة.

رجل من دياىل يصنع طائرة مروحية :سأح ّلق قريب ًا !!
بغداد /المستقبل العراقي
رشع املواط�ن حات�م كاظ�م س�لمان وه�و طالب
دكت�وراه يف االقتص�اد وم�ن أه�ايل قض�اء املقدادية يف
صناع�ة طائرة مروحية تس�تخدم لألغ�راض الزراعية
وتصلح أيض�ا ملراقبة أنابيب النفط و الحدود ،بحس�ب
تقرير نقلته (إذاعة العراق الحر).
وقال س�لمان ان الفكرة تول�دت لديه بعد ما علم ان
الحكومة بدأت بالتعاقد الس�ترياد طائرات بمبالغ مالية
كب�رية ،مبينا أن اله�دف من تجربته ه�ذه هو صناعة
طائرة عراقية بكلفة قليلة قياسا باملستوردة.
س�لمان قال إنه اس�تخدم يف هذا املرشوع خرته يف
مج�ال امليكانيك والط�ريان وكذلك نظري�ات العلماء يف
الطريان كالعالم برنويل كما قال إنه اعتمد عىل إمكانياته
الذاتية يف تمويل مرشوعه.
بدأ س�لمان مرشوع�ه يف أوائ�ل آذار  2012وقال إن
العم�ل وص�ل اآلن إىل مراحل�ه النهائية وإنه س�يجري
طريانا تجريبيا خال األيام املقبلة.

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

وتابع سلمان انه قام بتزويد الطائرة بأجهزة دقيقة
تعم�ل عىل ضبط عم�ل املحركات ،مش�ريا اىل ان الهدف
م�ن مرشوعه هو انت�اج طائرة ال يتجاوز س�عرها 30
مليون دينار عراقي ،باالضافة اىل كونها سهلة الصيانة

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

لالشتراك
واإلعتالن

والتصلي�ح ،وأوضح ان�ه قام باالس�تعاضة عن املحرك
(التورباين) بمحرك (مكبيس) املاني املنشأ بقدرة 180
حصانا وهو يصلح ألغراض الطريان ،حسب قوله.
اما غاف الطائرة الخارجي فبني انه قام بتصميمه

07901463050
07709670606

من األملنيوم املغلون عىل عكس الطائرات التي تستخدم
فيها مادة التيتانيوم لصناعة غافها.
س�لمان ب�ني أن الطائرة التي يعك�ف عىل تصنيعها
مخصصة لألغراض الزراعي�ة ومراقبة الحدود وأنابيب
النفط.
ولم يسلم حاتم كاظم س�لمان من سخرية البعض
والتش�كيك يف إمكاني�ة نج�اح تجربت�ه حي�ث ب�ني انه
ق�ام بتصني�ع أجزائها يف ورش�ة صغرية قب�ل أن يقوم
بتجميعها وربطها يف العراء بالقرب من منزله يف منطقة
رسيحة وسط املقدادية.
ويمتل�ك س�لمان خ�رات متعددة يف مج�ال تصنيع
املع�دات واألجه�زة ،ويف مج�ال الح�دادة وامليكاني�ك
والخراطة والهيدروليك باإلضاف�ة إىل انجازات يف مجال
صناع�ة معام�ل الح�ى ،وتصني�ع حف�ارة الركائ�ز
الكونك���ريتي�ة لصال�ح وزارة اإلس�كان خ�ال العام
 2002م.
وأخريا شكا حاتم كاظم سلمان من صعوبة حصوله
عىل إجازة علمية من مديرية الرعاية العلمي.

العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني info@almustakbalpaper.net :
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