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»جهاد الشهوات« يؤجج هوس الزواج من قاصرات سوريات الجئات !!
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الكردستاين: 6 خروقات دستورية يف كالم املالكي!!
واشنطن ولندن تخشيان تطور أزمة بغداد واربيل

         المستقبل العراقي/ خاص

ع�ن  ب�ارزة  أمني�ة  مص�ادر  كش�فت 
مخطط�ات إس�رائيلية وخليجي�ة وتركي�ة 
مش�تركة الس�تهدف شعائ�ر الحسينية في 
زي�ارة األربعي�ن، الفتة إل�ى أن هناك جهودا 
كبي�رة تب�ذل م�ن دول مج�اورة ترم�ي الى 
تقيي�د ه�ذه الش�عائر. وقالت المص�ادر في 
العراقي”  ل�”المستقبل  تصريحات منفصلة 
إن ضرب الشعائر الحسينية يراد منه تمزيق 
الوحدة بين أطياف الشعب العراقي، مبيناً أن 
إس�رائيل خاصة تركز على اختراق الصفوف 

الداخلي�ة لألح�زاب الحاكم�ة، مش�يرة إلى 
ان االنتص�ار ال�ذي تنوي إس�رائيل تحقيقه 
ه�و الوصول إلى تش�ريع قواني�ن حكومية 
تقي�د وتحد من حري�ة الش�عائر الحسينية، 
مستدرك�اً بالق�ول إن إس�رائيل نجح�ت في 
وض�ع األس�اس األول لهذا األم�ر عن طريق 
بع�ض المش�رعين في مجلس الن�واب، على 
ح�د زعمه. وتابعت أن قان�ون حرية التعبير 
عن ال�رأي والتظاه�ر السلمي ين�درج تحته 
ممارس�ة الش�عائر الحسينية م�ا يستوجب 
الحص�ول على موافقة مسبق�ة من الجهات 
هة بأن  األمني�ة لعقد تجمع�ات كبي�رة، منوِّ

خلية الموس�اد اإلسرائيلي بمشاركة كل من 
تركي�ا ودول خليجية تسعى إل�ى تمرير هذا 
القانون ليكون الخطوة األولى التي س�تمهد 
لتحديد الش�عائر والمناب�ر الحسينية. وذكر 
المصدر ان سخرية القدر تتجسد في أن تكون 
األحزاب “الش�يعية” الب�ارزة هي من دفعت 
قان�ون حرية التعبي�ر عن ال�رأي والتظاهر 
السلمي إلى مجلس، متسائالً هل يعلم هؤالء 
“اي س�الح سنوه على رقاب شيعة العراق”، 
مؤك�داً أن القانون قاب قوس�ين أو أدنى من 
التشريع، موضحاً أنه  ُقرأ في مجلس النواب 

مرتين وهو على جدول التصويت.
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احلكيم: 
الدبــابات

 ال تعالج 
األزمـــات

طالباين: الكرد مهدوا لصفقة السالح الرويس.. وال أنكر مايض العالقة مع إرسائيل !!

مكافحة اإلرهاب يعتقل زعيم 
»القاعدة يف العراق«

الداخلية: جلنة برملانية تأكدت من عدم وجود اعتداءات بسجن النساء

برتوناس : نعمل عىل استخراج 1.8 مليون برميل يوميًا من حقل جمنون

اختتام فعاليات املوسم السنوي السابع ملهرجان »احلسني يوحدنا«
البنتاغون تنرش 1600 جاسوس يف خمتلف أنحـاء العالـم
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            المستقبل العراقي/ متابعة

 طال�ب نائ�ب رئي�س المجل�س البلدي ف�ي قضاء 
الفلوج�ة بمحافظ�ة االنب�ار الش�يخ طال�ب حسناوي 
العيس�اوي الحكومة االتحادية بإج�راء تحقيق لمعرفة 
كيفية وص�ول كميات كبيرة من خط�وط “كورك” الى 

المدينة واس�تعمالها م�ن قبل الجماع�ات المسلحة 
ف�ي عملي�ات تفجير العب�وات الناس�فة. وقال 

أن  صحف�ي:  تصري�ح  ف�ي  العيس�اوي 
“المجامي�ع المسلحة بدأت تستعمل 
خطوط اتص�ال كورك ف�ي عمليات 
تفجير العبوات الناس�فة على الرغم 

من أن هذه الخطوط قليلة االس�تعمال 
م�ن قب�ل أهال�ي الفلوج�ة ويك�اد يك�ون 

اس�تعمالها ف�ي مناطق متنوعة م�ن المدينة 

معدوم�ا”. وأض�اف أن “دخول كميات كبي�رة من هذه 
الخطوط إلى مدينة الفلوجة أثار اس�تغراب المسؤولين 
به�ا ونخش�ى أن تك�ون هنالك إي�اد خفية تق�ف وراء 
ه�ذه الظاهرة الت�ي شجعت المجامي�ع المسلحة على 
اس�تعمال هذه الش�رائح ف�ي عمليات تفجي�ر العبوات 
الناس�فة”. وتابع قائال إنن�ا “نملك أدلة قاطعة 
المسلح�ة  التنظيم�ات  اس�تعمال  عل�ى 
لهذه الش�رائح، وق�د تمت مخاطبة 
وزي�ر الدف�اع وكال�ة س�عدون 
الدليم�ي بهذه الظاه�رة. وبين 
أن “المجلس البلدي في الفلوجة 
يطالب الحكومة االتحادية بضرورة 
التدخل لدى الش�ركة المعنية من اجل 
معرف�ة الخفايا الحقيق�ة وراء ضخ هذه 

الكميات إلى مدينة الفلوجة”.

إستخدام شـرائـح »كـورك« يف التفجريات االرهابية!!!

الـ UN ختلت عن العراقيني يف األردن لصالح »املتطرفني« !!
        المستقبل العراقي/ خاص

األم�م  بعث�ة  إن  دبلوماس�ي  مص�در  ق�ال 
المتحدة ف�ي األردن تتنصل عن حماية العراقيين 
“الشيعة”، مبيناً أن عدداً من هؤالء راجع مكاتب 
األمم المتحدة في األردن لكنها لم تتفاعل معهم. 
وأك�د المص�در إن مكات�ب األم�م المتحدة لم 
تص�در حتى بيان�اً إلدانة م�ا يعاني�ه العراقيون، 
فض�اًل عن أنها تركتهم م�ن دون أن تقدِّم لهم أية 
مساع�دة، مبين�اً أن جماع�ات وهابية وس�لفية 
أردني�ة متطرف�ة اس�تولت عل�ى أم�وال ه�ؤالء 
العراقيين، مش�يراً إلى أن األغلبية الذين تعرَّضوا 
له�ذه التعسفات في مناطق وس�ط البلد والرابية 
هاً بأنه�ا مناطق يسكن فيها  وجب�ل الحسين منوِّ

العراقيون. 
وكان القي�ادي في ائتالف دولة القانون كمال 
الساعدي ق�د اتهم الجمعة الجماع�ات اإلرهابية 

وح�زب البع�ث بالوق�وف وراء االعت�داءات على 
العراقيي�ن ف�ي األردن، داعي�اً وزارة الخارجي�ة 
وأض�اف  لمساعدته�م.  التح�رك  ال�ى  العراقي�ة 
اردني�ون  يديره�ا  المتح�دة  األم�م  مكات�ب  أن 
وفلسطينيون وس�وريون ومصري�ون، موضحاً 
أن ه�ؤالء اإلداريين ال يتعاطف�ون مع العراقيين. 
وأك�دت وزارة الخارجية العراقي�ة، الجمعة على 
متابع�ة قضية التهدي�د واالعتداء عل�ى عراقيين 

مقيمين في األردن مع الجهات المختصة. 
التخطي�ط  لش�ؤون  ال�وزارة  وكي�ل  وق�ال 
السياس�ي لبيد عب�اوي إن ال�وزارة تابعت قضية 
االعت�داءات عل�ى العراقيين مع السفي�ر العراقي 
في عمان، مشيرا إلى أن األخير يقوم باالتصاالت 
مع الجه�ات األردنية المعنية لمعرفة الجهة التي 

تقف وراء هذه األعمال وإيقافها.
 

تتمة ص2
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ديــــاىل
 حتذر 

من عودة 
»القاعدة«

خطة إرسائيلية ـ خليجية ـ تركية الستهداف شعائر األربعينية

         المستقبل العراقي/ خاص

كش�فت مص�ادر سياس�ية كردي�ة مطلع�ة إن 
االنتخاب�ات المحلي�ة المقبل�ة في إقليم كردس�تان 
ستش�هد مش�روعاً »انفصالياً« وآخر »ديمقراطياً« 

من الحزبين الرئيسين في اإلقليم. 
وقال�ت تل�ك المص�ادر ف�ي تصريح�ات خصت 
به�ا »المستقب�ل العراق�ي« إن الحزبي�ن الرئيسين 
يتهيآن اآلن لترتيب أوراق كل منهما في االنتخابات 
المحلي�ة المقبلة، مش�يرة إلى إن »ج�زءاً كبيراً من 
التصعيد العسكري من قبل أربيل يمثل إشعاراً للكرد 
او لطائف�ة منهم ب�أن قيادتهم لم تن�س حق تقرير 
المصير، وإنها ماضية في ترس�يم الحدود مع بغداد 
شأنه�ا شأن أي دولة تح�ارب من اجل حقها«، على 

حد تعبير المصادر. 

وقالت إن رئيس اإلقليم زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني مسعود بارزاني »بحاجة إلى مشروع 
يلهب حماس التطلع إلقام�ة الحلم القومي«، بينما 
يعمل رئي�س الجمهوري�ة وزعيم االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني جالل طالباني عل�ى »محاولة تجسير 
العالق�ة م�ع بغ�داد، ألن الك�رد غي�ر قادري�ن على 
خ�وض مغامرة تقري�ر مصير الحل�م القومي، لذا، 
فإنه يعول على تأس�يس نظام ديمقراطي في بغداد 
إلفادة الكرد من مكاسبه الديمقراطية والدستورية 

والمالية واالقتصادية«. 
وخلص�ت المص�ادر ال�ى إن هذي�ن التوجهي�ن 
س�يخلقان مش�روعين ف�ي االنتخاب�ات المحلي�ة 
المقبلة، أحدهما انفصال�ي يقوده بارزاني، واآلخر 
اتح�ادي ديمقراط�ي يق�وده طالبان�ي، عل�ى ح�د 

تعبيرها.

مرشوعان يف انتخابات كردستان.. انفصايل وديمقراطي !!
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إنـهـــا الـحـــرب.. 
ص2يــا رئــيـــــس الــــوزراء !!

األنبـار: موكـب عـزاء لإلمـام احلـسني
ص 20 »عليه السالم« يوحد العراقيني

ص 6

أمانة بغداد تدعو شـركات االحتاد 
األورويب لالستـثامر

قارصات جيربن عىل بيع اعضائهن 
ص 3ص 12وممارسة الرذيلة !!

مطالبة بزيادة
 رواتب املتقاعدين

 إلــى 400 ألف 
دينــــار

قبل الطبع

ارسائيل تعرقل دخول 
فريق القوة اجلوية 

العراقي اىل فلسطني

اليوم.. المعاقون في العراق يحتفلون بيومهم
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي

في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء 
ن�وري المالك�ي إع�ان واض�ح بالحرب، 
وتأجي�ل لتحري�ك الق�وات ف�ي المناطق 
المتنازع عليها مع احتفاظه كما الحظت 
بحق الرد العس�كري عل�ى "التجاوزات" 
الت�ي يقوم بها اإلقليم ف�ي تلك المناطق، 
ومنه�ا وج�ود خمس فرق عس�كرية من 
دون الس�ماح للجيش العراق�ي بالوجود 
بالع�دد نفس�ه ورف�ض تس�يير دوريات 
مش�تركة.. هذا الوضع سيتفجر تاليا مع 
إعان الرئي�س المالكي ان�ه غير متفائل 
بشأن الرد الذي تنتظره الحكومة ومكتب 
القائد العام على الصيغة التي تم إرسالها 
لرئاس�ة اإلقليم في إط�ار إدارة المناطق 
المتن�ازع عليها!.نحن في "نص" اإلرباك 
ه�ذه الم�رة، وفي عم�ق الخاف وش�دة 
المعركة السياس�ية، وما يجري يعبر عن 
سوء نية لدى غالبية األطراف السياسية، 
باالعتماد على الس�لطة إلسقاط العملية 
السياس�ية ف�ي المح�ذور م�ن دون أن 
يلتف�ت الجميع إل�ى أنهم يلعب�ون بالنار 
واألسلحة، بعد ان فشلت صفقة األسلحة 
الروس�ية، وبات على الرئيس المالكي ان 
يغير طاقم الوفد المفاوض، وما يستتبع 
ذلك من إجراءات فنية والسياسية إلعادة 
صفقة الساح إلى مسارها الطبيعي.. إذا 
عادت إلى مس�ارها الطبيعي بعد اإلزعاج 
الروس�ي مما أثي�ر حولها!.المالكي غير 
المتفائل بش�أن الرد الكردي يطمح هذه 
المرة الى تصفية الحس�اب مع بارزاني، 
وإدارة  الحكوم�ة،  ف�ي  خصوم�ه  اش�د 
الدول�ة، عل�ى كل الملف�ات الت�ي أثارها 
األخي�ر بوجهه كمش�روع س�حب الثقة 
واإلص�رار على إس�قاطه، وكأن المالكي 
به�ذا، إنما أراد هذه الم�رة ان يقف بوجه 

كل الملف�ات دفع�ة واح�دة، ولك�ن ف�ي 
المناطق المتن�ازع عليها، وإال فالمعركة 
بي�ن الرجلي�ن أعم�ق واكبر واش�مل من 
ملف�ات محص�ورة دس�توريا، كم�ا أكد 
المالكي بين اإلقليم والحكومة االتحادية 
وربما يأتي اليوم الذي يجلس فيه رجان 
من األكراد والعرب غير المالكي وبارزاني 
ليح�ا ه�ذا اإلش�كال اإلداري والقانوني 
والدس�توري في ما بينهما وليس شرطا 

ان تحل بوجود المالكي وبارزاني!.
هنال�ك الكثي�ر م�ن الفيدراليات في 

العال�م تأخ�رت ع�ن بل�وغ أهدافه�ا في 
ان تأخ�ذ أوضاعه�ا اإلداري�ة والقانونية 
والسياس�ية والمالي�ة زمن�ا، ث�م ائتلفت 
ورب�ت وانبت�ت م�ن كل زوج بهي�ج ف�ي 
زم�ن آخر غي�ر الزمن ال�ذي أثي�رت فيه 
حساسياتها السياسية واإلدارية واألمنية 
والمالي�ة.. وأصعب نم�وذج للفيدراليات 
واأللماني�ة  السويس�رية  كالفيدرالي�ة 
تحولت بعد الحوار والتمحيص والدراسة 
والذهني�ات التي تغل�ب المصال�ح العليا 
لكي�ان الدول�ة ومفه�وم المواطن�ة ال�ى 
نم�وذج ديمقراطي يحتذى به، وأنا أتوقع 
أن التجرب�ة الوطني�ة الفيدرالية العراقية 
جميلة في النص الدس�توري، لكنها غير 
جميلة في مشهديتها السياسية وطريقة 
إدارة "السياسيين" ألسلوب تطبيقها على 
األرض، وأتوق�ع أن تكون تل�ك الفيدرالية 
التي ننش�دها م�ع اإلقليم في الس�نوات 
المقبل�ة هي القدوة الوطني�ة في الداخل 

والنموذج المحتذى به في المحيط العربي 
واإلقليم�ي بالنظر للرغبة الش�ديدة لدى 
الناس في العيش المش�ترك، وربما لزوال 
أسباب الصدام من خال االنتقال السلمي 
"إداري�ة"  حكوم�ة  ومج�يء  للس�لطة 
تحك�م البل�د وليس حكومة "سياس�ية" 
يقودها قادة أحزاب يفتقدون إلى الخبرة 
والمهني�ة العالي�ة والتخصص ف�ي إدارة 
الدولة!.من حق أكراد العراق بعد أن قرروا 
مصيره�م القوم�ي بالعي�ش المش�ترك 
القائم على اإليمان، أن العراق هو الوطن 

النهائ�ي له�م أن يحلم�وا بغ�د واعد فيه 
كل ش�روط المواطنة والحق�وق المدنية 
والحري�ات المكفول�ة وضمان اس�تمرار 
النموذج دون تهديد او وعيد صادر بسبب 
الخاف من ان رياح التغيير قد تأتي وتهب 
وترمي قادة اإلقليم خارج منطقة القرار 
السياس�ي وإدارة البلد الن األكراد ومثلما 
اختاروا المصير العراقي اختاروا قيادتهم 
القومية والوطنية الت�ي تعبر عن آمالهم 
وطموحاتهم والكام عن "رياح التغيير" 
التي س�تهب على اإلقليم ل�م يكن موفقا 
ألنه تخطي لصن�دوق االقت�راع الذي أتى 
ببارزاني رئيس�ا تماما كم�ا أتى التحالف 
الوطني بالرئيس المالكي رئيسا للوزراء.

إذا آمن الرجان "بارزاني والمالكي" 
بسنن التاريخ وتعاقب الليل والنهار وهذا 
يأتي واآلخ�ر يذهب في الي�وم التالي من 
انتهاء واليته فعليهما تقع مسؤولية عدم 
إش�عال الح�رب وتوري�ط أخ�وة المصير 

الوطن�ي 
المش�ترك بمع�ارك ال نتمناه�ا ال للعرب 
وال لألك�راد، بل لن نتمناها ألحد في هذه 
المنطقة المشتعلة حروبا وقتلى وكوارث 
وجثث�ا وويات بل م�ن المعيب ان ننهي 
والياتنا على الناس بعد وصولنا إلى نهاية 
الشوط، وبداية انتخابات مجلس النواب 
عام 2014 بمعارك مؤس�فة، وقتال على 
الح�دود، ونع�رات قومي�ة وطائفية، لن 
تحمد عقباها، ونحن نتحدث عن العيش 

المش�ترك، واإلخوة التي شكلتها مرحلة 
للمعارض�ة  التلي�د  والماض�ي  النض�ال 
العراقية، بل ونباهل اآلخرين في العملية 
السياس�ية بانج�ازات حكوم�ة الوالي�ة 
الثاني�ة!. في كام المالك�ي رنة تصفية 
للخاف الشامل مع بارزاني الذي يبدأ من 
كشف األوراق السرية المتعلقة بتناصف 
الس�لطة وال ينتهي برواتب البيش�مركه 
وحصة اإلقلي�م من الموازن�ة االتحادية 
والخاف على الشركات األجنبية المنقبة 

عن النفط وتهريبه الى إيران والعاقة مع 
تركيا وملفات أمنية جاذبة، وسيتش�فى 
العرب في المحيط بنا، ويش�رب األتراك 
أنخ�اب العنجهية الكاذبة على جرحانا.. 
فهل نتجن�ب كل ذلك بالح�وار واالبتعاد 
عن إشراك الناس والمصالح الوطنية في 
إط�ار معاركنا في ما بيننا على س�حب 
الثقة والضرورات االنتخابية؟!. البارحة، 
خرج�ت تظاه�رة ف�ي البص�رة دعم�ا 
الس�تمرار قي�ادة عمليات دجل�ة، وربما 

يسير بارزاني تظاهرة موازية دعما لحل 
عمليات دجلة، وإذا اس�تمر الطرفان في 
التنابز والهمز واللمز، فأننا سنطفو على 
بحي�رة م�ن ردود األفعال تهي�ئ األجواء 
غدا النتخابات يرفع فيها مواطنو اإلقليم 
والمركز الفتات عليها صور دجلة وصور 
أنه�م  الن�اس  يع�رف  ان  دون  حمري�ن 
يهتفون وس�ط الحريق، واآلخرون الذين 
أش�علوها، في قصوره�م وامتيازاتهم.. 

"مبربعين"!.
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الداخلية: جلنة برملانية تأكدت من عدم وجود اعتداءات بسجن النساء
أعلنت عن تنفيذ عمليات أمنية متعددة

السفري األمريكي يبحث يف أربيل تطورات 
األزمة مع بغداد

العراق وإيران يتبادالن رفات 69 
عسكريا عرب منفذ الشالجمة

مصادر لـ"                                    ": الشعب الكردي متفائل بحل لألزمةاستبعاد قيام حتالفات بني الكتل الكبرية يف انتخابات املحافظات

           البصرة/ المستقبل العراقي

أم�س  اإلنس�ان  حق�وق  وزارة  أعلن�ت 
تسلمها من الس�لطات اإليرانية رفات تسعة 
عس�كريين عراقيين قضوا خال الحرب بين 
البلدين، فيما قامت الوزارة بتسليم رفات 60 
عس�كرياً إيرانياً خال عملية تبادل ش�هدها 

منفذ الشامجة الحدودي في البصرة. 
وق�ال مدير مكت�ب الوزارة ف�ي البصرة 
مه�دي التميم�ي ف�ي تصري�ح صحف�ي إن 
"الع�راق ق�ام، أم�س، عبر منفذ الش�امجة 
الح�دودي بتس�ليم إيران رفات 60 عس�كرياً 
إيراني�اً منه�م 23 معلوم�و الهوي�ة، فيم�ا 
اس�تلمنا من إيران رفات تس�عة عس�كريين 
عراقيين مجهولي الهوية"، مبيناً أن "جميع 

الرف�ات تع�ود إلى عس�كريين قض�وا خال 
الحرب العراقية اإليرانية". 

العس�كريين  "رف�ات  أن  إل�ى  ولف�ت 
اإليرانيين عثرت عليها في غضون األس�ابيع 
القليلة الماضية فرق بحث مش�تركة عراقية 
وإيرانية في قضاء الفاو"، مضيفاً أن "إيران 
عث�رت عل�ى رف�ات العس�كريين العراقيين 
التس�عة ف�ي الجان�ب اإليران�ي م�ن ه�ور 

الحويزة". 
وأكد التميم�ي أن "عملي�ات البحث عن 
الرفات مازالت مستمرة في مناطق حدودية 
تقع ضم�ن األراض�ي العراقي�ة واإليرانية"، 
معتبراً أن "جهود البحث من المؤمل أن تسفر 
عن العثور على رفات الكثير من العسكريين 

خال العام المقبل".

           المستقبل العراقي / خاص

أكدت مص�ادر مطلعة في إقليم كردس�تان 
إن الش�ارع الك�ردي غي�ر متخ�وف م�ن وقوع 
ت  كا ش�تبا ا

وبي�ن  دجل�ة  عملي�ات  ق�وات  بي�ن  مس�لحة 
البيش�مركة، مؤكدة إن الش�عب الكردي يمارس 
حياته بش�كل طبيع�ي وال تظهر علي�ه عامات 

االستعداد لحرب مقبلة. 
وقالت تلك المصادر في تصريحات متشابهة 
الك�ردي  الش�ارع  إن  العراق�ي"  ل�"المس�تقبل 
بالرغ�م م�ن قلقه م�ن التط�ورات 
والعس�كرية  األمنية 
الح�دود  عل�ى 
الحكومة  بين 

االتحادي�ة وإقلي�م كردس�تان، إال ان�ه متفائ�ل 
بإمكانية حل الخاف القائم بالطرق السياس�ية 

والحوار االيجابي. 
وأش�ارت المصادر ال�ى إن المواطنين الكرد 
"يعتقدون أن الس�يف إذا ما وق�ع بين الطرفين 
فإن ذلك س�يؤدي إلى إضرار في نسيج العاقات 
بينهما"، الفت�ة إلى أنهم يدرك�ون إن "المرحلة 
الحالي�ة وما يمر ب�ه العراق والمنطق�ة ال تقبل 
الح�رب وترف�ض االحت�كام إل�ى الس�اح ب�دل 

االحتكام للدستور واألخوة العربية الكردية".
 وأك�دت المص�ادر إن "الحي�اة ف�ي اإلقليم 
تسير كما تسير الحياة في اية دولة مستقرة"، 
نافية ح�رص المواطنين الكرد على تخزين 
المواد الغذائية، ألنهم يدركون أن ما يجري 
استخدام مفرط ألوراق اللعبة السياسية"، 

على حد وصفها.

           بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ع�ن قي�ام لجن�ة برلمانية 
مؤلفة من 5 نواب بزيارة إلى أحد سجون النساء التابعة 
للوزارة، مشيرة إلى إن اللجنة تأكدت من عدم وجود أي 
اعتداءات جنسية أو جس�دية مورست ضد الموقوفات. 
وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العقيد سعد معن 
إبراهي�م إن لجن�ة برلمانية مؤلفة م�ن أعضاء مجلس 
الن�واب العراق�ي تض�م كاً م�ن النائب اس�كندر وتوت 
والنائب قاس�م محمد ج�ال والنائب جمع�ة المتيوتي 
والنائب حسن جهاد والنائب فاح حسن زيدان يرافقهم 
نائب المفت�ش العام في وزارة الداخلي�ة محمد الوائلي 
قامت بزي�ارة احد المواقف التابعة إلى اللواء الس�ادس 
ش�رطة اتحادي�ة والتقوا ع�دداً من الموقوفات بش�كل 
مفرد وجماعي للتأكد من س�امة اإلج�راءات القانونية 
الخاصة بتوقيفهن، وأكدت الموقوفات حس�ن المعاملة 
الت�ي يتلقينها من عناص�ر الش�رطة االتحادية، وكذلك 
تأكدت اللجنة البرلمانية من عدم تعرض الموقوفات إلى 
أي اعتداءات جنس�ية أو جس�دية. ومن جهته أكد نائب 
المفتش العام ل�وزارة الداخلية بأن ال�وزارة تعمل على 

تطبيق المعايير الدولي�ة التي تراعي حقوق الموقوفات 
وحس�ن التعامل معهن، مؤكداً إن المرأة الش�رطية في 
الوزارة س�واء كانت منتسبة أو تحمل صفة ضابط هي 
الت�ي تكون مختصة بالتعامل م�ع الموقوفات ومتابعة 
التوقيفي�ة له�ن وس�امة اإلج�راءات  عملي�ة األم�ور 

القانونية في عملية التوقيف.
على الصعي�د األمني، أعلن العقي�د معن عن تمكن 
اس�تخبارات مديري�ة ش�رطة محافظة بابل م�ن إلقاء 
القب�ض على ع�دد من اإلرهابيين الذي�ن ينتمون إلى ما 
يسمى بتنظيم دولة العراق اإلسامية يبلغ عددهم تسعة 

إرهابيين اعترفوا بقيامه�م بتنفيذ العديد من العمليات 
اإلرهابي�ة والتي منه�ا تفجير مرقد اإلم�ام الخضر في 
المحافظ�ة وتفجي�ر س�يارات مفخخ�ة ف�ي منطق�ة 
الغزاوي وتفجي�ر محافظة بابل األخير في منطقة باب 
المش�هد وجلب مواد متفجرة من بغداد إلى الحلة وقتل 
معلمين في منطقة اللطيفية وقتل أثني عش�ر شخصاً 
في حقل بالمحافظة. كما أعلن معن إبراهيم عن تمكن 
دوريات مديرية ش�رطة النجدة من إلق�اء القبض على 
عجلتي�ن نوع تنك�ر تحمل م�ادة النف�ط األبيض معدة 
للتهريب في منطقة الحس�ينية ببغ�داد، الفتاً إلى قيام 
دوري�ات النج�دة أيضا بضبط خمس س�يارات مطلوبة 
والقب�ض على ش�خص اعت�رف بتنفيذه ح�ادث خطف 
في منطقة الش�عب. وأشار إلى إن الدوريات وفي حملة 
أمنية تمكن�ت من ضبط أدوية وعقاقي�ر طبية منتهية 
الصاحية والقبض على ثمانية متس�ولين في الش�ارع 
في منطقة الباب الش�رقي. وفي ذي قار، أعلن معن عن 
تمكن مديرية ش�رطة المحافظة من إلقاء القبض على 
أربعة مجرمين اعترفوا بتنفيذ عمليات خطف وقتل في 
مناط�ق متعددة من المحافظ�ة، كما تم ضبط صهريج 

لتهريب النفط.

وذك�ر أن الحكومة األردنية لم تحرك س�اكن، مبيناً أن رجال 
األمن والش�رطة والمخابرات األردني�ة متواطئون مع الجماعات 
االردنية اإلرهابية في التقصي والتفتيش عن الش�يعة العراقيين، 
مؤك�داً أن هناك ع�ددا كبيرا م�ن العوائل الش�يعية العراقية في 
األردن الذي�ن غ�ادر بعضهم بس�بب الع�اج أو العم�ل خوفاً من 

األوضاع األمنية في العراق.
 يذك�ر أن المفوضي�ة العليا لاجئين التابع�ة لألمم المتحدة 
كانت قد أعلنت في تقرير صدر عام 2011 الماضي أن نحو 222 
ألف الجئ عراقي مس�جل لديها ما زالوا في دول الجوار العراقي، 
الفتة إلى أن نحو 165 ألفا منهم مسجلون في سوريا، و32 ألفا 
آخري�ن في األردن، فيما يتوزع الباقون على تركيا ومصر وإيران 

ولبنان.
 وتتسلم األردن ما يقرب من 400 مليون دوالر من المساعدات 
الت�ي خصصت لنحو مليون عراقي تق�ول التقارير إنهم قد فروا 
هناك ومعظم هذه المساعدات تأتي من الواليات المتحدة لتذهب 
مباش�رة إلى الحكومة األردني�ة والغرض من هذا هو مس�اعدة 

األردن لكي تقوم بدورها بمساعدة العراقيين.

          بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن جهاز مكافحة اإلره�اب امس اعتقال زعي�م تنظيم القاعدة 
ف�ي الع�راق بعملي�ة أمنية نفذت ش�مال بغداد، فيما أش�ار إل�ى انه تم 
العثور على قوائم أس�ماء عناصر التنظيم الحركية والصحيحة، وأماكن 

وجودهم وتحركاتهم في الباد. 
وقال المستش�ار االعامي لرئيس الجهاز إن "قوة خاصة من جهاز 
مكافحة اإلره�اب تمكنت، أمس، من اعتقال زعي�م تنظيم القاعدة في 

العراق، بعد عملية متابعة ومراقبة استمرت لشهرين متتالين". 
وأض�اف أن "عملي�ة االعتق�ال كش�فت جمي�ع الخطوط الس�رية 
للقاع�دة ف�ي العراق"، مش�يرا إلى ان "الق�وة عثرت ايض�ا على قوائم 
ألس�ماء التنظيم الحركية والصحيحة وأماكن تواجدهم وتحركاتهم في 

العراق".
يذكر أن العاصمة وعدداً من المحافظات ش�هدت تصعيداً أمنياً منذ 
منتص�ف حزي�ران الماضي، أودى بحي�اة مئات المواطني�ن، وجاء هذا 

التصعيد بالتزامن مع األزمة بين الكتل السياسية.

مكافحة اإلرهاب يعتقل 
زعيم "القاعدة يف العراق"

الـ UN ختلت عن العراقيني
يف األردن لصالح "املتطرفني" !!

           بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت رئاس�ة إقليم كردس�تان أمس أن السفير 
األميرك�ي في العراق س�تيفن بيكروف�ت وصل إلى 
أربي�ل وعق�د اجتماعاً م�ع رئيس حكوم�ة اإلقليم 
نيجرفان بارزاني، فيما عّد األخير أن الحوار بحسب 
الدس�تور هو الحل للخ�روج من األزم�ة، مؤكداً أن 

القي�ادة الكردية لن تقبل أن ت�دار المناطق 
المتنازع عليها من قبل الحكومة المركزية 
وحدها. وقالت الرئاسة في بيان صحفي 

أمس أن "السفير األميركي في العراق 
س�تيفن بيكروفت وصل إلى أربيل 

وعقد اجتماعاً مع رئيس حكومة 
بارزان�ي".  نيجرف�ان  اإلقلي�م 
بارزان�ي  ع�ن  البي�ان  ونق�ل 

قوله، أن "الحوار بحس�ب الدستور هو الحل للخروج من األزمة 
الحالي�ة"، عادا أن "الوفد الكردي المف�اوض الذي كان متواجداً 
ف�ي بغداد ذهب لغرض إيجاد حل". وأكد بارزاني أن "الموقف 
القيادة الكردية من عمليات دجلة واضحة ولن نقبل أن تدار 
المناطق المتنازع عليها من قبل الحكومة العراقية وحدها"، 
مش�يراً إلى أن "اإلقليم تصرف حس�ب الدستور العراقي في 
مجال النفط واستعمل حقوقه الدستورية بهذا الشأن".إلى 
ذلك، أكد الس�فير األميركي ستيفن بيكروفت، وفقاً 
للبي�ان أن "الجانب األميركي يدع�م االتفاق بين 
الجانبين السيما في مجال النفط"، مشدداً على 
"ضرورة إيجاد حل عبر الحوار والدستور". 
وتابع أن�ه "يفضل الح�وار والتفاوض 
بين اإلقليم وبغداد لحل مشكاتهما 
بطريق�ة مائمة بحس�ب مصالح 

الطرفين".
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يف كالم املالكي رنة تصفية للخالف الشامل مع بارزاين الذي يبدأ 
بكشف اوراق تناصف السلطة وال ينتهي برواتب البيشمركه

تتمة ص1

          بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعد النائ�ب عن القائم�ة العراقية 
محمد إقبال عمر تحالف الكتل السياس�ية 
الكبيرة في انتخابات مجالس المحافظات 
المقبلة، الفت�ا الى ان االنتخاب�ات المقبلة 

ستشهد تغييراً في الوجوه السياسية. 
وقال اقبال في بي�ان صحفي أمس ان 
"الكت�ل السياس�ية الحالي�ة ل�م تنجح في 
بناء المش�اريع الوطنية، على الرغم من ان 
األطراف جميعاً بذلت جهوداً في هذا األمر، 
ولكن لم يتحقق على الواقع ش�يء بس�بب 
االصطفاف�ات القومي�ة والطائفي�ة الت�ي 

تسير تلك الكتل". 
وأوضح ان "الكتل السياس�ية متباينة 

ف�ي حجومها وامتداداتها في المحافظات، 
وبالتال�ي فان بناء مش�روع موحد في كل 
المحافظات يعد أمرا صعباً، وس�تكون لكل 
محافظة خارطتها السياسية بما يتناسب 
م�ع أحج�ام الكت�ل السياس�ية الموجودة 

فيها". 
مجال�س  "انتخاب�ات  ان  وبي�ن 
المحافظ�ات المقبلة ستش�هد قوى وكتا 
وأحزابا وجماعات سياس�ية جديدة تندفع 
الى العمل السياس�ي لم تك�ن مندفعة في 
السابق، وبالتالي سنشهد تغييراً في بعض 
الوجوه في الخارطة السياسية، السيما وان 
الش�عب العراقي مصر عل�ى تغيير الوجوه 
التي لم تحقق لناخبيها وعودها االنتخابية 

التي قطعتها في االنتخابات السابقة".

ً
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العراقي
        بغداد/ المستقبل العراقي

طال�ب عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار البرلمانية إبراهيم الركاب�ي، اللجنة المالية 
ورئاسة البرلمان بتشريع قانون التقاعد خالل السنة المالية الحالية، مشددا على ضرورة 

زيادة رواتب المتقاعدين إلى 400 ألف دينار او أكثر. 
وقال الركابي في بيان صحفي أمس أن “قانون التقاعد العام قد وصل إلى اللجنة المالية 
ف�ي البرلمان، وهناك أنباء عن نوايا تعطيل تش�ريع القان�ون بحجة التخصيصات”، مبينا 
ان “موازنة عام 2013 فيها الكثير من المبالغ التي من الممكن ان تخصص للمتقاعدين”. 
وأض�اف الركاب�ي ان “المتقاعدين هم شريح�ة مهمة في البالد لكنه�ا مظلومة، لذا على 
اللجنة المالية ورئاسة البرلمان اإلسراع في تشريع القانون من اجل رفع الحيف وإنصاف 
هذه الشريحة”. وشدد النائب عن دولة القانون على ضرورة اال يقل راتب المتقاعدين عن 

ال�400 ألف دينار كحد أدنى.

الكـردستـاين لـ                                 : أكثـر من 6 خروقـات 
دستـوريـة وردت يف كـالم املالكـي!!

العراقية دعته إلى كشف أسماء من اتهمهم

مطــــالبــة بزيــادة رواتب المتـــقــاعـــدين إلــى 400 ألــف دينار
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     المستقبل العراقي / خاص

اته�م التحالف الكردس�تاني رئيس 
الوزراء نوري المالكي بخرق الدستور 
ألكث�ر من 6 م�رات ف�ي أثن�اء حديثه 
ال�ذي أدلى به ف�ي المؤتم�ر الصحفي 
ال�ذي عق�ده أمس األول السب�ت. فيما 
أكد ن�واب عن القائم�ة العراقية انه ال 
يحق لمسؤول كبي�ر في الدولة إطالق 
اتهامات ض�د مسؤولي�ن آخرين أمام 
وس�ائل اإلعالم، مش�يرين الى إن هذا 
الموضوع من تخصص القضاء، وذلك 
رداً على تأكيد المالكي وجود مذكرات 
إلقاء قبض بح�ق النواب الذين تحدثوا 
ع�ن وجود ح�االت تعذي�ب واغتصاب 
بحق الموقوفات في السجون العراقية، 
وتأكيده أيضاً على قيام نائب في لجنة 
النزاه�ة النيابية بدفع مبلغ 10 ماليين 
دوالر وقي�ام نائ�ب آخ�ر ف�ي اللجن�ة 
ذاته�ا بدفع مبلغ 5 ماليي�ن دوالر من 
أج�ل تعطيل التحقيق ف�ي قضية البنك 

المركزي.
التحال�ف  ع�ن  الن���ائ�ب  وق�ال 
الكردس�تاني محم�ا خليل ف�ي حديث 
له م�ع “المستقب�ل العراقي” أمس إن 
ك�الم المالكي “وردت في�ه أكثر من 6 
خروقات دستورية واضحة وصريحة، 
ومنه�ا قيام�ه بتهدي�د الن�واب الذين 
كش�فوا ع�ن وج�ود ح�االت تعذي�ب 
واغتصاب ضد الموقوفات في سجون 
النس�اء العراقية، وكذل�ك حديثه فيما 
يخص تش�كيالت الجي�ش، إضافة الى 
حديث�ه ع�ن ملف�ات أخ�رى”. وفيم�ا 
يخص المقترح الذي أعلن المالكي عن 
إرس�اله إلى كردستان والمتعلق بقيام 
أبناء المناط�ق المتنازع عليها بحماية 

تل�ك المناطق، قال خلي�ل “كان األجدر 
برئي�س ال�وزراء تحم�ل المسؤولي�ة 
الملقاة على عاتقه بتطبيق المادة 140 
من الدستور. هذه الطروحات محاولة 
التزام�ه  لص�رف األنظ�ار ع�ن ع�دم 
بمسؤولياته”.من جانبه، وتعليقاً على 
ما ذك�ره المالك�ي من وج�ود أعضاء 
فاس�دين في لجن�ة النزاه�ة النيابية، 
قال عض�و اللجنة النائب ع�ن القائمة 
العراقية ط�الل الزوبعي ف�ي تصريح 
خص ب�ه “المستقب�ل العراقي” أمس 

“كان عل�ى رئيس الوزراء أن يكش�ف 
عن أس�ماء من دفعوا مبالغ مالية من 
أعض�اء لجنة النزاهة لتعطيل التحقيق 
ف�ي قضي�ة البن�ك المركزي لك�ي يتم 
معرفة بقي�ة المتورطين”. وأشار الى 
ان�ه “لكي تكش�ف أي جريمة ال بد من 
كش�ف األشخاص، وكشف أي شخص 
في أي جريمة هو مفتاح لكشف بقية 
األشخاص”، الفتاً الى إن “من تمتد يده 
إلى أموال الش�عب العراقي فال حماية 
له، ألن المس�ؤول يجب أن يكون أميناً 

على المال العام، وإذا خان هذه األمانة 
فال حصانة له”.

إل�ى ذل�ك، رأى النائب ع�ن القائمة 
العراقي�ة س�الم دلي إن تهدي�د رئيس 
ال�وزراء بوجود مذك�رات إلقاء قبض 
بح�ق بعض الن�واب مم�ن تحدثوا عن 
وجود ح�االت تعذي�ب واغتصاب ضد 
الموقوفات في السجون العراقية إجراء 
غير صحيح. وقال دل�ي ل�”المستقبل 
العراق�ي” أمس “يفت�رض أن ال تصدر 
تهدي�دات من قادة بهذا المستوى، وإذا 

كان�ت هنال�ك شبه�ات ت�ورط أحد ما 
بجريم�ة ما فيج�ب أن تأخ�ذ طريقها 
الى القضاء ال�ذي هو كفيل بحل هكذا 
مواضي�ع”. وأضاف “أما في ما يخص 
وج�ود انتهاكات لحق�وق اإلنسان في 
السج�ون العراقي�ة فه�ذا أم�ر مؤكد، 
وهناك الكثير من التقارير التي عملتها 
جه�ات عراقي�ة وأخ�رى دولي�ة تثبت 
وج�ود انتهاك�ات وتعذي�ب، ووج�ود 
معتقلين من دون مذكرات قضائية في 

السجون العراقية”.

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن رئيس الجمهورية جالل طالباني 
أم�س عن أن الكرد هم أول من بادر إلتمام 
صفقة السالح الروسي، نافيا رغبتهم في 
عراق ضعيف، من دون إخفاء التخوف من 
طريقة اس�تعمال األسلحة، وفيما لم ينكر 
وجود عالقات س�ابقة مع إس�رائيل نفى 
وجودها حاليا وعدم معرفته بالمستقبل.

وق�ال طالباني في مقابلة أجرتها معه 
فضائية العربية ردا على س�ؤاِل بان الكرد 
كلما عقدت صفقة س�الح م�ن قبل الدولة 
االتحادية يتخوفون، وهل يريدون أن يكون 
العراق ضعيفا حت�ى يطمئنوا، »بالعكس، 
نح�ن نري�د عراق�ا قوي�ا، ونح�ن لسن�ا 
متخوفين من صفقة األس�لحة«. وأوضح 
طالبان�ي ان�ه »كرئي�س للجمهورية بذلت 
جهدي، وتحدث�ت مع األمريك�ان وطلبت 
منه�م تزويد العراق باألس�لحة«، مش�يرا 
ال�ى أن »حكوم�ة اإلقلي�م تري�د نوعا من 
التنسيق واالطمئنان من كيفية اس�تعمال 
هذه األس�لحة«. وتاب�ع أن »رئي�س إقليم 

كردس�تان مسعود بارزاني سمع ان لقاء 
عقد بين ضب�اط الجيش العراق�ي وكانوا 
يقولون: عندما تصلنا طائرات F.16 نعرف 
ماذا سنعمل بالكرد وكيف سنطردهم حتى 
من الجبال«، مؤكدا ان »هذه األقوال تخيف 
الكرد«.  وبش�أن إبالغ قي�ادة الجيش بهذا 
الكالم أكد طالبان�ي »راجعنا، دولة رئيس 
ال�وزراء أنكر هذا الش�يء، وبارزاني يؤكد 
أن مص�دره موضع ثقة ومؤكد«، موضحا 
أن »مث�ل ه�ذه التصريحات تثير الش�كوك 
عند الكرد«. وأش�ار طالباني إلى أن الكرد 

من حي�ث المبدأ ال يعارض�ون التسلح، 
موردا مثاال عل�ى ذلك بأنه »في 

الروس�ية  األس�لحة  صفق�ة 
ال�ذي مه�د له�ا ه�و وزي�ر 
الخارجية هوشيار زيباري 
والسفي�ر  ك�ردي  وه�و 
العراقي في موسكو الذي 
عمل عل�ى إبرام الصفقة 
ه�و ك�ردي أيض�ا ومن 
الديمقراط�ي  الح�زب 
ولف�ت  الكردس�تاني«. 

إل�ى ان�ه كك�ردي ورئي�س للجمهوري�ة 
مسؤول ع�ن العراق كك�ل، »فأنا ال يمكن 
أن أقب�ل بع�راق ضعي�ف«، مستدرك�ا »أنا 
اعتقد أن ثروات الع�راق الضخمة يجب أال 
تص�رف مثل أي�ام صدام عل�ى التسليح بل 

على التعمير«. 
وبش�أن ما يش�اع عن وج�ود عالقات 
للكرد مع إس�رائيل في الماضي والحاضر 
ذك�ر  المستقب�ل   ف�ي  ذل�ك  وإمكاني�ة 
طالبان�ي  »ف�ي الماضي ال أنك�ر، الحاضر 
أنكر، والمستقب�ل ال أعرف«. وكان رئيس 
الحكومة نوري المالكي، اتهم، أمس األول 
إقليم كردستان بش�راء السالح من خارج 
الب�الد، فيم�ا حمله إث�ارة قضي�ة صفقة 

السالح الروسي.  
ووقع العراق صفقات لش�راء أس�لحة 
روس�ية بقيمة 4.2 ملي�ار دوالر، وشملت 
بحسب تقارير روس�ية، طائرات ميغ 29، 
و30  مروحية هجومية من طراز مي-28، 
و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ 
ارض-ج�و، لك�ن بغ�داد أعلن�ت إلغاءه�ا 

الحقا.

طالباين: الكرد مهدوا لصفقة السالح الرويس.. وال أنكر مايض العالقة مع إرسائيل !!

          بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د السي�د عم�ار الحكي�م رئيس 
المجلس األعلى اإلس�المي العراقي أن 
الدبابات ال تستطي�ع معالجة األزمات 
كما لم تستطع الحروب العالمية خالل 
القرن الماضي وال الحروب التي قادها 
النظ�ام البائ�د مع ال�دول المج�اورة، 
متسائال “هل كان�ت الحروب في دول 

العالم س�ببا في الحل حتى نلجأ لها في العراق ونعالج مشكالتنا 
عبرها؟.  وقال الحكيم في أثناء إلقائه كلمة في احتفالية اإلعالن 
عن تشكيل تيار سياسي جديد باسم “بدأنا” يقوده وزير الداخلية 
األس�بق جواد البوالن�ي في ن�ادي العلوية ببغ�داد, أن “الطموح 
واألح�الم والتمنيات من حق الجميع بش�رط أن تكون نابعة من 
أفق الدس�تور”.  وأض�اف “إذا تقاطعت ه�ذه الطموحات، فليس 
هن�اك من خي�ار إال التفاه�م والح�وار والتواص�ل والرجوع إلى 
المرجعي�ات الدس�تورية التي وضعناها ألنفسن�ا ويجب ان نحل 

مشكالتنا بهذه الطريقة وغيرها”.

          ديالى/ المستقبل العراقي

ح�ذرت اللجن�ة األمني�ة ف�ي مجل�س محافظة ديال�ى أمس 
م�ن وج�ود تحرك�ات لتنظي�م القاع�دة إلع�ادة نش�اطه في ما 
أس�متها مناطق »البيعة األولى« داعية إل�ى ضرورة تطوير البعد 
االس�تخباري لمالحق�ة الخاليا النائم�ة في تل�ك المناطق. وقال 
نائ�ب رئي�س اللجنة دلير حسن في تصري�ح صحفي إن »مناطق 
الكاط�ون وقرى المخيسة وبعض قرى ناحية هبهب، إضافة إلى 
مناط�ق أخرى كان�ت أولى المناطق في ديالى الت�ي أعلنت البيعة 
لتنظيم القاعدة نهاية عام 2006«، مبينا أن »تلك المناطق سميت 
آنذاك بالبيع�ة األولى للتنظيم«. وأوضح حسن أن »القاعدة كانت 
قوية في تلك المناطق واس�تطاعت بسط سيطرتها على األهالي 
بعدم�ا زرعت الخ�وف في نفوس�هم ودفعتهم ليصبح�وا أدوات 

تتالعب بهم«. 

         بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت األمان�ة العامة لمجلس الوزراء أمس ع�ن اعتماد موقعها 
الرس�مي لنش�ر قرارات مجلس ال�وزراء بعد صدوره�ا مباشرة بدال 
ع�ن موقع الدب�اغ. وجاء في تنويه أصدره المكت�ب الصحفي بوحدة 
االتصاالت واإلع�الم في األمانة العامة لمجلس ال�وزراء أن »الموقع 
الرسمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء سيقوم بنشر قرارات مجلس 
ال�وزراء الموقر بع�د صدورها مباش�رة وابتداء من هذا األس�بوع«. 
وتعتم�د رئاس�ة مجلس ال�وزراء موق�ع المتحدث الرس�مي باس�م 
الحكومة علي الدباغ لنش�ر قرارات المجلس التي تصدر عادة بعد كل 

اجتماع  للمجلس والذي يعقد بالعادة كل يوم ثالثاء من كل أسبوع.

احلكيم: الدبابات ال تعالج األزمات

دياىل حتذر من عودة تنظيم القاعدة

إعتامد موقع أمانة جملس الوزراء 
لنرش قرارات احلكومة

          المستقبل العراقي / خاص

كشف مصدر مقرب من وزير 
الدفاع وكالة سعدون الدليمي إن 
األخير أكد للجنة النزاهة النيابية 
إن صفقة األسلحة الروسية غير 
الغية، وإنها خالية من أية شبهات 
فساد. وقال المصدر في تصريح 
خص ب�ه “المستقب�ل العراقي” 
أمس إن الدليمي اس�تصحب معه 
17 ضابط�اً في الجي�ش العراقي 

مم�ن رافق�وه ف�ي رحلت�ه إل�ى 
موس�كو الى جلسة اس�تضافته 

التي عقدت في مجلس النواب 
أم�س. وذك�ر المص�در إن 
للجن�ة  أوض�ح  الدليم�ي 
النزاه�ة طبيع�ة الزي�ارة 
التي قام بها الى العاصمة 

الروس�ية موسكو، 
حي�ث اطل������ع 
م�ن  نم�اذج  عل�ى 
والتقى  االس�لحة، 

عددا م�ن الخبراء الروس، وبحث 
معه�م افضل الع�روض الممكنة 
لتسليح الجي�ش العراقي، ثم 
عاد برؤية متكاملة قدمها 
ال�ى الحكوم�ة، الفتا الى 
أي�ة شبهة  ع�دم وج�ود 
فساد في الصفق�ة، الفتاً 
ال�ى إنه�ا غي�ر الغية. 
وق����ال المصدر 
إن اللجن�ة س�ألت 
الدليمي عن س�بب 

إصراره على إبرام هذه الصفقة، 
فأك�د له�ا إن الصفق�ة ضرورية 
في بناء ق�درات الجيش الدفاعية 
في ظ�ل التطورات الخطيرة التي 
تش�هدها المنطق�ة والتحدي�ات 
التي قد يواجهها العراق مستقبالً 
نتيج�ة له�ذه التط�ورات. وأشار 
المص�در ال�ى إن اللجن�ة اقتنعت 
بإجاب�ات الدليم�ي وأثن�ت عل�ى 
االيضاح�ات الت�ي قدمه�ا به�ذا 

الشأن.  

واشنطن ولندن ختشيان تطور أزمة بغداد واربيل سعدون الدليمي للنزاهة النيابية: الصفقة ستميض
              المستقبل العراقي/ خاص

قال مصدر ف�ي السف�ارة األميركية في 
بغداد إن س�فارة بالده عق�دت اجتماعاً مع 
السف�ارة البريطاني�ة ومسؤولين من األمم 
المتحدة لت�دارس تأزم الموق�ف في العراق 

بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان. 
ع�دم  طل�ب  ال�ذي  المص�در  وأوض�ح 
الكشف عن اسمه في تصريح ل�”المستقبل 
العراق�ي” أن الذي دع�ا السفارتين إلى عقد 
االجتماع ه�و المؤتمر الصحفي الذي عقده 

رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي، مبين�اً ان 
السفارتي�ن أبديت�ا خش�يتيهما م�ن تفاقم 
الوض�ع. وأض�اف المص�در إن المجتمعي�ن 
أكدوا أن موقف بعض خطباء المنابر الدينية 
الذي�ن ينتق�دون المواق�ف السياس�ية بين 
المرك�ز واإلقليم ق�د يسهمون ف�ي تأجيج 
الوض�ع، مؤكداً أن الش�ارع ق�د ينجرف إلى 
منزلق خطي�ر بسبب المماحك�ات األخيرة. 
وألمح المص�در إلى أن هن�اك تحديا واضح 
للدس�تور ولصالحيات الحكومة المركزية، 
مشيراً إلى أن المالكي يسير باتجاه التصدي 

الجاد والقاسي لخصومه، مستدركاً بالقول 
أن خص�وم المالك�ي بمقابل ه�ذا يستغلون 

هذه المواقف. 
م�ن  المجتمعي�ن  إن  المص�در  وذك�ر 
السفارتي�ن اتفق�وا عل�ى أن عل�ى الواليات 
المتحدة األميركية وبريطانيا اتخاذ خطوات 
جادة للحيلول�ة دون وقوع نزاع، مبيناً أنهم 
هوا رس�الة الى الرئي�س األميركي باراك  وجَّ
أوبام�ا لإليعاز له�م بالخط�وات التي يجب 
اتباعها لفض النزاع وتهدئة المواقف أو ترك 

األمور على ما هي عليه.

           بغداد/ المستقبل العراقي

ألمح�ت لجنة السياحة واآلث�ار البرلمانية إلى وجود 
شبهات بشأن موظفين في متحف نبو خذ نصر في بابل 
اتهم�وا بسرقة 33 قطعة أثرية. وقال نائب رئيس اللجنة 
النائب ط�الل الزوبعي في تصريح صحف�ي: إن شبهات 
س�رقة اآلثار النفيس�ة البالغ عددها 
33 قطع�ة من متحف نبو خذ نصر 
تدور حول موظفين في المتحف. 
السرق�ة  عملي�ة  أن  وأوض�ح: 
حدثت دون كسر أبواب المتحف، 
اي  وج�ود  ع�دم  إل�ى  إضاف�ة 
تخريب لألقف�ال، ما يدل على أن 
القطع سرقت من داخل المتحف 
ولي�س م�ن خارج�ه. وأض�اف 
الزوبع�ي أن التحقي�ق بالسرقة 
تمت المباشرة به من قبل لجنة 
تحقيقي�ة أمني�ة، حالم�ا تنجز 
أعماله�ا، س�يتم تش�كيل لجنة 
تحقيقية فني�ة لحسم القضية. 
وكانت بابل قد أعلنت في وقت 
س�ابق عن تعرض متحف نبو 
خذ نص�ر إلى عملية س�رقة، 
عل�ى  القب�ض  إلق�اء  وت�م 
السجن  وأدخل�وا  الحراس 

بأمر قضائي.

الرسقة األخرية آلثار بابل
 متت دون كرس األبواب !!

لم اتمكن من إزالة مخاوف بارزاني بشأن اسلحة المركز
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المستقبل العراقي/ خاص
اختت�م في مكتب الش�يخ الدكت�ور همام 
حم�ودي ببغداد أمس األول الموس�م الس�نوي 
الس�ابع “الحس�ين يوحدنا” بحضور ش�بابي 
ونخب�وي كبي�ر من بينه�م وزي�ر النقل هادي 
العام�ري وأمي�ن عام حرك�ة البن�اء والجهاد 
السيد حسن الساري، ورئيس كتلة بدر النيابية 
الس�يد قاس�م األعرجي والس�فيران الفرنسي 
واألردن�ي ل�دى بغ�داد. ودع�ا إم�ام الحض�رة 
القادري�ة في كلم�ة له بحف�ل االختتام جميع 
المتصدي�ن للوعظ واإلرش�اد “أن يركزوا على 
م�ا يوحد أبناء هذا الوط�ن العزيز وان يبتعدوا 
عن األحاديث المدسوس�ة والتي تمزق جس�د 
األمة”، مؤكدا على أن “الحسين وما يمثله من 
مش�ترك عقدي وتاريخي وفك�ري بين جميع 
العراقيين، هو أفضل ما ينبغي تفعيله كقضية 

وس�لوك وفكر ونهضة”. وقدم الباحث األستاذ 
الدكتور حس�ن الحكي�م ورقة عم�ل بعنوان” 
ث�ورة اإلم�ام الحس�ين.. األس�باب، النتائ�ج، 
الجذور” تطرق فيها الى ضرورة ابعاد النهضة 
الحسينية العظيمة عما يش�وهها من روايات 
تضع�ف هدفه�ا وتخطيط صاحبها الحس�ين 
“عليه السالم”. كما تطرق الباحث جمعة عبد 
الل�ه مطلك تط�رق في ورقت�ه البحثية “الدين 
الش�عبي والدين الحقيقي” إلى خطر س�كوت 
النخبة وتثبيطها لمن يريد اإلصالح مس�تفيداً 
مم�ا جرى م�ع الحس�ين “عليه الس�الم” من 
قب�ل النخبة التي مانعت خروجه ونصحته في 
عدم الخروج”. وفي إطار فعاليات “الحس�ين 
يوحدن�ا” كان ممث�ل الجامع�ة العربية ناجي 
ش�لغم قد دعا إلى تمثل مبادئ الحس�ين قائال 
“م�ا أحوجن�ا هذه األي�ام “إخوتنا” إل�ى تمثُّل 

مبادئ الحس�ين ونهجه في حياتنا. فالحسين 
“عليه الس�الم” لم يكن ش�خصاً عادياً بل هو 
نموذج ُيحتذى به ألنه نش�أ وترعرع في البيت 
النبوي وش�رب م�ن الدوح�ة المحمدية. فهذه 
الذك�رى تس�تحق من�ا جميعا التوق�ف عندها 
واس�تثمار معانيها ف�ي نفوس�نا حتى تكون 
نبراساً لنا للخروج من هذا النفق المظلم الذي 

تعيشه امتنا العربية واإلسالمية”. 
فيم�ا أكد ممثل األم�م المتحدة في العراق 
جورجي بوس�طن على أهمية وحدة العراقيين 
بالقول: “عندما تلقيت الدعوة ورأيت شعارها 
“الحس�ين يوحدنا” قلت لنفس�ي ه�ذا الوقت 
الذي نعيش�ه ف�ي العراق يحتاج إل�ى مثل هذا 
التوحي�د. العراق يحتاج إلى كل ش�يء يوحده, 
واعتقد أن مبدأ شهادة الحسين “عليه السالم” 
مبدأ يتش�اطره جمي�ع العراقيين بغض النظر 

ع�ن انتمائه�م الطائف�ي.. واعتق�د أن مب�دأ 
عاش�وراء وذكرى عاش�وراء رسالة يجب على 
كل عراقي أن يحملها في قلبه. فهذه الرس�الة 
تدعون�ا إل�ى الوح�دة والوئ�ام وال�ى توحي�د 
الصفوف”.أم�ا رئي�س مجلس النواب أس�امة 
النجيف�ي فقد دع�ا إلى إدراك مناهل الرس�الة 
الحسينية في محاربة الباطل وقال “ ولعلَّ من 
�َك بجوهِر اإلس�الِم  أهِم تلك المناهِل, أن نتمسَّ
وصفاِء الرس�الِة المحّمدي�ِة وأن نرَبأَ عن ِفَتِن 
االنزالق إلى الُفرقِة والتش�تِت مما بثْتُه س�الَل 
أكاذي�َب ُمّدوِّن�ي التاري�ِخ وهرطقاِتِه�م, وأْن 
نس�عى كِحجيٍج إلى الحقِّ , فلنلُبث فيه دفاعاً 
عنُه حت�ى إزهاَق الباطل”. وكان قداس�ة األب 
بينوس قوشا قد أكد على اعتبار ذكرى شهادة 
اإلم�ام الحس�ين “ع” عنوان�ا لتوحي�د ص�ف 
العراقيين “واليوم, تمُر علينا الذكرى السنوية 

اإلم�ام  الش�هداء  س�يد  الستش�هاد  األليم�ة 
الحسين “عليه السالم”. وفي هذا الصدد نرفُع 
تعازينا إلى العالَم اإلسالمي عامة وإلى إخوتنا 
الش�يعة من اإلس�الم خاصة, داعي�ن الرّب أن 
تكوَن هذه المناس�بة المؤلمة رسالًة وطريقاً 
تق�ودان الوطن إلى االفتخار بأنبيائِه وأوليائِه, 
ث�م بقوميات�ِه وحضاراتِه وب�َذّراِت ترابه الذي 
من أجله س�كَب أولياؤنا وأنبياؤنا دماَءهم كي 
نس�يَر عل�ى الهدى, ونك�ّف عن حف�ظ الحقد 
والكراهي�ة واألناني�ة, م�ن أج�ل بن�اء وطِننا 
وحاملي�ن راي�ًة واحدة, ُكِت�َب عنواُنه�ا بدماِء 
الش�هداء. وما أجمل أن نجعَل من دماِء اإلمام 
الحس�ين – ونحن نحتفل بذكرى استشهاِدِه – 
وس�اطًة لبناِء العراِق الجريِح, وعالمًة للوحدِة 
والمحّبِة وحريِة اإليمان والضمير في الحقيقِة 
والرس�الة, كم�ا س�َبَقُه ف�ي الش�هادِة للحقِّ 

وللخالص, المسيُح, عيس�ى الحّي, أبن مريم. 
واختت�م البرنام�ج بمجل�س تعزية لس�ماحة 
الش�يخ ص�ادق الزائر وقصيدة لل�رادود كاظم 
السعدي. يذكر أن مكتب رئيس لجنة العالقات 
الخارجي�ة النيابي�ة الش�يخ الدكت�ور هم�ام 
حم�ودي أق�ام برنامجاً س�نويا تح�ت عنوان 
“الحس�ين يوحدن�ا” يحاض�ر في�ه مجموعة 
كبي�رة م�ن الرم�وز الديني�ة والمجتمعية من 
جميع الطوائف واألديان التي تعيش على ارض 
هذا الوطن، ويركز البرنامج على نهضة اإلمام 
الحس�ين اإلصالحية وقائدها “عليه الس�الم” 
الت�ي وقعت عل�ى ت�راب العراق وش�ارك فيها 
شعبه لتكون رمزا ً وطنيا ً يتفاعل معه الجميع 
ويستقي من قبسات أنواره، لتمثل أساً  وطنياً 
يحتمي به العراقيون وقت المحن والفتن التي 

تعترض طريقه بين حين وآخر.
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يؤكد ظاهرة الزواج من قاصرات 
س�وريا في مخيمات اللجوء وتحولها 
م�ن فع�ل ف�ردي 

هوس  إل�ى 
جمعي، ما كتبه 
يحيى عالمو عن 
التي  “المآخذ” 
عل�ى  تس�ّجل 

مخي�م الزعتري باألردن، وأوضاع اللجوء غير اإلنس�انية فيه، 
وممارس�ة نخاسة مبطنة على النساء الس�وريات المقيمات 
هن�اك، على وف�ق معلوم�ات واردة من المخيم تؤكد انتش�ار 
السماسرة من نساء ورجال، كأنهم جهات معتمدة رسمياً أو 
ممن يملكون رخصة بالترويج والممارسة لعدم اكتراثهم بأي 
عواقب قد تنجم عن أفعالهم بل يعّدونها ش�رعية وإنس�انية، 
ألنها تحصن النس�اء وتخفف األعباء عن كاهل 
األس�ر. وكان صاح�ب صفحة “س�وريات مع 
الثورة” طلب من زوار صفحته، الساعين خلف 
شهواتهم، بالكف عن طلبات “الزواج” راجيا من 
الجميع أال يرس�لوا هذه الرس�ائل. ونقلت تايلور 
اليك مراسلة صحيفة واشنطن بوست مشاهداتها 
ع�ن تزويج القاص�رات، وما صرح ب�ه زياد حمد، 
عضو جمعية الكتاب والسّنة التي عّدت األمر “ليس 
اس�تغالال بل كرما”. كما تشير تايلور إلى أن الحملة 
تقودها مواقع الكترونية وإعالنات مبوبة وش�بكات 
ترويج تس�تهدف أثرياء من العرب م�ن دول الخليج. 
وتؤكد أن أكثر السماس�رة يدخلون باسم عمال إغاثة، 
وتورد بعض التصريحات لمسؤولي األمم المتحدة بأن 
هذه الزيج�ات “تزيد عدد العرائس األطف�ال وتنتهي بالتخلي 
ع�ن الزوجة أو اإلجبار عل�ى العمل بالدعارة”.ويش�ير يحيى 
عالم�و في مقال ل�ه في الجري�دة الكويتية إلى م�ا قاله أحد 
الالجئي�ن المدع�و أبو حمد م�ن أن “أكث�ر القادمين يهدفون 

إل�ى المس�اعدة، لكن الواق�ع لتمضي�ة الوقت الطي�ب”.  أما 
دومينيك هايد ممثل اليونيسيف فيقول “إننا نشعر بالقلق من 
احتمالية بيع هؤالء النس�اء وتعرضهن ألوضاع أسوأ بكثير”. 
ويؤك�د عالمو أن ما نقلت�ه تايلور مهم وخطي�ر وهو يطابق 
إل�ى حد كبير المعلوم�ات الواردة م�ن المخيم.ويضيف “هذا 
ما يزيد مأس�اتنا مأس�اة أخرى رغم أننا ال ُنحرّم ما أحل الله 
ونرحب بأي جهد ومس�اعدة تخفف العبء عن كاهل شعبنا، 
لك�ن مع توافر ظروف موضوعية كريمة لهكذا ارتباط وأولها 
االختيار الحّر والس�رب اآلمن، وأال يكون عرفياً أو سفرياً وأن 
يتوافر له بعض الضمانات القانونية، وهذا بالطبع لن يتوافر، 
ألن اآلت�ي من اللج�وء والفاقد لكل مقوم�ات الحياة لن يكون 
اختي�اره حراً وال يملك الرفض، وطالب المتعة أيضاً لن يعطي 
أكثر مما يس�تحق، فه�و أوالً وأخيراً زواج أق�رب إلى المتعة، 
وربما بعيداً عن س�مع وبصر األهل واألقارب لقيمته المتدنية 
حس�ب أعرافه�م “. ويعت�د عالمو أن “من تس�وِّل له نفس�ه 
استغالل ظروف الناس ومصائبهم ليفرض شروطه ويشتري 
اللحوم الحية الغضة إلرضاء نزواته وتحت أي تس�مية كانت، 
فهو بالش�ك من أصول غي�ر آدمية وغير أخالقي�ة، وال يضير 
م�ن َقِبل ووافق، وه�م أقلية بالتأكيد، ألن�ه واقع تحت ضغط 
الحاج�ة وضن�ك العي�ش، وأن للنف�س مق�درة وطاق�ة على 
التحمل”.ويلفت عالمو النظ�ر إلى “وفرة اإلفتاء في النوائب، 
فعادة تأت�ي لمعالجة الحال وإيجاد المخارج الش�رعية له”، 
مؤكدا أن “الش�عب السوري نال نصيباً وافراً من هذه الفتاوى 

وأكثرها بال ش�ك يصب في دعم ثورت�ه وإغاثته، لكن البعض 
منها كان بحاجة إلى التروي والضبط الش�رعي حتى ال ُيساء 
الفهم والمقص�د”. ويكرر محمد العصيم�ي في مقال له في 
صحيفة اليوم الس�عودية في أكثر من مقال تحذيره من هذه 
“التصرفات الذكورية الكريهة التي تس�تغل ظروف الالجئات 
الصعب�ة والخطي�رة”. وتش�ير تقاري�ر إخباري�ة أصدرته�ا 
منظمة اليونيس�يف عن تس�ابق بعض الخليجيين واألردنيين 
للزواج من س�وريات قاصرات، بحس�ب ش�هود.وال تس�تبعد 
الناش�طة ين�ار محمد من منظم�ة حرية الم�رأة العراقية أن 
تمر السوريات بنفس السيناريو الذي مرت به المرأة العراقية 
خالل أع�وام االقتت�ال الطائفي بين عام�ي 2005 و2009 م، 
حي�ث تم بيعها وش�راؤها ف�ي بعض الدول. وتق�ول ينار عن 
ما يمك�ن أن يكون حدثا للس�وريات من ارتباط�ات المتعة” 
إن مث�ل هذه األخبار، أو األحداث، ال تنتش�ر عل�ى المأل، لكننا 
في العراق رأينا الموضوع نفس�ه ف�ي المناطق التي تعرضت 
لصراع�ات طائفي�ة ف�ي ديالى والفلوج�ة وأجزاء م�ن بغداد 
حيث هنالك فتي�ات اُجبرن على الزواج “المفرد” و”المتعدد” 
فقط ليحصلن على س�قف فوق رؤوسهن”. ويؤكد العصيمي 
“توجه الخليجيين واألردنيين إلى مخيمات نزوح الس�وريات 
في األردن للزواج منهن”. كما يشير إلى أن “الثمن الذي ُيدَفع 
في “حورية من حوريات” سوريا فال يتجاوز 500 إلى 1000 
ريال س�عودي من قبل أردنيين وخليجيين يش�رعون أفعالهم 

بكونها “جهاد شهوات”.

السماسرة من الرجال والنساء يمألون مخيم الزعتري في األردن

!! الجئات  سوريات  قارصات  من  الزواج  هوس  الشهوات” يؤجج  “جهاد 
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ذك�رت صحيف�ة نيويورك تايمز مس�اء الس�بت 
أن جس�را جوي�ا أقي�م فوق األراض�ي العراقي�ة يتيح 
لإليرانيين تزويد نظام الرئيس الس�وري بش�ار األسد 

بالسالح. 
ونقل�ت الصحيفة عن مص�ادر أميركية -رفضت 
كشف هويتها- أن اإلدارة األميركية أصيبت بخيبة أمل 
بعدما عجزت عن إقن�اع العراقيين بتفتيش الطائرات 

اإليرانية التي تعبر أجواءهم. 
وأضافت أن السالح الذي يتسلمه النظام السوري 
يش�مل قذائ�ف وصواريخ مض�ادة للدباب�ات وقذائف 

هاون وقنابل يدوية.
إي�ران  أن  الصحيف�ة  وأك�دت   
تتاب�ع من كث�ب التط�ورات في 
العربي  حليفه�ا  س�وريا، 
الرئي�س الذي تدعم 
س�طته  ا بو
ب  حز

الله اللبناني. 
س�يبلغون  عراقيي�ن  مس�ؤولين  أن  وأوضح�ت 
اإليرانيي�ن عن�د اتخاذ ق�رار بإجراء عملي�ات تفتيش 

جوية، وذلك لمساعدتهم على تفاديها. 
وق�ال اح�د المص�ادر للصحيف�ة أن “اس�تعمال 
األجواء العراقية من جانب إيران ال يزال يثير مشكلة”. 
وأضاف “نطلب من العراق أن يكون يقظا ومنس�جما 
عب�ر الوفاء بالتزاماته الدولية واس�تمرار طلب هبوط 

الطائ�رات الت�ي تحلق ف�وق األراض�ي العراقية 
آتية م�ن إي�ران ومتجهة إلى س�وريا بهدف 
تفتيش�ها، أو عبر رفض الس�ماح لطائرات 

إيرانية متجهة إلى سوريا بعبور أجوائه”.
من جه�ة ثانية، أظهرت س�جالت طيران 

حديث�ة أن س�وريا طلبت من الس�لطات العراقية 
ف�ي أواخر تش�رين األول الماضي أن تس�مح 
بغداد بمرور طائرة ش�حن عبر أجوائها تقوم 

بنقل طائرات هليكوبت�ر هجومية مجددة من 
روسيا. 

وبحس�ب الس�جالت التي حصلت عليها صحيفة 
“بروببليكا” فإن نظام الرئيس الس�وري بش�ار األسد 
أراد االستعانة بمسار جوي من العراق بغية نقل تلك 
المروحيات إلى سوريا، حيث تواجه الحكومة 
صعوب�ات ف�ي قم�ع االنتفاضة، في 

ظل عدم استخدام األجواء التركية واألوروبية في نقل 
شحنات األسلحة إلى سوريا. 

وم�ن الجدي�ر ذك�ره أن القي�ود الت�ي تفرضه�ا 
عقوبات االتحاد األوروبي على س�وريا تحظر بالفعل 

نقل األسلحة عن طريق الجو أو البحر.
 ول�م يتضح م�ا إن كان�ت الحكوم�ة العراقية قد 

وافقت على نقل تلك المروحيات عبر أجوائها أم ال. 
وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة الشحن السورية 
التي كان مقرراً له�ا أن تنقل المروحيات 
لم تهبط أو تقلع من موس�كو 
المواعي�د  ف�ي 
المح�ددة 

يش�ير هذا الش�هر، ما 
تل�ك  أن  ت إل�ى  ح�ال لر لم ا

تتم. ونوه�ت الصحيفة بأن بعض م�ن وثائق طلبات 
الرحالت يتم نش�رها ع�ن طريق قراصن�ة ذوي صلة 

بجماعة أنونيموس المعروفة. 

فيما أشارت وثائق أخرى حصلت عليها الصحيفة 
بش�كل منفص�ل إل�ى أن س�وريا نقلت على م�ا يبدو 
240 طناً من األوراق النقدية من موس�كو خالل فصل 

الصيف الماضي.
 ه�ذا ول�م يتس�ن للصحيف�ة أن تتحق�ق بصورة 
مس�تقلة من صحة الوثائق في كلت�ا الحالتين، برغم 
ما تضمه من معلومات جديدة على ما يبدو، من بينها 
أن بغ�داد طلب�ت عدة م�رات تفتيش باق�ي الطائرات 
الس�ورية التي س�تعبر ف�ي أجوائه�ا آتية م�ن إيران 

بالفعل وروس�يا، وهو  أك�ده  ال�ذي  األم�ر 
أميركي�ون للصحيف�ة في مس�ؤولون 

ر  ط�ا إل نفسه. ا
الصحيف�ة  ومض�ت 
تنق�ل عن جيف�ري وايت 
وهو قائد س�ابق لقس�م 
منطق�ة  اس�تخبارات 
ل�دى  األوس�ط  الش�رق 
االس�تخبارات  وكال�ة 
الدفاعية ويعمل اآلن لدى معهد 
واش�نطن لسياس�ات الش�رق األدنى قول�ه: “تحظى 
طائ�رات الهليكوبتر من ط�راز Mi-25 بأهمية كبرى 
بالنس�بة للجهود التي يقوم بها س�الح الجو السوري 
ف�ي مواجهة الث�وار. فهي مروحية عس�كرية مدرعة 

يكون من الصعب على الثوار أن يقوموا بإسقاطها”.
 وبرغ�م كل ما يقال أو يش�اهد م�ن مقاطع عن 
وج�ود تلك النوعي�ة من الطائ�رات في س�وريا خالل 
الوق�ت الراهن واس�تعمالها م�ن جانب قوات األس�د 
في مداهمة وس�حق معاقل الث�وار، إال أن تلك الوثائق 
الجدي�دة جاءت لتترك الكثير من التس�اؤالت من دون 

إجابة. 
وف�ي نف�س الس�ياق، قال مس�ؤول دبلوماس�ي 
أميركي متحدثاً للصحيفة إن الواليات المتحدة تتعاون 
بالفعل مع الحكومة العراقية من أجل إيقاف مثل هذه 
الرحالت. فيما لفتت الوثائق إلى أن رحلتين إضافيتين 

مقررتين يومي الثالث والسادس من الشهر الجاري.
فيم�ا أش�ار رئي�س ال�وزراء الروس�ي، ديمت�ري 
ميدفيدي�ف، ف�ي مقابلة أجراه�ا قبل أي�ام قليلة مع 
صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إلى أن شحنات األسلحة 
تع�د جزءاً م�ن عقد قائم منذ م�دة طويلة مع الجيش 
الس�وري إلصالح المعدات في حال�ة التعرض لعدوان 

خارجي. 
هذا، وقد س�بق للمس�ؤولين األميركيين أن عبروا 
ع�ن إحباطهم عل�ى نحو خاص بس�بب الموقف الذي 
تبنته روسيا إزاء الصراع المشتعل في سوريا منذ آذار 

عام 2011.

صحيفة روسية: دمشق طلبت سماح بغداد بمرور شحنة من الطائرات الهليكوبتر

نيويورك تايمز: واشنطن عجزت عن إقناع العراق بتفتيش الطائرات اإليرانية

ممثل األمم المتحدة: ذكرى عاشوراء رسالة عظيمة في الوحدة والتوحدإمام الحضرة القادرية: الحسين مشترك عقدي وفكري بين جميع العراقيين
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      المستقبل العراقي/ متابعة

فاز مرش�حو األقليَّة الش�يعيَّة بنحو ثل�ث المقاعد في 
االنتخابات التش�ريعية الكويتية الت�ي وصفتها المعارضة 
الش�عبية  للش�رعية  وفاق�دة  دس�تورية،  “غي�ر  بانه�ا 

والسياسية”.
وحص�ل الش�يعة، الذين يش�كلون نحو ثالثي�ن بالمئة 
من س�كان الكويت البالغ عددهم 1.2 مليون نس�مة، على 
17 م�ن اصل خمس�ين مقعدا ف�ي مجلس االمة، بحس�ب 
النتائ�ج الت�ي اعلنتها اللجن�ة االنتخابي�ة الوطنية. وحقق 
الش�يعة هذه النتائج التي ال س�ابق لها في تاريخ الكويت 
اثر رفضهم دعوة المعارضة التي يهيمن عليها الس�نة الى 

مقاطعة االنتخابات.
وقد تمثل الش�يعة بتسعة نواب فقط في المجلس الذي 
انتخ�ب ع�ام 2009، وس�بعة ف�ي المجل�س المنتخب في 
شباط الماضي. وانتخبت ثالث نس�اء في البرلمان الجديد 
ب�دالً من اربع ف�ي المجلس المنتخب ف�ي 2009. وتعكس 
حقيق�ة ض�م المجل�س الجدي�د نح�و ثالثين م�ن الوجوه 
الجديدة، المقاطعة الواس�عة من جانب النواب الس�ابقين 

الذين يقودون المعارضة.
اما االسالميون الس�نة الذين قاطعوا االنتخابات بشكل 
كبير ففازوا باربعة مقاع�د مقابل 23 مقعدا في المجلس 

السابق الذي انتخب في شباط.
وكان شيوخ القبائل الرئيسية دعوا الى المقاطعة على 
غرار ما فعلته المعارضة االس�المية والليبرالية والقومية، 
وذل�ك اعتراضا عل�ى تعديل قان�ون االنتخاب�ات الذي بات 
ينص على اختيار الناخب مرشحا واحدا بدال من اربعة كما 

كان يجري سابقا.
ورات المعارضة التي حصلت على 36 من اصل خمسين 
مقع�دا ف�ي المجلس الس�ابق الذي ت�م حله ف�ي حزيران 
الماض�ي ان اختي�ار الناخ�ب لمرش�ح واحد يش�جع على 
ش�راء االصوات ويس�مح للس�لطة باالتيان بمجلس موال 
لها. واش�اد المعارضون بالمقاطعة ووصف�وا االنتخابات 
بانه�ا “غير دس�تورية”. وق�ال النائب الس�ابق المعارض 
خالد الس�لطان في ختام اجتماع للمعارض�ة عقب انتهاء 

علميات التصويت إن “نس�بة المش�اركة لم تتجاوز 26.7 
في المئة”.

وف�ي المقاب�ل، اف�ادت وزارة االع�الم عل�ى موقعه�ا 
االلكتروني ان نس�بة المشاركة بلغت 38.8 في المئة. ولم 

تصدر اللجنة الوطنية االنتخابية اي بيان بشأن ذلك.
واعتبرت المعارضة ان دعوتها الى المقاطعة نجحت اذ 
ان معظ�م الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت االقتراع “بغير 
الدستوري”. وقال احمد السعدون احد زعماء المعارضة ان 
“االنتخابات غير دستورية” في حين دعا نواب معارضون 
امير البالد الش�يخ صباح االحمد الصباح ال�ى الغاء تعديل 

قانون االنتخابات.
من جهتها، رات اللجنة الش�عبية للمقاطعة ان مجلس 
االم�ة الجدي�د “ال يمث�ل غالبية الش�عب الكويت�ي كما انه 
فاقد للش�رعية الش�عبية والسياس�ية” مش�يرة الى ان اي 
قانون يصدره س�يكون غير ش�رعي. بدوره، اعتبر المحلل 
السياس�ي احمد العجم�ي ان المجلس الجديد لن يس�تمر 

طويال محذرا من تصاعد التوتر. 
وق�ال في هذا الس�ياق “اعتق�د ان االنتخابات مؤش�ر 
على مرحلة جديدة من عدم االس�تقرار السياسي “...” الن 
المجلس الجديد ال يمثل بش�كل صادق الش�عب الكويتي”. 
الع�وازم ومطي�ر  الث�الث  الرئيس�ة  القبائ�ل  ان  واض�اف 
والعجمان البالغ تعدادها 400 الف نس�مة كانت الخاس�ر 
االكب�ر مع نائب واح�د في المجلس الجدي�د في حين كان 
لديه�ا 17 في المجالس الس�ابقة. ولم تش�هد االنتخابات، 
وه�ي الثاني�ة في غضون عش�رة اش�هر والخامس�ة منذ 
منتصف 2006، اي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد 
بي�ن المعارضة والحكومة بقيادة اس�رة الصباح الحاكمة 

منذ اكثر من قرنين ونصف.
ووفق�ا للقانون، يتعي�ن على الحكوم�ة الحالية تقديم 
استقالتها من اجل تشكيل اخرى قبل ان يعقد مجلس االمة 

الجديد جلسته االولى بحلول اسبوعين.
ومنذ منتصف 2006، اس�تقالت تسع حكومات وجرى 
ح�ل البرلمان س�ت مرات، م�ا يعكس االزمات السياس�ية 
العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات 

باصالحات جذرية للنظام السياسي.

بينما األحزاب المتشددة قاطعت االنتخابات

الشيعة حيصدون ثلث مقاعد 
جملس األمة الكويتي

قالت إن اإلخوان المسلمين يريدون قلب االنظمة الحاكمة

اإلمارات تعد بتوسيع املشاركة الشعبية.. 
ر من املساس باألمن وحتذِّ

المستقبل العراقي/وكاالت
حذَّر الرئيس االماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس االحد، من المساس 
باالمن في بالده حيث تم توقيف نحو س�تين اس�الميا العام الحالي بتهمة التآمر، 
ووعد من جهة اخرى ب�”توس�يع المش�اركة الشعبية” في الشؤون العامة. وقال 
في كلمة وجهها بمناس�بة الذكرى الحادية واالربعين لليوم الوطني ان “امن دولة 
االمارات مقدس والمس�اس بثوابته خط احمر”. واكد “مضي الدولة في المس�ار 
المتدرج لتوس�يع قاعدة المشاركة الش�عبية في صنع القرار، وصوال الى نموذج 
سياس�ي يعب�ر عن الواقع ويتالءم م�ع طبيعة المجتمع”. وف�ي االمارات مجلس 
اتح�ادي وهو هيئة استش�ارية منتخبة جزئي�ا محدودة الصالحيات. ولم تش�هد 
االمارات، احدى اغنى الدول في العالم، احتجاجات شعبية مثيلة لتلك التي عصفت 
باج�زاء كبيرة م�ن العالم العربي. لكن الس�لطات اعلنت منتص�ف تموز الماضي 

بتهمة  مجموعة  توقيف 
التام�ر على ام�ن الدولة 
واتهم قائد ش�رطة دبي 
خلفان  ضاح�ي  الفريق 
المس�لمين”  “االخ�وان 
قل�ب  يري�دون  بانه�م 
الحاكم�ة  االنظم�ة 
الخلي�ج.  دول  ف�ي 
وق�د كش�فت صحيف�ة 
ايلول ان  “الخليج” ف�ي 
االس�الميين،  المعتقلين 
وهم من جمعية االصالح 
باالخ�وان  المرتبط�ة 

المسلمين، اقروا بانتمائهم الى “تنظيمات سرية” كانت تريد اغتنام فرصة الربيع 
العرب�ي القامة نظام ديني.واضافت ان “بعضه�م ادلى باعترافات مفادها االقرار 
بوج�ود تنظيم ينتم�ون اليه، وان التنظيم س�ري، وان هنالك امواال واس�تثمارات 
ومحفظ�ة خاصة به، كما انه س�عى الى جم�ع اموال، وان التنظي�م يتواصل مع 
التنظيم الدول�ي وجهات خارجية”. لكن جمعية “االص�الح” نفت ان يكون لديها 
تنظيم عس�كري وتتلقى امواال من الخارج القامة نظام اسالمي في االمارات. الى 
ذلك، كرر الرئيس االماراتي الدعوة للحكومة االيرانية “للجلوس إلى طاولة الحوار 
وارتض�اء التحكيم الدول�ي حال لقضية” الجزر الثالث. كما اك�د “احترام االمارات 
سيادة الدول ودعمها لخيارات شعوبها” في اشارة الى الدول العربية التي شهدت 
تغيي�را بفعل االحتجاجات الش�عبية. وج�دد “رفض االم�ارات الي تدخل خارجي 
ف�ي الش�ؤون الداخلي�ة لهذه ال�دول او اي تدخل في امنها وس�يادتها وش�ؤونها 

الداخلية”.

التحقيقات جارية في أسباب انهياره

اهنيار نفق يف طوكيو خيلِّف سبعة 
مفقودين وعددًا من اجلثث املتفحمة

        المستقبل العراقي/وكاالت
اعلن�ت فرق االغاثة انها عثرت على جثث متفحمة قد تكون لس�ائقين من بين س�بعة 
اشخاص فقدوا بعد انهيار نفق لطريق سريع يبعد نحو ثمانين كيلومترا عن طوكيو صباح 
أمس االحد السباب ما زالت مجهولة.ووقع الحادث فجراً عندما انهار سقف ساساغو الذي 
يعد احد اطول االنفاق في اليابان ويمتد 4,3 كيلومترات، على امتداد اكثر من خمسين مترا.

وبعد س�اعات من الحادث، لم تذكر الشرطة اي حصيلة للضحايا لكنها اكدت “العثور على 
ع�دد من الجثث المتفحمة في النفق”. وقال مس�ؤول في الدفاع المدني “حس�ب االجهزة 
المحلية لمكافحة الحرائق ان س�بعة اش�خاص مفقودون” لكن الس�لطات المركزية “لم 
تؤك�د هذا العدد”.وبعد خمس س�اعات على الحادث، توقفت عمليات االنقاذ بس�بب خطر 
ح�دوث انهيار جديد في النفق ال�ذي ضعفت بنيته. وعثر خبراء اس�تقدموا لتقييم الوضع 
داخ�ل النفق، على الجثث المتفحمة. وقال مس�ؤول في الدف�اع المدني لفرانس برس “ما 
عثرنا عليه يشبه جثثا متفحمة بالكامل. تأكدنا من انها جثث ونطلب اآلن انتشالها الجراء 

فحوص دقيقة”.

لدعم خطة أوباما التي تنوي االبتعاد عن الحروب

البنتاغون تنرش 1600 جاسوس يف خمتلف 
أنحاء العالـم

    المستقبل العراقي/وكاالت
تعت�زم وزارة الدف�اع األميركي�ة “بنتاغ�ون” 
إرسال مئات الجواسيس إلى ما وراء البحار كجزء 
من خطة طموحة لتوسيع شبكة التجسس بحيث 
تناف�س وكالة االس�تخبارات المركزية “س�ي آي 
أيه”.وقالت صحيفة واش�نطن بوست إن مشروع 
التوس�ع يه�دف إلى تحوي�ل وكالة االس�تخبارات 
العس�كرية التي طغت عليها خالل العقد الماضي 
متطلب�ات حربي�ن، إلى جهاز تجس�س يركز على 
التهدي�دات الناش�ئة ويصبح أكثر قربا من “س�ي 
آي أي” ووحدات الكوماندوز العسكرية النخبوية. 
وم�ن المتوق�ع أن تض�م الوكالة العس�كرية نحو 
1600 عنصر ينتش�رون في مختلف أنحاء العالم، 
في ارتفاع غير مس�بوق لعناصر الوكالة الذين لم 

يتجاوز عددهم بالسنوات األخيرة المئات.
ويتضمن العدد اإلجمالي الملحقات العسكرية 
وأولئ�ك الذي�ن ال يعمل�ون بش�كل س�ري، غير أن 
مس�ؤولين أكدوا أن هذ التوس�ع س�يتم على مدى 
خمس س�نوات عبر نش�ر جيل جديد م�ن العمالء 
الذي�ن يعمل�ون بالخف�اء. وس�يخضع المنتمون 
أي”  آي  تدري�ب م�ن قب�ل “س�ي  إل�ى  للوكال�ة 
وس�يعملون غالب�ا مع قي�ادة العملي�ات الخاصة 
المش�تركة، ولكنه�م س�يتلقون أوامر التجس�س 
من قبل البنتاغون فقط. ويش�ير المسؤولون إلى 
أن م�ن أولوي�ات الوكالة التابع�ة للبنتاغون جمع 
المعلوم�ات عن الجماعات اإلس�المية المس�لحة 
بأفريقيا، ونقل األس�لحة من قبل كوريا الشمالية 

وإيران، والتطور العسكري بالصين.

ويعك�س توج�ه البنتاغ�ون إنش�اء م�ا 
تس�ميه الوزارة بجهاز الدفاع السري، أحدث 
وأكبر غ�زو أميرك�ي للعمل االس�تخباراتي، 
وكذل�ك ميول إدارة الرئيس ب�اراك أوباما إلى 
التجس�س والعم�ل الس�ري ب�دال م�ن القوة 
التقليدي�ة. وخالف�ا ل�� “س�ي آي أي” ف�إن 
وكالة االستخبارات العسكرية ليست مخولة 
بالقي�ام بعملي�ات س�رية بعي�دا ع�ن جمع 
المعلوم�ات، مث�ل هجمات الطائ�رات بدون 
طي�ار أو التس�ليح. غي�ر أن توس�يع نط�اق 
دور الوكال�ة العس�كرية قد يع�زز المخاوف 
م�ن أن يرافقه تصعيد ف�ي الضربات القاتلة، 
والعمليات األخرى التي تجري بعيدا عن أعين 

الرأي العام.

      المستقبل العراقي/وكاالت

قالت المحكمة الدس�تورية العليا المصرية، 
أم�س األحد، في بيان حصل�ت انها علقت عملها 
الج�ل غي�ر مس�مى بس�بب احتجاج�ات ح�ول 
مبناه�ا ووصف�ت االحتجاج�ات بأنه�ا “اغتيال 
معن�وي لقضاته�ا”. وأضاف البي�ان أن القضاة 
تبي�ن لهم ل�دى اقترابهم م�ن المبن�ى أن خطرا 
يتهدد س�المتهم “ف�ي ظل حالة أمني�ة ال تبعث 

على االرتياح”.
ان  أعل�ن  ق�د  المص�ري  التلفزي�ون  وكان 
المحكم�ة الدس�تورية العليا ارج�أت النظر في 
الش�ورى والجمعي�ة  دع�اوى بط�الن مجل�س 
التأسيسية، بسبب عدم تمكن القضاة من دخول 
المحكم�ة التي حاصرها مئات االس�الميين منذ 

ل، على حد قول محام. مساء امس األوَّ
ولم يحدد التلفزيون س�بب التأجيل او موعدا 
جدي�دا النعق�اد المحكم�ة الت�ي حاصره�ا منذ 
مساء السبت مئات من المتظاهرين االسالميين 
للضغ�ط عليه�ا م�ن اج�ل منعه�ا م�ن اص�دار 
حكمي�ن محتملي�ن ببط�الن القانوني�ن اللذي�ن 
شكل على اساسهما مجلس الشورى والجمعية 

التأسيسية.
لك�ن اح�د المحامي�ن الذي�ن خرج�وا م�ن 
المحكمة قال للصحافيين ان “س�كرتير الجلسة 
ابلغ المحامين بتأجيلها لعدم استطاعة القضاة 

دخول المحكمة”.
ورفع المتظاهرون االسالميون الذي تجمعوا 
امام المحكمة الفت�ة كتب عليها “وما الحكم اال 

لله”، كما رفعوا صور الرئيس المصري.
ويأت�ي تأجيل جلس�ة المحكمة الدس�تورية 
بتعطي�ل  االس�الميون  يتهمه�ا  الت�ي  العلي�ا، 

مؤسس�ات الدول�ة المنتخب�ة ف�ي ظ�ل تصعيد 
جديد لالزمة السياس�ية االسوأ منذ تولي الرئيس 
المص�ري محم�د مرس�ي الس�لطة بع�د ان دعا 
مساء السبت الى استفتاء في 15 الشهر الجاري 
على الدس�تور الذي ترفضه كل القوى واالحزاب 

غير االسالمية.
واصدر حزب الدستور المعارض الذي اسسه 
المدي�ر الع�ام الس�ابق للوكالة الدولي�ة للطاقة 
الذري�ة محمد البرادع�ي بيانا ليل الس�بت االحد 
اع�رب فيه ع�ن “ادانت�ه القوية الق�دام الرئيس 
محمد مرس�ي على دعوة المصريين لالس�تفتاء 
لجن�ة  أعدت�ه  ال�ذي  الدس�تور  مش�روع  عل�ى 
تأسيس�ية مطعون في شرعيتها أمام القضاء”. 

وق�ال ان�ه “ي�رى في تل�ك الدع�وة دف�ع لمصر 
نحو أزمة لم تش�هدها البالد م�ن قبل على مدى 
تاريخها”. كما اصدرت حركة 6 ابريل بيانا دانت 
فيه قرار الدعوة الى االس�تفتاء. واعلنت الحركة 
“االس�تمرار ف�ي اإلعتص�ام في مي�دان التحرير 
والزحف على قصر اإلتحادية الس�قاط دس�تور 
اإلخوان و اإلعالن الدستوري والتنسيق مع باقي 

عام”.الق�وى للدع�وة لعصيان مدني 
الحركة في بيانها  واكدت 

ان “مس�يرتها س�تكون 
مح�ذرة  س�لمية”، 
م�ن “اي اعت�داء عل�ى 

ال�رد  ألن  المتظاهري�ن 

سيكون غير متوقع”.
وكان�ت االزم�ة تفج�رت اثر اص�دار الرئيس 
المصري اعالنا دس�توريا في 22 تش�رين الثاني 
الماضي حص�ن بموجبه قراراته ض�د اي رقابة 
التأسيس�ية  الجمعي�ة  حص�ن  كم�ا  قضائي�ة. 
ومجلس الش�ورى من اي ق�رار قضائي محتمل 
بحلهما. واثار االعالن ازمة بين مرسي واالحزاب 
والق�وى غير االس�المية الت�ي حش�دت الثالثاء 
الماض�ي قراب�ة 300 ال�ف متظاه�ر لالحتجاج 
عل�ى ه�ذا االعالن. كم�ا اثار االعالن الدس�توري 
ازمة م�ع القضاء الذين اعتبروه “اعتداء صارخا 
على القض�اء” وقرروا تعليق العمل في المحاكم 

احتجاجا.

ألن مظاهرات اإلسالميين تسببت بـ”اغتيال معنوي لقضاتها”

املحكمة الدستورية العليا يف مرص تعلَّق أعامهلا “ألجل غري مسمى”

ً
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      بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الصحة عن انطالق الحملة الوطنية 
للتلقيح ض�د مرض الحصبة المنف�ردة والمختلطة 
لالطفال للفئة العمرية من 6 أش�هر الى 5 س�نوات 

في البالد. 
ونق�ل بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس عن المتحدث الرس�مي باس�مها 
الدكت�ور زي�اد ط�ارق قول�ه ان “الحمل�ة انطلقت 
اعتبارا من اليوم االحد )أمس( ولمدة خمس�ة عشر 

يوما عمل فعلي كجزء من خطة وزارة الصحة إلزالة 
مرض الحصبة من العراق”. 

فيما ذكر مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور 
حس�ن هادي باق�ر ان “الدائرة انهت اس�تعداداتها 
لتنفي�ذ الحملة ومن ذل�ك تهيئة كمي�ات كافية من 
اللقاح المس�تورد من ارقى المناشئ العالمية والتي 
اجري�ت الفحوص�ات عليه�ا ف�ي مختب�رات وزارة 
الصحة، فضال عن تس�مية م�الكات طبية وصحية 
واداري�ة لتنفيذ الحملة من خالل فرق صحية جوالة 
تقوم بالتلقيح م�ن دار الى دار باالضافة الى الفرق 

الثابتة في المراكز الصحية”، مشيرا الى ان “الحملة 
ته�دف الى تلقيح االطفال ممن هم دون الخامس�ة 
من العمر في المحافظات كافة، حيث سيتم تلقيح 
االطفال من 6 اش�هر الى عمر س�نة بلقاح الحصبة 
المنف�ردة، فيم�ا يتم تلقيح االطفال من عمر س�نة 
واحدة وحتى 5 س�نوات بلق�اح الحصبة المختلطة، 
وبغ�ض النظر ع�ن الموق�ف التلقيحي الس�ابق، اذ 
تعتب�ر جرعة تعزيزية”. ودعا باق�ر اآلباء واألمهات 
إل�ى التع�اون مع الف�رق الصحية من خ�الل تهيئة 

االطفال لغرض تلقيحهم.

      بغداد / المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة التجارة تس�لمها أكثر م�ن 20 ألف طن من 
محصول الش�لب م�ن 3 محافظات منتجة له�ذا المحصول 
للموس�م التس�ويقي الحال�ي. وق�ال بي�ان لل�وزارة تلق�ت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه أمس ان المراكز التسويقية 
التابعة إلى الش�ركة العامة لتجارة الحبوب، إحدى ش�ركات 
وزارة التج�ارة، تواص�ل أعماله�ا بتس�لم محصول الش�لب 

المحل�ي م�ن الفالحي�ن والمس�وقين للموس�م التس�ويقي 
الحالي في المحافظات الشلبية “الديوانية، النجف االشرف، 
المثنى”. ونقل البيان عن مدير عام الش�ركة العامة لتجارة 
الحبوب حسن اسماعيل ابراهيم قوله، إن “مجموع الكميات 
المس�تلمة في المحافظات الشلبية بلغت 20474 طنا لغاية 
الي�وم، توزعت 7804 ألف طن منها ف�ي محافظة الديوانية 
و12585 ألف طن في محافظة النجف األشرف و85 طنا في 

محافظة المثنى”.

التجارة: تسلم أكثر من 20 ألف طن من الشلبالصحة تطلق محلة التلقيح ضد احلصبة لألطفال
 من 3 حمـافــظــات

       بغداد / المستقبل العراقي

نفت هيئة الحج والعمرة ما تناولته 
بعض وسائل االعالم بشأن ارسال 750 
موظف�ا من الهيئ�ة للحج ه�ذا العام، 
مش�يرة ال�ى ان الهيئ�ة أرس�لت 450 
موظفا ادرايا لالش�راف على مس�اكن 
وطعام الحج�اج. وذكر بي�ان للمكتب 
االعالم�ي لهيئة الحج أم�س “رداً على 
ما نش�ر في قناة البغدادي�ة الفضائية 
ع�ن وكال�ة البغدادي�ة ني�وز م�ن ان 
الهيئ�ة العليا للح�ج والعمرة ارس�لت 
750 موظف�ا الى الحج لهذا الموس�م، 
وض�ح الناطق الرس�مي باس�م الهيئة 
ان المعلوم�ة غي�ر دقيق�ة وان الهيئة 
ترس�ل في كل ع�ام 450 موظفا اداريا 
لالشراف على مساكن واطعام الحجاج 
البعث�ة  وادارة  وتفويجه�م  ونقله�م 
والبعث�ة االعالمي�ة المرافق�ة وكذل�ك 
بعض م�ن موظفي الخط�وط الجوية 
العراقي�ة وش�ركة نقل ال�ركاب الدارة 
الطائ�رات والحاف�الت الخاصة بوزارة 
النق�ل وعددها 200 حافل�ة”. واضاف 
“كم�ا ان هنالك بعثة طبي�ة من وزارة 
الصحة بعدد 275 طبيب�ا ومالكا طبيا 
يراف�ق بعث�ة الح�ج العراقي�ة لتقديم 
الخدم�ات الصحية للحجاج العراقيين، 
باالضاف�ة الى ارس�ال الهيئ�ة عدد من 
الموظفي�ن لالش�راف عل�ى خدم�ات 
شركات العمرة في موسم العمرة الذي 
يس�تمر لمدة سبعة اش�هر”. وبين أن 
“القان�ون يس�مح بإرس�ال الموفدين 
عل�ى نفقة الدائ�رة، وفي الوق�ت ذاته 
فإن الهيئة تقوم منذ اعوام بنقل هؤالء 
الموظفي�ن بطائراته�ا الخاص�ة التي 
تمتلكه�ا وعدده�ا خم�س طائ�رات”، 
متمني�ا من “االخ�وة االعالميين توخي 
الدقة في نشر المعلومات واالستفسار 
م�ن الدائرة االعالمية في الهيئة التي ال 

تكتم أية معلومة عن وسائل اإلعالم”.

احلج والعمرة تنفي 
إرسال 750 من موظفيها 

ألداء احلج

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا وكي�ل أمان�ة بغداد للش�ؤون 
المروري�ة  اللجن�ة  رئي�س  البلدي�ة 
ش�ركات  الكعب�ي  نعي�م  المش�تركة 
االتحاد االوربي الى المش�اركة الفاعلة 
ف�ي مش�اريع اع�ادة اإلعم�ار والبناء 
واالستثمار في العاصمة بغداد. جاء ذلك 
خالل زيارته على رأس وفد رسمي ضم 
اعضاء من اللجنة المرورية المشتركة 
المؤلف�ة م�ن امان�ة بغ�داد ومديري�ة 
المرور العامة ومجلس محافظة بغداد 
ال�ى العاصمة النمس�اوية فيينا ضمن 
زي�اره تش�مل ايضاً جمهوري�ة المانيا 
االتحادية لالطالع على احدث التقنيات 
المس�تخدمة ف�ي ادارة حركة الس�ير 
والم�رور وتخطيط الش�وارع وتأثيثها 
بالعالم�ات المرورية واالرش�ادية على 
المتبع�ة ف�ي  وف�ق اح�دث االنظم�ة 
الدول االوربي�ة ومنها النظام المروري 
الذك�ي. ونقل بيان ألمان�ة بغداد تلقت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي”  “المس�تقبل 
أم�س ع�ن ع�ن الكعب�ي قول�ه خالل 
زيارته لمقر ش�ركة سواركو االلمانية 
ولقائه ع�دداً من المس�ؤولين فيها ان 
“امان�ة بغداد تس�عى الى اس�تقطاب 
الشركات العالمية المتخصصة السيما 
الشركات االلمانية لإلفادة من خبراتها 
الطويل�ة في مج�ال تأثي�ث وتخطيط 
الشوارع الرئيسة والفرعية والمطارات 
وط�رق الم�رور الس�ريعة وتجهيزه�ا 
واالرش�ادية  المروري�ة  بالعالم�ات 
االلكترونية واس�تخدام االصب�اغ التي 
تتالءم وطبيعة أج�واء العاصمة بغداد 
م�ن  وغيره�ا  الصناعي�ة  والمطب�ات 
الكعب�ي  وبي�ن  الحديث�ة”.  التقني�ات 
ان “اعتم�اد ه�ذه التقني�ات سيس�هم 
بش�كل فاعل في تنظي�م وادارة حركة 
الس�ير والم�رور ف�ي العاصم�ة بغداد 
واالس�تخدام األمث�ل للط�رق وتوفي�ر 
الجه�د والوق�ت وتقليل الح�وادث الى 
جانب فك االختناقات المرورية وتأمين 
انس�يابية لحركة الس�ير في المحاور 

ف�ي  المهم�ة  والتقاطع�ات  الرئيس�ة 
جانبي الكرخ والرصافة”. واش�ار الى 
“عزم امانة بغ�داد اقامة مصنع جديد 
للعالمات المرورية عل�ى غرار المعمل 
القدي�م الذي انش�ئ في مدين�ة بغداد 
خ�الل ثمانيني�ات الق�رن الماضي من 
قبل ش�ركة سفاركوفس�كي االلمانية 
واإلفادة من خبرات ش�ركات س�واركو 
في انشاء هذا المصنع النتاج ما يؤمن 
العراق  احتياج�ات جميع محافظ�ات 
فضالً عن العاصمة بغداد من العالمات 
لتأثيث شوارعها  المرورية واالرشادية 
ال�ى جانب تدري�ب م�الك عراقي على 

ادارة وتشغيل هذا المصنع”. 
وأكد الكعبي خالل لقائه مس�ؤولي 
الش�ركة االلماني�ة ض�رورة التواص�ل 
وعق�د اللق�اءات الثنائي�ة للتوصل الى 
اتفاق وصيغة عمل لإلفادة من خبرات 
هذه الشركة التي تجهز عدداً كبيراً من 
دول العالم بينها دول االتحاد االوروبي 
باألصب�اغ  وآس�يا  االوس�ط  والش�رق 

والعالمات الخاصة بالشوارع من خالل 
امتالكها الكث�ر من ثمانين مصنعاً في 
مختلف دول العال�م”. كما اطلع الوفد 
خالل زيارت�ه ألحد المصانع في مدينة 
عملي�ة  عل�ى  النمس�اوية  امش�تتين 
تصنيع الحبيبات الزجاجية التي تدخل 
في صناع�ة االصباغ الحرارية والباردة 
المس�تعملة ف�ي تخطي�ط الش�وارع. 
وكان وفد اللجنة المرورية المش�تركة 
ال�ذي ض�م 15 عضواً من المهندس�ين 
واالختصاصيي�ن ق�د وص�ل العاصمة 
النمس�اوية فيين�ا مس�اء الجمعة في 
زي�ارة رس�مية تس�تغرق أيام�ا ع�دة 
بدعوى من مجموعة شركات سواركو 
االلمانية لالطالع على عدد من مصانع 
الش�ركة المذكورة المنتش�رة في عدد 

من المدن النمساوية وااللمانية.
من جانب آخر، واصلت امانة بغداد 
اعم�ال تنفيذ مش�روع الخ�ط الرئيس 
الجنوب�ي الغربي الناق�ل لمياه الصرف 
الصحي في جانب الكرخ من العاصمة. 

وذك�رت بيان األمانة إن “دائرة مجاري 
بغ�داد بالتع�اون مع احدى الش�ركات 
المتخصص�ة  تنف�ذ أعم�ال مش�روع 
الخ�ط الرئي�س الناقل لمي�اه الصرف 
الصح�ي واالمط�ار الجنوب�ي الغرب�ي 
الذي يخدم اكثر من 17 محلة س�كنية 
واقعة ضم�ن قاطع بلديت�ي المنصور 
والرش�يد”. وبينت ان “الخ�ط يبدأ من 
جنوب غرب محطة ضخ حي الخضراء 
ويخدم  المحالت 630, 638,634,632 
, 640 ضم�ن قاط�ع بلدي�ة المنصور 
 889  ,885  ,  887, والمح�الت881  
 865  ,875  ,873,  857  ,877  ,879
,853 ,847 ضمن قاطع بلدية الرشيد، 
وس�يتم ربطه بواس�طة تقني�ة الحفر 
المخفي  بالخط الناقل الغربي من جهة 
الخط السريع بغداد–كربالء الذي تعمل 
امانة بغداد على تنفيذه”. وأضافت إن 
“المشروع س�يتضمن انشاء محطات 
من الن�وع اللولب�ي بطاق�ة تصميمية 
تتراوح م�ا بي�ن 1400-1800 م3 في 

الس�اعة تحت�وي على ث�الث مضخات 
لكل محطة تم اس�تيرادها من ش�ركة 
“Rit2” األلمانية وستجهز بمنظومات 
معالجة الروائح، س�يتم استيرادها من 

الشركة االلمانية نفسها”.
إل�ى ذلك، نفذت امان�ة بغداد حملة 
االنف�اق  وغس�ل  لتنظي�ف  واس�عة 
والش�وارع  والمجس�رات  والجس�ور 
بلدي�ات  قواط�ع  ضم�ن  الرئيس�ة 
المنص�ور واالعظمي�ة والكرخ حفاظا 
عل�ى نظافته�ا وجماليتها. وبحس�ب 
البي�ان، نفذت دائ�رة بلدي�ة المنصور 
وتنظي�ف  لغس�ل  واس�عة  حمل�ة 
المجس�رات واالنف�اق الواقع�ة ضمن 
رقعتها الجغرافية باستخدام الجهدين 
مجس�ري  ش�ملت  والبش�ري  اآلل�ي 
الزه�ور واليرم�وك وتقاط�ع مجس�ر 
العدل ومدخل مجس�ر الخضراء ونفق 
الش�رطة ونف�ق صالح الدي�ن. وقامت 
مالكات دائرة بلدي�ة االعظمية بأعمال 
تنظيف جسر االعظمية “14 رمضان” 
الى نهاية س�احة الدالل ومجسر آفاق 
عربية الواقع في حي تونس وصوالً الى 
الوقف الس�ني مع مدخل شارع محمد 
القاس�م وش�ارع قناة الجيش، إضافة 
الى اعمال تنظيف نفق الطالبية ضمن 
محل�ة 309 ورفع االترب�ة والمخلفات 
وغس�ل نف�ق المعه�د القضائ�ي قرب 
جام�ع النداء وجس�ر 48 ف�ي منطقة 
 318،324 محلت�ي  ضم�ن  الصلي�خ 
وجس�ر المحبة في منطق�ة الكريعات 
ضمن محلة 336 ونفق الش�عب نهاية 

شارع ابي طالب. 
ونف�ذت دائ�رة بلدية الك�رخ حملة 
مكثفة ش�ملت تنظيف وغسل مجسر 
ال�ذي  المتح�ف”  “س�احة  الع�الوي 
افتتحت�ه امانة بغ�داد مؤخرا وغس�ل 
مقتربات مجس�ر االذاع�ة والتلفزيون 
الذي ش�ارفت امانة بغداد على انجازه 
فض�اًل عن اعمال تنظيف وغس�ل نفق 
وجس�ر   207 محل�ة  ضم�ن  دمش�ق 
الس�نك وجس�ر  الجمهوري�ة وجس�ر 

الشهداء وجسر الباب المعظم.

أمــانـة بغـداد تـدعــو شـركــات االحتــاد األوروبــي
 إىل االستـثمــار يف العـاصـمـة

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مجلس القضاء االعلى ان ما انفقه خالل االش�هر الماضية من 
ه�ذا الع�ام كأجور اتع�اب للمحامي�ن المنتدبين وصل اكث�ر من مليار 
و270 مليون دينار، مش�ددا عل�ى ان هذه المبالغ صرف�ت من موازنة 

السلطة القضائية. 
ونقل بيان للسلطة القضائية تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه 
أمس عن الناطق الرس�مي باس�م مجلس القضاء القاضي عبد الستار 
بيرقدار قوله ان “المبالغ التي انفقت من موازنة السلطة القضائية على 
المحامين المنتدبين من بداية 2012 حتى نهاية الش�هر الماضي بلغت 

وثالثة 1,273,757,500 دين�ار، أي ملي�ار ومائت�ان 
وس�بعة  وس�بمعمائة  ملي�ون  وس�بعون 
دين�ار”.  وخمس�مائة  الف�ا  وخمس�ون 
واضاف بيرق�دار ان “هذه االموال صرفت 
عل�ى المحامين الذي�ن تنتدبهم المحاكم 
للدفاع ع�ن المتهمين في دوري التحقيق 
والمحاكم�ة مم�ن لم يس�تطيعوا توكيل 

محام عنهم لتأمين حق الدفاع وكفالة 
حقوق المتهمين”.

القضاء:  أكثر من مليار دينار ألجور 
املحامني املنتدبني

      بغداد / المستقبل العراقي 

بحث�ت وزارة التعلي�م العالي والبحث العلم�ي المخاطر التي تحيط 
بالمياه العراقية وس�بل معالجتها في ظل وجود معدل استهالك يومي 

مرتفع من الماء للمواطن العراقي. 
وقال بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس أن 
الوزارة نظمت ورش�ة عمل ح�ول الملوحة والمياه بمش�اركة باحثين 
من جامع�ات عراقية وعالمية. وألقيت في الورش�ة التي أقيمت ضمن 
فعاليات المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في العراق، الذي نظمته 
دائ�رة البحث والتطوي�ر، محاضرات عن المخاطر الت�ي تحيط بالمياه 
العراقية، وارتفاع نس�بة الملوحة فيها نتيجة لتفتت الصخور، وارتفاع 
منس�وب الم�اء االرضي ومي�اه الري، ومش�كالت الملوحة ف�ي العراق 
ومحاول�ة معالجته�ا بالط�رق العلمي�ة الحديثة للقض�اء على ظاهرة 
التصحر التي باتت تش�كل خطرا حقيقيا خالل السنوات المقبلة نتيجة 
ارتف�اع درجات الح�رارة وقلة المي�اه. ومن جانبه أوضح األس�تاذ في 
جامع�ة ليفرب�ول البريطاني�ة الدكتور راف�د الخض�ار أن المواطن في 
الع�راق يحت�اج الى ما يقرب م�ن 330 لترا من الماء كمعدل اس�تهالك 
يوم�ي، فيم�ا يحت�اج المواطن في انكلت�را الى ما يقرب م�ن 130 لترا 
يوميا، مؤكدا ان أهم ما يمكن من خالله الحفاظ على الثروة المائية هو 
ترشيد االستهالك. ودعت الورش�ة التي ضيفتها الجامعة التكنولوجية 
الى أهمية اتباع الطرق العلمية الحديثة لحل مشكلة الملوحة وضرورة 

ترشيد استهالك المياه الى المعدالت العالمية.

التعليم تنظم ورشة عمل عن املخاطر 
املحيطة باملياه العراقية

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 )50,000( خمس�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 17 / 12 / 2012 )على 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:-

1. تأمينات أولية قدرها )1 %( بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء.
2. كتاب براءة ذمة نافذة من الضريبة معنونة الى ديوان الوقف الشيعي.

3. تحديد مدة تنفيذ العمل.
4. هوية 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.
5. وصل شراء الكشف التخميني )النسخة األصلية(.

6. شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة مهنة المقاولين.
7. تكون األس�عار المقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وان يوقع على جميع مس�تندات العطاء 

ومختومة بختم المقاول ومدون فيه المجموع النهائي للعطاء رقما وكتابة.
8. تخض�ع المقاول�ة المنبثقة ع�ن هذه المناقصة للتعليم�ات الخاصة بتنفي�ذ العقود الحكومية 

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

10. تلتزم الش�ركة المتعاقدة القيام بالتأمين على اعمال المقاولة لدى ش�ركات التأمين المعتمدة 
من قبل وزارة المالية.

11. قائمة باالعمال المماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية.
12. على الش�ركة او المقاول بيان طريقة ومنهج تقديم العم�ل وتفاصيل ونوع المعدات المزمع 

استعمالها في تنفيذ العمل.
13. عل�ى الش�ركة او المقاول تقديم منهاج العم�ل مع تقديم وثائق  ومؤهالت الكادر الهندس�ي 

والفني واالداري العاملين رسميا في الشركة.
14. ال تقب�ل مراجع�ة المخولين بكتب من الش�ركة وتقب�ل فقط مراجعة الوكي�ل بوكالة قانونية 

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

E-mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com
• مالحظ�ة/ الدائ�رة غي�ر ملزم�ة بقب�ول اوط�أ العط�اءات.

• مالحظة/ في حال مصادقة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي  يليه.
• مالحظة/ اس�تنادا الى كتاب وزارة التجاري المرقم 4969 في 10 / 2 / 2011 س�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.

ديوان الوقف الشيعي
قسم العقود احلكومية

إعالن مناقصة رقم )89 / 2012(
تعلن أمانة بغداد عن إعادة إعالن مناقصة )تنفيذ ش�بكة مجاري على إفراز ضمن  محلة 893(  ضمن تخصيصات تنمية 
األقاليم لعام 2012 المادة )9( نوع )8(ت نوع )30( فعلى الراغبين باالش�تراك في المناقصة من الش�ركات والمقاولين من 
ذوي الخبرة واالختصاص مراجعة مقر ديوان أمانة بغداد / الطابق األول / قسم العقود العامة والكائن قرب ساحة الخالني 
لغ�رض الحصول على وثائ�ق المناقصة  وتقديم العطاءات لقاء مبلغ قدره )50000( خمس�ون ألف دينار غير قابلة للرد إال 
في حالة إلغاء المناقصة ، وتقدم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم مس�جل عليه )اس�م ورقم المناقصة، عنوان الشركة 
الكام�ل والبريد االلكتروني لها مع تثبيت ع�دد أوراق العطاء والتوقيع عليها كافة( متضمنا العرض الفني والتجاري على أن 

تقدم المستمسكات اآلتية ضمن أوراق العطاء:
1 � هوية تصنيف المقاولين الدرجة الثامنة / إنش�ائية نافذة ومجددة وهوية اتحاد المقاولين نافذة وقت تقديم العطاء 

إذا كان المقاول عراقيا .
2 � تأمين�ات أولي�ة بمبل�غ ) 1% ( من قيمة العطاء على ش�كل صك مص�دق أو خطاب ضمان صادر م�ن احد المصارف 

المعتمدة في العراق ألمر  )أمانة بغداد / الدائرة اإلدارية(  وبالدينار العراقي حصرا.
3 � براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات نافذة ومجددة وحسب النموذج المعتمد .

4 � النس�خة األصلية من وصل ش�راء وثائق المناقصة مع نس�خة من المستمس�كات الخاصة للمدير المفوض )بطاقة 
سكن � هوية األحوال المدنية � شهادة الجنسية العراقية( .

5 � يكون كتاب التخويل لممثل الشركة موقع ومختوم أما بالنسبة للشركات األجنبية يقدم كتاب تخويل لممثل الشركة 
موقع ومختوم ومصادق عليه من الس�فارة العراقية يخوله الش�راء والمراجعة في العراق مع إرفاق أوراق تأس�يس الشركة 

مصدقة أيضا وكتاب تسجيلها لدى مسجل الشركات في العراق إن كان لها فرع في العراق.
6 � تقديم عقد مش�اركة في حالة تقديم العطاء من قبل ش�ركتين او اكثر مصدق اصوليا عند قطع التندر وكذلك تصديق 

عقود االجارة التي ترفق في العطاء .
7 � تقديم منهاج تقدم العمل والكفاءة المالية للش�ركة والحس�ابات الختامية للثالث سنوات األخيرة مع شهادة  تأسيس 

الشركة مصدقة أصوليا. 
8 � تقديم أعمال مماثلة مؤيدة من قبل الجهات ذات العالقة. 

9 � تكون الشركة ملزمة بالتبليغ في حالة تغير عنوانها ويعتبر معتمد بالتبليغات في كل ما يتعلق بالمناقصة. 
10 � س�يهمل أي عطاء غير مس�توفي للش�روط المطلوبة في المناقص�ة علما أن الدائرة غير ملزم�ة بقبول أوطأ أو أي 

تحفظات  ترد فيها .
11 � يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر االعالن وأية مصاريف أخرى تترتب من جراء ذلك .

12 � ويكون موعد انعقاد المؤتمر الخاص باإلجابة عن االستفسارات الراغبين بالمشاركة هو في تمام الساعة العاشرة 
من صباح يوم األحد المصادف 23 / 12 / 2012 في مقر دائرة مجاري بغداد. 

13 � موع�د غلق المناقصة هو لغاية الس�اعة الواح�دة ظهرا من يوم األحد الموافق 30 / 12 / 2012 ويمكن للش�ركات 
المشاركة الحضور لفتح العطاءات في الموعد المحدد للغلق والية استفسارات أو معلومات تتم المراسلة على عنوان البريد 

االلكتروني لدائرة مجاري بغداد وقسم العقود العامة :
 Email:majari@amanatbaghdad.gov.iq

EMAIL:alukud@amanatbaghdad.gov.iq

أمانة بغداد
إعادة إعالن رقم )123 / 1 / 2012(

مدير قسم العقود احلكومية
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         بغداد/ المستقبل العراقي
اس�تبعدت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية أمس 

أن يش�هد الع�ام الجدي�د والدة العمل�ة 
العراقية الجديدة املحذوف منها األصفار 
البن�ك املرك�زي  الثالث�ة، مش�رة إىل أن 
العراقي كان يطمح إىل ان تتساوى قيمة 

الدينار الواحد بالدوالر الواحد.
وق�ال مق�رر اللجنة محم�ا خليل يف 
ترصيح ل�"شفق نيوز" أن "العام الجديد 
ل�ن يش�هد عملية إع�ادة هيكل�ة العملة 
العراقية بحذف االصفار الثالثة، وبالتايل 
لن يش�هد والدة العملة العراقية الجديدة 
بس�بب رفض الحكومة له�ذا املرشوع"، 

مبيناً أن "الحكومة ترى أن هذا العمل ليس 
من أولوياتها". وأضاف أن "لجنة االقتصاد واالستثمار 
دعم�ت هذا املرشوع بق�وة مع محافظ البن�ك املركزي 
ألن الغاية منه اقتصادي�ة بحتة وتتمثل يف الحفاظ عىل 
العمل�ة العراقية من التزييف والتل�ف والتزوير". ولفت 

خلي�ل إىل انه "كانت هن�اك دول لديها تج�ارب ناجحة 
يف ه�ذا املج�ال وقامت بإعادة هيكلي�ة عملتها وحذفت 
بع�ض االصف�ار، وكنا نس�عى للحذو 
حذوهم". وأوضح انه "بموجب املادة 
46 م�ن قانون البن�ك املركزي فان من 
صالحيات�ه إصدار العمل�ة الجديدة أو 
فئ�ات جدي�دة واملحافظة ع�ىل قيمة 
الدينار أم�ام العمالت األخرى". وتابع 
خليل أن�ه "كانت غاية البن�ك من تلك 
الخطوة هي أن تتس�اوى قيمة الدينار 
العراق�ي الواحد مع ال�دوالر األمركي 
الواح�د بعد ح�ذف االصف�ار وان يتم 
قط�ع الطري�ق عىل مروج�ي العمالت 
الزائف�ة، فضال ع�ن أن العملة الجديدة 
كان�ت غر قابل�ة للتلف بس�هولة". يش�ار إىل أن البنك 
املرك�زي العراقي بدأ بح�ث تعديل فئ�ات الدينار، العام 
امل�ايض، ومازال جانب كبر م�ن املدفوعات يجري نقدا 

نتيجة عدم تطور النظام املرصيف.

        ميسان/ المستقبل العراقي
توق�ع مدير زراعة ميس�ان املهندس ن�ارص مناتي 
زي�ادة املس�احات الزراعية ملحصويل الحنطة والش�عر 

للموس�م الش�توي الحايل. 
وق�ال منات�ي يف ترصي�ح 
صحف�ي أمس "ان�ه نظرا 
لوج�ود كمي�ات كبرة من 
املي�اه يف نه�ر دجل�ة ويف 
رواف�د الدويري�ج والطيب 
والس�ابلة لذلك قد نتجاوز 
الزراعي�ة  املس�احات 
أل�ف  ال��500  م�ن  أكث�ر 
دون�م ملحص�ويل الحنط�ة 
والشعر". وأوضح "إذا ما 

اس�تمر سقوط املطر قد نتجاوز حجم اإلنتاج عن العام 
امل�ايض بأرق�ام إضافية وهذا ينعك�س أيضا عىل حجم 
التس�ويق عن العام املايض"، مبينا انه وبالرغم من قلة 

الجرعات الس�مادية والتي بلغت 18 كغم واملفروض أن 
تك�ون 100 كغم للدون�م الواحد، فضال عن قلة س�ماد 
اليوري�ا التي بلغت 25 كغم قياس�ا إىل م�ا هو مطلوب، 
إال أن اس�تمرار س�قوط املطر 
ووجود الرطوبة يجعلنا نتوقع 
مس�توى  إىل  اإلنت�اج  زي�ادة 
أفضل. وطالب مناتي الحكومة 
املركزية ووزارة الزراعة بإطالق 
الش�توي  للموس�م  الق�روض 
خاص�ة الق�روض التش�غيلية 
لك�ي يس�تطيع الف�الح رشاء 
املبيدات واملس�تلزمات األخرى، 
مبينا ان خطة الوزارة تشر اىل 
تحديد مساحة زراعة محصول 
الحنط�ة التي تبلغ 256 ألف دونم أما الباقي فقد تحول 
إىل الش�عر بواقع 449 ألف دونم ونتوقع زيادة كبرة يف 

هذه املساحات من كال املحصولني.

       بغداد/ المستقبل العراقي
أكد الخبر االقتصادي ماجد الصوري أن تنفيذ تركيا 
ملرشوع سد "أليسو" س�يدمر اقتصاد العراق بالكامل، 
مبين�ا، أن نه�ر دجلة مه�دد بالجفاف الكام�ل اثر غلق 
س�د  "أليس�و". وقال الصوري يف ترصي�ح صحفي ان 
الزراعة مهددة باالنقراض إذا ما نفذت تركيا مرشوعها 

"أليس�و"، مؤك�داً: ان إغالق الس�د س�يؤدي إىل جفاف 
نه�ر دجل�ة وبالتايل جف�اف األرايض الزراعي�ة وتراجع 
املنتج الزراعي ودم�ار القتصاد العراق. وأكد: أن موقف 
الحكوم�ة العراقي�ة غر جاد ض�د تركي�ا ومرشوعها، 
الفت�ًا اىل ان تركي�ا مرصة عىل تنفي�ذ مرشوعها لخدمة 

مصالحها ولدمار اقتصاد العراق.
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برغم التفاؤل الدولي بما سيحققه االقتصاد العراقي العام المقبل

خبير: غياب سيادة القانون وسوء اإلدارة سيعوقان تنفيذ المشاريع االقتصادية
        بغداد/ المستقبل العراقي

توقعت مؤسس�ات اقتصادية دولية ب�أن يحقق العراق اعىل 
مع�دل نمو يف العالم خالل الس�نة املقبلة، مش�رة إىل أن نس�ب 
الناتج املحيل اإلجمايل سرتتفع بشكل كبر نتيجة لزيادة معدالت 
اإلنتاج والتصدير النفطي، الفتة إىل أن العراق سيحتل املرتبة األوىل 
يف حج�م النمو وزيادة معدل النات�ج املحيل اإلجمايل متفوقا عىل 
الصني وأم�ركا ومتقدما عىل أفضل ع�رشة اقتصاديات عاملية، 
ويف الوقت الذي ش�دد خالل�ه الخبر االقتص�ادي الدكتور كمال 
الب�رصي عىل رضورة رفع م�ؤرشات التنمية البرشية من خالل 
االس�تثمار يف البنى التحتية الرضورية لغرض الوصول إىل توفر 
االحتياجات األساس�ية للمواطن، لفت خ�راء اقتصاد اىل وجود 
مش�كلة مرتابطة بني الناتج املحيل اإلجمايل الذي يعتمد بش�كل 
أساس عىل عائدات النفط وبني معدالت النمو التي يؤكدون أنها 
لم تتحقق عن طريق القطاعات اإلنتاجية املختلفة سوى القطاع 
 America Merrill Lynch BAML النفطي. وص�در عن مرصف
يف الواليات املتحدة األمركية تقرير يبني أن العراق سيحقق أعىل 
معدل نم�و لعامي 2012-2013 عىل مس�توى العالم، وأظهرت 
بيان�ات وول س�رتيت املرصفي�ة Wall Street bank’s data بأن 
 GDP العراق س�يحقق أعىل معدل نم�و يف الناتج املحيل اإلجمايل
لعام 2012 والذي يبلغ 10.5باملئة، وتأتي الصني باملرتبة الثانية 
بمع�دل 7.7باملئ�ة، وان أفضل ع�رشة اقتصادي�ات يف العالم لن 
يتجاوز معدل نموها 5.5 باملئة للسنة نفسها. وأفاد املصدر ذاته 
أن يف الع�ام 2013 س�يحقق االقتصاد العراق�ي أعىل معدل نمو 
مس�او 8.2 باملئة وتليه الصني. ويف تقرير آخر لوحدة املعلومات 
االقتصادي�ةEeconomist" intelligent unit" توقع معدل نمو 
لالقتص�اد العراقي يبلغ 8.5 باملئة يف العام 2012 و 8.2 باملئة يف 
الع�ام 2013. ويف قراءة لهذه التوقع�ات يجد الخبر االقتصادي 
الدكتور كمال البرصي عضو هيئة أمناء املعهد العراقي لإلصالح 
االقتصادي أن النمو املتوقع يعود بش�كل رئيس إىل النجاح الذي 
حققت�ه وزارة النفط والذي أدى إىل الزيادة يف إنتاج النفط ألكثر 
م�ن 3.3 مليون برميل يف الي�وم، وقد تحقق ه�ذا التقدم نتيجة 
عقود ج�والت الرتاخيص الت�ي أبرمتها الحكوم�ة العراقية مع 
الرشكات النفطية العاملية لتطوير الحقول.وبرغم حجم التفاؤل 

الدويل بما س�يحققه االقتصاد العراقي خ�الل العام املقبل حذر 
الب�رصي من أن الحالة املتجس�دة بالزي�ادة املتصاعدة والهائلة 
للعوائ�د النفطي�ة، وتلك�ؤ القطاعني الع�ام والخ�اص يف تنفيذ 
املش�اريع الخدمية "التي من ش�أنها توفر الخدمات األساسية 
للمواطنني"، واستمرار الضعف يف تطبيق مفردات الحكم الرشيد 
وباألخص س�يادة القانون، جميعها عوامل يمكن أن تقود "عىل 
وفق دراس�ة أصدرها البنك ال�دويل هذا العام" إىل نتائج س�لبية 
يمكن أن تؤثر يف الواقع االقتصادي بشكل عام. ويوضح البرصي 
أن الع�راق تمك�ن م�ن تحقيق العديد من املكاس�ب السياس�ية 
التي أس�همت بدورها يف إنعاش الواقعني االقتصادي والتنموي، 
مشيدا باالنجازات التي قال: أنها أسهمت بشكل فاعل يف تحقيق 
نجاحات متنوعة للمدة من 2004 -2011، السيما خفض نسبة 
البطالة من 51 باملئة إىل 15 باملئة، وانحس�ار معدالت الفقر من 
54 باملئة إىل 23 باملئة، وتقليص نس�بة التضخم من 65 باملئة إىل 
6 باملئ�ة، فضال عن ارتفاع نس�ب الخدم�ات املقدمة للمواطنني 
كخدمات الرصف الصحي وش�بكة املج�اري التي ارتفعت من 6 
باملئة إىل36 باملئة، وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من3500 إىل 
7500 ميغاواط، وانتعاش حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل 
م�ن 3000 إىل 5000 دوالر، وكذلك انخف�اض الدين العراقي من 

127 مليار دوالر إىل 54 مليار دوالر.
ويرغ�م االنج�ازات االقتصادي�ة املتحققة خ�الل الفرتة من 
ع�ام 2004- لغاية العام 2011 وإس�هام تل�ك االنجازات بخلق 
اقتصاد رصني، إال أن البرصي يرى أن قدرة الحكومة عىل توفر 
الخدمات األساسية ما زالت دون املستوى املطلوب، عازيا ذلك إىل 
عدم حصول نقلة نوعية يف اإلدارة الرش�يدة للمؤسسات العامة، 
الفت�ا يف الوقت ذاته إىل أن 20 باملئة من العائالت غر راضية عن 
الخدمات الصحية واإلس�كان، و30 باملئة عن مستوى الخدمات 
التعليمي�ة، و60 باملئ�ة عن الخدمات األخرى كامل�اء والكهرباء. 
ويب�ني البرصي انه نتيجة لعدم النضج الرضوري لتعزيز برامج 
التنمي�ة البرشية وإصالح القوانني واإلجراءات الرضورية للدفع 
بعجل�ة االقتص�اد العراقي غدا البلد أمام مف�رتق طرق، الفتا إىل 
وج�ود جوانب متفائل�ة يف هذا األمر يمك�ن أن تحقق مزيدا من 
الرقي االقتصادي يف حال عمل العراق عىل رفع مؤرشات التنمية 

البرشية من خالل االستثمار يف البنى التحتية الرضورية لغرض 
الوصول إىل توفر االحتياجات األساسية للمواطن من الخدمات 
العامة السيما التعليم لرفع إمكانياته الفكرية والعلمية الداعمة 
للتطور وتحقيق الحكم الرشيد وسيادة القانون. وكذلك رضورة 
إصالح القوانني واإلجراءات التي باتت معيقة للتطور بغية خلق 
بيئ�ة داعمة للنه�وض بالنش�اطات االقتصادية إليج�اد قاعدة 
تنافس�ية يف عالم تس�وده العوملة. ووفقاً للرشطني أعاله توقع 
الب�رصي أن تتنوع نس�ب مكون�ات الناتج املح�يل بحيث تكون 
نس�بة إس�هام النف�ط دون 30 باملئ�ة، ومع فرض بل�وغ هذه 
الحالة يعني تحقيق قدر كبر من التطور والرفاهية االقتصادية 
للمواطن بحس�ب الخبر ال�ذي حذر يف ذات الوقت مما اس�ماه 
ب�"الفرص�ة الضائع�ة" التي ق�ال أنها الحالة الت�ي يتحقق بها 
إص�الح للقوانني الداعمة للتغير لك�ن بعيداً عن تحقيق التنمية 
البرشي�ة وس�يادة القانون. وأوض�ح البرصي ذلك بش�كل اخر 
حينم�ا قال: ان الحكومة تقوم باإلج�راءات الرضورية من قبيل 
ترشيع القوانني واالج�راءات الداعمة لإلصالح االقتصادي، لكن 

يبقى غياب سيادة القانون واإلدارة الرشيدة تحديا يف تنفيذ 
املش�اريع االقتصادي�ة بما فيه�ا البنى التحتي�ة. وعليه 

املحيل يتوقع أن تكون مس�اهمة النفط يف الناتج 
م�ن بأكثر من النصف. وأبدى البرصي مخاوفه 
حص�ول "خيبة األمل" التي أش�ار إىل انها 

الحال�ة الت�ي ال يتحقق به�ا إصالح 
للقوانني الداعم�ة للتغير لكن 
تتطور فيه�ا التنمية البرشية 

وس�يادة القان�ون. 
خيب�ة  وتأت�ي 
االمل من ان تقدم 

التنمية  مؤرشات 
وتوف�ر  البرشي�ة 
س�يادة  مل�كات 
واإلدارة  القان�ون 
الرش�يدة ال يج�د 
البيئ�ة  مقابل�ه 

القانونية الس�اندة والحاضنة للتغي�ر والتطور. ويتوقع حينها 
ان يكون هيكل اإلنتاج املح�يل اإلجمايل مهيمناً عليه بدرجة اقل 

القط�اع النفطي، وذلك بس�بب زيادة مس�اهمة م�ن قبل 
القطاع�ات األخرى نس�بياً. محذرا من 
تغلغل "اليأس" إىل املس�اعي الرامية 
إىل تحقيق قف�زات اقتصادية، مبينا 
ان هذا األمر يتم يف وقت ال تشهد فيه 
الس�احة العراقي�ة إصالح�ا للقوانني وال 
يح�دث خالله تط�ور يف التنمية البرشية 
وس�يادة القانون. يف هذه الحالة تكون 
نس�بة مس�اهمة قطاع النف�ط طاغية 
عىل بقية مكونات الناتج املحيل اإلجمايل 
وبأكث�ر من 50 باملئة، وهي الحالة التي 
يمر بها الع�راق بالوق�ت الراهن والتي 
تتص�ف بحس�ب الب�رصي بع�دم إقرار 
وترشيع القوانني املهم�ة كقانون النفط 
والغاز والبنى التحتي�ة وقانون األحزاب 

تدن�ي  واس�تمرار  وغره�ا، 
م�ؤرشات التنمي�ة البرشية 

"بس�بب ضع�ف تقدي�م 
الخدمات العامة".

ودعا الخبر إىل رضورة إيجاد حل 
حاسم وواقعي يتجسد يف تبني أسلوب 
جديد لإلرساع يف بن�اء البنى التحتية. 

وه�ذا الحل كم�ا يرى الب�رصي يتضمن 
تبني "عقود مش�اركة القطاع الخاص 
للع�ام" كخي�ار س�رتاتيجي يف املرحلة 
الحالية، وكبديل ألسلوب التعاقد القائم 

والذي من خالله يمكن تجاوز املشكالت 
التخصيص�ات  كفاي�ة  بع�دم  املتمثل�ة 

الحكومية، ومعالجة نقص كفاءة األداء 
يف تنفيذ املشاريع. ويمكن من خالل هذه 
العق�ود إعادة تأهي�ل القطاعني الخاص 
والعام، وذلك من خالل توأمة املؤسس�ات 
املحلي�ة مع ال�رشكات األجنبي�ة املتعاقد 

ثم�ار  وم�ن  معه�ا، 
ه�ذه العق�ود نق�ل 
التكنولوجي�ا وتقالي�د 

العمل الحديثة.

ذي قار/المستقبل العراقي
ق�ال مدي�ر هيئة حقول ذي ق�ار كريم ي�ارس ان ائتالف 
رشكت�ي برتون�اس املاليزي�ة وجابكس الياباني�ة انجز نحو 
70 % م�ن اعمال حفر برئي�ن نفطيت�ني اضافيتني احدهما 
تقييمي واالخر تطويري.وقدمت رشكة برتوناس عطاءاتها 
لثالث عقود منفصلة لتطوير الحقول خالل جولة الرتاخيص 

العراقية الثانية بعد االحتالل عام 2003.
وتق�دم ائت�الف تق�وده برتوناس بع�رض لتطوير حقل 
الغ�راف يف اليوم األول م�ن جولة العط�اءات يف كانون األول 
2009. وكان حقل الغراف أحد الحقلني األوليني الذين عرضا 
لتقديم العطاءات وتلقا عروضا بأس�عار منخفضة بش�كل 
مذهل.واضاف يارس "االئتالف مستمر بحفر 11 برئا يف حقل 
الغراف سيتم انجازها خالل العامني الحايل واملقبل حيث من 
املؤمل اضافة ث�الث ابار اخرى خالل العام الحايل"، موضحا 
ان "معدات وابراج حفر ذات تقنيات عالية ومتطورة وصلت 

وتس�تخدم الول مرة يف العراق".وكان االئتالف الفائز مؤلفاً 
م�ن برتون�اس بحص�ة 60 %، ورشك�ة جابك�س  اليابانية 
بحص�ة 40 %. وبموجب العقد فإن رس�م األج�ور هو 1.49 
دوالر لكل برميل مستخرج، ومستوى االنتاج املستهدف150 

ألف برميل يف اليوم الواحد.
 وبنينَّ ان "العمل يتواصل الكمال املنشآت السطحية ومد 
انابيب ترصي�ف النفط الثقيل والدراس�ات الخاصة بانبوب 
ترصي�ف النفط الخفيف الذي يرتبط مع مش�غل حقل بدرة 
النفط�ي"، فض�ال ع�ن "االنتهاء م�ن املس�وحات االولية يف 

مسار األنبوب".
ووقع�ت برتوناس أيضا عقد خدمة ملدة 20 عاماً لتطوير 
حقل مجنون، جنباً إىل جنب مع رشكة شل )Shell( العاملية 
للنف�ط. ويهدف امل�رشوع اىل زي�ادة االنت�اج اىل 1.8 مليون 
برمي�ل يومياً من 45 ألف برميل يوميا )2010(. وتقود ش�ل 
االئتالف وهي املش�غل بحصة 45% وبرتوناس 30%، وتتمتع 

الدولة العراقية بما تبقى من %25.
وذك�ر ان "خطط الرشكة املاليزي�ة تهدف لزيادة االنتاج 
اىل 35 ال�ف برميل يوميا خالل الربع الثالث من العام املقبل، 
لرتتف�ع اىل 50 ألف برميل يوميا".يذك�ر أن رشكة برتوناس 
-وهو اختصار لبرهاد الوطنية للبرتول- قد تأسست يف عام 
1974، وه�ي رشكة النفط الوطنية اململوكة للدولة املاليزية 
والرشك�ة األكث�ر ربحي�ة يف البالد.وتعمل ال�رشكات التابعة 
لرشكة برتوناس يف أكثر من 20 بلداً، وبشكل اسايس يف آسيا 
وأفريقيا. ول�دى الرشكة احتياطيات نفطية من تقدنَّر بأكثر 
م�ن 27 مليار برميل من املكافئ النفطي وهي منتج رئييس 

لغاز البرتول املسال والغاز الطبيعي املسال.
ويف ع�ام 2007 اعت�رت صحيف�ة فاينانش�ال تايم�ز 
برتوناس واحدة من "الشقيقات السبع الجدد"، وواحدة من 
رشكات الطاقة األكثر نفوذا من خارج دول منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.

"فينسونتي" تمنح الحفر العراقية شهادة الجودة

رفع الطاقة اإلنتاجية في مصفاة تكرير البصرة

بينما تعمل على استخراج 1.8 مليون برميل يوميا من حقل مجنون

بتروناس الماليزية تنجز 70 بالمئة من أعمال حفر بئرين وتقترب 
من أنجاز 11 بئرا في حقل الغراف

         بغداد/ المستقبل العراقي
ق�ال املدير الع�ام ملصايف الجنوب يف الب�رصة املهندس 
عبد الحس�ني نارص ب�أن مس�تويات اإلنت�اج يف مصفاة 
التكري�ر يف البرصة س�رتتفع إىل 240 ألف برميل يوميا يف 

الربع األول من العام 2013.
 وأض�اف أن الرب�ع األول م�ن الع�ام املقبل سيش�هد 
تشغيل وحدة تكرير جديدة بطاقة 70 ألف برميل ملصفاة 
الجن�وب لتكري�ر النفط الخ�ام البالغة طاقته�ا الحالية 
140 ألف برميل يوميا فضال عن اس�تمرار العمل إلضافة 
وحدات جديدة للبنزين«. وأضاف أن لدى الرشكة دراسات 
إلضاف�ة وح�دات جدي�دة جميعها قي�د الدراس�ة لزيادة 

الطاقات اإلنتاجية لسد متطلبات االستهالك الداخيل.
 إىل ذل�ك، بدأ العراق بحفر برئ ديم�ة النفطية الواقعة 
ش�مايل الب�رصة يف املنطقة املتاخمة مليس�ان، فيما يعمل 

عىل رفع االحتياطات يف برئ السندباد. 
ويس�عى العراق إىل زيادة إنتاجه وصادراته من النفط 

بعدم�ا وق�ع جوالت عدة م�ع كريات ال�رشكات العاملية 
لتطوير حقول النفط وحفر آبار.

وقال مدير الدائرة الفنية يف وزارة النفط فياض حسن 
النعم�ة أن "الوزارة بارشت وعر رشك�ة الحفر العراقية 
بحف�ر برئ ديمة، كما تس�عى إىل زي�ادة االحتياطيات من 
خ�الل املب�ارشة بحفر ب�رئ الس�ندباد وبواس�طة رشكة 
الحفر أيضا". وأضاف النعمة أن "االقتصاد الوطني يسر 
بخط�وات واثق�ة خاصًة يف املجال النفط�ي، حيث نتوقع 
خالل العق�ود املقبلة أن تكون نصف الص�ادرات العاملية 

من النفط هي من العراق".
ع�ىل صعيد متص�ل، حصلت رشك�ة الحف�ر العرقية 
عىل ش�هادة الجودة ال�ISO 9001 لعام 2008 من رشكة 
"فينس�وتي" املانحة لتكون الرشك�ة العراقية األوىل التي 
تحصل عىل هذه الشهادة التي تجعلها عىل خط املنافسة 

مع الرشكات العاملية العاملة يف هذا املجال. 
وقال مدير عام رشكة الحفر العراقية إدريس محسن 

اليارسي أن "هذا اليوم يعد ثمرة لتسعة أشهر من العمل 
املثابر وتحقيق املتطلبات التي تقتضيها عملية الحصول 
عىل ش�هادة الج�ودة العاملية وهو طريق طويل اس�تلزم 

إجراء تغيرات كبرة". 
وتاب�ع "نحن نطال�ب وزارة النفط وجمي�ع الوزارات 
األخ�رى ب�أن تس�عى للحص�ول ع�ىل ه�ذه الش�هادة 
والشهادات العاملية األخرى التي أصبحت املقياس العاملي 
الذي يحدد كفاءة الرشكات ويمنحها املرشوعية املطلوبة 

لالستمرار يف العمل" بمجال الحفر. 
ولفت إىل أن "ه�ذا األمر جزء من التطور النوعي الذي 
يجب أن تحظى ب�ه الرشكات العراقي�ة لالصطفاف عىل 
خط املنافس�ة املرشوعة مع بقية الرشكات العاملية حيث 
تم الحصول عىل هذه الشهادة من جهة اعتماد بلجيكية 
ت�م بموجبه�ا من�ح الرشكة ش�هادة الج�ودة من رشكة 

"فينسوتي العاملية".

         بغداد/ المستقبل العراقي
كش�ف عضو لجنة االقتصاد واالستثمار الرملانية 
النائ�ب إبراهي�م الركاب�ي أن تطبيق قان�ون التعرفة 
الجمركي�ة ينتظ�ر إدخ�ال التكنولوجي�ا االلكرتوني�ة 
كنظام يمنع الفساد املايل واإلداري يف املنافذ الحدودية. 
وق�ال الركاب�ي يف بي�ان صحف�ي أم�س: إن تطبي�ق 
قان�ون التعرفة الجمركية ينتظر إدخ�ال التكنولوجيا 

االلكرتوني�ة كنظ�ام يمنع الفس�اد امل�ايل واإلداري يف 
املنافذ. وأوضح أن التعرفة الجمركية مهمة جداً، ألنها 

تسهم يف تنوع االقتصاد الوطني. 
وبني عضو لجنة االقتصاد واالستثمار الرملانية أن 
قانون التعرفة الجمركية تم ترشيعه وكان من املزمع 
العم�ل به منذ ش�هر تم�وز املايض، لكن ت�م الرتيث يف 

تطبيقه من أجل أمور فنية.

االقتصادية النيابية: 2013 لن 
يشهد والدة العملة الجديدة

التعرفة الجمركية بانتظار النظام االلكتروني

توقعات بزراعة أكثر من 500 
ألف دونم من الحبوب في ميسان

متخصص: ضرورة إيقاف "أليسو" 
بالوسائل الدبلوماسية مع تركيا
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بغي�ة الوصول اىل منجز أكثر تطورا وأكثر حرفية، تحول اإلبداع 
والعفوية يف صناعة الكلمة اىل مكينة وعلم معقد، فعندما تقرأ نص 
نق�دي، أو دراس�ة منجز تصاب بحالة من الذه�ول للكم الهائل من 
املصطلحات واملفردات الغريبة والت�ي تم نقلها وتعريبها من لغات 
أخرى، وتم الدفع بها واس�تخدامها لتوحي للقارئ بأنه أمام كاتب 
أو مؤل�ف او ناق�د خارق للعادة وقد جاء بما ل�م يصل إليه أحد من 
قبل يف التميز عند الطرح واالستدالل وطريقة الكتابة. لكن تساؤلك 
يكرب أكثر حول عدد القراء الذين س�يفهمون م�ا يراد بهذا النقد او 

بتلك الدراسة؟!.
يف الحقيق�ة تحولت بعض دراس�ات العلوم االنس�انية � بصفة 
عامة � يف أجزاء منها اىل دراس�ات لفك العقد والهالة الغامضة التي 
تحيط ببعض النصوص االبداعية. ولدى الكثريين اعتقاد بأن املبدع، 
والن�ص االبداعي ال يحتاج ملثل هذا التعقي�د اللفظي، والصعوبة يف 
صناع�ة الن�ص، حتى يثبت انه مبدع أو انه يكت�ب بطريقة مميزة. 
وال ش�ك بأن نج�اح الكاتب او املؤلف يتحقق م�ن خالل تمكنه من 
الوص�ول للقراء، وليس م�ن خالل ناقد يصفق له أو دراس�ة تمنح 
منج�زه النج�اح والتفرد. غني ع�ن القول أن هذا ال�رأي يوجد من 
يعارضه، لكن مالمسة حاجات املجتمع، والغوص يف ثناياه ووسط 
هموم�ه هي من امله�ام النبيل�ة التي يج�ب أن يتبناه�ا الكاتب او 
املؤل�ف، وبالتايل فإن املراهنة عىل النجاح الجماهريي والس�عي لها 
هي املعيار الحقيقي للتفرد مهما كانت الطريقة التي يس�تخدمها 

املؤل�ف يف منج�زه االدبي. ولتوضي�ح هذه الفكرة أكثر نستش�عر 
بقص�ص الكاتبة النمس�اوية الفريده يلينك، والتي ف�ازت بجائزة 
نوب�ل، وكتبت باللغ�ة األملانية، وكان�ت مؤلفاتها تعال�ج مواضيع 
عدة تتعلق بعذاب اإلنس�ان والظلم والفقر والحروب وآالم البرشية، 
وكانت مبتعدة عن األضواء، عندما قالت عن أدبها: “لطاملا حاولت يف 
كتاباتي أن أكون يف جانب الضعفاء، األدب ليس إىل جانب األقوياء”. 
لذلك فإن النقد يأتي تاليا أو تابعا � وإذا ش�ئت ثانويا � فاملنجز بعد 
تحقي�ق هدف الوصول إىل أكرب قدر من الق�راء واملتابعني واملهتمني 
بكتاباتك ومؤلفاتك، ويكون هناك شبه اهتمام أو إجماع جماهريي 
ع�ىل اإلعجاب بنصوصك او أي من منجزات�ك األدبية، وهو ما يعني 

وصول رسالتك وأفكارك وبالتايل وصول صوتك. 

 بال تهمي�ش

 وق�د يكون هناك الكثري من املؤلف�ني ممن قد يتفقون مع هذا 
ال�رأي، وهذا ليس في�ه أي إلغاء أو تهميش لوظيف�ة النقد، فالنقد 
ذا مهم�ة عريض�ة وكبرية ال تنحرص يف األدب وحس�ب. ويرى كثري 
من الدارس�ني يف هذا املج�ال أن من وظائف النق�د أن يقدم رؤية يف 
أي من املجاالت البرشية س�واء يف األدب أو السياس�ة أو املوس�يقى 
أوغريها من اإلبداعات اإلنس�انية، حيث يتن�اول مكامن قوة العمل 

وضعف�ه، ويف أحي�ان يقدم البدائ�ل والحلول عند وج�ود تقصري أو 
خلل، هذا فضال عن تس�ليطه للضوء ع�ىل املتميز والحث عىل مزيد 
من التطوير. وي�رى البعض أن النقد األدبي من مهامه تحليل كيف 
تحقق النجاح يف نص ما أو منجز، ويرشح أسباب قبوله جماهرييا، 
وباملثل يقوم بنفس املهمة عند الفش�ل، لذا تعترب نتائج أي دراس�ة 
نقدي�ة ليس�ت بالرضورة ممتعة وتج�د القبول عن�د الكاتب بل قد 
تك�ون س�يئة للمؤلف وغ�ري منطقي�ة وال ترقى للجهد ال�ذي بذله 
إلتمام منجزه األدب�ي. ولكن هذا األثر يجب أن ال يكون مبعث قلق 
أو ت�ردد عن�د كل من يم�ارس الكتابة. واملع�روف أن هناك كما من 
الدراس�ات واألصوات النقدية تنبأت بس�قوط كتاب ما، أو بفش�ل 
مؤل�ف ما، وكانت النتائ�ج مختلفة تماما، بل وبعيدة عن مثل هذه 

التوقعات، بل كان النجاح هو الحليف. 
البعض من النقاد يؤكد أننا ال يمكن املراهنة عىل ذائقة الجمهور، 
ب�ل هناك م�ن يذه�ب إىل أبعد ويج�رد الكتاب او الن�ص األدبي من 
النجاح والتميز حتى وإن وجد االنتشار. ويؤكد هؤالء النقاد أنه عىل 
امتداد املعرفة االنس�انية لم تكن عالمات التميز القبول واالنتش�ار 
الجماهريي ه�ي املعيار والحكم يف تقييم النص�وص، ويدللون عىل 
ذلك بأن وس�ائل االعالم قد تتدخل وتؤث�ر، كأن يتم تصميم حمالت 
إعالني�ة يك�ون له�ا الفض�ل يف تحقيق االنتش�ار واإلقب�ال لبعض 
النص�وص، لكنها تكون مثل فقاعة الصابون، فرسعان ما تختبء، 
أما املنجزات االدبية األصيلة فحتى وإن لم تجد االنتشار يف لحظتها 
ووقتها فالزمن يف صالحها وكفيل بأن يخرجها للنور، وهذا ما حدث 

مع كثري من املؤلفني الذين انترشت أعمالهم حتى بعد وفاتهم. 
ه�ذه اآلراء تحمل العديد من جوانب الصحة وأيضا تجد القبول 
لدى رشيحة واس�عة من املؤلف�ني عىل امتداد الكلم�ة، لكنه يف هذا 
اإلط�ار تبقى مس�ائل تحتاج ملزي�د من البحث والتقيص والدراس�ة 
والتدقي�ق وف�ق أس�اليب البح�ث العلم�ي املع�رف بها. م�ن هذه 
الجوان�ب محاولة تحديد متى يكون املنجز ناجحا ومتى نس�تطيع 
أن نش�ري لهذا النص بأنه يف غاية من اإلبداع؟ لكن من املسلّم به أنه 
يس�تحيل االتفاق أو حت�ى االقراب من االتفاق يف ه�ذا االطار، ذلك 
ان التفكري والتلقي والقبول وغريها.. هي من الجوانب الش�خصية 
الت�ي تختلف من ف�رد إىل آخر، وبالت�ايل تختلف ميوالتن�ا ورغباتنا 

وتقييماتنا للمنجزات األدبية ومدى قبولنا لها. 
لك�ن أن نب�دأ بالحركة العلمية وتحريك املياه اآلس�نة، خري من 
البق�اء والجمود يف وس�ط يحتاج للتغ�ري والتحريك الدائ�م، كعالم 

الكتابة والتأليف. 

  »كالم فا�ضي«!

هن�اك جانب آخ�ر من املعضلة م�ع النقد والنقاد حيث يش�عر 
البع�ض منهم أن ل�ه أهمية كبرية جدا لدرجة تف�وق أي مؤلف، بل 
تفوق املنجز األدبي أيا كان، وإذا تلقى الناقد من هؤالء نس�خة من 
كت�اب جديد كإهداء يهز رأس�ه ويقذف به بع�د تصفحه للحظات، 
ويعل�ق قائ�ال: “كالم ف�ايض”!.. مثل هذه املمارس�ة تح�دث دوما 
وبأش�كال مختلف�ة، وهي رغم مرارتها لدى كات�ب أخذ عىل عاتقه 
ه�م التأليف ثم ال يجد حتى كلمة نقد بناء، تكش�ف عيوبه وتدرس 
نصوصه وتس�لط الضوء عىل أف�كاره وآرائه، فإنه�ا أيضا تنم عن 
حس يفتقد الذوق والش�عور بمس�ؤولية القلم. مثل ه�ؤالء النّقاد 
يتجاهل�ون املؤلفني، ويتجاهلون تقديم أي دراس�ة أو رؤية نقدية 
عفوي�ة، اعتب�ارا للن�ص فق�ط ودون النظ�ر إىل املؤل�ف وم�ن هو 
وم�ن أين جاء؟ فال�ذي يحدث اآلن � يف كثري م�ن األحيان � تحكمه 
املعرفة الش�خصية، وهو ما يسمى بالشللية، فال يوجد نقد عفوي، 
يقدم دراس�ات دورية ويبحر ويتواكب مع حرك�ة التأليف والنرش، 

فريصدها ويحللها ويتلمس التطورات التي تحدث.
وإذا وج�د نوع من النقد يصطن�ع الجدية فأغلبه هو من النوع 
ال�ذي يمك�ن تس�ميته النق�د القايس، وه�و الذي يم�ارس تحطيم 
املنج�ز األدبي وتكس�ري أصابع املؤل�ف، وهذا الن�وع تحديدا يتجرد 
م�ن أي قيمة إنس�انية فيلق�ي بالنص يف أت�ون الهاوي�ة، ويصفه 

بالفش�ل، ويلغي بجرة قلم منج�زا أدبيا، دون 
النظر ألي عواقب نفس�ية ق�د تصيب املؤلف، 

يف الوقت ال�ذي يمكن ملثل ه�ذا الناقد أن يصل 
برس�الته النقدية إىل هدفه لو أنه س�لك منهجا 

راقيا ومتطورا، فالنقد السلبي قد يؤدي لحرمان 
الجمه�ور املتعط�ش للقراءة م�ن مؤلف وكاتب 

مب�دع، وذل�ك بقت�ل رغبت�ه يف الكتاب�ة والتأليف 
نتيج�ة لنظ�رة أحادي�ة للن�ص قدمه�ا ناقد غري 

مسؤول � دون تعميم � فالنقد الالذع جعل الكاتب 
الشهري توماس هاردي يرك الكتابة إىل األبد، والنقد 

القايس قاد الش�اعر توماس تشاترتون إىل االنتحار. 
لذلك فالنقد ليس وس�يلة لحش�د الكثري من الكلمات 

العنيف�ة املحملة بقاموس من التحقري ضد الكاتب أو 
منجزه مهما كانت نظرتنا ملا قدمه. 

هذه ليس�ت دعوة إللغاء النقد، فكما ال تس�تطيع 
منع الهواء، فأنت ال تستطيع منع النقد، إنما هي دعوة 

لتطوير آلياته وأدواته، ومثلما أن هناك حداثة يف املجاالت 
الحياتي�ة املختلفة، فيجب أن ال يكون النقد بمعزل عنها 

وه�و املرافق األبدي ألي إنتاج إنس�اني من�ذ األزل � حتى 
وإن كان�ت بالفع�ل توجد مدارس نقدي�ة حداثية. أيضا ال 

ب�د أن تلتصق بالنقد النظرة اإلنس�انية للمنجز والش�عور 

الدافئ به.
يجب أن نفهم النقد كدراسة املنجز بكل تجرد وهدوء، والتعمق 
يف أتونه ومحاولة تلمس جوانبه، وأنه أداة تعلمنا كيف نتذوق إبداع 
اآلخري�ن، أو تعلمن�ا طريق�ة التفك�ري يف النص ال�ذي أمامنا، ليس 
صحيحا أن مهمته إظهار عيوب النص.. سلبياته.. وسقطاته، فإذا 
كانت هذه وظيفة النقد، أو جانبا هاما من وظيفته فإننا نكون قد 
وضعن�ا أداة رقابية فوق رأس الكاتب يخش�اها ويخافها، يف الوقت 
ال�ذي أج�زم أن الكاتب واملؤلف العربي بصف�ة عامة لديه ما يكفي 

من الخوف.
ويف كل األحوال فإن اآلراء التي س�بقت، والتي تمت اإلش�ارة يف 
س�ياقها إىل أنها ال تقصد التعميم، فإنها تنطبق بشكل أسايس عىل 
تلك الكتاب�ات النقدية التي تحفل بها الصحاف�ة الثقافية، اليومية 
واألس�بوعية، فهي األكثر تأثريا واألش�د فتكا، أما الكتابات النقدية 
األكاديمية الخارجة من الجامعات )وخصوصا الرسائل الجامعية(، 
فإنها بطبيعتها أقرب إىل املوضوعية باعتمادها عىل مناهج مقاربة 
علمية ومعروفة، وتمتلك أدواتها املعرفية التي تشكل إضافة نوعية 

للمؤلف والناقد والقارئ عىل السواء.
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بعد ن�ضف قرن
كادر

فاطمة املزروعي

النقد ضد النقد 

حمل�ُت جن�ازَة عقل�ي مع�ي 
                                                          وِجْئُت�َك ف�ي عاش�ٍق ال يع�ي

�َك مي�زاَن م�ا أدَّع�ي�ِه  أحسُّ
                                                          إذا ك�ان ف�ي الله م�ا أدَّع�ي

أقي�ُس ِبُحبِّ�َك حج�َم اليق�ي�ِن
                                                         فُحبُّ�َك فيم�ا أرى مرج�ع�ي

خلعُت األساطي�َر عنِّ�ي 
                                                     س�وى أساطي�ِر عشِق�َك ل�م أخ�ل�ِع

وغصُت ِبجرحَك حيث الشمو
                                                     ُس ته�روُل ف�ي ذل�ك املط�ل�ِع

وحيث )املثلَُّث( ش�قَّ الطري�َق
                                                       أمام�ي إل�ى العالَ�ِم األرف�ِع

وعلََّمن�ي أن عش�َق )الحسي�ِن( 
                                                     انكشاٌف عل�ى شف�رِة املبض�ِع

فَعرَّْيُت روحي أم�ام الس�ي�وِف  
                                                       الت�ي الَتَهَمْت�َك ول�م تش��ب�ِع

وآمنُت بالعش�ِق نب�َع الجن�وِن 
�ْن َيع�ي                                                       فقد َب�رَِئ العش�ُق ِممَّ

وجئُتَك ف�ي نش�وِة الالَّعق�وِل
                                                     أج�رُّ جن�ازَة عقل�ي م�ع�ي!

أتيُت�َك أفت�ُل حب�َل ال�س�ؤاِل متى
ك العشُق يف أضلع�ي؟                                                       َضمَّ

لِق( جرَس العبو َعرَْفُتَك يف )الطَّ
                                                    ِر م�ن الرَّْح�ِم للعالَ�ِم األوس�ِع

ووَالِدَت�ي ِب��َك تح��دو املخ��اَض 
                                                    عل�ى ه�ودج األَلَ�ِم املُْم�ِت�ِع

وقد ِس�رَْت ِب�ي للهوى قبلم�ا 
                                                   يسرُي ِب�َي الج�وُع للمرَض�ِع..

لََمْسُتَك يف امله�ِد دفَء الحن�ا
�َي ، وامللف�ِع                                                    ِن عل�ى ث�وِب أُمِّ

ويف الرضعِة الِبْكِر أنَت ال�ذي
                                                     َتقاََط�رَْت ف�ي اللََّب�ِن املُوَج�ِع

وقبل الرضاعِة.. قبل الحلي�ِب..
                                                    َتقاَط�َر إِْسُم�َك ف�ي َمْسَمع�ي

ْقَت يف جوه�ري ساطع�اً  فأرَْشَ
                                                      ِبما َش�عَّ م�ن ِس�رَِّك امل�ودِع

بكيُت�َك حتَّ�ى غسل�ُت الِقم�اَط 
َتْي ُجرِْح�َك املُْش�َرِع                                                       عىل ِضفَّ

وما كنُت أبكي�َك ل�و ل�م َتُك�ْن
                                                      دم�اُؤَك ق�د أيقَظ�ْت أدمع�ي

�ضعر

محلت جنازة عقيل معي 

  فيديل �ضبيتي

ملاذا عىل املرء، س�واء كان متابعاً نهماً لألفالم السينمائية أو مشاهداً عادياً 
يختار من األفالم ما يناس�ب مزاجه وذوقه، أن يقرأ كتاب املفكر والفيلس�وف 
الفرن�ي إدغ�ار موران »نجوم الس�ينما«؟ ألنه ش�اء أم أب�ى هو-املرء- جرم 
من أجرام الكون الس�ينمائي الواس�ع الذي يس�بح فيه نجوم السينما ويبثون 
أش�عتهم. فالكائ�ن البرشي بات منذ اكتش�اف األفالم وتطوره�ا ودخولها كل 
منزل عرب شاشات التلفزيون، يحاول التماهي مع تفاصيل حياة النجوم سواء 
تلك التي يحيونها يف األفالم أو التي يعيش�ونها يف حياتهم الحقيقية املؤسطرة. 
وكم�ا يقول هرب�رت ماركيوز يف كتابه »اإلنس�ان ذو البعد الواح�د« إن امليديا، 
والسينما والتلفزيون أعمدة أساسية يف تحوير حياة معظم البرش خالل القرن 
العرشين عىل الش�اكلة التي يرتأيها كبار املنتجني وصانعي اإلعالم ورس�ائله، 
وبالتأكيد نجوم الس�ينما، الذي�ن منذ تتحقق نجوميتهم، يص�ريون فاعالً أول 
يف تكوين صورة البرش عن أنفس�هم والت�ي تنجذب إىل املماهاة بالنجم وكيفية 
وتقديم�ه  نفس�ه،  ع�ن  تعب�ريه 

لصورته عن ذاته كما يراها بعد تضخمها وانتفاخه�ا.
إذاً قراءة كتاب »نجوم السينما« الذي نقله الناقد 

الس�ينمائي إبراهي�م العري�س إىل العربي�ة وص�در 
ع�ن »املنظم�ة العربية للرجمة« - مركز دراس�ات 
الوح�دة العربية، ه�و بمثاب�ة الدلي�ل أو الخريطة 
للق�ارئ املتاب�ع أو الع�ادي، لفهم كيفي�ة صناعة 
النجوم يف أواسط القرن العرشين، والهدف من هذه 

الصناعة، باملعنيني السوسيولوجي واإلنروبولوجي، 
واإلعالن�ي طبعاً. وه�و أيضاً معجم فري�د من نوعه، 

)يف زم�ن ص�دوره بداي�ة الخمس�ينات م�ن الق�رن 
العرشي�ن( لتحلي�ل ظاه�رة النجم-الرم�ز، وتأثريه يف 

الجمه�ور، ويف رشح أس�باب انته�اء تل�ك الظاهرة مع 
نهايات الس�تينات، أو لنقل بعد انتح�ار مارلني مونرو. 

ه�ذا يف ما يخص القس�م الذي كتبه إدغ�ار موران، أما 
ق�د القس�م الذي أكمل فيه املرجم  لنا وا

السينمائي إبراهيم العريس رسد سري النجوم ونهايتهم، فتضمن 
س�رية واح�دة من أهم املمثالت يف الس�ينما العربي�ة واملرصية، أي 
س�عاد حسني التي انتهت حياتها السينمائية دفعة واحدة، قبل أن 
تنتهي حياتها الواقعية بطريقة مأس�وية هي االنتحار )بحسب ما 
انتهت إليه التحقيقات يف ظروف مقتلها(. وبالطبع فإن إيراد سرية 
س�عاد حس�ني بني س�ري النجمات األمريكي�ات واألوروبيات أضاف 
نكهة خاصة إىل الكتاب الذي يمكن نس�بته إىل موران والعريس معاً، 
يف النس�خة العربية طبعاً. فسعاد حسني يف فرة تألقها كانت نجمة 
النجم�ات بال منازع، وصارت مثال عدد كبري من الفتيات واملراهقات 
والنس�وة العرب، حتى يمكن القول إنها نثرت ش�خصيتها عىل نساء 
العال�م العرب�ي، وكان له�ذا النث�ر تأث�ريه االجتماعي البلي�غ )وهذا 

املوضوع يحتاج وحده إىل دراسة خاصة(.
ح�ني مثلّت س�عاد حس�ني أّول أدوارها يف »حس�ن ونعيمة« كانت 
يف الثامن�ة عرشة، وح�ني مثلّت دوره�ا يف أهل القّمة، كان�ت قد بلغت 
األربعني. وترّبعت بني هذين الفيلمني عىل عرش الس�ينما املرصية. وإن 
كان رحيله�ا يف لندن حصل ج�راء انتحارها أو ألي س�بب آخر، فُيمكن 
القول إنها عاش�ت، خالل الس�نوات العرش األخرية، حالة انتحار بطيئة 
ومؤملة، منذ عام 1991، إثر الفشل الذي كان من نصيب آخر أفالم مثلّتها 

ومنها »الراعي والنساء« و »الدرجة الثالثة«.

   النجوم والأحالم

يق�ول م�وران إن�ه يف البداي�ة كان�ت غاية آل�ة التصوير نس�خ الواقع 
ولكنها رسعان ما انرصفت إىل فربكة األحالم وبدت الشاش�ة وكأن واجبها 
تقدي�م م�رآة للكائن البرشي، فم�ا كان منه�ا إال أن زودت القرن العرشين 
بأنص�اف آلهة، وهؤالء هم النجوم. ويف تحليله لتل�ك الظاهرة يعترب موران 
أن موضوع�ة أو ظاهرة النجوم التي هي تعبري عن تطور تاريخي لالقتصاد 
الرأس�مايل والحض�ارة الربجوازية، إنما تس�تجيب لتطلع�ات إنروبولوجية 
عميقة تعرب عن ذاتها عىل صعيد األس�طورة والدين. فالنجم –الرمز والنجم 

–الس�لعة الل�ذان هما وجهان لحقيقة واح�دة يحيالننا إىل علم 
اإلنثروبولوجيا األساس�ية وإىل علم اجتماع القرن العرشين. 
»فالنج�وم كائن�ات تنتس�ب إىل الب�رشي والرم�زي يف آن، 
وتشبه يف بعض س�ماتها أبطال األساطري أو آلهة األوملب، 
مستثرية نوعاً من العبادة، بل نوعاً من الدين«، بحسب ما 
استنتج موران يف مقدمة الطبعة الثالثة لكتابه والصادرة 
يف ع�ام 1972. وه�ذا التحليل لظاه�رة النجوم واحد من 
األس�باب التي جعلت من الكتاب ع�ىل رغم مرور نصف 
ق�رن عىل صدور طبعت�ه األوىل، واحداً من أهم الكتب يف 
مجال نجوم الس�ينما وصناعتهم، وصناعة عالقتهم 
بجمهوره�م والعوام�ل السوس�يولوجية الت�ي 
تح�دد هذه العالق�ة. فتحليل 
موران املبكر هذا كان بمثابة 
انقالب عىل وظيفة الس�ينما 
»اإليهامي�ة«  أو  »املخ�درة« 
والتي تحيل مش�اهديها عىل 
عوال�م تبعدهم ع�ن واقعهم 
التحلي�ل  فج�اء  املعي�ش، 
أو  الوظيف�ة  تل�ك  ليخ�رّب 
ليعريها، وهذا أش�به بتحليل 
األح�الم ل�دى فروي�د، ال�ذي 
ح�ّول األحالم م�ن تهويمات 
طبيع�ة  يف  تدخ�ل  الوعي�ة 
النفس البرشي�ة، إىل مجموعة 
من اإلشارات النفسية أو البسيكولوجية التي تفرس الواقع الحقيقي بالالواقع، 
والعقالني بالالعقالني. املقصود هنا، أن تعرية الوهم هو كإزالة املساحيق عن 

وجه املهّرج... وهذا ما فعله إدغار موران بتحليله ظاهرة نجوم السينما.

      كتاب ل ميكن جتديده

ه�ذه الحقيقة دفعت موران إىل الق�ول أن كتابه ال يمكن تجديده أو إعادة 
كتابت�ه، فما قيل قد قيل وانتهى. ففي مقدمة املرج�م يقول إبراهيم العريس 
ان�ه خ�الل لقائه بإدغار م�وران يف مهرجان طنجة الس�ينمائي، س�أله بعض 
الصحافيني عن س�بب عدم تجديده كتابه منذ صدور طبعته األخرية، فأجاب: 
من يقرأ الكتاب س�يكون عنده الجواب. وبرأي املرجم فإن موران كان يقصد 
ان عقد الستينات كان آخر عقود زمن النجوم باملعنى الذي خلقته هوليوود منذ 
أواسط س�نوات العرشين من العقد الفائت حني اكتشفت مفاهيم مثل »الحلم 
األمريك�ي« و »النهايات الس�عيدة« و »لعبة التماهي ب�ني الجمهور ونجومه« 
بوصفها األس�اس يف تل�ك الحالة االس�تثنائية التي انخلقت يف عالم الس�ينما، 
جاعل�ة من النجوم أنصاف رموز. قال م�وران:  »لم يعد النجوم ما كانوا عليه، 
وليس فقط ألن نجوم الرياضة والتلفزيون وعارضات األزياء وسيدات املجتمع 
صاروا جميعهم نجوماً تضاهي رموز الس�ينما والغناء، بل كذلك ألننا إذا أخذنا 
بق�ول آندي وارهول، س�نجد أن التلفزيون يحّول كل ف�رد يف أيامنا إىل نجم ولو 
لربع ساعة من حياته«. ومن فكرة املصائر التي ختم بها موران كتابه الشهري، 
ينطلق العريس ليضع أمامنا ملحقاً خاصاً تحت عنوان »ملحق املرجم« ُيكّمل 
في�ه ما ب�دأه موران حتى ليب�دو امللحق وكأنه جزء من الكتاب، وليس قس�ماً 
مضاف�اً إليه، ه�ذا مع التأكيد أن لغة الرجمة هي نفس�ها لغ�ة كتابة امللحق، 
ف�ال يظهر أي فارق للق�ارئ )لغوياً( بني الجزء الذي كتبه م�وران أو ذاك الذي 
كتب�ه العريس. مل�اذا عىل املرء، س�واء كان متابعاً نهماً لألفالم الس�ينمائية أو 
مشاهداً عادياً، أن يقرأ كتاب املفكر والفيلسوف الفرني إدغار موران »نجوم 
الس�ينما«؟ ألن بعد قراءة هذا الكتاب تتغري طريقة مشاهدة الفيلم، يبدأ قارئ 
الكت�اب بتحريك كامريات عيني�ه من زوايا مختلفة حني ينظ�ر إىل النجوم، أي 

نوع من النجوم.

حيرضون  موران  "نجوم" إدغار 
جا�ضم ال�ضحيح
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اس�تطاعت الرواي�ة العربي�ة بع�د 
مرحل�ة صعودها وتس�يدها للمش�هد 
الثق�ايف العرب�ي يف العقدي�ن األخريين، 
أن تجت�ذب إليه�ا العديد من الش�عراء 
العرب، الذي أغرتهم مغامرة الرسد بأن 
يخوض�وا مغامرة التجرب�ة والتجريب 
يف ه�ذا املج�ال، ولعل الش�اعر اللبناني 
عباس بيضون واحداً من تلك االسماء، 
التي حاولت عرب روايتها الجديدة ألبوم 
الخس�ارة، أن تق�دم منجزه�ا الروائي 
الثان�ي يف ه�ذا الس�ياق، ال�ذي يطرح 
أكث�ر من س�ؤال، عن مدى نج�اح تلك 
التجارب، وقدرتها عىل اإلخالص للفني 
وال�رسدي فيه�ا أكث�ر م�ن إخالصه�ا 
للكتابة الس�ريية، التي تحتل مس�احة 

واسعة يف تلك األعمال. 
الش�ك يف أن التجري�ب يع�د ملمحاً 
واضح�اً يف كثري من التج�ارب الروائية 
اإلط�ار  ك�رس  ت�روم  الت�ي  الحداثي�ة 
الرسدي الواقعي يف نس�خته الش�ائعة 
عربياً، وه�ي محاوالت بقدر ما تعكس 
هاج�س البح�ث والتجدي�د، فإنها البد 
أن تعان�ي نتائ�ج تل�ك املح�اوالت عىل 
مستوى البنية الرسدية الحكائية 

للرواي�ة. لك�ن التجري�ب ال�ذي 
تقدمه مس�اهمات الش�عراء القادمني 
من خ�ارج التجرب�ة الرسدي�ة، البد أن 
يحمل مع�ه بعضاً من تأث�ريات الحقل 

اإلبداع�ي ال�ذي يع�د مجال�ه الحيوي 
كالش�عر عند عباس، حيث يظهر أثره 
يف اللغ�ة الش�عرية ذات اإليقاع الرسيع 
للرسد، والتقطيع املشهدي الذي منحه 
عناوين خاصة، مستبدال بها التقسيم 

التقليدي للرواية إىل فصول.

   مالمح التجريب 

 تقتح�م جمل�ة االس�تهالل ح�دث 
الرواي�ة املركزي م�ن دون مقدمات أو 
تمهي�د، كم�ا تفع�ل الرواي�ة الواقعية 
غالبا، حيث يرتكز هذا الحدث يف عرض 
الحالة الشعورية التي تنتاب املرء عادة، 
يف مرحل�ة خري�ف العمر، وه�و يعاين 
حياته ترشف عىل نهاياتها، بعد أن يبلغ 
الس�تني من العمر، إذ يب�دأ يدرك حجم 
الخس�ارة التي ب�ات يعيش�ها مع تلك 
الرسع�ة، التي باتت تتحرك فيها أعوام 
العم�ر يف ه�ذه املرحلة “مث�ل الجميع 
وصل�ت برسعة إىل الس�تينيات لس�ت 
متأكدا م�ن أن الزمن يم�ي بالرسعة 
الطفول�ة  يف  املراح�ل.  كل  يف  نفس�ها 
نس�تعجل الزمن، أم�ا اآلن فهو يجري 
خطفا. ال أعرف متى 

بدأ ذلك. أعرف أن 
من الجنون أن أفكر هكذا لكني مع ذلك 
أشعر أني مس�ؤول إىل حد ما وأنني لم 

أفعل شيئا لتأخريه”. 
إن ه�ذه اإلش�كالية الوجودية عىل 
مس�توى الوع�ي الذات�ي الح�اد لبطل 
الرواي�ة تمث�ل الب�ؤرة املرك�زي الت�ي 
يتح�رك معها وحولها ال�رسد الحكائي 
ووع�ي بط�ل الرواي�ة يف عالقت�ه م�ع 
العال�م وال�ذات، ما يجع�ل الكاتب 
عرب اس�تخدامه لضمري املتكلم 
الرواي�ة  عال�م  ع�ىل  يهيم�ن 
ويطبعها بطابعها االيديولوجي 
جمل�ة  م�ن  ابت�داء  الخ�اص، 
االستهالل األوىل يف الرواية، حيث 
يتخذ الرسد االستعادي لذكريات 
ووقائ�ع حيات�ه املاضية ش�كالً 
م�ن أش�كال املحاكم�ة لطبيع�ة 
ع�ىل  يهيم�ن  كان  ال�ذي  الوع�ي 
س�لوك تلك الش�خصية ومواقفها 
يف تل�ك املرحلة، التي يحاول اختبار 
عم�ق األلم الذي تركته عىل صفحة 
النف�س بالكتابة، وصوالً إىل إىل نوع 
من تصفيه الحساب مع تلك الحياة 
الت�ي عاش�ها أو كان م�ن املمكن أن 
يعيش�ها أو يحلم بأن يعيش�ها. وإذا 
كان العنوان الرئيس للرواية بما يمثله 
من إطار عام جام�ع واختزال مكثف 
ملضمون الرواية، قد أفصح عن املعنى 
ال�داليل واملح�وري لتل�ك الحي�اة التي 
عاش�ها بط�ل الرواية، فإن ما يس�عى 
الرسد لتحقيقه هو إعادة تجميع مزق 
ص�ور ه�ذا األلب�وم الكتش�اف صورة 

الرجل الذي كان يقتفي أثر ظله.

 �صورة القرين
يمثل القط نينو الذي يفتتح الكاتُب 
الرواي�ة بالحدي�ث عنه، وع�ن عالقته 
به، ش�خصية القرين التي تظل تالزمه 
عىل الرغم من مح�اوالت التفلت منها، 
باعتباره�ا الش�خصية الت�ي كان يرى 
فيه�ا الجان�ب ال�ذي ال يري�د أن ي�راه 
من ش�خصيته، كاملرض والش�يخوخة 
والوح�دة، ما جع�ل تل�ك العالقة تتخذ 
طابع�ا عدائي�ا، بحكم منافس�ته له يف 

الس�يطرة عىل املكان � البيت والرسير، 
لك�ن من دون أن يس�تطيع التجرد من 
مس�ؤولياته تجاهه بسبب مالزمته له 
بعد أن س�افر ولداه تاركني مس�ؤولية 

رعايته له. 
إن توظيف تلك الشخصية يف الرواية 
محاولة من الكاتب للكش�ف عن حالة 
االزدواجي�ة واالنقس�ام التي تعيش�ها 
تل�ك الش�خصية، العم�ر، والخوف من 
مواجه�ة الوض�ع الجدي�د له�ا يف هذا 
العم�ر، وعدم الرغبة يف االعرتاف به، ما 
يجعل تلك الش�خصية تمثل الشخصية 
األخرى التي ال يريد لها أن تحتل ساحة 
الوع�ي الحزين بمآالت العم�ر، لكنه ال 

يستطيع أن يلغيها من حياته. 
يس�تخدم الكات�ب ال�رسد بضم�ري 
املف�رد املتكلم، م�ا يجع�ل العالقة بني 
املتكل�م/ البط�ل واملتلق�ي يف الرواي�ة 
مبارشة، ويضفي عليها طابعا حميميا 
بس�بب إلغاء الحواجز بينهم�ا. ينتقل 
الس�ارد البط�ل ب�ني فص�ول الرواي�ة 
بحري�ة، فيق�دم يف البداي�ة مجموع�ة 
م�ن األح�داث والحكايات ع�ن حياته، 
ثم�ة  يك�ون  أن  دون  م�ن  وعالقات�ه 
ناظم له�ا أو راب�ط فيما بينه�ا، األمر 
الذي يضفي عىل تل�ك الحكايات طابع 
املج�اورة وليس الوح�دة، وهو ما يبدو 
واضح�ا يف كثري من أجزاء الرواية، التي 
ينتق�ل فيه�ا الكاتب ب�ني موضوعات 
وحكاي�ات مختلف�ة، وتج�ارب تجعل 
حرك�ة الزم�ن يف الرواي�ة تتخذ ش�كالً 
حلزونياً، تسمح له باالنتقال بني أزمنة 
وأحداث مختلف�ة. إن العالقة بني عتبة 
ال�رسد أو مقدماته، ونهاي�ات الرواية، 
تتخ�ذ طابعاً م�ن االتص�ال والرتابط ، 
يحاول من خالل�ه الكاتب أن يؤكد عىل 
وحدة هذا العمل، الذي ينطلق من وعي 
ال�ذات املع�ذب يف مرحل�ة متقدمة من 
العم�ر، تجعل بط�ل الرواية/ الس�ارد، 
وه�و يقف عند تخوم العمر، يحاول أن 
يعي�د بناء صورة الحياة التي عاش�ها، 
من خالل خلي�ط من الوهم والحقيقة، 
الدالة عىل معن�ى التجربة التي يحياها 

اإلنس�ان، بوصفها رحلة فيه�ا الكثري 
من الوهم الذي كنا عشناها به أو الذي 
لم نس�تطع أن نعيشه فيها، إضافة إىل 
الرغب�ة يف تأكيد هذا الوه�م وتعزيزه، 
وس�ط حالة البلبلة التي باتت تعيشها 
ال�ذات، وه�ي تح�اول ع�رب اس�تعادة 
ذكرياتها الكاملة أو الناقصة أن تخترب 
معناها وعمقه�ا وواقعيتها ودالالتها: 
“أجد كثرياً من أش�باه الذكريات، التي 
لم أعش�ها أو الذكريات التي ليس�ت يل 
تمام�ا أو الت�ي هرب�ت قب�ل أن تصبح 
ش�يئاً. أجد كثرياً منها، وأفاجأ بأنها ال 
ت�زال هناك، تنتظر م�ن يعثر عليها. يف 
الخامسة والستني ليس علينا أن نقوم 
بعملية اج�رتار طويل لحياتنا املاضية. 

يمكننا أن نكون أحراراً معها”. 
هكذا تبدأ الرواية يف تقديمشخصية 
بط�ل الرواية � الس�ارد فيه�ا، وتنتهي 
أيض�اً يف عرضه�ا للمآالت الت�ي انتهى 
إليه�ا عرب عالق�ة ال�ذات بالعالم، وهو 
يواج�ه حيات�ه الواقعي�ة أو املتخيل�ة، 
كاش�فاً عن ه�ذا الرتابط القائ�م فيها 
بني األلم بالجنون، باعتباره تجس�يداً 
حزيناً لحالة الش�عور بالخس�ارة، وما 
يتولد عنه من إحس�اس فادح بالزمن، 
بعد أن حفر مج�راه العميق يف حياته، 
األم�ر ال�ذي يجعله ي�درك أن�ه والقط 
نينو/ قرينه قد اس�تطاعا االس�تمرار 
كل هذا الزمن الطويل الذي عاش�اه يف 
خ�داع الحياة، عىل الرغم من األلم الذي 

عانياه فيها. 
إن الس�ؤال ال�ذي تح�اول الرواي�ة 
أن تجي�ب علي�ه، يتمثل يف ه�ل الحياة 
الت�ي نح�اول أن نس�تعيدها يف الكتابة 
ه�ي الحياة الحقيقي�ة أم تلك التي كنا 
نتأمل أن نعيشها أو كان من املمكن أن 
نعيشها، وإىل أي حد هي تشبهنا أو نحن 
نش�بهها، وكيف يمكن لنا أن نتقاس�م 
معها الذك�رى واأللم والوعي بوجودها 
وأرسارها السيما عرب عالقاتنا باآلخر/ 
املرأة واآلخر الذات األخرى/ القرين لنا، 
عندما نحاول أن نواجه ذاتنا وقد عرتها 

الكتابة من أوهامها تماماً؟.
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حامت ال�صكر  

الرواية الس�وداء هي االس�م � أو الوصف اآلخر 
باألحرى � للرواية البوليس�ية وتنويعاتها املمكنة، 
كرواية املخرب ال�رسي، وأدب الجريم�ة، والتحليل 
النف�ي للمج�رم، وح�ّل اللغ�ز، وأدب الس�جون، 
وغريه�ا م�ن الكيفي�ات املتواف�رة واملتحصلة، أو 
املتفرع�ة عن تل�ك الكتابة املتداولة من�ذ قرنني يف 

أوروبا وأمريكا.
 وكن�ُت قد تناولُت يف اس�تطرادات س�ابقة هذا 
الع�ام م�ا ُع�رف بالرواي�ة الجنائي�ة احتكاماً إىل 
ع�رض قدمه الزم�الء يف “االتحاد الثق�ايف” مللتقى 
خاص عىل هامش معرض الكتاب، ذكر املسهمون 
فيه أنهم ج�اؤوا إىل الرواية الجنائية من عملهم يف 
حقول مهنية تتصل مبارشة بكشف اللغز الجرمي 
بواس�طة األدلة الجنائية، والبصمات، واس�تخدام 
وع�رب  الحديث�ة،  والتكنولوجي�ا  الجين�ات  عل�م 
مشاهدات واقعية أخضعوها لتداولية مفاهيمهم 
املهني�ة، كم�رسح الجريم�ة والش�اهد الصام�ت 

وغريهما.
لك�ن انعق�اد مهرج�ان الرواي�ة البوليس�ية أو 
الس�وداء يف إسبانيا قبل أس�ابيع، وما صاحبه من 
عروض الفيلم األس�ود وإص�دار يومية الصحيفة 
الس�وداء، أعادت يل الرغبة يف مناقشة موقفنا من 
هذا النوع الروائي املهّمش يف أدبنا. وتس�اءلُت عن 
إمكان تفس�ري ذل�ك بضخامة نس�خة الواقع من 
الجريمة سياس�يًة واجتماعية ونفس�ية، بمقابل 
نسخة الفن التي ال تجد لها جدوى يف فضاء تفوق 
مفردات�ه أية مخيلة. لقد أراد منظمو املهرجان أن 
ُيغنوا تجارب الكتابة البوليس�ية وعرض تاريخها 
املقرتن بأسماء، مثل أجاثا كريستي وكونان دويل 
وموريس لوبالن وش�خوصها الشهرية، كشارلوك 
هوملز وأرس�ني لوب�ني، ورواده�ا مثل أدج�ار ألن 
بو الذي يق�ول بورخيس إن كتابات�ه تحافظ عىل 
النظام يف زمن الفوىض، وإنها إنجاز يس�تحق منا 

االعرتاف وال يخلو من استحقاق.
ويف مراجعة لس�بب نعتها بالرواية السوداء يرد 
تفس�ري طريف يتعلق باألجواء املظلمة أو ساعات 
اللي�ل التي تدور فه�ا األحداث، وربم�ا العمى عن 
رؤي�ة حل أللغ�از أحداثها وهوية ش�خوصها، ما 
يذكرن�ا بق�ول أح�د املهتمني به�ا ب�أن تفاصيلها 
تجعلك ترتك املصابيح مضاءة، كمعادل موضوعي 
للغموض والرع�ب والعتمة الت�ي تثريها قراءتها. 
فلماذا تضمر كتابتها يف أدبنا الرسدي قصة ورواية 

وفيلماً؟
يجد الدارسون ميالً لتصوير الجريمة يف كتابات 
روائيني مكّرسني كنجيب محفوظ والطيب صالح 
وفؤاد التكريل وس�واهم، لكنها ليست منتمية كليا 
الش�رتاطات البولي�ي أو الجنائي كنظ�ام يوحد 
العم�ل، ويتب�ع ذل�ك هشاش�ة الس�ينما املتعلقة 
بالجريمة وضعفها، ما الدور األخالقي الذي تؤديه 
عىل مس�توى التلقي. رغم أن قراءة أدب الجريمة 

شديدة السواد تلقى رواجا يف أوساط قرائنا.
لق�د ح�ر قراب�ة أربعمائ�ة كات�ب وكاتب�ة 
مهرج�ان الرواية الس�وداء وعرضت أفالم وُقدمت 
تجارب وش�هادات، لكن الكت�اب والفنانني العرب 
ليسوا يف سياقها، النشغالهم بمعاينة نسخ الواقع 
الكثيف واملدمر املعروض عليهم يف عصف برصي ال 
يجعلهم يرون سواه، كالضوء الباهر الذي يحجب 
الرؤية. هل السبب إذن يف الوازع األخالقي ورغبتنا 
يف تجمي�ل مجتمعاتن�ا وتربئتها م�ن الدنس، ظناً 
ب�أن الجريمة هي من صن�ع املجرم وحده، وليس 

للسواد املحيط بها من ذنب يف ارتكابها؟.

بي�صون  اخل�صارة" لعبا�س  "األبوم 
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مفيد جنم

واقع املرسح العراقي يف منتدى "بيتنا الثقايف" 

عبد الزهرة زكي

 يف البلِد الجميِل الذي يف جوارنا
 بش�ٌر َيقِت�لون

 وبرٌش ُيقَت�لون.
 يف بلِدنا الجميِل أيضا

 بش�ر َيقِت�لون
 وبرش ُيقَت�لون.

 يف البلد الذي يف جوارنا
 ضحَك برٌش عىل قتالنا

 وبكى برٌش عليهم.
 يف بلِدنا

 يضحُك برٌش عىل قتالهم
 وبرٌش يبكون عليهم.

 بلداٌن أخرى كثريٌة يف الجوار أيضاً
 فيها برٌش يبكون عىل القتىل

 وآخرون يضحكون.
 القتىل ستطويهم األرُض بنسياِنها

 ويظلُّ الدُم يشخُب من بني أسناٍن تضحك
 بينما يجري نهُر دٍم أسوَد من دموِع البّكائني نحَو املستقبل

 يف ذكرى بلداٍن كانت هنا
 عىل هذِه األرِض التي طحنتها األحقاد.

عن بلدنا والبلد
 الذي يف جوارنا

األلـم الذي يرتب حياتنا

خا�س ـ امل�صتقبل
التقت مجموعة م�ن الفنانني املرسحني يف 
منت�دى  " بيتن�ا الثق�ايف " يف س�احة االندلس 
صباح السبت املايض ليناقشوا يف ندوة حوارية 
اهم املشاكل التي تعرتي املرسح يف العراق بعد 

التغيري الذي حصل يف 2003.
وس�اهم يف الندوة الفنانون : عزيز خيون، 
كاظم النّصار، سعد عزيز عبد الصاحب، جمال 
الشاطي، وقام بادارتها الفنان طه رشيد الذي 
رحب بالحضور وبزمالئ�ه املرسحيني ومؤكدا 
ع�ىل اهمية التغي�ري الذي حصل يف 9 نيس�ان 
2003، وال�ذي م�س بعمق املجتم�ع العراقي 
سياس�يا واقتصادي�ا وثقافي�ا، حي�ث لم يعد 
هن�اك حزبا واحدا او قن�اة فضائية واحدة بل 
تعددت وس�ائل نقل الع�راق اىل كيان جديد لم 
يألف�ه من قبل، والذي تمي�ز بوجود عدد كبري 
من االحزاب املأتلفة يف كيانات سياس�ية وعدد 

اكرب من الصحف والفضائيات .
وألول م�رة يتوجه العراقي�ون اىل صناديق 
االنتخابات ليختاروا من يمثلهم من اجل ادارة 
الوط�ن . وتس�اءل طه رش�يد عن م�دى تأثر 
الفن بش�كل عام واملرسح بشكل خاص بهذه 
املتغ�ريات . وطرح نقطة ثاني�ة للنقاش وهي 
اختف�اء الف�رق االهلية من املش�هد املرسحي 
والت�ي نحتاجها الي�وم بالحاح، اكث�ر من أي 
وقت مىض، بس�بب العدد الكب�ري من الفنانني 
املرسحي�ني ، الذي�ن ال يمك�ن ان يس�توعبهم 

مرسح واحد وهو املرسح الوطني .
كان اول املتحدث�ني الفن�ان عزي�ز خيون، 
مرسحي�ة  ع�روض  وج�ود  اىل  اش�ار  ال�ذي 
مشاكس�ة وعني�دة قب�ل 2003، رغ�م تلويح 
النظ�ام الدكتات�وري الس�ابق بهراوته بوجه 
الفنان، وقد منعت بعض العروض آنذاك .وقال 
مؤكدا بان املرسح لم يعش سابقا يف عرس الن 

"عصا" املمنوع�ات كانت يف املرصاد ألي عمل 
يتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها النظام 
وه�ي كث�رية . ام�ا بع�د 2003 فيش�ري عزيز 
خيون اىل ان" هناك هراوات من لون آخر ، ولم 
نعمل براحة وبطيبة خاطر الن الرقيب ما زال 
يطل علين�ا "، كما قال يف ه�ذا الصدد " هناك 
محاوالت لالطاحة بالعم�ل املرسحي ، واليوم 
نج�د محرم�ات عدي�دة ل�م نألفها س�ابقا". 
وحم�ل خي�ون االدارات الفاس�دة مس�ؤولية 
التدهور الذي لحق باملرسح، كما حمل الفنان 
املرسح�ي ، فاقد امل�رشوع، مس�ؤولية الدفاع 
ع�ن حقوق�ه الفني�ة وع�ن رضورة مطالبته 
باس�تمرار النش�اط املرسحي الن املرسح هو 
الجامعة املس�ائية التي يلتقي فيها الناس من 

مشارب مختلفة . 
كانت املداخل�ة الثانية للمخ�رج املرسحي 
كاظم النّصار، التي بدأها باإلش�ارة اىل انتقال 
العراق من نظام استبدادي اىل نظام آخر جديد 
، واوض�ح "ب�ان الرب�ة االساس�ية لتهديم 
امل�رسح جاءت عىل ايدي النظام الس�ابق حني 
دح�ر الف�رق االهلي�ة � التي كان�ت مدعومة 
من اليس�ار� من خالل تاسيس فروع للفرقة 
القومي�ة للتمثيل واغ�راء اعضاء تل�ك الفرق 
االهلي�ة باإلنتماء اىل تلك الف�روع مما ادى اىل 
انهي�ار الفرق االهلي�ة ".اما ع�ن التغيري بعد 
2003 فاشار النصار " بعد 2003 وهذا املتغري 
الزل�زايل ) دولة دم�رت بالكامل(، وبنى تحتية 
مدم�رة، نرى عدم وجود مرشوع ثقايف واضح 
رغ�م مرور 10 أعوام من التغيري .باإلضافة اىل 
هج�رة عدد كبري م�ن الفنانني بس�بب اعمال 
العنف، وعودة عدد أقل ممن هجروا أو هاجروا 

إبان سلطة القمع السابقة ".
مداخل�ة الناق�د والباحث س�عد عزيز عبد 
الصاحب أكدت عىل "شجاعة املرسح العراقي 

لكونه عالج القضايا " املس�كوت عنها" بدون 
اصطفاف وتحيز لهذ الطرف السيايس او ذاك، 
بل استند هذا املرسح عىل ضمريه الفني فقط". 
كما اشار سعد اىل املبادرة االيجابية التي اقدم 
عليه�ا مجموعة من الفنان�ني املرسحيني بعد 
الس�قوط ، بتأسيس�هم فرقة "ناجني"، التي 
قدمت اعماال مرسحي�ة معتمدة عىل نصوص 
للسياب وسعدي يوسف والجواهري باإلضافة 

لنصوص عاملية .
للفن�ان جم�ال  االخ�رية كان�ت  املداخل�ة 
الش�اطي، الذي يعمل مدرسا يف معهد الفنون 
الجميل�ة، واش�ار يف مداخلت�ه رضورة التزام 
الدول�ة بالدعم الروري للم�رسح حيث قال 
:"تتطل�ع الفرق املرسحي�ة اىل دعم مادي من 
الحكوم�ة، ونظ�ام الدول�ة الجديد ال يس�مح 
بتقديم الهبات والعطايا بل يسمح باالستثمار، 

وامل�رسح فع�ل ثقايف، لرب�م نظام االس�تثمار 
س�يخدم ع�روض امل�رسح التجاري لينش�ط 
يف ق�ادم االي�ام اكث�ر مم�ا كان علي�ه "كانت 
هن�اك مداخالت من الحض�ور اغنت املوضوع 
املط�روح ، وكان آخر املتحدثني نقيب الفنانني 
صب�اح املندالوي ال�ذي قدم، يف خت�ام الندوة،  
ش�هادة تقديرية، باس�م منتدى بيتنا الثقايف، 
للفنان املخرج كاظم النصار بمناس�بة حصد 
مرسحيته االخرية " مطر صيف " اربع جوائز 
يف مهرج�ان " عش�يات طقوس ال�دويل" الذي 
عقد يف شهر ايلول املايض يف العاصمة االردنية 
. والجوائ�ز الت�ي حص�ل عليه�ا ه�ي :جائزة 
افضل عرض مرسحي متكامل / جائزة افضل 
مخرج :كاظ�م النصار / جائزة افضل ممثلة: 
هن�اء محم�د / جائ�زة افضل ممث�ل : فاضل 

عباس.
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نادية لطفي: مازلت حيَّة أرزق
ب�دأت الفنانة، نادية لطفي، أمس أوىل جلس�ات الع�اج الطبيعي لها حتى تتعاىف من األزم�ة الصحية التي تعرضت لها 

أخريًا نتيجة انتش�ار األدخنة املس�يلة للدموع يف املنطقة املحيطة بمنزلها يف وس�ط القاهرة نتيجة االشتباكات بني 
الرشط�ة واملتظاهرين.وترك�ت نادي�ة املنزل بعد خروجها من املستش�فى حيث قضت يوم�ني يف غرفة العناية 

ط للس�فر إىل اإلسكندرية بعد انتهاء جلسات العاج الطبيعي التي  الفائقة تحت مراقبة األطباء، وهي تخطِّ
حدَّده�ا له�ا الطبيب بس�بب اآلالم يف الظهر التي عان�ت منها أخريًا.إىل ذلك، ت�ردَّدت بعض األخبار أمس 

ع�ر مواقع التواص�ل االجتماعي تفيد بوفاتها لكن الفنانة املرصية أكدت لوس�ائل اإلعام أن حالتها 
الصحية أفضل كثرياً وتس�تطيع الحركة بشكل جيِّد وال تعاني أي مشاكل مزمنة، متوجهة بالشكر 

لكل من سأل عنها خال الفرتة املاضية واطمأن عىل صحتها.

أفالم جديدة لـ"اللمبي" 
يستعد املمثل املرصي محمد سعد لتصوير فيلمه الجديد "إحنا اليل وقعنا النظام"، وهو 
من تأليف أحمد عيل، ولم يكشف حتى اآلن عن أسماء باقي املمثلني الذين سيشاركون يف 
العمل وال عن اسم املخرج.ويجسد سعد يف الفيلم شخصية املعلم نارص وهو إنسان أمي 

لكنه يحب أن يبدي رأيه يف كل األحداث السياسية التي تجري يف مرص رغم جهله لها. 
وكش�فت وس�ائل إعام أخرى ان اللمبي يس�تعد أيضاً لبدء تصوير فيل�م كوميدي جديد 
بعن�وان "ي�ا أنا يا الق�رص العيني" من إخ�راج س�امح عبدالعزيز.العم�ل نوعية جديدة 

من األفام لم ير الجمهور س�عد فيها من قبل, حيث يطل بش�كل مختلف يف الس�ينما, 
خصوص�ا ان�ه يمتلك رصيدا كب�ريا من األعمال الس�ينمائية الكوميدي�ة التي حققت 

نجاحا كبريا ومازالت تحظى حتى اآلن بنسبة مشاهدة عالية.

عادل إمام: نعيش يف كبوة
مازال�ت الش�ائعات تط�ارد الفنان الكبري ع�ادل إمام، فبع�د خر وفاته 
الكاذب قبل أسابيع خرجت منذ أيام أنباء عن هروبه خارج الباد بسبب 

األحوال السياسية التي تمر بها مرص حاليا.
“الزعي�م” أع�رب عن اندهاش�ه مما نرش بأنه ترك م�رص هو وجميع 

أرست�ه منذ بداي�ة إعان الرئي�س املرصي محمد م�ريس عن اإلعان 
الدس�توري، هارباً إىل باري�س البتعاده عن األجواء التي تش�هدها 

الباد يف هذه الفرتة وعدم االستقرار.وأكد أن هذا الكام 
ليس له أس�اس من الصحة، مش�دداً عىل 
أن�ه لن يرتك بلده ولو ع�ىل جثته، معرباً 
يف الوقت نفس�ه “ع�ن حزنه عىل مرص”، 

متمني�اً أن تهدأ األوضاع الداخلية وأن تمر 
األزم�ات ع�ىل خ�ري، ليس يف م�رص فقط، 

ب�ل يف الوط�ن العربي كله، “ألنن�ا نعيش يف 
كبوة”، بحسب وصفه.

وأوضح أنه سافر بالفعل إىل باريس منذ عدة 
أيام، ولكن ليس بهدف االستجمام أو الهروب 

من مرص، إنما إلصابة زوجته السيدة هالة 
الش�لقاني بوعك�ة صحي�ة، ت�م إيداعه�ا 

إثره�ا بإح�دى املستش�فيات يف باري�س 
حتى تس�تقر حالتها الصحي�ة وإجراء 

الفحوصات الازمة. كما لفت إىل أنه ال 
ي�زال حالياً يف مرص، لكنه سيس�افر 

قريباً ملتابعة حالة زوجته.

أحالم: مناكفات 
وغرامّيات وال 

جديد فنيًا
الفّنان�ة  كان�ت  الع�ام،  ه�ذا 
نجم�ة  أح�ام  اإلماراتّي�ة 

تأرجح�ت  وق�د  "توي�رت"، 
"املزاج والحالة  بورصة أس�هم 

النفس�ّية" للفّنانة ب�ني الصعود 
والهب�وط، إذ أظه�رت ج�رأة من 
خ�ال تغريداته�ا ونقده�ا الحاّد 

لزمائها، قابلها تعّثر مهنّي، برغم 
نجاحها يف خط�ف األضواء يف لجنة 

"أراب آيدول".ويحس�ب ألح�ام أنها 
كانت نجمة العام بامتياز، حيث تمكنت 

خال ف�رتة وجيزة من الرتب�ع عىل عرش 
"توتري" كأكثر فنانة تحظى بمتابعني عىل 

موق�ع التواص�ل االجتماعي، كم�ا تمكنت 
من احتال صفحات املجات الفنية دون أن 

تصدر أي عمل جديد، بسبب جرأتها وقدرتها 
ع�ىل إث�ارة الصدم�ة يف كل مرة تغ�رّد فيها أو 

ترّصح أو حتى تمتنع عن الترصيح.

   تش�كل اللهج�ات للبل�دان العربية عائق�ا واضحا أم�ام املتلقي العرب�ي للعروض 
املرسحي�ة العربي�ة التي تس�تعمل اللهج�ة املحلية، ف�ا يفهم اغلب املف�ردات التي 
يقوله�ا املمثلون، وعىل قدر ما يح�اول ان ينصت ليصل اىل املعنى فأن املفردة تدفعه 
إىل املجه�ول فتضيع الجمل�ة منه ويضيع املعنى، ويجد املتلقي نفس�ه مجرد عينني 

تنظران إىل الخشبة وإضاءتها وحركة من عليها. 
ويقول الفنان الدكتور ميمون الخالدي "اللهجات العربية تشكل عائقا ولكن املرسح 
اآلن يف العالم كله يس�تخدم اللغة التداولي�ة التي هي لغة الحياة اليومية من الصباح 
إىل املساء، اما اللغة العربية الفصيحة فأصبحت لغة تستلها من الرفوف، فهي بذات 
الوقت صعبة عىل الكثري من املمثلني، فيذهبون إىل السهل الذي هو اللهجات، وبالتايل 
اللهج�ة تفصح عن واقع ومناخ محيل، لذلك ت�رى ان العروض التي جاءت ملهرجان 

بغ�داد، تتحدث باللهج�ات، وباملناس�بة العالم كله 
يش�تغل باللهج�ات اآلن"، ويرى الخال�دي "لهجتنا 
أفض�ل قليا بالنس�بة للفه�م عىل باقي الش�عوب، 
فهناك لهجات صعبة وبالذات التونسية والسودانية 
وباق�ي اللهج�ات التي لم تج�د نوعا من االنتش�ار 

داخل الوطن العربي".
واضاف "نحن نقول دائما اللغة يعوض عنها الشكل 
البرصي، فلو كان�ت هذه العروض قد اعتمدت عىل 
البرص لكان الح�ال اهون كثريا ولكنهم تعكزوا عىل 

اللهجة". 
وتمنى "اذا كان من يصنع العروض ال يستطيع تشكيل العرض صوريا فعليه اللجوء 

اىل اللغة العربية الفصيحة النها ستكون مشرتكة بني ابناء الوطن العربي".

فيما قالت الفنانة السودانية هنادي عمر: انا لم افهم شيئا من كل األعمال املرسحية 
التي قدم�ت يف املهرجان )مهرجان بغداد ملرسح الش�باب العربي( بس�بب اللهجات 
الت�ي ال افهمها، واعتقد ان اغلب الوفود العربية لم تفهم علينا عرضنا املرسحية، انا 
فهمت فقط عرض الجسد، وغريه كانت اللهجات عائقا كبريا امام فهمي. اما الفنانة 
الجزائرية آمال بن عمرة، فقالت: بالنسبة يل شخصيا لم تكن اللهجات عائقا، النني 
افهم كل اللهجات العربية بما فيها العراقية والعمانية او التونسية، فلم اجد صعوبة 
يف فهم املرسحيات التي قدمت يف مهرجان بغداد املرسحي اال حينما اكون بعيدة عن 
الخش�بة، اي عندما ال اسمع بش�كل جيد، وانا يف االيام االعتيادية 
اتكلم مع العراقيني كثريا وبدأت افهم عليهم، وال اعتقد ان اللهجة 
املرصية صعبة عىل الجزائريني وكذلك اللهجة التونس�ية التي هي 
ش�قيقة اللجة الجزائرية ولدينا كلمات مش�رتركة وكذلك اللهجة 

املغربية الننا جريان.
وأضاف�ت "هن�اك وفود صحيح لم تفهم اللهج�ات مثل املرصيني 
والس�وريني، فهم ل�م يفهمونا ونحن نتح�دث معهم وجها لوجه 
لذل�ك نضط�ر اىل ان ال نتكل�م باللهج�ة الجزائري�ة، اي اننا نغري 
فنتحدث لهجة س�ورية او مرصية لكي يفهم�ون ما نقوله، وانا 
مع�ك اننا لو تحدثنا باللهجة الجزائرية لم يفهمنا احد، لذلك نحن 

نتحدث بلهجة يفهمها العرب".
وق�ال املخرج االردني محم�د الطاهات: لدين�ا يف االردن مهرجان 
طقوس املرسحي ونس�تدعي الوفود ولكننا يف الخطاب الرس�مي 
يفّضل أن تك�ون العروض باللغة العربية الفصحى، وان كان هذا 
يش�كل صعوبة عن�د املمثلني اال ان التعامل مع الفصحى بنس�بة 
80% فه�ذا يشء جيد، ولكن يف مهرجان بغداد املرسحي للش�باب 
العرب�ي كان�ت اللهجة تمث�ل عائقا نوع�ا ما يف معظ�م الكلمات 
السيما يف العروض السودانية والتونسية التي كانت غري مفهومة 
ل�دى الجمه�ور ويمكن اعطاء نس�بة بش�كل عام للفه�م العام 
للوفود العربية نحو 30 %، فنحن نتمنى ان تكون املرسحيات بالغة العربية الفصحى 
حتى يس�تطيع الجمهور ان يفهم املعن�ى الصحيح،الن مهما كان الجمهور متفهما 
للهج�ات العربي�ة فأن حضور 1500 ش�خص يف املرسح مثا فس�وف لن يفهم منه 

سوى 500 شخص.

    ام�ا املمثل�ة الفلس�طينية فقالت: قد تش�كل اللهجات عائقا ام�ام العرب ولكنني 
شخصيا فهمت اغلبها ما عدا بعض الكلمات، ولكن باملجمل نفهم الجملة، انا احكي 
اللهج�ة العراقية، ولكن اللهج�ات الخليجية كانت جافة بالنس�بة يل بينما اللهجات 

املرصية والسورية وحتى السورية كانت سهلة.
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فنــــون

حاورة/ لمياء نعمان 

وراء كل لوح�ة أل�م وحزن يخرتق�ان فضاءات 
امل�كان والزمان، ويختزن الفنان مؤيد محس�ن 
وجوده بني تراكمات األساطري وعتمة الدهاليز 

واالنتظار الامحدود.
 اعتمد الفنان عىل مجموعة مدارس 

وتي�ارات جعلت�ه متيقظ�ا ودؤوب�ا 
ع�ىل  دخيل�ة  لهواج�س  ومنتظ�را 

روحه الش�فافة التي تحاول الوقوف 
يف مواجه�ة القدر والزم�ن ولكن دون 

تف�وق  وأحام�ه  خياالت�ه  ج�دوى.. 
التص�ور وجمالي�ات التحدي�ث والرؤيا 

أخ�ذت طابع�ا رسيالي�ا وتعبرييا وحتى 
واقعي�ا، أم�ا األس�طورة واألث�ر العراقي 

فهما يأخذان املكان يف العقل. 
تثري لوحاته الح�زن والتفكري عند املتلقي، 

أما حيثيات الش�جون فهو يحاول التملص 
منه�ا لكنها قابع�ة  يف جوان�ب اللوحة رغم 

تغ�ري منحى رؤياه تابع�اً الحس الزمني عر  
أزمن�ة اختلقها لتكون معايري أس�لوبية تفرد 

بها. 
 وعن�د التمع�ن يف أعم�ال الفنان مؤيد محس�ن 
نجد خطوط�ا حمراً تق�ف أمام الذاك�رة لتعلن 
صيح�ة خاصة ال ينتبه لها س�وى م�ن يتقرب 
إىل ذه�ن الفن�ان ليح�ادث الزمن عل�ه يعود اىل 
يقظته. كم�ا نجد أنيان يعاود الكرة يف س�مات 
اللوح�ة وق�د تكون إس�قاطات فني�ة ال عاقة 
لها باملعنى أو اإلش�ارة التي عادة ما يش�ري بها 
الفنان التش�كييل، حياة وم�وت وألم وحكايات 

يلفه�ا الج�دل يف معنى يوضحه لن�ا الفنان عر 
أعماله الكثرية.

وقي مقابلة مع )املستقبل العراقي( يرى 
محسن أنه يخوض 

يف م�دارس عدي�دة يف 
مكان وزمان واحد، إحداهما تكمل األخرى.

لكن�ه يقول "يجب ان نخرج بمدرس�ة عراقية 
فنية له�ا جذورها وأصولها.. نخرج بمدرس�ة 
عراقية مليئ�ة باملثابرة واألصال�ة .. والنبدأ من 
حي�ث ينتهي اآلخ�رون بتجاربهم الس�يما أنها 
تج�ارب تكاد تكون غربية.. يج�ب إن يقال عن 
تجاربنا إنها عراقي�ة ذات جذور وموروث كبري 
كما ان الفنان العراقي هو مشتغل ذكي.. ولكن 
لألسف الشديد ان بعض الفنانني بدأوا من ذيول 

الفن األوربي".

* تعاني لوحاتك من غربة وارتقاء 
للمطل�ق 

فه�ل 
هي شجون النهاية له؟

- هي ش�جون بواقعية عراقية تكاد تحبو نحو 
الكاسيكية وظفتها لتكون املاً يف عرص ازدهار 

السفلة والخراب. 
* أنت دائما تتحدث عن مدينة اإليمان والفضيلة 

كما 
ه�ي 

مدينة أفاطون ، فلماذا  
نراها بعيدة يف لوحاتك؟

الخ�راب  ع�ن  بعي�دة   -
متجلية يف مسافاتها.. ال 
أري�د أن تكون يف متناول 
املارقني.. نريدها ترتقي 
السومريون..  ارتقى  كما 
واملشهد الخطابي  الذي يراه املتلقي يف لوحاتي 
يعني التوثيق الحقيق�ي للبيئة والفعل الحياتي 
وإن�ا هنا احرص ج�دا عىل تصوي�ر الحقيقة.. 
ودائما هناك حدث وحكاية، أس�طورة، رسمتها 

يف مكان يف لوحة لتكون تاريخا آخر يتحدث! 
* رموزك تحاول اللجوء إىل حوار؟

- نع�م هي بحاجة إىل ح�وار فالصمت يكملها.. 
وه�ي م�ن أحج�ار كم�ا أراه�ا يف 
طرقاتي.. أس�ماء تري�د الحديث 

رغما عنا. 
 * تمن�ح املش�اهد مس�احة م�ن 
الفض�اء وتح�اول أن ترشكه معك 
يف خطابات�ك الفكري�ة والوجداني�ة 

لتأخذه يف جولة خاصة؟ 
-الفضاءات دالالت لها زمن وفكر فقد 
يتح�ول الفضاء إىل نقاء روحي حقيقي 
وق�د يتحول إىل كاب�وس وربما يتحول يف 
أكث�ر األحيان إىل س�جن كبري وق�د يعالج 
حقيق�ة املتلقي بتأثره باملف�ردة.. كما أن 
املف�ردة داخل املش�هد ومن خ�ال الفضاء 
تساعد عىل استيعاب الدالة بشكل موضوعي 
وغري مش�تت.. أنها تمث�ل متاهات كبرية هي 
متاهات�ي الخاصة والت�ي ال أطرحها إال بدافع 
إنساني.. وهي حصيلة حياتنا يف وادي الرافدين 
فقد ابتلينا بأحداث هدمت حياتنا جميعا.. ذوبان 
وانصهار العروش وأحام املستضعفني.. انه الم 
متزاحم.. انه شعار اريض وارض األساف دائما 
مغطاة بالدم واملطر األس�ود ومليئة بعشاق لم 
يج�دوا الس�كينة ونس�اء ينتظرن االحب�اء منذ 

خمسة آالف سنة.
 هذا هو الفن�ان العراقي مزحوم باأللم والحزن 
والخوف من مصري مجهول ومؤيد محسن ميلء 
بالحزن وعتمة األساطري والحكايات اليتكلم بل 
لوحاته وش�خصياته الصماء هي التي تحاورنا 
وتحدثن�ا ع�ن همومه وش�جونه ع�ر تواريخ 

وأزمان متباينة.
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في اســتعادة لشــريط الذكريات 
الجميــل، عادت كيــت ميدلتون 
لمدرستها القديمة والتي حضرت 
فيهــا بين عامي 1986 حتى عام 
1995 وذلــك نــزوال عنــد طلب 

الطالب والمعلمين بالمدرسة.
أظهرت دوقة كامبريدج ســعادة 
فــي  مبهــرة  وابتســامة  كبيــرة 
ســانت  التحضيريــة  المدرســة 
حيــث  بيركشــاي،  فــي  أنــدروز 
انضمت إلى الطــالب والمعلمين 
يوم الجمعــة الماضي. وما لبثت 
أن شــاركتهم وانضمــت إليهــم 
فــي لعبــة الهوكــي، ثــم ألقــت 
كلمة عبرت فيهــا ذكرياتها عن 

المدرسة.

هناء حممد تنهي فيلاًم سينامئيًا وتنتقد الدراما

تستمر الفنانة هناء محمد بالتدريب عىل مرسحية )مطر صيف( للمؤلف مثال غازي واملخرج سنان 

العزاوي إىل جانب الفنانة أسماء صفاء مع باقي أعضاء الفرقة الوطنية للتمثيل.

وقال�ت محمد لوكالة أنباء محلية أمس األحد أنها أنهت تصوير الفيلم الس�ينمائي )اغتيال 

مع وقف التنفيذ( للسينارس�ت س�مري نجم وإخراج فاروق القييس، وش�اركها يف العمل 

الفنانة زهرة الربيعي وطه علوان ومحمد نارص.

وأضاف�ت "يف م�ا يخص التلفزي�ون ف�ا يشء جديداً، ك�ون الدرام�ا املحلية باتت 

مث�ل الدرام�ا الخليجية تقليدية مع "األس�ف" م�ع الفرق أن األخ�رية تطورت 

ونهضت".

وتابعت "ك�ون العمل لدينا مازال موس�ميا 

يحدد قبل ش�هر رمضان بوقت 

قليل، لذا نبقى طول 

العام جالس�ني من 

كم�ا  عم�ل،  غ�ري 

يدفعن�ي  تاريخ�ي  أن 

مس�ريتي  ع�ىل  للحف�اظ 

إياها  التي منحن�ا  والثق�ة 

الجمهور".

املحلية  "الدرام�ا  أن  وبين�ت 

انش�غلت  ألنه�ا  ترتاج�ع، 

بمواضي�ع القتل ونس�يت الهم 

العراقي"، مش�رية إىل أن املشاهد 

يحت�اج حالي�اً لاس�رتخاء، بدلي�ل أن 

قن�اة روتانا زمان يفضلها أغلب الناس ملا 

تحمله من اسرتخاء وهدوء للمشاهد.

مؤيد حمسن: مدرستي عراقية متزج الواقع احلزين بالرسيالية 

اللهجات عائق كبري يف املهرجانات العربية املشرتكة



مســـــــــــــــــــــرح

 كارداشيان »سيئة السمعة« في الكويت
كأن املتاع�ب تأبي أن ترتكها، فعىل الرغم م�ن ظهور نجمة تليفزيون 

كي�م  األمريكي�ة  الواق�ع 
كارداش�يان بمظهر محتش�م 
إب�ان قضائه�ا لف�رتة الزيارة 
الرتويجي�ة، وافتت�اح محالت 
مالبس عاملية يف دولة الكويت، 
تزامن�ت م�ع  زيارته�ا  أن  إال 
تقديم بعض النواب الكويتيني 
اس�تضافة  ملن�ع  بطل�ب 
كارداش�يان يف بلده�م حي�ث 
املقدم  باقرتاحه�م  وصفوه�ا 
"بس�يئة  الن�واب  ملجل�س 

السمعة".
يذكر أن كيم كارداشيان وأثناء 

زيارته�ا الحالية للكويت ش�اركت بافتتاح أحد فروع سلس�لة محالت 
الحليب، كما شاركت يف افتتاح أحد محالت املالبس العاملية.

لوبيز محتشمة في جاكرتا!
من املتوق�ع ان ترتدي مغني�ة البوب األمريكية جينيف�ر لوبيز مالبس 
أكثر احتش�اما لحفلتها يف العاصمة اإلندونيس�ية حسبما قال متعهد 

الحفلة.
وقال تش�ري ابراهيم مديرالحفل أن لوبي�ز وافقت عىل ارتداء مالبس 

أقل عريا بما يراعي الخصوصية اإلسالمية، حسب موقع القدس.
وأَض�اف إبراهيم: )فيما يتعل�ق بالحركة عىل املرسح ل�ن يكون هناك 
اختالف. لكن يتوقع ان تغطي أجزاء عادة ما تكش�فها وس�وف يرتدي 

الراقصات مالبس ولن يكونوا عراة الصدر(.
ولك�ن إبراهي�م أك�د مطمئن�ا ان )لوبيز س�وف تق�وم برقصتها 
املمي�زة التي تق�وم فيها بهز مؤخرتها أم�ام نحو ثمانية االف 

اندونييس(.
وتأتي حفلة لوبيز يف جاكرتا بعد خمس�ة أش�هر من تصدر 
اندونيسيا عناوين األخبار العاملية لرفضها إصدار ترخيص 
حفلة للنجمة املثرة للجدل ليدي غاغا. وجاء منعها بعدما 
قالت احتجاجات لجماعة مس�لمة متش�ددة إن )حركات 
غاغ�ا عىل املرسح ال تتواءم مع القي�م املحلية وانها تدعو 

إىل عبادة الشيطان(.

جيرار باتلر: مازلت عازبًا بانتظار شوبرا
عبرّ النجم االس�رتايل جرارد باتلر عن اعجابه الش�ديد بالنجمة 
البوليوودية بريانكا ش�وبرا.قال النجم 43 عاما خالل حوار له :" 
يف العال�م املايض، بريانكا كانت هنا )الواليات املتحدة( وكنت ذاهباً 

خارج املدينة لحضور حفل زفاف".
واض�اف :" انا كن�ت يف ماليبو، وه�ي أتت لحضور حفل�ة يف ماليبو 
ول�م اتمكن من اللق�اء بها، وكنت أفكر حت�ى بتفويت طائرتي 
والذه�اب اللقاء التحية عليها، ألنني لم أرها منذ وقت 

طويل، لكننا نحن عىل اتصال دائم".
 Playing وق�ال ممازح�اً نج�م
for Keeps:  "ان�ا مازلت 
عازب�اً ألنني يف انتظار 

شوبرا".

   تش�كل اللهج�ات للبل�دان العربية عائق�ا واضحا أم�ام املتلقي العرب�ي للعروض 
املرسحي�ة العربي�ة التي تس�تعمل اللهج�ة املحلية، ف�ال يفهم اغلب املف�ردات التي 
يقوله�ا املمثلون، وعىل قدر ما يح�اول ان ينصت ليصل اىل املعنى فأن املفردة تدفعه 
إىل املجه�ول فتضيع الجمل�ة منه ويضيع املعنى، ويجد املتلقي نفس�ه مجرد عينني 

تنظران إىل الخشبة وإضاءتها وحركة من عليها. 
ويقول الفنان الدكتور ميمون الخالدي "اللهجات العربية تشكل عائقا ولكن املرسح 
اآلن يف العالم كله يس�تخدم اللغة التداولي�ة التي هي لغة الحياة اليومية من الصباح 
إىل املساء، اما اللغة العربية الفصيحة فأصبحت لغة تستلها من الرفوف، فهي بذات 
الوقت صعبة عىل الكثر من املمثلني، فيذهبون إىل السهل الذي هو اللهجات، وبالتايل 
اللهج�ة تفصح عن واقع ومناخ محيل، لذلك ت�رى ان العروض التي جاءت ملهرجان 

بغ�داد، تتحدث باللهج�ات، وباملناس�بة العالم كله 
يش�تغل باللهج�ات اآلن"، ويرى الخال�دي "لهجتنا 
أفض�ل قليال بالنس�بة للفه�م عىل باقي الش�عوب، 
فهناك لهجات صعبة وبالذات التونسية والسودانية 
وباق�ي اللهج�ات التي لم تج�د نوعا من االنتش�ار 

داخل الوطن العربي".
واضاف "نحن نقول دائما اللغة يعوض عنها الشكل 
البرصي، فلو كان�ت هذه العروض قد اعتمدت عىل 
البرص لكان الح�ال اهون كثرا ولكنهم تعكزوا عىل 

اللهجة". 
وتمنى "اذا كان من يصنع العروض ال يستطيع تشكيل العرض صوريا فعليه اللجوء 

اىل اللغة العربية الفصيحة النها ستكون مشرتكة بني ابناء الوطن العربي".

فيما قالت الفنانة السودانية هنادي عمر: انا لم افهم شيئا من كل األعمال املرسحية 
التي قدم�ت يف املهرجان )مهرجان بغداد ملرسح الش�باب العربي( بس�بب اللهجات 
الت�ي ال افهمها، واعتقد ان اغلب الوفود العربية لم تفهم علينا عرضنا املرسحية، انا 
فهمت فقط عرض الجسد، وغره كانت اللهجات عائقا كبرا امام فهمي. اما الفنانة 
الجزائرية آمال بن عمرة، فقالت: بالنسبة يل شخصيا لم تكن اللهجات عائقا، النني 
افهم كل اللهجات العربية بما فيها العراقية والعمانية او التونسية، فلم اجد صعوبة 
يف فهم املرسحيات التي قدمت يف مهرجان بغداد املرسحي اال حينما اكون بعيدة عن 
الخش�بة، اي عندما ال اسمع بش�كل جيد، وانا يف االيام االعتيادية 
اتكلم مع العراقيني كثرا وبدأت افهم عليهم، وال اعتقد ان اللهجة 
املرصية صعبة عىل الجزائريني وكذلك اللهجة التونس�ية التي هي 
ش�قيقة اللجة الجزائرية ولدينا كلمات مش�رتركة وكذلك اللهجة 

املغربية الننا جران.
وأضاف�ت "هن�اك وفود صحيح لم تفهم اللهج�ات مثل املرصيني 
والس�وريني، فهم ل�م يفهمونا ونحن نتح�دث معهم وجها لوجه 
لذل�ك نضط�ر اىل ان ال نتكل�م باللهج�ة الجزائري�ة، اي اننا نغر 
فنتحدث لهجة س�ورية او مرصية لكي يفهم�ون ما نقوله، وانا 
مع�ك اننا لو تحدثنا باللهجة الجزائرية لم يفهمنا احد، لذلك نحن 

نتحدث بلهجة يفهمها العرب".
وق�ال املخرج االردني محم�د الطاهات: لدين�ا يف االردن مهرجان 
طقوس املرسحي ونس�تدعي الوفود ولكننا يف الخطاب الرس�مي 
ل أن تك�ون العروض باللغة العربية الفصحى، وان كان هذا  يفضرّ
يش�كل صعوبة عن�د املمثلني اال ان التعامل مع الفصحى بنس�بة 
80% فه�ذا يشء جيد، ولكن يف مهرجان بغداد املرسحي للش�باب 
العرب�ي كان�ت اللهجة تمث�ل عائقا نوع�ا ما يف معظ�م الكلمات 
السيما يف العروض السودانية والتونسية التي كانت غر مفهومة 
ل�دى الجمه�ور ويمكن اعطاء نس�بة بش�كل عام للفه�م العام 
للوفود العربية نحو 30 %، فنحن نتمنى ان تكون املرسحيات بالغة العربية الفصحى 
حتى يس�تطيع الجمهور ان يفهم املعن�ى الصحيح،الن مهما كان الجمهور متفهما 
للهج�ات العربي�ة فأن حضور 1500 ش�خص يف املرسح مثال فس�وف لن يفهم منه 

سوى 500 شخص.

    ام�ا املمثل�ة الفلس�طينية فقالت: قد تش�كل اللهجات عائقا ام�ام العرب ولكنني 
شخصيا فهمت اغلبها ما عدا بعض الكلمات، ولكن باملجمل نفهم الجملة، انا احكي 
اللهج�ة العراقية، ولكن اللهج�ات الخليجية كانت جافة بالنس�بة يل بينما اللهجات 

املرصية والسورية وحتى السورية كانت سهلة.

مرسحية ساخرة لعواطف نعيم.. ومهند 
هادي يف عمل تونيس

تس�تعد الفنانة واملخرجة عواطف نعيم لعرض مرسحيتها الكوميدية الس�اخرة بعنوان )أنا والعذاب وهواك( عىل خش�بة 
املرسح الوطني اليوم االثنني.

وقالت رئيس قس�م العالقات واإلعالم يف دائرة الس�ينما واملرسح زينب القصاب لوس�ائل إعالم أم�س "إن العمل للفرقة 
الوطنية للتمثيل، ومن بطولة عزيز خيون ومحمد هاش�م وبهاء أيوب، وإدارة املرسحية لنهية داخل، أما الس�ينوغرافيا 

لسهيل البياتي، وستعرض املرسحية يوم االثنني )اليوم( الساعة السادسة مساء عىل خشبة املرسح الوطني".
وأضاف�ت القصاب "أن العرض س�يمتد ألربعة أي�ام متتالية، وفكرة املرسحية تدور ع�ن روح املواطنة العراقية بطرح 
كوميدي س�اخر، وتتضمن اإلجابة عن س�ؤال كبر هل أن الوطن وسيلة لالرتزاق أم أنه جذر ومد وحضارة". وتابعت: 

أنها تراهن عىل أن  صياغتها للشخصيات، وخاصة البطل عزيز ستكون مفاجأة للجمهور.
من جانب آخر، أعلن الفنان مهند هادي انه تلقى دعوة لالش�رتاك يف تقديم مرسحية تونس�ية مع ممثلني تونس�يني 

ونص تونيس.. يف مرسح معتمد يف العالم كله وله اسمه الرصني هو مرسح تياترو واملخرج توفيق الجبايل.
وقال هادي، نقالً عن وس�ائل إعالم محلية، إن "التجربة جديدة عيلرّ وعىل املرسح العراقي أيضاً حيث لم يس�بق ألحد 
م�ن الذين عمل�وا يف املرسح من قبل أن تتم دعوته من تونس للعمل هناك".. وأض�اف "أنا أحرتم هذه الفرصة ألنها 
ال تمثل مهند فقط بل تمثل املرسح العراقي.. املرسح العراقي الحقيقي ورجال املرسح الحقيقيون وليس امللتصقني 

به ملطامع وليس ملطامح.. املرسح العراقي من األس�اتذة الرواد اىل الشباب الذين وقفوا منذ شهر عىل املرسح الوطني 
وأناروا ليال بغداد بالحب واملرسح"، بحسب تعبره.

فنانان يناقشان وضع املرسح العراقي
فيما يقول الفنان املرسحي زياد الهاليل إن املرسح املحيل يعاني نواقص كثرة قياس�ا باملرسح العربي بس�بب "الدخالء والطارئني"، يجد رئيس منتدى 

املرسح املخرج إبراهيم حنون، أن توفر الحرية لدى الفنان املرسحي أعطته نقطة تميز عىل التجارب املرسحية العربية
األعم�ال كان�ت تحمل يف طياته�ا "أن�ات" ونواقص كث�رة"، منوهاً وق�ال اله�اليل لوكال�ة أنب�اء محلي�ة "إن أغلب 

األعمال الفنية ما لم يتم مزاوجتها بشغف التمثيل الذي بات يفتقده إىل إن االحرتافي�ة غ�ر كافي�ة لنج�اح 
الكثرون.

فن�ي  أي عم�ل  أن خط�ورة  تكمن يف من دخلوا تلك األعمال بدافع الش�هرة وحب الظهور وليس وأض�اف: 
األدوار املناطة به ليوصل رسالة إنسانية تخدم املجتمع.  بطريق�ة الهاوي ال�ذي يح�ب أن يؤدي 
حن�ون، رأى أن توف�ر الحرية لدى الفنان املرسح�ي أعطته نقطة لكن رئيس منتدى املرسح املخرج إبراهيم 

تميز عىل التجارب املرسحية العربية.
أس�بق املس�ارح التي حصلت عىل حريتها يف الوطن العربي، فهو وق�ال حنون "يع�د امل�رسح العراقي من 
العراقي يحشد أفكاره ليطرح ويناقش ما كان مسكوتا عنه".سبق ثورات الربيع العربي، وصار الفنان 
القضايا التي يعاني منها املواطن العراقي ومناقش�تها بشكل وأض�اف: اس�تطعنا تقيي�د الكث�ر م�ن 
عن ما هو رصني ليتالءم مع املرحلة القادمة.مختلف، لكن هذا حملنا مس�ؤولية البحث 
ع�ىل  حاص�ل  حن�ون  إبراهي�م  أن  بكالوريوس إخراج مرسحي من كلية الفنون الجميلة جامعة يذك�ر 
اتحاد املرسحيني ومؤس�س يف فرق�ة باب املرسحية ومخرج بغ�داد، وعض�و نقاب�ة الفنان�ني وعضو يف 
التمثيلي�ة )العق�اب وأح�زان( )مه�رج الس�رك( وغرها، يف الفرق�ة القومي�ة للتمثيل. وأه�م أعماله 
مهرجان دمشق2005 ومهرجان اسطنبول 2006 وملتقى وش�ارك يف العدي�د م�ن املهرجان�ات، منها 

القروان العاملي.
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سيناريو وإخراج/ د . احمد محمد عبد األمر

تمثي�ل/ جمال ن�ارص العس�اف - كمال نارص 

العساف - الحس�ني محمد فاضل - محمد عبد 

الرزاق - حسني محمد حسني 

الفنيون/ تقنيات ) حيدر اللبان � عادل أمني (

إضاءة/ )مهند ناهض � حسني عيل عبيد(

 إدارة مرسحية/ )د . اياد السالمي  � د . سمر 

شاكر اللبان( 

اإلنتاج/ )جبار جودي( 

الزمان/ 10 ترشين الثاني 2012 

املكان/ املرسح الوطني

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

العربي الدورة االوىل 

تقديم/ محافظة بابل 

"أحبب�ت الحياة .. كم�ا لعبة يف 

الطفولة .. واآلن أسفا..  أجدها لعبة محذلقة.. 

يمارس�ها املحرتف�ون.. هؤالء وبتض�اد األلوان 

تتكشف حقيقة االش�ياء كما االسود واالبيض 

يف خيال الظل".

املخرج 

د . احمد محمد عبد االمر

حسين صالح يأخذ "عفريت الحلبة" لألردن
يتواص�ل املخرج املرسحي حس�ني عيل صال�ح يف تمارينه ملرسحية 
"فخري واملصباح الس�حري" للكاتب فاضل الكعبي ولديه مرسحية 
أخرى هي "عفريت الحلبة" للكاتب مثال غازي ومن املؤمل أن يشارك 

بها يف مهرجان عمان الدويل ملرسح الطفل. 
ويأم�ل صالح أن تنال املرسحية جوائز هن�اك برغم أن حصاده للجوائز 
كان من خالل مش�اركته يف املهرجانات الخاصة بمرسح الطفل حتى أن 
مرسحية "ورود ورس العنقود" للكاتب فالح حس�ني العبد الله قد حصدت 
وحدها عىل س�بع جوائز يف مهرجان مرسح الطفل الثاني لدائرة الس�ينما 

واملرسح. 
وكذل�ك حصد مؤخرا جائزتني مهمتني يف مهرجان أصلية الدويل دورة فرنس�ا 

مرسحية "اليس يف بالد العجائب".يف املغ�رب م�ن خالل 

فؤاد ذنون ينجح في األوبريت
أبدى عدد من املتابعني يف الش�أن الفن�ي رضاهم وإعجابهم باألوبريت الذي 
قدمه فؤاد ذنون يف مهرجان املرسح العربي للش�باب الذي احتضنته بغداد 

يف الشهر املايض.
ودأب ذنون مدير الفرقة الوطنية للفنون الش�عبية عىل املشاركة يف حفالت 

افتت�اح املهرجانات املحلية، وق�دم اوبريت )بغداد والش�عراء والصور( 
خالل مهرجان مرسح الشباب العربي، من تأليف صباح الهاليل ويحيى 
الجابري واملوس�يقى واأللحان للفنان محمد هادي والقراءات الشعرية 
للفنان ميم�ون الخال�دي والتدريب للفنان�ة هناء عبد 

الله وس�اعد يف التدريب عادل لعيبي وطارق ابراهيم 
وتصميم اإلضاءة للفنان جبار جودي.

االوبري�ت ال�ذي كان م�ن اخ�راج الفن�ان ذن�ون تضمن 
مجموعة من القصائد الش�عرية التي تغنت ببغداد للدكتور 
الش�يخ احمد الوائ�يل ومحمد مهدي الجواه�ري ونزار قباني 

والدكت�ور مصطف�ى جم�ال الدين هذا وتمي�ز االوبريت 
بالش�مولية يف التن�وع الرتاث�ي والفولكل�وري ومن 

خالل اللوحات التي قدمت الول مرة وطوال اكثر 
من نصف ساعة وكانت زاخرة باأللوان 

واأللحان والكلمات والقصائد 
التي تغنت  الش�عرية 

بوحدة العراق.

اللهجات عائق كبري يف املهرجانات العربية املشرتكة



       امل�ستقبل العراقي / كرمية الربيعي

غريب�ة ه�ذه الدني�ا بم�ا ي�دور فيه�ا من 
أح�داث وقضايا اجتماعية مثيرة، نادرا ما 
يت�م االلتفات للوق�وف عندها ومعالجتها 
المعالجة السليمة، ومنها قضايا االنحراف 
والتفكك األس�ري وما ينتج عنها من آثار 
ضارة ليس على صعيد األس�رة فحس�ب، 
وإنم�ا عل�ى نس�يج المجتمع. نق�ول ذلك 
ونح�ن نرى ونش�اهد ونلم�س العديد من 
مظاهر االنزالق لفتيات بلون الورد وبعمر 
الربيع مارس�ن الرذيلة في عالم من القهر 
والعن�ف والفقر وس�طوة األه�ل، فتيات 
خلف القضبان ليس لهن أي ذنب بارتكاب 
الخطايا، ولكن حكم عليهن الزمن وأوقعت 
بهن األقدار إل�ى عالم غريب ومخيف بات 
يهيم�ن عليه�ن ببش�اعة ويس�يطر على 
حياتهن من اجل حفنة من المال، وهذا ما 
شهدناه في سجن األحداث للفتيات عندما 
دخل�ت ذل�ك الم�كان بصحب�ة ناش�طات 
نسويات.. قصص وحكايات كثيرة  يطول 
الحدي�ث عنه�ا، ولكنها تختصر المأس�اة 

بإهمال األهل وبالتفكك األسري.   

تعذيب ج�سدي
"د .ح. م" فتاة بعم�ر الورد كادت تلتصق 
ب�ي من أول وهلة عندما نظرت إليها قلقة 
مس�تاءة من الحي�اة، رون�ق عينيها كان 
ينم بأنه�ا مظلومة مجبرة على ولوج هذا 
العال�م الذي دن�س ش�رفها وعفتها، هي 
ليس�ت طرفا فيه والس�بب في دفعها إلى 
هك�ذا جريمة بقت�ل عائلتها ه�ي وأختها 
الصغ�رى، كان�ت جريمة ملفق�ة من احد 
األشخاص مع سبق اإلصرار مما تعرضت 

المبرح  التعذيب  إلى 
أعضائه�ن  بكس�ر 
ال�ى  باإلضاف�ة 
االعت�داء الجنس�ي، 
م"  .ح.  "د  قال�ت 
حصل�ت  عندم�ا 
الجريم�ة كنا نطالع 
الطابق  في  دروسنا 
العل�وي م�ن ال�دار، 
الص�ف  ف�ي  فأن�ا 
العلم�ي  الس�ادس 
الصغ�رى  وأخت�ي 
في الصف الخامس، 
تفاجأن�ا  وبعده�ا 
به�ذه الكارث�ة التي 
بعائلت�ي،  حل�ت 

وهن يبكي�ن بدموع غزيرة خوف وضعف 
وعدم اإلحس�اس باألمان، وقد تحدثت لنا 
الناش�طة النسوية دالل الربيعي من خالل 

س�جن  زيارته�ا 
األح�داث، وم�ن 
خالل مالحظتها 
القضية  لمشهد 
المثبتة على "د. 
ح . م ، و. س . ن" 
بأن هناك تالعبا 
القضي�ة،  ف�ي 
حلق�ة  وثم�ة 
وعدم  مفق�ودة 
األدل�ة  ثب�وت 
الفتي�ات  عل�ى 
مصيرهن  وبقي 

مجهوال ؟! إضافة إلى هذه القضية سمعنا 
عن حوادث وحكايات كثيرة مثيرة للجدل 
بدون أي اهتمام أو رعاية لهذه الش�ريحة 

من قبل أصحاب الشأن عن األحداث!! 
وما زاد األمر سوءا أن هناك قضايا عديدة 
مهمل�ة، تم كش�فها والتع�رف عليها من 
خالل تحرك ناشطات في المجتمع المدني 
اللواتي س�لطن الض�وء عل�ى التجاوزات 
االهتم�ام  وع�دم  الواض�ح  واإلهم�ال 
بالفتي�ات اللواتي يعانين س�وء المعاملة 

خلف جدران السجون. 
اختطاف وعنف

محط�ة أخرى توقفنا عنده�ا حيث كانت 
"س. ر. و" فتاة بعمر الورد تبلغ سبعة 

عشر عاما اختطفت من محافظة 
نينوى الى بغداد وتم بيعها 

بمليون دينار إلى إحدى 
"سمس�ارة"  النس�اء 

كما أشارت الناشطة 
الربيعي،  النس�وية 
موضحة "أن هناك 
الكثير من الفتيات 

عند  موج�ودات 
هذه المرأة التي 
آنفا،  ذكرناه�ا 
تت�م  حي�ث 
ة  ج�ر لمتا ا
بأجسادهن 
أوكار  ف�ي 
 ، يل�ة ذ لر ا
ل�ي  لتا با و
ن  ف�إ
هن  مصير
ف  و مع�ر
النتائ�ج". 
أن  ب�ل 

م�ا  أبش�ع 
عن�ده  وقفن�ا 

للفتي�ات،  األح�داث  س�جن  ف�ي 
حكاية ع�ن فتاة تبلغ م�ن العمر 
خمس عش�رة س�نة دفعتها أمها 
عنوة إلى مستنقع الرذيلة في بيع 

جسدها من 
المال،  اجل 
حي�ن  و
رفضت الفتاة 
ذلك وقاوم�ت ب�دأت األم بتعذيبها وحرق 
أعضاء من جس�دها  إلرغامها على طريق 
االنح�راف لتواج�ه الفت�اة حي�اة االبتزاز 
والرع�ب والتقهقر ولترضخ ف�ي النهاية 
مستسلمة لهذا األمر المشين لتجد نفسها 
في نهاية األمر داخل زنزانة الس�جن على 
ذمة قضية ش�رف. وبدورنا نتس�اءل من 
ال�ذي يج�ب أن يعاق�ب أوال ، األم أم البنت 

الضحية ؟!
في كل األحوال القانون ال يعرف العواطف 
وال يستند لألقوال وإنما يبني االتهام على 
أس�اس الوقائ�ع واألدل�ة الجرمية، وهذه 

كما  ه�ا الفت�اة  غير

ك�ن ف�ي أوضاع غي�ر س�ليمة، بيد 
أن التس�اؤل يبقى قائم�ا انهن أوال 

وعاشرا ضحايا التفكك األسري. 

ال�سجن بتهمة البغاء
 وهن�اك أيض�ا قضي�ة "ي. ع. ن" 
ه�ي إح�دى الفتي�ات المتزوج�ات 
بعقد خ�ارج المحكمة تعرضت إلى 
الضرب والضغط م�ن الزوج والتي 
دفعه�ا إل�ى الرذيلة مقاب�ل مليون 
دين�ار ش�هريا يقبضها م�ن إحدى 
"السمس�يرات"، وح�ل به�ا األم�ر 

إلى الس�جن بتهمة البغاء وهي 
اآلن تش�كو حاله�ا م�اذا تفع�ل 
الجن�اح وبح�ال  وه�ي كس�يرة 

يرثى لها مس�تاءة من حالها خلف 
القضبان؟!. 

تزوير
الناش�طة النس�وية أحالم العبيدي، 

تتح�دث بلوعة على ما ش�اهدته في 
س�جن األح�داث م�ن أح�داث مهولة 
وقص�ص ورواي�ات وه�ذا غي�ظ م�ن 

فيض" إح�دى الفتيات تبل�غ من العمر 
خمسة عشر عاما دنوت منها لكن العبرة 
تأخذه�ا، وف�ي صدرها آه�ات وحكايات  
وفع�ال لم تتحمل تل�ك الويالت ألنها زجت 
ف�ي الس�جن بس�بب تهم�ة التزوير وهي 
ليست طرفا بها، الحظت األلم في عينيها 
الت�ي كانت تخف�ي ألم�ا ش�ديدا، وأخذنا 
الحدي�ث مع�ا، كان�ت الفت�اة ضحية 
والدته�ا والت�ي ت�م بيعه�ا إل�ى 
إح�دى دول الخلي�ج بج�واز 
مزّور للمتاجرة بجسدها 
عنه�ا  رغم�ا  قس�را 
ح.  "ز.ن.  وأش�ارت 
ت"  ث�م ت�م تهريبي 
من دبي  الى احد 
مراكز الشرطة 
م�ت  قا و
ت  لس�لطا ا
بتس�ليمها الى 
ت  لس�لطا ا
العراقي�ة، 
م�ن  و
تم  ثم 

تحويلها الى س�جن األحداث وحكم عليها 
س�نوات  ثالث 
إتم�ام  بع�د 
ميته�ا  محكو
الفتاة  ال تدري 
تتجه،  أين  إلى 
رجع�ت  وان 
تعاد  اهلها  الى 
م�رة  الك�رة 
تب�اع  أخ�رى، 
إل�ى أي مكان، 

على  منظمتنا  أخ�ذت 
وبموافق�ة  عاتقه�ا 
يت�م  أن  قاضي�ة 
تس�ليمها إلى والدتها 
ه�ذا  ه�و القانون أي 
اتباع الطريق الش�ائك 
ذاته الذي أدى بها الى 

ل�ك،  لمها ا

لفع�ل  با و
م�رة أخ�رى ت�م بيعه�ا عن 
طريق والدتها إلى إقليم كردستان للمتاجرة 
بجسدها، وهذه هي مأساة فتياتنا اللواتي 
لع�ب بهن القدر بس�بب الحروب والحكام 
الذين يتوارثون ويتلذذون بمأساة الشعب 
وقتل روح اإلنسانية وطمرها في الوحل. 

ا�سطهاد مركب
القص�ة  أم�ا 
األخ�رى الت�ي 
السيدة  روتها  
"م.  أح�الم 
تدور  الت�ي  و" 
رحاه�ا خل�ف 
القضب�ان  في 
تتأم�ل  عص�ر 
المرأة خيرا  به 
بدون منغصات 
ترسم  ونكبات 
لحياتها مسيرة 

م�ن العذابات المس�تمرة لتهي�ن كرامتها 
وتبيح لش�خصيتها األلم والحرمان، فهي 
حكاي�ة  الش�ابة ع�ذاب في عم�ر الزهور 
تخفي وراءها س�را وألما وحسرة، تعيش 
بين تلك الج�دران الخانق�ة بغصة وفراق 
تتأرجح بين ثناياها تتنفس غبار الجدران، 
تنبعث منها صرخات رفيقات سبقنها في 
هذا المكان، وألم فتيات صغيرات تعرضن 
لالضطه�اد النفس�ي والجس�دي بس�بب 
العنف العائلي. عذاب، سألتها لماذا اسمك 
ع�ذاب ؟، فأجاب�ت "والدتي من أس�متني 

بذلك من كثرة  قسوة والدي عليها والجلد 
 ، لعن�ف ا و
ف�ا  خال و
لذل�ك مرضت 
ث�م  والدت�ي 
فارقت الحياة 
كتن�ي  تر و
أن�ا وأخوت�ي 
س�ي  قا أ
عذابات والدي 
احتم�ل  ول�م 
ذل�ك فقررت 
م�ن  اله�رب 
البيت إلى هذا العالم الغريب الواسع حيث 
قادتني خطوات�ي للعمل في اح�د البيوت 
عند امرأة متمكنة سكنت معها وأعطتني 
غرف�ة خاص�ة  بعد إكم�ال أعم�ال البيت، 
وال أخ�رج منها إال في الي�وم الثاني، وفي 
أحد األي�ام تم�ت مداهمة البي�ت من قبل 
الوطن�ي،  الح�رس  رج�ال 
وإذا به�م يجدون ش�خصا 
مختطفا،  علماً أني لم أره 
أب�دا، وأدليت أمام الحاكم 
بأنني بريئة ولم تكن لي 
صل�ة به�ذا الموض�وع 
منظفة  العم�ل  س�وى 
في البي�ت، ولم يصدق 
الحك�م  ت�م  وفع�ال 
عل�ّي بالس�جن ثالث  
س�نوات، "وأضافت 
تنس�اب  والدم�وع 
م�ن عينيه�ا "م�ع 
أن  أق�ول  ذل�ك 
لي  أفضل  السجن 
م�ن الحي�اة التي 
عش�تها مع وال�دي الذي 
أذاقنا أن�واع العذابات "صمت�ت برهة ثم 
تابع�ت كالمها "حياتي سلس�لة من األلم 
والعذاب والقسوة وال اعرف إلى أين ينتهي 
بها المط�اف، وال أخفيك س�راً إنني اليوم 
خائف�ة وأفكر عندما تنته�ي محكوميتي 
إلى أين يأخذني الق�در وكيف أتخلص من 

هذا العالم الغريب والعجيب" ؟!. 

م�سري النزيالت
وبش�أن   

مصي�ر 
ت  ي�ال لنز ا
س�جن  ف�ي 
 ، ث ا ح�د أل ا
لتقين�ا  ا
ذ  س�تا أل با
فيص�ل عل�ي 
ش�يد  ر خو
تأهيل  مدي�ر 
الس�جن الذي 
قائال:  حدثن�ا 
س�جن  "أن 
ث  ا ح�د أل ا
هو س�جن إصالح للفتيات حس�ب طبيعة 
الجنح، كالبغاء والتزوير والقتل واإلرهاب، 
وتتراوح أعمارهن من أربعة عشر عاما إلى 
اثنين وعشرين عاما، ترحل حسب قانون 
األحداث عندما تبلغ عمر اثنين وعش�رين 
عام�ا، هناك مش�اكل في س�جن األحداث 
م�ن خالل عدم وجود م�كان صحي وغير 
مطابق للمعايير الصحي�ة لصغر المكان، 
مما يسبب أمراضا للفتيات، وهذا ينعكس 
سلبا على نفس�ية وحالة األحداث اللواتي 
يعانين مش�اكل صحية ونفس�ية، فيجب 

أن يك�ون الم�كان أكثر اتس�اعا، ألن عدد 
الفتي�ات بتزايد مس�تمر، وأيضا مش�اكل 
األه�ل الذين ال يعي�رون أهمي�ة لبناتهن، 
ه�م بحاجة إل�ى رعاية تام�ة حتى عوائل 
السجينات بحاجة إلى رعاية ، وال يقتصر 
االم�ر على الفتي�ات المحتج�زات، فهناك 
انح�راف في المجتمع غي�ر خلقي، وأكثر 
الفتيات النزيالت ك�ن يعملن في المالهي 
وممارس�ة الدعارة والبغاء، والعائلة هي 
الس�بب بان�زالق الفتيات القاص�رات الى 
مستوى يس�ير بهن نحو الهاوية، وبعض 
العوائ�ل تدف�ع الفتاة لبي�ع أعضائها مثل  
"الكلى" وإما تدفع نفس�ها إلى ممارس�ة 
الرذيل�ة وتج�ارة بيع الجس�د، وعندما لم 
تجد تجد راحة في عملها تلجأ إلى س�جن 
األح�داث، والى اآلن ال يوجد قانون صارم 
يحد من تزايد الحاالت المشبوهة التي تقع 
في قبضتها الفتيات اللواتي لم تخدمهن0 
ظروفه�ن م�ن تعل�م الق�راءة والكتاب�ة 
والش�روع بإعم�ال تفيدهن، ك�ون الفتاة 
عندم�ا تقضي م�دة محكوميها س�يكون 
مصيرها الشارع، فهي بال مأوى أو رعاية 
مما س�تعيد الكرة ذاته�ا، وعلى الحكومة 
أن تض�ع قانونا لتف�ادي ه�ذا األمر، وان 
تفك�ر جديا بتأمين حياة جدي�دة للفتيات 

تمنعهن من االنزالق مجددا. 

حلول ومعاجلات
 وبش�أن متابعة ومعالجة حال�ة الفتيات 
اللوات�ي انحرفن أو دخلن س�جن األحداث 
وعملية تأهيلن تقول، دالل الربيع الناشطة 
في منظم�ة حرية الم�رأة "منظمتنا كان 
لها الفضل بجمع ش�مل ه�ؤالء الفتيات، 
حيث يتم تزويجهن والكشف عن حالتهن 
بي�ت  تأمي�ن  ال�ى  باإلضاف�ة  النفس�ية 

يأويهن.  
ذلك ألن حالة الفتيات في س�جن األحداث 
مهولة ج�دا، وتحت�اج إلى ب�ذل مزيد من 
الجهود إلعادته�ن الى الحي�اة الطبيعية، 
فهن�اك فتي�ات بعم�ر ال�ورد بحاج�ة الى 
وجه�ل  أمي�ة  هن�اك  ودورات،  رعاي�ة 
تف�وق الخي�ال، ع�وز وجوع يؤدي�ان الى 
الت�ردي والضياع ، س�لبيات كبي�رة منها 
التفكك األس�ري ال�ذي يلع�ب دورا كبيرا 
ف�ي ضياعهن، نح�ن كمنظم�ات مجتمع 
مدن�ي علين�ا االهتم�ام بواق�ع المجتمع 
ترب�ي  الت�ي  الش�ريحة  ألنه�ا  واألس�رة 
وتعطي جل اهتمامها ألوالدها في الحياة 
لبناء مجتمع س�ليم خال م�ن االنحرافات 
والتقهق�ر والجه�ل، إذن عل�ى المنظمات 
النسوية المهتمة بشؤون األسرة التثقيف 
الثقافية والعلمية،  المحاض�رات  وإعطاء 
ويك�ون هناك تنس�يق دوري بي�ن وزارة 
العمل والش�ؤون االجتماعي�ة واالهتمام 
الواس�ع لدح�ض المآس�ي الت�ي ترتك�ب 
بحق المرأة والتي اعطت مدى أوس�ع من 
التضحي�ات، ويج�ب علين�ا أن نكون على 
اس�تعداد دائم لمناص�رة الم�رأة المعنفة 
والمس�تغلة وعدم إهمالها، والمالحظ أن 
الفت�اة الت�ي تبلغ من العمر اثنتي عش�رة 
س�نة تقبع في سجن موبوء، بحيث تدخل 
على نزر يس�ير من الج�رم وتخرج مثقلة 
باألف�كار والس�لوكيات المش�ينة، نتيجة 
االختالط الس�يئ بالس�جينات، لذا ينبغي 
التفكي�ر جديا بتأهيل ه�ؤالء الفتيات عن 
طريق إصالحهن وتمكينهن من اس�تعادة 
دوره�ن المختط�ف، ع�ن طري�ق إقام�ة 
واألعم�ال  والتطري�ز  للخياط�ة  دورات 
اليدوية المفيدة، لخلق جيل جديد يستطيع 

االنخراط بالمجتمع بسهولة ويسر.  

اأ�سباب وم�سببات االنحراف
مس�ؤولة  زنج�ي،  الب�ر  إيم�ان  د.  أم�ا 
الم�رأة واألس�رة ف�ي مجل�س محافظ�ة 
بغ�داد تق�ول، بطبيع�ة الح�ال أن األمور 
والظروف االس�تثنائية الت�ي مرت بالبالد 
من الح�روب والحص�ار والعنف الطائفي 
ولدت مش�اكل جمة، إذ م�ازال وضع البلد 
غير مس�تقر وغير آمن بس�بب التجاذبات 
السياس�ية ما بي�ن الكتل، فحت�ى اآلن لم 
تحس�م المش�اكل العالق�ة، مم�ا ينعكس 
سلبا على الشارع العراقي مشكلة الوضع 
االقتصادي المتردي الذي يعانيه المجتمع 
والعن�ف الطائفي الذي خلف األلم لألس�ر 
العراقية إذ جعلها  تستجدي لقمة العيش، 
أس�باب ولدت الكثير من القضايا السلبية 
مم�ا يجع�ل االنح�راف األخالق�ي للكثير 
م�ن الفتي�ات في عم�ر أربعة عش�ر عاما 
وخمسة عش�ر عاما أمرا طبيعيا ، وسبب 
االنح�راف هو عدم التوجيه من قبل األهل 
والتفكك األسري الذي يلعب دوره في هذا 
المج�ال، والحكوم�ة إذا  ما أرادت أن تحل 
هذه اإلشكالية يجب ان تبدأ بتوفير فرص 
عمل مناس�بة وفتح مراكز تأهيلية توفير 
لألسر المهمشة، فس�وف تحل الكثير من 
المش�اكل، السياس�ة الخاطئ�ة والتخبط 
ال�ذي تعيش�ه الحكوم�ة وغي�اب الواعز 
أسباب خلقت هذه اإلشكالية المعقدة، فال 
جريم�ة منظمة بوج�ود معامل ومصانع 
تلم شتات الشباب وال أسرة فقيرة بوجود 
بني�ة اقتصادي�ة رصين�ة تعال�ج الع�وز 

والفاقة.   
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حيث أجبرني على الرذيلة 
مقابل مبلغ مليون دينار

أسر تدفع الفتيات القاصرات 
لبيع أعضائها مثل "الكلى" 

وممارسة الرذيلة وتجارة بيع 
الجسد

ال جريمة منظمة بوجود معامل 
ومصانع تلم شتات الشباب، 
وال أسرة فقيرة بوجود بنية 

اقتصادية رصينة تعالج العوز 
والفاقة 
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فه�ذا ش�عبها بي�ن مهجر ون�ازح وجريح 
ومعوق ومقتول، وهؤالء هم الذين س�موا 
أنفسهم بالمعارضة واستعاروا اسم الثورة 

لتخفي ما عندهم من عورة؟
وس�أعلن للقراء والمتابعين السيما الذين 
أعيته�م كثرة التبري�رات وتعالي التهم مع 
تس�ويق إعالمي غير مسبوق ولم تعرف له 

المنطقة وال العالم مثيال.
سأعلن لهم ما نشره الدكتور فيصل الحمد 
ف�ي "18 تغري�دة" ف�ي تويت�ر م�ن بن�ود 
االتفاقي�ة الس�رية التي جرت ف�ي الدوحة 
وال�ذي ج�رى بموجب�ه تأليف ما يس�مى 
باالئتالف الوطني الس�وري لق�وى الثورة 

والمعارضة.
وقد وقع االتفاق كل من:

1- وزير خارجية قطر
2- وزير خارجية تركيا

3- وزير خارجية اإلمارات
4- السفير األميركي روبرت فورد

5- ري�اض س�يف من�دوب ع�ن مجل�س 
اسطنبول نائب عن رياض الشقفة

بنود االتفاق... 
1- تخفيض ع�دد عناصر الجي�ش العربي 
الس�وري ال�ى "50" الف جن�دي وتحويله 
ال�ى جي�ش دفاعي فق�ط. يح�دث كل ذلك 
م�ن اج�ل ضم�ان ام�ن إس�رائيل؟.. فأين 
الوطنية... واي�ن العروبة أيها المعارضون 
في فن�ادق الخمس نج�وم.... واين الثورة 
يا م�ن تدع�ون بالتدين والجه�اد وانتم لم 
تعرفوا منه اال قش�رته عبر لحاكم الطويلة 
والتي ق�ال عنها الحديث الش�ريف "ما زاد 
عل�ى قبضة اليد ففي الن�ار". هل هذا الذي 
جنته المعارضة وثورتها التي تمول بالمال 
القطري والسعودي ومن خلفه باستحياء 
المال االماراتي وتفتح لها الحدود التركية 
لعب�ور المرتزق�ة االرهابيي�ن م�ن تنظيم 
القاع�دة والذي�ن جعل�وا الش�عب الترك�ي 
ينظ�ر بريبة الى مايج�ري على ارضه وفي 
موانئ�ه وما يج�ري داخ�ل المخيمات التي 

س�ميت باس�م الالجئين الس�وريين واذا 
بها تتحول الى ميليش�يا من المس�لحين 
من كل الجنس�يات، واليوم عندما يوقع 
المجتمع�ون في الدوحة عل�ى ان يكون 
الجيش العربي السوري "50" الفا فقط 
ومهمت�ه دفاعي�ة فق�ط. فلمصلحة من 
يحدث ه�ذا. الم يكن ه�ذا جوابا واضحا 
على انتف�اء مفه�وم الع�دو الصهيوني 

ال�ذي يجم�ع لغزة م�ن االحتياط م�ا يبلغ 
"75" الف جندي صهيوني ويس�لح جيشه 
كما يريد وينتج من القنابل الذرية ما يريد، 
ويف�رض على م�ن حوله من الجي�ران أن 

يكونوا منبطحين.
2- ال يحق لس�ورية المطالبة بالجوالن إال 
بالوسائل السلمية. وهل عرفتم اين وصلت 
الوسائل الس�لمية مع الفلسطينيين الذين 
عمل�وا بها ولم يحص�دوا اال الذل والهوان. 
وهل م�ن يوقع على مثل ه�ذا القرار يحق 
له ان يتهم من كان قبله في حكم س�ورية 
في التهاون بالج�والن. اذن هذا هو الربيع 
العربي ربيعا إلس�رائيل، وتشرذما وتشتتا 
في صفوف الذين خدعوا بهذه التس�ميات 
ول�م يعرف�وا أن ح�روب م�ا بع�د الحداثة 
ستكون ناعمة ولكن سمها قاتل كاألفعى.

3- التخل�ص بإش�راف الوالي�ات المتحدة 
من كافة األس�لحة الكيميائية والجرثومية 
والصواريخ بكافة أنواعه�ا ويتم ذلك على 
األراض�ي األردني�ة. وهذا يعن�ي أن األردن 
داخل في اللعبة ولكنه من وراء س�تار وقد 

انكش�ف هذا الس�تار وس�قطت 
اله�دف هو  االقنع�ة. وه�ذا 

الذي تس�عى اليه اس�رائيل 
امري�كا  له�ا  وتحقق�ه 
صاحب�ة الطول ف�ي هذا 
المجال، وعندما تتكشف 
مثل ه�ذه النوايا لم يعد 
للش�عب الس�وري م�ن 
حساب لحريته وحقوقه 

المعارض�ة  تع�د  ول�م 
صاحبة مش�روع سوى ما 

يحقق امن وسالمة اسرائيل 
الت�ي ازعجته�ا صواري�خ 

والجه�اد  حم�اس 
مي  س�ال إل ا

وأرعبته�ا صواري�خ ح�زب الله ف�ي لبنان 
وتبخرت أحالمه�ا التوس�عية والوجودية 

بسبب القوة الصاروخية االيرانية.
4- الغ�اء اي مطالب�ة بلواء االس�كندرون 
والتنازل لتركيا عن بعض القرى الحدودية 

الت�ي يقطنه�ا التركمان في حل�ب وادلب. 
وهن�ا ينكش�ف القن�اع الترك�ي الذي 

لم يك�ن من اجل حرية الش�عب 
الس�وري، وال م�ن اجل حكم 

ف�ي  المس�لمين  اإلخ�وان 
س�ورية بطريقته�م 

وإنم�ا  األصولي�ة 
االمر ال يعدو عن 
تركي�ا  مطال�ب 
ني�ة  غا و د ر ال ا
ستتكشف  التي 

حقيق�ة 
بم�ا  مواقفه�ا 
الج�دل  اليقب�ل 

نتعرف  عندما 
عل�ى 
بقية 

نص�وص ه�ذا االتف�اق ال�ذي يختصر كل 
عنوان ما يس�مى بالربيع العربي المزعوم 
والذي سيسجل عارا اكبر من كل التنازالت 
المذل�ة الت�ي قدمه�ا ص�دام حس�ين ف�ي 
الع�راق في خيمة صف�وان، وكل التنازالت 
والخيان�ات التي ارتكبها الس�ادات وحكام 

الخليج بحق هذه األمة.
العم�ال  ح�زب  عناص�ر  كاف�ة  ط�رد   -5
وتس�ليم  س�ورية  م�ن  الكردس�تاني 
المطلوبين منهم ووض�ع هذا الحزب على 
الئحة المنظمات اإلرهابية. وهنا مرة ثانية 
يتحقق الوردغان بعض مايصبو اليه ولكن 
بعد ان يقدم كل ش�يء إلس�رائيل وسنرى 
كيف انه يتبرع بإمداد إسرائيل بالمياه عبر 

األراضي السورية.
6- إلغ�اء كاف�ة االتفاقي�ات المبرم�ة مع 
الش�ركات الروس�ية والصيني�ة في مجال 
التنقيب عن الثروات الباطنة والسالح. وهنا 
ينكشف القناع األميركي االمبريالي بالسعي 
وراء البت�رول، وان كل م�ا تقوم به امريكا 
في س�ورية ليس له عالقة بحرية الش�عب 
الس�وري بمقدار ما له عالقة بمصالح 

واس�رائيل  التي امري�كا 
واضح�ة  ب�دت 
االنتخابات  في 
كي�ة  مير أل ا
ة  خي�ر ال ا

الرك�ود  واث�ر 
ي  د قتص�ا ال ا
عل�ى امري�كا مما 
يجعلها تضع نصب 
عينيها النفط والغاز 

ومبيعات السالح.
7- الس�ماح لدولة قطر بتمديد خط انابيب 
الس�ورية وص�وال  االراض�ي  الغ�از عب�ر 
لتركي�ا ومنها الوربا، وهن�ا تظهر حقيقة 
الموق�ف القط�ري الموع�ود بمزي�د م�ن 
تس�هيالت مرور الغ�از عبر س�ورية، ولم 
تكن مواقفه�ا العنترية تحمل هما حقيقيا 
للشعب الس�وري بمقدار ما يس�يل لعابها 
لوعود امريكا المس�تميتة ف�ي الدفاع عن 
ام�ن اس�رائيل مث�ل اس�تماتتها ع�ن منع 
انتشار االستثمار الروسي والصيني ودول 

البريكس.
انابي�ب مي�اه  الس�ماح بتمدي�د خ�ط   -8
س�د اتاتورك ف�ي تركيا م�رورا باالراضي 
السورية وصوال السرائيل. وهل يبقى بعد 
ذلك ش�ك في الوالء االوردغاني السرائيل. 
وهل يمكن احترام من يوقع على مثل هذه 
البنود بلحاظ وطني او ثوري او اي ش�يء 

من مسميات المعارضة.
9- تتعه�د دولت�ا قط�ر واالم�ارات باعادة 
كل  وحص�ر  الح�رب  خربت�ه  م�ا  اعم�ار 
بس�ورية  والتنقي�ب  التعمي�ر  امتي�ازات 
االميركي�ة  بالش�ركات 
والقطرية واالماراتية. 
عربان  باله�ة  ومن 
الخلي�ج تصديقهم 
س�يكونون  انهم 
فس�ين  لمنا ا
ت  كا للش�ر
 . كي�ة مير أل ا
س�ذاجة  ومن 
يس�مون  م�ن 
نفس�هم  ا
ض�ة  ر لمعا با
ان يقبلوا مثل 
ه  ه�ذ

القي�ود التي تص�ادر س�يادة بلدهم وتدمر 
اقتصاد س�ورية لعقود قادمة. وهكذا نرى 
كي�ف يري�دون لس�ورية ان تك�ون مقيدة 

اإلرادة فاق�دة القدرة عل�ى البناء مرهونة 
لشركات دول ساهمت في تخريب سورية، 
واليوم يريدون حصر االعمار بش�ركاتهم، 
ولم يتحدثوا عن الخل�ل الذي اصاب الحياة 
المدني�ة الس�ورية ودم�ر األم�ن واألمان 
فيه�ا كم�ا ل�م يتحدث�وا ع�ن الطفولة في 
س�ورية وال ع�ن الجامع�ات في س�ورية 
والمستش�فيات الت�ي اصابه�ا الكثي�ر 
من النهب والدم�ار. ولم يتحدثوا عن 
أيتام س�ورية وضحاي�ا الحرب من 

الجرحى والمعوقين.
10- تحجي�م العالق�ة م�ع إي�ران 
وروسيا والصين مع قطع العالقات 
مع حركات المقاومة الفلسطينية. 
وال ادري هل يملك ذرة من الوطنية 
والفه�م السياس�ي من يوق�ع على 
مث�ل هذي البن�ود المذلة. وهل يحق 
لمث�ل ه�ؤالء ان يدعوا بع�د ذلك انهم 
قدموا ش�يئا للمواطن السوري وللوطن 
السوري من كرامة. وهل بعد كل هذا يبقى 
معن�ى للثورة. واين س�يكون تصنيف مثل 
هذه المعارض�ة التي تحولت ال�ى مقاولة 

رخيصة بيد اصحاب المال من العربان وبيد 
اصحاب االساطيل من ذوي الفهم التوراتي 
بنصوص كتاب حزقي�ال الجزء -38- 39- 

عن يأجوج ومأجوج – والهرمجدون.
11- يكون نظام الحكم في سوريا إسالميا 
ليبرالي�ا غي�ر أصولي. وه�و تحجيم يصل 
الى ح�د إلغاء الهوي�ة والوج�ود، ويعتدي 
على حرية التعبي�ر والرأي ويصادر االرادة 
االنس�انية من خالل تعليب الفكر وتحنيط 
الثقاف�ة والحك�م ف�ي اطار م�ن الوصاية 
التي تعيدنا الى عقلية القرن الس�ابع عشر 
والثامن عش�ر االمبريالي�ة. ثم ان هذه هي 
رشوة االخوان المسلمين القادمين للحكم 
بإرادة امريكية ورضا إس�رائيلي، وهو امر 
ليس بمس�تغرب على الذين كان مؤسسهم 
حس�ن البنا الذي يحرص على اخذ عطوفة 
الملك عبد العزيز ال س�عود وه�و يعلم انه 
محتضن من قبل الت�اج البريطاني صاحب 
وعد بلفور للصهاينة، مثلما هو اي سعودي 
حاص�ل عل�ى الموافق�ة االمريكي�ة الت�ي 
اصبح�ت تقود العالم بع�د الحرب العالمية 
الثانية وتفردت بقيادتها بعد انتهاء الحرب 
الب�اردة وتف�كك االتحاد الس�وفياتي الذي 

ب�دأت وريثت�ه روس�يا االتحادي�ة 
تستعيد حضورها الدولي بقوة 

من خالل الحالة السورية. 
12- يب�دأ تنفي�ذ بن�ود هذا 

اس�تالم  ف�ور  االتف�اق 
المعارضة مقاليد الحكم 

في سورية. وهذا يعني 
وارادة  دور  مصادرة 

الش�عب الس�وري 
ف�ي كل ماج�اء 

ه�ذه  ببن�ود 
قي�ة  تفا ال ا

ية  لس�ر ا
الت�ي لو 
علم بها 

لشعب  ا
الس�وري لم�ا يهدا ل�ه بال حتى يس�قطها 
بالمجامل�ة  عليه�ا  واف�ق  م�ن  ويس�قط 
وبالمحاب�اة او بالعمال�ة والتبعي�ة وني�ل 
عل�ى  غص�ة  س�تكون  الت�ي  االمتي�ازات 
كل  رغ�م  الس�وري  فالش�عب  اصحابه�ا، 
ماتعرض ل�ه معروف بعروبت�ه ومعروف 

باصالته الوطنية.
توقي�ع : الدكتور عم�اد الدين الخطيب عن 

مجلس العموم السوري
الدكتور فيصل الحمد عضو االمانة العامة 
لحزب األمة: الكويت – أستاذ جامعي 
في مجال تقييم األداء المؤسسي.

بعد االطالع على نصوص هذه 
االتفاقية، هل يحق ألحد من 
المثقفي�ن ان يتكل�م بع�د 
ذلك عما يس�مى بالثورة 
رأين�ا  الت�ي  الس�ورية 
المنافع  يتقاس�م  كيف 
واالمتي�ازات فيه�ا من 
السوري  الشعب  خدعوا 
وتكلم�وا باس�مه كثيرا، ولما ج�اءت هذه 
االتفاقية ولما ينتهي الحسم في سورية بين 
المتقاتلين والمتصارعين تكشفت االقنعة 
وظهرت وجوه التامر على سورية كما قلنا 
في بداية الحدث السوري من العام لماضي 
ان مايجري في س�ورية وعلى سورية هي 
حرب كوني�ة تقوده�ا امريكا واس�رائيل 
وتؤازره�م اوربا وتتبعهم أطراف خليجية 
وعربية هي ادوات رخيصة في لعبة االمم 
الت�ي رس�مت بوصل�ة خريطة ما يس�مى 
بالش�رق االوس�ط الجديد وهي عبارة عن 
تقسيم المقسم وتفتيت المفتت وتجزيء 

المجزأ وصناعة الفتنة بكل انواعها.
وهذه االتفاقية تأتي تطبيقا لمقولة لوزير 
خارجية امريكا االس�بق هنري كيس�نجر 
والتي رددها لالس�ف االخضر االبراهيمي 
من على منص�ة االمم المتحدة في تقريره 
امامها حيث قال عن الوضع في س�ورية: 
"الجيش الذي ل�م ينتصر والمعارضة التي 
لم تخس�ر" وه�و تجن كبي�ر بحق الجيش 
العرب�ي الس�وري وتحريف�ا للواق�ع حيث 
سميت المجاميع المسلحة من القتلة على 
الهوي�ة وم�ن االرهابيين وم�ن البلطجية 
وذوي النف�وس المريض�ة الذي�ن حمل�وا 
الس�الح المب�ذول له�م بس�خاء م�ن قب�ل 

ادوات امريكا والصهيونية حتى يتشدقوا 
ويتفاخ�روا بعنجهي�ة وغرور طفولي 

كان م�ن نتيجت�ه ان يتحول�وا ال�ى 
قناصة ض�د مواطنيه�م تدفعهم 

ش�هوة االنتقام، وه�ذا االمر ما 
ش�كا منه اهالي حمص وحلب 

وريف دمشق.
الذين توهموا وانخدعوا  ولكن 
العرب�ي  بالربي�ع  بم�ا يس�مى 

م�ا عس�اهم ان يقول�وا بعد 
ه�ذه  عل�ى  يطلع�وا  ان 

االتفاقي�ة التي وقعت 
باس�م م�ا يس�مى 

ف  ئت�ال ال با
طن�ي  لو ا

ي  ر لس�و ا
ى  لق�و

ة  ر لث�و ا

والمعارض�ة. وال ندري أين أصبحت الثورة 
وما معنى المعارضة ولمن.

والذي�ن انس�اقوا وراء المي�ول الطائفي�ة 
والعواط�ف الفئوية ما عس�اهم ان يقولوا 

بعدما يقرأوا بنود هذه االتفاقية..
وكالع�ادة س�نجد من يك�ذب ما ج�اء في 

االتفاقية.
وس�نجد من يحاول التملص م�ن قباحتها 

غي�ر  المنطقي.بالتأوي�ل 

وسنجد من يحاول الهروب الى األمام راميا 
عجزه على روسيا وإيران والصين.

وسيحاول البعض أن يرمي النظام السوري 
بم�ا آل�ت الي�ه األم�ور غاضا الط�رف عن 
كل افع�ال الذبح على الهوي�ة واالغتصاب 
وتدمير مؤسسات الدولة بالتفجيرات وقتل 
االبرياء بالمفخخات التي مارس�ها تنظيم 
القاع�دة الوهابي االرهاب�ي واعترف بها. 
والذين اداروا ظهورهم وأغمضوا عيونهم 
عن مشروع االصالح الذي دعت اليه الدولة 
الس�ورية ووافق�ت علي�ه بع�ض أح�زاب 
المعارضة والذي�ن قاطعوا الحوار الوطني 
السوري وظلوا يطلبون التدخل الخارجي، 
هل سيندم اصحاب الضمير منهم من عرف 
تفاصيل هذا االتفاق المذل بالعار الذي ليس 
له مثيل في تاريخ التنازالت التي ش�هدتها 

المنطقة.
باالكاذي�ب  صدق�وا  الذي�ن  يق�ول  وم�ا 
والدعاي�ات الت�ي روجه�ا اع�الم الجزيرة 
والعربي�ة وغيرها م�ن القن�وات الموالية 
للصهيوني�ة األميركي�ة التوراتي�ة والت�ي 
كان�ت تخدع الن�اس بوجود ح�رس ثوري 
ايراني في س�ورية وبوج�ود قوات لحزب 
الله تقات�ل مع الجيش الس�وري حتى بلغ 

زعمه�م بوج�ود جيش المه�دي يقاتل مع 
الجي�ش الس�وري وه�ي كله�ا تلفيق�ات 
مختلقة الغرض منها التشويش على ذهنية 
المواطن العربي والمسلم غير المطلع على 

التفاصيل.
وه�ل ال ي�زال من يدافع م�ن دون علم عما 
يس�مى بالجيش الس�وري الحر الذي تآلف 
مع ما يس�مى بجبهة النصرة وهي تنظيم 
وهاب�ي إرهاب�ي ه�و ول�واء م�ا يس�مى 
بالتوحي�د وكالهما م�ن تنظيمات القاعدة 
الت�ي اعطت األوامر للمس�لحين في مخيم 
عين الحلوة في لبنان وفي بقية المخيمات 
الفلس�طينية التي أصبحت بؤرا للمسلحين 
الوهابيي�ن الذين توجهوا بن�اء على اوامر 
وصلتهم من التنظيمات الوهابية بالتعاون 
مع تيار المس�تقبل اللبناني الذي يترأس�ه 
سعد الحريري في لبنان الذي اعلن بصورة 
رس�مية عن تفرغ النائ�ب اللبناني عقاب 
صق�ر للتواجد ف�ي تركيا لالش�راف على 
تمويل وتسليح المقاتلين العرب واألجانب 
ضد سورية بالتفاهم مع الحكومة التركية 
الت�ي اس�تعملت كل الوس�ائل واألس�اليب 
لتدمير الدولة الس�ورية في سابقة عدائية 
لي�س له�ا مثي�ل ف�ي تاري�خ ال�دول 

المتجاورة.
عندما  واليوم 

نطلع عل�ى تفاصيل اتفاقية الدوحة نعرف 
مقدار ما ستحصل عليه تركيا االوردغانية 
والتي لم تعرف بعد كم اصابها من الخسارة 
المادية اقتصاديا وكم اصابها من الخسارة 
السياس�ية من جراء تداع�ي لحمة الوحدة 
الوطنية التركية من جراء ما اصاب األكراد 
والعلويين من تصدع وهم يش�كلون نسبة 

من الشعب التركي اليمكن االستهانة بها.
ان الذي�ن اب�دوا حق�دا على بش�ار االس�د 
والطائفي�ة،  النفس�ية  العق�د  بطريق�ة 
وس�لوكا  مظلم�ا  مصي�را  س�يواجهون 
تعسفيا بالغ القس�وة واالستهتار من قبل 
الذي�ن دفعوهم الى تدمي�ر بلدهم بدعاوى 
الترقى الى ان تكون مطالب يطمئن لها من 

له ادنى حرص وطني وضمير حي.
ان اخط�اء النظ�ام الس�وري ف�ي المجال 
االمني والحري�ات كانت مب�ررا لمعارضة 
سلمية متوازنة، السيما وان النظام اعترف 
باخطائ�ه وب�ادر ال�ى التغيي�ر واالصالح 
وهن�اك خطوات عملي�ة، مما جعل مطالب 
بع�ض المعارضي�ن المرتمين ف�ي حضن 
المخابرات الغربية غير ناظرة بعين التفهم 
السياس�ي والحرص الوطن�ي مما جعلهم 
يتقبل�ون ماه�و مس�تقبال اكث�ر خطورة 
عل�ى المواط�ن والوط�ن الس�وري وه�ذا 
ماحملت�ه هذه االتفاقية، فهن�اك فرق بين 
ال�ذي يخطئ ف�ي النظام وبي�ن الذي يدمر 
الوج�ود.  فالمعارض�ة الت�ي جلس�ت في 
الدوحة وفي اسطنبول والقاهرة وباريس 
وبريطانيا وصدقت بتصريحات " هوالند " 
الرئيس الفرنس�ي وبطريقة استقباله لهم 
في االليزيه هي معارضة تعبر عن سذاجة 
التتفه�م لعب�ة االم�م وخطورته�ا عل�ى 
بلدهم.  ان الطريقة التي تعاملت بها وزيرة 
خارجية امريكا مع مجلس اس�طنبول من 
االزدراء وال�ذم حتى حش�رته ف�ي الدوحة 
ليستس�لم ال�ى االجتي�اح االخوان�ي بع�د 
سلس�لة من التغييرات الت�ي طالت برهان 
غليون العلماني وبس�مة قضماني صاحبة 
كت�اب "هدم الجدران" وال�ذي يتهجم على 
الق�رآن مما جعل منظم�ة يهودية تتبرع 
بطبعه عام "2008" ثم مصطفى س�يدا 
الك�ردي وأخيرا جورج صب�ره وهؤالء 
جميع�ا ليس لهم والءات داخل س�ورية 
وال يحض�ون بدع�م ش�عبي حت�ى في 
األوان  آن  ام�ا  المعارض�ة.  أوس�اط 
ان يبل�ع البع�ض لس�انه ويك�ف عن 
التهري�ج مع م�ا يس�مى باالئتالف 
الوطن�ي الس�وري ال�ذي اس�تعمل 
كالحم�ار يحمل أثقاال، وال ننس�ى 
المعارضة  وج�ود بع�ض أط�راف 
الس�ورية الش�ريفة التي نقدم لها 
عزائنا بعد صدور هذا االتفاق المذل 
بالع�ار ال�ذي ال يمح�ى اال ب�اإلرادة 

الوطنية.

رئيس مركز الدراسات واألبحاث 
الوطنية
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هذه هي قوى الثورة وهذه هي ما ي�شمى مبعار�شة الربيع العربي تك�شف 
عن هويتها يف �شورية لتخت�شر ما يجري وما �شيجري يف دول ما ي�شمى 

بالربيع العربي، واإذا كنا �شابقا قد حذرنا مما �شيقع يف �شورية وقد وقع 
تدمري �شورية باإرادة دولية �شهيونية توراتية
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وتك�شفت الأقنعة.. وتعطلت لغة الكالم

 الذين انساقوا وراء امليول 
الطائفية والعواطف 
الفئوية ما عساهم أن 

يقولوا بعدما يقرأوا بنود 
هذه االتفاقية..

كل ما تقوم به امريكا 
يف سورية ليس له عالقة 

بحرية الشعب السوري 
بمقدار ما له عالقة بمصالح 

أمريكا وإرسائيل.

 من بنود االتفاقية إلغاء أي 
مطالبة بلواء االسكندرونة 

والتنازل لرتكيا عن بعض 
القرى احلدودية التي 

يقطنها الرتكامن يف حلب 
وادلب.
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أسباب أمراض الكبد المزمنة هي شرب الكحوليات 
"B C" والعدوى بفيروسي الكبد الوبائي

كشفت دراس�ة أمريكية حديثة أن تناول األسبرين 
يقل�ل من مخاطر اإلصابة بنوع ش�ائع من س�رطان 
أو  الخل�وي،  الكب�دي  بالس�رطان  يع�رف  الكب�د 
"hepatocellular carcinoma" كم�ا أن�ه يقل�ل من 
فرص الوفاة بأمراض الكبد المزمنة. وتشير الدراسة 
التي نش�رت بجري�دة المعهد القومي للس�رطان، أن 
ح�االت اإلصابة بالس�رطان الكبدي الخل�وي تحدث 
نتيجة التهابات في الكبد بشكل يؤثر في نمو الخاليا. 
وقد قام باحثون بالمعهد القومي للس�رطان بالبحث 
ف�ي تأثير األس�برين وغيره م�ن العقاقي�ر المضادة 
لاللتهاب�ات الت�ي تعرف ب��"NSAIDS" عل�ى تقليل 
مخاطر اإلصابة بس�رطان الكبد الخلوي، لما لها من 
خصائ�ص مضادة لاللتهابات وش�يوع اس�تخدامها 
للوقاي�ة من أم�راض القلب واألوعي�ة الدموية، حيث 
قام الباحثون بدراسة تعتمد على مالحظة 300,504 
رج�ل وام�رأة مم�ن تت�راوح أعمارهم بي�ن 50 و71 

عام�ا، وقد تمت متابعة حالتهم من 10 إلى 12 عاما. 
وفي أثناء فترة الدراس�ة س�جل الباحثون 250 حالة 
إصابة بس�رطان الكبد الخل�وي، و428 حالة إصابة 
بأمراض الكبد المزمنة، والحظوا أن األشخاص الذين 
 "NSAIDs" يتناولون العقاقير المض�ادة لاللتهابات
يواجه�ون مخاطر أق�ل لإلصابة بالس�رطان الكبدي 
الخل�وي والوفاة بأم�راض الكبد المزمن�ة بالمقارنة 
بم�ن ال يتناول�ون تلك العقاقي�ر. ولك�ن عندما فّرق 
الباحثون بين األسبرين وغيره من العقاقير المضادة 

لاللتهابات، الحظوا وجود اختالفات جوهرية. 
فمن اعتادوا تناول األسبرين أظهروا انخفاضا 

في مخاطر اإلصابة بسرطان الكبد الخلوي 
م�ن  الوف�اة  ومخاط�ر   41% بنس�بة 

أمراض الكبد المزمنة بنسبة 
%45. بينم�ا م�ن تناول�وا 
المضادة  األخرى  العقاقير 
يس�جلوا  ل�م  لاللتهاب�ات، 

انخفاضا في مخاطر اإلصابة بسرطان الكبد 

الخلوي، وقلت لديهم مخاطر الوفاة من أمراض الكبد 
المزمنة بنس�بة %26 فقط. في السياق ذاته، صرح 
كاتب الدراس�ة فيكرانت سهارسرابودا أن "األسبرين 
بش�كل خاص أظهر تأثيرا وقائيا ثابتا لكال المرضين 
بصرف النظر عما إذا كان الش�خص يتناوله بش�كل 
منتظ�م أو م�ع عقاقير أخ�رى مض�ادة لاللتهابات، 
وتأكي�د تل�ك العالق�ة في دراس�ات أخ�رى يمكن أن 

يفت�ح طريق�ا جدي�دة للوقاية م�ن مرض 
س�رطان الكبد الخلوي 
الكبد  أم�راض  أو 
 . " من�ة لمز ا

وف�ي مقال�ة مصاحبة للدراس�ة، كت�ب باحثون من 
قسم الطب الوبائي والطب المجتمعي بجامعة أوتاوا 
بكن�دا، أن أس�باب أم�راض الكبد المزمنة وس�رطان 
الكبد هو شرب الكحوليات والعدوى بفيروسي الكبد 
الوبائي "B C" كما أن هناك دراسات تشير إلى تأثير 

أمراض البدانة والسكري على ذلك أيضاً.

النس�خة  أب�رز ممي�زات ه�ذه 
م�ع  الكام�ل  اندماجه�ا 

كالود"  "آي  الس�حابية  آب�ل  حيث خدم�ة 
طرحت رسمياً مؤسسة "آبل" المعلوماتية األمريكية بعد طول انتظار النسخة 
الجديدة من برنامجها الشهير "آي تيونز" لتشغيل الملفات الصوتية والمرئية، 
 ."Software Update" وهي متاحة حالياً للتحميل من موقع آبل أو عبر برنامج
تأتي نس�خة "آي تيون�ز 11" التي تحمل الرق�م "iTunes 11.0.0.163" بحلة 
جدي�دة كلياً، ويعتبر ه�ذا التحديث أكب�ر تحديث لبرنامج "آبل" الش�هير منذ 
إص�داره ع�ام 2001. ومن أب�رز مميزات هذه النس�خة اندماجه�ا الكامل مع 
خدم�ة آبل الس�حابية "آي كالود"، بحيث يتيح للمس�تخدمين تحميل األغاني 
م�ن الخدمة بجانب "آي تيونز"، باإلضافة إلى ميزة المزامنة عبر كافة أجهزة 
"آبل" النقالة والمكتبية إلى جانب تلفاز "آبل" الذكي، وبالتالي المس�تخدم لن 
يضطر إلى إعادة تحميلها مرة ثانية، فبمجرد ش�راء المستخدم أغنية أو فيلم 
أو ألب�وم أو برنام�ج وتحميله على أح�د األجهزة الخاصة به، س�تكون متاحة 
عل�ى الفور على األجه�زة المكتبية والنقالة على حد س�واء. كما أعادت "آبل" 
تصميم واجهة المس�تخدم بشكل كامل، بحيث أصبحت أسهل وأفضل وأسرع 
في االس�تخدام من اإلصدارات الس�ابقة التي عانت من البطء وعدم السالس�ة 
السيما على نظام الويندوز، اآلن أصبح المشغل سلسا وسريعا بشكل ملحوظ. 
فضالً عن إعادة تصميم للمش�غل "ميني"، كي يس�مح للمستخدمين الوصول 
الس�ريع والس�لس إلى األغاني واأللبومات الجديدة والمغنين دون الرجوع إلى 
الع�رض الكامل، كم�ا يوفر نافذة منفصل�ة لتصفح المكتبة الموس�يقية مع 
خاصية "Up Next" لتصفح وترتيب األغاني واأللبومات الجديدة المقبلة، مع 
تحس�ينات في عملية البحث واألداء بش�كل كامل، بجانب إعادة تصميم متجر 
"آي تيون�ز" الخاصة بالحواس�يب ليت�واءم مع تحديث المتجر ف�ي نظام آبل 

الجدي�د "آي أو إس 6".

طب وعلوم 14
www.almustakbalpaper.net

اأعداد / موؤيد عبد الزهرة 

هل 
تعل�م 

عزي�زي الرجل أن العرق ال رائحة له ؟ لكن الرائحة الكريهة تنتج 
عن اختالط البكتيريا العالقة بالبش�رة بالعرق نفسه فتنتج هذه 

الرائحة الكريهة بعد تأكسد العرق نفسه.
وينتج العرق عن عدة أشياء، منها زيادة معدل الدهون بالجسم، 
أو تن�اول األطعم�ة الح�ارة، أو إصابة الجس�م بداء الس�كري أو 
بس�بب خلل معين ف�ي الهرمون�ات. ويواجه العديد م�ن الرجال 
مواقف محرجة بسبب الرائحة الكريهة للعرق، أو تلوث المالبس 
ببقع في أماكن التعرق بالجس�م، مما يقضي على أناقته ويجعل 
مظهره منفرا للمحيطين به، على أن الكثير من الرجال يفضلون 
االس�تعانة بمضادات التعرق أو مس�تحضرات إزالة رائحة العرق 
ألنها تحقق نتائج س�ريعة في القضاء على هذه الرائحة، غير أن 
هذه الطريقة ليس�ت فعالة بش�كل طويل األمد، كما أنها تتسبب 
في مش�اكل صحية عديدة، ولذلك أصبح االتجاه حاليا في مجال 
العناية بالبشرة هو االعتماد على العناصر الطبيعية للتخلص من 

هذه المشكلة بشكل نهائي.
من خالل هذا الموضوع سنطرح البدائل الطبيعية – أو الكيمائية 
الصديقة للبش�رة – إلزالة رائحة العرق وكيفية استخدامها، كما 

سنلقي الضوء على المزيالت الكيمائية ومخاطرها.

ابتعد عن مزيل رائحة العرق

صحي�ح أن المزيل يخف�ي تماما 
رائحة العرق الكريهة، لكن هل هذا 

يعني أنه مفيد لبشرتك ؟
اإلجابة ال. ألن المزيل يتضمن عناصر 
كيمائية ضارة بالبش�رة مثل "األلولمنيوم 
 ،"BHT والتريكلوس�ان و هيدروكسي األنيسول
وقد أثبتت الدراس�ات أن هذه العناصر الثالثة تتس�بب 

مرض الزهايمر وبعض أنواع السرطانات.
كم�ا أن المنتجات الت�ي تمنع التعرق ضارة ج�دا، ألنها تحجب 
وسيلة ضرورية للجس�م للتخلص من السموم والمواد الفاسدة، 
فإذا انس�دت المسام وحرم الجسم من القيام بوظيفته الطبيعية 
س�تظل الس�موم محبوس�ة بالجس�م، مما تجعله أكث�ر عرضة 
لإلصابة بااللتهابات واألمراض البكتيرية. ما س�بب رائحة العرق 

الكريهة والتي ال تتأثر بمزيالت العرق .

قلل من امل�شروبات املنّبهة

حاول أن تقلل من اعتمادك على 
بالكافيين،  الغنية  المش�روبات 
ألنه�ا تزيد من مع�دالت العرق 
بالنس�بة للجس�م، كم�ا أنه�ا 
تختل�ط م�ع رائحة الجس�م، 
فتتس�بب ف�ي تح�ول رائحة 
الع�رق إلى رائحة كريهة. فكر 
في االعتماد على الشاي فقط، 

فهو ينقي الجسم من السموم، 
وابتعد عن القهوة والمش�روبات 

الغازية.

دلك مناطق التعرق بالكحول

اس�تخدم الكح�ول كمزي�ل لرائحة الع�رق، ألنه س�يقوم بقتل 
البكتيريا التي تتس�بب أساس�ا في الرائحة الكريهة، صحيح أنه 
حل مؤقت لكنه شديد الفعالية في القضاء على الرائحة الكريهة، 
فقط بلل منش�فة أو قطعة قطن بالكح�ول، ثم دلك بها مناطق 

التعرق في جسمك.
وتتمي�ز ه�ذه الطريق�ة ب�أن رائحة الكح�ول تتطاير س�ريعا، 
وبالتال�ي ل�ن تظ�ل رائحته�ا تضايق�ك او تضايق�ك المحيطين 
بك.اس�تخدم مضاد الحموضة “حليب أكسيد الماغنيسيوم” في 
التخل�ص من رائحة العرق، صحي�ح أن هذا الدواء مطهر للمعدة 
ومضاد للحموض�ة، إال أنه عالج ناجح وفع�ال في القضاء على 
رائح�ة العرق، كما ان�ه رخيص الس�عر ومتواف�ر بالصيدليات، 
وطريقة اس�تخدامه س�هلة جدا، فقط ضع بض�ع قطرات على 

أصابعك ثم دلك بها مناطق التعرق قبل ارتداء مالبسك.

�شحري عالج  "البيكنج" �شودا 

البيكن�ج ص�ودا”  “أو  الصودي�وم  بيكربون�ات 
تخلص الجس�م تماما من الرائحة الكريهة، خذ 
ما يع�ادل مقدار ملعقة صغي�رة من البيكنج 
ص�ودا ، ثم افرك به أماكن التعرق، لكن احذر 
أن تس�تخدم ه�ذه الطريق�ة أكثر م�ن مرة 
خالل الي�وم ألنه في هذه الحالة ستتس�بب 
في تلويث مالبس�ك ببقع س�تكون واضحة 

للجميع من حولك.

خل التفاح

يس�تخدم خل التفاح أساسا في إنقاص الوزن، 

لكن يمكن اس�تخدامه كمزيل طبيع�ي لرائحة العرق. ضع بعضا 
من س�ائل خ�ل التفاح في قارورة برش�اش، ثم انث�ر الرذاذ على 

أماكن التعرق قبل ارتداء مالبسك، 
ويفضل اس�تخدامه عقب االس�تحمام مباش�رة، ألنه س�يمنع 

تكون البكتيريا على البشرة.

للبش�رة  ص�ورة  التق�اط  يت�م 
وضع�ت إلى جنبها ورقة مرجعية 
لألحجام واأللوان طوكيو – فرانس 
برس ب�ات رصد البق�ع والثغرات 
وغيره�ا م�ن الش�وائب الت�ي قد 
تش�وب البش�رة ممكناً بواس�طة 
تطبيق مخصص للهواتف الخلوية 
صممت�ه مجموعة "فوجيتس�و" 
بواس�طة هذا  الياباني�ة. وتلتقط 
التطبيق ص�ورة للبش�رة وضعت 
إلى جنبها ورقة مرجعية لألحجام 
واألل�وان. وتقدم ه�ذه البرمجية 

النتائ�ج عل�ى ش�كل معطي�ات مرقومة ورس�وم بياني�ة. وتحفظ 
البيان�ات المجمعة )الت�ي ال يذكر فيها هوية المس�تخدم فيها( في 
قواعد بيانات تس�تخدم إلجراء مقارنات على ش�ريحة واس�عة من 
األفراد. وستقدم هذه الخدمة بداية في اليابان، ثم ستتولى شركات 
مس�تحضرات تجميلية أو مجالت نس�ائية تس�ويقها ف�ي الخارج. 
وقد ش�رح هايورو ايتو، أحد مصممي ه�ذا التطبيق، أن "ميزة هذه 
البرمجي�ة تكمن في أنها تس�مح برصد التغيرات لتحديد أس�بابها، 
من قبيل قلة النوم". واعتبر أن هذا التطبيق يس�مح أيضاً بتحس�ين 
المعايي�ر الصحي�ة، ف�ي ح�ال أضيف إل�ى تطبيقات أخ�رى خاصة 

بالوزن ونسبة الدهون والتمارين الرياضية.

اكتش�ف علم�اء بمرك�ز "إرفي�ن" 
ممارس�ة  أن  كاليفورني�ا،  بجامع�ة 
التماري�ن المتوس�طة لفت�رة قصيرة 
الذاك�رة  أن تق�وي  ومكثف�ة يمك�ن 
عند األش�خاص، س�واء من يتمتعون 
بالصح�ة أم م�ن يعانون م�ن تراجع 
معرف�ي متوس�ط. ورك�زت معظ�م 
الدراسات السابقة على فوائد ممارسة 
التمارين الرياضي�ة طويلة األمد على 
الصحية للش�خص  الحال�ة  إجمال�ي 
والوظائ�ف المعرفية مع تقدم العمر، 
بينما ركزت هذه الدراسة على التأثير 
الفوري للممارس�ة المكثفة للتمارين 
لفت�رة قصي�رة عل�ى الذاك�رة. وقام 
الباحثون بإجراء تجربة على مجموعة 
من األشخاص ممن تتراوح أعمارهم 

بي�ن 50 و85 عاماً ممن يعانون بعض مش�اكل في 
الذاك�رة، وم�ن يتمتع�ون بصح�ة جيدة وق�د قدموا 
له�م صوراً مبهج�ة للطبيعة والحيوان�ات، ثم طلبوا 
من بعضهم ممارس�ة التمارين على دراجة رياضية 
لست دقائق. وبعد س�اعة أعطي للمشاركين اختبار 
مفاجئ الس�تعادة الصور التي تم عرضها عليهم في 
السابق، وأوضحت النتائج زيادة مفاجئة في قدرات 

التذكر بعد ممارس�ة التمارين، سواء عند األشخاص 
األصحاء أم من يعانون من تراجع معرفي متوس�ط 
مقارنة باألش�خاص الذين لم يمارسوا هذا التمرين. 
وقالت س�ابرينا س�يجال، المش�اركة في الدراس�ة 
"اكتش�فنا أن ممارس�ة تمرين واحد قصير ومكثف 
يمك�ن أن يحس�ن ذاكرة األش�خاص الذي�ن يعانون 
من تراجع فيها، وبس�بب ما تتضمنه هذه الدراس�ة 

من أهمية وللحاج�ة للوصول لفهم أفضل 
للتقنية الت�ي عملت به�ا التمارين البدنية 
عل�ى تحس�ن الذاك�رة تبعناه�ا بدراس�ة 
تحليلي�ة للعوامل البيولوجي�ة المؤثرة في 
تحس�ن الذاكرة نتيجة ممارس�ة التمارين 
البدنية". وتعتقد الباحثة أن تحسن الذاكرة 
يرتبط بعمل ممارس�ة التمارين على حث 
 " "norepinephrine المخ على إفراز مادة
تلك الم�ادة الكيمائية التي تلعب دوراً قوياً 
ف�ي تقوية الذاكرة. وتعتم�د تلك الفرضية 
على دراس�ة س�ابقة أثبتت أن زيادة نسبة 
هذه المادة بالمخ تحسن من حدة الذاكرة 
وحجبه�ا يحدث عطب�اً في الذاك�رة. وفي 
ه�ذه الدراس�ة الحالية اكتش�ف الباحثون 
أن مس�تويات محلل النش�ا باللعاب والذي 
يمث�ل عالم�ة حيوي�ة عل�ى نش�اط مادة 
"norepinephrine " بالم�خ تزداد بش�كل كبير بين 
المش�اركين في الرياضة، وهذه العالقة قوية بشكل 
كبير خاصة عند األش�خاص الذين يعانون من عطب 
بالذاكرة. وتمثل هذه الدراس�ة أهمية بالغة مع تزايد 
أع�داد كب�ار الس�ن وحاجتهم لوس�ائل تحس�ن من 
مس�توى الذاكرة غير الوس�ائل العالجي�ة التقليدية 

بآثارها الجانبية الضارة أحياناً.

  في دراسة تحليلية ألعلى نسب حاالت اإلصابة بنزالت البرد في مختلف الواليات 
األمريكي�ة، تبين أن أكثر الواليات ب�رودة تعتبر األقل في معدالت اإلصابة بالمرض. 
وقال الدكتور حون أبرامسون، أخصائي األمراض المعدية بين األطفال بمستشفى 

نورث كارولينا "عادة ما يبدأ موسم األنفلونزا في تشرين األول ، ويستمر 
حت�ى نيس�ان ، وهو التوقيت ال�ذي يتواكب مع العام الدراس�ي 

ولي�س انخفاض درجات الحرارة". وأضاف أن الدراس�ات 
أوضحت أن نزالت البرد واألنفلونزا تنتش�ر في الغالب 

بي�ن أطفال المدارس الذين يعانون من قلة العناية 
بالعادات الصحية السليمة، ما يعرضهم للعدوى 

لتواجده�م م�ع أقرانهم في أماك�ن مغلقة ثم 
ينقلون المرض إل�ى أقاربهم البالغين. ويرى 
أليس�ون أيلي�و، أس�تاذ ط�ب األوبئ�ة بكلية 
الصحة العامة بجامعة ميتشيغن األمريكية، 
أن�ه إن كان الج�و البارد مس�ؤوالً عن زيادة 
اإلصاب�ات بن�زالت الب�رد، فه�ذا بش�كل غير 

مباش�ر، ألن ب�رودة الجو تجب�ر األطفال على 
التواجد في أماك�ن مغلقة، حيث يختلطون معاً 

ما يس�بب انتش�ار الجراثي�م والعدوى بس�هولة. 
وأوضح أيليو "القبعات والمعاطف والقفازات ليست 

ذات قيمة إذا ما تالمس الش�خص مع آخر مصاب بنزل�ة برد لينتقل الفيروس إليه 
من خالل التنفس أو مالمسة سطح ملوث بالفيروس".

م�ن هنا يؤك�د الباحثون أن تدفئ�ة األطفال بالمالبس الثقيلة ف�ي الجو البارد أو 
منعه�م من اللع�ب خارج المنزل في األي�ام الباردة من فصل الش�تاء، ال 
يحميهم من اإلصابة بنزالت البرد، بل على العكس إبقاء الطفل 
في م�كان مغلق غير متجدد الهواء يعرضه لإلصابة بهذه 
األمراض الموسمية. ويشير الباحث أبرامسون إلى أن 
مستشفى نورث كارولينا تلقى حتى اآلن 25 حالة 
إصابة باألنفلونزا هذا الموس�م، في الوقت الذي 
لم يتل�ق فيه المستش�فى أي ح�االت مماثلة 
العام الماضي. وق�ال "هذه والية تقع جنوبا 
ولي�س ش�مال الب�الد، وال ي�زال الج�و دافئاً 
لحدوث مثل تلك اإلصابات، ما يعني أن األمر 

ال يرجع حقاً لبرودة الجو".
وأوضح أن أفض�ل طريقة لحماية األطفال 
والكبار على حد سواء من اإلصابة باألنفلونزا 
ون�زالت الب�رد ه�و تش�جيعهم على ممارس�ة 
العادات الصحية الس�ليمة، مثل كثرة غسل اليدين 

مع الحقن بلقاح األنفلونزا الموسمية. 

يتصرف بعض األش�خاص بطريق�ة غريبة وال إرادية 
خالل النوم. ويزيد عدد هؤالء يوماً بعد يوم، ما يجعلهم 
يلج�أون إل�ى طلب المس�اعدة في العي�ادات المختصة 
بمعالج�ة اضطرابات الن�وم. وتش�ير »جمعية الصحة 
العقلي�ة« البريطاني�ة إل�ى أن أكث�ر من 30 ف�ي المئة 
م�ن البريطانيين يعان�ون م�ن األرق واضطرابات النوم 
األخ�رى. وع�ادة، تس�تقبل العي�ادات المتخصصة في 
معالجة اضطرابات النوم أكثر من 50 شخصاً أسبوعياً. 
ما ه�ي األمور الغريبة التي يقوم بها األش�خاص خالل 
الن�وم ؟ يؤث�ر التط�ور التكنولوج�ي بش�كل كبي�ر في 
حياتن�ا. وتقول مديرة »جهاز بحث اإلش�ارات العصبية 

خالل النوم« كريس�تي آندرس�ون إن بعض األشخاص 
يرسلون رسائل نصية خالل النوم بطريقة ال إرادية، إذ 
يحمل الكثير منهم هواتفهم المحمولة في فراشهم، 
وذلك وفقاً إلحصائيات صادرة عن الهيئة البريطانية 

لتنظيم االتصاالت � »أوفكوم«. وتضيف آندرسون إنه 
»من الش�ائع جداً أن يفع�ل الن�اس أموراً خالل النوم ال 
يقوم�ون بها خالل أوق�ات اليق�ظ�ة. ويع��اني هؤالء 

من حالة باراس�وم�ياس وهي إحدى أك�بر اضطرابات 
النوم، إذ أنهم يتصرفون وكأن عيونهم مفتوحة«. 

ويبدو أن م�ا يحدث في عقولنا يش�به المتاهة، وهو 
أمر ال يزال يعتبر لغزاً غامضاً. ومن جهته، يوض�ح مدير 
»وح�دة ع�الج اضطرابات الن�وم « البريطانية كري�س 
أيدزيك���وس�كي أن »المش�كلة تتمثل ب�أن الكثير من 

ن�ادراً  ما يقومون بمثل هذه األش�خاص 
التصرفات 

تح��ت المراقبة في العيادة«، مضيف�اً »ولكن أتوقع أن 
اإلمكاني�ات في المس�تقبل س�تتيح تصوي�ر المرضى 
ف�ي غ�رف ن�ومه�م«. ويفاج�أ بعض األش�خاص بعد 
اس�تيقاظهم من النوم بعبوات الطع�ام الفارغة وحالة 
م�ن الفوض�ى ف�ي المطبخ، ما ين�درج ضمن متالزمة 
تن�اول الطع�ام خ�الل الن�وم. وبحس�ب جي�م هورني 
م�ن »مركز أبح�اث الن�وم« التاب�ع إلح�دى الجامعات 
البريطانية، فإن »مش�كلة تناول الطعام في الليل تنتج 
عن الضغ�ط العصبي ال�ذي يؤثر في األش�خاص خالل 
فترة النوم«. أما ممارس���ة الج�نس خالل النوم أو ما 
ُيطلق عليها اس�م »سيك�س�ومنيا«، فه��ي تنت�ج عن 
تأثي�ر الضغط العصبي أو تن�اول الكح�ول والمخدرات، 
وتتف�اوت درجاته�ا حت�ى عملي��ة الجم�اع الكام��ل. 
ووفق�اً أليدزيكوس�كي فإن »هذه الحال�ة تحصل خالل 
الن�وم العمي�ق إذ يك�ون دماغ اإلنس�ان معط�اًل ما عدا 
الجزء المس�ؤول عن ممارس�ة الغرائز األساس�ية مثل 
ممارس�ة الجنس، والتي تحصل ف�ي حالة الالوعي لدى 

األشخاص«.

ممارسة التامرين املكثفة لفرتة قصرية تقّوي الذاكرة

األسربين يقلل من خماطر اإلصابة برسطان الكبد

الربد ليس بالرضورة سبب األنفلونزا

تطبيق للهواتف الذكية حيل 
حمل طبيب األمراض اجللدية !
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من يومياتنا يف احلياة

هل تترصف بطريقة غريبة أثناء النوم  ؟



فاجأني صديقي مدير المدرس�ة التي يدرس فيها ولدي 
عندما زرت المدرسة لمتابعة دروسه عندما قال، هل تعلم 
ونحن لم نصل إلى  امتحانات  نصف الس�نة ونس�بة ترك 
مقاعد الدراس�ة بلغت عندي نحو %5 رغم أن الرقم يبدو 
صغيرا لكن أذا نظرنا إليه بالمنظار العام يبدو كبيرا وخطيرا 
وتتضح أهمية وخطورة ظاهرة التس�رب من التعليم من 
تعدد الجوانب المرتبطة بها ومن معرفة الكثير من أنماط 
الس�لوك واالنحراف ال�ذي يقع فيه األطفال المتس�ربون، 

وقد اثر ذل�ك في األوضاع االقتصادي�ة واألخالقية في 
ال�ذي  المجتم�ع 

فيه،  نعيش 
ة  ه�ر فظا
م�ن  التس�رب 
التعلي�م ترتب�ط 
بعمليت�ي التربية والتعلي�م والنمو والتنش�ئة االجتماعية 
وعدم الفهم لهاتين العمليتين في حياة األطفال يؤدي الى 
خل�ق اجيال غير س�وية يأتون بأنواع عديدة من الس�لوك 
المنح�رف، وبخص�وص ه�ذه الظاه�رة الخطي�رة كان 
للمختصي�ن بهذه القضية أراء حول س�بب التس�رب وما 
يترتب عليه من تداعيات خطيرة على المجتمع ، األس�تاذ 
ضياء عبد علي )45( عاماً مدرس ثانوي يقول، تعد مشكلة 
التس�رب من التعليم من أهم المش�كالت التي 
تترتب عليها مشكالت اجتماعية واقتصادية 
أكث�ر  م�ن  والتس�رب  لألطف�ال،  ونفس�ية 
المشكالت ش�يوعاً لدى التالميذ األطفال من 
سن -6 15 س�نة . فظاهرة تسرب األطفال 
وتركه�م للتعلي�م بجمي�ع مراحل�ه خاصة 
مرحلة التعليم األس�اس أي االبتدائي تؤدي 
إلى نش�وء ظواه�ر ومش�كالت اجتماعية 
خطيرة فترك الطفل لمدرس�ته يؤدي إلى 
وجود وق�ت فراغ طويل لديه وكذلك تركه 
ألس�رته والمعيش�ة ف�ي الش�ارع بدون 
هدف او غاية واتخاذ الشوارع والميادين 
العام�ة أماك�ن لكس�ب ق�وت يومه من 
خالل أعمال هامش�ية بيع س�لع تافهة 
أو حم�ل حقائ�ب التس�كع ومصاحبة 

أصدق�اء الس�وء فكل هذه األم�ور تؤدي إلى عدم تنش�ئة 
الطفل اجتماعياً وتربوياً وبالتالي يفقد الطفل األس�اليب 
التربوي�ة الصحيح�ة، والمفت�رض أن يعت�اد عليها خالل 
انتظامه في المدرس�ة. الدكتور ولي�د الكناني )65عاماً( 
أس�تاذ االقتصاد يقول، تلعب االوضاع االقتصادية لألفراد 
بل للش�عوب دورها في تمكين اإلنسان من الحصول على 
كل ما يرتضيه لنفس�ه ومن ذلك التعليم، والش�ك انه كلما 
ضعفت اإلمكانيات المادية ضعف معها تحقيق الرغبات، 

فضعف االمكانيات االقتصادية لألسرة من شأنه ان 
يجعل أب األسرة يسارع في االستفادة من جهود 

أبنائه بتش�غيلهم قبل انتهائهم من الدراسة 
أو تزويجه�م في س�ن مبك�رة تخلصاً من 

احتياجاتهم المعيشية أو رغبة في زيادة 
دخل األس�رة او لالس�تعانة ف�ي انجاز 
اعم�ال اآلب�اء بدالً م�ن تأجي�ر العمال 
لذلك فإن االوضاع االقتصادية لألس�رة 
تكمن في المساعدة على التسرب بين 
أبناء ذوي الدخول المحدودة وذلك الن 
إمكانيات بعض األس�ر ال تس�اعد في 
توفير وتغطية متطلبات بعض أبنائها. 

أم�ا عوام�ل التس�رب من وجه�ة نظر 
بع�ض أولي�اء األمور فتمثلت ف�ي العوامل 

المادي�ة واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 
والتربوية كنظام تعليمي وإدارة ومناهج تدريس 

فضال ع�ن العوامل ذات الطابع الش�خصي ألبنائهم 
والمتعلق�ة بالفت�ور وع�دم وج�ود الداف�ع والقصور في 
بعض جوانب النمو والذكاء لديهم. وأيضا كان للمتسربين 
من التعلي�م رأي واتضح من كالمه�م أن العوامل الكامنة 
وراء التس�رب منها ما يرجع الى النظام التعليمي نفس�ه 
معلماً ومناهج وامتحانات وقصوراً في اإلرش�اد النفسي 
والتوجيه التربوي واالتصال بأولياء األمور ومنها ما يرجع 
الى الوس�ط العائل�ي واالجتماع�ي واالقتصادي لألس�رة 
فضال ع�ن أمية بعض األس�ر وع�دم اقتناعه�م بضرورة 
ومحت�وى التعلي�م. المش�رفة التعليمي�ة فضيل�ة عباس 
تقول، أن للتسرب أسبابا وعوامل منها ما يتعلق بالدارس 
نفس�ه )التلميذ( أو ما يتعلق بالدرس والمدرس�ة كما أن 

منه�ا ما هو متعلق بنظم التعليم وطريقة التدريس فضال 
عن العوامل النفس�ية والصحية التي له�ا أثرها في قدرة 
الطال�ب التحصيلية خاص�ة إذا وضع الطال�ب بين زمالء 
ف�ي غير مس�تواه، فإن ذل�ك يؤدي به ال�ى االحباط وعدم 
القدرة على التكيف مع بيئته المدرس�ية، وبالتالي يفضل 
التس�رب. ظاهرة التس�رب م�ن التعليم تع�رض األطفال 
للخطر كم�ا تعرض 
لمجتم�ع  ا
ن�ي  لتد

يين  لمس�تو ا
والثقاف�ي  التعليم�ي 
بجانب المستوى االقتصادي الذي يتمثل في الخسارة التي 
تعود على المجتمع من جراء ضياع وفقدان عناصر بشرية 
كان يمكن لها أن تس�هم في عملي�ة اإلنتاج والتنمية بعد 
التعليم والتأهيل المناس�بين للعمل في السن التي تسمح 
له�م بمواصل�ة التعليم واالندم�اج في المجتم�ع بصورة 
س�ليمة. فأين دور المؤسس�ات التثقيفية واإلرشادية في 
توعي�ة هذه الش�ريحة المهمة والفاعلة مس�تقبال، إذا ما 

أخذنا بأيديها نحو بر األمان ؟. 

شكاوى
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فوؤاد ح�سون 
 يحس المواطن قبل وصوله سيطرة التفتيش بهاجس التأخير وقتل 
وقته؛ فيغلى دمه الوعاء الذي تحمل مش�قة الكثير، المرجو ممن في 
المس�ؤولية ؛ المتابعة لعمل نقاط التفتي�ش أوال؛ وفتح أكثر من ممر 
بدل الممر الواحد من اجل انس�يابية  الس�يارات ثانياً، والعقبة الثالثة 
دخول رجل النقطة في حديث مع صاحب المركبة أو تفتيش السيارة، 
واألفض�ل رك�ن المركب�ة جانب�ا وتفتيش�ها � ولكل األس�ف س�معت 
م�ن رجل حراس�ة ، قبل س�نتين � أن الضابط طلب منه�م أن يجعلوا 
الس�يارات تصل س�احة كهرمان�ة � وعن�د اعتراض احده�م تم نقله 
ال�ى قضاء الهندي�ة )طويريج(. أما أصحاب المركب�ات عند وصولهم 
نقط�ة التفتيش، فالبعض يتص�رف بطريقة غير حضاري�ة، ال يلتزم 
بصف المركبات، بل يتس�ابق يمينا أو يسارا حتى يصل البعض صعود 
الرصيف للتقرب من فتحة السيطرة مزاحما منتشيا بسباقه اآلخرين، 

ولنا ولكم الوصول بالسالمة، والسالم.

تق�ول إح�دى الموظف�ات العامالت ف�ي مكتبة إح�دى الكليات 
في الجامعة المس�تنصرية في رس�الة بعثت بها إلينا "إن الكتب 
المتوف�رة حاليا ف�ي المكتبة اغلبه�ا تاريخية وفلس�فية وتراجم 
مختلف�ة، في حي�ن معظم الكت�ب العلمية والمص�ادر النادرة قد 
فقدت خالل األحداث التي أعقبت دخول القوات المتعددة الجنسية 
إل�ى الب�الد، وان اغلب طلبة الماجس�تير والدكت�وراه ال يحصلون 
على حاجته�م من المصادر المطلوبة للبح�وث، كما أن منظومة 
االنترنيت والحاس�بات بحاجة إلى توس�يع وتجديد، أما بالنس�بة 
للموظفين العاملين ف�ي المكتبة وغيرها من المكتبات الجامعية 
فإنه�م ليس�وا م�ن ذوي االختص�اص )أي ليس�وا م�ن خريج�ي 
المكتب�ات( إال عدد قليل جدا منه�م ومعظمهم ال يجيدون اللغتين 
االنكليزي�ة أو الفرنس�ية، وان المص�ادر اغلبها بهاتي�ن اللغتين، 
ودعت رئاس�ة الجامعات إل�ى إيالء المكتب�ات الجامعية اهتماماً 
خاصاً وتوفير كامل احتياجاتها من كتب ومصادر عربية وأجنبية 
، وموظفين أكف�اء ومختصين، حتى ينهل منها طلبة الدراس�ات 

العليا المزيد من العلوم والمعرفة.

إن للمخت�ار مهمة إنس�انية، فهو الذي يعط�ي للدولة ما ال تعلمه عن 
المواط�ن و يجب أن يكون صاحب ضمير حي ويخاف الله وهو الرقيب 
على ما يقول، "بعد دخول القوات األميركية للعراق س�نة 2003 تعاقب 
على المناطق عدد م�ن المختارين غير األكفاء وغير المؤهلين، وراحوا 
يس�تبدلون بين آونة وأخرى وذلك لخروجهم عن إنس�انية المهمة التي 

أنيطت بهم وهي المختارية.
وقد وصلت إلى صفحة "هموم الناس" رسائل واستفسارات عدد من 
المواطنين في المحافظات يضعون فيها اللوم كل اللوم على سلوكيات 
بع�ض المختاري�ن وتواطئه�م مع ال�وكالء وغ�ش المواطني�ن بالمواد 
الغذائية وخاصة الطحين والرز، وقد أشارت كل من )أم وسام وأم علي( 
من قضاء المحمودية في رس�التيهما أن بعض المختارين هناك لديهم 
مولدات مدعوم�ة من الحكومة لكنهم ال يلتزمون بالضوابط من ناحية 
التعويض واألسعار، وتقول )أم كاظم( من ناحية المدحتية في محافظة 
باب�ل أن مخت�ار منطقتهم، ال يق�وم بأية مهمة إال بعد االتفاق وتس�لم 
)المقس�وم( ، ووصلت الرس�ائل من أبي هيثم من محافظ�ة الديوانية 
وأبي ثامر من بعقوبة وجميل س�الم م�ن نينوى وغيرهم يضعون فيها 

الالئمة على مختاريهم.
"إن هذا ش�يء قليل من كثير، ولكننا نقت�رح ونضع اللوم على وزارة 
الداخلية ونقول، يا حبذا لو اتخذت الجهات المس�ؤولة قرارين احدهما 
يفيد المواطن وهو انتخاب المختار من قبل محلته، والقرار اآلخر منحه 
راتب�ا خالل مدة عمله وذلك لدرأ المالبس�ات بينه وبي�ن المواطن، على 
أن يك�ون هذا الراتب مجزيا ليش�جعه على العم�ل بنزاهة، وبهذا تكون 

للمختار قيمة معنوية لدى المواطن والدولة والله المعين".

الحظنا أن الكثير من العوائل الفقيرة اتخذت من "األندومي" مادة غذائية رئيسة وصار 
ه�ذا الكيس العجيب الس�ريع التحضير وش�هي الطعم والرخيص وجب�ة غذاء متكاملة 
ألطفالن�ا وخصوصا عندما تب�ث القنوات التلفزيونية إعالنات براق�ة تروج "لألندومي" 
وقد أتضح أن تلك المادة الغذائية يها ضرر كبير على صحة الفرد فقد أش�ارت األس�تاذة 
أم�ل عب�د المجيد الخبيرة في الط�ب الطبيعي، أنه من المهم ج�داًً أن يهتم الفرد بقراءة 
محتويات المواد الغذائية التي تباع في األس�واق، ويتجنب ش�راء أي طعام مكتوب علية 
كلمات غير مفهومة بالنسبة له فهذا أول الطريق نحو االبتعاد عن هذه السموم، وأشارت 
إلى خطورة ما يس�مى ب�"اإلندومي"، هذا الطعام الس�ام الذي يدخل فيه تركيبته الملح 
الصيني )اجني موتو( الذي يس�بب تلفاًً في خاليا المخ ويس�بب س�رطان الدماغ، ومع 
األس�ف الش�ديد يكاد ال يخلو بيت من "االندومي" القاتل.  إن "اإلندومي" وبدون مبالغة 
عبارة عن س�م يس�ري في الجس�د وبالذات في المخ، ولكن الصدم�ة بمعرفة الحقيقة 

 ، لمفجع�ة ه�ي ا أن "اإلندوم�ي" يحت�وى عل�ى و
e621 وه�ي مكتوب�ة  م�ادة 
الكي�س وه�ذه  عل�ى ظه�ر 
الم�ادة بع�د البح�ث ظهرت 
الم�خ  تس�مم  تس�بب  أنه�ا 
ألنها أخطر محس�نات الطعم 
عل�ى اإلط�الق. ومخاطر هذه 
المادة عل�ى المخ كبي�رة ألنها 
تسبب تلفا في خاليا المخ غير 
للتجدد وتس�بب تراجع  القابلة 
وتده�ور  وضعفه�ا  الذاك�رة 
وفق�دان  العقلي�ة  الق�درات 
القدرة عل�ى التركيز ومعالجة 
األمور الحس�ابية أو الرياضية 
المتوس�طة ثم تؤدي إلى غباء 

فعلي بدون مبالغة.

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

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

يع�ّد نظام الم�رور من أه�م المظاهر 
الت�ي تعبر عن رق�ي وحض�ارة البلدان، 
فمن االلتزام بإجراءاته من قبل المواطن 
واحترام�ه لرج�ل القانون )الش�رطي( 

تتضح هذه الصورة.
 فعندم�ا يلت�زم المواط�ن بالقواني�ن 
والتعليم�ات المروري�ة معن�اه تطبي�ق 
الن�اس  لخدم�ة  وج�د  ال�ذي  القان�ون 
وتنظي�م حياتهم. ما تش�هده ش�وارعنا 
هذه األيام فيه العجي�ب والغريب، حيث 

أن هن�اك صبية يقودون س�يارات أجرة 
من دون رخصة س�وق لمركبات تنعدم 
فيه�ا ابس�ط ش�روط األم�ان والمتانة! 
وال اح�د م�ن رج�ال المرور يحاس�بهم 
وكأن مس�ؤوليتهم تتركز على محاسبة 
الس�ائقين عن ح�زام األم�ان والوقوف 
ف�ي غير األماك�ن المخصصة فقط، وال 
تهمهم أرواح الركاب في سيارات األجرة 
الت�ي يقودها البعض، ولم يبلغ منتصف 
الثان�ي م�ن عم�ره وال تج�ري  العق�د 

محاس�بته أو منع�ه م�ن الس�ياقة من 
خالل حجز السيارة التي تسير من دون 
رخصة سوق، ثم أن هناك بعض السواق 
يس�يرون على األرصفة أو عكس السير 
وال اح�د يرده�م حاله�م ح�ال حمايات 
المسؤولين أو سيارات الشرطة، وال احد 
يحاسبهم وهم يمرون أمام رجال المرور 
الموزعين عل�ى الش�وارع والتقاطعات 
بأع�داد كبي�رة دون فائ�دة، فإل�ى متى 

يبقى هذا الحال ؟

عادة ما تغلب النظرة السلبية عند أصحاب العمل لمفهوم السالمة المهنية 
عن�د ربطه�ا بالبع�د االقتصادي ال�ذي يتحكم في�ه عامل الربح والخس�ارة، 
ويصب�ح التص�ور إن ما ينفق على موضوع الس�المة المهنية ما هو إال هدر 
ف�ي األم�وال وان تعليمات وتش�ريعات الس�المة المهنية ضرب م�ن اإلعاقة 
للعملي�ة اإلنتاجية وق�د أثبتت التطبيقات العملية خطأ ه�ذا المفهوم تماماً.  
تع�د جميع المنظمات العالمي�ة واإلقليمية والمحلية ف�ي جميع دول العالم 
وف�ق اتفاقي�ات دولية كل م�ن )الحكومة وأصح�اب العمل والعم�ال أو من 
يمثلهم( مس�ؤولون عن تطبيق بنود االتفاقيات المصادق عليها أو القوانين 
والتش�ريعات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المحلية وبحسب ما 
يق�ع على هذه األركان الثالثة من واجب�ات أو التزامات. والدولة أو الحكومة 
بجوانبها التش�ريعية والتنفيذية وهذه األخيرة بجوانبها اإلنتاجية والخدمية 
والرقابية كفيل�ة بالحفاظ على الثروة الوطنية بجوانبها المادية والبش�رية 
والطبيعية من خالل سن القوانين والتشريعات والعمل على مراقبة تطبيقها 
وتنفيذه�ا من قبل الجه�ات ذات العالقة وإنتاج أس�لوب الترغيب والترهيب 

أية مكاف�أة ودعم الملتزمين ومعاقب�ة وتغريم المخالفين. 
أما عن دور الس�المة المهنية في تقليص التكاليف وتحقيق 

الربح المناس�ب الذي ينس�جم م�ع تطلعات أصح�اب العمل 
ويؤم�ن حماية العاملي�ن في آن واحد، فذكر مصدر مس�ؤول 
ف�ي المرك�ز الوطني للصحة والس�المة المهني�ة" لقد أثبتت 
جميع الدراس�ات الميدانية واإلحصاءات داخل وخارج القطر 
أن ما ينعقد على خدمات الس�المة المهنية في مواقع اإلنتاج 
والمواق�ع الخدمية ال يس�اوي إال نس�بة ضئيل�ة مقارنة بما 

ينف�ق ف�ي أب�واب تعويض�ات اإلصاب�ات والخدم�ات الطبي�ة 
والصحي�ة وب�دل اإلجازات المهني�ة وما يترتب م�ن ضياع في 

الجه�ود والخب�رات نتيجة ع�دم االلتزام بتعليمات وتش�ريعات 
الس�المة المهني�ة وعلية ف�إن للس�المة المهنية ال�دور األول 
واألكب�ر في الحفاظ على الدخل الخاص والوطني انطالقاً من 

مبدأ الوقاية خير من العالج.

متابعة / امل�ستقبل العراقي 

قارصون خلف املقــــــود ؟!

املكتبات اجلامعية مصادر مفقودة

السيطرات وأصحاب املركبات

ملاذا ال نختار خمتارنا ؟! املعرب احلدودي بني العراق 
وسوريا.. بداية معاناة العودة

ظاهرة ترك مقاعد الدراسة.. 
هل باتت عصية احلل ؟

الفقراء..  "األندومي" غذاء 
يسبب تلف خاليا املخ والغباء

   ال يمكن أن تتخيله منفذا حدوديا رس�ميا من شدة تراكم النفايات 
واألرض غير المعّبدة لجوانب الطرق، بل حتى الطريق الرئيسة المؤدية 
بين سوريا والعراق ال توحي لك أنها طريق رسمية يمر عليها مسؤولو 
وممثلو البلدين، أنه المعبر الحدودي العراقي السوري الذي يعاني سوء 
خدم�ات وعراقيل إجراءات غير متوقعة. بش�أن ه�ذا الموضوع يقول 
بع�ض المواطنين العائدين من هناك حي�ث تقول المواطنة زينب عبد 
الزهرة من بغداد، لقد غادرت البالد منذ ستة أعوام ولوال تراجع الحالة 
األمنية بدمش�ق لم�ا فكرت بالع�ودة )مضيفة( فقد كان�ت مغادرتنا 
أس�هل بكثي�ر من عودتنا بس�بب اإلج�راءات المتخذة الي�وم بالحدود 
)موضحة( فمن المؤس�ف جدا أن نرى هكذا استقبال من أبناء جلدتنا 
ال س�يما أنهم يعلمون جيدا أن المواطني�ن العراقيين هرعوا بحثا عن 
مالذ آمن في بالد الجوار، فهل يتوقع أن الطريق ما بين دمشق وبغداد 
مدته اثنتا عش�رة ساعة واالنتظار في الحدود مع اإلجراءات يزيد على 
التس�ع س�اعات ! فالحدود الس�ورية التي تعد بالمتأزمة بسبب سوء 
األوض�اع هناك لم تدعن�ا نتأخر كثيرا من خالل كثرة عدد الحاس�بات 
والموظفين، وحدودنا العراقية العريقة لألسف يالحظ العائد من هناك 
أقس�ى ساعات االنتظار بس�ب الروتين وقلة أجهزة الحواسيب التي ال 

تتناسب والعدد اليومي من العائدين.

 العدد )394(  االثنني  3  كانون االول  2012هموم النا�س

المواطن فالح حسن ناصر من بغداد مدينة الحرية يقول في رسالته إلى 
صفح�ة "هموم الناس":   )لقد أصبحنا لقمة س�ائغة لكل من يريد اإلثراء، 
ولك�ن بغض النظر عن الوس�يلة ان كانت ش�رعية أو غير ش�رعية البعض 
من باعة الفواكه على س�بيل المث�ال يعرض لنا أفضل ما يتاجر به ويغرينا 
بالش�راء ولكن يمأل لنا كيس النايلون األس�ود بطريقة بهلوانية بأس�وأ ما 
لديه مما فس�د من فاكهة والويل له إن اعترض. وقد قمت قبل فترة بتبديل 
التأسيس�ات الكهربائي�ة في منزلي ودفع�ت مبلغا باهظا لمن اس�تأجرته 
للقي�ام بالمهمة وبعد انجازها اتض�ح لي بان نقاط الكهرباء الموزعة على 
جدران الغرف كلها دون استثناء تعطلت عن إيصال التيار الكهربائي وتبين 
الس�بب بان المفاتيح أصيبت بعطب وم�ا ندعوها ب�)البلكات(احترقت في 
غضون أس�بوع! هذه البضاعة الرديئة لماذا يصر تجارنا ومستوردونا على 
إغراق الس�وق بها وال يختارون لنا أخرى يمكن أن تعمر أكثر من أس�ابيع، 
وال نق�ول أش�هر وس�نوات. مثلما يري�دون أن يربحوا فكذلك نح�ن ال نريد 
أن نخس�ر مالنا في )س�قط متاع( صناعة دول ش�رق اس�يا التي ال يصلنا 
منها غير المرفوض والذي ال يصلح لعمل, ثم كيف الس�بيل لحمايتنا أفتونا 

يرحمكم الله(. 
ونحن نشاطر المواطن الرأي ونقول إلى متى..؟

مقابس كهربائية
 تصعقك عند ملسها !!

نحو تفعيل مفهوم السالمة املهنية
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بهار الكركم يتمتع بخصائص عالجية 
ووقائية مذهلة بس�بب تأثرياته الحميدة 
عىل الكثري من أجهزة الجس�م، إذ لم يكن 
م�ن املتوقع يف ي�وم من األي�ام أن يصبح 
الكركم ذلك البهار األصفر موضع اهتمام 

كبري ملراكز األبحاث الطبية املرموقة.
فم�ن فوائد به�ار الكركم أنه يحس�ن 
م�ن عملية الهضم بش�كل كب�ري، ويمنع 
حدوث االنتفاخات البطنية، كما أنه ينمي 
الجراثي�م املفي�دة يف األمع�اء - الفل�ورا-  
ويعي�د الت�وازن إليه�ا، ويزي�د م�ن قدرة 

الجهاز الهضمي عىل هضم الربوتينات.
كما أن�ه مهضم الدهون بش�كل كبري 
نظ�راً ألن�ه يدف�ع خالي�ا الكب�د إىل طرح 

عصارة الصفراء املتش�كلة فيها إىل القناة 
الهضمي�ة ، حي�ث إن لعص�ارة الصفراء 
دوراً أساس�ياً يف هض�م امل�واد الدهني�ة ، 
واس�تحالبها يف األمعاء.أم�ا م�ن ناحي�ة 
تأث�ريه عىل ال�دم فهو يق�وم بتنقية الدم  
وتجديده، وقد يعرف أنه مضاد للرسطان 
حيث يقوم بإبطال مفعول الجذور الحرة 
املؤكس�دة ، فهو يقي الجسم من اإلصابة 
ب�األورام الرسطانية ويمنع تحول الخاليا 
الطبيعي�ة إىل خاليا رسطاني�ة، كما أن له 
دورا فع�اال يف قتله�ا. ويذك�ر أن للكركم 
تأثرياً عىل صحة الدماغ والجهاز العصبي، 
كما أن له دورا فعاال يف حماية الدماغ من 

اإلصابة بمرض الزهايمر. 
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لقطة من
 الزمن اجلميل

املنص�ور  ع�ي  أب�و   -  1101
يت�وىل الخالف�ة ويتخذ لق�ب اآلمر 
بأحكام الله، ليكون بذلك الخليفة 

الفاطمي العارش.
1586 - البح�ار واملستكش�ف 
اإلنجليزي السري توماس هرييوت 
يف  البطاط�س  نب�ات  يكتش�ف 

كولومبيا بأمريكا الجنوبية.
1621 - عال�م الفل�ك اإليطايل 
جاليليو جاليي يخرتع التلسكوب 

الخاص به.
1882 - ب�دء محاكم�ة زعماء 

الثورة العرابية يف مرص.
فيل�م  ع�روض  ب�دء   -  1922
"قص�ة البح�ر" يف إح�دى قاعات 
الع�رض الس�ينمائي يف نيويورك، 

وهو أول فلم سينمائي باأللوان.
انس�حاب  إتم�ام   -  1956
والربيطاني�ة  الفرنس�ية  الق�وات 
من مرص وذلك بعد فش�ل ما عرف 
باسم العدوان الثالثي والذي شنته 

الدولتان مع إرسائيل.
تؤم�م  إندونيس�يا   -  1958

املصالح الهولندية يف أراضيها.

1973 - األم�م املتحدة تصدر 
الحرب  قرارات ملعاقب�ة مجرمي 
ومرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية.

بمصن�ع  انفج�ار   -  1984
كارباي�د"  يوني�ون  "رشك�ة 
بهوب�ال  مدين�ة  يف  الكيميائ�ي 
 3800 بحي�اة  ي�ودي  الهندي�ة 
ش�خص وترضر ما بني 150000 
واش�تهرت  نس�مة،   600000 إىل 
الحادثة باس�م كارثة بوبال وهي 
م�ن أس�وأ الك�وارث الصناعية يف 
التاريخ من حيث عدد املترضرين.

1987 - الجمعية العامة لألمم 
املتح�دة توافق بأغلبية 129 صوتا 
ع�ىل عقد مؤتم�ر دويل للس�الم يف 

الرشق األوسط.
1990 - العاصم�ة الصومالية 
مقديشيو تس�قط يف يد املتمردين 
ض�د حك�م الرئي�س محم�د زياد 

بري.
1992 - مجل�س األم�ن الدويل 
يوافق ع�ىل التدخل العس�كري يف 
الصومال بقي�ادة الواليات املتحدة 
وذل�ك لوقف الح�رب األهلية هناك 
بعد انهيار حكومة الرئيس محمد 

زياد بري.

العب يناشد اجلامهري إعادة حذائه

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
3

كانون االول

افقي

عمودي

1 – مدين�ة ألماني�ة – 2 رئيس أميركي – آل�ه فرعوني – 3 
– عكس�ها االس�م األول لممثل ألماني – محافظة في العراق – 
4 – أمي�ة – مدينة كان�ت قديماً مملكة فينيقية – 5 – متيم – 6 
– أحد الوالدين – االس�م الثان�ي لرئيس وزراء لبناني راحل – 7 
– جمهوري�ة في أميركا الوس�طى – 8 – أس�م كانت تعرف بع 
م�الوي قب�ل اس�تقاللها – 9 – قبيله عربية  قديمة – عكس�ها 

حرف أبجدي .

1 – ش�خصية أس�طورية –  2 – ملكة هولندا – 3 – نسل – 
من أدوات الحداد – 5 – عكس�ها مرض ص�دري – أقدمون – 6 
– عكس�ها ماركة سيارات – فسد – 7 – عكسها جمهورية في 
أفريقيا – 8 – هربوا – مركبة فضائية س�وفياتية – 9 – ش�عب 

أضطهد النبي هود فأخذتهم العاصفة – نقيض " معنوي " .

مفانوفيكي�ل  ناش�د 
فري�ق  مهاج�م  ندزيمان�دزي 
مبابان�ي هايالن�درز الجماه�ري 
الغاضبة، إع�ادة حذائه الريايض 
الذي فقده، خالل أس�وأ هزيمة 
يتعرض لها أكث�ر األندية نجاحا 
يف كرة القدم يف س�وازيالند خالل 
22 عاما. وذكرت صحيفة تايمز 
اوف س�وازيالند، أن ندزيماندزي 
فق�د الح�ذاء أثن�اء ف�راره م�ن 
لالختب�اء  الغاضب�ة  الجماه�ري 
يف حافل�ة الفري�ق بع�د الهزيمة 
5-1 أمام ماالنتي تش�يفز. وقال 
الالعب إن استيالء الجماهري عىل 

حذائ�ه لن يحل مش�اكل الفريق 
الحالي�ة، مضيفا "فقدت الحذاء 
أثن�اء الفرار م�ن الجماهري التي 

أراد بعضها الفتك بنا".
 وأض�اف "األم�ور بالطبع ال 
تس�ري بش�كل جيد م�ع الفريق، 
لكن حل هذه املش�اكل ليس من 
اختص�اص الالعبني ب�ل مجلس 
اإلدارة". وفاز هايالندرز بألقاب 
يف ال�دوري أكث�ر م�ن أي فري�ق 
آخر يف اململك�ة الصغرية الواقعة 
يف جنوب الق�ارة األفريقية، لكن 
آخر لق�ب يف الدوري حصل عليه 

كان قبل عرش سنوات.

  أوق�ف طي�ار جن�وب أفريقي 
ع�ن العمل بع�د اس�تخدامه طائرة 
من س�الح الج�و لزي�ارة صديق له 
مقيم يف الخارج، بحس�ب ما أعلنت 
وزارة الدفاع. وقال�ت وزيرة الدفاع 
نوس�يفيوي مابيس�ا- نكاكوال، أن 
الطي�ار أوقف عن العم�ل ومنع من 
الط�ريان. وهذا الطي�ار هو ضابط 
برتبة مالزم، وقد "اس�تعار" طائرة 
من طراز سيس�نا 172 وانتقل فيها 
إىل مط�ار غاب�ورون يف بوتس�وانا، 
حي�ث يعم�ل صديق�ه. ول�م يتقيد 
الطي�ار بأي�ة خط�ة للط�ريان كما 
ان�ه لم يحصل عىل أي�ة موافقة من 

س�لطات بوتس�وانا لدخول مجالها 
الدف�اع  وزارة  ووجه�ت  الج�وي. 
يف  ضابط�ة  إىل  أيض�ا  "توبيخ�ا" 
الجيش كانت تتسوق مرتدية بذتها 
العس�كرية ولك�ن مع ح�ذاء وردي 

فاقع اللون يف رجليها.

الهوات�ف الذكية ل�� 2013 تتمدد 
وتوض�ع يف أصغر جيب باملحفظة بعد 
شهر من اآلن وبحلول عام 2013 تتغري 
فكرت�ك كلياً عن الهاتف املحمول الذي 
يتوج�ب علي�ك رشاؤه، حي�ث تطرح 
رشكة “سامس�ونج” جيال جديدا من 
الهوات�ف الذكي�ة يف املظه�ر والجوهر 
فمع كل اإلمكانيات املوجودة بالهاتف 
الذكي اآلن تضاف خواص جديدة عىل 
الشكل واملادة املصنوع منها التليفون 
املحمول نفسه. ويسمح الجيل الجديد 

من الهواتف الذكي�ة كما هو مبني يف 
الص�ورة للمس�تخدم بمرونة فائقة، 
حي�ث يمكن ثن�ي الهات�ف وتمديده 
وكذل�ك تس�تطيع تقلي�ص حجم�ه 
ليصبح يف حج�م الوالع�ة وبإمكانك 
وضعه بس�بب نحافته يف أصغر جيب 
وول  صحيف�ة  وقال�ت  باملحفظ�ة. 
سرتيت جورنال، إن املسؤولني برشكة 
“سامس�ونج” حددوا ميع�اد إطالق 
الجي�ل الجديد م�ن الهوات�ف الذكية 
املرن�ة يف النصف األول من عام 2013 

كما تم ط�رح مجموع�ة تجريبية 
منه�ا يف كوري�ا الجنوبي�ة، حي�ث 
القت إعجابا كبريا من املستخدمني 
خاصة املراهقني والش�باب منهم. 
وأض�اف املس�ؤولون بالرشكة ، أن 
الجديدة س�تتمتع  الذكية  الهواتف 
كذلك بشاشات ش�فافة من األمام 
الص�ور  عليه�ا  تظه�ر  والخل�ف 
م�ن الجان�ب، كما توص�ل بقطعة 
رئيسية تتحكم يف األزرار والخواص 

الهاتفية من خالل اللمس.

اهلواتف الذكية مستقباًل  ؟

حرك عود لتحصل عىل معادلة

اكرب هرم من الرباميل يف اإلماراتشارع ابو نؤاس 1970

ذهبًا وزنه  هبار" يساوي  "الكركم 

لون مع

احلمل
مهني�اً: ق�د يحمل الي�وم االول من 
الشهر كما اليوم الثاني بعض املتاعب، 
الزاوي�ة،  فتج�د نفس�ك محش�وًرا يف 
وتضغ�ط علي�ك االمور فتقلق بس�بب 

بعض املهمات التي توكل اليك

الثور 
مهنياً: كن ذا افق واسع وبعد نظر 
وخصوص�اً ىف تعاملك مع رؤس�ائك ىف 
العم�ل. م�ن االفض�ل ان تس�تفيد من 
االج�واء لالس�رتخاء والتزود بش�حنة 

اضافية من العزم

اجلوزاء
وتواج�ه  الخط�وات  تتعث�ر  ق�د 
مصاعب عملية جديدة ترتد س�لباً عىل 
وضعك االقتصادي. ال توقع أي عقد أو 
صفقة، وانتظر بضعة أيام لتعرف عىل 

ما سرتسو عليه الحالة االقتصادية

ال�سرطان 
األناني�ة  تتجن�ب  أن  علي�ك 
وه�ذا  اآلخري�ن،  م�ع  التعام�ل  يف 
س�تكون له انعكاسات إيجابية عىل 

مستقبلك

االأ�سد 
حاذر من درب خاطئة تعتمدها، 
فقد بس�ود ج�ّو ه�ذا الي�وم بعض 
اإلرب�اك وتواجه مطال�ب أو أوضاعاً 
دقيقة. تجّنب االنتقاد واالتهام حتى 

ال ينقلب األمر عليك

العذراء 
يحم�ل إلي�ك ه�ذا الي�وم برشى 
س�اّرة وهدية من الق�در. قد تعرف 
خرباً مهم�ًا أو تطل�ق عملية خالّقة 

جداً أو مرشوعاً مميزاً

امليزان
حافظ عىل حذرك يف بداية الشهر وال 
تعرض نفس�ك للجروح والكس�ور وذلك 
حتى تاريخ 26، فكوكب مارس معاكًسا 
يولّ�د بعض البلبلة، كما ان كواكب كثرية 

يف العقرب تجعلك مشّكًكا وقلًقا

العقرب 
مهني�اً: تتب�دل االج�واء وتطم�ن 
الخواطر انه يوم مثمر فتقوى الحظوظ 
يف لقاءات ومفاجآت ومعلومات جيدة 

تحصل عليها وتيضء طريقك

القو�س 
إذا بدت لك األجواء دقيقة ملواجهة 
، فاعلم أنها تس�ري نح�و التصعيد يف 
وس�طه، وقد تتح�ول إىل احتكاكات 

كبرية أو حتى يشء من العنف

الدلو 
عليك أن تحسم األمور العالقة 
رسيعاً، ألن ذلك سيعيد اليك الثقة 
بالنف�س ويقط�ع الطري�ق عىل 

املصطادين يف املاء العكر

اجلدي
كل  تدع�م  الحظ�وظ  ت�زال  ال 
تطلّعات�ك وتوجّهات�ك. وال ب�د من 
أن تك�ون ق�د وضع�ت الخط�وط 
العريضة عىل مختلف الصعد املالية 

والدراسية واملهنية

حوت 
تبدأ الشهر مع وعود وتجارب 
حل�وة  آفاق�اً  وحظ�وظ  جدي�دة 
ولقاءات فكرية وثقافية وعواطف 
اوراق�اً  تس�تعيد  ق�د  مزده�رة. 

ضائعة أو عالقة كانت مهّددة

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

!! صديقه  لزيارة  حربية  متاهة"استعار" طائرة 

تنتظر اإلمارات بناء هرم مسطح القمة يتكون من 400 ألف 
برميل زيت مختلفة األلوان ويرشف عليه النحات والفنان األشهر 
البلغ�اري "كريس�تو" )74 عاماً( الذي صم�م العديد من املعالم 
مثل واجه�ة مبنى الربملان األملاني، وس�يطلق عليه "املصطبة".  
وفق�اً ملا ن�رش يف الديي ميل الربيطانية، س�يكلف التصميم الذي 
س�يكون يف الصح�راء عىل بع�د 100 ميل من إم�ارة "أبو ظبي" 
بالق�رب م�ن الحدود اإلماراتي�ة العمانية، س�يكلف 212 مليون 
إسرتليني )1.272 مليار ريال س�عودي(، وقد اختار "كريستو" 
ه�ذه البقعة ألنها تش�تهر بأل�وان كثبانه�ا الرملي�ة املختلفة. 
وس�يصل ارتفاع "املصطبة" إىل 149 مرتاً ليتخطى ارتفاع أهرام 
الجي�زة، ويقول "كريس�تو" بأن�ه أراد تنفيذ ه�ذا املرشوع منذ 
30 عام�اً مع زوجته الفنانة الراحل�ة "جان كلود" لكنه لم ينفذ 

ألسباب سياسية كانت تمر بها املنطقة.
ويتوقع "كريس�تو" أن تتحول "املصطب�ة" بعد تنفيذها إىل 
مزار س�ياحي يجذب املالي�ني، وأحد عالمات إم�ارة "أبو ظبي" 

الب�ارزة، وقد وافق حكام اإلمارات عىل املرشوع ملا س�يجلبه من 
فائ�دة. وينتهي مرشوع "املصطبة" خالل 30 ش�هراً وس�تقوم 

رشكة أملانية بتزويد "كريستو" بالرباميل.
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         كاظم فنجان احلاممي

ال عالق�ة )للماك�و( هن�ا بالماك�رو 
عل�م  ف�ي  يعن�ي  ال�ذي   ,Macro
البرمجي�ات: دم�ج األوام�ر النمطية 
المتك�ررة في أمر مبس�ط واحد, وال 
عالق�ة )للماك�و( بلقط�ات الماكرو 
الفوتوغرافي�ة, التي تصور األش�ياء 
من مسافات قريبة جداً, وال عالقة لها 
بالماكروبيوتيك, التي تعني البرمجة 
اللغوي�ة العصبي�ة, وال عالق�ة له�ا 
بحلوى الماكرون الفرنس�ية اللذيذة, 
فالماكو في لغتنا السومرية القديمة 
باللغ�ة  تعن�ي: )ال ش�يء(, وتعن�ي 
وباللهج�ة   ,)Nothing( االنجليزي�ة 
المصري�ة )وال حاج�ة( أو )مفيش(, 
الدكت�وراه  ش�هادات  أكث�ر  وم�ا 
والماجس�تير هذه األيام في هندسة 
الماكو, وفي كيمياء الماكو, وفيزياء 
الماك�و, وتاريخ الماكو, وما إلى ذلك 
من االختصاص�ات الحنقبازية, التي 

ما انزل الله بها من سلطان. 
م�ن جمل�ة ش�هادات الماك�و, نذكر 
إن أح�د المواطني�ن الع�رب حص�ل 
م�ن جامع�ة أوكراني�ة على ش�هادة 
ه  ا ر كت�و لد ا

ف�ي تحلي�ل النوب�ات العصبي�ة التي 
يم�ر به�ا طائ�ر الخف�اش الصين�ي, 
آخر على  وحصل مواطن 
في  الماجستير  شهادة 
جامع�ة  م�ن  اآلداب 
جورجي�ة ف�ي اللغ�ة 
الفهلوي�ة, وه�ي من 
الساس�انية  اللغ�ات 

المنقرضة. 
ه�ي  م�ا  ت�رى   
والفوائد  المنافع 
أن  يمك�ن  الت�ي 
يجنيها المجتمع 
م�ن حمل�ة هذه 
الشهادات المثيرة 
للسخرية, فما الذي 

ه  نس�تفيد
نح�ن إذا عرفنا 
الخف�اش  طائ�ر  إن 
الصيني كان على ما يرام, 

أو ان�ه بات ليلت�ه منزعج�اً مهموماً 
مغموم�اً, وما الذي نجني�ه نحن من 
ش�خص يتح�دث بلغ�ة ال يفهمها إال 
فهلوية الجيش الساس�اني وبهلويته 
ف�ي العصور الغاب�رة ؟؟, أال يحق لنا 
أن نض�ع مث�ل ه�ذه االختصاص�ات 
عل�ى رف�وف )الماك�و(, باعتباره�ا 
م�ن االختصاصات, الت�ي ال تضر وال 
تنف�ع ؟.  واألده�ى م�ن ذل�ك كله إن 
ه�ذه الظاهرة المضحك�ة لم تقتصر 
النادرة,  الغريبة  على االختصاص�ات 
بل تجاوزتها نحو األس�وأ بعد تفشي 
ظاهرة الشهادات العليا المزورة بين 
صفوف الق�ادة والزعم�اء والوزراء 
والمدراء والسفراء في عموم البلدان 
المس�توردة  فالش�هادات  العربي�ة, 
من الجامع�ات المتهاونة م�ع الذين 
يدفع�ون أكث�ر, والوثائ�ق الجامعية 
التي ينالها الط�الب بالغش الصريح, 
أصبحت من إفرازات الفوضى الخالقة 
التي اجتاحت البلدان العربية بالطول 
والعرض, وصار لزاما علينا فحصها, 
وتدقي�ق بياناته�ا, والتأكد من صحة 

صدورها.   نس�مع هذه األيام الكثير 
من األحادي�ث العامة ف�ي المجالس 
والمقاهي, تدور ف�ي معظمها حول 
الش�هادات  عل�ى  الحص�ول  كيفي�ة 
العليا بأيس�ر الطرق من دول األعالم 
الرخيص�ة, وجامعاته�ا الرخيص�ة, 
وذممه�ا الرخيص�ة.  في الس�عودية 
)مثال( أنشأت الدولة مؤسسة وطنية 
علي�ا متخصص�ة بالتحقق من صحة 
والمؤه�الت  والش�هادات  الوثائ�ق 
من مصادرها, وكش�فت المؤسس�ة 
ع�ن )1500( ش�هادة م�زورة, منها 
)489( شهادة في القطاع الحكومي, 
و)1011( حال�ة ف�ي القط�اع العام. 
الجزائري�ة  المخاب�رات  .zوفكك�ت 
قب�ل بضع�ة أع�وام ش�بكة أفريقية 
متخصصة بتزوير الش�هادات العليا, 
وضبطت معها في الجزائر مجموعة 
الجامعي�ة  والنم�اذج  األخت�ام  م�ن 
المطاب�ق لألصل, ونش�رت الصحف 
صحيف�ة  بينه�ا  وم�ن  األمريكي�ة 
ج�ردا   )Spokesman Review(
الذي�ن  األش�خاص  بمئ�ات  مفص�ال 

حصل�وا عل�ى ش�هادات م�زورة من 
الواليات المتح�دة, من بينهم )180( 
عربيا, معظمهم من المدن المتحررة 
من الضوابط في البلدان التي ش�ملها 

ربيع التزوير العربي. 
 لس�نا مغالي�ن إذا قلنا إن الش�هادات 
العلي�ا صارت )بيع وش�راء(, وعيني 
عين�ك, أدف�ع أكث�ر تأتي�ك الش�هادة 
موقع�ة ومختومة بالش�مع األحمر 
م�ن المعاهد والجامع�ات الرخيصة, 
وعلى قدر أهل المناصب الرفيعة تأتي 
الش�هادات العليا, وما أكثر الساس�ة 
الذي�ن  الع�رب  والزعم�اء  والق�ادة 
اش�تروا له�م ولزوجاتهم ش�هادات 
الدكت�وراه في هندس�ة )الماكو( من 
تلك الجامعات, منهم من قضى نحبه, 
ومنه�م م�ن ظ�ل يتباهى به�ا حتى 
يومنا هذا, ال نريد أن نذكرهم باالسم 
منع�ا لإلحراج, وخوفا من بطش�هم 
ومضايقاتهم, لكننا نختصر المسافة 
فق�ول: إن )ليل�ى الطرابلس�ي( حرم 
الرئيس زين الهاربين بن علي حصلت 
عل�ى ش�هادة الدكت�وراه ف�ي الوقت 
ال�ذي ل�م تجتاز في�ه عتبة الدراس�ة 
المتوس�طة.   أم�ا ف�ي الع�راق فمن 
المؤكد أن شهادات )الماكو( هي التي 
قصمت ظهر المؤسس�ات اإلنتاجية, 
وأساءت لسمعة الكيانات السياسية, 
وهي الت�ي زعزعت النظ�م اإلدارية, 
وتالعبت بسياقاتها األصولية, وكان 
له�ا ال�دور األكيد ف�ي وأد الكفاءات, 
ف�ي  النزاه�ة  هيئ�ة  كش�فت  فق�د 
البرلم�ان ع�ن عش�رات اآلالف م�ن 
الش�هادات الم�زورة, كان م�ن بي�ن 
الذين يحملونها عدد من المس�ؤولين 
في الدولة, بل تكاد ال توجد مؤسسة 
عراقية إال وفيها المئات من الشهادات 
الم�زورة.   وأحالت النزاهة في وقت 
س�ابق ملف الش�هادات المزورة إلى 
القضاء, وكان يضم أسماء برلمانيين 
ووكالء وزارات إضاف�ة إل�ى عدد من 
المدراء العامي�ن, ولفتت النزاهة إلى 
إن انتخاب�ات مجال�س المحافظ�ات 
2009 ش�هدت تزوي�ر )357(  لع�ام 
شهادة, معظمها من صنف )الماكو( 

المصوگر، والله يستر من الجايات.

         هاشم الفارس
  ال يكاد هذا الشعب يستفيق من صدمة من صدمات 
العملي�ة السياس�ية حت�ى يفاج�أ بأخ�رى مثلها أو 
أتعس منها ، وفي كل المرات والصدمات والقرارات 
ن�راه مس�تكيناً مستس�لماً لم�ا تجري ب�ه مقدرات 
األم�ور الت�ي ه�ي م�ن صن�ع سياس�يينا وعملهم 
الدؤوب في سبيل البقاء أطول فترة ممكنة في سدة 
الحكم والتسلط على رقاب الناس وكأن هذا الشعب 
هو قطي�ع متنازع علي�ه يفوز بقيادته من يحس�ن 
استمالته إلى ُورده ومرعاه، وال تبدو من تصريحات 
من يخوض غمار االنتخاب�ات أية بوادر لالنفراج أو 
الني�ة الصادقة ف�ي تقديم األفضل وتحس�ين واقع 
الخدمات والعمل على )التقليل( بنس�بة بسيطة من 
الفس�اد المالي والهدر المهول ف�ي المال العام، أنها 
طب�ول ح�رب االنتخابات التي ب�دأت تق�رع مبكراً، 
ورائحة الملفات )الفاسدة( بدأت تزكم األنوف شيئاً 
فشيئاً، وتوقيت إعالن مثل هذه الملفات )التي كانت 
نائمة قبل حين( محسوب بدقة رغم علمهم بها قبل 
ذلك بش�هور أو س�نوات عديدة، ولكنه�ا قد ال تنفع 
ف�ي حينه�ا وال تحقق الغاية المرجوة من كش�فها، 
فأفض�ل توقيت ه�و قبيل االنتخابات واس�تخدامها 

ف�ي ض�رب الخص�وم السياس�يين وتقلي�ل نس�ب 
نجاحه�م في االنتخابات ولي�س الغاية هي مصلحة 
الشعب وإيقاف الفساد عند حده !! ، وتتناقل األخبار 
في أوس�اط البس�طاء وكُل يبدي س�خطه على من 
)ُيتهم( ويتعاطف مع من ألق�ى التهمة، وينقاد هذا 
الشعب سريعاً وراء المس�اجالت وتبادل االتهامات 
ويبن�ي عليها قناعات�ه التي غالباً م�ا تكون قناعات 
)انفعالي�ة( أو عاطفية قد تؤدي به إلى التس�رع في 
اتخ�اذ القرار، والمتتبع لحالة الش�ارع والرأي العام 
يجد عزوفاً ش�به قطعي لعملي�ة االنتخابات )طبعاً 
م�ع كي�ل كمية ال ب�أس بها م�ن الش�تائم لمن وعد 
وأخلف، وارتقى وتخل�ى ، وجمع فأوعى(، فيا ترى 
كيف س�تكون حال�ة إقبال الجماهي�ر على صناديق 
االقتراع ؟ وهل ق�رار مقاطعتها يعد القرار األصلح 
؟ لقد أفرغتم  كلمة ومهنة )المس�ؤول( من فحواها 
اإلنس�اني واألخالق�ي ، وال تلج�أوا ثاني�ة للتالعب 
بمشاعر المواطنين نحو تأجيجه نحو قضية معينة 
وما تلبثوا حتى تتفرغوا للسلطة ومكاسب السلطة 
وتنس�ون من أوصلكم الى هذا المقام . فالش�عب ال 
يكترث للقضايا السياس�ية أو عرض وجهة نظركم 
تج�اه قضي�ة ربم�ا تع�د )اتحادي�ة( وتق�ع ضم�ن 

اختص�اص مجل�س الن�واب والحكوم�ة المركزي�ة 
وحكوم�ة اإلقلي�م.. جل م�ا يبغيه هذا الش�عب هو 
درء المدين�ة والمحافظة عن صراعاتكم السياس�ية 
الت�ي تنعكس تلقائياً ومباش�رة على الوضع األمني 
ومعيش�ة الناس، لفت انتباه�ي تعليقاً على صفحة 
الفيسبوك ألحد األصدقاء حول تبادل االتهامات بين 
أركان الحكوم�ة المحلي�ة فقال "وف�روا لنا النفط 
األبيض في الشتاء والكهرباء في الصيف واألمن في 
الربيع وإصالح الطرق والمجاري في الخريف )قبيل 
الفيضانات(، وافعلوا ما شئتم بالباقي" . إنها وجهة 
نظر معقولة لو ينتبه لها السياسيون والمتسلطون، 
ولتكن تحالفاتكم قائمة على مبدأ الرؤية المشتركة 
نح�و تقدي�م األفضل ووضع ح�د لمافيات الفس�اد 
واالبتزاز والمحسوبية واالبتعاد عن مبدأ )أنت هص 
وأني هص وأثنينا بالنص(، وتحكيم المنطق والرغبة 
في إحالل الس�الم بين مكونات الشعب على اختالف 
تنوعه�م القوم�ي والدين�ي والسياس�ي، وال ينبري 
أحدكم ويفوض نفس�ه نائباً عن س�كان مناطق هم 
أدرى بمصلحته�م ومصيرهم ويح�اول التأثير على 
خياراتهم وقد يكون ابعد ما يكون على أن يقدم لهم 
خدمة ترفع من واقع مناطقهم وتحس�ين مستوى 

معيش�تهم. عليهم التفرغ لتقديم الخدمات التي هي 
عصب الحياة بالنس�بة للش�عب وينالوا من�ه التأييد 
لكم والتصويت والمطالبة ببقائكم واليات متعددة.

العديد من ال�دول التي ولتكن لكم عبرة في 
عميق�ة تش�هد اختالف�ات  سياس�ية 
تتفق في وجهات النظر  لكنه�ا 
عل�ى  ء وتتوح�د  شي
واح�د ه�و خدمة 
الش�عب واالرتقاء 
 ، بالمجتم�ع 

وبإمكانك�م ذلك ل�و توفرت 
اإلرادة والرغب�ة الصادق�ة والعمل 

مع أصح�اب ال�رأي اآلخر نح�و تحقيق 
نهض�ة عمراني�ة ش�املة ال ت�دع جانباً 
م�ن جوان�ب الحي�اة إال ووضع�ت ل�ه 
الخطط اإلس�تراتيجية وتهيئ�ة الموارد 
الالزم�ة للنهوض ب�ه كالجانب الصحي 
والكهرباء والمج�اري والبيئة والزراعة 
والصناعة وفتح طرق ومجسرات جديدة 
تف�ك الزحام الخانق وغيرها كثير وكثير، 

والساحة أمامكم والشعب بانتظاركم !.

        حامد الزبيدي
        

أننا في العراق وكما يقول المثل الشعبي "حوصلتنه 
صغيرة"  أي ال صبر لنا على الخالف، فنحن نجزع 

من أول نكزة فنلجأ إلى القطع والبتر، )أحسن 
متكله�ه كش اكس�ر رجلهه( يعني ببس�اطة 
اخ�رس الص�وت المضاد ل�ك, وق�د أجيز لك 
اس�تخدام أس�رع وأفضل الس�بل إلس�كاته 
وال�ى األبد، هكذا توهمنا منذ زمن بعيد, إننا 
نتخلص م�ن أعدائنا ونخرس�هم إل�ى األبد 
بدلي�ل اننا وبعد س�بعة أالف س�نة نتقاتل 
فيم�ا بيننا حتى أصبحنا مثال لكل ش�عوب 

األرض في استخدام العنف المفرط.
في كل أحاديثنا نوجه النقد الالذع ألجدادنا 

كونه�م أورثونا الج�دل والخ�الف إال إننا لم 
نسع إلى تجاوز هذا اإلرث وإيجاد البديل الذي 

ال ي�ورث الكراهية والبغضاء ل�م تنتج العقلية 
العراقية جينات التسامح والحوار السلمي.

ون�رى  نس�مع  س�نتين  ومن�ذ  حي�ن  ف�ي 
ونتاب�ع الث�ورة المصرية ونش�هد 

الديك�ة  ص�راع  يومي�ا 
الفضائي�ان  ف�ي 

األخ�وان  بي�ن 
ليي�ن  لليبرا وا
يص�ل  وق�د 
الخ�الف إلى 
لش�تيمة  ا

المتبادلة،  واالزدراء والتهكم واالتهامات 
ويص�ل أحيان�ا إل�ى التخوي�ن لك�ن هذه 
الخالف�ات ال تترجم إلى مفخخات او 
عبوات ناسفة, وطيلة سنتين لم 
نس�مع عن تفجيرات حصدت 
األطفال والنس�اء والش�يوخ 
والش�باب كم�ا ه�و حاصل 
ف�ي العراق، وم�ا يحدث في 
الفضائي�ات يحدث أكثر منه 
في الصح�ف وأيضا ال نجد 
أن الخصوم يس�عون إلى 
استخدام العبوات الناسفة 
أو الس�يارات المفخخة أو 
أن تس�تخدم الكوات�م ف�ي 
وض�ع حد للج�دل القائم. إن 
حوارنا صراع ونقاشنا تعزيز 
للفرق�ة وينطح احدن�ا األخر 
كالتي�وس لنخ�رب ونحط�م 

كل ش�يء من حولنا. وهنا أتذكر قول الش�اعر ألحد 
خلفاء الدولة العباس�ية في أول عهده في 
عاصم�ة الخالف�ة بغ�داد "أن�ت 
كالكلب في حفاظك الود 
وكالتي�س قي قراع 
)وكاد  الخطوب"، 
ه�ذا الش�اعر أن 
لوال  رأسه  يفقد 

حلم الخليفة(.
ق�ب  ا لمر ا و

للمظاه�رات والهتاف�ات التي يص�دح بها الفرقاء في مي�دان التحرير 
)في مصر المحروس�ة( يجد أنها س�اخرة أكثر مما هي الذعة وناقدة 
أكثر مما هي محبطة، والكثير من الهتاف هو خليط من نكتة ساخرة 
وم�رارة وح�زن وعتب وتذكي�ر ، فال تكفي�ر وال اته�ام بالعمالة وال 
تس�قيط سياس�ي بعد سنتين من س�قوط النظام السابق ورئيسه ما 
زال وأبن�اءه والخط األول من الحزب الوطني ووزراء النظام الس�ابق 
في س�جن ط�ره يتمتعون ب�كل الحق�وق واالمتيازات الت�ي منحتها 
قوانين حقوق اإلنس�ان للسجناء السياسيين. وهم يواصلون حياتهم 
م�ن واقع جديد يختلف عن الواقع الس�ابق، هن�اك يتحدثون وخلفهم 
ماليي�ن المؤيدي�ن إال أن الص�وت األعلى هو س�لمية, س�لمية، وهي 
مف�ردة ال وجود لها بالمش�هد العراقي، منذ س�نتين ورغم الخالفات 

العميقة إال انه لم يس�قط ش�هيدا إال بضعة أش�خاص ال يتعدون عدد 
أصاب�ع اليد الواحدة، في حين منذ عام 2003 ولغاية االن يس�قط في 
العراق يوميا ضحايا بالعشرات حتى أصبحت حوادث القتل هذه تكاد 
تك�ون من األمور المألوفة التي تحدث يوميا، وال تس�تحق أن يتوقف 
عنده�ا السياس�يون كثيرا، فما عدد الضحاي�ا إال رقم من األرقام إذ ال 

يعدو أكثر من ذالك .
المالحظ كذلك أنهم يتس�ابقون في التعبي�ر عن حب مصر ويتغزلون 
بجم�ال ودل�ع عدوي�ة ومش�يتها المتمايل�ة المتفكك�ة، ول�و أصبح 
األم�ر في س�احتنا لوصمناها بأقب�ح الصفات.   نس�تطيع القول أن 
النف�س المصري هو الالعب والس�ائد لحد قري�ب إال أننا نرقب بعض 
المس�تجدات م�ن ظواهر غريبة ع�ن المجتمع المص�ري, حيث بدأت 
تظهر في خطاب اإلخوان المس�لمين بع�ض المفردات التي تدلل على 
مفاهيم جديدة مثل الغلبة وتطبيق ش�رع الله وعدم االكتراث بشؤون 
النصارى وتكفير الليبراليين.  وكنا نتمنى أن ال يفسح المجال للتدخل 
السعودي والقطري حيث سيستخدم المال في غسل عقول المصريين 
وجر األخوان المتوحشين للسلطة والمال ومن ثم تحويلهم إلى بهائم 

بشرية للقتل والتفخيخ والذبح، وسوريا وما يجري خير شاهد !.
كنا ال نتمنى أن تس�مح األحزاب الليبرالية وأحزاب اليس�ار والنقابات 
المختلف�ة ومنظمات المجتم�ع المدني لإلخوان باالس�تئثار بالثورة 
المصري�ة العظيم�ة، كذلك كن�ا نتمن�ى أن يبقى الص�راع فيما بينهم 

صراع ديكة يدمي ولكن ال يقتل.
إال إن الحقيقة المرة التي س�يتجرعها الش�عب المص�ري والتي تتأكد 
يوما بعد يوم في مصر أن الصفقة التي عقدت بين األمريكان واإلخوان 
ستجلب لمصر المزيد من الخراب والدمار وان مصر المحروسة تؤهل 
عل�ى يد اإلخوان لتدخل مرحلة الفوضى الخالقة بمباركة س�عودية - 
قطري�ة ورضا أمريكي – صهيوني عن أداء الرئيس المصري مرس�ي 
االخوان�ي "ويبق�ى مفي�ش حد أحس�ن من ح�د" الكل ف�ي الطابور، 

العراق، سوريا،  مصر، ليبيا، تونس، اليمن، السودان ، والبقية تأتي.

 الدس�تور العراقي تبنى النظام االتحادي )الفيدرالي( في 
العراق وهذا النظام يمنح س�لطات واس�عة لألقاليم على 
حساب س�لطة المركز، لكن توزيع السلطات الفعلي بين 
الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ال يزال محل 

خالف بين اإلقليم والمركز.
القضايا المتنازع عليها تش�مل صالحيات ملكية الموارد 
الطبيعي�ة والس�يطرة عل�ى عائداته�ا، دور البيش�مركة 
والوض�ع النهائي لكركوك والعديد م�ن المناطق األخرى 

المتنازع عليها مثل سنجار ومخمور ومناطق أخرى.
اليوم لدى أكراد العراق حكومتهم اإلقليمية وهي األقوى 
منذ تأس�يس العراق الجديد إضاف�ة إلى دورهم البارز في 
الحكوم�ة المركزية العراقية في بغداد التي يتبوأون فيها 

مناصب مهمة.
هذا الدور الكردي الثنائي في الحكومة المركزية وحكومة 
إقلي�م كردس�تان يق�ف متناقضاً م�ع الوضع ال�ذي كان 
قائما قبل أح�داث 1991 و 2003 ، عندما كانت الحكومة 
المركزية تعام�ل األكراد كمواطنين من الدرجة الثانية أو 

حتى أسوأ من ذلك.
ف�ي اآلونة األخيرة تصاعدت ح�دة األزمة واالحتقان بين 
حكومت�ي بغ�داد االتحادية وأربيل بش�كل غير مس�بوق 
وتوت�رت العالق�ة بي�ن الجانبين وتصاعد حم�ى ووتيرة 
التصريحات والتراش�ق االعالمي بين ق�ادة بغداد وإقليم 
كردستان وكذلك بين بعض الوزراء والنواب من الطرفين 
مؤخرا عل�ى خلفية تراكم المش�اكل والخالفات المعلقة 
والمؤجل�ة والتي اش�تدت ضراوتها بعد أن ش�كل رئيس 
الوزراء قيادة عمليات دجلة للعمليات العسكرية في )الثالث 
من تموز 2012( والتي مقرها في كركوك المحتقنة أصالً 
إضافة لتعاقد بغداد مع روس�يا وأمريكا والتشيك لشراء 

ترسانة من األسلحة بمليارات الدوالرات.
بالتأكيد أن دول الجوار وبدون تس�ميات كانت تعمل على 
إفش�ال العملية الديمقراطية في الخفاء من خالل أذرعها 
لتنفيذ أجندتها في خلق الفوضى وتدمير العراق، وتسعى 
إلى عدم استقرار األوضاع في العراق واستمرار الخالفات 
بين جميع السياس�يين، حتى األميركيون يتحملون جزءاً 
م�ن هذه المش�اكل عبر فرضه�م المحاصص�ة الطائفية 
معياراً في تش�كيل الحكومات بعد التغيير في عام 2003 
، إن اس�تقرار العراق في تش�كيل حكوم�ة وطنية مدنية 
ذات أغلبي�ة سياس�ية تعتم�د القانون والدس�تور وتمثل 
جميع أطياف الش�عب العراقي الس�يما مع األوضاع التي 
تش�هدها منطقة الش�رق األوس�ط من تحوالت خطيرة، 
بعض الدول اإلقليمية ليس من مصلحتها استقرار العراق 
وتحقيق الديمقراطية فيه خشية من انسحاب هذا الواقع 
إل�ى مجتمعاتها لذلك تس�عى جاهدة لوض�ع العصي في 
رحى العملية السياس�ية وازده�ار العراق إلبقائه ضعيفاً 

ومشتتاً.
اليوم تقع مسؤولية كبيرة على قادة العراق والسياسيين 
ف�ي أن يتوصلوا إل�ى حلول توافقية لتج�اوز األزمة التي 
تمر بها البالد من خالل جهود رئيس الجمهورية ورئيس 
ال�وزراء وأعض�اء مجل�س الن�واب العراق�ي، والجه�ود 
االس�تثنائية للس�يد عمار الحكيم ، فال�كل متفقون على 
ض�رورة ع�دم تصعي�د الوضع م�ع اإلقلي�م وال يؤيدون 
مقاتلة الش�عب الكردي، وإن االنزالق إلى خيار المواجهة 
ستكون نتائجه كارثية ليس على الشعب الكردي فحسب 
ب�ل على عموم الش�عب العراقي ، لكننا نعق�د آماالً كبيرة 
بحل المس�ائل العالقة بالحوار وبالوسائل 
السلمية والديمقراطية من أجل ترسيخها 
وم�ن  الماضي�ة،  العق�ود  م�دى  عل�ى 
الضرورة بمكان أن يجري تنفيذ 
اتفاقية أربيل ألنها 
األول�ى  الخط�وة 
حل  طري�ق  عل�ى 
جمي�ع المش�اكل 
تعت�ري  الت�ي 
العملية السياسية 

في العراق.
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دكتوراه يف هندسة "املاكو"

قبيل االنتخابات.. وبعدها !!

مرص تتأهل للدخول يف مرحلة الفوضى اخلالقة

محمد حسن الساعدي 

بغ�داد وأربي�ل
 ط�الق ب�ال رجع�ة !

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 17
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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ق�ررت لجنة املس�ابقات باتحاد الكرة تأجي�ل مباراة الرشطة 
والكهرب�اء الت�ي كان من املقرر إقامتها يف إط�ار الدور الثالث 
ملسابقة الكأس إىل إشعار آخر، عازياً السبب إىل ارتباط خمسة 

من الالعبني مع املنتخب الوطني.وقال عضو لجنة املسابقات 
باتح�اد الكرة ش�هاب احمد، إن اللجنة "ق�ررت تأجيل مباراة 
الرشطة والكهرباء يف الدور الثالث ملسابقة الكأس من الثالثاء 
املقبل إىل إش�عار آخر بس�بب ارتباط خمس�ة العبني بصفوف 
املنتخب الوطني الذي تنتظره مباراة تجريبية غداً االثنني أمام 

نظريه البحريني يف الدوحة".أكدت لجنة املسابقات يف االتحاد 
العراقي املركزي لكرة القدم، أن مباريات الدور الثالث لبطولة 
الكأس ستنطلق اليوم االثنني بإقامة لقاء واحد عىل ان تتواصل 
غدا الثالثاء بخمس مواجهات.وقال مدير اللجنة شهاب احمد: 
إن انتهاء املش�اورات م�ع وزارة الش�باب والرياضة والتعرف 

ع�ىل القرار النهائي بإلغاء عدد من األندي�ة جعلنا نحدد اليوم 
االثنني موع�داً النطالق مباريات ال�دور الثالث لبطولة الكأس 
بإقام�ة مباراة الكاظمية وغاز الش�مال الت�ي يضيفها ملعب 
األول ب�أرشاف عب�اس عبد الكريم.وزاد: تق�ام الثالثاء خمس 
مباري�ات أهمه�ا الرشطة والكهرب�اء بملع�ب األول بأرشاف 

نصي�ف جاس�م وكربالء م�ع الهندي�ة والتي يضيفه�ا ملعب 
كربالء بأرشاف عادل كريم والخطوط وبغداد التي س�تقام يف 
ملعب نادي التاج�ي ويتواجه الديوانية ونفط الجنوب بملعب 
األول ويرشف عليها خضري عباس وتختتم املباريات بمواجهة 

الزوراء والطلبة بملعب الشعب الدويل بإرشاف نعيم صدام.

أفاد رئيس مجلس الرياضة والش�باب يف 
محافظة بغ�داد، األحد، بان املجلس منح 
العب منتخب ش�باب الع�راق لكرة القدم 
مهند عبد الرحمن عضوية يف لجنة برملان 
الش�باب، تثمينا ل�دوره الكبري اىل جانب 
زمالئه يف تأه�ل منتخب العراق لنهائيات 

كأس العالم 2013.

وقال عبد الكريم جاسم ان لجنته منحت 
الع�ب منتخب الع�راق الكروي للش�باب 
مهند عبد الرحمن عضوية لجنة الربملان، 
الوق�ت نفس�ه درع اإلب�داع  وأهدت�ه يف 

الخاص بالشخصيات العراقية الفذة. 
وأضاف جاس�م ان "التكريم جاء 

عىل خلفية تتويج عبد الرحمن 
بلقب أفضل العب يف قارة آسيا 

للش�باب"، مبين�ا ان "ما حقق�ه العبنا 
الش�اب يع�د انج�ازا كب�ريا ورد اعتبار 
للك�رة العراقي�ة ع�ىل مس�توى القارة 
الصفراء". وكان مهند عبد الرحمن قد 
وص�ل إىل بغ�داد يوم الس�بت عائدا 
م�ن ماليزيا، بعد ان توج هناك 
بلق�ب أفضل العب ش�اب يف 

قارة آسيا.

بغداد تمنح مهند عبد الرحمن عضوية 
لجنة برلمان الشباب

مسعود: تسمية حكيم شاكر 
"خطأ" كبير!!

تأجيل مباراة الشرطة الى إشعار آخر.. الزوراء والطلبة في أقوى مواجهات الكأس

المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د اتحاد الكرة أن مباراة املنتخ�ب الوطني التجريبية 
املقرتح�ة أمام منتخ�ب رصبيا مازالت قي�د التفاوض، 
مبين�ا أن االتح�اد مازال يتفاوض م�ع نظريه الرصبي 
بشأن املبالغ التي طلبها، فيما أشار إىل أن املباراة ستقام 
يف  الس�ادس من كان�ون األول الحايل، إذا ما تم االتفاق. 
وق�ال عض�و االتحاد يحي�ى زغري إن "مب�اراة املنتخب 
الوطن�ي التجريبي�ة املقرتحة أم�ام املنتخ�ب الرصبي 
مازال�ت رهن التف�اوض بني االتح�اد العراقي ونظريه 
الرصب�ي"، مبين�ا أن "املفاوض�ات متواصل�ة بش�أن 
املبل�غ امل�ايل الذي طلب�ه االتحاد الرصبي لق�اء خوضه 
مب�اراة ودية أمام املنتخب الوطن�ي". وأضاف زغري أن 

شوطا كبريا ووصلت لنسبة "املفاوضات قطعت 
70% التف�اق الطرف�ني 
عىل إقام�ة املباراة"، 
مؤك�دا أن "يف حال 
االتحادي�ن  اتف�اق 
س�تقام املب�اراة يف 
السادس من كانون 
األول الح�ايل، يف قطر 
املنتخب  مب�اراة  بع�د 

نظ�ريه  أم�ام 
ليغادر  البحرين�ي 
يف  املنتخب  بعده�ا 
الثام�ن من كانون 
إىل  الح�ايل  األول 
وكان  الكوي�ت". 
العراق�ي  االتح�اد 
ال��20  يف  أعل�ن 
م�ن ترشي�ن الثاني 
امل�ايض، ع�ن تلقيه 
دع�وة م�ن نظ�ريه 

الرصبي لخوض مباراة ودية اس�تعدادا لالس�تحقاقات 
املقبلة. اللقب النسور البيضاء األزرق .يذكر أن  االتحاد 
الرصبي لكرة القدم تأس�س ع�ام 1889وانضم للفيفا 
ع�ام 1904 وحصل عىل املركز الثامن يف تصنيف الفيفا 
يف ع�ام 1998وهو أفضل مركز له، وش�ارك يف بطوالت 
كأس العال�م ع�رش م�رات للس�نوات 1930 ، 1950 ، 
 1998 ، 1990 ، 1982 ، 1974 ، 1962، 1958 ، 1954
و2006وحق�ق أفضل نتيجة يف مش�اركاته  يف بطولتي 
1930 و1962 تح�ت اس�م يوغوس�الفيا وحص�ل عىل 

املركز الرابع.

أكد املدرب باس�م قاس�م أن إدارة نادي السلميانية 
تعاقدت معه لتس�لم تدريب الفريق يف منافس�ات 
الدوري الكروي للموسم الحايل، مبينا أن الطرفني 
اتفقا عىل الكث�ري من النقاط ولم يبق إال التوقيع 
الرس�مي، فيما أش�ار إىل ان اله�دف الرئيس هو 
إبعاد الفريق ع�ن الهبوط للدرجة املمتازة.وقال 
باسم قاسم إنه "توجه إىل محافظة السليمانية 
يف  الس�ليمانية  فري�ق  لتدري�ب  عق�د  لتوقي�ع 
منافس�ات دوري الكرة للموسم الحايل"، مؤكدا 
أن "اإلتفاق جرى مع إدارة النادي عىل الكثري من 
األم�ور والفقرات  الت�ي ترتكز حول متطلبات 
العم�ل ولم يب�ق إال التوقيع الرس�مي عىل 
العقد امل�ربم ب�ني الطرفني".وأضاف 
قاسم أن "إدارة النادي تهدف 

إىل إبع�اد الفري�ق ع�ن ش�بح الهب�وط للدرجة 
املمت�ازة والبق�اء يف دوري الكب�ار الس�يما بعد 
النتائج غري املرضية التي أس�فرا عنها مباريات 
الفريق يف الدوري"، مش�ريا إىل أن "اس�رتاتيجية 
عمل خاصة سيتم وضعها من قبل الجهاز الفني 
للفري�ق تتضمن اس�تقطاب العب�ني جدد حيث 
نع�ول عىل االنتق�االت الش�توية لتعزيز صفوف 
الفريق بالالعبني املميزين". وكان املدرب باس�م 

قاسم أرشف عىل تدريب فريق الرشطة يف املوسم 
املايض، ومن ثم ترك مهمته مع الفريق وس�بق له 

تدري�ب أندية محلية عدي�دة وتمكن من إحراز لقب 
الدوري  مع فريق دهوك. يذكر ان فريق الس�ليمانية 

يق�ف يف الرتتيب األخري يف قائمة فرق النخبة برصيد 
نقط�ة واحدة حيث خ�اض س�ت مباريات خرس 

خمسا منها وتعادل يف مباراة واحدة.

اس�تنكرت دائ�رة الحكام يف اتحاد الكرة ت�رصف العب الطلبة احمد صالح باعتدائ�ه عىل الحكم محمد طارق 
يف مب�اراة الطلبة والكرخ الودية، مطالبة لجنة االنضب�اط يف االتحاد بمعاقبة الالعب وفقا للقانون، فيما 

أش�ارت إىل أن الحكم بصدد تقديم ش�كوى رس�مية التح�اد الكرة.وقال أمني رس دائ�رة الحكام عادل 
القصاب إن "دائرة الحكام تس�تنكر بش�دة ت�رصف الالعب احمد صالح باعتدائه عىل الحكم الش�اب 

محمد طارق بعد انتهاء مباراة فريقي الطلبة والكرخ الودية التي جرت يف ملعب الكرخ"، مطالبا 
"لجنة االنضباط يف االتحاد بمعاقبة الالعب وفق القانون حيث ان املباراة التجريبية والودية 
تعامل معاملة املباريات الرس�مية".وأضاف القصاب أن "فريقي الطلبة والكرخ طلبا من 
الدائرة تس�مية طاقم تحكيم ملباراتهم الودية فأرس�لنا طاقما بقيادة الحكم درجة أوىل 
محمد طارق وهو نجل رئيس الدائرة طارق احمد"، مشريا إىل أن "الحكم بصدد رفع 
ش�كوى رسمية التحاد الكرة السيما وهو خضع للعالج يف املستشفى إثر رضبه 
من قب�ل الالعب احمد ص�الح". وكان الالعب احمد صالح ق�ام باالعتداء عىل 
الحكم محمد طارق بعد انتهاء مباراة الطلبة والكرخ الودية، حيث توجه إىل 
حكم املباراة الذي كان يريد مصافحته إال أن صالح رضبه ب�"حذاء اللعب"، 

عىل رأسه وعىل يده .

 ذكرت صحيفة الدييل ميل اإلنجليزية 
أن امل�درب الفرن�ي أرس�ني فينغ�ر 
أمل�ح إىل إمكاني�ة رحيله ع�ن تدريب 

األرسنال مع نهاية املوسم الحايل.
فينغر قال بأنه س�يدرس مس�تقبله 
التدريب�ي م�ع نهاي�ة هذا املوس�م، 
وجاء ه�ذا الترصيح بعد الخس�ارة 
املؤملة التي تعرض له�ا الغانرز عىل 
أرضه يوم أمس من سواني سيتي 

2-0 لُيكم�ل االرس�نال أس�وأ بداي�ة له 
تح�ت قي�ادة فينغر.جماه�ري الغانرز 

خرج�ت بعد املباراة إىل الش�وارع تطالب 
فينغ�ر بالرحي�ل وغاضب�ة م�ن النتائج 
الس�يئة التي يحققها الفريق هذا املوسم 
يف الدوري.يذكر أن األرسنال لم يحقق أي 
ألقاب طوال س�بعة أعوام كاملة مما يثري 

ه�ذا األمر حنق الجماهري عىل أرس�ني 
فينغر.

ق�رر االتحاد العربي تكليف طاقم حكام م�ن العراق مكون من هيثم 
محمد عيل وفالح عبد وجليل صيفي امني وسبهان احمد، للتوجه إىل 
اململكة العربية الس�عودية، لقيادة مباراة فريقي الفتح السعودي 
والعربي الكويتي ضمن منافس�ات كأس االتح�اد العربي، والتي 
تج�ري ي�وم 5 من هذا الش�هر ع�ىل ملعب االحس�اء يف املنطقة 
الرشقية .وقال محمد ابراهيم املنس�ق الع�ام لالتحاد العراقي 
لكرة القدم يف اململكة العربية الس�عودية ، ان لجنة الحكام يف 
االتحاد العربي س�مت طاقما تحكيميا عراقيا لقيادة مباراة 
الفتح السعودي والعربي الكويتي والتي ستجري يف اململكة 
العربية الس�عودية.وأضاف أن " الطاق�م التحكيمي يتالف 
م�ن هيثم محمد عيل وفالح عبد وجليل صيفي امني وس�بهان 
احمد ، حيث تم اكمال تأش�رية الدخول الخاصة بهم وس�وف يصلون 

اىل اململكة يوم الرابع من هذا الشهر.

المستقبل العراقي /خاص

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

مباراة صربيا مازالت رهن التفاوض

باسم قاسم مدربا لكرة السليمانية

دائرة الحكام تطالب بمعاقبة أحمد صالح

فينغر يلمح إلى الرحيل 

طاقم حكام عراقي لقيادة
مباراة الفتح السعودي والعربي الكويتي

نفى النائب األول لرئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود علمه 
بتس�مية املدرب حكيم ش�اكر مدربا مؤقتا للمنتخب الوطني 
بمعس�كره يف قطر، مؤكدا ان رئيس االتح�اد وأربعة أعضاء 
اتخذوا اجراء تس�مية ش�اكر دون علم األعضاء الباقني وهو 
خط�أ كبري، فيما اعترب اإلج�راء تخبطا يف عمل االتحاد. وقال 
عبد الخالق مس�عود إن "اتحاد الكرة ال يعلم بتسمية املدرب 
حكيم شاكر مدربا مؤقتا للمنتخب الوطني يف معسكره الذي 
ب�دأ األحد، يف قطر"، كاش�فا عن أن "رئي�س االتحاد  ناجح 
حمود وأربعة اعضاء عقدوا جلسة يوم الجمعة املايض،)30 
من ترشين الثاني املايض(، وقرروا تسمية حكيم شاكر دون 
عل�م بقية أعضاء االتحاد وهو خطأ كبري يقع فيه رئيس االتحاد". 
وأعرب مسعود عن "تذمره الش�ديد وامتعاضه من قرار تسمية شاكر 
لقي�ادة املنتخب الوطن�ي يف مباراته أمام البحري�ن يف الثالث من كانون 
األول املقب�ل"، معت�ربا أن "اجراء رئيس االتحاد تخب�ط يف عمل االتحاد 
ومن املمكن ان يتس�بب بتداعي�ات كثرية". وكان املدرب حكيم ش�اكر 
توج�ه قبل س�اعتني من امس األح�د )الثاني من كان�ون األول الحايل(، 
إىل قط�ر لاللتحاق بمعس�كر املنتخب الوطن�ي واإلرشاف عىل تدريبات 
الفري�ق. يذك�ر أن اتح�اد الكرة مازال قي�د التفاوض مع امل�درب زيكو 
إلقناعه  بالعدول عن قرار استقالته بعد حل إشكالية املستحقات املالية 
التي يدعي زيكو عدم تس�لمها لألشهر الثالثة األخرية، فيما يؤكد اتحاد 

معه.الك�رة تس�ليمها عرب امل�رصف ال�ذي يتعامل 

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن�ت وزارة الرياضة والش�باب العراقية عن توقي�ع مذكرة للتعاون 
الريايض مع أذربيجان ملدة خمس س�نوات قابلة للتجديد. جاء ذلك يف 
إطار زي�ارة وزير الرياضة األذربيجان�ي أزاد رحيموف الذي وصل إىل 
بغداد أمس عىل رأس وفد يمث�ل وزارته.وقال وزير الرياضة العراقي 
جاس�م محمد جعفر إن زيارة نظريه ته�دف لتوقيع مذكرة تفاهم 
لتطوير األنشطة الش�بابية والرياضية يف البلدين ملدة خمسة أعوام 
قابل�ة للتجديد. وتتضمن االتفاقية أيضا تبادل الزيارات بني ش�باب 
البلدين وإقامة املعسكرات املشرتكة وتأهيل املنشات وإنتاج املعدات 

الرياضية.

العراق وأذربيجان يوقعان مذكرة 
للتعاون الرياضي لخمس سنوات

المستقبل العراقي /متابعة
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ش�ارك نجم كرة القدم وع�روض األزياء ديفيد 
بيكهام يف أخر مب�اراة له مع فريقه لوس أنجليس 
جاالك�ي مس�اء الس�بت، حي�ث س�اعد فريق�ه 
للحف�اظ عىل لقب ال�دوري األمريك�ي للمحرتفني 
عرب الف�وز عىل هوس�تون دينام�و 1/3 يف املباراة 
النهائية للموس�م.وتقدم جاالك�ي بهدفني خالل 
ثالث دقائق ذهبية يف منتصف الشوط الثاني، حيث 
سجل قلب الدفاع عمر جونزاليس هدفا يف الدقيقة 
61 م�ن رضبة رأس�ية ثم أضاف الن�دون دونوفان 
اله�دف الثاني من ركلة ج�زاء بعد ثالث دقائق بعد 
ان تص�دى مداف�ع بيده لتس�ديدة روبي كني وهى 
ىف طريقه�ا للمرمى .واختتم روبي كني التس�جيل 

يف الدقيقة الرابع�ة من الوقت بدل الضائع للمباراة 
من رضبة جزاء حصل عليها بنفس�ه.وجاء الهدف 
الوحيد لهوس�تون دينامو ع�ن طريق كالني كار يف 
نهاية الش�وط األول.وحصل بيكهام عىل تش�جيع 
مذه�ل م�ن جانب جماه�ر جاالكي قب�ل ثواني 
قليلة عىل نهاية املباراة التي جرت عىل ملعب لوس 
أنجلي�س.وكان بيكهام انض�م إىل جاالكي يف عام 
2007 بعقد يمتد لخمس�ة أعوام بع�د أربعة أعوام 
قضاه�ا مع ري�ال مدريد األس�باني مقاب�ل مبلغ 
مايل تردد أنه وص�ل إىل 200 مليون دوالر عىل مدار 
األع�وام الخمس.وكان هاري ريدن�اب املدير الفني 
الجدي�د لنادي كوينز ب�ارك رينجرز ق�د أعرب عن 
أمل�ه يف ضم بيكهام إىل صف�وف فريقه.كما أعرب 

باري�س س�ان جرمان وع�دة أندية أس�رتالية عن 
رغبتها يف التعاقد مع بيكهام.وقال بيكهام يف وقت 
سابق لشبكة "س�كاي سبورتس"، :"أنا محظوظ 
بكون�ي يف الس�ابعة والثالثني من عم�ري ومازلت 

أتلقى عروضا مغرية. لدي الكثر من العروض".
ونفى بيكه�ام رفضه التام العودة إىل الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.وأش�ار :"لقد قلت دائما 
أنني س�أجد صعوبة يف اللعب يف إنجلرتا 

مجددا،بعدما لعبت ألكرب نادي يف العالم 
إنجلرتا،مانشس�رت  وأك�رب ن�ادي يف 
يونايت�د . ال أتخيل اللعب ألي نادي 
أخ�ر يف ال�دوري اإلنجليزي،ولكن 

من يعرف".

اعالن مناقصة رقم )321( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية زراعة ميسان/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود العامة الحكومية عن اع�الن املناقصة املدرجة 
تفاصيله�ا يف ادن�اه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة 
مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة 
م�ن الرشوط واملواصف�ات الفنية والتعليم�ات اىل مقدمي العط�اءات مقابل دفع مبلغ 
ق�دره )100,000( مائة الف دينار غر قابل لل�رد علما ا ناخر موعد لغلق املناقصة هو 
ي�وم االحد املص�ادف  2012/12/16 الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف 
دي�وان املحافظة يف قس�م العقود العامة الحكومي�ة يف الطابق الثان�ي , اذا صادف اخر 

موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش 
االعالن .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة 1 % م�ن قيمة العطاء بموجب ص�ك مصدق او خطاب 
ضم�ان نافذ عن املفعول ملدة ش�هرين و)28( يوم من تاري�خ غلق املناقصة وصادر من 
اح�د املص�ارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية االقاليم عىل ان 
تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط 

العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

ريا�ضة

أصبح البولندي روبرت ليفاندوفس�كي مهاجم بوروسيا 
دورتمون�د بطل ال�دوري األملاني لكرة الق�دم قريًبا من ارتداء 
قميص مانشس�رت يونايتد اإلنكليزي بدًء من املوس�م املقبل.

صحيفة "دييل ميل" اإلنكليزية قالت السبت إن ليفاندوفسكي 
أبل�غ زمالءه أن�ه يتطلع لالنتق�ال إىل يونايتد وأنه س�يصبح 
ضمن كتيبة الش�ياطني الحمر بعد نهاية املوس�م.كان س�ر 
أليك�س فرغس�ون املدي�ر الفن�ي ملانشس�رت يونايت�د حاول 
املوس�م املايض ضم الالعب بعد تألقه يف منافسات كأس األمم 
األوروبي�ة لكّن املفاوضات لم تثمر عن ىشء بس�بب تمس�ك 
دورتموند بهدافه الشاب.وأش�ار تقري�ر الصحيفة اإلنكليزية 
إىل وج�ود فرص�ة كب�رة النتق�ال ليفاندوفس�كي إىل يونايتد 
بعدم�ا أب�دت إدارة دورتموند مرون�ة يف إمكاني�ة التخيل عن 
املهاجم البولندي يف ظ�ل رغبة أندية مختلفة يف الحصول عىل 
خدماته.وأك�دت "دييل ميل" أن فرغس�ون "لم يش�بع بعد" 

رغ�م تدعي�م هجوم�ه بالهولن�دي روبني فان ب�ريس مطلع 
املوس�م الحايل من صفوف آرسنال.ويضم هجوم "الشياطني 
الُحم�ر" إضاف�ة إىل فان ب�ريس كل من وين رون�ي وخافير 
هرنانديز )تشيتش�اريتو( وداني ويلباك وآشيل يونغ.وطالب 

فرغسون مهاجمه الدويل اإلنكليزي روني بزيادة معدالته 
التهديفي�ة بعدم�ا اكتفى بتس�جيل 4 أه�داف فقط يف 

الربيمرلي�غ منذ انطالقة املوس�م يف حني تمكن فان 
بريس من تسجيل 10 أهداف.ووفًقا للتقرير ذاته، 
ف�إن يونايتد يأم�ل أن يحصل ع�ىل توقيع الالعب 
بمقاب�ل م�ادي يق�ارب صفق�ة انتقال ش�ينغي 
كاغاوا من دورتموند إىل الفريق اإلنكليزي الصيف 
املايض ولم تكلف الش�ياطني الُحم�ر أكثر من 15 
مليون جنيه إسرتليني.وسجل ليفندوفسكي )24 
عاًما( يف املوس�م امل�ايض 22 هدًف�ا يف البوندزليغا 
خالل 34 مباراة ش�ارك فيها، كما هّز الشباك تسع 

مرات خالل 14 مباراة املوسم الحايل.

ليفاندوفسكي: في طريقي للشياطين الحمر

المستقبل العراقي/ وكاالت

ميونيخ بايرن  مع  بادشتوبر  موسم  الصليبي" ينهي  "الرباط 

 أعل�ن ن�ادي باي�رن ميوني�خ 
األملان�ي لكرة القدم الس�بت 
أن مدافع�ه األملاني 
هولغر  ال�دويل 

بادش�توبر أصيب بقطع يف الرباط الصليبي بالركبة 
اليمن�ى س�يبعده عن املالع�ب لفرتة تصل إىل س�تة 
ش�هور.وتعرض بادش�توبر لإلصاب�ة خ�الل مباراة 
بايرن مع بوروس�يا دورتموند الس�بت والتي انتهت 
)بوندس�ليغا(. األملان�ي  ال�دوري  يف   1-1 بالتع�ادل 

وأصيب بادش�توبر، الذي ع�اد حديثا لصفوف بايرن 

بع�د التعايف من إصابة يف عضل�ة الفخذ، يف الدقيقمة 
35 إث�ر اصطدامه بماريو جويتزه نج�م دورتموند، 
وخرج الالعب مصابا وحل مكانه جروم بواتينغ.وقد 
يغيب بادش�توبر بذلك عن صفوف بايرن حتى نهاية 
املوس�م الذي يختتم يف منتصف أيار/مايو املقبل عىل 

أن يعود للمشاركة بداية من املوسم املقبل.

المستقبل العراقي/ وكاالت

بيكهام يلقي تحية الوداع.. ويقود غاالكسي للحفاظ 
على لقب الدوري األميركي

ع�ن  ماركيزي�و  كالودي�و  أع�رب 
سعادته البالغة بقيادة فريقه يوفنتوس 
لتعزيز موقعه يف صدارة الدوري اإليطايل 
لكرة القدم عرب الفوز عىل ضيفه تورينو 
بثالثة أهداف نظيفة مس�اء الس�بت يف 
املرحلة الخامس�ة عرشة من املس�ابقة.

واس�تغل يوفنت�وس التف�وق العددي يف 
صفوفه بعد الطرد املبكر للبولندي كميل 
جليك مدافع تورينو يف الدقيقة 36 وحقق 
عليه فوزا كب�را ليكون الفوز األول له يف 
آخر ث�الث مباريات خاضها باملس�ابقة.

واس�تعاد يوفنتوس توازن�ه بعد الهزيمة 
صفر/1 أم�ام ميالن يف األس�بوع املايض 
وحقق الف�وز الكبر لرفع رصيده إىل 35 
نقط�ة يف الص�دارة بف�ارق خم�س نقاط 
أمام ناب�ويل صاح�ب املرك�ز الثاني لحني 
انتهاء باقي مباريات املرحلة وتجمد رصيد 
تورينو عند 15 نقطة يف املركز الرابع عرش.

وانتهى الش�وط األول بالتعادل السلبي بني 
الفريقني بعدم�ا أهدر أندري�ا برلو رضبة 
جزاء ليوفنتوس يف الدقيقة 41 .ويف الشوط 
الثان�ي ، أمط�ر يوفنت�وس ش�باك ضيف�ه 
بثالثة أهداف س�جلها كالوديو ماركيزيو يف 

و84 وسيباس�تيان جيوفينكو يف الدقيقة 67 الدقيقتني 57 
.وقال ماركيزيو "إنها ليس�ت املرة األوىل التي أحرز خاللها هدفني، لقد سبق وأن 
أحرزت هدفني عندما كنت ألعب يف قطاعات الناش�ئني بن�ادي يوفنتوس".وتابع 
"كان من املهم أن نفوز مرة أخرى بعد الهزيمة أمام ميالن، مثل هذه االنتصارات 
تكون جيدة للمعنويات، هذا الفوز يمنحنا الكثر، أردنا أن نس�تعيد توازننا ولقد 

أظهرنا قدرتنا عىل تحقيق ذلك".

ماركيزيو سعيد بقيادة 
اليوفي للفوز 

المستقبل العراقي/ وكاالت

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة 
الوسطى عن مناقصة لتجهيز )معطل الفناديوم(

فعىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املس�جلة رسميا" 
داخ�ل العراق وخارجه تقدي�م عطاءاتهم عىل املناقصة 
املذك�ورة اع�اله الت�ي يمك�ن الحص�ول ع�ىل كمياتها 
ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الشؤون التجارية يف 
مق�ر املديرية الكائ�ن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة 
محلة )109( شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085( .

لقاء مبلغ قدره )50000( )خمس�ون الف( دينار فقط 
غ�ر قاب�ل للرد يس�لم اىل امانة الصندوق ع�ىل ان يقدم 
العطاء مع املستمسكات املطلوبة املدرجة ادناه وتوضع 
داخل ظرف مغلق ومخت�وم ومؤرش عليه رقم املناقصة 
وموعد الغلق يوضع يف صندوق املناقصات، علما" ان اخر 
موعد لغلق املناقصة س�يكون الساعة الثانية عرش ليوم 
الثالثاء املوافق 25 / 12 / 2012 وسيهمل كل عطاء غر 

مستوفيا" للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق املناقصة.

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى
اعادة اعالن المناقصة المحلية المرقمة )د / 14 غ 2 / 1055(

لمحطة كهرباء جنوب بغداد الغازية / الثانية

المدير العام

المستقبل العراقي/ وكاالت

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1
انشاء غرفة سيطرة 

لميزان جسري 
بابعاد )4×4( م

مديرية زراعة 
ميسان

150 يوم6 – 17 – 2 – 12 
العاشرة/ 

انشائية

2
انشاء محطة بستنة 
في قضاء علي الغربي

مديرية زراعة 
ميسان

150 يوم6 – 17 – 2 – 6
العاشرة/ 

انشائية

3
انشاء محطة بستنة 

في ناحية المشرح
مديرية زراعة 

ميسان
 6 – 2 – 17 – 6120

العاشرة/ 
انشائية
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

               ستوكهولم / وكاالت

رغلم أنه ال يلزال هنلاك شهراً كاملًا لم ينته 
يف علام 2012، اختلارت وكالة األنبلاء الفرنسية 
العاملية، قائمة من أفضل الصور التي تم التقاطها 
هلذا العلام، والتلي تعلر كل صلورة علن قصة 
إخبارية طويلة، والغريلب أن الوكالة أفرجت عن 
قائمة الصور يف وقلت مبكر من هذا العام، وربما 
ألن الصحافلة هذا العام أصبحلت متخمة بالفعل 

بصور اللحظات التي ال ُتنىس.
الرئيلس  لزوجهلا  أوباملا،  ميشليل  حضلن 

األمريكي باراك أوباما، بعد فوزه بوالية رئاسلية 
ثانية، يف مطلع الشهر املايض، كانت 

من أهم اللقطات املصلورة، وفقاً 
للوكالة، وقد صنعت هذه الصورة 

تاريخاً يف السوشيال ميديا يف 
وقت الحلق، عندما وضعت 
الشلخيص  حسابله  على 

بموقلع التدوينلات القصرية 
تويرت، ورسعلان ما أصبحت 
الصلورة األكثر متابعلًة منذ 
أن بلدأ املوقع، وأيضاً »غمزة« 

أوباملا بعد سلماعه نكتلة خال عشلاء جمعية 
مراسيل البيت األبيض يف نيسان املايض.

وجلاء يف القائملة أيضاً، صلورة دوقة 
كمريلدج كيلت ميدلتون، زوجلة األمري 
العلرش  على  ثانيلاً  املصنلف  وليلام، 
الريطانلي، وهلي تضبلط حجابها يف 
أيللول املايض، أثنلاء جولة اسلتمرت 
آسليا  رشق  جنلوب  يف  أيلام  تسعلة 
واملحيلط الهادئ، بمناسلبة اليوبيل 
امللايس للملكلة إليزابيلث الثانية، 

ملكة بريطانيا.

أوبتامتا يتصتدر أفضتل صتور 2012
UPI /سيدني             

يقولون إن الجار قبل الدار، وقد أثبتت امرأة اسرتالية أنه من املفيد أن تكون 
طيبلاً مع الجريان، بعلد ان تركت ثروة تقدر بأكثر من 12 مليون دوالر إىل امرأة 

تسكن بالقرب منها وكانت تساعدها بأعمال املنزل.
وذكرت وسلائل إعام أسلرتالية أن، بيتي هاريس، التي توفيت عن عمر 95 
سنة عام 2009، غريت وصيتها عام 2005 لرتث جارتها، بياتريس غراي، كامل 
ثروتها.ورفضت املحكمة يف سليدني األسبوع املايض طعناً بالوصية قدمته ابنة 
أخ هاريلس، كلورايل هارت، بحجلة أن عمتها كانت تعاني من مشلاكل عقلية 
حني غريتها.وكانت هاريس قالت إن أقاربها يطمعون بمالها وال يبالون ألمرها 

وهي ال ترغب يف ترك أي مال لهم.

تورث جارهتا أكثر من 12 مليون دوالر

             الرمادي/ أ. ف. ب

أقيلم يف محافظلة االنبلار موكلب علزاء يف ذكلرى 
استشلهاد اإلمام الحسني »عليه السلام«، وذلك للمرة 
األوىل يف املحافظلة التلي تسكنهلا غالبيلة عظملى من 
السنة. ونظلم عدد من اهايل منطقلة البغدادي الواقعة 
عى بعلد نحو 150 كلم عن مركز االنبلار موكب العزاء 
إحياء لذكرى واقعلة الطف. ويف تعبري عن تفاعلهم مع 
الذكرى املقدسة لدى الشيعة الذين أحيا نحو ثاثة مايني 
منهم األسبوع املايض ذروة مراسم عاشوراء يف كرباء، 

شارك يف موكب البغدادي علماء دين 
سلنة ووجهاء ملن املحافظلة التي 
كانت تعلّد معقا لتنظيلم القاعدة. 
وبحسب املستشار االعامي ملحافظ 
االنبلار محمد فتحي فان هذه »املرة 
االوىل يف تاريلخ محافظة االنبار التي 
ينظلم فيها موكلب عزاء علن روح 
الحسلني«. وارتدى املشلاركون وهم 
من السنة والشليعة وقد بلغ عددهم 
نحو خمسني شخصا بينهم عدد من 
النساء، مابس سودا وحملوا الفتات 
كتب عى إحداها »موكب عزاء شهيد 
كرباء«، وعى أخلرى »السام عليك 

يا ابا عبد الله«.
وردد املشلاركون يف املوكب الذي 
اسلتمر لحلوايل سلاعتني يف املنطقة 

املختلطلة هتافات بينها »شللون ارشب واخوي عباس 
عطشلان«، و«أبد والله ما ننىس حسيناه«. وقام بعض 
الحارضين الذين وضعوا شارات خرضا عى سلواعدهم 
باللطلم عى صدورهلم تعبريا علن الحزن الستشلهاد 
الحسني، بينما اسلتعمل البعض اآلخر ساسل حديدية 

يف الرضب عى أجسادهم.
كملا وزع بلني املشلاركني الطعلام الشلعبي الذي 
علادة ما يقلدم خال هذه املناسلبة خاصلة »القيمة« 
و«الهريسة«. وقال احد شيوخ العشائر السنة يف االنبار 
عبلد الرحمن املرعلاوي لوكالة فرانس بلرس ان »هذه 

الشعائر ال تخص اخواننا من الشيعة فقط الن الحسني 
ضحى ملن اجل االسلام ولذللك نحن موجلودون هنا 
نتشلارك مع باقي العراقيني يف هذه الشعائر«. وأضاف 

»ال فرق بني السنة والشيعة«.
وقلال الحاج ابو وليد »سلني، 45 سلنة« ان »ابناء 
الشلعب العراقلي متاحمون فيملا بينهم، وملا اقامة 
الشلعائر يف هلذه املدينة اال رسلالة شديلدة اللهجة اىل 
السياسليني العراقيني ليتناسلوا خافاتهلم وليتوجهوا 
نحو بناء العراق«. وعّد ان عى السياسيني العراقيني »ان 

يستفيدوا من واقعة كرباء لشد الهمم«.

وكلان العراق شهد بني عاملي 2006 و2008 نزاعا 
طائفيا داميا بني الشيعة والسنة قتل فيه االالف واندلع 
عقب اسلتهداف مرقد االمامني العسكريني يف سلامراء 
بتفجلري يف 22 شبلاط 2006. وال تلزال اثار هلذا النزاع 
حلارضة يف اذهلان العراقيلني، خاصة بسبلب الهجرة 
القرسيلة التي تسبب بها، واعملال العنف اليومية التي 
غالبا ما تستهدف الشليعة ويتبناها ما يسمى بلتنظيم 
دولة العراق االسامية، التابع لتنظيم القاعدة اإلرهابي. 
وقال عمار عليل »شيعي« الذي نظلم املوكب الحسيني 
ان »اهلايل منطقلة البغلدادي قدملوا يل املساعلدة ولم 
يعرتضوا، بل وعلى العكس شاركوا 
وسلاعدوني يف تقديم وجبات الغداء 
الشليخ  املنطقلة«. ورأى  اهلايل  اىل 
جلال الكبييس وهو املام وخطيب 
جامع الطيف وعضو جماعة علماء 
العلراق ان »ملن حق الشليعة يف اي 
مكان يف العلراق اداء هذه املناسلك 
واملعتقلدات الدينية التلي يعتقدون 
بها ولم نعارض نحلن علماء االنبار 

هذه املناسك«.
وكانلت املحافظة معقا لتنظيم 
»القاعلدة« والتنظيملات املتطرفلة 
تمكنلت  حتلى   2003 العلام  منلذ 
قوات الصحوة التلي شكلها تحالف 
عشلائري كبلري يف ايللول 2006 من 

طردها أواخر العام 2007.

األنبار: موكب عزاء لإلمام احلسني »عليه السالم« يوحد العراقيني
بعد أن ختلصت من »القاعدة« التي حولتها معقاًل للقتل والرويع

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني
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العراقـي

العالم )غلري األمريكي( يرى خرابنا الخارجلي، يرى ثمار الفساد 
أبنية وعقارات ومشلاريع يف عواصم العالم.. ويتابع أرقامه القياسية 
ونجلاة أبطالله ملن أيملا مساءللة ...وقد يبحثلون عنهلم ليسمعوا 
ضحكاتهلم وقهقهاتهلم الظافلرة يف الشلارع والساحلات واملراقص 
الغربيلة...  العاللم مصلدوم بنوعية لصلوص العلراق وبالخراب  غري 
املسبلوق واملتواصل..  إال أن العالم ال يرى نوعيلة خرابنا الداخيل ...ال 
يرى انخراط التوحش والقسوة اىل مراتب السلوك اليومي  املألوف ..وال 
يرى ارتيلاب األخ بأخيه.. وال يستوعب أن تكلون عاقة الجار بجاره 
بمثل الجفاف والحذر... ويقول احدهم ان جاره العراقي يف تلك الدولة 

العربية تجنبه وابتعد عنه طوال سنوات بعكس جاره العربي اآلخر.
نؤكلد ما قلنلاه يف شهور االحتلال األوىل من أن املسلار املوضوع 
للعراق ال يحمل إنقاذا وال أمل فيه، وال يمكن, كمثال, ان تعود الثروات 
املنهوبة إىل العراقيني ..مثلما ال يمكن للمعجونني بالكراهية ان ينظموا 
ويقيملوا ويوحدوا مجتمعا ..ال سليما مع هذا االسلتخدام والتوظيف 
العبقلري ألمراض التأريلخ وتبعاته الرثة,  ثم لهلذا التخلف ونماذجه 
الخرافيلة ..ملع إثارة وتشلجيع الغرائلز والنلزوات البدائية ورشعنه 

الركلض وراء اللذات. 
نحن يف حال وإزاء مصري ال يعلمه إال الله..  وال منقذ لنا منه إال الله 
...وان اللله مع الحقيقة ...وال من منقلذ لنا غري الحقيقة بمواجهتها 
واالعرتاف بها ...ومن بني أركان الحقيقة ان نسمي ما يحدث منذ بدء 
االحتال عى انه استباحة لألماك والثروات العامة، وانه جرى ويجري 
تحت أنظار الجميع من سياسليني وسلواهم.. وكان السيايس من بني 
الحواسلم يف فصل النهب األول ..وثمة من وضع يده عى هذه الدائرة 
وتلك عى انه األسلبق واألحق بمحتوياتها... واألكثر... وضع الحراس 
ومقرات الحراسلة وبافتات عالية وكبلرية من انها لفان ...وتفككت 
املعاملل واملصانع وأفرغت املعسكرات علنا وتحت عيون الجميع ومأل 
صخب الشاحنات الناقلة لها  املدن والشوارع وكان اتجاهاتها واضحة 
ومكشلوفة وحديث الجميع عن مستقراتها النهائية وأماكن وصولها 
...حتلى لتبدو ترصيحلات املسؤولني مضحكة او مقرفلة اذ تتظاهر 

بالتوصل لألرسار ومن نهبها والجهات التي انتفعت بها ..
نريلد القول إن من لم يوافه شعلور الحرص عى املمتلكات العامة 
ولم يحرتق قلبه عليها...ولم يتذكر بدعوة اإلسام ملنع املنكر ال يصلح 
أن يكلون مجلرد مواطلن... وانه الذي سلجر الكارثة على البلد الذي 
سليكون فيله ....وان عديمي الوطنية والنباهلة واإليمان ويف بلد ثري 
كالعلراق سيتأسلسون ويتنامون وتمتلد لهم جلذور وتتنامى معهم 

ألوان الفساد والخراب.
الحقيقة وحدهلا من تنقذنا ...وليتسلاءل الرافضون لهذا الطرح 
ويكشلفوا للعراقيني أيلن معدات خامس جيلش يف العالم ؟؟وما الذي 
فعلوه والنهب كان تحت أنظار الجميع ؟لم يترصفوا حتى كمواطنني 
بسطلاء ويحتجوا ...بل فيهم من أسلهم يف االسلتحواذ عى املمتلكات 
العامة ...فهل يحق للمواطن ان ينتظر من هذا النموذج أن يعيد األموال 

واملمتلكات وان يتخى عن نزعته وطبعه يف هذه الفوىض الخاقة ؟؟
هلل تعرف وزارة املالية, بعد هذه السنوات أماكها العامة ومآلها 
ومن اسلتوىل عليها؟؟؟ واذا تصلدر العراق دول العاللم بالفساد ..اما 
كان األجدر اإلعان عمن قبض عليهم ومحاسبتهم كدليل عى اليقظة 

وتصحيح املسار وتغيري الفلسفة ؟؟؟
ان من لم ير حقيقة اكر الرسقات او تغاىض أو اسهم فيها عى 
أنهلا عمل اعتيلادي وال يدعو لرفضله يف قلبه ال يمكن ان 

يرى الحقيقة أبدا ...أبداً. 

*  حاتم حسن 

أبتتتدّيتتتتة

انشغاالت

مديــر التحريــر 

• قبل أكثر من 2000 سنة قالها املسيح »ع« وهو يدافع عن امرأة 
تكاللب القوم على عقابها باتهام الزنى )من كلان منكم با خطيئة 
فلريمها بحجر( ولم يقلها يسوع النبي تشلجيعا لفعل خاطئ ولكن 
بحثا عن طريق آخر لإلصاح يبدأ من التسامح وإعطاء فرصة لآلخر 

لتصحيح خطئه.
ويف اإلسام أمثلة ال حرص لها عن رضورة أن يبدأ اإلنسان بإصاح 

نفسه إلصاح املجتمع. 
وإذا كانت واحدة من املآخذ عى النظام السابق هي كثرة السجون 
وغياب الحريات وانتشلار التعذيب واالغتصاب كوسليلة من وسائل 
نلزع االعرتافات؛ فأن السري على ذات النهج يمثل انتكاسلة للنظام 

العراقي الجديد السيما وان اغلب مؤسساته يديرها االسامويون. 
• إحلدى الصديقلات أوصلهلا الظللم االجتماعي وغيلاب رعاية 
الدوللة لحاجات اإلنسان األساسلية يف العيش بكراملة..إىل السجن؛ 
وبلدال من معالجة مشلكلتها التي هي قطعا ليست مشلكلة فردية؛ 
فان القانون)وال أقول العدالة– وواحدة من مفارقات النظام الوزاري 
العراقلي او العربي او ربما العاملي ان تكون الوزارة املعنية بتصحيح 
سللوك الخاطئني تحمل اسلم: وزارة العدل! وكان األحرى ان تسمى 
وزارة القانون؛ الن العدالة اشمل وأكثر رأفة من القانون ذي املساطر 
اإلجرائيلة املحددة( طبق فقرات حكمه من دون ان ينظر إىل إمكانية 
اإلصاح؛ باعتبار ان جريمتها؛ وخصوصا يف عراق التماسيح الجديدة 
والنهلب املنظم للمليلارات؛ تعتر )زالطلة( لكنه العلرف األزيل الذي 

يطيح بالضعيف ويربت عى كتف القوي؛ وبما يدفعه إىل أمام!! 
• هذه الصديقة املظلومة اآلن تعاني ليس األمرين ولكن املرارات 
كلهلا؛ بدءا من غياب تواصلها االجتماعي مع الناس لتباعد الزيارات 
وعلدم انتظامها؛ إضافة إىل ظللم التقاليد او النظرة االجتماعية التي 
هلي باألسلاس تنظر اىل امللرأة باعتبارها إنساناً ملن الدرجة الثانية 
فكيلف بالسجينة؛ فضا عن املعاملة البشلعة التي تلقاها النساء يف 
السجون العراقية ؛ حيث الجوع والرد واالعتداءات بأنواعها املعروفة 
واملبتكرة؛ وغياب املدافع عن حقوق السجينات؛ الحقوق التي أقرتها 

األعراف السماوية والوضعية. 
حيلث نصت امللادة 25 من منظمة حقوق اإلنسلان عى رضورة 

احرتام حقوق النساء السجينات يف: 
- الحق يف النظافة خاصة أثناء الدورات الشهرية. 

- الحق يف التعلم والعمل داخل السجن. 
- الحق يف أن تحصل الحوامل عى كشف طبي منتظم قبل الوضع 

ونظام غذائي مناسب.
- الحق يف أن تحصل املرضعات عى نظام غذائي مناسب.

- كملا نصت: يجلب بلذل الجهود من أجلل توفلري االتصال بني 
األمهات و أطفالهن واحرتام حقهن يف تربيتهن بصورة مبارشة.

واإلطعام : من حق كل سلجينة ثاث وجبلات رئيسية :الفطور، 
الغذاء والعشاء.

• قبل أيام ؛ ومع تصاعد التضامن مع املرأة ضد العنف خصوصا 
ملن بعلض الرملانيلات النجيبلات ؛ شكلت لجنلة لزيلارة السجون 
النسائيلة؛ فما اللذي فعلته اللجنة وخصوصا يف سلجن )السايت 4( 
اللذي تركله األمريكان لنا بطاقلة تذكري الحتالهم؛ كلل الذي فعلته 
لجنتنلا الرملانيلة العظيمة :أنهلا التقت مسؤويل السجلن؛ ثم أدارت 
ظهرهلا وكأنهلا )تستنكلف( اللقلاء ملع السجينلات واالطاع عى 

أوضاعهن!!
• وهكذا تكون اللجان التضامنية يا برملاننا املوقر واال فا.

  * جواد الحطاب

من يسجن النساء بعيدًا 
عن سجون النساء

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

             واشنطن/ وكاالت

كشلف تقريلر حديث ملوقع »بيبي سلنرت« األمريكي - املتخصص بشلؤون 
األموملة والحمل وتربية األطفال- عن أن شغف األمريكيني وحبهم للتكنولوجيا 
بشلكل علام ورشكة أبل بشلكل خاص سلاهم يف ظهور أسلماء غلري تقليدية 
للمواليد الجدد يف أمريكا.وتحدث التقرير بشكل خاص عن رشكة أبل ومنتجاتها، 
مشريا إىل أن اسم »أبل« نال اهتمام كثري من األمهات واآلباء يف السنوات القليلة 
املاضية، إذ رصد املوقع 585 فتاة تحمل اسلم »أبل« ولكنه تراجع يف عام 2012 
تحديلدا، أما بالنسبة لألوالد فقد أكد املوقع أن اسلتخدام اسلم 
»ملاك«، وهو نظام التشلغيل الخاص بأجهلزة أبل، ارتفع 

بنسبة %12.
وأشار تقريلر »بيبي سلنرت« أيضا إىل أن 
اسم »سريي«، أي برنامج املساعد الرقمي 
الشخيص يف أجهزة آيفون وآيباد الحديثة، 
بدأ يستخدم أيضا كاسلم جديد للفتيات.
وجلاءت بيانلات التقريلر بعلد أن راجع 
أسلماء أكثر ملن 450 ألف طفلل وطفلة 
وللدوا يف علام 2012 ألمهلات مسجات يف 
قاعدة بيانات »بيبي سنرت«، وأوضح أن اسم 
»إيلدن« يظل للعلام الثاللث عى التوايل االسلم 

ملفضلل  ليد ا ا من الذكور، تليه أسلماء مثل »جاكسلون« و«ليان« للمو
و«إيثان«.أملا بالنسبة للفتيات فظل اسلم »صوفيا« االسلم املفضلل بالنسبة 

للفتيات مع أسماء آخرى مثل »إيما« و«أوليفيا« و«إيزابيا«.
هلذا املوقلع رصد يف تقريلره السنوي أيضلا ظهور العديد ملن االتجاهات 
الجديدة يف تسمية املواليد يف أمريكا، مثل أسماء أشهر الشخصيات الكوميدية يف 

األفام واملسلسات وأسماء الشخصيات يف ألعاب الفيديو.

منتجتتات أبل تغتتزو أسمتتاء
 مواليتد أمريكتا

UPI /واشنطن             

 حكلم عى رجل من والية واشنطن األمريكية بالسجن 6 أشهر 
بعد اعرتافه بذنبه يف قتل ببغاء كانت تملكه حبيبته.

وأفلادت صحيفلة »ديليل هرياللد« األمريكيلة ان 
ريتشلارد أتكينسون )63 سنة( سيميض 6 أشهر 
وراء القضبلان وحلرم من امتلاك أي حيوان 
أليف طلوال حياته نتيجلة إقدامه عى قتل 
ببغاء حبيبته.وكانت امللرأة تملك الببغاء 
»باييل« منذ 18 سنة، واعتر قتله عنفاً 

منزلياً من الدرجة الثانية.
ان  الدفلاع  محاملي  وقلال 
مضلاداً  دواء  ملزج  موكلله 
للقللق ببعلض الويسكلي 
ملا جعلله يف حاللة من 
الغضب الشديد فقتل 
بشلوكة  الببغاء 

طعام.

             الرياض/ وكاالت

قالت املستشارة يف مجلس الشورى 
السعلودي الدكتلورة مهلا املنيف، إن 
نسبلة تعنيلف الزوجلات ألزواجهلن 
تقلدر بنحلو 5 باملئلة يف السعوديلة، 
بينملا تصلل يف أمريكلا إىل 30 باملئلة.

وأوضحلت املنيلف، املديلرة التنفيذية 
لرناملج األملان األرسي الوطنلي، يف 
ترصيح لصحيفة »الوطن« السعودية 
أن »ملن املطمنئ أن حاالت العنف ضد 
الرجلل مازالت حاالت اسلتثنائية، وال 

إىل  كظاهرة«.وأشلارت  أبلدا  تصنلف 
نوع جديلد من العنف تجلاه الرجال، 
وهلو العنف اللذي يتعرض لله املسن 
املتزوج بزوجة تصغره بسنني، وعادة 
أو  الجسلدي  للتعنيلف  يتعلرض  ملا 
اللفظلي، أو االنتقاص.وقاللت املنيف 
»إن أشكلال العنف ضلد الرجل تتعدد 
لتشلمل االعتلداء باللرضب باأليلدي، 
أو الشلتم، أو االنتقلاص ملن قلدره، 
أو مقاطعلة أرستله، أو حرمانله من 
حقوقله الزوجيلة، وقد تصلل أحيانا 
إىل القتلل، وهناك من تكتفي بالتعامل 

مع املشلعوذين والسحرة للسيطرة عى 
الرجل سليطرة تامة، واألبشلع من ذلك 

هناك ملن تنزللق يف درب الخيانة، لتذيق 
الرجل مرارة ال يستطيع نسيانها وال تمحى 

آثارها«.وتابعت: »من املثري حقا أن املجتمعات 
املحافظة واملتصفلة بالذكورية تفضل التواري 
خللف جلدار الصملت، تجاهلا لوجلود تللك 
الحلاالت، وكأنها ثمرة خطيئلة لروتني فكري 
اعتلاد على وصلف امللرأة باملظلومة«.وعلزت 

أخصائية علم النفس سلحر محملد يف حديثها 
للصحيفلة هذه الظاهرة إىل »اسلتقال الزوجة 

ماديا وخروجها إىل سلوق العمل، األمر الذي ولد 
لديهلا شعورا زائدا باللذات، فأصبحت تتبنى مبدأ 

التنافس، وترفلض الوصاية، بعد أن رأت أنها كيان 
مستقل عن سلطة الرجل املستبدة«.

السجن 6 أشهر لقاتل ببغاء 5 % من السعوديني يتعرضون لعنف الزوجات

ستقيم األمانة العامة لكفاءات السواعد اجتماعا يوم 
الجمعة املصلادف 2012/12/7  يف قاعلة املركز الثقايف 
لجمعية الثقافة للجميع املجاور ملستشلفى الراهبات يف 

الكرادة الساعة العارشة صباحا .

دعوة كفاءات السواعد


