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العراقي
صحيفة يومية سياسية مستقلة

 20صفحة

وراءها شخصية متنفذة ..وفي تحد صارخ ألوامر رئيس الوزراء

قوة عسكرية تدهم مواقع رشكة «مزايا»لالتصاالت !!
َّ
المستقبل العراقي/خاص

كش�ف مص�در مطلع ع�ن قيام ق�وّات أمنية بده�م مواق�ع وفروع ومقار ش�ركة
“مزايا”لالتص�االت وخدم�ات االنترني�ت بعموم الع�راق ،الفتاً إلى أن جه�ات حكومية و
سياس�ية وتجارية ه�ي من دفعت به�ذا االتجاه.وقال المصدر ،الذي رفض الكش�ف عن
هويته ،في تصريح َّ
خص ب ِه “المستقبل العراقي” إن شركة “مزايا” تعرَّضت لعمليات دهم
من قبل قوَّة عس�كريَّة بدفع من شخصيَّة تتحصن بقربها من جهات حكومية مسؤولة  ،مبينة
أن األم�ر ت� َّم بتحريض من ش�خصيَّات ق ّدمت أم�واالً طائلة مقابل إتمام هذا األمر ،مش�يرا ً إلى أن هذه ليس�ت
المرَّة األولى التي تتعرَّض فيها الشركة لمضايقات أمنيَّة ،منوِّهاً إلى أن رئيس الوزراء أعطى أمرا ً بعدم تعرَّض
الش�ركة لهكذا مداهمات في حينها وحصلت موافقته على اس�تمرار عملها في موقع مطار بغداد لمدة س�تة
اش�هر قابلة للتجديد ،إال أن الش�ركة ُدهمت مج ّدداً ،على ح ِّد قوله.
تتمة ص2

ال شيء في العالم يفسد
األخالق كاملال

«سوفوكليس»

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

علي الدراجي

المركـز واإلقليم يتبــادالن تشكيل لجـان التهدئـة وتصريحات التصعيد !!

بعثي منشق :الشابندر جاهد إلرشاكنا يف العملية السياسية !!
تفاصيل ص3

تفاصيل ص3

روسيـا تستعـد لحـرب إقليميـة ومـواجهـة أميـركا وحلفـائها األوروبيين

احلكيم :ندعم
االمني اجلديد
مادام يف خدمة
املواطن

مصدر في «العراقية» لـ

تفاصيل ص 4

:

أنقرة مستعدة ألي نوع من الدعم للتخلص من حكومة بغداد !!
المستقبل العراقي /خاص
ص3

"القاعدة"..
لغز
العـــراق
املحيـر
ّ

ص3

ق�ال مص�در ف�ي القائم�ة العراقي�ة ان األس�بوع
المقبل قد يش�هد تحوالت مصيرية وخطيرة في مس�ار
العملية السياس�ية ،الفتا ً إلى أن هناك ضغطا
إقليميا على جهات داخلية من اجل تفكيك
الحكومة الحالية وفض التوافقات الهشة،
بحسب وصفه.
وأشار المصدر الذي طلب عدم
ذكر اسمه ل�”المستقبل العراقي”
إل�ى أن ه�ذا األم�ر يتناغ�م كلي�ا ً
مع توجه�ات “القائم�ة العراقية

والتحالف الكردس�تاني” وجانب م�ن التحالف الوطني،
َّ
الكفة تس�عى إلى فض الحكومة وتشكيل
مبينا ً أن هذه
حكومة مؤقتة تس�ير األعمال حتى االنتخابات المقبلة
في عام  .2014وأكد المصدر أن هذا األمر يرفضه ائتالف
دول�ة القانون ،ويرى فيه مضامين “تآمرية” كبيرة
ضد فئة كبيرة من الش�عب العراقي ،وليس ضد
االئتالف وحس�ب ،منوِّها ً ب�أن تركيا على وجه
الخصوص أكدت أنها على اس�تعداد لتقديم أي
دعم عسكري أو مادي من اجل اإلطاحة برئيس
الوزراء ن�وري المالكي وحزب�ه ألنه يمثل
“الالعب األوحد” بوج�ه الطموح التركي
في العراق ،بحسب وصفه.

«إطالعات» خترتق مكاتب الـ « »CIAاملحصنة يف العراق !!
المستقبل العراقي /خاص
قالت مصادر سياسية مطلعة
أن التناف�س اإليراني  -األميركي
في الع�راق انتهى لصالح الجانب
اإليراني على الرغم من التخطيط
والدعم والتمويل األميركي لمحو
األثر اإليراني.
وأك�دت المص�ادر ان ح�رب
المخابرات الت�ي دارت بين إيران
والواليات المتح�دة داخل العراق
انته�ت لصالح جه�از المخابرات
اإليراني�ة “اطالع�ات” ،مبينا ً أن
ه�ذا الجه�از وص�ل إل�ى مكاتب
مهم�ة ل�إدارة األميركي�ة ف�ي
بغداد.
وأش�����ارت إل�ى أن اإلدارة

األميركي�ة اكتش�ف أن في داخل
مقراته�ا ومكاتبه�ا جواس�يس
عراقيي�ن يعملون لصال�ح إيران،
منو ً
ِّه�ا ب�أن ه�ؤالء كان له�م
تحركات من�ذ بداية ع�ام .2003
وذكرت المص�ادر أن “اطالعات”
اس�تطاعت اخت�راق الحواج�ز
األمني�ة “الكثي�رة والصعب�ة”
الت�ي وضعت في الع�راق لتحيط
بالمكات�ب األميركي�ة المتنوع�ة
الت�ي تعم�ل بصي�غ “إنس�انية”،
مؤك�دا ً أن اإلدارة األميركي�ة
تعمل منذ س�تة أشهر على كشف
العناصر التي اخترقتها ،مرجَّ حة
فش�ل اإلدارة األميركي�ة ف�ي
مسعاها هذا بالرغم من تقنياتها
المتطوَّرة ،على حد تعبيره.

قريب ًا جد ًا يف
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وزارة الصناعة والوقف السني..
فساد مايل وإداري ورسقات كربى للامل العام..
وصمت رقايب مريب !!!

بارزاين يدفع بعنارص من الـ  pkkضمن البيشمركة

لقـــتـــال بــغــداد !!!

التسويف األمريكي دفع العراق لعقد صفقة األسلحة مع روسيا !!

نصيف تشرتط تنازل الكويت عن الدعاوى قبل إيداع التعويضات

تثبيـت املتعـاقدين مع املفـوضية العليـا املستقلـة لالنتخـابـات
حرب الفضائيات ..خطوة احلروب األوىل يف عالـم التكنولوجيا

ص2

مسؤول «هارب» وراء تلفيق قصة اغتصاب السجينات !!
المستقبل العراقي /خاص

ص7

ص3

ص15

كش�فت مصادر سياس�ية مطلعة عن
مخط�ط ترتي�ب التس�جيالت الت�ي ّ
بثتها
الفضائي�ات لنس�اء عل�ى أس�اس أنه�ن
تعرّض�ن لالغتصاب في داخل الس�جون.
وقال�ت المص�ادر الت�ي لم تش�أ اإلفصاح
ع�ن هويته�ا في تصري�ح ل�”المس�تقبل
العراق�ي” أنه�ا اطلعت عل�ى مجريات ما
يتعلق بالمعتقالت م�ن المتهمات بجرائم

أخالقي�ة وجنائي�ة وتزوير وفس�اد مالي
واختالس�ات ،مبينة أن هن�اك قصة دبرت
م�ع أق�ارب مس�ؤول س�ابق ف�ي إحدى
الوزارات متهم حالي�ا ً بالتزوير وقد هرب
إل�ى ألمانيا منذ س�نتين تقريب�ا .وتابعت
بالق�ول إن أقارب المس�ؤول الذين عينهم
ع�ام  2008ف�ي دوائ�ر االص�الح ،قاموا
بمساعدة عضو في مجلس النواب بترتيب
ه�ذه القضيَّ�ة بع�د أن وع�دوا ثالث�ا من
الس�جينات المتهم�ات بالدع�ارة وقضايا

أخالقي�ة بب�ث تس�جيالت تته�م الق�وات
األمنية باغتصابهن .وأك�دت المصادر أن
لجن�ة نيابية مكلفة بالتحقي�ق بهذا األمر
َّ
تلق�ت اعتراف�ات م�ن الس�جينات الثالث
أكدت إنهن وعدن بإطالق سراحهن مقابل
م�ا صرحن به ف�ي التس�جيالت .وذكرت
المصادر انه س�تتم إحالة التحقيقات إلى
لجن�ة قضائي�ة وس�تتخذ التدابي�ر للتأكد
من عالقة المس�ؤول الهارب بهذه القصة
المفبركة ،بحسب المصادر.

التخطيط :مليونا مواطن يف البالد يعانون احلرمان الغذائي ..ونسبة الفقر بلغت % 23
فريق عسكري تركي لـ «مساعدة»
البيشمركة يف كركوك !!

المستقبل العراقي /خاص

كش�ف مصادر دبلوماس�ية عن إرس�ال تركيا لفريق عس�كري خاص إلى
كركوك ،الفتا إلى أن هذا الفريق بضيافة مسؤول كردي كبير في المحافظة.
وق�ال المص�در الذي رفض الكش�ف ع�ن هويته ف�ي تصريح ل�”المس�تقبل
العراق�ي” إن ه�ذا الفريق ِّ
يمث�ل أفضل الخبرات العس�كرية ف�ي تركيا ،وأنه
س�يقوم بتوجي�ه ق�وات “البيش�مركة” وتمكينها من وض�ع أفضل الخطط
للتمرك�ز ف�ي المناطق “المتن�ازع عليها” تحس�با ألي عمل عس�كري تقوم
ب�ه الحكومة المركزية .وأش�ارت إلى أن تركيا وعدت رئيس اإلقليم مس�عود
بارزاني بإس�ناده ج�وا ً في حال َّ
وق�ع اتفاقية مع تركيا لتأمي�ن حماية إقليم
كردس�تان ،مبينة أن تركيا تسعى من خالل دعمها للحروب إلى السيطرة على
المنطقة ،على حد زعمه.

اإلعـالم النيــابيــة :قانون االتصـاالت يؤسس
لــدولـة بوليســية !!

نـابـليـون
يعـتزم تفجري
الكرملني !
ص 20

الديـون تدفـع مـوظـفـ ًا
يف كركوك لالنتحار!!

ص3

مـالييــن
الدوالرات
لرشاء سيـارة
«بامتان»

ص 11 - 10

ص2

ص3

2
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ّ
واشنطن أخلت بتعاقدها الخاص بتزويد الجيش بطائرات الـ F16

مصدر :التسويف األمريكي دفع العراق لعقد صفقة األسلحة مع روسيا !!
بغداد /فالح الشامي

بغداد /المستقبل العراقي
أكد رئيس مجلس النواب اس�امة النجيف�ي لبعثة برنامج األمم
المتح�دة االنمائي في العراق أمس أن المجلس تمكن خالل العامين
الماضيين من تش�ريع  145قانونا ،مشيرا إلى أن هناك مشكالت
سياس�ية تع�وق تش�ريع قوانين اخ�رى مهمة ،فيم�ا لفت إلى
دور االم�م المتحدة ف�ي االنتخاب�ات المقبلة .وق�ال النجيفي
ف�ي بيان ص�در أمس عقب لقائه بعثة برنام�ج األمم المتحدة
االنمائي في العراق برئاس�ة هيلي�ن كالرك ،أن "الجانبين بحثا
دور األمم المتحدة ف�ي التحول الديمقراطي الذي
يش�هده العراق واهمية توقي�ع مذكرة تفاهم
مش�تركة لغ�رض تطوي�ر العم�ل البرلماني
وتركي�ز االهتم�ام بعمل مفوضي�ة حقوق
اإلنسان المس�تقلة في العراق ومشاركة
النس�اء في الحياة العامة" .وأكد "دور

ق�ررت جمعي�ة الصن�اع المصري�ون
برئاس�ة ولي�د هالل اتخ�اذ اجراءات لتأس�يس
مجل�س اعمال مصري عراقي اس�تجابة لطلب
المستش�ار عبد الرحيم الشويلي قنصل العراق
بالقاه�رة ال�ذي اك�د الرغبة القوية ف�ي تنمية
العالق�ات الثنائية بين مجتمعات رجال األعمال
بالبلدي�ن .وأوضح ان العدي�د من رجال األعمال
العراقيي�ن يعان�ون م�ن تأخ�ر حصولهم على
الموافق�ة األمني�ة بع�د اس�تيفاء المس�تندات
المطلوب�ة للحص�ول عل�ي الفي�زا من س�فارة
مصر ببغداد ،وبذلك فإن تأسيس مجلس اعمال

قوة عسكرية تدهم مواقع
َّ
رشكة "مزايا"لالتصاالت !!

بمقابل هذا ،أكد مصدر سياس�ي تلقي ش�خصيَّة كبيرة ومسؤولة مبلغا ً ماليا ً كبيرا ً من
ش�ركة نوروز تيل بغية إيقاف عمل شركة مزايا لالتصاالت عن العمل في العراق ،مشيرا ً إلى
أن المسؤولين المباشرين عن هذه العمليَّة هم شريك شركة نوروز تيل مناف الشيخلي مدير
شركة سكوب سكاي وممثلو الشركة في بغداد.
يشار إلى أن شركة نوروز تيل وقد أوقفت أعمالها في جنوبي العراق لتورِّطها بعمليات
َّ
تنص�ت على مس�ؤولين أمنيين على وفق ق�رارات قضائية ،فضال عن تص�دي رئيس الوزراء
لمحاولة تمريرها مشروع كابل ضوئي يمر عبر اراضي كردستان ،اضافة الى وجود مخاطر
امنية كبيرة في حالة الموافقة على المشروع.
يذكر أن ش�ركة مزاي�ا أبرمت عقودا اس�تثمارية مع وزارة االتص�االت وبعض مجالس
المحافظ�ات ، ،وتق ِّدم الش�ركة خدماته�ا لماليين المواطني�ن في عموم الع�راق .وتحتفظ
"المستقبل العراقي" بكافة الوثائق والعقود التي أبرمتها شركة مزايا مع الجهات الحكومة
إلثب�ات َّ
دقة تعامله�ا ،وخدماتها للمواطنين" .المس�تقبل العراقي" ستنش�ر تباعا تطورات
الموق�ف ف�ي هذا الخرق القانون�ي ومحاوالت البع�ض االبتزاز والحصول عل�ى االتاوات في
وضح النهار ما يسهم في تعطيل بناء االقتصاد الوطني.
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مشترك يسهم في وضع آليات تعمل علي تذليل
مثل هذه المعوق�ات ويقدم الخدمات المتنوعة
لرجال األعمال والمس�تثمرين في كلتا الدولتين
ويس�تهدف تنمية العالقات الثنائية والتجارية
وزي�ادة حج�م التب�ادل التج�اري بي�ن كل من
مصر والعراق خاصة انه قد تم انشاء مثل هذه
المجال�س بي�ن العديد م�ن الدول مثل فرنس�ا
والت�ي يبلغ حجم التبادل التجاري إلى ما يقرب
من المليار يورو وتركيا بحجم تجارة  12مليار
يورو ،وبذلك من األولى ان نس�رع في تأس�يس
المجلس المصري العراق�ي بعد ان وصل حجم
التج�ارة بينهما إلى  3.25ملي�ار دوالر في ظل
العالقات التاريخية بين البلدين.

تشكيل حتالف سيايس
جديد يف األنبار

تتمة ص1

االمم المتحدة في االنتخابات المقبلة وتطوير التش�ريعات واللجان
بما يتوافق مع الدس�تور" ،مضيفا أن "مجل�س النواب تمكن خالل
العامين الماضيين من تش�ريع  145قانون�ا" .ولفت رئيس مجلس
الن�واب إل�ى أن "هناك مش�اكل سياس�ية تعوق تش�ريع
قواني�ن اخرى مهمة سنس�عى الى حله�ا في المرحلة
المقبل�ة" ،مش�يرا إلى أن "الوفد الزائ�ر عبر عن مدى
س�عادته لتوقيع مذكرة التفاهم المشترك بين مجلس
الن�واب وبعثة برنامج األمم المتح�دة االنمائي والتي
ستزيد من التعاون المس�تقبلي" .وكان األمين العام
لمجل�س ال�وزراء علي العالق كش�ف ف�ي  7تموز
 2012عن وجود نحو  152مشروع قانون
ف�ي مجلس الن�واب أرس�لتها الحكومة
ل�م يتم تش�ريعها حت�ى اآلن ،مؤكدا ً أن
رئاسة الوزراء سحبت ثمانية قوانين
فقط كانت بحاجة للتعديل.

جملس مرصي ـ عراقي لتذليل عقبات
التجارة واالستثامر
القاهرة /متابعة

كاريكاتير

النجيفي لألمم املتحدة :املشكالت تعوق
ترشيع القوانني املهمة

فؤاد حسون

فيما كشف مصدر عسكري عن وجود
إخفاق في عملية تس�ليح الجيش العراقي
الخاص بتجهيز الطائرات المقاتلة ,مبينا ً
أن ه�ذا األم�ر أث�ار غضب رئي�س الوزراء
نوري المالكي وجعله يتجه نحو روس�يا،
لم يس�تبعد عضو في لجنة األمن والدفاع
البرلماني�ة وجود هذا اإلخف�اق داعيا ً إلى
تنوي�ع مصادر التس�ليح.وقال مصدر في
وزارة الدف�اع فض�ل عدم ذكر اس�مه في
تصري�ح خ�اص ل�"المس�تقبل العراقي"
أم�س" :إن رئيس الوزراء ن�وري المالكي
اتجه لشراء السالح من روسيا بسبب تنصل
الواليات المتحدة األميركية عن تطبيق بنود
التس�ليح ضمن االتفاقية األمنية المبرمة
بي�ن البلدين والتي تم بموجبها انس�حاب
الق�وات األميركي�ة م�ن الب�الد" .وأش�ار
المصدر إلى أن "عملية التس�ليح تتضمن
تزويد الع�راق بطائرات ال� اف 16أميركية
الصنع" ,مبينا ً أن هذه الخطوة لم تر النور
لحد اآلن مع وجود مماطلة وتس�ويف من
قبل الجانب األميركي".هذا ،وقد ذكر نائب
مستش�ار األمن الوطني صفاء حسين في
تصريح س�ابق أن "الواليات المتحدة هي
العمود الفقري لتس�ليح العراق ،لكن حين
يتطل�ب منا األم�ر أن نذهب إل�ى بلد آخر،
س�وف نذهب" ,كاش�فا ً عن وجود إخفاق

وب�طء في برنام�ج التس�ليح األميركي".
من جانبه ,لم يس�تبعد عض�و لجنة األمن
والدف�اع البرلماني�ة النائ�ب ع�ن القائمة
العراقية حامد المطلك وجود إخفاقات في
عملية التسليح على وفق االتفاقية األمنية
الموقعة مع واش�نطن ,مبينا ً أن واشنطن
تتعامل مع العراق وفق مصالحها الخاصة
ولي�س لمس�اعدته" .وق�ال المطل�ك ل��
المس�تقبل العراق�ي" أم�س "ال نس�تبعد
وج�ود إخفاق في صفقة تس�ليح الجيش
العراقي من قبل الجانب األميركي" ,داعيا ً
في الوقت ذاته إلى تنويع عملية التس�ليح
ولي�س اقتصارها إلى األس�لحة األميركية
خاص�ة أن روس�يا كان�ت مصدر تس�ليح
الجيش العراقي في الس�نوات التي سبقت
سقوط النظام المباد".وأوضح المطلك أن
"توجه العراق لش�راء الس�الح من روسيا
أو أي بلد آخر س�يزعج الوالي�ات المتحدة
األميركي�ة ألنه�ا تري�د أن تك�ون مص�در
التسليح الوحيد" ,مبينا ً أن واشنطن لديها
برنامجا خاصا يخ�دم مصالحها الخاصة
وال تهمه�ا مصلحة العراق بأي ش�كل من
األش�كال" .النائب عن دول�ة القانون علي
الع�الق رأى "أن عملية التس�ليح يجب أن
تكون متنوعة وليست مختصرة على دولة
معين�ة ",مبينا ً وجود تحرك لش�راء بعض
أنواع الس�الح من الصين" .وق�ال العالق:
"أن الجيش العراقي لديه معلومات كافية

عن الس�الح الروس�ي ما يجع�ل الحكومة
تتجه به�ذا االتجاه" ,داعي�ا ً الحكومة إلى
وجود بدائل عن صفقة التسليح األميركية
ف�ي حال وج�ود أي إخف�اق م�ن الجانب
األميركي خاصة أن الجيش بحاجة ماسة
إلى كثير من األسلحة نتيجة كثرة األعمال
اإلرهابي�ة" .وكان�ت روس�يا أعلنت خالل
زي�ارة رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي في
التاس�ع من الش�هر الماض�ي أنها وقعت
مع العراق عقود تس�لح بقيمة تفوق 4,2
مليار دوالر لتصب�ح بذلك مجددا احد اكبر
مزودي هذه الدولة بالس�الح بعد الواليات
المتح�دة .وكان�ت صحيفة فيدوموس�تي
الروس�ية ذك�رت أن الصفق�ة تش�مل 30
مروحي�ة هجومي�ة م�ن طراز م�ي،28-
و 42بانتسير-اس 1وهي أنظمة صواريخ
ارض-جو.وقال�ت الصحيف�ة أن ه�ذه
الصفق�ة س�تكون األضخم الت�ي تعقدها
روس�يا من�ذ  2006وستش�كل ع�ودة لها
إلى س�وق األس�لحة في الش�رق األوسط
بعد س�نوات م�ن التراجع بس�بب الوجود
األميرك�ي .وينظ�ر إلى اتفاق مع روس�يا
من قبل الدبلوماس�يين في بغداد كوسيلة
للعراق لتفادي االعتماد بش�كل كبير على
المعدات العسكرية األميركية ،وعلى إجراء
المزي�د م�ن القدرة عل�ى المس�اومة في
المفاوضات بشان األسلحة مع واشنطن،
التي ال تزال مورد األسلحة ألكبر لبغداد.

األنبار  /المستقبل العراقي
أعلن عضو مجل�س محافظة االنبار مزهر المال عن انبثاق تحالف
جديد يضم أربعة كيانات سياس�ية للمش�اركة ف�ي انتخابات مجالس
المحافظ�ات المقبلة بعد وضع اتفاق بين الكتل المتحالفة .وقال المال
لوكال�ة أنب�اء المس�تقبل إن "تحالفا جدي�دا انبثق بين أربع�ة كيانات
سياس�ية لم يتم نشر أس�ماء األحزاب لحين صدور موافقة المفوضية
العلي�ا المس�تقلة لالنتخاب�ات ف�ي االنبار لك�ن االتفاق تم بي�ن الكتل
المنضوية في التحالف السياس�ي الجديد" .وأضاف المال إن "التحالف
سيتم إعالنه بشكل نهائي نهاية األسبوع الحالي مع دراسة التحالفات
التي تقدمها الكتل السياس�ية األخرى التي تش�ترك مع حزب الطموح
العراقي في االنبار الذي هو نواة التحالف الذي ش�كل من أربعة كيانات
سياس�ية أخرى" .وبين إن "االنتخاب�ات المقبلة لمجالس المحافظات
نحن مس�تعدون لخوضها بكل قوة وس�نقدم مرش�حين لديهم برامج
سياس�ية واضحة خدمية وصناعية وأمني�ة تضمن للمواطن الخدمات
والمتطلبات التي يحتاجها".

النجدة تضبط سيارتين مطلوبتين
الداخلية تلقي القبض عىل  10مطلوبني بتهم إرهابية
المستقبل العراقي /بشرى الشمري
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ع�ن إلق�اء القب�ض عل�ى 10
مطلوبين بتهم إرهابية و 35مخمورا ً في الش�ارع العام
و 103متسولين و 5سيارات مطلوبة ،فضالً عن ضبط
م�واد مهرب�ة وأخرى غي�ر متطابقة بتاري�خ اإلنتاج
على النقاط الحدودية .وأكد الناطق الرس�مي لوزارة
الداخلي�ة العقيد س�عد معن إبراهي�م عن تمكن
مديرية شرطة بغداد الرصافة /شرطة المدائن
م�ن إلق�اء القب�ض عل�ى تس�عة مطلوبين
للقضاء وفق الم�ادة  4إرهاب في
عمليات استباقية قامت بها قوات
الش�رطة ،فيم�ا تمكن�ت دوريات
ش�رطة النج�دة من إلق�اء القبض

عل�ى ش�خص مطلوب وف�ق الم�ادة  4إره�اب والقبض على
 35مخمورا في الش�ارع العام و 103متس�ولين
وخم�س س�يارات مطلوبة .وأض�اف معن "أما
قي�ادة حرس حدود المنطقة الثانية في االنبار
فق�د تمكن�ت م�ن إحب�اط ع�دة مح�اوالت
لمهربي�ن عراقيي�ن حاول�وا تهري�ب
الس�كائر من داخل األراض�ي العراقية
إلى س�وريا بع�د مصادمات عنيفة
معه�م وضب�ط كميات م�ن تلك
الس�كائر" .وتاب�ع "تمكن�ت
قي�ادة قوات ح�رس الحدود
الرابع�ة ف�ي البص�رة
ومف�ارز م�ن مرك�ز
ش�رطة كمرك الشيب

النسبة األكبر منهم يعيشون في البصرة ثم بغداد وذي قار

التخطيط :نحو مليوين مواطن يف البالد يعانون احلرمان الغذائي
بغداد /المستقبل العراقي
أكدت وزارة التخطيط والتع�اون اإلنمائي أمس
أن مليون�ا و 900أل�ف ش�خص يعان�ون الحرم�ان
الغذائ�ي ف�ي العراق ،مش�يرة إل�ى أن نس�بة الفقر
بلغ�ت  % 23في عموم البالد ،في حين اقترحت ثالثة
بدائل إلصالح البطاق�ة التموينية.وقال وكيل الوزارة
مه�دي الع�الق في مؤتم�ر صحفي عق�ده أمس في
مبنى األمان�ة العامة لمجلس ال�وزراء ،على هامش
اإلعالن عن التقري�ر الخاص باألمن الغذائي وظروف
المعيشة وإصالح البطاقة التموينية في العراق لعام
 2011بالتعاون مع األمم المتحدة ،إن "هناك مليونا
و 900أل�ف ش�خص يعان�ون الحرم�ان الغذائي في
العراق" ،مبينا أن "الع�دد انخفض بمقدار  294ألف
ش�خص عن عام  ."2007وأضاف أن "النسبة األكبر
م�ن هذه الفئ�ة والبال�غ عددهم أكثر م�ن  500ألف
شخص يعيش�ون في البصرة تليها بالمرتبة الثانية
بغداد وبمقدار  350ألف ش�خص تليها محافظة ذي
قار وبمقدار  312ألف ش�خص" ،مش�يرا في الوقت
نفس�ه إل�ى أن "نس�بة الفقر ف�ي العراق وحس�ب
إحصاءات وزارة التخطيط األخيرة تش�ير إلى وجود
نس�بة فقر  % 23تترك�ز في المحافظ�ات الجنوبية
والموصل نظ�را لوضعها األمني" .وأوضح العالق أن
"التقري�ر بين أن اس�تبعاد  % 50من األعلى دخال من
البطاق�ة التموينية دون زيادة الدعم للفئات الفقيرة
س�يؤدي الى زيادة الحرمان الغذائي من  % 5.7الى 7

 %بينما سيؤدي اإللغاء التام للنظام الى ارتفاع نسبة
الحرم�ان الى  ،" % 9الفتا ال�ى ان "الفئة األكثر فقرا
ستتأثر بشكل كبير نتيجة النخفاض القوة الشرائية
لديهم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية" .وكشف
أن "التقرير اقترح وجود ثالثة خيارات بديلة إلصالح
البطاقة التموينية هي التحويالت النقدية المباش�رة
للمس�تفيدين من الفقراء البال�غ عددهم  6.4ماليين
نس�مة" ،فيما ش�مل الخيار الثان�ي توزيع مفردات
البطاقة التموينية للفقراء عن طريق البطاقة الذكية
" ،موضح�ا أن "الخي�ار الثال�ث اس�تهدف الفق�راء
من خ�الل البطاقات الغذائية االلكترونية مع س�الل
غذائية بديلة" .من جهته ،قال ممثل برنامج األغذية
العالم�ي في العراق ادوارد كال�ون خالل المؤتمر إن
"هن�اك تحدي�ات تواجه تحقي�ق األم�ن الغذائي في
الع�راق منها الفقر وارتفاع أس�عار الغ�ذاء العالمي
وتغي�ر المن�اخ والتصحر" ،مبين�ا أن "مواجهة هذه
التحديات تتطلب سياس�ات وبرام�ج فاعلة من قبل
الحكوم�ة العراقية" .وأضاف أن "البطاقة التموينية
الت�ي وجدت ف�ي العراق أس�همت في تف�ادي وطأة
الجوع والزالت توفر شبكة أمان ضد الحرمان وفقدان
األم�ن الغذائي لماليي�ن العراقيين الفق�راء وفاقدي
األمن الغذائي" ،مؤكدا على "وجود تش�ابك جوهري
بي�ن األمن الغذائي ونظام التحويالت االجتماعية في
الع�راق" .وكان الع�راق قد ابرم اتفاق�ا مع صندوق
النقد الدولي في ش�هر تشرين الثاني من عام 2004
يقضي بموجبه إلغاء  %80من الديون المترتبة بذمة

الع�راق البالغ�ة  120مليار دوالر م�ن قبل دول نادي
باريس مقابل التزام العراق باإلصالحات االقتصادية
ومنها رفع الدعم على المشتقات النفطية والبطاقة
التمويني�ة وتحس�ين نوعي�ة إحصاءات�ه المالي�ة
وتأمين الشفافية في كيفية توفير الموارد لمصرفه
المرك�زي .وقرر مجل�س الوزراء ،في الس�ادس من
تش�رين الثان�ي الماضي إلغ�اء البطاق�ة التموينية
اعتبارا م�ن آذار المقبل ،وتوزي�ع مبالغ نقدية على
المواطني�ن بدال عنه�ا ،اعتبرته الحكوم�ة العراقية
بأنه�ا خطوة في االتجاه الصحيح لمحاربة الفس�اد
ف�ي عملية توزيع مف�ردات البطاق�ة التموينية،
بعد أن أك�دت وزارة التجارة العراقية في  29أيار
 2011إن البطاق�ة التمويني�ة س�يتم إلغائها عام
 2014وتركيزها بين األس�ر الفقيرة فقط .وقلصت
الوزارة في  ،2010مفردات البطاقة إلى خمس مواد
أساسية هي مادة الطحين ،والرز ،والسكر ،والزيت،
وحليب األطف�ال ،وأكدت أن باقي مف�ردات البطاقة
التموينية التي يمكن ش�راؤها من األسواق المحلية
كالبقولي�ات والش�اي ومس�حوق الغس�يل وحليب
الكب�ار س�يتم إلغاؤها .ويعان�ي العراق م�ن بطالة
كبيرة خاصة بعد دخول عدد كبير من األيدي العاملة
األجنبي�ة ال�ى الع�راق س�واء كان بين فئة الش�باب
القادرين على العمل او حتى بين الخريجين ،ويعتقد
بعض الخبراء االقتصاديين ان التقديرات اإلحصائية
الت�ي يصدره�ا الجه�از المركزي لإلحص�اء ال تعبر
بالضرورة عن الواقع الموجود فعال.

من ضبط  71طنا ً من مادة الطابوق عائدة إلى احد المس�توردين
العراقيي�ن آتي�ة من إي�ران لوجود اخت�الف في تاري�خ إنتاج تلك
المادة وأعادت إصدارها" .في الس�ياق ذاته ،ألقت دوريات النجدة
القب�ض على اح�د المطلوبين بقضايا نصب واحتي�ال في بغداد.
وق�ال مص�در امن�ي أن دوريات النج�دة ألقت القب�ض على احد
األشخاص المطلوبين وصادرة بحقه مذكرة قبض بقضايا نصب
واحتيال في منطقة المنصور بمس�اعدة احد المواطنين ،مضيفا
انه تم تسليم المعتقل إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.
وتاب�ع ان دوري�ات النجدة نفذت ممارس�ة أمنية في حي الصحة
بمنطق�ة الدورة أس�فرت ع�ن القبض على اح�د المطلوبين على
وف�ق المادة  4إرهاب وتم تس�ليمه إلى الجه�ات المختصة لينال
ج�زاءه الع�ادل" ،منوها بأنه "تم ضبط س�يارتين مطلوبتين مع
حائزيهما في ش�ارع المغرب وتم تس�ليمهما مع السيارتين إلى
الجهات المختصة.

النجف تعارض ختصيص األماكن املحيطة
بمرقد اإلمام عيل "عليه السالم" لالستثامر
بغداد /المستقبل العراقي
أبدت لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف االشرف
أمس اعتراضها على قرار وزير البلديات بتخصيص األماكن
القريبة من مرقد اإلمام علي "عليه الس�الم" لالس�تثمار
وعدم تخصيصها للعتبة العلوية المقدسة .وأكد رئيس
لجن�ة النزاهة ف�ي مجلس المحافظة خال�د النعماني
في بيان تلقت "المس�تقبل العراقي" نسخة منه " ان
المحافظ�ة تفاج�أت بقيام وزي�ر البلديات بتخصيص
قطع أراض تابعة للعتبة العلوية المقدس�ة لالستثمار
إلقامة بع�ض المش�اريع عليها والتي ال تتناس�ب مع
حاجة العتبة العلوية المقدس�ة " .وبي�ن النعماني أن
األراض�ي المذك�ورة تم ضمها للمرقد الش�ريف
بع�د حصول موافقة رئاس�ة ال�وزراء ومجلس
المحافظ�ة ف�ي  27من ش�هر آذار
الماض�ي" .وأوض�ح أن "وزارة
البلديات لم تأخ�ذ بنظر االعتبار
بق�رار مجل�س المحافظ�ة
والحكومة المحلية وأهالي
المدين�ة ف�ي إقام�ة
مش�اريع خدمي�ة
لخدمة الزائرين,
داعي�ا ً الوزارة
إل�ى التراجع
ع�ن ق�رار
تخصي�ص
ه�ذه األماكن
لالستثمار".

تثبيت المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

قال رئيس الدائرة االنتخابية مقداد الش�ريفي أمس االثني�ن ان “مفوضية االنتخابات
حصل�ت عل�ى موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على تثبي�ت موظفي المفوضية وفق
قانون المفوضية رقم  11سنة  2007المعدل وحسب الضوابط والتعليمات”.
وكانت مفوضية االنتخابات قد قدمت طلبا لرئاس�ة الوزراء تطالب فيه بتثبيت جميع
العاملين فيها .يذكر ان العش�رات من موظف�ي العقود بمفوضية االنتخابات في بغداد قد
قاموا ف�ي العام الماضي بتظاهرة للمطالبة بتثبيتهم على المالك الدائم وإطالق درجاتهم
الوظيفية ضمن موازنة العام  ،2012محملين الكتل السياس�ية ومجلس النواب مسؤولية
تأخر تثبيتهم ،فيما هددوا باس�تمرار التظاهرات حت�ى تحقيق مطالبهم .يذكر ان مجلس
الن�واب الس�ابق قد وافق عل�ى تعيين موظف�ي المفوضي�ة العليا المس�تقلة لالنتخابات
وعددهم قرابة ثمانية آالف موظف على المالك الدائم ،لكن القرار لم ّ
ينفذ.
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قال :هناك تخوف من أن دخولهم سيدفع بـ «بعثيي العالم» لالنضواء تحت لوائهم

بعثي منشق :الشابندر جاهد إلرشاكنا يف العملية السياسية !!
المستقبل العراقي  /خاص
فيما ع ّد ممثل لح�زب البعث المنحل
أن “جناح�ي البعث العراقي عزة الدوري
ويون�س األحمد ال يمثالن الحزب ألنهما
كان�ا قياديي�ن في تنظي�م ارتكب جرائم
ض�د العراقيي�ن” ،ق�ال تي�ار “التجدي�د
واالنبع�اث” أن “كل مح�اوالت البعثيين
للدخ�ول ف�ي العملي�ة السياس�ية ه�ي
مراوح�ات وليس أكثر” ،مش�يرا إلى أن
“النائ�ب ع� ّزة الش�ابندر ح�اول إدخ�ال
البعثيي�ن إل�ى العملية السياس�ية ،لكن
محاولته باءت بالفشل”.
وقال ممثل جناح حزب البعث -جناح
س�وريا -محمد رشاد الش�يخ راضي ّ
إن
“حرم�ان جناح س�وريا من المش�اركة
ف�ي العملي�ة السياس�ية يه�دد العملية
السياس�ية العراقي�ة باالنهي�ار ،عادا أن
“المصلح�ة الوطني�ة تقتض�ي التعاون
إلنق�اذ الوط�ن والمواط�ن قب�ل ف�وات
األوان”.وأكد راضي في حديث مع موقع
“إيالف” ،عقب زيارة قام بها إلى العراق،
إن تنظيم�ه يب�ذل محاوالت م�ع جميع
األطراف لتعزيز القواسم المشتركة في
وقت أن البعض ال يزال يعتقد أن بإمكانه
اإلنفراد بالس�لطة وإبعاد اآلخرين عنها
رغ�م أن كل المؤش�رات تش�ير إل�ى ّ
أن
األمور ال تسير باالتجاه الصحيح .وأشار
إلى ّ
أن عزة الدوري ومحمد يونس األحمد
اللذين يق�ودان جناحي البعث حاليا ً كانا ً
قياديين في س�لطة صدام ال�ذي ارتكب
الكثير من الجرائم ضد الش�عب العراقي
ودول الج�وار لكن�ه وبع�د س�قوطه لم
يقدم�ا أي تقيي�م للمرحل�ة الس�ابقة أو
إدانتها أو تقديم االعتذار للشعب العراقي
عم�ا ارتك�ب م�ن جرائ�م مم�ا يعط�ي
االنطب�اع بأنهم�ا م�ازاال مقتنعين بذلك
النهج ومستمرين عليه.
م�ن جانبه ،ق�ال المتح َّدث الرس�مي
باس�م تيار التجديد واالنبعاث المنش�ق
ع�ن ح�زب البع�ث المنحل ،عب�د الخالق

الش�اهر ل�”المس�تقبل العراق�ي” ،إن
“جناح�ي عزة ال�دوري ومحمَّ�د يونس
األحم�د ال يدينان النظام على ما ارتكباه
م�ن أفع�ال” .وأش�ار إل�ى أن تي�اره له
“لقاءات مع جناح سوريا وهناك تقارب
بينن�ا” ،مبين�ا ً أن دخول تي�اره بائتالف
مع -جناح سوريا -صعب “ألننا حاولنا
كثيرا ً معهم ،ولكن ل�م تكن هناك نتيجة
بس�بب آلي�ات الماض�ي الت�ي م�ا ت�زال
ش�اخصة في الجناح” .ولفت إلى “أنهم
ليس�وا مرني�ن والدلي�ل على ذل�ك أنهم
كانوا معارضة ومنذ تس�ع سنوات وهم
بعيدون عن الس�احة السياسية ولسبب
آخ�ر هو أنه�م وضع�وا باالجتث�اث ،ما
يجعل من الصعوبة دخولهم إلى العملية
السياس�ية” .وبيَّ�ن أن�ه “س�بق لمحمد
رش�اد الش�يخ راضي إن قدم إلى العراق
والتق�ى القياديين ف�ي المجلس األعلى

ع�ادل عب�د المه�دي وهمام حم�ودي،
فضالً عن مقابلت�ه رئيس الوزراء نوري
المالك�ي ،لك�ن النتيج�ة ف�ي المحصلة
إنهم كانوا غير مقبولين” ،عازيا ً السبب
إلى إن “المالكي ي�رى إن البعثيين إذا ما
دخل�وا إلى العملي�ة السياس�ية فإن كل
بعثيي العالم س�ينضوون تح�ت لوائهم

وسيش�كلون ق�وّة كبي�رة ويأخ�ذون
المقاعد السياس�ية ،وه�ذا رأي المالكي
ال�ذي أخب�ره لمحمَّ�د رش�اد” ،بحس�ب
قوله .وذكر الشاهر أنه “ال يمكن دخول
البعثيين إلى العملية السياس�ية الحالية
ألن وجه�ة نظ�ر المالك�ي معمّمة على
جمي�ع السياس�يين” ،مش�ددا ً بالق�ول

واليوم ..يمثل امام جلنة التحقيق بصفقة السالح
بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت اللجن�ة التحقيقي�ة ف�ي قضي�ة صفق�ة الس�الح
الروس�ي أمس أنها س�تضيّف اليوم الثالث�اء النائب عن ائتالف
دول�ة القانون عزت الش�ابندر .وق�ال المتحدث باس�م اللجنة
عدنان الش�حماني ،في مؤتمر صحف�ي عقده امس إن «اللجنة

احلكيم :ندعم امني بغداد اجلديد مادام يف خدمة املواطن
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس المجلس األعلى اإلس�المي السيد
عم�ار الحكي�م أن المجلس س�يكون أول من
يحاسب مرشحه محمد الربيعي لمنصب
أمين بغداد إذا ما قصر في مس�ؤولياته
بخدم�ة أهال�ي العاصمة .وذك�ر بيان
لرئاس�ة المجلس األعلى تلق�ت وكالة
أنب�اء المس�تقبل نس�خة من�ه أمس أن
“الحكي�م ،وخالل لقائ�ه الربيعي
بمكتبه الي�وم (أمس) في بغداد،

أن “النائ�ب ع ّزة الش�ابندر حاول إدخال
البعثيي�ن الذي�ن انتقدوا النظام الس�ابق
والذين لديهم رؤي�ة جديدة للمرحلة إلى
العملية السياس�ية ،لكن محاولته باءت
بالفش�ل” .ون�وَّه ب�أن “كل مح�اوالت
البعثيين للدخول في العملية السياس�ية
هي مراوحات وليس أكثر”.

أك�د دعمه للمرش�ح الجدي�د ما دام ف�ي خدمة
المواطني�ن” ،الفت�ا إل�ى أن “المجل�س األعل�ى
س�يكون أول من يحاس�به إذا قصر في واجباته
ومس�ؤولياته” ،مبين�ا أن “بغداد مدينة
عصري�ة جميل�ة بال�روح الطيب�ة
ألبنائها وحضارتها ف�ي التاريخ”.
وأضاف ان “المسار العام لمشروع
خدم�ة الوطن والمواط�ن أمام الله
والش�عب هو الوقوف م�ع من يخدم
المواطني�ن ومس�اندته” ،موضح�ا ان
“بغ�داد عزيزة علينا وهي حاضرة

في مشروع بناء الدولة” .ودعا القوى السياسية
لمس�اندة ودع�م مرش�ح المجلس األعل�ى لهذا
المنصب ،ومتمنيا اإلس�راع ف�ي المصادقة على
هذا الترش�يح من قبل مجلس الوزراء من جهته
أكد مرش�ح المجلس األعلى لمنصب أمين بغداد
محم�د الربيعي “وج�ود خطط ميداني�ة يومية
تعتمد الس�رعة ف�ي انجاز المش�اريع والتواجد
في الميدان ،فضال عن الخطط متوس�طة المدى
إلكمال المش�اريع الموجودة أص�ال ،إضافة إلى
الخطط االستراتيجية بعيدة المدى والتي تختص
بالمشاريع التي تحل مشاكل البنى التحتية”.

التحقيقية في قضية صفقة الس�الح الروس�ي س�تضيّف غدا
«اليوم» الثالثاء ،النائب عزت الش�ابندر» ،عازيا سبب التضييف
«باعتب�اره أول من نبه رئيس الوزراء عن وجود ش�بهة فس�اد
في الصفقة» .وأكد «عدم وجود اسم النائب كأحد المتهمين أو
المتورطين» ،مش�ددا أنه «لم يثبت بالدليل القاطع أن ش�خصا ً
بعينه متورط بالصفقة».
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املواطن :جملس النواب سيقر قانون
التقاعد فور وصوله

بغداد /المستقبل العراقي
كش�فت كتل�ة المواط�ن
التابع�ة للمجل�س األعل�ى
اإلس�المي أم�س أن هيئ�ة
التقاع�د العامة أحالت قانون
التقاع�د الجدي�د إل�ى مجلس
الوزراء منذ أسبوعين ،مؤكدة
أن مجل�س الن�واب سيش�رع
القان�ون فور وصول�ه .وقال
النائب عن الكتلة عبد الحسين
عبطان خالل مؤتمر صحفي
عق�ده ،أم�س ،ف�ي مبن�ى
مجل�س الن�واب إن “الهيئ�ة
العامة للتقاعد أرسلت قانون
التقاعد الجديد إلى رئاس�ة مجلس الوزراء قبل أسبوعين لكنه
ل�م يصل إل�ى مجلس النواب حت�ى اآلن” ،مبين�ا ً أن “المجلس
ينتظر هذا القانون لتش�ريعه فور وصوله إذ ليس�ت هناك أية
معارضة له”.
وعد عبطان أن “هذا القانون سيكون األسرع تشريعا ً بين
القوانين ألنه يهم ش�ريحة كبيرة م�ن المواطنين” ،مؤكدا ً أن
“ع�دد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن  400ألف دينار يصل
إلى ملي�ون وأربعمائة ألف مواطن” .وطال�ب مجلس الوزراء
ب�”إرسال القانون قبل نهاية العام الحالي من أجل التمكن من
التصويت عليه ودمجه في موازنة .”2013

الديون تدفع موظف ًا يف كركوك
لالنـتحــار
كركوك /المستقبل العراقي
أفاد مصدر في ش�رطة كركوك أمس بأن موظفا ًَ بش�ركة
نف�ط الش�مال أق�دم على االنتحار بش�نق نفس�ه ف�ي منزله
بكركوك بسبب ديون مالية.
وق�ال المصدر في تصريح صحف�ي أن «موظفا يعمل في
ش�ركة نفط الش�مال أقدم ،ظهر أم�س على االنتحار بش�نق
نفس�ه بمنزله في حي طري�ق بغداد جنوبي كرك�وك» ،مبينا
أن «ذوي المنتح�ر عثروا عليه مش�نوقا وقد ت�رك ورقة كتب
فيها بأنه اقدم على هذا االمر بس�بب الظروف المادية الصعبة
وكثرة الديون التي يعانيها في حياته».
وأضاف المصدر -الذي طلب عدم الكش�ف عن أس�مه -أن
«ق�وة من الش�رطة نقلت جث�ة المنتحر لدائ�رة الطب العدلي
وفتحت تحقيقا موسعا بالحادث».

اإلعالم النيابية :قانون االتصاالت يؤسس لدولة بوليسية !!
بغداد /المستقبل العراقي
ع� ّدت لجنة الثقاف�ة واإلعالم ف�ي مجلس
الن�واب أم�س مس�ودة قان�ون االتص�االت
والمعلوماتي�ة محاول�ة م�ن قب�ل الحكوم�ة
لتأسيس دولة بوليسية مغلقة ،وأكدت تعارض
بعض مواد القانون مع بنود الدستور وحقوق
االنس�ان ،داعي�ة اعض�اء البرلم�ان ال�ى عدم
التصويت عليه.
وقالت عضو اللجنة ميسون الدملوجي في
مؤتمر صحف�ي عقدته اللجن�ة بمبنى مجلس

الن�واب أن “قان�ون االتص�االت والمعلوماتية
يرسخ بعض المفاهيم المناهضة للديمقراطية
وحق�وق اإلنس�ان ف�ي الدس�تور” ،مبين�ا أن
“القانون يهدف الى تركيز السلطة بيد الحكومة
وفرض هيمنتها على السلطات األخرى”.
واضاف�ت أن “لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار
لم تأخذ بالحس�بان بمقترحات لجن�ة الثقافة
واالعالم في اعداد المس�ودة االخي�رة لقانون
االتص�االت والمعلوماتي�ة” ،مش�يرة ال�ى أن
“هناك ع�ددا من الم�واد في مس�ودة القانون
تتع�ارض م�ع الدس�تور وحق�وق االنس�ان”.

ولفت�ت عضو لجن�ة الثقافة واالع�الم النيابية
ال�ى أن “القان�ون ين�ص على حج�ب المواقع
االلكتروني�ة بحج�ة مخالف�ة النظ�ام واآلداب
العامة والقوانين المرعية”.
واش�ارت الدملوجي ال�ى أن “القانون نص
عل�ى التنص�ت عل�ى المكالم�ات والمعلومات
بحجة التص�دي لألعمال االجرامي�ة على وفق
امر قضائي ،االمر الذي يعد حاليا غير ممكن”،
الفتة ال�ى أن “القانون يض�رب االقتصاد الحر
ف�ي العراق من خالل منعه تمليك البنى التحتية
لالتصاالت ألية جهة باستثناء الحكومة”.

البيشمركة تنفي «التحشيد» ..وعرب «المتنازع عليها» ينفون تسليحهم

املــركــز واإلقليــم يتبــادالن تشكيــل جلـان التهــدئـة وتصـرحيـات التصعـيد !!
المستقبل العراقي  /أمجد صالح

س�ارت جهود التهدئ�ة وأصوات
التصعي�د جنبا ً الى جن�ب يوم أمس،
متجهة نحو مستقبل يصعب التكهن
بمالمحه فيما يخ�ص عالقة المركز
باالقليم .ففي الوق�ت الذي أعلن فيه
الطرفان تشكيل لجنتين لدعم مبادرة
رئيس مجل�س النواب المتضمنة حل
األزم�ة القائم�ة عن طري�ق الحوار،
تبادل رئيس�ا الحكومتي�ن االتحادية
والكردس�تانية هجوم�ات كالمي�ة
توح�ي ب�أن المفاوض�ات ستس�لك
طريق�ا ً طويالً متكئة عل�ى أمل أن ال
تج�ده مس�دودا ً ف�ي نهاي�ة المطاف
كما حصل في جولتها األولى .ورافق
كل ذل�ك ورود أنب�اء ع�ن تح�ركات
للبيش�مركة ص�وب كرك�وك ،عدتها
األخي�رة انه�ا تح�ركات روتيني�ة ال
يقصد بها التحش�يد ،فضالً عن أنباء
أخرى ع�ن قيام رئيس الوزراء نوري
المالك�ي بتس�ليح العش�ائر العربية

ف�ي محافظت�ي ديال�ى وكرك�وك،
نفاها المجلس السياسي العربي في
كرك�وك ،مط ّعما ً نفي�ه بالتأكيد على
إن من حق المالكي القيام بذلك.وفي
مؤتمر صحفي عقده في اربيل أمس،
أعلن رئيس حكومة االقليم نيجيرفان
بارزان�ي ان وفدا كردي�ا يمثل جميع
االط�راف والق�وى والمكون�ات
الكردس�تانية برئاس�ة نائ�ب االمين
الع�ام لالتحاد الوطني الكردس�تاني
برهم صالح س�يتوجه الى بغداد في
غض�ون اليومي�ن المقبلين .واوضح
ان الوفد س�يلتقي كبار المس�ؤولين
الرس�ميين واالطراف السياسية في
بغ�داد الج�راء المزيد م�ن الحوارات
والمفاوض�ات بغي�ة التوص�ل ال�ى
ح�ل لالزم�ة الحالي�ة القائم�ة بي�ن
الجانبين .لكن بارزاني اتهم المالكي
بالتحريض على الصراع القومي بين
الع�رب والك�رد .وقال عن�ه انه “اول
رئيس وزراء ف�ي العراق يعد الجيش
للح�رب واالقتت�ال الداخل�ي” .وجاء

ال�رد س�ريعا ً م�ن المالكي ف�ي بيان
ص�در عن مكتبه اإلعالم�ي اتهم فيه
القيادة الكردي�ة ب�”تصعيد المواقف
والتحش�يد العس�كري وتهجي�ر
الس�كان” ف�ي المناط�ق المتن�ازع
عليه�ا .وق�ال إن تط�ور األح�داث
الجارية ف�ي المناط�ق “المختلطة”
وطبيع�ة التصريح�ات الص�ادرة من
المس�ؤولين ف�ي اإلقلي�م ال تن�م عن
“نية حسنة” ورغبة حقيقية في حل
المش�اكل عن طريق الح�وار .وتابع
المالكي إن “تحريك القوات العسكرية
والتحشيدات الجديدة خالل الساعات
االخيرة والدفع بها الى هذه المناطق
ومحاوالت تهجير بعض العوائل من
كركوك وتوجيه االنذارات اليهم ،وما
يتعرض له المواطنون من مضايقات
ف�ي إقامتهم هناك أو أثن�اء دخولهم
أو خروجه�م م�ن اإلقلي�م ،كل ه�ذه
المؤش�رات وغيرها ال تدل على رغبة
حقيقية في إيجاد الحلول ،بل تكشف
ع�ن مح�اوالت للتصعي�د ألغ�راض

تعبوي�ة خاصة بمس�ؤولين معينين
بعي�دا عن مصال�ح الش�عب الكردي
وحقه في األمن واالستقرار” .وفيما
تحدث�ت أنباء ع�ن أن قوة عس�كرية
كبي�رة م�ن البيش�مركة مجه�زة
بأس�لحة ثقيل�ة تحرك�ت م�ن أربيل
باتج�اه كرك�وك ،أك�د آم�ر الل�واء

األول لق�وات البيش�مركة العمي�د
ش�يركو فاتح ان قواته تنفي تحريك
أو تحش�يد أي ق�وات ف�ي كرك�وك،
موضحا أن قوات البيش�مركة ،وفي
إطار الس�ياقات العس�كرية العادية،
تق�وم بتحري�ك قطعاتها م�ن خالل
س�حب قوات من مقراتها وإعطائها

إج�ازات دورية ونش�ر ق�وات بديلة.
أم�ا االته�ام ال�ذي وجه�ه الناط�ق
باس�م وزارة البيش�مركة جبار ياور
للمالك�ي بتس�ليح العش�ائر العربية
في محافظتي ديالى وكركوك بشكل
مكث�ف وبأحدث االجه�زة والمعدات
المتمثل�ة بالدباب�ات والمداف�ع لكي

يهاجم االقليم ،فقد نفاه القيادي في
المجلس السياسي العربي حسين علي
صالح الجب�وري بالقول “تصريحات
المتحدث باس�م البيش�مركة بش�أن
تسليح الحكومة للعشائر العربية في
كركوك وديالى ليست صحيحة .ننفي
هذا االمر جملة وتفصيال” .لكنه عاد
ليؤك�د ان “من حق رئي�س الحكومة
تسليح العشائر العربية لحفظ االمن
في المناطق التي يقطنونها”.
وف�ي تل�ك األثناء ،ش�كلت لجنة
األم�ن والدف�اع البرلماني�ة وف�دا ً
م�ن أعضائه�ا لدع�م مب�ادرة رئيس
البرلم�ان أس�امة النجيف�ي ف�ي حل
األزمة .وم�ن المؤم�ل أن يلتقي هذا
الوف�د بالمس�ؤولين الحكوميين في
وزارة الدف�اع االتحادي�ة ومكت�ب
القائد الع�ام للقوات المس�لحة ،قبل
أن ت�زور خ�الل اليومي�ن المقبلي�ن
إقلي�م كردس�تان للقاء المس�ؤولين
في وزارة البيش�مركة هناك لتقريب
وجهات النظر بينهما.
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دع�ا التي�ار الديمقراط�ي العراق�ي
األمي�ن الع�ام لألم�م المتح�دة ب�ان كي
مون إل�ى العمل على ضمان اس�تقاللية
المفوضي�ة المش�رفة عل�ى االنتخاب�ات
بعي�دا ً ع�ن الوصاية السياس�ية ومراقبة
االنتخاب�ات الت�ي س�تجري في نيس�ان
المقبل ،واإلشراف عليها من قبل مراقبين
دوليي�ن غي�ر منحازي�ن واحت�رام مب�دأ
التبادل السلمي للسلطة.
وفي رس�الة إلى “كي مون” وصلت
نس�خة منه�ا ال�ى “إي�الف” ق�ال التيار
الديمقراط�ي “ال ب�د أنك�م تتابع�ون ما
يعانيه بلدنا العراق من تدهور خطير على
جمي�ع الصع�د السياس�ية واالقتصادية
واالجتماعية ،ما انعكس على حياة أبنائه
بفق�دان العي�ش الكري�م واآلم�ن ،خالفا ً
لنص�وص ميثاق االم�م المتحدة الخاصة
بهذا الش�أن” .واضاف ان�ه ومنذ احتالله
في الع�ام  2003ولآلن تعيش محافظاته
ومناطقه النائية بما يشبه الحرمان التام
بفع�ل غياب الكهرب�اء ،إذ يدفع المواطن

القادر ماليا ً ما قيمته  180دوالرا ً أميركيا ً
لمافي�ات المول�دات الكهربائي�ة مقاب�ل
خدمة ال تتجاوز الس�اعات القليلة ،وفي
بلد ُ
صرف م�ن ميزانيته على الكهرباء ما
يقرب م�ن ال�� 27ملي�ار دوالرا ً أميركياً،
ما أدى الى تردي أس�لوب عيش�ه وتقدمه
االقتص�ادي ف�ي آن ومثله يفتقد س�كان
العراق الى المياه الصالحة للشرب ،برغم
وج�ود نهري دجل�ة والفرات .أم�ا توفير
الخدم�ات األساس�ية والضرورية فغدت
ه�ي األخرى أقرب األحالم ،إذ ما أن يهطل
المطر ولو لس�اعات قليل�ة حتى تتحول
مدنه الى جزر عائمة وسط بحيرات الماء
بفعل غياب شبكة أنابيب الصرف الصحي
الحديثة .وفي الوقت ذاته تشهد التقارير
الدولية األخرى ،ومنها منظمة الفاو ،على
تصحر بفعل غياب
ان الع�راق مُ قدم على
ٍ
الخطط الحديثة والرش�يدة في استغالل
م�وارده المائي�ة بش�كل علم�ي ،حي�ث
بلغت نس�بة التصحر حس�ب إحصائيات
وزارة الزراع�ة المعلن�ة  80بالمائ�ة من
أراضي�ة .واش�ار التي�ار الديمقراط�ي

إلى أن�ه بالمقابل يش�هد الوض�ع األمني
انتكاس�ات ش�به يومية يذهب ضحيتها
األبرياء من بنات وأبناء شعبنا .هذا فضالً
عن التده�ور الخطير في نظ�م ومناهج
التعليم بمختل�ف مراحلها ،حيث فرضت
ممارس�ات وش�عائر بعيدة كل البعد عن
مفاهي�م التعليم الحديث�ة .ومثله النظام
الصحي وف�ي بلد مر في ح�روب عديدة،
نسبة المصابين باليوارنيوم الملوث بلغت
معدالت خطيرة خاص�ة في المحافظات
الجنوبي�ة .واض�اف التي�ار الديمقراطي
إن اس�تمرار الحكومة ،وبشكل منهجي،
بعس�كرة البلد ومنح القوات العس�كرية
صالحي�ات التدخل لقمع الحريات العامة
والش�خصية ،تؤش�ر بش�كل واض�ح الى
اننا إزاء نظام بدأ يتش�كل من إرث النظام
السياسي الس�ابق .ولنا في االعتداء على
الن�وادي اإلجتماعي�ة والثقافي�ة ،وعل�ى
حرية األفراد بس�بب ملب�س او تصفيفة
ش�عر ومنع المظاهرات الشعبية للتعبير
ع�ن عدم الرضى والثقة ،واإلجراءات التي
تتطلب من العاملين ف�ي بعض الوزارات

تقدي�م معلومات ش�خصية ع�ن ميولهم
السياس�ية وتوجهاتهم الفكري�ة ولغاية
القريب من الدرج�ة الرابعة ،أبرز األمثلة.
وقال إنه مرت عش�ر س�نوات على تغيير
النظام الديكتاتوري ،ولم يلمس المواطن
العراق�ي الرغب�ة الجدي�ة ف�ي اإلص�الح
السياس�ي واإلقتص�ادي واإلجتماعي .بل
العكس ،فإن هناك أكثر من خمسة ماليين
طف�ل مازال�وا محرومي�ن م�ن الحقوق
األساسية ،حسب صندوق األمم المتحدة
للطفولة “اليونيس�يف” .وهناك أكثر من
أربع�ة ماليين مش�رد ف�ي بق�اع العالم،
حس�ب تقدي�رات صحفي�ة متحفظ�ة.
ويعيش ثلث نس�بة س�كان الع�راق دون
خط الفقر .وهناك أكثر من أربعة ماليين
أرمل�ة ومطلق�ة ويتيم م�ن دون حماية
اجتماعي�ة .فيما يحت�ل الع�راق المرتبة
ال��  131من أصل  142بلدا ً في مس�توى
المعيشة ،وفي بلد بلغت ميزانيته السنوية
أكثر من  100مليار دوالر أميركي .واوضح
التيار انه على خالف ما س�بق أصبح َهم
القوى السياس�ية الكب�رى األول يتلخص

ف�ي الرك�ض وراء المصالح الش�خصية
والحزبي�ة وعلى حس�اب حاض�ر العراق
ومس�تقبل أبنائ�ه .ولن�ا في المش�اريع
الوهمي�ة الت�ي تطل�ق كس�حب الدخان،
وآفة الفس�اد المستش�رية ،خي�ر مثال.
فقد أصبح العراق على رأس قائمة الدول
األكث�ر فس�ادا ً وفقا ً لتصنيف�ات منظمة
الش�فافية الدولية ،حيث لم تبق مؤسسة
حكومي�ة م�ن دون ان تلوثها ،حتى غدت
أقرب للعرف اإلجتماعي .ولم يحترم مبدأ
تب�ادل الس�لطة ،بل ج�رى ويج�ري حل
المش�كالت وفق الحل الطائفي المؤسس
على نظ�ام المحاصصة ال�ذي أثبت عدم
جدواه .وحذرت ق�وى التيار الديمقراطي
العراق�ي وه�ي تجم�ع ق�وى وأح�زاب
ومنظم�ات مجتمع المدني وش�خصيات
مس�تقلة مش�هود لها بالكفاءة واحترام
القان�ون والنزاه�ة م�ن مخاط�ر تفج�ر
الوض�ع الع�ام وبما يخلق مش�كالت من
الصع�ب التكه�ن بنتائجه�ا .فإنن�ا وفي
الوقت ذات�ه نؤمن إيمانا ً عميق�ا ً ومبدئيا ً
بالديمقراطية باعتبارها الصيغة األفضل

آالف الصواريخ باتجاه أنقرة ..روسيا تستعد لحرب إقليمية ومواجهة أميركا وحلفائها األوروبيين
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ب�دأ الصراع األميركي � الروس�ي يصل الى قمته
م�ع إعالن حل�ف النات�و برئاس�ة أميركا ع�ن نصب
صواري�خ باتري�وت عل�ى ط�ول الح�دود التركية مع
س�وريا ،بعدما تقدمت تركيا بطل�ب خطي الى حلف
الناتو ،الذي وافق على األمر ،وتقرر ارس�ال صواريخ
الباتري�وت ،م�ن اوروبا لنش�رها على ط�ول الحدود
التركي�ة � الس�ورية البال�غ طولها  800كل�م .وهذه
الصواريخ س�تقدمها الوالي�ات المتحدة وحلف الناتو
مجان�ا ً الى تركيا ،وهي كناية عن بطاريات صواريخ،
كل بطارية تحمل  4صواريخ ،لكن كثافة النيران التي
قرر حلف الناتو واميركا ارسالها الى تركيا ،تصل الى
ح ّد اطالق  1000صاروخ في الساعة ،اذا ارادت تركيا
القيام بذلك .وسيشرف على عمل صواريخ الباتريوت
جنود أميركيون ومهندس�ون اميركيون واخصائيون
في الكمبيوتر االلكتروني من أميركا وأوروبا ويقوموا
بتدري�ب ق�وى م�ن الجي�ش الترك�ي تدريجي�ا ً على
اس�تعمال صواري�خ الباتريوت.ه�ذه الخطوة لنصب
صواري�خ باتريوت ،هي انذار بأن الحظر الجوي فوق
س�وريا بات قريبا ،وان حلف الناتو سيبلغ سوريا ان
ال تحلق طائراتها في ش�مال البالد على طول الحدود
مع تركيا ،وإال س�يتم اس�قاطها بواس�طة صواريخ
باتريوت.موسكو ّ
تلقت بسرعة الخبر ،وقررت ارسال
 4ب�وارج ال�ى مرف�أ طرط�وس ،القاعدة العس�كرية
لروس�يا االتحادية م�ن اجل الصيان�ة ،وليس بالعادة
ان تأت�ي  4بوارج في ذات الوقت الى قاعدة طرطوس
البحرية الروس�ية دفعة واحدة ،ب�ل تأتي بارجة وراء
بارجة من اجل صيانتها ،لكن الرئيس بوتين استدعى
رئيس أركان الجيش الروس�ي ،فس�أله ماذا
يمكن ان نفعله بالنسبة لوضع صواريخ
باتريوت عل�ى طول الحدود التركية –
السورية؟ فقال له :ان لدينا  11قطعة
بحرية في البحر االبيض المتوس�ط،
وق�ادرون عل�ى ارس�ال  30قطع�ة
بحري�ة م�ن البحر االس�ود ال�ى البحر
االبيض المتوس�ط ،عبر مضيق البوس�فور.
فطلب منه بوتين ارسال  10بوارج اضافية وطلب
ارس�ال  4بوارج الى الش�اطىء الس�وري ،كرسالة
الى واش�نطن ،بأن اس�تعمال صواري�خ الباتريوت
سيقابله اس�تعمال صواريخ من البوارج الروسية
ض�د صواريخ الباتري�وت .في ه�ذا الوقت ،قررت
القي�ادة العس�كرية الس�ورية خط�ة س�ر ية
بالنس�بة لمخ�زون الصواريخ التي
تملكها ،اضافة الى ان سوريا تضع
صواريخه�ا تح�ت االرض ،وه�ي
غير ظاه�رة وال يس�تطيع أحد ان
يضربها بالطي�ران أو المدفعية او
بالصواريخ ،فكلها موضوعة على
س�كك حديد ،وتدخل داخل الجبال

وتخ�رج لتقص�ف كم�ا ان�ه اذا قامت تركي�ا بقصف
بالهجوم على س�وريا ،فإن حزب الله بصواريخه من
بل�دة الهرمل وجرودها قادر على ضرب مدينة هاتاي
وم�دن تركي�ا أخرى ،م�ن منطق�ة البقاع الش�مالي
الش�رقي مساندة للجيش الس�وري .وهذه الصواريخ
يملكها حزب الله باالالف ،وهو قادر على ضرب تركيا
من البقاع بس�هولة كاملة والمس�افة قريبة ويمكن
تحقيق اصابات في الجانب التركي ،لكن ليس�ت هذه
فق�ط مهمة صواري�خ الباتريوت ب�ل مهمتها الحظر
الجوي.اذا قررت دول حلف الناتو وأميركا فرض حظر
جوي على سوريا ،فإن روسيا ستقول لها ،ال تلتزمي
به�ذه الق�رارات ب�ل تابعي خطت�ك .واذ ذاك س�تقع
مواجه�ة حقيقية بين الجيش الس�وري مدعوما من
الجيش الروس�ي مع الجي�ش التركي ،ذلك ان البوارج
البحرية قد تش�ترك ف�ي المعركة وتض�رب صواريخ
باتريوت على االرض إلس�كاتها ،وجعلها ال تستطيع
االنطالق من االراضي التركية.في موسكو حصل غداء
جمع ش�خصية سورية هامة ،وشخصية روسية من
اركان بوتي�ن وبعد ربع س�اعة من ب�دء الغداء ،وصل
الرئيس بوتين الى اجتماع وغداء المس�ؤول السوري
مع المس�ؤول الروس�ي ،فتفاجأوا بحضوره ،وجلس
معه�م بوتي�ن وب�دأ بالحديث ع�ن س�وريا ،وأهم ما
قاله انني كرئيس لروس�يا لن اسمح بسقوط النظام
في س�وريا ،وان كل ما تحتاجه س�وريا من اس�لحة
وم�ن قدرة على الصمود فنحن جاهزون في روس�يا.
وبا لفعل ،

حض�ر مهندس�ون وخب�راء كمبيوتر من روس�يا الى
سوريا ،وألول مرة تقوم سوريا بوضع صواريخ بعيدة
المدى وقادرة على إصابة اهداف مهمة ،وضعت هذه
الصواريخ باتجاه تركيا.وفي هذا المجال ،فإن الرئيس
االسد ال يسأل وال يخاف اذا كانت القضية قصة حياة
ّ
المحك،
او موت ،النه يعتبر أن كرامة سوريا هي على
ّ
المحك .وكما كان�ت تركيا تهدد كل مرة
وقوته�ا على
بض�رب س�وريا ،فانه�ا تس�تطيع هذه الم�رة ضرب
س�وريا ،لكن المعركة س�تكون عنيفة ،وب�كل انواع
االس�لحة ،بالصواريخ والطائ�رات والدبابات واأللغام
وكل ش�يء .قال بوتين على الغداء ،المس�يحيون في
المش�رق خط أحمر ،وروس�يا بدأت تعم�ل على هذا
األس�اس ،وهي لن تقب�ل بتهجير ال�روم األرثوذكس
والمسيحيين من سوريا ،كما ان هذه الجماعات اآلتية
من االس�الم السلفي واالصولي وفق تقارير مخابرات
روس�يا ،سيس�قطون ويتراجع�ون ام�ام تحدي�ث
وتقديم اسلحة حديثة للجيش السوري .وفور توجيه
صواريخ س�وريا باتج�اه تركيا ،بعدم�ا كان االتجاه
فقط نحو فلس�طين المحتلة ،علمت القيادة التركية
ان الجي�ش الس�وري ق�ام بتوجيه صواري�خ باتجاه
تركي�ا ،فاعتب�ر الجي�ش الترك�ي ان علي�ه ،في حال
نش�وب الحرب حسمها خالل  6س�اعات ،وسيحاول
احت�الل مدين�ة الالذقية وحل�ب وجبل
الزاوية وادلب بأسرع وقت كي ال
تس�تطيع الصواريخ السورية
اذا ت�م قصف تركي�ا بها ان
تؤثر ف�ي العملي�ات .لكن
س�وريا نصب�ت 1500
مدف�ع ميداني على
طول الحدود مع

تركي�ا وقبالتها ،او باس�تطاعتها نصب  1500مدفع
ميدان�ي ينطلقون ف�ي اللحظة ذاته�ا بالقصف على
طول الحدود السكات وضرب صواريخ باتريوت ،وهي
قدرة نيران ّ
وفرتها روسيا االتحادية للجيش السوري.
وبه�ذه الكمي�ة م�ن مدافع المي�دان يمك�ن للجيش
الس�وري ان ّ
يحكم كل الدفاع�ات وآالت الهجوم ضده
عبر اطالق ال� 1500مدف�ع قذائفهم باتجاه االهداف
اآلتي�ة من تركيا .الب�وارج ال� 4الروس�ية وصلت الى
مرف�أ طرطوس وتمركزت هناك ،وارس�لت موس�كو
عبر ارس�ال السفن رسالة الى واش�نطن ،تقول فيها
تريدين تس�وية في سوريا فنحن جاهزون ،واذا كنت
تريدين حربا ً في سوريا فنحن أيضا ً جاهزون ،ذلك انه
لن يحصل في س�وريا مثلما حصل في ليبيا.تمركزت
القطع�ة الروس�ية قبال�ة مرفأ طرط�وس ،واظهرت
صواريخه�ا م�ن مكانها فوق الس�فن ك�ي تصورها
االقمار االصطناعية انها جاهزة لالطالق ،فيما سوريا
تمل�ك اكبر ترس�انة صواري�خ في المنطق�ة جاهزة
الس�تعمال ه�ذه الصواري�خ ض�د تركي�ا اذا هاجمت
س�وريا وبالتالي ،فإن حربا اقليمية كبرى ستندلع اذا
قام حلف الناتو وامي�ركا بمغامرة ضد نظام الرئيس
بش�ار األس�د.ولن يخض�ع الرئيس األس�د للش�روط
ّ
ش�نت حربا أو طلبت ف�رض حظر جوي،
التركية اذا
بل ستش�تبك الطائرات مع بعضه�ا ،وفي الوقت ذاته
س�تقوم مدفعية المي�دان الس�ورية بتدمير محطات
وضع صواري�خ الباتريوت عبر اطالق النار من 1500
مدف�ع عليها .هذا هو الس�يناريو االول للوضع ،فإذا
رأت واشنطن ان تركيا س�تصاب بصواريخ عديدة،
اضاف�ة الى قصف ح�زب الله من البقاع الش�مالي
الش�رقي لمدن تركيا وقصف صواريخ س�وريا على
تركي�ا ،فإن الجي�ش التركي س�يدخل س�وريا برا
ويهاجم ،ومهما هاجم ،فإنه ولو اخذ المنطقة
الش�مالية م�ن س�وريا ،ف�إن الجي�ش
الس�وري يبقى ل�ه مدى كبي�ر للقتال
وعندها س�تقوم س�وريا بتس�ليح
االكراد واعطائهم الضوء االخضر
للقي�ام بعملي�ات ض�د الجيش
الترك�ي .واالك�راد جاه�زون
لح�رب من ه�ذه الن�وع ،وهم
يريدونه�ا ويطلب�ون اس�لحة
كل ي�وم من الجيش الس�وري
وه�و يرف�ض ،وه�م يتمن�ون
الحص�ول عل�ى اس�لحة للقتال
ض�د الجي�ش التركي ،ف�إذا دخل
الجيش التركي س�وريا فمعنى ذلك
ان األكراد س�يخوضون أشرس معركة مع
الجيش التركي في حرب عصابات مستمرة
ال تنته�ي ألن األكراد يقاتلون في قلب تركيا،
فكي�ف اذا كان الجي�ش الترك�ي اصبح على
األراضي السورية في مناطقهم.

لحكم بلد متعدد األعراق والهويات ،وعبر
إقام�ة دول�ة مدني�ة تعتمد الكف�اءة في
إش�غال وظائفه�ا ،ونحتكم ال�ى فقرات
الدس�تور كأس�اس لح�ل المش�كالت،
ونقف ضد كافة التجاوزات على المبادئ
وحقوق الش�عب بغض النظ�ر عن الوالء
الطائف�ي واإلثن�ي والعش�ائري ،كما اننا
نعمل عل�ى حفظ ثروات العراق الطبيعية
والبشرية ألنها أمانة في رقبة السياسي.
ودعا التي�ار االمين العام لألم�م المتحدة
الى العم�ل على تنفيذ الم�واد  62الفقرة
 2والفق�رات  73و  74م�ن ميث�اق األمم
المتح�دة مش�ددا عل�ى ض�رورة ضمان
اس�تقاللية المفوضي�ة المش�رفة عل�ى
اإلنتخابات بعيدا ً عن الوصاية السياس�ية
للقوى المتنفذة ،ونب�ذ مبدأ المحاصصة
ب�كل أش�كالها المذهبي�ة واإلثني�ة
والعشائرية ،في تشكيلها وضمان تعديل
قان�ون إنتخابات المحافظ�ات ،وااللتزام
بق�رارات المحكمة العلي�ا ،والتي تقضي
بعدم س�رقة أصوات الكت�ل التي لم تصل
الى العتبة اإلنتخابية  /القاسم اإلنتخابي

وتجييره�ا الى صالح الكت�ل الفائزة كما
جرى ف�ي االنتخابات الس�ابقة ومراقبة
االنتخاب�ات واإلش�راف عليه�ا م�ن قب�ل
مراقبين دوليين غير منحازين ومرتبطين
بالهيئ�ة المكلف�ة من قبلك�م اضافة الى
احت�رام مبدأ التبادل الس�لمي للس�لطة.
ووق�ع الرس�الة التي�ار الديمقراط�ي
العراق�ي في الوالي�ات المتحدة األميركية
ولجن�ة تنس�يق التي�ار الديمقراط�ي في
ألماني�ا وتي�ار الديمقراطيي�ن العراقيين
ف�ي الدنم�ارك -العراق يس�تحق األفضل
والتي�ار الديمقراط�ي في الس�ويد وتيار
الديمقراطيين العراقيين في كندا واللجنة
التنسيقية للتيار الديمقراطي في إستراليا
واللجن�ة التحضيرية للتي�ار الديمقراطي
في النروي�ج واللجن�ة التحضيرية للتيار
الديمقراط�ي في بلغاريا ولجنة تنس�يق
التي�ار الديمقراط�ي ف�ي فرنس�ا ولجنة
تنس�يق التيار الديمقراط�ي العراقي في
نيوزلندا .
عن موقع ايالف

لتجنّب اهلاوية املالية ..موازنة
البنتاغون ستشهد ّ
تقشف ًا قاسي ًا
واشنطن /متابعة

ق�ال خب�راء أن وزارة الدف�اع
االميركية «البنتاغون» ستش�هد
سياس�ة تقش�ف قاس�ية في
الس�نوات المقبلة أيا كانت
نتيج�ة المفاوض�ات بي�ن
البيت األبيض والكونغرس
لتجنب «الهاوية المالية».
وق�ال الخب�راء ان ذل�ك
يشكل االمر الوحيد المؤكد
اذ ان المس�ألة المتبقي�ة
تكم�ن فق�ط ف�ي معرف�ة
البنود التي ستش�هد اقتطاعات
في موازن�ة الدف�اع .وتذك�ر وزارة
الدف�اع ب�أن الموازنة لن تس�جل نموا في
الس�نوات العشر المقبلة اال بمقدار معدل التضخم ،أي «فجوة» بقيمة 487
ملي�ار دوالر مقارنة بالتوقعات الس�ابقة .اال ان االتجاه الرس�مي حازم في
ه�ذا االتجاه .فقد اكد وزير الدفاع ليون بانيتا «لق�د قمنا بما يتوجب علينا
لجهة خفض العجز ،وال انوي بالتأكيد أن اتقدم بأي اقتراح اخر لمزيد» من
خف�ض الموازنة.لكن التلميحات في كواليس البنتاغون تش�ير الى تجاهل
المسؤولين عن الموازنة لهذا االمر .كما ان احتمال البدء بتطبيق اقتطاعات
تلقائي�ة بقيمة  500مليار دوالر على مدى عش�رة اع�وام اعتبارا من الثاني
م�ن كان�ون الثاني عبر آلية تدع�ى «مصادرة» او حجز اموال ،ليس س�وى
المؤش�ر .وقال لورن تومسون من مؤسسة لكسينغتون وهي هيئة تمولها
خاصة صناعة الطيران العسكري «يبدو بكل وضوح ان النفقات العسكرية
س�تواصل تراجعها س�واء طبقنا االقتطاعات التلقائية أم طبقنا بديال اخر
مع العام الجديد» .واعلن غوردون ادامز االس�تاذ في الجامعة االميركية في
واش�نطن ان كل مراكز االبحاث في واش�نطن «تؤكد انها تتوقع ان تس�جل
موازنة الدفاع المزيد م�ن التراجع» .وتراوح توقعاتها في المعدل بين 300
و 500ملي�ار دوالر من االقتطاعات على مدى عش�رة اعوام التي س�تضاف
الى ال� 487مليار التي تم اقتطاعها س�ابقا .والموازنة الضخمة للبنتاغون
التي تضاعفت منذ الحادي عش�ر من ايلول  ،2001تشير الى التراجع فعال:
فمش�روع موازن�ة  2013الذي عرض�ه الرئيس باراك اوبام�ا يتضمن 614
ملي�ار دوالر للدف�اع بينها  89ملي�ارا للحرب في افغانس�تان ،وهي موازنة
مس�تقرة مقارنة بالعام  .2012ويستعد الجيش االميركي بالتالي لمواجهة
حلقة مماثلة لتلك التي ش�هدها بعد حربي كوري�ا او فيتنام .واثناء الحرب
ف�ي فيتنام في نهاية الح�رب الباردة ،تراجعت الموازنة بنس�بة  36بالمئة
بين  1985و ،1998كما ذك�ر لوكالة فرانس برس غوردون ادامز الذي كان
مستشارا في البيت االبيض لموازنة الدفاع في عهد بيل كلينتون.وفي وسط
تتص�ارع فيه البحرية ومش�اة البحرية «المارينز» وس�الح الجو لتقاس�م
قالب الحلوى ،يبقى ان نعرف من المس�ؤول عن نفقات العمليات المتوقعة
إلعادة الهيكلة .وخصص مركز التقييم االستراتيجي والمالي عددا من فرق
الخبراء لدراسة سيناريو خفض  500مليار دوالر على مدى عشرة اعوام مع
المحافظة في الوقت نفس�ه على الحصص الكبرى :قوات خاصة والفضاء
المعلوماتي والقاذفة المس�تقبلة ذات شعاع العمل الطويل .وتوقع مختلف
فرق الخبراء خفض عدد الطلبيات على الطائرة الحربية المستقبلية اف35-
وخفض عدد الوية القتال ،اي هيكلية س�الح البر ،وس�فن حربية او تدريب
العس�كريين ايض�ا .واوضح غ�وردون ادام�ز ان «مش�تريات المعدات هي
االكث�ر تض�ررا تقليديا من تخفيضات الموازنة .ويات�ي قطاع عديد الجيش
في المرتبة الثانية».
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إسرائيل تعتمد “مرشحات” النتخاباتها المقبلة

الكيان األكثر عنف ًا يف العالـم تقوده النساء قريب ًا !!
المستقبل العراقي /متابعة

م�ع اقت�راب االنتخاب�ات البرلماني�ة ف�ي
إس�رائيل واكتمال القوائم الحزبي�ة المختلفة
الت�ي س�تخوض االنتخابات المق�رر إجراؤها
ف�ي  22م�ن كان�ون الثان�ي  ،2012تب�رز
أس�ماء نس�ائية جديدة في مش�هد السياسة
اإلس�رائيلية .وقد أجم�ع اإلعالم اإلس�رائيلي
على أن ميراف ميخائيلي هي المفاجأة األكبر
في قائمة حزب “العمل” التي س�تتنافس في
االنتخاب�ات البرلمانية القريبة .وتحدث بعض
المطلعي�ن على ش�ؤون الح�زب أن ميخائلي
تصدرت المرتبة الخامسة في القائمة الحزبية
عل�ى الرغ�م م�ن أنف زعيم�ة الحزب ش�يلي
يحيموفتش.وعمل�ت ميخائيل�ي ف�ي مج�ال
اإلعالم س�ابقا لدخولها السياسة ،وبرزت في
اإلعالم المرئي ،حيث قدمت برامج في مجاالت
عدي�دة منها الرياض�ة والثقاف�ة ،وانخرطت
بعدها ف�ي اإلعالم المكت�وب ،وكانت صاحبة
عامود رأي في صحيفة “هآرتس” المعروفة.
وتتمي�ز ميخائيل�ي ف�ي نظرته�ا األنثوي�ة،
حي�ث تعتمد في أس�لوبها الكالم�ي والكتابي
عل�ى صيغ�ة المؤن�ث ،عل�ى س�بيل المث�ال
قولها “الم�رء تعتقدُ .”...
وتع�رف ميخائيلي
بمواقفه�ا السياس�ية المناهض�ة للحكوم�ة
اإلس�رائيلية الراهن�ة ،واليمي�ن اإلس�رائيلي،
بم�ا في ذلك رفض العن�ف واالحتالل .واقترح
مطلع�ون أن أفكارها ال ت�روق لزعيمة الحزب
يحيموفت�ش ،التي تحاول أن تجذب إلى حزبها
ناخبين من اليمين السياس�ي ،إضافة لليسار.
أم�ا س�تاف ش�افير وه�ي م�ن ح�زب العمل
فتبلغ  27عاما ،وهي أصغر المرش�حين س�نا
للكنيس�ت اإلس�رائيلي .واس�تطاعت ش�افير
رغ�م صغ�ر س�نها أن تحت�ل المكان التاس�ع
في قائمة العشرة مرش�حين األوائل ،وسبقت
بذلك سياس�يين مرموقين مثل نحمان ش�اي،
وأفيش�اي برفيرمان.وقد س�طع نجم ش�افير
في صيف  ،2011خالل االحتجاجات الش�عبية
ض�د غالء المعيش�ة في إس�رائيل ،وم�ا أطلق
علي�ه المراقبون ب� “اعتصام الخيام” ،نس�بة
للخي�ام التي نصبت في جادة “روتش�يلد” في
تل أبيب ،ومن ثم انتش�رت في أرجاء إسرائيل.
وكانت ش�افير م�ن الق�ادة البارزين في أرض

المي�دان ،وش�وهدت م�رارا عل�ى شاش�ات
التلفزي�ون اإلس�رائيلي ،حيث كان�ت الناطقة
بلس�ان حركة االحتج�اج ،وذاع صيته�ا بأنها
محاربة بال هوادة من أجل العدالة االجتماعية.
واتخذت ش�افير مس�ارا مغايرا لقيادية بارزة
أخرى في صف�وف الحركة االحتجاجية ،وهي
دافن�ي لي�ف ،إذ ق�ررت ش�افير أن تلج�أ إل�ى

وحقوق األقلي�ات وغيرها .وترأس�ت حلو في
الكنس�يت السابع عش�ر لجنة حقوق الطفل،
وكانت عضوة مس�اهمة في لجان الكنس�يت:
مثل لجن�ة الداخلية ،والمحافظ�ة على البيئة،
واللجن�ة الخاص�ة بمكان�ة الم�رأة وتمكينها.
وساهمت خالل عملها البرلماني في مشاريع
قواني�ن تتعل�ق بحق�وق الم�رأة والمجال�س

على شاش�ة المحطة العاشرة في التليفزيون
اإلسرائيلي ،وبزر في جداالتها الطابع اليميني،
وكانت م�ن منتقدي رئيس الحكومة األس�بق
إيه�ود أولمرت إبّان الح�رب الثانية على لبنان
وبعدها .وفي عام  2008ترشحت ضمن قائمة
الليكود للكنيست الثامن عشر ،واستطاعت أن
تحت�ل المكان ال�  18وال�ذي منحها مقعدا في

الشأنينّ ،
متبعة دور المعارضة السياسية بدل
الكش�ف عن خطها السياس�ي .ويش�ك بعض
المحلل�ون السياس�يون بأن سياس�ة ش�يلي
تمي�ل إلى اليمين السياس�ي أكثر من اليس�ار.
ودخل�ت يحيموفت�ش العم�ل السياس�ي عام
 2005بعد مش�وار طويل ف�ي اإلعالم ،وترقت
ف�ي س�لم المرات�ب ف�ي الحزب حت�ى وصلت

السياسي تزعمت ليفني حزب “كاديما” “الذي
أقامه رئيس الحكومة األس�بق أريك شارون”.
وفي انتخابات  2009حازت على  29مقعدا في
الكنس�يت اإلسرائيلي ،وأصبح حزب “كاديما”
الحزب األكبر في إسرائيل ،إال أنها لم تفلح في
مهمة تشكيل ائتالف حكوميُ ،
ونقلت المهمة
إلى زعيم الح�زب األكبر الثاني ف�ي انتخابات

مجلس الشعب كأداة للتغيير االجتماعي ،وعدم
االكتف�اء بالعمل خ�ارج البرلمان مثل زميلتها
دافني.واستطاعت ناديا حلو من حزب العمل،
وهي أول مسيحية في برلمان اليهود ،الوصول
إل�ى المرتب�ة ال��  19ف�ي قائمة المرش�حين
للكنس�يت القادم ،التاسع عش�ر .وهي عاملة
اجتماعي�ة م�ن مدينة ياف�ا ،كان�ت أول امرأة
عربية  -مس�يحية تشغل وظيفة في البرلمان
اإلسرائيلي ،وتم انتخابها للكنسيت عام .2006
واجتهدت حلو خالل عملها كعاملة اجتماعية
ف�ي مج�ال حق�وق المرأة ف�ي إس�رائيل ،وال
س�يما مكانة المرأة العربي�ة ،وتقلدت منصب
نائب�ة حركة “نعمت” اإلس�رائيلية ،التي تعني
بقضي�ة التعايش والس�الم .وش�غلت مناصب
ع�دة ف�ي جمعي�ات إس�رائيلية وعربي�ة ،قبل
دخوله�ا العمل السياس�ي ،واهتم�ت بقضايا
ش�تى منه�ا :الس�الم ،والعدال�ة االجتماعية،

المحلية.تحت�ل تس�يبي حتوبل�ي وه�ي م�ن
األس�ماء الصاعدة ف�ي حزب الليك�ود المكان
العاش�ر في قائمة الحزب األقوى في إسرائيل
بزعام�ة بنيامين نتنياهو .وهي من األس�ماء
البارزة في “الجيل الصاع�د” الذي يقود حزب
الليك�ود مثل :جدعون س�اعر وجلع�اد أردان.
ُ
وتعرف حتوبلي بمواقفها اليمينية المتشددة،
وتعاطفها مع المجتمع الديني كونها سياسية
متحفظة في ما يتعلق بأمور الدين .وتساءلت
بعض المجالت اإلس�رائيلية عن أسباب عزوف
حتوبل�ي ع�ن ال�زواج ،نظ�را إل�ى انتس�ابها
إل�ى مجتم�ع ديني وهي ف�ي عقده�ا الثالث.
وزاولت حتوبلي قبل خوضها السياس�ة مهنة
المحاماة ،وعملت في مجال اإلعالم .ودرس�ت
حتوبلي ،ع�دا عن اهتمامها بمج�ال القانون،
وكتب�ت مقاالت عدة بمج�ال الديانة اليهودية.
واش�تركت في عام  2006في حلقة سياس�ية

البرلمان اإلسرائيلي .وكانت حتوبلي من أصغر
األعضاء س�نا في الكنيس�ت ،وهي من مواليد
عام  .1978وتعرف حتوبلي بأس�لوبها الحازم
ومواقفه�ا السياس�ية المتش�ددة.أما زعمي�ة
ش�يلي يحيموفتش حزب العم�ل منذ منتصف
العام الج�اري ،والتي ف�ازت بالمنصب بعد أن
هزمت منافس�ها وزي�ر الدفاع الس�ابق عمير
بيريس ،وضعت من�ذ تزعمها الحركة القضايا
االجتماعي�ة ف�ي ص�دارة عمله�ا السياس�ي.
وانتقد اإلعالم اإلسرائيلي شيلي بسبب تهربها
من المواضيع السياس�ية -األمنية ،واختبائها
وراء القناع االجتماعي؛ لكن شيلي أبدت آرائها
السياس�ية واألمنية في المدة األخيرة ،خاصة
خ�الل العملية العس�كرية “عمود الس�حاب”
ضد غ�زة ،ونيل الس�لطة الفلس�طينية مكانة
دول�ة مراقب ف�ي األمم المتح�دة ،وركزت في
حدثيها على قصور الحكومة اإلس�رائيلية في

زعامة الحزبُ .
وتعرف شيلي بأنها تتفاعل مع
متابعيها عل�ى “فيس -بوك” إذ تش�هر آرائها
هنالك بدون انقطاع.وتداول اإلعالم اإلسرائيلي
األخبار أن شيلي حاولت ضم تسيبي ليفني إلى
صفوف حزب “العمل” ،بعد أن اعتزلت األخيرة
الحياة السياس�ية وتركت ح�زب “كاديما” ،إال
أن تس�يبي عادت إلى السياس�ة وأقامت حزبا
جديدا ،مديرة ظهرها لش�يليُ ،
وتعد ليفني من
الوج�وه المألوفة في السياس�ة اإلس�رائيلية،
وذات سيرة سياسية مرموقة ،إذ تبوأت مناصب
رفيع�ة مثل وزي�رة الخارجية ووزي�رة العدل،
ونائبة لرئي�س الحكومة أولمرت ،وكانت بذلك
أول امرأة تش�غل منصب نائب رئيس الحكومة
في إس�رائيل ،ووزي�رة الخارجي�ة الثانية بعد
غولدا ميئير.وترأس�ت ليفن�ي خالل عملها في
الخارجية اإلسرائيلية المفاوضات مع الجانب
الفلسطيني .وبعد اعتزال إيهود أولمرت العمل

 ،2009وه�و رئيس الحكوم�ة الراهن بنيامين
نتنياهو.وأعلن�ت ليفني عن إقامة حزب جديد
بعد أن تركت حزب “كاديما” واعتزلت السياسة
مؤقت�ا ،واطلقت على الحزب اس�م “هتنوعا”،
أي “الحركة”.ووجّ ه الصحافيون في إس�رائيل
أس�ئلة صارم�ة لليفني عق�ب خطوتها إقامة
ح�زب جدي�د ب�دل االنضم�ام إلى ح�زب قائم
مثل ح�زب “العم�ل” بزعام�ة يحيموفتش أو
حزب “هنالك مس�تقبل” بزعام�ة يائير البيد.
واتهم بعض المحللي�ن ليفني بأنها تعاني من
“أنانية” مفرطة.
وق�د س�ألتها اإلعالمي�ة أي�ال حس�ون في
المؤتمر الصحافي الخاص باإلعالن عن الحزب
الجديد ،قائلة :لقد منحك الجمهور اإلسرائيلي
 29مقع�دا في االنتخابات الماضية ولم تفعلي
به�م ش�يئا؟ لم�اذا تطلبي�ن منه�م الثقة مرة
أخرى؟.

خيام المحتجين ما تزال في ميدان التحرير

القضاء املرصي ينقسم بشأن اإلرشاف عىل استفتاء الدستور اجلديد

بعد أن رفضت التظاهرة نتائج االنتخابات

هيددون
الناشطون
الكويتيون ّ
ً

بتظاهرات حاشدة هناية األسبوع
المستقبل العراقي/وكاالت

المستقبل العراقي/وكاالت

س�ادت حالة من االنقسام في أوساط القضاة
في مصر بش�أن اإلش�راف عل�ى االس�تفتاء على
الدس�تور الجديد للب�الد .وقال المستش�ار محمد
المرغن�ي ،رئي�س ن�ادي قض�اة أس�يوط “إنن�ا
س�ننتظر ق�رار مجل�س القض�اء األعل�ى لتحديد
مش�اركتنا في اإلشراف على االستفتاء من عدمه،
ألنه الجهة الملزم�ة لنا قانوناً” .وأضاف المرغني
ف�ي تصريحات صحفي�ة بأن “قرار ن�ادي قضاة
مص�ر ملزم لن�ا أدبياً ،بينما ق�رار مجلس القضاء
األعلى ملزم لن�ا قانوناً ،وهو صاح�ب الكلمة في
النهاية” .وأوضح المرغني “بالنس�بة لي أحب أن
أش�ارك في االس�تفتاء على الدس�تور ألنه واجب
وطني ،وس�معت أن هناك محاوالت من مؤسس�ة
الرئاس�ة والمستش�ار محمود مكي نائب الرئيس
لحل األزمة مع القضاة” .وكان المستش�ار أحمد
الزند رئيس نادي قضاة مصر أعلن في وقت سابق
أنه تم االتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة
األقالي�م على عدم اإلش�راف على االس�تفتاء على
مشروع الدستور الجديد للبالد ومقاطعته ،بحسب
وكالة أنباء الش�رق األوسط .وتمت الموافقة على
القرار أمس األوّل األحد بإجماع الحضور الجتماع
ض�م رئي�س ن�ادي قضاة مص�ر وأغلبية رؤس�اء
أندي�ة قضاة األقاليم ،حيث اتف�ق جميع الحضور
على عدم اإلش�راف على االستفتاء على الدستور،
ومقاطعت�ه كامال.وج�اء ق�رار ن�ادي القض�اة
احتجاج�ا منه�م عل�ى اإلع�الن الدس�توري الذي
أص�دره الرئيس محمد مرس�ي ،مش�يرين إلى أنه
تضمن تدخال كبيرا في أعمال الس�لطة القضائية،
وانتهك اس�تقاللية القض�اء والقضاة وحصانتهم
المقررة قانون�ا .ويعد هذا القرار أحدث حلقة في
الص�راع بي�ن الرئي�س المنتمي لجماع�ة اإلخوان
المس�لمين والقض�اء المص�ري .من جانب�ه ،أكد
المستشار زكريا عبد العزيز ،رئيس نادي القضاة
األسبق في مقابلة تلفزيونية مساء األحد ضرورة
مش�اركة القضاة في االس�تفتاء على الدس�تور،
واصفا ذلك بأنه “مسؤولية وطنية”.

وق�ال إن “القاض�ي ال يمن�ع أو يمتن�ع ع�ن
أداء عمل�ه ،ألن ه�ذا يتنافى مع ش�رفهم المهني،
ومصلح�ة المواطني�ن ،وأطلق�ت مب�ادرة تض�م
جميع القضاة الش�رفاء لتحمل مسؤولية الوطن،
واالستفتاء على الدستور” .وتابع“ :سأشارك في
اإلش�راف على االستفتاء إذا لزم األمر ،حيث يعتبر
ذل�ك واجبا ً وطنياً” ،مناش�دا ً مؤسس�ة الرئاس�ة
أن تجمد اإلع�الن الدس�توري أو توقفه لحين حل
األزمة بي�ن األطراف المتنازعة .وقال المستش�ار
أش�رف زهران عض�و مجلس إدارة ن�ادي القضاة
السابق إن إشراف القضاة على العملية االنتخابية
“يصبغ عليها الش�رعية المجتمعي�ة والدولية في
ً
مضيفا أنه ال
حالة إن ج�اءت النتيجة ب�”نع�م”،
يجوز قانونا إجراء االس�تفتاء على الدس�تور على
أكثر من مرحلة.
وأوض�ح زه�ران في تصريح�ات صحفية بأن
“القض�اة أحرص من غيرهم على مصلحة الوطن
وإنهاء األزم�ة الراهنة المتصاعدة بين مؤسس�ة
الرئاس�ة والقضاء ج�راء إصدار الرئي�س اإلعالن
الدس�توري .وتاب�ع “المجتمع الدول�ي لن يعترف
باالس�تفتاء إذا م�ا أش�رف علي�ه فئة أخ�رى غير
القضاة ،وذلك لكون إشراف القضاء المصري على
الدس�تور يعطي مؤش�را بنزاهتها وحياديتها
وإيم�ان المجتم�ع المص�ري بالنتائج التي
أعلنت”.
وش�دد زه�ران عل�ى أن�ه ال يج�وز
قانون�ا إجراء االس�تفتاء عل�ى
م�ن
الدس�تور عل�ى أكث�ر
مرحل�ة ،موضح�ا
أن االس�تفتاء
كاالنتخاب�ات
الرئاسية تجب
فيه�ا وح�دة
ا لتصو ي�ت
للناخبي�ن،
وذل�ك ألن
إجراءه�ا
عل�ى

مراحل س�يؤدي إلى التأثير على أصوات الناخبين
في المراحل التالية للمرحلة األولى.
وتأتي ه�ذه التطورات بعد س�اعات من إعالن
المحكمة الدستورية العليا تعليق أعمالها الى اجل
غير مسمى بس�بب احتجاجات المؤيدين للرئيس
محمد مرسي المطالبين بحل المحكمة.
واص�در قض�اة المحكم�ة ،الت�ي
تفص�ل ف�ي ش�رعية الق�رارات
والقواني�ن ف�ي مص�ر وم�دى
دس�توريتها ،بيانا “الى شعب
مص�ر” اعلن�ت في�ه “تعليق
جلس�ات المحكم�ة الى اجل
يق�درون فيه عل�ى مواصلة
رس�التهم والفص�ل ف�ي
الدع�اوى المطروح�ة على
المحكم�ة بغير اية ضغوط
نفس�ية ومادية يتعرضون
لها”.ونقلت وكال�ة رويترز
ع�ن مصدر طلب عدم نش�ر
اس�مه إن المحكم�ة أجل�ت
إداري�ا نظ�ر دعوى

ح�ول م�دى دس�تورية قان�ون انتخ�اب مجل�س
الش�ورى ودع�وى ح�ول قان�ون معايير تش�كيل
الجمعية التأسيس�ية التي انتهت يوم الجمعة من
كتابة مشروع الدس�تور الجديد.وكان مرسي دعا
مساء السبت الى استفتاء ،في  15من هذا الشهر،
على الدس�تور الذي ترفض�ه كل القوى
واالحزاب المدنية.
وجددت القوى السياسية
المعتصم�ة بميدان التحرير
في بيان رفضها الستمرار
العمل باالعالن الدستورى
ال�ذى أص�دره الرئي�س
مرس�ي .كم�ا أعلن�ت عن
رفضه�ا الكام�ل لدع�وة
الرئيس الس�تفتاء شعبى
عل�ى مش�روع الدس�تور
ال�ذى أعدت�ه جمعي�ة
تأسيس�ية “مطع�ون ف�ي
ش�رعيتها القانوني�ة وفاق�دة
لش�رعيتها السياسية والشعبية”
بحسب البيان.

دع�ت المعارض�ة الكويتية الى تظاه�رة جديدة نهاية االس�بوع ضد البرلمان
الجديد الذي نتج عن االنتخابات التي ش�هدتها البالد السبت وقاطعتها المعارضة
بشكل واسع ،بحسبما افاد منظمو التظاهرة أمس االثنين.
وق�ال منظم�و التظاه�رة عبر موق�ع تويت�ر “احترام�ا الرادة االم�ة وتأكيدا
الس�تمرارها وعزمها على نيل سيادتها نعلن عن موعد مسيرة كرامة وطن  4يوم
الس�بت” في الثامن من كانون االول .وبعد اعالن نتائج انتخابات السبت ،تعهدت
المعارضة باالستمرار في تحركها في الشارع حتى اقالة البرلمان الجديد وسحب
التعدي�ل الذي ادخل الى نظام االنتخابات وكان االس�اس ف�ي االزمة الحالية التي
تعيشها البالد وفي قرار المعارضة مقاطعة االستحقاق.
وس�بق للمعارضة ان نظم�ت ثالث تظاه�رات ضخمة تحت عنوان “مس�يرة
كرامة وطن” في المدة التي س�بقت تنظيم االنتخاب�ات ،للمطالبة بالغاء التعديل
ال�ذي اق�ره امير الب�الد بموجب مرس�وم .واعتب�رت المعارض�ة ان التعديل الذي
يخفض عدد المرشحين الذين يمكن االقتراع لصالحهم من اربعة الى واحد فقط،
يس�مح للحكومة بتغيي�ر نتائج االنتخابات لصالحها من خ�الل المجيء ببرلمان
“مطيع”.
وش�هدت المس�يرتان االولى والثانية مواجهات غير مسبوقة مع قوات االمن
ما اس�فر عن اصابة  150ش�خصا ،بينما جرت المسيرة الثالثة عشية االنتخابات
بش�كل س�لمي .واتت انتخابات الس�بت ببرلمان موال للحكومة بش�كل تام اذ لم
تترش�ح اي من ش�خصيات المعارضة .وحققت االقلية الش�يعية الفوز االبرز في
هذه االنتخابات اذ حصلت على  17مقعدا من اصل خمسين.
ويش�كل الش�يعة نحو  30بالمئة من المواطنين الكويتيين .اما القبائل الثالث
الكب�رى التي يبلغ عدد ابنائها  400الف ش�خص ،فلم تحصل اال على مقعد واحد،
وذلك بس�بب مقاطعة القبائل .ولم تعلن ارقام رس�مية عن نس�بة المشاركة في
االنتخاب�ات .وقالت المعارضة ان النس�بة بلغ�ت  26,7بالمئة بينم�ا قالت وزارة
االع�الم ان النس�بة تص�ل ال�ى  40,3بالمئة اس�تنادا ال�ى تقرير فري�ق مراقبين
دوليين.

فرنسا :جيب أال تبقى لندن املركز
املايل الرئيس لليورو
المستقبل العراقي/وكاالت

قال محافظ البنك المركزي الفرنس�ي كريستيان نوير إنه يجب أال تظل مدينة
لندن المركز المالي الرئيسي لليورو ،حتى يمكن لدول منطقة اليورو “السيطرة”
على معظم األنش�طة المالية في المنطقة .ونقلت صحيفة فايننش�ال تايمز عن
نوي�ر قوله إنه ال يوجد مبرر للس�ماح ب�أن يكون المركز المال�ي لمنطقة اليورو
خارجها.وقال�ت إن ه�ذه اآلراء س�وف تزيد من قل�ق بريطاني�ا إزاء القواعد التي
تس�نها منطق�ة اليورو ض�د مصلحتها .وأضاف -ف�ي مقابلة أجرتها فايننش�ال
تايمز معه أثناء رحلة له في آس�يا تس�تهدف تعزيز مركز باريس كمركز لتجارة
العملة الصينية -إنه يجب إجراء معظم معامالت اليورو في منطقة اليورو ذاتها،
مؤكدا أن هذه الخطوة تتعلق بقدرة البنك المركزي األوروبي على توفير الس�يولة
ومراقبة العملة األوروبية الموحدة.
وقال “إننا ضد إجراء بعض العمليات التجارية في لندن ،وإن معظم العمليات
يجب أن تكون تحت س�يطرتنا .إن هذه ه�ي نتيجة اختيار بريطانيا للبقاء خارج
منطق�ة اليورو”.ويعتب�ر نوير من األص�وات القوية في مجل�س محافظي البنك
المرك�زي األوروبي ،وتمثل مالحظاته هذه لبريطانيا أس�وأ المخاوف التي تش�عر
به�ا إزاء إمكانية نقل مركز ثقل الخدم�ات المالية للقارة األوروبية من لندن .كما
تأتي تصريحاته في بداية أس�بوع يشهد نشاطا دبلوماسيا بمنطقة اليورو حيث
يتوق�ع أن تطل�ب بريطاني�ا من المنطقة ضم�ان حماية للندن كمرك�ز مالي في
مقابل تكامل منطقة اليورو.
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شارفت على إنجاز أعمال مشروع نفق المقاتل العراقي

أمانة بغداد :جملس النواب وافق عىل تغيري مسار
خـط مـجــاري "اخلـنسـاء"
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د أمي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين
المرش�دي موافق�ة لجن�ة الخدم�ات
واالعم�ار ف�ي مجل�س الن�واب عل�ى
تغيي�ر مس�ار مش�روع خ�ط مجاري
الخنس�اء لمواصلة اعمال تنفيذه .جاء
ذل�ك بع�د اس�تضافة لجن�ة الخدمات
واالعمار في مجلس النواب المرش�دي
والمديري�ن العامين لدوائ�ر التخطيط
والمتابع�ة وماء بغ�داد ومجاري بغداد
لبحث مس�توى الخدمات المقدمة في
العاصم�ة .وذك�رت مديري�ة عالق�ات
واعالم أمان�ة بغداد ف�ي بيان صحفي
تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة
من�ه أمس ان “المرش�دي قدم ش�رحا ً
وافيا ً العضاء لجنة الخدمات ،موضحا ً
االج�راءات الت�ي اتخذتها امان�ة بغداد
لتأهي�ل البن�ى التحتية ف�ي العاصمة
وكذلك حمالت صيانة وتنظيف خطوط
ش�بكات المجاري وتأهي�ل المحطات
الس�تيعاب كمي�ات المي�اه المتجمعة
الناتج�ة عن هط�ول االمط�ار الغزيرة
على العاصمة” .كما اش�ار المرش�دي
ال�ى وج�ود  4مش�اريع اس�تراتيجية
للمجاري تعمل على تنفيذها المالكات
الفنية والهندسية التابعة المانة بغداد
بالتع�اون مع الش�ركات المتخصصة،
اثن�ان منه�ا ف�ي جان�ب الرصاف�ة
واالخ�ران ف�ي جانب الك�رخ ،مبينا ً ان
هذه المشاريع وصلت الى نسب انجاز
عالية عدا خط مجاري الخنساء بسبب
وج�ود التج�اوزات المتمثل�ة بال�دور
الس�كنية الت�ي تعيق اعم�ال مد الخط
الرئي�س الناق�ل للمش�روع .وتابع ان
هن�اك العديد من المعوقات التي تعاني
منها االمانة التي تشكل عقبة في مسار
تنفيذها لالعمال الخدمية والمش�اريع
الكبيرة منها قلة التخصيصات المالية

للميزاني�ة التش�غيلية ومحدودي�ة
صالحية الصرف.
م�ن جه�ة أخ�رى ،ش�ارفت امانة
بغداد على انجاز اعمال مش�روع نفق
المقاتل العراق�ي المروري في منطقة
الب�اب المعظم بكلف�ة  14مليار دينار
لف�ك االختناق�ات المروري�ة ف�ي هذا
القاط�ع المهم م�ن العاصم�ة بغداد.
وذكرت مديرية العالق�ات واالعالم في
بيانه�ا ان م�الكات دائ�رة المهن�دس
المقي�م ،اح�دى تش�كيالت امان�ة
بغ�داد ،بالتعاون مع احدى الش�ركات
المتخصص�ة ،حقق�ت نس�بة انج�از

بلغت  %97م�ن أعمال تنفيذ هذا النفق
ال�ذي يربط بين جس�ر الب�اب المعظم
وساحة الخلفاء في شارع الجمهورية
بمنطقة الب�اب المعظ�م .وأضافت أن
ط�ول النفق يبل�غ  326مت�را ً وارتفاع
اعل�ى نقطه في�ه  5.60خمس�ة امتار
وستون سنتمتراً ،مشيرة الى ان النفق
يؤمن انس�يابية لحركة السير والمرور
ف�ي ه�ذه المنطق�ة الت�ي تض�م عددا ً
م�ن الوزارات والمؤسس�ات الحكومية
والمراكز التجارية والجامعات.
واوضح�ت أن ه�ذا النف�ق يع�د
واح�����دا ً من عدد كبير من المشاريع

التي نفذتها امانة بغداد للنهوض بواقع
قطاع الطرق وفك االختناقات المرورية
منها مجس�ر الدب�اش ف�ي الكاظمية
ومجسرا الش�ارقة والشباب في البياع
ومجس�ر الطالبية في منطقة الشعب
ومجس�ر اليرم�وك ومجس�ر س�احة
المس�تنصرية ومجسر تقاطع الشعب
قرب االسواق المركزية ومجسر ساحة
الزهور في المنصور ومجس�ر س�احة
المتحف.
إلى ذل�ك ،ابدت مجموعة ش�ركات
سفاركوفس�كي االلماني�ة رغبتها في
تنفي�ذ مش�اريع اع�ادة اعم�ار البنى

الصحة :إنشاء  8مستشفيات يف حمافظات عدة

بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة عن حصول
الموافق�ات المبدئي�ة النش�اء 8
مستشفيات بسعة إجمالية تبلغ 1100
سرير ،فضالً عن إنشاء  3مراكز صحية
تخصصي�ة في عدد م�ن المحافظات.
وقال المتحدث الرس�مي باس�م وزارة
الصح�ة الدكتور زياد ط�ارق في بيان
صحفي تلق�ت “المس�تقبل العراقي”
نسخة منه أمس ان “بناء المستشفيات
والمراك�ز الصحية الجديدة يأتي ضمن
خطة الوزارة لتغطي�ة جميع المناطق
بالخدم�ات الطبية والصحي�ة” .ونقل
البيان ع�ن مدير عام دائ�رة التخطيط
وتنمي�ة الموارد ف�ي ال�وزارة الدكتور
جاس�ب لطي�ف الحجام�ي قول�ه إن
موافقة مبدئية حصلت من قبل اللجنة

المش�رفة عل�ى بن�اء المستش�فيات
بانش�اء مستش�فى الفضيلي�ة الع�ام
سعة  200سرير في منطقة الفضيلية
ضم�ن دائ�رة صح�ة بغ�داد الرصافة،
باالضاف�ة الى انش�اء مستش�فى عام
سعة  100س�رير في منطقة المعامل
قاطع  9نيس�ان لالس�هام ف�ي تقديم
الخدم�ات الطبي�ة والصحي�ة ال�ى
اهال�ي تل�ك المنطق�ة
والمناط�ق المجاورة لها
بع�د حرمانه�ا لس�نوات
عديدة من هذه الخدمات
المهم�ة بس����بب بعد
المس�افة بين��ه�ا وبين
المستش�فيات االخ�رى.
وأض�اف الحجام�ي ان
موافقة مبدئي�ة حصلت
ايضا ً النش�اء مستشفى

Apago
Enhancer
PDFفي قضاء
سعة  50س�رير
س�عة  200س�رير في قضاء العزيزية مستش�فى
يك�ون بديال ع�ن المستش�فى القديم،
وانشاء مستش�فى الزبيدية سعة 100
س�رير في ناحية الزبيدية ضمن دائرة
صحة واسط.
كم�ا اش�ار الحجامي ال�ى حصول
الموافقة المبدئية النش�اء مستش�فى
للنس�ائية س�عة  200س�رير وانش�اء

اليونيسيف تعلن عن تنفيذ مرشوع تعليم شمويل
لألطفال املعاقني جسدي ًا يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عن
تنفيذ مشروع تعليم شمولي لألطفال المعاقين جسديا ً في
العراق ،تضمن تدريب  630معلم ومعلمة من  500مدرسة
عل�ى كيفية التخطيط وتنفيذ أس�اليب التعليم الش�مولي
في مدارس�هم .ودع�ت المنظمة جميع الجه�ات المعنية
لتوفير الخدمات األساس�ية لألطفال ذوي األعاقة بش�كل
عادل ومنصف .وقال ممثل اليونيسيف في العراق الدكتور
مارزيو بابيل في بيان صحفي تلقت وكالة انباء المستقبل
نس�خة منه ام�س أن “لالطف�ال ذوي اإلعاق�ة إمكانيات
كامنة هائلة كما تبين لنا من إنجازات رياضيي العراق في
أولومبياد ذوي االحتياجات الخاصة هذا العام .فهم مصدر
إلهام لنا في كيفية تج�اوز التحديات التي يواجهونها .لذا
علينا مضاعفة جهودنا لضمان تلبية االحتياجت الخاصة
لألطف�ال ذوي الق�درات المختلف�ة ليتمكنوا م�ن تحقيق

التحتي�ة وتطوي�ر قط�اع الط�رق في
العاصمة بغ�داد .جاء ذل�ك خالل لقاء
وف�د اللجن�ة المروري�ة المش�تركة
برئاس�ة وكي�ل امان�ة بغداد للش�ؤون
البلدية نعيم الكعبي في مدينة شفارتز
النمس�اوية برئيس مجموعة ش�ركات
سفاركوفس�كي العالمي�ة ،إذ ج�رى
بحث اوج�ه التعاون الثنائ�ي واإلفادة
م�ن الخبرات االلمانية في اعادة اعمار
البن�ى التحتية ،الس�يما قطاعي الماء
الصاف�ي والص�رف الصح�ي واالرتقاء
بواقع قطاع النق�ل والمرور في مدينة
بغداد .وذكر أمان�ة بغداد في بيانها ان
الوفد اس�تمع خ�الل اللقاء الى ش�رح
قدمه عدد م�ن الفنيين والمتخصصين
ف�ي الش�ركة ع�ن تاري�خ مجموع�ة
الش�ركات المذك�ورة وم�ا تنتج�ه
مصانعه�ا م�ن م�واد واجه�زة تدخل
ف�ي مجال تأثي�ث وتخطيط الش�وارع
وادارة حركة الس�ير فيه�ا مثل اجهزة
االش�ارات الضوئي�ة الحديث�ة وانظمة
انارة الشوارع وكاميرات المراقبة.
وأك�د الكعب�ي خالل اللق�اء حرص
امانة بغداد على التعاون مع مجموعة
شركات سفاركوفس�كي التي تعد من
الش�ركات العالمي�ة الكبي�رة والرائدة
الت�ي انش�أت معمل تصني�ع العالمات
المرورية في ثمانينيات القرن الماضي
واإلفادة من خبراتها في االرتقاء بواقع
قط�اع النق�ل .م�ن جهته عب�ر رئيس
مجموع�ة ش�ركات سفاركوفس�كي
عن اس�تعداد المجموع�ة للتعاون مع
امان�ة بغداد ف�ي اع�ادة تأهيل مصنع
العالم�ات المروري�ة وتجهي�ز االمانة
بالعالمات المرورية واالصباغ الحرارية
والمس�تلزمات الخاصة بتنظيم حركة
الس�ير والم�رور ،فض�ال ع�ن تدري�ب
م�الكات االمان�ة على تقني�ات النظام
المروري الذكي.

كامل طموحاته�م” .وأضاف “يعتبر األطفال ذوي اإلعاقة
على مس�توى العالم من بي�ن أكثر الفئات المهمش�ة في
المجتمع .وعلى وجه الخصوص يس�تبعدون في كثير من
األحي�ان من فرص المش�اركة في مجتمعاته�م ويعانون
أكث�ر م�ن غيرهم م�ن صعوب�ة الحصول عل�ى الخدمات
الصحية والتعليمية وخدم�ات الصرف الصحي ،وهم أكثر
عرض�ة للعنف واإلهم�ال وس�وء المعامل�ة” .وتابع “من
أجل ضمان تحس�ين ف�رص الحصول عل�ى التعليم الجيد
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في العراق فقد تعاونت
اليونيس�يف م�ع حكوم�ة أس�تراليا ووزارة التربي�ة على
تنفيذ مشروع التعليم الش�مولي الذي يشجع على شمول
األطفال ذوي األعاقة الجس�دية والصعوبات التعليمية في
المدارس النظامية” .واش�ار البيان الى ان “المشروع قام
بتدري�ب  630معلم ومعلمة من  500مدرس�ة على كيفية
التخطيط وتنفيذ أساليب التعليم الشمولي في مدارسهم،
االمرال�ذي ش�جع وزارة التربي�ة على توس�يع نطاق هذه
الجه�ود لتش�مل  4500مدرس�ة
ف�ي أنح�اء الع�راق خ�الل الس�نة
المقبل�ة .كم�ا ت�م تطوي�ر منهج
خ�اص لألطف�ال ذوي االحتياجات
الخاص�ة والذي يت�م تجريبه حاليا
في مديري�ات التربي�ة المحلية في
مدين�ة الموص�ل ،محافظة نينوى،
و مديري�ات تربي�ة الرصافة االولى
والثانية في بغداد”.
وتاب�ع “كما ت�م إع�ادة تأهيل
مراف�ق صحية ف�ي  126مدرس�ة
لجعله�ا أكث�ر مالئم�ة لألطف�ال
الذين يعانون من إعاقات جس�دية
ويس�تمر العم�ل ف�ي  88مدرس�ة
أخ�رى .ويس�تند تحس�ين المرافق
الصحية ف�ي هذه المدارس ال�214
عل�ى تصامي�م صديق�ة للطف�ل
وضعته�ا اليونيس�يف ووزارة
التربي�ة كتصامي�م لمرافق صحية
نموذجية”.

البع�اج واخ�رى س�عة  50س�رير في
قض�اء تلعف�ر ف�ي الموص�ل ضم�ن
دائ�رة صحة نينوى ،فضال عن انش�اء
مستش�فى سعة  200سرير في قضاء
الرميثة يك�ون بديال عن المستش�فى
القديم في محافظة المثنى.
واض�اف ان�ه تم�ت الموافق�ة
المبدئي�ة ايض�ا عل�ى انش�اء المرك�ز
االرشادي والعالجي للعوز المناعي في
مستش�فى ابن زهر ضمن دائرة صحة
بغ�داد الرصاف�ة واس�تحداث المرك�ز
التخصصي للغدد الصم والس�كري في
مستش�فى الحس�ين التعليم�ي ضمن
دائرة صحة المثنى واس�تحداث مركز
تأهي�ل المعاقي�ن ومصن�ع لالط�راف
الصناعي�ة في مرك�ز قض�اء بعقوبة
ضمن دائرة صحة ديالى.

جامعة واسط تنجح بزراعة  3أصناف
من "فول الصويا"
واسط  /المستقبل العراقي
أج�رت كلي�ة الزراعة في جامعة واس�ط أول تجربة م�ن نوعها في
زراع�ة ثالث أصن�اف متنوعة من فول الصويا .وق�ال بيان صحفي بثه
المكتب االعالمي لجامعة واس�ط وتلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة
منه أمس انه ضمن نش�اطات كلية الزراعة البحثية في إجراء التجارب
عل�ى األصن�اف المختلفة من المحاصي�ل الزراعية ،ق�ام الدكتور نبيل
رحيم ،االختصاصي بالمحاصيل الحقلية في الكلية ،بإجراء أول تجربة
من نوعها في زراعة ثالث أصناف مختلفة من فول الصويا.
ونق�ل البيان عن رحيم قوله “تم زراعة صنفان محليان هما “إباء”
من إنتاج مركز إباء س�ابقا والثاني صناعي من إنتاج الش�ركة العامة
للمحاصي�ل الزراعي�ة وآخ�ر أجنبي وهو صن�ف “ ”leeولم�دة عامين
متتاليي�ن وتح�ت عوامل نمو مختلف�ة مثل إضافة األس�مدة العضوية
ومعام�الت مكافحة األدغال باس�تخدام المبي�دات الكيميائية والطرق
الميكانيكية”.
وأش�ار الى إن النتائج أظهرت نجاحا ً كبيرا ً لهذا المحصول ونس�ب
إنتاج عالية جدا تحت ظروف محافظة واس�ط يمكن االس�تفادة منها
ف�ي الس�نوات القادمة إلغ�راض الزراعة ،مؤكدا ً إن العمل مس�تمر في
إج�راء تج�ارب موس�عة له�ذا المحصول قد تش�مل ع�دة مناطق من
المحافظة مختلفة في التربة والظروف البيئية مع إدخال عوامل أخرى
في الدراسة لبيان تأثيرها في إنتاجية المحصول كموعد الزراعة األمثل
وكمية األسمدة والمكافحة لألمراض واألسمدة.
ويعتبر محصول فول الصويا المحصول البقولي األول في العالم ألنه
يس�تخدم في مجال تغذية اإلنس�ان وكذلك يضاف الى غذاء الحيوانات
واألس�ماك الحتوائه على نس�بة عالية من البروتين ،وكذلك يساهم في
تحسين خواص التربة وزيادة نسب النيتروجين.

متديد موعد تقديم البيان السنوي
للمشمولني باحلامية االجتامعية
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه وزير العمل والشؤون االجتماعية نصار الربيعي بتمديد الموعد
االخير لتقديم البيان السنوي لعام  2012الى يوم الخميس ،الرابع عشر
من ش�باط  ،2013للمش�مولين باعانات ش�بكة الحماي�ة االجتماعية
للذين لم يقدموا البيان السنوي حتى االن في بغداد والمحافظات.
ونقل بيان ل�وزارة العمل تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه
امس عن الربيعي قوله انه “س�يتم قطع االعانة في حال عدم مراجعة
المستفيد للدائرة واقسامها في الوقت الحاضر” ،مبينا ان “هذا التمديد
جاء لمراعاة الحاالت االنس�انية بالنسبة للعاجزين والمعاقين الذين لم
يتسن لهم المراجعة في االوقات المحددة السابقة”.

زراعة نينوى تبارش بإنشاء الغابات االصطناعية
بغداد  /المستقبل العراقي

باش�رت مديرية زراع�ة نينوى التابعة ل�وزارة الزراعة
بانش�اء غاب�ات اصطناعية ضم�ن برنام�ج القضاء على
التصح�ر في مناط�ق المحلبي�ة والحمدانية والش�يخان،
بمس�احة  50دونما ً لكل غابة وعلى حساب خطة األقاليم
لع�ام  .2011ونقل بيان لوزارة الزراعة تلقت “المس�تقبل
العراقي” نسخة منه امس عن مسؤولة الشعبة الهندسية
ف�ي مديري�ة زراعة نينوى هيف�اء محمد ش�يت قولها إن
“االعمال المدنية ش�ملت في كل من الغابات االصطناعية
إنش�اء س�ياج لح�دود الغابة وحف�ر بئر جوف�ي وحوض
كونكريتي وكرفان لبناية اإلدارة لغرض استغاللها من قبل
الفنيي�ن والعاملين ف�ي تلك الغابة” .وتابعت “كما ش�مل
العمل تعيين كوادر لتش�غيل كل مش�روع بأج�ور يومية،
والكوادر المعينين هم من أهالي المنطقة نفسها ،وتتضمن
مهندسين زراعيين و 10عمال زراعيين و 4حراس” ،الفتة
ال�ى انه “تم ش�راء عدد زراعي�ة مختلفة األن�واع لتغطية
أعمال المشروع ،وبذلك تكون نسبة إنجاز األعمال المدنية

في كل غابة  .”%100واضافت “نحن بصدد زراعة ش�تالت
أش�جار الغابات بعد نصب منظومة الري بالتنقيط في كل
غابة ،وهذه الش�تالت متنوعة منها ش�تالت زيتون وسرو
عم�ودي وصنوبر وصويا متق�زم وفرش�اة البطل ونخيل
زينة ونخي�ل عادي وحمضيات وت�وت وآس ،ومن المؤمل
إنجاز مش�روع الغابات ف�ي نهاية هذا العام ،كما س�يتم
عم�ل ش�وارع داخلية لغ�رض تنظيم الغاب�ة” .وبينت انه
“لنجاح الخطة س�يتم تكرار العمل في إنش�اء  8مشاريع
أخ�رى ضمن خطة  ،2012غابت�ان منها في موقع البعاج
وغابة واحدة في كل من المواقع :وانه ،الحضر ,تل عبطة،
زمار ،س�نجار ،ناحية الش�مال” .وقالت “في المس�تقبل
القريب س�وف يتم تعميم المش�روع عل�ى باقي االقضية
والنواح�ي في المحافظة” .ومن الجدير بالذكر ّ
أن إنش�اء
الغاب�ات االصطناعية في المحافظة س�يعمل على تجميل
تل�ك المناطق المنش�أة عليها ،فضالً عن كونها س�تكون
مص� ّدات للري�اح وس�تقلل م�ن آث�ار التصح�ر ،وبالتالي
ستكون متنفسا ً س�ياحيا ً ألهالي المناطق المزروعة فيها
تلك الغابات.

جملس كربالء يعيد خطة  2013إلعامر املدينة إىل املحافظة لتعديلها

كربالء  /المستقبل العراقي
عق�دت لجن�ة االعم�ار والتخطيط
ف�ي مجلس محافظة كرب�الء اجتماعا ً
موسعا ً لمناقش�ة خطة اعمار المدينة
لع�ام  2013قررت خالله إعادة الخطة
الى المحافظ من أجل تعديلها.

وقالت أمينة سر مجلس المحافظة
بش�رى حس�ن عاش�ور ف�ي تصري�ح
صحف�ي أم�س إن االجتم�اع ناق�ش
جمل�ة م�ن القضاي�ا االعمارية وخرج
بتوصي�ات ع�دة منه�ا اع�ادة خط�ة
ع�ام  2013ال�ى محافظ كرب�الء كون
تخصيصات الخط�ة تفوق التخصيص

المقرر بخمسة أضعاف.
وأضافت “ت�م تكليف لجنة االعمار
والتخطي�ط الس�تراتيجي لمناقش�ة
خطة ع�ام  2013مع محاف�ظ كربالء
لغ�رض تعديله�ا ،عل�ى أن تتضم�ن
مش�اريع س�تراتيجية وخدمي�ة ذات
ضرورة قصوى ألهالي كربالء وليتسنى

للجن�ة االعمار عرضها عل�ى المجلس
القرارها”.
وذكرت أن “اللجنة طالبت محافظ
كرب�الء بتوجيه لج�ان العطاءات بعدم
فت�ح العط�اءات إال بحض�ور جمي�ع
المقاولي�ن الذين قام�وا بالتقديم على
المشاريع”.

البيئة تشكل جلنة حتقيق بشأن نفوق األسامك يف هور "ابو الزرك"
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة البيئ�ة تش�كيل لجن�ة تحقيقي�ة
لالط�الع عل�ى نفوق اع�داد كبيرة من االس�ماك في
هور اب�و الزرك وبعضوي�ة كل من وزارت�ي الموارد
المائي�ة والزراع�ة اضافة الى مجل�س محافظة ذي
ق�ار .وذك�ر بي�ان للمكتب االعالم�ي ل�وزارة البيئة
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة من�ه أمس انه
ت�م تش�كيل لجن�ة تحقيقية للكش�ف عن اس�باب
نف�وق اعداد كبيرة من االس�ماك في ه�ور ابو زرك،
حي�ث تبين قي�ام احد اعضاء مجل�س محافظة ذي
قار بفت�ح منفذ من ه�ور ام الكطين وال�ذي يمتاز
بارتف�اع نس�بة االم�الح فيه عل�ى نهر اللعيوس�ية

بسبب ش�حة مياه الشرب دون الرجوع الى الجهات
الفني�ة المختصة ،االمر ال�ذي ادى الى حدوث تلوث
في ه�ذا النه�ر ونفوق اع�داد كبيرة من االس�ماك.
واشار البيان الى انه تم توجيه دائرة صيانة وتشغيل
مش�اريع الري والبزل بنصب مضخة كبيرة لسحب
المي�اه الملوثة من الموقع من قب�ل مديرية الموارد
المائي�ة في المحافظ�ة اضافة الى قي�ام الحكومة
المحلي�ة بتزويد س�كان الناحية بالمي�اه الصالحة
للشرب بواس�طة الس�يارات الحوضية .واوضح انه
تم توجيه كافة الوزارات المعنية والدوائر الحكومية
ذات العالق�ة والجه�ات غي�ر الحكومي�ة بض�رورة
االلت�زام بالتعليمات والقوانين ألجل المحافظة على
المسطحات المائية من الكوارث البيئية مستقبال.
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توزيع كركوك تعلن عن تجهيز المحافظة بـ 17ساعة

الكهرباء تتعاقد مع  ABBالسويسرية
لتحديث مركز السيطرة الوطني
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء أمس عن إبرامها عقدا ً
مع رشك�ة  ABBالس�ويرسية بقيم�ة تبلغ أكثر
من مليون ونص�ف املليون دوالر أمريكي لتحديث
مركز السيطرة الوطني.
وقال املتحدث باس�م وزارة الكهرباء مصعب
املدرس يف بي�ان صحفي إن ال�وزارة أبرمت عقدا ً
م�ع رشكة  ABBالس�ويرسية املختصة بمجاالت
الطاق�ة الكهربائي�ة ،بقيم�ة ملي�ون و 850ألف
دوالر ،لتحدي�ث مرك�ز الس�يطرة الوطن�ي خالل
ث�الث س�نوات" .وأض�اف أن العق�د "يتضم�ن
تحديث وتوس�يع قابلية حاس�بات املركز املذكور
ملحطات الطاقة الكهربائية التي ستدخل الخدمة،
ً
فض�ال عن الدع�م الفن�ي واللوجس�تي والتقني،
وس�ينفذ املرشوع خالل مدة ستة أشهر من فتح
االعتماد".
من جهته ،قال املدير اإلقليمي ملبيعات الرشكة

يف الرشق االوسط سريجو بسبو ان "رشكة ABB
س�تقوم بتطوير مركز الس�يطرة الوطني ليكون
قادرا ً عىل اس�تيعاب التوسيع الحاصل يف الشبكة
بما يجعله مؤهالً إلدارة الشبكة الوطنية".
ويعاني الع�راق نقصا ً يف الطاق�ة الكهربائية
من�ذ بداية س�نة  ،1990وازدادت س�اعات تقنني
التي�ار الكهربائ�ي بع�د الع�ام  ،2003يف بغ�داد
واملحافظات ،بس�بب ق�دم الكثري م�ن املحطات،
إضاف�ة إىل عملي�ات التخريب الت�ي تعرضت لها
املنش�آت خالل الس�نوات املاضية ،حي�ث ازدادت
س�اعات انقطاع الكهرباء ع�ن املواطنني إىل نحو
عرشين ساعة يف اليوم الواحد.
أعلنت مديرية توزيع كهرباء محافظة كركوك
أمس عن تجهيز املحافظة ب� 17ساعة من الطاقة
يومي�ا ،وفيما أكدت أن مجم�وع الطاقة املتوفرة
للمحافظة من الش�بكة الوطنية واملستثمر تبلغ
 450ميغ�اواط ،دع�ت املواطن�ني إىل الرتش�يد يف

اس�تهالك الطاقة الكهربائية .وقال مدير الدائرة
يالجني مهدي يف ترصيح صحفي إن "معدل تجهيز
الطاق�ة ملحافظة كرك�وك عرب الش�بكة الوطنية
بل�غ  200ميغا واط والوارد عن طريق املس�تثمر
ه�و  250ميغ�اواط" ،مؤك�دا أن "ه�ذه الكمية
تؤمن  16إىل  17س�اعة تجهي�ز بالطاقة يوميا".
ودعا مهدي أهايل كركوك إىل "ترش�يد اس�تخدام
الطاقة الكهربائية والتي أدت إىل فصل قسم كبري
من املغذيات بس�بب األحم�ال الزائدة مما زاد من
ساعات القطع إىل سبعة ساعات يوميا" ،الفتا يف
الوقت ذاته إىل أن "كوادرنا تقوم بإصالح وصيانة
الخل�ل بالي�وم نفس�ه عن�د حصول�ه" .وأوضح
أن"محافظ كركوك وج�ه دائرة الكهرباء بالقيام
بحمالت إلزال�ة التجاوزات عن الش�بكة وضمان
استمرارية التجهيز" ،مبينا أن "استهالك الطاقة
يزيد يف فصل الشتاء الستعمال املواطنني لوسائل
التدفئة التي تتطلب طاقة كبرية".

الحكومة توعز بفتح اعتماد مستندي بمبلغ  500مليون دوالر للكويت

بغداد /المستقبل العراقي

اقر مجلس الوزراء التوصيات الواردة
يف محرض اجتماع املفاوضات التي جرت
بني وفدي جمهورية العراق ودولة الكويت

بش�أن دعوى الخطوط الجوية الكويتية
تجاه رشكة الخط�وط الجوية العراقية.
وذك�ر بيان ص�در ع�ن املجل�س اوردته
"ايبا" ان "مجلس الوزراء اقر التوصيات
ال�واردة يف مح�رض اجتم�اع املفاوضات

نصيف تشترط تنازل الكويت عن الدعاوى
قبل إيداع التعويضات
بغداد /المستقبل العراقي

طالبت النائبة عن ائتالف العراقية الحرة عالية نصيف امس الحكومة
ووزارة النقل بعدم ايداع املبالغ العراقية الخاصة بتس�وية قضية
الخط�وط الجوية العراقي�ة اال بعد تقديم الكويت تنازال رس�ميا
ع�ن الدعاوى الت�ي أقامتها ع�ىل العراق.وقالت نصيف يف بيان
صحفي" :البد للعراق من الحصول عىل ضمانات تؤكد أنها س�تتنازل
فعليا عن الدعوى التي أقامتها ضد العراق بش�أن قضية الخطوط الجوية،
قبل إيداع مبالغ التعويضات التي تم التوصل اىل تس�وية بني الجانبني بشأنها".
وأضافت أنه" :يجب ان تتعهد الكويت بعدم اقامة دعاوى اخرى مستقبال سواء يف
هذا امللف أو بشأن ملفات اخرى كما تعودنا منها طيلة السنني السابقة".

التي ج�رت بني وف�دي جمهورية العراق
ودول�ة الكويت بش�أن دع�وى الخطوط
الجوية الكويتية تج�اه رشكة الخطوط
الجوي�ة العراقي�ة واإليع�از إىل امل�رصف
العراقي للتجارة بفتح اعتماد مس�تندي
بمبلغ خمس�مائة مليون دوالر هذا العام
وبضمانة وزارة املالية وبالرشوط املتفق
عليها بني الجانب�ني العراقي والكويتي”.
واض�اف البي�ان "أن املجل�س وافق عىل
قي�ام وزارة املالية باضاف�ة مبلغ 2945
ملي�ار دين�ار ع�ن إص�دارات ح�واالت
الخزينة املمنوحة من قبل مرصيف الرشيد
والرافدي�ن عن مش�اريع وزارة الكهرباء
املدفوع�ة عام  2010ع�ن عقدي رشكتي
ج�ي اي وس�يمنس

لغ�رض تمكن وزارة الكهرباء من االفادة
من تخصيص�ات عام  2012للمش�اريع
الجديدة واملس�تمرة واضافة مبلغ 1500
دينار لتس�ديد ق�رض امل�رصف العراقي
للتج�ارة املمنوح لها عام  2010لتس�ديد
النق�ص الحاص�ل يف مف�ردات البطاق�ة
التموينية خ�الل العام املذك�ور ولغرض
تمكنها من االس�تفادة م�ن تخصيصات
عام  2012لالس�ترياد الجديد وتخصيص
مبل�غ  500ملي�ون دوالر ملش�اريع
الكهرب�اء ع�ن الس�لفة املمنوح�ة اليهم
عام  2012بموج�ب قرار مجلس الوزراء
رق�م  253لس�نة  2012وقي�ام وزارة
التخطيط بمعرف�ة الوزارة او الجهة غري
املرتبط�ة ب�وزارة التي انفق�ت %100
م�ن تخصيص�ات املش�اريع

املرصودة ضم�ن موازنتها ومقدار املبالغ
الت�ي ج�رى تخفيضها بنس�بة  %20عند
اع�داد املوازن�ة ليتس�نى ل�وزارة املالي�ة
إضافتها .وأكد البيان "ان مجلس الوزراء
وافق عىل قيام وزارة املالية بتسديد كلف
منتج زيت الغ�از املجهز مجانا للمولدات
االهلية من قبل وزارة النفط خالل موسم
الصيف امل�ايض اس�تنادا اىل قرار مجلس
ال�وزراء رق�م  161لس�نة  2012وبمبلغ
مق�داره  360ملي�ار دين�ار م�ن الوف�ر
املايل حس�ب املادة  23من قانون املوازنة
االتحادية لعام .2012
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شاويس :صادرات البالد بلغت  81.3مليون برميل الشهر الماضي
صدر النفط الرئيس للصين والعالم في 2035
وزير الطاقة التركي :العراق ُم ّ

نائب :اإلعالن قريب ًا عن
الجهات التي لم تقدم
بياناتها المالية
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن عضو مجلس النواب عبد الحس�ني ريس�ان امس ان مجلس النواب
س�وف يقوم باالع�الن عن الجهات الت�ي لم تق�دم بياناتها املالي�ة اىل وزارة
املالي�ة او دي�وان الرقاب�ة املالية.
وق�ال ريس�ان يف بي�ان صحف�ي
"هن�اك وزارات ومؤسس�ات لم
تق�دم حس�اباتها الختامي�ة",
مؤكدا ان مجلس النواب س�يقوم
باالعالن عن الجهات التي لم تقم
بتقدي�م بياناتها املالي�ة اىل وزارة
املالية او دي�وان الرقابة املالية".
وزاد "به�ذا االج�راء س�وف يت�م
اش�عار الحكومة بتأخر هذه
املؤسس�ات يف تقديم بياناتها
املالي�ة" .واض�اف "ال نس�تطيع ان نقول إن هن�اك مش�كلة يف تقديم تلك
الحس�ابات هنالك تقصري يجب ان يعالج ويتم تس�ويته بأرسع وقت ممكن
للبدء بشكل صحيح عىل طريق أعداد املوازنة".

 % 50نسبة الفساد بدوائر
البلدية والضريبة في
الفلوجة
االنبار /المستقبل العراقي

كش�ف نائب رئي�س املجلس املحيل ملدين�ة الفلوجة طالب الحس�ناوي عن
ارتفاع نسبة الفساد االداري واملايل يف دوائر البلدية والرضيبة بنسبة تقدر ب�50
 %خالل العام الحايل .وقال الحس�ناوي ملراسل وكالة انباء املستقبل ان "نسبة
الفس�اد االداري وامل�ايل يف دوائر البلدية والرضيبة مرتفعة بش�كل كبري ويقدر
حجم الفس�اد والتالعب يف عملها بنس�بة  %50جراء ضعف الرقابة ومحاسبة
املفسدين وتفعيل دور العقاب لم يرتكب جرائم الرسقة والتالعب باملال العام".
واض�اف ان "دوائ�ر البلدية والرضيبة متورط عدد من مس�ؤوليها وموظفيها
بعمليات فساد رسقة وتالعب ولم تتخذ الجهات الرقابية دورها يف محاسبتهم
عىل وفق القانون واجتثاث آفة الفس�اد التي أنهك�ت كاهل املواطن" .وبني ان
"املجلس املحيل يف الفلوجة ش�كل لجانا ً رقابية تعمل عىل مراقبة متابعة عمل
جميع الدوائر واملؤسسات الحكومية التي يعمل قسم من موظفيها عىل ارباك
عمل اللجان عرب عدم تعاونهم من اجل القضاء عىل ظاهرة الفس�اد التي باتت
تسترشي يف مؤسسات الدولة يف االنبار".

عقوبات واشنطن تدفع سريالنكا
لشراء النفط من العراق
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي

عرب نائب رئيس الوزراء روز نوري ش�اويس عن تفاؤله بشأن االتفاق
بني الحكومتني االتحادية وحكومة اقليم كردستان يف مجال النفط والغاز،
مش�ريا اىل وصول صادرات العراق م�ن النفط اىل  81.3مليون برميل .وقال
ش�اويس يف كلمته باملؤتمر الثان�ي للنفط والغاز يف اقليم كردس�تان الذي
افتت�ح صباح امس يف اربي�ل ،ان "الحكومة االتحادية ج�ادة بإزالة جميع
املعوقات التي تعرقل س�ن قانون النفط والغاز" ،مبينا ً أن "االتفاق األخري
ب�ني الحكومتني لتطويق الصعوبات وحل الخالفات بما يفتح الطريق امام
قان�ون النف�ط والغاز باالتفاق ب�ني املركز واالقليم والحكوم�ات املحلية".
واش�ار اىل ان املؤتم�ر املنعق�د يف اربي�ل "ه�و الس�تكمال ومواصلة جهود
س�ابقة عرب مؤتمرات اقتصادية واستثمارية عديدة عقدت يف بغداد وأربيل
ولندن" ،مردفا "نحن يف الحكومة االتحادية وحكومة االقليم ننتظر اىل هذه
املؤتم�رات عىل انها توفر لنا فرصا جديدة للتعاون االقتصادي واالس�تثمار
خصوصا يف مجال النفط والغاز وغريها من امليادين االقتصادية والخدمية
الع�ادة عملي�ة البن�اء والتنمي�ة" .وأضاف ش�اويس ،ان "عق�د املؤتمر يف
كردس�تان يعكس مدى التقدم الذي يشهده االقليم" ،منوها بأنه "ارتباطا
باالس�تقرار الذي ش�هده العراق ودخول رشكات جديدة ف�ان العام الحايل
شهد زيادة يف القدرة االنتاجية لتصل اىل  3ماليني برميل يوميا ،والتصدير اىل
 2.3برميل يف اليوم ألول مرة منذ  ." 2003ولفت ش�اويس اىل ان "صادرات
ترشي�ن األول املايض بلغت  81.3مليون برميل وان املحتوى االحتياطي بلغ
 43ملي�ار برميل" ،موضح�ا ،ان "جولة الرتاخيص يف ايار املايض ش�هدت

مشاركة  47رشكة عربية وعاملية" .وتابع ان "تقرير وكالة الطاقة الدولية
يف ترشي�ن االول امل�ايض اش�ار اىل ان انتاج العراق س�يتضاعف عام 2020
ليصل اىل اىل  6.9مليون برميل" ،مبينا ان ذلك "بحاجة اىل ضخ استثمارات
كربى".وكش�ف رئيس حكومة إقليم كردس�تان العراق عن تصدير وإنتاج
النف�ط يف ع�ام  2013بنحو  250أل�ف برميل يومياً ،متوقع�ا ً حدوث زيادة
تص�ل إىل مليون برميل ،فيما أكد أن الدس�تور الع�راق يعطي اإلقليم الحق
يف االس�تفادة من الثروة النفطية .وقال نيجريفان البارزاني ،يف كلمة له إن
"إقليم كردس�تان س�ينتج يف العام املقبل  250ألف برميل يومياً ،وسيصدر
النف�ط بالرقم ذاته" ،فيم�ا توقع زيادة اإلنتاج "يف الع�ام  2015إىل مليون
برمي�ل يومياً ،وأن يصل إىل  3ملي�ون برميل يف العام  ."2019ودعا بارزاني
الحكوم�ة يف بغ�داد إىل "حل الخالف�ات" ،موضحا ً بأن "بغداد لها تفس�ري
خاص يعارض املادة الدس�تورية ،والتي تعط�ي الحق لإلقليم واملحافظات
اإلفادة من الثروة النفطية".
م�ن جهته�ا ،اعلنت رشك�ة " "CWCالنفطي�ة املنظمة ملؤتم�ر النفط
والغ�از الثاني يف كردس�تان ،عن نمو االنتاج املحيل للع�راق واالقليم بنحو
 .%15وقال وزير الطاقة الفنزوييل الس�ابق العضو يف رشكة " "CWCاتور
ب�ار يف كلمة له "نبح�ث يف املؤتمر موضوعات مهمة تتعل�ق بالتنقيب عن
النفط وتطويره وتسويق املنتجات النفطية" ،مشريا اىل ان املؤتمر "يشهد
لقاءات مع جمع من الخرباء املحليني والدوليني" .واضاف "نتوقع يف العام
 2013نموا بنحو  %15من االنتاج املحيل للعراق واالقليم" ،مشريا اىل ان "28
رشكة تسهم يف املؤتمر منها الداعم االكرب رشكة اكسن موبيل" .وتابع بار

"هناك  3رشكات كبرية يف العالم تبحث عن النفط يف كردستان ،وتوجد 50
إجازة سحب وتنقيب" ،كما ان  23رشكة ناشطة تعمل يف املنطقة" ،مبينا
ان تلك االعمال "تحقق انجاز  250الف برميل يف االقليم حاليا".
فيما كش�ف وزي�ر الطاقة الرتك�ي أن العراق س�يصبح يف العام 2035
مصدر النفط الرئيس للصني والعالم ،مش�ريا ً إىل أن أنه سيسهم بمضاعفة
الص�ادرات العاملية يف حلول الع�ام  .2020وقال وزير الطاقة الرتكي صالح
الدين جيمن يف كلمة أمام املؤتمر إن "العراق سيكون يف العام  2035املصدر
الرئيس للنفط بالنس�بة للصني والعالم" ،مش�ريا إىل أن "االرتفاع املضطرد
لإلنتاج س�يؤدي إىل جعل البالد اس�هامة كبرية يف مضاعفة نمو الصادرات
العاملي�ة يف الع�ام  ."2020وأوضح جيمن أن "املنطقة الش�مالية يف العراق
غني�ة بامل�وارد النفطية ،والعم�ل فيها نش�يط للغاية" ،مؤك�دا ً أن "تركيا
لديها االس�تعداد الكامل لتطوير البنى التحتية يف إقليم كردس�تان والعراق
عموماً" .وعقد مؤتمر النفط والغاز الثاني.
يش�ار إىل أن مؤتمر الغاز والنفط األول عقد ،يف  13ترشين األول ،2011
ويف حينها أعلن رئيس حكومة اإلقليم الس�ابق برهم صالح عن توقيع 45
عقد مع الرشكات األجنبية للعمل يف قطاع النفط وتصدير  150ألف برميل
يوميا ً عىل أن يصدر خالل العام املقبل  175ألف برميل يف اليوم.
وكانت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردس�تان كشفت ،يف  14أيلول
 ،2012ع�ن االتفاق مع الحكوم�ة االتحادية عىل تصدي�ر  200ألف برميل
نفط يومياً ،فضالً عن االتفاق عىل منح اإلقليم نسبة  %17من إجمايل كمية
النفط الخام املكررة يف العراق.

أعلنت وزارة الخارجية الرسيالنكية أن العقوبات األمريكية عىل إيران دفعت
املس�ؤولني يف الدولة اآلسيوية إىل دراس�ة تحويل اعتمادها من النفط الخام إىل
الع�راق الذي "يش�به" نفطه النفط اإليران�ي .وذكر تقرير لجريدة "س�انداي
تايم�ز" الربيطاني�ة ام�س أن "رسيالن�كا ستش�رتي النف�ط من الع�راق بعد
ف�رض الواليات املتحدة لعقوبات جديدة عىل ايران املمول الرئيىس لس�رييالنكا
بالنفط".
وكان مجل�س الش�يوخ االمريك�ي قد واف�ق باالجماع الجمع�ة /11 /30
 2012ع�ىل فرض عقوبات جديدة يهدف اىل زيادة الحصار عىل قطاعات ايران
النفطية والش�حن واس�تعمال املوانيء بعد مرور عام عىل ف�رض الكونغرس
عقوب�ات ش�ديدة عىل طه�ران .وذكرت الصحيف�ة أن "العقوب�ات جعلت من
الصع�ب عىل رسيالنكا الحص�ول عىل نفط من إيران مما أغ�رى كولومبو بأن
توجه نظرها إىل بغداد لرشاء النفط" .وقال وكيل وزارة الخارجية كاروناتيالكا
امنوغاما يف ترصيح للصحيفة أن "نفط ش�مال العراق مشابه للنفط االيراني
وال يكلفنا كثريا يف عملية تكريره محليا" ،مضيفا أن "الس�لطات يف رسيالنكا
تدرس هذا املوضوع".
يذك�ر ان رسيالن�كا تعتمد عىل  %92م�ن احتياجاتها النفطي�ة عىل ايران،
وبحس�ب وكاالت األنب�اء اإليرانية فإن رسيالنكا كانت تس�تورد ما ال يقل عن
 50ألف برميل يوميا من إيران وتكرره يف مصفاها س�يبدكو لس�د احتياجاتها
النفطية .واعلنت رسيالنكا األس�بوع املايض أنها ستحول مبلغ مليارين روبية
"م�ا يع�ادل  15.38مليون دوالر" من اس�تحقاقات اي�ران إىل مرشوع الري يف
رسيالن�كا املمول من قبل ايران .وأعلن العراق ،ترشين األول املايض ،أنه اصبح
ثان�ي اكرب مصدر للنفط يف منظمة أوب�ك ،بمعدالت إنتاج تصل إىل ثالثة ماليني
ومئت�ني الف برميل يومي�ا ،وقالت وزارة النفط عىل لس�ان املتحدث باس�مها
عاص�م جه�اد يف حديث إىل "امل�دى ب�رس" أن "انخفاض الص�ادرات اإليرانية
بس�بب العقوبات الدولية وأيضا االرتف�اع يف اإلنتاج العراقي جعل العراق يحتل
املرتبة الثانية يف الدول املصدرة بمنظمة أوبك".
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يف روايته "فر�سان الأحالم القتيلة"

الليبي إبراهيم الكوين «يكذب» ليتطهر ويربأ
رول ح�سن
األنفاق يف بيوت /أجساد الليبن وصوالً إىل بناية الضمان التي كان
يتمرك�ز فيها قناصة النظ�ام موقعا ً لقتل «الث�وار» والناس تعبريا ً
روائيا ً عن بنية النظام املس�تبد.
وبناي�ة الضمان بحس�ب الرواية ذات موقع اس�راتيجي مهم
جغرافي�اً ،أما معنويا ً فهي تضم مؤسس�ات فاس�دة يفتح الكاتب
ملفاته�ا الواح�دة تل�و األخ�رى ،مؤسس�ة الضم�ان االجتماع�ي،
ومؤسسة السلع التموينية التي تستورد أغذية أوضحت كل التقارير
الطبية أنها الس�بب يف ارتفاع نس�بة الرسطان يف ليبيا ،وأيضا ً قصة
النه�ر والخض�ار وحق�ن األريض بالكيماويات بهدف إش�عال فتيل
الخصوبة يف األرض وهذه الكيماويات ليس�ت س�وى سموم معدة
لقتل الف�رئان ,لذا بدت الس�يطرة عليها يف الرواي�ة مكافئا ً معنويا ً
للن�رصوالتح�ررم�نالنظ�ام.

طوابق ثالثة

ألن حضورنا يف الدينا ،ماهو إال رواية ،ولهذا السبب يقول لسان
حال شهريار« :ارو إذا شئتِ  ،وإال أقتلكِ!» ولهذا قتل شهريار أعدادا ً

من النس�اء الالئي خانهن اللسان ،فأخفقن يف امتحان الرواية «هذا
مايقوله الكوني يف الرواية،
أما األخ�وان فونكور فقد قاال إن الروائ�ي ،هو مؤرخ الحارض
وب�ن التأريخ والروي ،هل أراد الكوني أن يروي ألن الرواية حضور!
وأية حكاية روى؟ وهو الذي يتساءل يف مكان ما من الرواية« :هل
تكت�ب األمم التاري�خ لألجيال لكي تنترص للحقيق�ة ؟ كال ,بالطبع
األمم ،والس�يما أممنا التي ل�م تتحرر بعد م�ن األرس تلقن األجيال
التاريخ كي تمرر األكذوبة» ص.87
ويف م�كان آخر من الرواية يقول «:املخوّل باألمر والنهي وحده
يروي لنفس�ه أكثر ما ي�روي لألغيار أما الذين ي�روون فيتطهرون
ويتحررون ويحيون أو فلنقل يربؤون...الرواية إذا ً ش�هادة براءة أو
نزاهة ...والصامتون فمتآمرون»..
هكذا أراد صاحب «نزيف الحجر» أن يربر شهادته ،فيما يروي

وهك�ذا أراد أن يجع�ل مما يروي وثيقة تض�اف إىل ما يف الرواية من
تاريخ الش�عوب واملدن...لم ي�رد أن يبق صامتا ً حتى وإن لم تتضح
الص�ورة الليبية بعد ،فصفة ال�تآمر ألصقها الكاتب بالصامت وهو
روى ألن يف الرواي�ة حضورا ً وربما روى ألنه أراد أن يتطهر ويحصل
عىل صك براءة من قسوة وفظاعة ورياء كل ما جرى فما لم يروه
كان أفظع بكثري مما رواه ...فماذا روى؟؟

حكاية النفق
روى حكاي�ة النف�ق ...حكاي�ة تحوله من فأر كت�ب ينتمي إىل
الذكريات منتقالً إىل الواقع بتحوله إىل فأر جدران مستعريا ً املصطلح
األخ�ري من كالم القذايف ،وهذا االنتقال ب�ن املرحلتن هو ما تحاول
الرواي�ةاإلض�اءةعلي�ه.
حف�رت هذه «الفرئان» –حس�ب تس�مية الروائ�ي -النفق أو

�سعر

�سرود

نصوص من علبة األلوان
عبود اجلابري
لم أستطع أن أرسم ليال
عىل الورقة
ربَّما َّ
ألنني ال ُ
أتقن رس َم قمر
يليق بسماء أسكبها عىل يديك
أو ربَّما ألنني
لم أعثر عىل اللّون األسود
يف علبة الروح
أتراني مرفا
وغارقا يف البياض
إىل هذا الح ّد؟؟
كيف يل إذن
ً
ً
جامح�ة
نجم�ة
أنأروِّض
ُ
أعرف
وأنا ال
كيف ألو ُِّن رسير النجوم
بما يكفي من السَّ واد ...؟
******
أَف َه ُم أ َ َ
لوان صو ِت ِك
ُ
َ
صارت يل ٌ
ْ
أذن تقرأ شحوبَ
ماتقولن
َ
ُّ
َ
األصفر
حن ُتقرصين اللغة عىل
ِ
ْ
فقط
أسكتُ
حنجرت ِك َّ
ُ
َ
ُ
بالسوا ِد
تطفح
حن
َ
ْ
ُ
رع�ياألغان�ي
أن�ا َّال�ذيأدمن�ت َ
يف ُخ ْض ِة حدي ِثك
ُ
كلّما َّإت َش�ح قميص حرو ِفك
باألحمر
ِ
َّ
فت ُ
أستطع
شت عمّا ل ْم
ِ
تقلي َم أظا ِف ِره
من طيور َ
ْ
الكال ْم .....
ِ
*****
األخ ُ
ْ
ض َّالذي َت َري َْن ُه
ً
َ
ليس جوعا يف ذاكر ِة املرْعى
يابسة أيضاً
ٌ
 ،فثم ََّة أحالمٌ
َ
عيون الخيو ِل
َت ْغىش
حن تن ِف ُر عاريةً
َ
ّ
ْ
ُ
شب قديم ٍ
إال من ع ٍ
تحْ س ُبه قميصاً
َ
ُ
رض
تراب األ ِ
يفرش ُه الله عىل ِ
 ،كحيا ٍة مستقطع ٍةَ
وطن ُّ
يرن
من
ٍ
كنحاس أَصفر
ٍ
حن َي ْصدأ ْ
يخ َ ُّ
لكنه ْ
َّ
ض َ
******
الجم ُ
َت ِع َب ْت هذِهِ َ
ْرة
ْ
من دمْ ِع جلودِنا األَ ْسود
َ
ُ
ْ
ِّ
فل ْم تغ ْ
ري من عادا ِتها
 ُحمْر ِة خ َّديها والرَّما ِد َّالذي يط ُري به الهواء
َ
حن تب ِّد ُل جل َدها
......

َ
ُ
البياض العظيم
مايزلزل هذا
ثم ََّة
ٌ
نقطة يف أ َّو ِل السَّ طر
ٌ
نقطة عرجاء
لتصبح حرفاً
َ
التتقدمَُّ
ُ
ُ
فتسقط من حاشي ِة
والتراجع
الورَقة
*****
َ
ماورثناه َ
ُ
من التاريخ
ذلك
َ
ٌ
ُ
ذاكرة تشبه رقعة الشطرنج
ُ
يف ُّر اللّ ُ
األبيض منها
ون
َ
كلَّما حرَّك الالعبون بيادقهم ...

�سرد بارد
يرك�ز الكاتب عىل مش�اعره
ً
جاع�ال منه�ا الحي�ز
وأحاسيس�ه
املكاني والزماني للرواية ،وذلك عرب
رسد ب�ارد ومتقطع ،أق�ول متقطع
ألن الكات�ب أراد تقطيع�ه ليمن�ح
الرواية عامل ش�د فيب�دو للقارئ أن
كل (الث�ورة) حدث�ت يف تلك الحفرة يف

رحلـــة مؤجــــلـــة
ّ
وامن�ي نفيس بانها
يف الليل تس�ريين ع�ىل اربع عجالت ،
ستضحك وتسألني عن عميل  ،وسأتطرق للشعر اعدد لها
أسماء شعراء احياء وموتى واقرا لها مقاطع من " أزمنة
متاهت�ي " يجعلها تتوه ،وتظل خط الس�ري  ،وتضطرب
وت�ضب عرض الحائ�ط االماك�ن املخصص�ة للتوقف .
وبذلك سأصل اىل الالمكان مبكرا.
ه�ا ان�ا وحدي اط�ارد نفيس  ،واص�وّب نحو صدغي
يحدون�ي امل الرماة الحاذق�ن  ،واعود اجرجر جراحاتي
كفريس�ة  ،اطلق النار عىل النار واترك الوقت يلهو بنديف
الثل�ج النازل الول م�رّة لتبرد غرائ�ز املخلوقات يف الغابة
القريبة من حويل .
ووح�دي اروح اس�ائل املارة عن اقرب نهر  ،اغتس�ل
في�ه من خطيئ�ة عيني  ،ويس�بح فيه عمي�ان املدينة ، ،
نه ٌر اليصب بعيدا ً عن اجفانهم اليابسة  ،يف سمائه تعوي
ٌ
س�حب تحتدم يف افق غائم  ،اليرون جمرته إألّ اذا المست
اكفهم املبرصة .
ووحدي ايضا ً اس�ائل هلوس�تي  ،أما آن لك ان تعقيل
ي�ا ابنة ال  ....ع�دم  ،تغرفن هيبة املنط�ق  ،قبل العثور

�سالم �سادق

س�أب ُّر بوع�دي  ،فكما العادة ه�ا انا وح�دي  ،انتظر
كابوس�ا ً لم يوفق يف املجيء ليلة البارحة  ،سأكتب اسمي
وعنوان�ي واتركه ل ُه ع�ىل الطاولة  ،وان نس�يت ان ادرج
رقم تلفوني  ،فربما كان ذلك افضل ،لئال تشغلني نداءات
ٌ
مالك يحرس ُه ،او غريب تشققت
متأخرة من ش�يطان له
حنجرته شعرا ً
ُ
فهجره النعاس  ،فأخذ يرصخ من التلفون
من اجل االقامة يف الحب.
وس�أهييء حقيبتي كما لو انني ساسافر غدا ً فجرا ً ،
ألخدع الطرقات التي التعود بي اطالقا ً اىل نقطة االنطالق
 ،واملحطات التي تلفظن�ي اىل مطاعم االرصفة وتوزعني
عىل خرائط الجوع يف املدينة .
س��أضطرب عندما اصادف اول رشطي يف الساحة ،
فاوراقي الثبوتية ليس�ت عىل مايرام  ،لكني اطمنئ نفيس
ب�ان كلبه ليس مع�ه ،وبانني احب ال�كالب التي التعيص
اوامري وهي تحس ذلك جيدا ً بالسليقة ِوتلحس قدمي.
ها انا وحدي اقتفي اثر حلم معطوب  ،واغرر بنفيس
لكي اقتنص لحظة اقول فيها لس�ائقة الباص كم ساعة

عىل نافذ ٍة ترشف عىل مخدع الكارثة  .حراسها يف سبات ،
وقساوستها يطعمون الله خبزا ً مرّا ً ويضحكون من كثرة
بصاقه الذي يس�قط ليغس�ل رؤوس�هم املحشوة بالقش
من خوائها .
ه�ا انا وحدي عاريا ً  ،امامكم اقف اآلن  ،اطوي ثيابي
كتاريخ من االوه�ام مصاب بأرضة
املبتل�ة عىل نف�يس ،
ٍ
اللن�كات املهرئة  ،الينافس نض�ارة قميص بلون خمري
اهدتن�ي اي�اه حبيبتي التي اضح�ت تاريخ�ا ايضا  ،كي
ُ
لست مدعوا ً ل ُه .
اتبعها متسلالً لحفل تنكري
ه�ا انا ذا وحدي وس�أظل كذلك طاملا الله يف وحدته ِ ،
ً
غامضة
يغم�ض عينيه ليغفو يف س�مائه  ،فتلوح االقمار
مثل�ه  ،ظيل اليجي�د الرصاخ ليزيح عن وجه�ه الجدران ،
ْ
إهرب فان
وش�بحي متهور عىل عكيس  ،كطف ٍل قالوا ل ُه:
االشجار ستتبعك  ،لتكون نبيا ً  ،لكن ُه نيس ما كان بوسعه
ان يفعل ُه فصعد الس�اللم باتجاه السماء ونيس االشجار
خلف ُه حائرة هناك  ،التعرف طريقها.
ً
ُ
الرساب ليس جمي�ال  ،لو لم
في�ا صحارى الوح�د ِة ،
تكوني العطش القاتل .

وفـــاء قطة مورتنســــون

ولم ُن ِّ
غري عادا ِتنا
َ
مر
يف
ِ
احتضان الج ِ
والبكا ِء عىل خ َّديْه
بدمع أسود ...
ٍ
******
مخ ِت ٌ
لف ُ
لون هذا ال ُع ْش ِب
َّ ،
َ
َ
َ
َّ
فالذين يتمددون علي ِه
التخضُ
َّ
مالب ُسهم البيضاءُ
ِ
َ
والرغبة للرُّعا ِة
،
َ
يف َت ُّ
َ
عق ِب أغنامِه ْم علي ِه
كي التنو َء ُ
نايات ُه ْم
ْ
ِبموتِ َّ
ام
رس ٍ
َي ُش ُّح األَ ْخ َ ُ
ض يف ُفرشا ِته ...
******

قسّ �م الكوني البناية حيث كان يقبع ال�راوي إىل طوابق ثالثة،
طاب�ق يرم�ز للواق�ع يف ليبيا ,يف تل�ك املرحلة يمث�ل الطابق العلوي
نظ�ام الق�ذايف ،وقد ألصق ب�ه كل املنكرات والطابق األوس�ط يمثل
الش�عب الليبي ،وهو الطابق املتوسط بن النظام والثوار ،وهو من
تس�كنه املرأة «س�درة» ومع طفليها والتي تتعرض بحسب الراوي
إىل اس�تباحة رج�ال النظام بالرغ�م من أنها كانت يف مركز ش�هوة
الث�وار الذين أظهرهم مخلوقات نورانية لم تكن تحتاج إال ألجنحة،
وهو هنا يناقض نفسه يف مكان آخر وهو يتحدث عنهم حيث يقول
ع�ن بعض فصائلهم« ...فقد جربت أن أي اجتهاد يف حضورهم هو
مخاطرة كب�رية ألن تهمة منكرة كالكفر هي فزاعتهم التي يرمون
به�ا كل من خالفه�م رأيا ً أو اجتهد باس�تخدام عقل ل�م يكن يوما ً
حك�را ً عىل أح�د وكان بالوس�ع التس�امح إزاء تحجره�م وتجاهل
األم�ر لو لم تكن تهم�ة كهذه الحجة الوحيدة الت�ي تبيح التصفية
الجس�دية من دون اللجوء إىل قضاء ظنا ً منهم أنهم ينفذون مشيئة
الرب وإذا سمحت لنفيس باالختالف معهم بل بالشجار مع بعضهم
ح ّد القطيع�ة إال أن الواجب يدعوني ألن أعرف لهم بالبس�الة ال يف
الدف�اع عن معتقداتهم فق�ط وإنما يف حب هذا اللغز الذي نس�ميه
وطناً».

ي�ربر الكاتب لنفس�ه يف الرواية قتل أخيه ملج�رد أنه يف الخندق
اآلخ�ر ،وملجرد أنه دافع عن قناعاته كما يدافع ثواره عن قناعاتهم
بالتصفية الجسدية وهو خدع كما قال يف الرواية« :خدعوني فقالوا
إنه انش�ق كما انش�ق أغلب ضب�اط الجيش» فاضحا ً بذل�ك اللعبة
اإلعالمية الكبرية التي كانت وراء ثورة الناتو ،وليس�ت ثورة ش�عب
ليبيا.
يحف�ر النف�ق وينج�ح الف�رئان بالوص�ول إىل بناي�ة الضمان
والس�يطرة عليه�ا ،ويوحي لنا بذل�ك بانتصار الث�ورة ،لكنه يلمح
يف نهاي�ة الرواي�ة إىل حقيقة م�ا آلت إليه األحداث ولو بش�كل عابر
«لق�د فجعني ما آلت إليه املآل بعد كل ه�ذه القرابن لقد رأيت بعد
ً
أناس�ا يتجاهلون القيمة ويتقاتلون يف س�بيل الفوز
تحرير األحالم
بالغنيمة.»....
عىل املس�توى الفن�ي ال ينجح الكوني يف تش�كيل بن�اء درامي
للح�دث وهو يفتق�ر إىل واقعية الحدث ،ألنه كان ي�روي من وجهة
نظره كمنترص«فالتاريخ يكتبه املنترصون» مستخدما ً ضمري األنا
عىل طول الرواية ليضيف وس�يلة أخ�رى لإلقناع غري الروي بالنظر
والكتاب�ة ،فهو يغف�ل أمرا ً مهما ً ج�دا ً ليس خافيا ً ع�ىل أحد وليس
رساً ،وهو العام�ل الخارجي يف نجاح هؤالء الفرئان كما وصفهم يف
اإلطاح�ة بنظام القذايف ،وهو أكثر من أربعمئة طلعة قام بها الناتو
عىل مدى س�تة أش�هر مع قصف ل�م يتوقف للبن�ى التحتية الليبية
واألماك�ن املزدحم�ة بالس�كان راح ضحيته�ا اآلالف م�ن الليبين
األبرياء الذين لن ينالوا من الغنيمة ش�يئا ً سوى الدمار الذي ستأتي
رشكات إعمار أجنبية لتزيله واللعبة باتت واضحة .

تل�ك البناية الت�ي أراد أن تكون رمزا ً للرصاع يف ليبيا ،وهنا الس�ؤال
الذي يطرح نفس�ه لم أجرى الكاتب عملية االختزال الكبرية للواقع
ال�ذي كان عىل م�ا أعتقد أغنى بكث�ري مما وصف�ه ،فهناك فصائل
وأح�داث كثرية كانت تس�تحق الحديث ،ألن ما ح�دث عىل ما أعتقد
كان أك�رب وأغنى بكثري مما ح�اول الكاتب توصيفه  ..وهو الروائي
ال�ذي أس�س تجربت�ه اإلبداعية ع�ىل ح�وار عميق مع م�ا تبقى يف
ذاكرته وجسده من آثار الخيال الثقايف الشعبي الخاص بمجتمعات
الط�وارق يف الصحراء الك�ربى التي ينتمي إليها ..ه�ذا الحوار الذي
يس�تند إىل خلفية معرفية حديثة واس�عة وعميق�ة تمثلها الكاتب
يف س�ياق انفصاله ع�ن بيئته وثقافت�ه األصلية الت�ي ارتحل عنها
وتفاعل عربها مع ثقافات ش�تى ,ما مكنه م�ن تملك رؤية جديدة
لذاته ومجتمعه وعامله..
ه�ل أراد الكون�ي أن يكتب التاريخ ال�ذي يريده يف تلك املرحلة
قب�ل أن يكتب�ه آخرون ف�ريوون حقائق أخرى ألن«م�ا لم يكتب لم
يوج�د» ...وه�ل أراد بذل�ك أن يمج�د للمرحلة املقبل�ة من دون أن
يع�رف تداعياتها مع تلميحه إىل بعض ظواهرها الس�لبية يف نهاية
الرواية كما ذكرت.
نح�ن بالتأكيد ال ننتظر من مثقفينا الحياد كما ال ننتظر منهم
أن يقف�وا يف صف ضد آخر ..كل م�ا نريده منهم كلمة حق فهي ،ال
ش�ك قد تس�اهم يف كتابة تاريخ مختلف ال يمرر األكاذيب ...تاريخ
يكتبه املهزومون كما يكتبه املنترصون.

امربو�س بيري�س
ترجمة :حيدر ح�سني علي
()1
حيث الكفن االحمر سجي هناك ليالمس وجهه زجاج
التاب�وت ولتقال فيه كل كلمات الرثاء ,وضع جس�د جون
مورتونس�ون,الذي ت�ويف صاحب�ه بعد ش�هور طويلة من
الرصاع مع امل�رض واالحتضار ,لوهلة بدا الوجه من تحت
زجاج التابوت ش�احبا ً واالبتس�امة الخافتة مرتسمة عىل
محياه ما جمل قليالً من منظره الكريه.
انه�ا الثاني�ة م�ن بعد الظه�ر ,كل الرتيب�ات القامة
الجن�ازة ق�د تمت كم�ا اوىص به�ا الراحل .ب�دأ االصدقاء
بالتجم�ع اللقاء نظ�رة الوداع االخرية عىل جس�د الصديق
وتقدي�م ف�روض االحرام ل�ه عىل الرغ�م من ان�ه لم يعد
بحاجة اىل كل ذلك.
مابق�ي عىل قيد الحياة من اف�راد االرسة بدأ بالتقاطر
ليق�ف دقائ�ق مع�دودات ق�رب التاب�وت للن�دب والنواح
ع�ىل املي�ت وه�و ام�ر ال يعرب ع�ن وفائه�م الت�ام لجون
مورتونسون.
لس�اعة واحدة من اصل س�اعتن خصصتا ملراس�يم
التابن ,اس�تمر االصدقاء بالتوافد ,وبعد ان قدموا املواساة
والع�زاء لالق�ارب انس�حبوا ليجلس�وا حيث جل�س باقي
املع�زون يف القاع�ة التي تحت�وي التاب�وت ,تاركن املجال
لالقارب ليذرفوا الدمع يف هذه املناسبة التعسة.
ه�ا قد ح�ض الوزير لياخ�ذ بيد ارملة مورتونس�ون
ليتقدم�ا الحش�د يس�بقهما نواحها ون�واح االخرين ممن
امتلئ�ت بهم القاعة .وصلت االرمل�ة املفجوعة اىل التابوت

تاركة وجهها يالمس الزجاج البارد للحظة ,ثم اخذها بعد
ذلك برفق إىل كريس لتجلس قرب ابنتها.
بدأ القس�يس مراس�يم تاب�ن امليت بح�زن وانحناء,
بصوت�ه الكئيب الذي امتزج بالنش�يج ليب�دو االمر وكأنه
مشهد زهرة ذابلة مصاحب لصوت مد وجزر بحر عابس.
كلم�ات القس�يس رافقتها تح�والت مناخي�ة مرعبة,
أم�ى الي�وم كئيبا ً واكث�ر ظالم�ا ً وكأن الغي�وم الرمادية
تجمعت يف إش�ارة خفية تبن حزن الطبيعة عىل فقد جون
مورتونسون.
حينم�ا انهى القس�يس تأبينه والصالة بدأ املنش�دون
بتالوة االناش�يد واخذ حاملو التاب�وت مكانهم قربه .هذه
هي اللحظات االخرية لجسد امليت مع ذويه ,ذهبت األرملة
إىل التابوت .وضعت نفس�ها فوقه ونشجت بهستريية.,ثم
تنح�ت جانبا ً لتزداد كآبة  ,وفيما كانت عيناها تبحثان عن
وجه امليت اسفل الزجاج.اخذ الوزير مكانه قربها ليقودها
بعيداً ,ألقت ب�ذراع الوزير جانبا ً واخ�ذت ترصخ وتراجع
لتسقط اىل الوراء فاقدة الوعي.

()2
بدأ النادبون بالتدافع أمام التابوت ,األصدقاء تبعوهم
وخالل ذل�ك الوقت كان ثالثة من األصدق�اء مرعوبن من
النظ�ر إىل وجه امليت .بدأوا باالبتعاد فج�أة .اندفع احدهم
والرعب يتملكه هاربا ً من هذا املشهد الفضيع فتعثر ووقع
ع�ىل التابوت بقوة كرست احد املس�اند الضعيفة للتابوت.
سقط التابوت اىل االسفل وتحطم الزجاج اىل قطع صغرية.
يف تلك اللحظة زحفت قطة مورتنس�ون ببطء خارجة من
التابوت وثبت إىل األرض جلس�ت تنوح بس�كون وتمس�ح
انفها وفمه�ا القرمزيان لتميش بعدها خارجة من القاعة
بكربياء وعلو.
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كزار حنتوش..والقصيدة الضائعة7/

"إىل األصدقاء أدب�اء الديوانية إلصدارهم
مؤلف�ات ك�زار الش�عرية الكامل�ة"
1
" كيف فقدته ذلك الفتى
ه�ل ض�اع يف
الزحام!..؟
ِ
هل أخذته  ،القاطرات ،
واملعاط�ف والس�فن!..؟ " -رس�مية
محيبس
****
ُ
"لن َي َ
الحزن
نفع
َ
ينفع الندمُ
ولن
ُ
ْ
وال القصيدة التي هي يف الدم
س َ
وحيدا ً َ
تذه ُب
َّ
كنجم تائ ٍه يف النار
ُعريك مَ َع ْك
ُ
ُ
والكفن الذي سيبىل
سيعو ُد خاليا ً
ُ
حتى النعش
من رائحة املوُت" -احمد الشهاوي
ذات مساء شتوي سبعيني  ،دخل املقهى
القاص(الياس املاس محمد) ونحن نخوض
يف ش�ؤون أدبية  -فنية وثقافية وسياس�ية
عامة ،وعىل وفق ما أتذكره اآلن  ،كنا نجلس
َ
متقاربني :عبد الكريم كاصد ومهدي محمد
ع�ي ،وال�ذي ث�وى يف إح�دى مقاب�ر حلب،
ومصطف�ى عبد الله،نزيل مق�رة القنيطرة
باملغرب ،وجميل الش�بيبي ومحمد سعدون
السباهي ،وكاظم األحمدي ،النائم يف مقرة
وادي الس�ام يف النج�ف  ،وعب�د الحس�ني
العامر،وعب�د الخالق محم�ود ،الذي يرقد يف
مقرة الحسن البرصي بالزبري  ،واملغدور يف
بريوت  ،ذياب كزار -أبو رسحان ، -وسلمان
كاص�د ،كان حينه�ا طالبا ً يف كلي�ة اآلداب/
جامعة البرصة  ،وعبد املحس�ن براك،ضيف
مقرة الغرباء بعمان ،واملغرتب حاليا ً احمد
أمني -أب�و عاط�ف، -ومجيد جاس�م العي
وودود حمي�د ،والتش�كيي الراحل يف الغربة
أي�اد صادق وأن�ا ،وبعض األصدق�اء  ،ممن
ال تس�عفني الذاك�رة عىل تذكره�م جميعاً،
فمع�ذرة له�م .وق�ف (الي�اس) يف منتصف
ُ
نظرت
املقهى ،وخلفه شاب ،أسمر البرشة،
إلي�ه  ،هالن�ي أول األمر ش�عر رأس�ه الذي
اعتق�دت ان�ه ل�م يضع املش�ط علي�ه ربما
ألس�بوع وأكثر ،ثم عيناه الصغريتان اللتان
تش�بهان عيني نرس،وح�ذاؤه الذي خمنت
ً
إضافة إىل
تماما ً انه لم يصبغه مذ اش�رتاه،
انه ل�م يكن قد وضع يف قدميه جوربني ،مع
أن ال�رد قارس بعض ال�يء .قال (الياس)
وهو يش�ري إليه :كزار حنت�وش .ولم يضف
شيئاً .تعالت أصوات الرتحيب ،وتم التعارف
برسعة.اذكر انه منحن�ي قبلة حارة بادلته
إياها بس�ب من انه وأنا  ،وبحكم املصادفة،
كن�ا نلتقي غالب�ا ً عىل الصفح�ات الثقافية
يف طريق الش�عب ،والفكر الجديد ،والتآخي
والجمهوري�ة والثقاف�ة الجدي�دة  ،دون أن
نتع�رف ع�ىل بعضنا .بع�د أكثر من س�اعة
غادر الجميع  ،وبقينا وحدنا .اقرتحت عليه

الجول�ة املعتادة ،فرح�ب مرسوراً.ثم القينا
بأنفس�نا يف أق�رب مكان،للمتع�ة الريئ�ة،
املحرمة اآلن تماما ً يف البرصة،تلك املتعة التي
ُتص ّعد اللغة اإلنس�انية الحميمة املش�رتكة.
علمت منه انه ُنس�ب للعمل،بوظيفة مَ ّ
ساح
 ،يف مديري�ة ط�رق البرصة،وان�ه يذه�ب،
صباحا ً ،بس�يارة الدائرة  ،للعمل يف مرشوع
تبليط طريق الفاو -برصة ،و يس�كن يف دار
اس�رتاحة الدائرة ،م�ع قلة من املهندس�ني
ومعاونيهم.ثم طلبت منه ش�يئا ً من الشعر
فأعطان�ي الكث�ري من�ه .م�ذ تل�ك الليلة لم
نفرتق  ،إال عند إجازاته الشهرية التي يقيض
بعض�ا ً منها بني الديوانية وبغداد.اس�تطيع
أن أؤك�د أن ك�زار قد حمل مع�ه إىل البرصة
،ع�ادة التس�كع يف طرقاتها ،بع�د خروجنا
منتش�ني من ن�وادي الفن�ون أو التعارف أو
نقابة املعلم�ني،أو جمعي�ة االقتصاديني أو
بع�ض األماك�ن الجميلة يف ش�ارع الوطني
عند انتصاف الليل  ،واىل الس�اعات األوىل من
الفج�ر ،وانه فرضها َّ
عي،أوالً ،ثم حببها إيلَّ،
مقرتحا ً مبيتي معه يف دار االس�رتاحة ،كون
س�كني بعيدا ً عن مركز املدين�ة ،وليس ثمة
وس�ائط نقل تنقلني إليه يف تلك الس�اعات.
عادة بعد الثانية فجراً ،ال احد يف س�احة(أم
ال�روم) غ�ري بع�ض املترشدي�ن  ،الذين ال
م�أوى له�م  ،يفرتش�ون أرصفة الس�احة
نيام�اً ،و كزار وأنا وال�كاب  ،التي اعتادتنا
،وه�ي تبحث عن طعامها يف أكوام النفايات

للبرصة .فأعلق بس�خرية :انه يش�م رائحة
أس�افك في�ك ،ل�ذا ت�راه يتبع�ك ،و يحب�ك
َ
ويودك بشكل (كلبي) .تعرضنا ألسئلة عدة،
م�ن الح�راس الليليني ،وكذلك م�ن دوريات
رشطة النجدة ،ثم ألفونا  ،بعد أن تأكدوا من
هوياتنا ،وأدركوا متعتن�ا الليلة الريئة تلك.
كنا نصل إىل دار االسرتاحة مشياً ،ويف بعض
املرات يتك�رم علينا أفراد رشط�ة النجدة، ،
الذين اعت�ادوا علينا ،فينقلوننا بس�يارتهم
قريب�ا ً من دار االس�رتاحة  ،وعند نزولنا من
الس�يارة يعلق كزار س�اخراً ":هؤالء ارشف
رشط�ة يف الك�ون .ويكمل :تأك�دت فعاً إن
الرشط�ة يف خدم�ة الش�عب" ,فأضي�ف":
ً
لي�ا فقط" .عن�د وصولنا الس�اعة
لك�ن..
الثانية فجرا ً  ،أو أكثر من هذا الوقت أحياناً،
يذهب كزار للنوم عىل سطح البناية الفخمة
و التي تقع يف منطقة "الطويس�ة" ،رافضا ً
املن�ام معي يف الغرفة املخصص�ة له  ،والتي
تحت�وي عىل مكيّف "االركندش�ن" النادر يف
ذلك الزمان ،ت�اركا ً إياي  ،يف غرفته متنعما ً
بنس�ائم هوائه الباردة جداً ،بينما هو يغرق
يف الري�ح الرشقي�ة ورطوبته�ا املعروف�ة يف
الب�رصة .كان ك�زار ينه�ض م�ن الن�وم يف
الساعة الس�ابعة صباحا ً برسعة وحيوية ،
لتقله سيارة الدائرة ،إىل عمله الذي يبعد عن
مركز املدينة مس�افة ()52كم  .بينما أبقى
نائم�ا ً إىل وقت متأخ�ر،أو اقرأ يف غرفته ،الن
عمي يبدأ يف الس�اعة الواح�دة ظهراً .حاول

بذلك فلم يس�تجيبوا نهائياً ،واألكثر من هذا
رفضوا حتى مشاركته يف الجلسات الشعرية
املفتوح�ة و الت�ي تقيمه�ا دور الثقاف�ة
الجماهريي�ة  ،يف املناس�بات العامة ،بحجج
واهي�ة وتافهة ،منها انه غري معروف أوالً!!.
وهو لي�س من أدب�اء املدينة ثاني�اً!! .بينما
كانوا يخصون أي أديب  ،مواليا ً لهم ،و قادم
إىل الب�رصة بجلس�ة ثقافي�ة ترافقها حملة
إعان�ات يف املدينة مكثف�ة حولها  .وعندما
أخرت�ه بذل�ك لم يعب�أ كزار بهذا الش�أن أو
يع�ره أي اهتم�ام نهائي�اً .بع�د نهاية عام
قت الدنيا َ
وغر ْ
َّ 1978رش ْ
َّبت بنا  ،وب ِغرينا من
األصدقاء  ،واملعارف:
" فا يمكن البتة املراهنة عىل النيات
أو تعليق الكثري عىل اآلمال املجردة
.....
لقد ُقيض األمر
وال سبيل لاستدارة أو الرجوع
لقد دفع الحساب سلفا ً
.....
فالذي كان  ...كان
والذي قد جرى ...
قد جرى  -"...حسني عبد الطيف
2
يف املرب�د الثالث املنعق�د بتاريخ 17-15
نيس�ان  - 2006دورة الش�اعر عبد الكريم
كاص�دُ -كلف�ت برئاس�ة تحري�ر جري�دة
املهرجان  ،وألول مرة عر تاريخ مهرجانات

التي تعج به�ا الس�احة  ،وكان احد الكاب
بمرح :انه
يتبعن�ا أينما نذهب فيقول ك�زار
ٍ
م�ن س�الة األج�داد النازح�ة م�ن الدغارة

بعض أدباء السلطة يف املدينة استمالة كزار
نحوه�م  ،وعندما تلمس�وا صدوده عن هذا
األم�ر  ،وردوده املفحمة والواضحة عليهم،
امتنعوا عن إقامة جلس�ة شعرية له يف دور
الثقاف�ة الجماهريي�ة  ،وم�ع أنن�ا وبحكم
ترددن�ا عليه�ا ومس�اهماتنا يف الجلس�ات
الثقافي�ة طرحنا عليهم مس�ألة تخصيص
جلس�ة ثقافية خاصة ب�ه  ،ال بل طالبناهم

املرب�د ،تتألف الجريدة م�ن ثماني صفحات
وبالحجم الكب�ري .يف ليلة املهرج�ان الثانية
زارني كزار بعد الس�اعة الواح�دة والنصف
ً
لي�ا  ،يف مق�ر الجري�دة  ،بملح�ق فن�دق
املرب�د ،فوجدن�ي اعم�ل والتع�ب واإلرهاق
َّ
عي .بعد امل�زاح واملناك�دة األخوية
بادي�ان
واالس�تذكار .رغ�ب يف أن ان�رش ل�ه قصيدة
يف جري�دة املهرجان .رحب�ت جدا ً بذلك ،فتح

�شعر

لـله وقـفتك
الرادقي
ترجمة  :م�شطفى ِ
أعن االبا يرىض الحسني عدوال
وه�و ال�ذي أن�ف الدنية قائا

ان�ا م�ا خلقت الن أعيش ذليا

وانا ابن أعراق الثرى من هاشم

وأع�ز م�ن تحت السماء قبيا

ف�اذا ت�حداني وه�اجم منعتي

ع�ات شهرت الصارم املصقوال

ودف�عت ن�فيس ل�لمهالك قائا

ال ع��ز اال أن ت�موت ق�تيا

ل�ست الحسني وليس حيدرة أبي

ان ل�م أش�ق اىل الكفاح سبيا

وأخض غمار املوت يتبع بعضها

ب�عضا وت�عرت ال�سيول سيوال

أأه�ون والرشف االصيل يلفني

ب�ردا وي�عصب م�فرقي اكليا

واب�ي ع�ي م�ن تردي بردة

ل�لفخر ت�لثمها ال�نجوم ذي�وال

واالم ف�اطمة التي يف القرط من

ع�رش ال�مهيمن كانت القنديا

وأن�ا ال�ذي ه�ز املائك مهده

ول�ظهر اح�مد كم غدا محموال

ول�كم ت�نشق وفرتي ريحانة

ط�ه وق�بل م�بسمي تقبيا

أح�سني للدين الحنيف ولابا

وك�اهما ل�ك قد غدا مكفوال

ج�ردت عزمك ثائرا وشحذته

س�يف أغ�ر وساعدا مفتوال

فوقفت اذ عبس الفوارس باسما
ل�له وق�فتك ال�تي كم للورى

وت�هز فيها الصارم املصقوال
أده�شت ال�بابا ب�ها وعقوال

*عراق
عراق
اقلب
قارع
احذف العني
 ....راق
احذف الراء
هنا مربط الديناصور
..........
..........
ّ
عي
الراء سيف
ملاذا تريد انتزاعه
من العراق
 .أيها العاق
*عبد الله كوران
أنت شجرة بلوط يف كردستان
أوراقها قصائدك
عصافريها غناؤك
ثمارها التي نثرتها عىل الجبل
حياتك
كبلوطة أودعك الثرى
وه�ا أن�ت ثاني�ة ش�جرة بل�وط وارفة
الضوء
والعصافري والثمار

ُ
َ
السور َيايل
ا"
ر
ب
و
ك
"
ع
م
جت
ْ
ُّ
َ
ُّ

عبد الكرمي �شادق
والخسف هل يرىض عليه نزوال

دفرتا ً مدرسيا ً  ،كان مع ُه  ،واستل منه ورقة
وضعها بيدي ،كان�ت قصيدة نثر تتألف من
خمسة عرش بيتا ً أو ربما أكثر .ما استوقفني
يف القصي�دة عنوانها أوالً !؟ .وعندما قرأتها.
قل�ت له :من غري املمك�ن أن انرشها  ،وهي
بهذا العن�وان واملتن !؟ .أوضحت له  :إن مَ ْن
تحم�ل القصي�دة اس�مه  ،جزء م�ن تاريخ
العراق الس�يايس-االجتماعي ،منذ منتصف
العرشيني�ات  ،وهو مناض�ل عنيد ومعروف
ون ُ
عىل املس�توى العربي وحتى العاملي َ ،
رش
القصي�دة وم�ا فيه�ا وه�ي تحمل اس�مه،
سيضعني أمام بعض أعضاء الهيئة اإلدارية
لاتحاد وهيئة املهرجان بحرج  ،إذ إن شاعر
املهرجان  ،وأنا ُ ،نحس�ب عىل جهة سياسية
معينة  ،و مَ ْن ُك ْ
تبت القصيدة ألجله ،وتحمل
اسمه  ،هو من قادتها التاريخيني املعروفني،
منتم ،
واملؤسس�ني كذل�ك .وم�ع أنني غ�ري
ٍ
تنظيمي�اً ،لهذه الجه�ة السياس�ية حالياً،
ولكنني محس�وب عليه�ا  ،وأترشف وأفخر
بذلك .إضافة إىل أن القصيدة ُتعطي إشارات
ودالالت واضح�ة وال لبس فيها  ،عن إحداث
ووقائع غري متفق عليها من قبل تلك الجهة
السياسية ذاتها !؟ .وما زالت محط اختافات
واجتهادات وتقوالت ،بعضها جارح وقاس،
ووجهات نظر متعارضة متعددة ومتضاربة
حت�ى اآلن!؟ .وس�يحرجني ه�ذا األم�ر جدا ً
أمامها،أو قد يفرس بسؤ النوايا املبيتة  ،منك
وم�ن قبي كذلك تجاهها ،و ه�ذا األمر أكثر
أهمية بالنسبة يلَّ من سواه .ورجوته بمودة
أن يعفين�ي من نرش ه�ذه القصيدة  ،لكني
س�أحتفظ به�ا ،وربم�ا س�أنرشها يف وقت
مناس�ب ،عىل أن اكتب مقدمة بسيطة لها.
وافق كزار عىل ذلك ،وأعطاني قصيدة قصرية
 ،فطالبت�ه بقصي�دة ثاني�ة .ونرشتهما ،يف
العدد الثاني م�ن جريدة املهرجان ،ويف أعىل
الصفحة السادس�ة م�ع صورت�ه  ،أما تلك
القصي�دة الت�ي لم انرشها  ،ف�كان عنوانها
(زك�ي خريي) ،وتركتها ع�ىل املنضدة ،التي
كانت بيني وبني كزار .بعد مغادرته الغرفة،
َب ْ
قيت القصيدة ع�ىل املنضدة ،دون أن انتبه
لها حينها ،واختلطت مع عرشات املسودات،
الت�ي مزقته�ا  ،بعد ذل�ك ،النتف�اء الحاجة

إليه�ا ،عند إكم�ال الع�دد األخ�ري -الرابع-
وإرس�اله إىل املطبع�ة  ،وكان مخصص�ا ً يف
غالبيت�ه لش�اعر املهرجان/عب�د الكري�م
كاصد ./ك�م أحس ،اآلن ،بالن�دم والحرسة
والخس�ارة  ،عىل فقدان قصي�دة كزار تلك ،
يف غم�رة العمل وازدحام�ه ومنغصاته التي
َّ
عي
تمتد إىل الس�اعات األوىل م�ن الفجر ،إذ
أن أنس�ب أحد الزماء م�ن املحررين ليقوم
بتغطية آخر فعاليات نشاطات اليوم املربدي
الطويل ،وهي الجلس�ات النقدية والبحثية ،
ً
عادة بعد الس�اعة التاسعة
التي كانت تعقد
والنصف لياً  ،عىل قاعة فندق املربد  ،وتمتد
إىل الس�اعات األوىل من الفجر أحياناً .أدناه
القصيدت�ان اللت�ان نرشتهما ل�(ك�زار) يف
جري�دة مهرج�ان املربد الثال�ث  ،ولم ينرشا
ضمن أعماله الكاملة:

َأت الن�ور بباريس
قبل خمس�ني س�نة،ر ِ
جمعية تتألف من رسامني شباب،دنماركيني
وهولنديني وبلجيكيني،تحت إس�م"كوبرا".
وقد حدث ذلك با اكرتاث تام من األنتلجينسيا
الباريسية التي كانت تعتقد أنها املركزاألبدي
ّ
وتتش�كل تس�مية "كوب�را"
لعال�م الف�ن.
م�ن الح�روف الاتيني�ة األوىل للعواص�م
الثاث:كوبنهاغن ،بروكس�يل ،وأمس�رتدام
.وه�ي جماع�ة انحدرت م�ن الس�وريالية
الثورية،والت�ي يعت�ر الش�اعر البلجيك�ي
كريس�تيان دوترم�ون أح�د أه�م أقطابها
ومنشطيها.وقد فارق دوترمون الحياة عام
،1976عن س�ن السابعة والخمسني،بعد أن
َق َ
رص حيات�ه كلهاعىل خدمة " كوبرا"،وهو
اليوم موضوع س�رية جد متميزة لفراسواز
الالن�د تحت عن�وان "كريس�تيان دوترمون
بتكركوبرا"،إضافة إىل نرشأعماله الشعرية
مُ ِ
الكاملة،بتقدي�م م�ن الش�اعرالفرنيس
الكبريإيف بونفوا .وتب�دو صورة دوترمون
م�ن خ�ال س�رية فرانس�وازالالند،وكما
يرس�مُ ها الشاعربنفسه (متس�كع،مُ تصيّد
للفرص،ل�ص متواضع،وأحيان�ا عن�رص
مشوِّش -من رسالة إىل صديقه أليشنسكي
عام  .)1978وهوأيض�ا بوهيمي كبري،واثق
من عبقريته،عاشق مجنون،وغائص طوال
حياته تقريب�ا يف البؤس،كي النقول يف َعوَز
القرارله،ومتس�ول ناكرللجميل،ومتحمس
ألعم�ال رس�امي جماع�ة "كوب�را" الذين
ّ
نظم لهم ع�دة معارض،إضافة إىل صياغته
ُ
للمقدمات واألش�عار.كما ع�رف عنه وفرة
مراساته،وشغفه الش�ديد بالسفر،خاصة
إىل الدنم�ارك وبلدان الش�مال حيث عش�قه
للش�قراوات الجميات،وغالب�ا م�ا يتم ذلك
وه�و يف إفاس ت�ام .يقول يف ه�ذا الصدد":

أعي�ش بعلب�ة ش�قاء ضخمة ف�وق الرأس
والقلب" .تأثردوترمون يف بداياته الش�عرية
ب�كل م�ن إيلواروكوكتو،وس�افر م�رة إىل
ش�ارلفيل ليق�يض ليل�ة ف�وق قررامب�و.
وم�ن املع�روف عن�ه أن�ه كان يغت�اظ من
النج�اح اإلجتماع�ي واملادي ال�ذي يحققه
الرس�امون،إذ بفضله بلغوا املجد بينما ظل
هو فق�ريا ومغمورا .مما ترتتب عنه حدوث
َقطائ�ع عنيفة،وإع�ان لألحقاد،وتب�ا ُدل
للشتائم.حتى صديقه الويف أليشنسكي،أحد
األعض�اء األساس�يني يف التجمُّ ع،سيس�تاء
ابت�داء م�ن ع�ام ،1964لكن وكم�ا حصل
ُ
ها،س�تلقي
نفس
داخل الحركة الس�وريالية
ِ
أع�راض محاكم�ات موس�كوبظالها عىل
أعض�اء َتجمُّ �ع "كوبرا"،مما س�ينتج عنه
تب�ادل الطع�ون واإلقصاء،لك�ن س�تبقى
كل العنارصاألساس�ية مُ خلِص�ة لِكوب�را.
ويف الس�نوات األخرية من حياته ،س�ينعزل
دوترم�ون بإح�دى دور العجزة،بالق�رب
م�ن بروكس�يل(قبل األوان،ع�ن س�ن
الخمس�ني،حيث كان يكت�ب ويرس�م
بعصبي�ة واضط�راب) .ورغ�م إصابته بداء
السل،سيس�تمربقوة يف التدخ�ني وال�رشب
.وس�يحظى لوترم�ون ببع�ض اإلع�رتاف
بع�د أن نرشبدارغاليمارروايت�ه الوحي�دة
"الح َ
َ
ج�رة والوس�ادة" ع�ام .1955لك�ن
ه�ذه الرواي�ة لم تحق�ق النج�اح املطلوب.
ويف ع�ام ،1988أي عرشس�نوات بع�د
َ
دوترمون،ذكرروبريس�اباتييه يف
وف�اة
كتاب�ه "تاري�خ الش�عر"،بأن دوترمون هو
فق�ط صدي�ق إلي�ف بونفوا.وما مِ �ن كلمة
ع�ن دوترم�ون الش�اعر ،ال�ذي أصب�ح له
نفس�ه.
مج�رد دوريف كومب�ارس بونف�وا
ِ
ه�ذا األخري ال�ذي خصص له اليوم دراس�ة
خمس�ني()50صفحة،ضمن كتابه
تق�ع يف
ِ
الضخ�م " األش�عار الكامل�ة لِدوترم�ون".
وبهذا تم تكريس دوترمون كش�اعر .وكان

لوترم�ون وإي�ف بونف�وا قد التقي�ا بنفس
الفندق البارييس بس�احة سان ميشال عام
ُ
س�أذكركائنا
.1964وكت�ب بونفوا قائا" :
ظل ط�وال حياته أح�د أعزأصدقائي" .وأنْ
َيخ�ص شاعرشهريش�اعرا مغم�ورا بنص
داىفء ومؤث�ر ،فه�ذا ال َيحظ�ى ب�ه الجميع.
ويس�جل بونف�وا( :بع�د أن كان ربما طيلة
خم�س أو س�ت س�نوات -لِ ُ
نق�ل م�ن عام
 1964إىل ع�ام  -1952أح�د أبرزممث�ي
الفكرالطليعي،ومؤس�يس األس�لوب الجديد
يف فن الرس�م،أصبح خال سنوات أسفاره
ونص�ف عزلت�ه أح�د الش�عراء الحقيقيني
الذين ُيبدع�ون اآلن بالفرنس�ية،مضيفا إىل
التعبري الشعري ُبعْدا ً كاليغرافيا ً غريمُ توقع.
دوترمون هو أحد أصوات عرصنا).
يبقى أن هناك رشيكا مبتكرا لكوبرا،إىل

جان�ب دوترمون،هوالرس�ام الدنمارك�ي
أس�غر يورن.وإذا كانت هناك من " عبقرية
ِبكوبرا " ،فهو يورن .أس�غر يورن الذي مَ ّد َد
نشاط كوبرا داخل الحركة " الضد -راهنية
" ،وال�ذي كان رفق�ة غ�ي دوب�ور م�ن بني
أقطابها األساسيني.
جحفني،فمغامرة "
لكن ،دون أن نكون مُ ِ
كوبرا " كانت جماعية .لقد َ
رشع دوترمون
ُ
يف كتاب�ة تاريخ " كوبرا" من دون أن ينهيه
ْ
تجس�دت
أبدا.دون ش�ك ألنه،طوال حياته،
وب�ه حركة " كوبرا " ،وكان يس�تحيل
فيه ِ
علي�ه أن يض�ع كلم�ة النهاي�ة الش�ديدة
اإلنتحارية.
-----------عن (املاغزين ليرتير)
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السيارة الصاروخية اجلديدة تعمل بمحرك  8سلندر

" شيلبي" ..األرسع يف العالـم لعام 2013

س�تعمل الس�يارة الصاروخي�ة الجدي�دة
بمح�رك  8س�لندر س�عة  8,6ل�ر ،بزيادة
قدره�ا  600س�نتيمر مكعب ع�ن املحرك
الذي احتوت عليه س�يارات الجيل األول ،أما
عن قوة الس�يارة فتصل إىل  1350حصاناً،

بزي�ادة  150حصانا ً ع�ن املحرك األول وهو
ما سيس�اعد عى زي�ادة رسعتها القصوى
بمع�دل  13ك�م /س�اعة مقارن�ة بالجيل
السابق.
يض�اف إىل ذل�ك أن املحرك الجديد س�يدفع

الس�يارة ،التي يبلغ وزنه�ا اإلجمايل 1200
كجم ،لتص�ل إىل رسعة  100كم /الس�اعة
بعد  8,2ثانية فقط من بدء انطالقها.
وإذا تحدثنا عن السعر ،فمن املتوقع أن يتم
طرح الس�يارة املنتظرة بسعر يبدأ من 940

أل�ف دوالر ،وهو ثمن زهيد مقارنة بس�عر
بوجات�ي ف�ريون  SSال�ذي يبل�غ  2مليون
و 400ألف دوالر.

رونالدو يقتني سيارة جديدة عىل غرار مييس

Apago PDF Enhancer

يواص�ل مهاجم ن�ادي ريال مدريد اإلس�باني الدويل الربتغايل
كريستيانو رونالدو ،الس�عي وراء ولعه بالسيارات الفارهة
بعدما قام باقتناء س�يارة جديدة تشبه إىل حد كبري السيارة
التي اقتناها مييس مؤخراً.
واختار كريستيانو اللون األبيض بعدما قامت رشكة "أودي"
األملانية لصناعة الس�يارات بتسليم السيارات الجديدة لنادي
ري�ال مدري�د اإلس�باني يف حلب�ة غاراما ،وهو اللون نفس�ه
ال�ذي اخت�اره مييس عند رشائه س�يارته الجدي�دة من نوع
"مازيراتي س�رادا" ،والت�ي تحمل الرقم املمي�ز ( )1010يف
إشارة إىل رقم قميصه يف ناديه الكتالوني ومنتخب بالده منذ

أسابيع قليلة.
وحرض تسليم الس�يارات العديد من العبي الفريق باإلضافة
إىل مدير رشكة "أودي" يف إسبانيا مانويل كابايريو ومسؤول
رشكة أودي يف السوق األوروبية دانيال ويسالند.
تج�در اإلش�ارة إىل أن املهاجم الربتغ�ايل قام منذ أي�ام قليلة
برشاء س�يارة ماكالري�ن  12C Spider-MP4والتي يتجاوز
ثمنها  400ألف يورو ،حوايل نصف مليون دوالر.
وتتمت�ع ماكالري�ن –الت�ي بات رونال�دو أول م�ن يقتنيها-
بش�ك ٍل ريايض قوي وجذاب ،فضالً ع�ن األداء العايل واملتانة
املتناهي�ة .كما تحظى الس�يارة بس�قف متميز م�ن ناحية

التصميم والهندس�ية أيض�اً ،حيث تتوفر بهي�كل من ألياف
الكربون األحادية كاملس�تخدمة يف نسخة الكوبيه ،وبرسعة
فتح وطي ليست بالهينة تقدر ب� 30كم/س تقريباً.
وحافظت الس�يارة املكش�وفة  12C-MP4ع�ى نفس القوة
امليكانيكية للمحرك التى تقدر ب� 616حصانا ً واملستمدة من
محركها ثمانى اإلس�طوانات  V8سعة  3.8لر واملزود بزوج
م�ن الش�واحن التوربيني�ة املتصلة بنظام الدف�ع عن طريق
ناقل حركة ثنائي القابض  SSGذي  7رسعات.
وذكرت تقارير إس�بانية أن الس�يارة "مكالرين سبايدر" قد
كلف�ت رونالدو  400ألف يورو ،حيث م�ن املتوقع أن تتواجد

س�يارة رونالدو رس�ميا ً يف األس�واق بداية من شهر ديسمرب
القادم ،بعدما نال النجم الربتغايل العاش�ق للس�يارات رشف
النسخه األوىل منها.
ويمتل�ك النجم الربتغايل –بحس�ب صحيف�ة الالغازيتا ديللو
س�بورت -اإليطالية أس�طوالً فاخرا ً من السيارات الرياضية
الرسيع�ة والفاخرة .فإىل جانب الس�يارات التي قام برشائها
مؤخ�راً ،يمتل�ك رونالدو عدة س�يارات مميزة مث�ل فرياري،
بورش ،بنتيل ومرس�يدس ف�رياري  ،599إضافة إىل أودي R8
س�بايدر ،وتقدر قيمة الس�يارات التي يملكه�ا ب�أكثر من 5
ماليني جنيه إسرليني.

« »BMWالفئة الثالثة اجلديدة حتصد جائزة املقود الذهبي
يف ف�رة س�تة أجيال حققت  BMWالفئة الثالثة خمس�ة انتصارات ،فق�د حصدت الفئة الثالثة الجدي�دة جائزة «املقود
الذهبي  »2012التي تقدمها مجلتا «أوتو بيلد» و«بيلد أم زونتاغ».
واحتلت سيارة السيدان الرياضية املرتبة األوىل بني السيارات من الفئتني املتوسطة والفاخرة ،ففازت بذلك بهذه الجائزة
العاملية املرموقة للمرة الخامسة يف تاريخ هذا الطراز.
وقد حرض رئيس مجلس إدارة  BMW AGنوربرت رايتهوفر العش�اء االحتفايل الذي أقيم يف برلني مؤخرا لتس�لم الجائزة،
والذي علق بعد تسلمه الجائزة قائال« :أعتقد أن نجاح  BMWالفئة الثالثة يعود إىل أنها أساس فئة السيدان الرياضية من
الفئة املتوسطة وأنها تجسد بروعة شخصية  BMWمع أدائها
الديناميكي وفعاليتها وجاذبيتها».
أم�ا املرتبة الثالث�ة يف فئة «س�يارات
الكوبي�ه واملكش�وفة» ففازت
به�ا  BMWالفئ�ة
السادس�ة غران
كوبيه.

كذل�ك ،ف�ازت  BMWبجائ�زة املق�ود الذهبي لإلعالن» بع�د أن وقع اختي�ار لجنة الح�كام عى الحمل�ة BMW xDrive
التسويقية ،وتم تقديم الجائزة للرئيس التنفيذي للمبيعات يف  BMW AGإيان روبرتسون ،وبالتايل ،كانت  BMWاملصنع
األنجح يف منافسة جائزة املقود الذهبي لهذه السنة.
ومن�ذ ثالث�ني عاما ،فازت الفئة الثالثة بجائ�زة املقود الذهبي أكثر من أي طراز آخ�ر عى اإلطالق ،فقد بدأ
النج�اح ع�ام  ،1978تبعته جوائز أخرى يف األع�وام  1991و 1994و ،1998ويف ه�ذا الوقت أصبحت الفئة
الثالثة السيارة الفاخرة األكثر مبيعا يف العالم.
تجدر اإلش�ارة إىل أن الفئة الثالثة س�يدان الجديدة طرحت للبيع حول العالم يف ش�هر فرباير  ،2012وهي
تمت�از بمظهرها الري�ايض وبالرباعة الت�ي اعتدناها م�ن  ،BMWفضال
عى راحة يف القيادة ومس�احة داخلية تتفوقان عى الطرازات
السابقة.
وتكتس�ب الفئة الثالثة إطاللتها الالفتة بفضل
الخط�وط األنيقة الرياضي�ة والتصميم
املع�دل للقس�م األمام�ي ال�ذي
يتخلل�ه تواصل واضح بني
املصابي�ح األمامية

الثنائية وفتحتي الهواء الشهريتني من ..BMW
وتضم مجموعة الطرازات الحالية خمس نس�خ بمحرك يعمل بالبنزين وخمس�ا أخرى بمحركات ديزل ،عالوة عى طراز
 ،3 BMW ActiveHybridويتواف�ر نظ�ام الدف�ع الرباعي الذكي  xDriveيف أربعة ط�رازات ،وأطلقت الرشكة أيضا الفئة
الثالثة تورينغ.
أم�ا جائزة املق�ود الذهبي فتقدم
كل س�نة للط�رازات األكث�ر إثارة
للدهشة يف سوق السيارات ،ويتم
اختيار الس�يارات املش�اركة عرب
تصوي�ت يقوم به الق�راء وتقييم
تجري�ه لجن�ة حك�م مؤلف�ة من
س�ائقي س�يارات س�باق وفنيني
ومحرري�ن وس�ائقي اختب�ار
معروفني والذي�ن أجروا تقييمهم
هذه السنة عى  44سيارة.
يذك�ر يف ه�ذا الس�ياق أن ه�ذه
الجائ�زة تق�دم للم�رة الس�ابعة
والثالث�ني ،مم�ا يجعله�ا جائ�زة
الس�يارات األع�رق واألش�هر يف
أوروبا.
وقد خضعت الرش�يحات لجائزة
املقود الذهب�ي لإلعالن بدورها إىل
عملية اختيار صارمة عام ،2012
فع�الوة عى مس�ح القراء وتصويت اللجن�ة الحكم ،أخذ أيضا يف ع�ني االعتبار آراء خرباء
يف التواص�ل واختصاصي�ني إعالنيني معروف�ني ،ويف النهاية ،اخت�ار الجمهور والخرباء
عى حد س�واء حمل�ة « »xDrive Mountainالتي اعتمدتها  BMWلتس�لط الضوء عى
مناف�ع نظام الدفع الرباعي بالتحكم اإللكرون�ي  ،xDriveوكما قال الرئيس التنفيذي
للمبيعات يف  BMW AGإيان روبرتس�ون يف حفل تسليم الجوائز« :مكنتنا هذه الحملة
م�ن تحقيق زيادة الفتة يف عدد الس�يارات املجهزة بنظام  ،xDriveويس�عدنا أن تحقق
هذا املستوى من النجاح».
أم�ا  xDrive Mountainفه�و عبارة عن مكان وهمي تتغري فيه الفصول كل يوم ويطغى
علي�ه الطقس الرديء طوال الوق�ت ،ولجأت الرشكة إىل اإلعالن�ات التلفزيونية واإلعالنات
املطبوع�ة وامللصقات واإلنرنت لتبني كيف واجهت ط�رازات  BMWاملجهزة بنظام xDrive
العوامل املتغرية يف  xDrive Mountainومنحت سائقيها متعة قيادة كبرية يف الوقت ذاته.
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دعوة للشركات وأصحاب معارض السيارات

مــن هناك

اىل اإلخوة أصحاب معارض الس�يارات ورشكات التس�ويق كافة تدعوكم جريدة املستقبل العراقي
لإلع�الن عىل صدر صفحاتها امللونة الخاصة بعالم الس�يارات حيث تقدم لكم كل مايريض الذوق
ويس�هم يف تعري�ف املواطن بخدماتكم وجديد املع�روض لديكم ،وهي فرص�ة التعوض من حيث
الدقة يف التصميم والرسعة يف العرض .

أفضل  5سيارات عالية األداء في لوس انجلوس

ماليين الدوالرات لشراء سيارة "باتمان"
توق�ع الرئي�س التنفيذي لرشك�ة باريت جاكس�ون للمزاد العلني أن تباع س�يارة املسلس�ل
التلفزيوني الش�هري "باتم�ان" بماليني الدوالرات خالل الع�رض املتوقع لهذه
التحفة يف شهر يناير ،كانون األول العام .2013
ومن املتوقع أن يعرض دار باريت للمزادات العلنية
الس�يارة "األصلية" التي ش�اركت يف
أول ظه�ور ملسلس�ل
باتمان يف

مج�ال املزادات
السيارة األصلية املبالغ املالية
وجود العديد من النس�خ طبق
العالم.
ويش�ار إىل أن س�يارة الفيلم
الت�ي اش�تهرت باس�م
"باتموبي�ل" ت�م صناعتها
باألس�اس م�ن قبل رشكة
ف�ورد األمريكي�ة الع�ام
 ،1955ومس�توحاة م�ن
ط�راز لينكولني فوتورا،
قب�ل أن يج�رى عليه�ا
بعض التعدي�الت مثل
إطالق الن�ار والزيوت
باإلضاف�ة

ستينيات
ا لق�ر ن
ا مل�ا يض ،
أن
بع�د
ش�هد ت
دور امل�زاد
ح�ول العالم
عروض�ا لبيع
نس�خ من هذه
الس�يارة بيع�ت
بمئات اآلالف من
الدوالرات.
وع�ىل الصعي�د
اآلخر توقع عدد من
الخرباء والعاملني يف
العلني�ة ،أن ال تحقق
املتوقعة ع�ىل خلفية
األص�ل عنه�ا ح�ول

مع�رض لوس انجلوس الذي ابتدأ قبل ع�دة أيام يعد أحد أهم املعارض
التي تقام سنويا ً عىل مستوى العالم والذي تم الكشف فيه عن سيارات
جديدة تظهر ألول مرة.
ويف كل معرض يجب أن تكون هنالك سيارات ترسق الضوء عن غريها
وتك�ون ه�ي البصمة املمي�زة يف املع�رض  ،لذلك قامت بع�ض املواقع
االجنبية بتقيم الس�يارات وقاموا باختيار أفضل خمس�ة سيارات من
حيث االداء والقوة ,وإليكم القائمة :

مرسيدس SLS AMG Black Series
 SLS AMG Black Seriesهي السيارة التي تبدو عليها سيارات عاليه
االداء وه�ي اخ�ر التقنيات واخر ح�دود الق�وة واالداء التي وصلت لها
مرسيدس ,والتي تم تصميمها عىل أساس  SLS GT3الخاصة للحلبات
والس�باقات .ه�ذه الس�يارة تصدرت قائم�ة افضل الس�يارات وايضا
رسقت انظار الناس لها.

جاكوار XFR-S
جاكوار الجديدة هي أرسع سيارة سيدان تقوم جاكوار بإنتاجها وهي
تمتلك أقوى املحركات حتى االن لسيارة سيدان ,حيث تحتوي XFR-S
عىل محرك من  8اس�طوانات بقوة  542حص�ان ,واالجمل هو صوتها
الخارق والجنوني الذي يعرب عن قوتها.

إىل املع�دات
الح�ادة املس�تخدمة لثقب
إط�ارات الس�يارات الت�ي
تطارد باتمان.
ويذك�ر أن س�يارات األف�الم
الش�هرية تم بيعها ع�دد منها
الس�نوات املاضية بمبالغ مالية
كب�رية ،كان أبرزه�ا س�يارة
"اوس�تن مارتن دي ب�ي  "5التي
اس�تخدمت يف فيلم العميل الرسي
"جايم�س بون�د "،حي�ث بيعت ب�
 4.6مليون دوالر العام .2010

األملاين فيتل أصغر سائق يفوز ببطولة العالـم ثالث مرات

حقق األملاني سيباس�تيان فيتل
فورموال 1للس�يارات عىل حلبة
أصغ�ر س�ائق يف�وز بالبطولة
وجاء فيت�ل يف املركز الس�ادس
اللقب ،ألن منافس�ه اإلس�باني
الثان�ي متقدم�ا ع�ىل زميل�ه
وأنه�ى فيت�ل املوس�م يف املركز
ال�ذي جمع  278نقط�ة بنهاية
وتص�در الربيطان�ي لوي�س
م�ع الفري�ق قبل االنضم�ام إىل
يتمكن من التخل�ص من زميله

س�ائق فريق رد بول بطولة العالم لس�باقات
انرتالغ�وس يف الربازي�ل األحد ،وبه�ذا يصبح
لثالث مرات وعمره  25عاما.
بس�باق الربازيل وهو م�ا كان كافيا إلحرازه
فرناندو ألونسو س�ائق فرياري جاء يف املركز
فيليبي ماسا الذي حل ثالثا.
األول برصيد  281نقطة متقدما عىل ألونسو
السباق الذي زاده سقوط األمطار إثارة.
هاميلتون س�ائق مكالرين يف س�باقه األخري
مرس�يدس املوس�م املقبل الس�باق ،لكنه لم
غنسون باتون.

وانته�ى بالنس�بة إىل هاميلتون
الس�ائق األملان�ي ع�ىل عقوب�ة
أخ�رى ،لتنتهي آمال�ه يف صعود
وح�ل االس�رتايل م�ارك وي�رب يف
يف آخ�ر س�باق ل�ه م�ع فورس
وحق�ق ماي�كل ش�وماخر بطل
يف سباقه األخري قبل االعتزال.

بع�د حادث مع هالكنربغ يف اللفة  54وحصل
بس�بب الخروج من الحلبة والعودة إليها مرة
منصة التتويج.
املركز الرابع متقدما عىل هالكنربغ الخامس
انديا قبل االنضمام إىل ساوبر.
العالم سبع مرات املركز السابع مع مرسيدس

بورش كايمان
يمكن�ك الق�ول بأنه�ا هي أكثر س�يارة جذب�ت الحارضين له�ا وكان
النصيب االكرب من االهتمام.
كايم�ان الجيل الجدي�د منها ذو التصميم الس�احر واالنيق وبمحركها
الصغ�ري وقوتها العاليه وتكنولوجية بورش هي من أفضل الس�يارات
التي عرضت لهذا العام  .وبورش كايمان قامت بأضخم عملية تدشني
يف معرض هذه السنة.

فورد فيستا ST
ً
الس�يارة الصغرية الهاتش�باك ذو املحرك الريايض جذب�ت أيضا انظار

الزوار يف معرض لوس انجلوس.

فولفو  S60بوليس
 S60والتي تمتلك محرك من  6اس�طوانات بخط مستقيم وبسعة 3.0
لرت وبق�وة خياليه  508حص�ان ,صايف وكما قال�ت فولفو هذه اجدد
التقنيات التي قدمناها عىل مر الس�نني محرك صغري وبأداء عايل جدا ،
تس�تطيع  S60االنطالق من الس�كون اىل 100كم/س خالل  3.9ثواني
فقط وهذا ما جعلها مميزة داخل املعرض.
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املركز التجميلي يف اأربيل

إقبال كبير من الداخل والخارج ..وعمليات ناجحة بتكنولوجيا متقدمة
اأربيل /ب�سرى ال�سمري

كعراقيي�ن اس�تطعنا من خ�الل عملنا ف�ي مهنة الطب
أن نأتي به�ذه التكنولوجيا إلى بلدن�ا ,وأتمنى أن يكون
المرك�ز الرئيس للتجميل ف�ي بغداد أيض�ا وليس فقط
في أربيل والعمل لشفط الدهون يكون حديثا باألجهزة
الليزري�ة وليس بالعمليات الجراحية التي كانت من قبل
بالتخدير تجري في المستشفيات وتستغرق مابين أربع
إلى س�ت س�اعات ،بينما اليوم المدة ال تتعدى العشرين
دقيقة لشفط الدهون ,حيث يكون شفط البطن من غير
"خياطات".

اإقبال �سبابي كبري

أربيل مدين�ة تضج اليوم بالحركة ،وه�ي تعيش أيامها
في ثراء باذخ ،في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار عبر
عن نفس�ه في سلس�لة الفعاليات والنشاطات الثقافية
واالجتماعية والترفيهية ،فضال عن تنامي حركة البناء
واإلعمار وتقاطر المس�تثمرين أفرادا وشركات ،وتزايد
وتوسع المشافي والمراكز العالجية على أنواعها ومنها
مراك�ز التجميل ،بل واس�تقرار اغلب الكف�اءات الطبية
العراقي�ة والعربية في ه�ذه المدينة الت�ي ال تكاد تنام،
وفي إطار جولتنا ش�دنا احد مراك�ز التجميل المعروفة
في أربيل ..ولمعرفة هذا العالم الطبي الذي بدأ يستقطب
الن�اس ويطغى على اهتمام الرجال كما النس�اء  ،كانت
لنا وقفة مع الدكتور روند عثمان.

اأ�سباب عمليات التجميل

س�ألناه لماذا التجميل ،أليس ذل�ك نوعا من البطر ،أم أن
هناك أسبابا تفتح آفاقا أخرى ؟ وعن ذلك قال :
 التجمي�ل عالم قائم منذ القدم ،وكان موجودا من أيامالفراعنة ,واإلنس�ان يحاول تجميل جس�مه قبل سنين
عدة ،كن�ت اعمل فقط للتش�وهات الخلقية وبعد نهاية
الح�رب مع إي�ران ,كان ع�دد الجرحى كبيرا ج�دا مما
ساعدني ذلك في إجراء عمليات تجميل للجرحى ,وأيضا
في هذه الفترة أتقنت مهنتي أكثر من خالل الممارس�ة,
وعمل�ت كجراح تجميل ف�ي أربيل حيث ط�ورت عملي
ف�ي الطب وفي عمليات غير جراحية خالية من التخدير
وهذا المستش�فى (المركز) اللي�زري متكامل من حيث
األجهزة الطبية المتطورة والحديثة.

الرجال وجراحات التجميل
* ه�ل تقتصر عمليات التجميل على النس�اء في الغالب
أم على الرجال ؟
 يلج�أ الرجال إل�ى عملي�ات التجميل بع�د إكمال عمراألربعي�ن عاما أو  45عاما ,عندما يش�اهدون التجاعيد
تظهر على وجوههم ,وحجم البطن وأيضا مش�اهدتهم
لكم�ال األجس�ام عب�ر الفضائي�ات وكل ه�ذا يجعلهم
يلج�أون إلى عمليات الش�فط  ,حيث تتم عملية ش�فط
الده�ون في قديم الزم�ان كان فيه تداخ�ل جراحي ،أي
عملي�ات ,ولكن الي�وم تطور ه�ذا الميدان عل�ى ما هو
في الماض�ي ,وانتقل إلى التكنولوجي�ا الحديثة ,ونحن

* وبش�أن اإلقب�ال على التجميل ومن من الش�رائح
والفئ�ات الت�ي تحت�ل ص�دارة القائم�ة حالي�ا؟ أكد
الدكتور روند عثمان،
 أن اإلقب�ال عل�ى عملي�ات التجميل بش�كل كبيرجدا يأتي من النس�اء والرجال معا  ،وتأتينا جميع
الح�االت بأش�كالها وأنوعها ,بينما في الس�نين
الماضي�ة كان اإلقب�ال قلي�ال ج�دا ,ولك�ن بع�د
التطور التكنولوجي اليوم بدأ إقبال الناس يزداد،
ولس�هولة عم�ل عملي�ات التجمي�ل خاص�ة وان إجراء
العملية يكون بالليزر وليس تحت التخدير العام ,وهناك
إقب�ال للمرضى م�ن جميع أنحاء الع�راق ،بل يأتون من
الدول األوربية والعربية ,وقد أصبح اإلقبال على عمليات
التجميل يش�كل موضة .وأضاف عثمان ،ولكن عموما،
الش�باب إقبالهم أكثر وهم يتص�درون القائمة كون 30
بالمائ�ة منهم يعانون اضطرابات نفس�ية ,على س�بيل
المثال بنت كبيرة أصبح عمرها  30إلى  35س�نة أرادت
أن تتزوج  ,وظهرت أن لديها عيبا في جسمها أو تشوها
أو تعاني م�ن حروق قديمة إلى غيره�ا  ,والناس الذين
تفوق أعمارهم ال� 40إلى  50س�نة رجاال ونساء ،ولذلك
نجده�م يس�ارعون إل�ى عملي�ات التجميل
للظهور بمظهر الئق ويعجب اآلخر .
مضاعفات عمليات التجميل
* وماذا عن مضاعفات عمليات
التجميل ومخاطرها ،هل لكم
أن تحدثونا عن ذلك؟
 ف�ي الس�نين الماضي�ةكان�ت هن�اك الكثي�ر من
المضاعف�ات التي تحدث
ف�ي جس�م اإلنس�ان،
واألض�رار الت�ي تصي�ب
الجسم عن طريق التداخل
الجراح�ي أي عندما يخدر
المري�ض ويبق�ى تح�ت
التخدي�ر لم�دة أربع س�اعات
أو س�ت س�اعات ،وه�ذا يك�ون
خط�را على المري�ض .وأود أن الفت
نظرك�م إل�ى أنني عن�د إجراء أي�ة عملية
للمريض أقوم بتش�غيل الموسيقى ،وخالل إجراء
العملية له يس�تمع للموس�يقى مما يزي�ل عنه هاجس
الخوف ويجعله مس�ترخيا ،وأكثر راحة عند المباش�رة
بإجراء هذه العملية البس�يطة حيث يكون فكره كله مع
الموسيقى ,وإنني ال اس�تطيع أن أدخل غرفة العمليات
والموس�يقى غائب�ة ،كونه�ا تس�اعدني أن�ا كذلك على
االس�ترخاء .وأض�اف ،مع ه�ذا فإن هن�اك مضاعفات
ومخاط�ر تح�دث ف�ي عملي�ات التجمي�ل إذا كان هناك
تخدير عام ,ولك�ن نحن في هذا المركز نحرص على ان
ال يوج�د عندنا تخدير عام ب�ل نعتمد التخدير الموضعي

الخال�ي م�ن الجراح�ة والخياط�ات ,وتك�ون عملياتنا
بالليزر وتحت  100درجة مئوية ،وال نستعمل أي مضاد
حيوي بعد العمليات ,ونحن نجري العملية ألي ش�خص
كان س�واء يعان�ي الضغط أو الس�كر ,فمث�ال قبل فترة
أجري�ت عملي�ة للفنان ياس خضر وهو كبير في الس�ن
ويعاني من مرض القلب ،اجريت له العملية وهي كانت
خطرة جدا حيث الحنجرة ولم يؤثر فيه قط أي شيء .

احلروب والت�سوهات
* م�ا هي أكثر حالة أجريت لها عملية تجميل وأثرت بك
كطبيب ؟
 الحروق ,التش�وهات الخلقية لألطفال وهذه الحاالتمن التش�وهات ظهرت بعد الثمانينات ،وكما لوحظ في
العراق وخاص�ة في المناطق الجبلية منها  ,تش�وهات
خلقية نادرة ظهرت على جسم اإلنسان وهي ناتجة من
آثار الحرب وكون�ي طبيبا عملت مثل هذه العمليات في
العراق.

الأطباء والتعامل
* كي�ف تق�رأ معالج�ات األطب�اء الي�وم وتعاملهم مع
المرضى ،أال ترى أن الجان�ب المادي طغى على الجانب
اإلنساني ؟
 مع األس�ف الش�ديد الي�وم الطب أصبح تج�ارة ,فيالس�ابق كل الحاالت المرضية الصعب�ة كلها تجرى في
إيران ,تركي�ا ,لبنان ,دبي ،وغيرها من الدول المجاورة,
لك�ن الي�وم وكما ترون وتش�اهدون هن�اك  100مركز
مثل لبنان ودبي وإيران واس�طنبول مفتوحة في داخل
الع�راق وخاصة في أربي�ل أصبحت كله�ا تجارية ,مما
جع�ل من ه�ذا الوضع حدي�ث الناس لجعل
اس�تغالل األطباء لمرضاهم .اليوم
أصبح طبي�ب الباطني�ة يعمل
عملي�ات تجمي�ل وطبي�ب
األس�نان كذل�ك ،وكثي�ر
من غير اختصاصاتهم
أصبح�وا يعمل�ون
بط�ب التجمي�ل
وهن�اك الكثي�ر من
المرض�ى يلجؤون
إل�ي لمعالجته�م
ّ
ولكنن�ي ارف�ض
الن عالج�ه لي�س
م�ن تخصص�ي ،و30
او  40بالمائ�ة ارف�ض
له�م اج�راء العملية ومن
مث�ل ه�ذه العملي�ات الت�ي
ارفضه�ا مثال تأتي فت�اة عمرها
 14س�نة تريد تكبير صدرها واألخرى،
تأت�ي وتقول ان زوجي طلب من�ي ان اعمل كذا وكذا
وعمرها في ال� 50س�نة ،ورأيت العجائب والغرائب في
عمليات التجميل.
تركن�ا الدكت�ور رون�د وتوجهن�ا إل�ى بع�ض المرضى
المتواجدين في هذا المركز.

�سفط الدهون
الس�يدة بياغي غيدان محمد وهي تسكن خانقين قالت
" أتي�ت الى هذا المركز بناء على ما س�معته من الناس،

بان هن�اك مركزا تجميلي�ا في عين
كاوه ,أتيت ألعالج الس�منة واجري
عملية شفط للدهون ،وعلى منطقة
واح�دة ولي�س جميع جس�مي ,بدأ
األم�ر ،وأنا خارجة يوم�ا ً من بيتي،
رأي�ت جارتي التي كان�ت من قبل ال
تس�تطيع حت�ى ان تتنف�س رأيته�ا
تمش�ي حتى وب�دون الع�كاز ،الذي
كانت تس�تخدمه عندم�ا تخرج الى
مكان ما ,رأيت جسمها غير الجسم
الذي رأيته من قبل فش�رحت لي عن
هذا المرك�ز التجميلي فصدقت أكثر
مما سمعته وشاهدته بعيني.
وم�اذا اس�تنتجتي من مجيئ�ك لهذا
المركز ؟
إن العم�ل التجميلي ه�و عمل ناجح
خاصة عندم�ا يكون تحت إش�راف
الدكت�ور رون�د حي�ث انه ش�خصيا
وبمس�اعدة الم�الكات م�ن االطباء
والمخدري�ن ،كان عمل�ه ناجحا وال
توجد هناك اي مضاعفات عند اجراء
الش�فط ألي�ة منطقة من الجس�م،
وكذلك يعتبر م�ن االطباء الناجحين
والمش�هورين في عمليات التجميل
ف�ي اربي�ل ،واتمن�ى ل�ه الموفقية
والنجاح".
أم�ا إزه�ار احم�د قال�ت "أتيت من
ألماني�ا إلج�راء عملية الش�فط في
ه�ذا المركز وال�ذي وصل�ت له عن
طريق اتصال هاتفي من زوجة أخي
ف�ي اربي�ل وأخبرتني بذل�ك المركز
المتخص�ص ف�ي ش�فط الده�ون
وغيره�ا ,حيث كان اج�راء عمليتها
في ه�ذا المركز ناجح�ة وبناء على
طلبه�ا أتيت إل�ى العراق ف�ي أربيل
إلج�راء العملي�ة ,وعن�د دخول�ي
للمركز شاهدت الكثير من الرجال والنساء يعملون على
تجميل أجس�امهم ,كان وزني  82كغ�م كما أنني عملت
عل�ى الكثير م�ن التماري�ن الرياضية لكنها ل�م تنفعني
وحتى الرجيم لن يفيدني بشيء.
ولماذا تركتي ألمانيا وجئتي إلى العراق ؟
التج�أت إلى العراق ك�ون ألمانيا عل�ى الرغم من وجود
الكثير من هذه المراكز إال أن أسعارها غالية جدا ,عكس
ما هو موجود في العراق من رخص األسعار وخصوصا
وج�ود الدكتور روند وهو من أفض�ل األطباء في أربيل
وس�معته الممتازة هي األخرى ش�جعتني على اإلتيان
إلى هذا المركز .

اإزالة الدهون وتخفيف الوزن
أم�ا ديان�ا غانم الي�اس وهي م�ن موالي�د  1992تقول
""التجأت إلى هذا المركز عندما ش�اهدت بعيني وجود
الكثي�ر من الن�اس ونجاح العمليات ,كما أنني ش�اهدت
كيف هي عمليات الش�فط التي تجري ف�ي هذا المركز,
فه�ي ناجحة جدا ,وقب�ل مجيئي إلى هنا س�ألت الكثير
م�ن الناس وخاصة ع�ن الدكتور روند ال�ذي بيده يعمل
العملية للمريض وبمس�اعدة الكوادر الطبية الموجودة
معه  ,كان عمله ممتازا وهو امهر األطباء في كردستان
لعملي�ات التجمي�ل ,حينه�ا قمت بإجراء عملية ش�فط

الده�ون وهذه هي الجلس�ة الثالثة عل�ى التوالي واآلن
أحسس�ت بأن وزني ق�د خف أكثر م�ن ذي قبل ،بفضل
الدكتور روند وتمنياتي له التوفيق .

داخل كادر
بطاقة الدكتور روند عثمان
الدكت�ور من مواليد  1963أربي�ل ,تخرج من كلية الطب
س�نة  1991وعمل جراحا إلى س�نة  ,1996وبعد س�نة
 1996س�افر إلى ليبيا وعمل طبيب ج�راح لمدة خمس
س�نوات وعن طري�ق أصدقائه في العم�ل كجراح ماهر
ذهب الى الس�عودية ف�ي عام  2001وعم�ل هناك لمدة
سنتين ,وبعد سقوط النظام ،رجع الى بلده العراق سنة
 ,2003حيث عمل في المركز التجميلي في أربيل واستمر
بالعمل في هذا المركز إلى س�نة  ، 2007ثم بعدها سافر
ال�ى المانيا وايطالي�ا إلكمال الجراح�ة الليزرية ,بعدها
ع�اد إلى العراق في ال� ، 2008وتحدي�دا الى اربيل  ,قام
الدكتور روند بفتح المستش�فى التجميلي في اربيل ""
 lbhفي أربيل لشفط الدهون وشد الجسم ,وإضافة الى
عمله في الجراحة لم يتقيد بهذه المهنة الصعبة بل كان
عازف�ا معروفا بالكيتار وال يكاد يمر يوم دون ان يعزف
على آلة الكيتار ليجمع بين الموسيقى والطب التجميلي
بأنامل غاية في الروعة.

أم وصفي "البصراوية" تداوي السرطان
بـ«أبو الجنيب» مجان ًا ..وصيتها بلغ الجوار والخليج
اأبنها قال اأن ن�سبة املراجعني الذين متاثلوا
لل�سفاء على يدها بلغت �% 85سار على اأم
و�سفي ،اأن جتمع كثريا من �سرطان
البحر املعروف �سعبي ًا بـ"اأبو
اجلنيب" يف منزلها املحاط
بالنخل وجداول املاء ،ل على
�سبيل هواية جمع حيوان
بحري فح�سب ،بل لتعالج
به مر�سى ال�سرطان،
لي�سفي �سرطان البحر
"�سرطان الب�سر".
قري�ة الدوي�ب ف�ي ناحي�ة
السيبة الحدودية ،بقضاء أبي
الخصيب ،وال يفصلهما سوى
أضي�ق نقط�ة يمر بها ش�ط
الع�رب ،تحول�ت إل�ى محجة
لكثي�ر من طالبي العالج على
يد "أم وصفي" ،التي أصابها
السرطان العام  1983وألزمها
الف�راش لعامي�ن عج�زت
فيهما عن ال�كالم أيضاً ،ولم

يحس�ن حالتها آنذاك لجوؤها إلى مستشفيات
بغ�داد للخضوع إلى العالج بالمواد الكيمياوية
واإلشعاع على مدار شهرين.
ل�م تفقد "أم الوصفي" ،المولودة بالبصرة في
 ،1945األمل بالشفاء ،واهتدت إلى طريقة عالج
غريبة ،تداوي بها اآلن كثيرا من المرضى.
وتق�ول "أم وصف�ي" ،أنها "اهت�دت إلى الوصفة
المأخ�وذة م�ن ط�ب اإلم�ام الص�ادق بمعون�ة
مع�ارف" .وتبي�ن "بع�د م�رور ش�هرين أعددت
الوصف�ة المعمولة من "أبو الجنيب" ،بنفس�ي،
وتناولته�ا بصعوب�ة وممرته�ا عب�ر حنجرت�ي
المتورم�ة ،وبع�د  10أي�ام ،أحسس�ت بتحس�ن
ملموس".
وتروي حكاية ش�فائها من س�رطان
الحنجرة بقولها "بدأت
التنفس والتكلم
براح�ة ،وحين
أيقضون�ي في
البي�ت لص�الة
ا لفج�ر ،

اس�تغربوا تحس�ن حالتي ،وبعد مرور  10أيام اس�تطعت تناول
الطعام مع العائلة على مائدة واحدة وبشكل طبيعي".
ذاع صي�ت المعالج�ة "أم وصف�ي" ،ف�ي البص�رة ومحافظ�ات
مجاورة ،وفي إقليم كردس�تان أيضا ،الى جانب إيران وس�ورية
ودول الخلي�ج ،بع�د أن قررت مس�اعدة المصابين بالس�رطان،
مس�تفيدة من تجربة عالجها ،من دون مقابل طبعا ،على الرغم
من أنها تش�تري كمي�ات كبيرة من "أبو الجنيب" على حس�ابها
وبسعر مرتفع ،غير أن مراجعيها يقدمون لها مبالغ وهدايا على
سبيل الشكر.
صي�ا ٌد "معميل" يجلب "ألم وصفي"" ،أب�و الجنيب" من البحر.
وتفيد بهذا الش�أن ب�أن "كل وجب�ة تكلفني  170إل�ى  200ألف
دين�ار ،فس�عر الكيل�و الواح�د تقريب�ا  4آالف دين�ار" .وتتاب�ع
"أحفظه بثالجة خاص�ة وبعناية من أجل المرضى ،بعد تنظيفه
وتنشيفه".
وتعتم�د المعالج�ة "المبروكة م�ن الله" كم�ا يصفها
أه�ل قريتها ،طريقة ش�اقة في إع�داد وصفاتها،
وتوض�ح أم وصف�ي "أضع قس�ما م�ن "أبو
الجني�ب" ف�ي تن�ور الطي�ن عل�ى جمر
خافت م�ن ج�ذوع النخل ،لم�دة تصل
إل�ى  4أيام ،لينضج ويتحمص دون أن
يحترق أي جزء منه" .وتش�ير إلى انه
"يجب المحافظة على أجزاء السرطان
البح�ري طرية ،فاحت�راق أي جزء
منه�ا يعن�ي تحوله ال�ى كاربون،
وبذلك تفس�د كل األج�زاء األخرى،
وهي مهمة ،كما ان األجزاء السود فيه
ال يج�ب أكلها ألنها ستس�بب أمراضا
أخرى" .وتردف "تهيئة الخلطة تحتاج
إلى عناية كبيرة".

وتس�تطرد أم وصفي "بعد ش�ي "أبو الجنيب" ،أطحنه وأغربله
لفرز القطع الخش�نة ،ثم أضعه في المطحنة الكهربائية ،ليصير
مس�حوقا ناعم�ا ،وأضيف له أعش�ابا مكملة ومهم�ة ،ثم أضع
الوصفة في أكياس وأعطيها للمرضى".
وتؤك�د أم وصفي أن معظ�م مرضاها ،تماثلوا للش�فاء ،بالرغم
من اخت�الف إصاباتهم ،واختالف كميات "المس�حوق العجيب"
الت�ي عليهم تناولها ،فهي تفيد في معالجة الحاالت الس�رطانية
المتقدمة ،س�واء كان س�رطان دم أم رئتين أم مثانة أم حنجرة.
وكثي�ر من المرض�ى لجؤوا إل�ى "أم وصفي" طلب�ا للعالج بعد
يأسهم من الشفاء عن طريق "الكيمياوي".
ويتمي�ز "أبو الجنيب" ،بغش�ائه الغضروفي الصل�ب ،وبرائحته
الكريه�ة الت�ي تنفر الناس منه ،غير أن "أم وصفي" تش�دد على
أن "ال رائح�ة لوصفته�ا ،بعد إعداده�ا ووضعها في
كبس�ولة" .وتعتقد بأن "من يعاني السرطان
وآالم�ه ل�ن يفك�ر بالرائح�ة ،ب�ل يفك�ر
بالشفاء فقط".
وتنص�ح المعالج�ة مرضاه�ا
بتن�اول وصفته�ا ،بواق�ع 15
كبس�ولة في الي�وم ،مع
كل وجب�ة أساس�ية 5
كبس�والت ،وتؤك�د "ال
أعراض جانبية للعالج".
تق�دم الس�ن "ب�أم وصفي"
جعلها ت�ودع وصفة عالج
الس�رطان ،لدى أبنائها
وبناته�ا ك�"صدق�ة
جاري�ة" ،ولتس�اعد به�ا
آالف المرض�ى ممن ينخر أجس�ادهم
الداء الخبيث.
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المحيــــــر
العــراق
لغــز
"القاعــــدة"..
ّ
علي الطالقاين

ت�سري الرقام اخلا�سة بعدد �سحايا الإرهاب والعنف يف العراق اىل
خطورة الو�سع القائم ،فالإرهاب ي�ستند على قواعد وله اإرث من منظومة
خمابراتية اأمنية متتلك خربة وتتمتع بنفوذ دويل ودعم كبريين
والش�ك أن التحدي�ات األمني�ة والسياس�ية تتطلب
رؤى مبني�ة على وثائق ودالئ�ل مدعومة بخبرة في
المجال األمني والسياسي ،ومن أجل توضيح أسباب
اس�تمرار التنظيمات اإلرهابية التي تسعى من أجل
المحافظ�ة على وجوده�ا .نقدم رؤي�ة ترتكز على
خالص�ة تحليالت مدعوم�ة بأدلة خب�راء ومحليين
متخصصون بشؤون اإلرهاب والسياسة .ومن أجل
توضيح حجم وقوة اإلرهاب في العراق البد اإلشارة
إلى عدد الضحايا عبر إطاللة سريعة باألرقام.
تضرب العراق موجات إرهابية بشكل متكرر آخرها
ي�وم األربعاء الماض�ي ،حيث استش�هد  15مواطن
وج�رح  100آخ�رون ،وخالل ش�هر تش�رين األول
الماضي بلغ عدد الضحايا  144شهيدا و 300جريج.
وفي ش�هر ايل�ول كان ع�دد الضحايا  365ش�خصا ً
وأصيب  683آخرون .وخالل التسعة أشهر الماضية
م�ن ع�ام  2012فان ع�دد الضحايا أكث�ر من 3187
عراقيا .اما في ع�ام  2011فان عدد الضحايا 2645
ش�خصا ً بحس�ب األرقام الش�هرية .وفي احصائية
أخ�رى فقد قتل 4059مدنيا خالل عام  2011مقابل
 3976ف�ي  .2010اما عدد المدنيين ومنذ عام 2003
الى تاريخ انس�حاب القوات األمريكية فقد قتل أكثر
من  144ألف عراقي.
وفي تقرير آخر صادر عن وزارة حقوق اإلنسان في
العراق أكد س�قوط  70ألف قتيل وأكثر من  250ألف
جريح منذ عام  2003جراء العمليات اإلرهابية وهي
نسبة أقل من نصف ما أعلنته منظمات دولية.
وأف�ادت وثيقة نش�رها موق�ع ويكيليكس في عام
 2010بأن عدد الضحايا منذ عام  2003بلغ  109آالف
في حين أفادت معلومات نقلها موقع "عراق بودي
كاونت"  iraqbodycountاإللكتروني البريطاني بأن
ع�دد الضحايا منذ عام  2003حتى نهاية عام 2011
م�ن  92000الى  .100000وال تش�مل ه�ذه األرقام
عدد القتلى من قوى األمن الذين سقطوا في معارك
أو عمليات عسكرية.
ال ش�ك ان باقي األعمال اإلرهابية لها أثر س�يئ في
نف�وس العراقيين ،فقد أف�ادت معلومات مؤخرا ان
تنظيم القاعدة يعمل بطريق إرهابية متعددة ويعتمد
حالي�ا على خطف األطفال .فقد قال مصدر أمني إن
األسبوع الماضي شهد خطف قرابة ثالثين طفال في
مناطق مختلفة من بغداد .كما ان التنظيم يعمل على
اس�تفزاز المواطنين وخطف ذويهم ويطالب أموال
مقاب�ل إطالق س�راحهم .أو يق�وم التنظيم بخطف
األطفال ،ومن ثم بيع أعضائهم خارج العراق.

اأ�سباب رئي�سية
المطل�وب أوال م�ن الق�ادة العراقيي�ن االعت�راف
باألخط�اء التي ارتكبته�ا الجهات األمنية في ش�ن
الحرب ضد اإلره�اب وتفادي هذه األخطاء من أجل
إح�راز تقدم أفض�ل عبر اس�تخدام أس�اليب جديدة
يتوجب االلتزام بها.
فثمة أسباب رئيسية منها فكرية وأخرى فنية تقف
خل�ف العنف وتجعل من التنظيم�ات اإلرهابية تنفذ
عملياتها بشكل يومي.

ال�سبب الأول :تفكري �سيا�سي �سيق
وممار�سات اأمنية حمدودة
الش�ك ان األم�ن ال يخ�ص جماع�ة دون أخرى فهو
يخ�ص حماية مصالح الدول�ة والمواطنين على حد
س�واء .ولذا ينبغي ان يكون لألم�ن أدوات ومعرفة
تنطبق تماما ً مه المسمى نفسه.
ويعد هذا السبب جوهر المعالجات األمنية ،فأن بنية
عقلية بع�ض القادة الذين يدي�رون القضايا األمنية
والسياسية يمارسون سياسات ال تنطلق من الواقع
المع�اش وال تعتم�د على أس�س صحيح�ة ومهنية
وعلى رؤي�ة صحيحة ،فضال عن تعم�د البعض بأن
يظهر بصف�ة القوي وبالتالي يبغي من وراء ذلك ان
يكون المجتمع بحاجة اليه من أجل انقاذه ،وربما
صنع أحداثا تشغل الشعب بقضايا حساسة،
فهذا ما أكدته كتب فلسفة السياسة التي
ش�خصت بع�ض افعال الق�ادة خالل
مس�يرتهم ،ان المشكلة في بعض
األف�راد يعملون بدائرة حزبية أو
فئوية ضيقة ،مما أثر ذلك سلبا ً
عل�ى س�ير العملي�ة األمنية
بطريقة صحيحة.
إن أس�باب نش�أة ه�ذا
الضيق قد يكون سببه
نفس�يا ومزاجيا
أو يكون نابعا
من دوافع

اقتصادية وسياس�ية ،ويعد ظاهرة مركبة ومعقدة
وأسبابها متداخلة.
وتعتبر الخالفات السياسية والخالف على المناصب
األمني�ة ف�ي الع�راق س�مة ب�ارزة مم�ا جع�ل من
التنظيمات اإلرهابية ان تستغل فجوة الخالفات التي
انعكس�ت على األوضاع األمنية وحتى االقتصادية.
وربم�ا يت�م تحالف بعض رج�ال السياس�ة واألمن
مع هذه التنظيمات م�ن أجل الضغط على الحكومة
وإرغامها على تقديم تنازالت معينة.

ال�سبب الثاين� :سعود قيادات اإرهابية
جديدة

حرك�ة التنظيم�ات اإلرهابية بش�كل أكثر وضوحا
من خ�الل األعمال التي تنفذ .ورغم أن هؤالء القادة
يفتق�رون الى الخبرة الكافية لكن�ه يجدي في عمل
التنظيمات اإلرهابية كإستراتيجية للحرب الدولة.

ال�سبب الثالث :مالذات اآمنة
مازال�ت مناط�ق عراقية ت�أوي تنظيم�ات إرهابية
ووف�رت لهذه التنظيم�ات مالذات آمن�ة ،وبعد عقد
م�ن الزم�ان على دخول الق�وات األمريكي�ة العراق
ورغ�م الرهانات عل�ى إنهاء ملف اإلره�اب مازالت

ال�سبب الرابع :ه�سا�سة ال�ستقرار ال�سيا�سي
والقت�سادي
الش�ك ان هذا الس�بب قدي�م جديد فان بع�ض قادة
الدول وخصوصا ً المجاورة متخوفون من االستقرار
السياسي فأنه قد ينقلب سلبا ً على األنظمة الحاكمة
في الدول�ة المعنية فالعملية السياس�ية في العراق
مدعوم�ة بجهود دولية تنش�د التق�دم الديمقراطي
وهناك قوى مختلفة تتناف�س عبر االنتخابات ،كما
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ظه�ور قيادات جدي�دة داخل التنظيم�ات االرهابية
تعم�ل م�ن أج�ل إثب�ات نفس�ها ،وه�ذا م�ا أكدت�ه
معلومات م�ن ان االنضمام إلى تنظي�م القاعدة في
العراق مس�تمر .وأن عدد أعضاء التنظيم ارتفع من
 800عض�و إل�ى ثالث�ة آالف عضو في ع�ام .2012
بحس�ب معلومات أوردتها صحيفة وورلد تريبيون
األميركية.
وجدي�ر بالذكر ان الق�وى األمنية تعتق�ل بين فترة
وأخرى مقاتلين عرب الجنس�ية وأم�راء وقادة في
تنظيم القاع�دة ومن مناطق مختلفة آخرها اعتقال
قياديين عرب وبحوزتهم منش�ورات تحريضية في
قضاء البعاج غرب الموصل.
وكان�ت ش�رطة نينوى ق�د اعلنت ،في ش�هر ايلول
الماضي ،عن وجود وك�ر كبير في المحافظة لكبار
الق�ادة العرب والعراقيين في التنظيمات المس�لحة
المتس�للين من س�وريا .كم�ا القي القب�ض على ما
يسمى بوزير الزراعة.
ويعتقد مراقبون أن التنظيم قد يلجأ الى وجود اوكار
جدي�دة له في محافظ�ات ديال�ى والبصرة وصالح
الدين وكركوك .وأق�رت وزارة الداخلية العراقية ان
تنظيم القاعدة يس�عى إلى تعزي�ز وجوده من خالل
العمل على تش�كيل مجاميع مسلحة جديدة ،مكونة
م�ن عناص�ر يحمل�ون جنس�يات مختلف�ة يتلقون
تدريبات في مناطق صحراوية غرب العراق .ويعمل
في مناطق س�نية يتعاون مع�ه ضباط أمن في هذه
المناطق.
وان التنظي�م أق�ام خمس�ة معس�كرات تدري�ب
صحراوية في األنبار ويتلقى أمواال من دول الخليج
وخاص�ة المملك�ة العربي�ة الس�عودية ،حيث حذر
مس�ؤولين عراقيين من عمليات واسعة للقاعدة في
العاصمة بغداد.
وبحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين فإن تنظيم
القاع�دة يعمل حاليا على إعادة تعزيز وجوده ،وفي
احصائي�ة أخرى تق�ول أن عدد المقاتلي�ن التابعين
لمجامي�ع التنظيم ارتفع ف�ي غضون عام واحد في
العراق من  1000إلى نحو  2500مقاتل.
وبطبيع�ة الح�ال يعمل ق�ادة المجامي�ع اإلرهابية
الجُ �دد بق�وة واندفاع نحو تجني�د مقاتلين ُجدد
يتر ج�م
و ه�ذ ا

هناك مناطق في شمال وغرب ومحيط بغداد ،تعمل
وبقوة .وال ش�ك أن هناك مجاميع وخاليا في جميع
محافظات العراق تترصد وتنتظر من أجل ان تحدث
عم�ل إرهابية مس�تغلة فجوة او فراغا أو مناس�بة
ما.
والش�ك ان التحدي�ات اإلرهابية كبي�رة تقف خلفها
أجن�دات دولي�ة فأتب�اع التنظيم�ات اإلرهابي�ة
مستمرون في تجنيد الشباب وفي مدن مختلفة من
العالم فأزمة اإلرهاب أصبحت دولية.
ويرى محللون أن هذا اإلهمال سيثير قلقا لن يقتصر
عل�ى مدين�ة معينة بل ربما يمتد ال�ى مناطق أخرى
ودول أخ�رى .وفي جانب معالج�ة الثغرات األمنية
ينبغي ان تك�ون هناك حكومة ديمقراطية وبالتالي
توفر ه�ذه الحكوم�ة فرصة للحصول عل�ى حلفاء
لمجابه�ة االره�اب الذي تس�عى من خلف�ه جهات
تري�د االنتقام من الحكومة فهن�اك من يعتبر انه قد
خس�ر الكثير عندما استلم الشيعة الحكم في العراق
وان هن�اك طوائف وقعت ضحية ،ومع األس�ف نجد
ان بع�ض الساس�ة العراقيين عززوا تلك المش�اعر
واألفكار.
والحل يمكن ان يكون بوجود تحالفات قوية وعمل
ج�اد مع رم�وز ورجال م�ن جميع الم�دن العراقية
بع�د ان يتم اس�تقراء المناطق ودراس�ة األوضاع
بص�ورة جادة ومتابعة حثيثة وبمش�اركة
جه�از مكافح�ة االره�اب وف�رق
الق�وات الخاصة م�ع األجهزة
األمني�ة األخ�رى .ويمك�ن
القول ان تعزيز قوى األمن
واالحتف�اظ به�ا كوج�ود
دائم ق�د يكون تجربة ناجحة ،على
ان يكون لهذه القوات قدرة وذكاء
عن�د التعام�ل م�ع مل�ف االره�اب
والعنف.
ويتوج�ب على الحكوم�ة العراقية ف�ي نهاية األمر
اج�راء تحال�ف ق�وي لمس�اعدتها بالحد م�ن نفوذ
المتطرفي�ن وكذل�ك األفكار التي تب�ث بين صفوف
الشباب .فان الحكومة العراقية وأجهزتها لم تجتهد
كثيرا في هذا االتجاه.

ان االس�تقرار االقتصادي قد يجعل من هذه الدول
تقف ف�ي موضع المتأخ�ر ألن الع�راق وثرواته قد
يتص�در االهتمام الدولي وبالتالي س�يكون
هن�اك تق�دم اقتص�ادي ق�د يؤثر في
سياسة باقي األنظمة العربية.
وي�رى خب�راء اقتصادي�ون ان
اإلرهابيي�ن يفك�رون بط�رق
حديث�ة تواكب مس�يرة المتغيرات
االقتصادية ،ويعملون على انتهاز
فرص التق�دم العلم�ي والتقني
في تحوي�ل األموال
واألف�كار عل�ى
ح�د س�واء،
م�ن خالل
ا أل نظمة

العراقية نفسها في موقع المنتصر ،ومن هنا يتضح
عدد من المعايير السياس�ية واألمنية أمام الحكومة
وأجهزتها األمنية ان تلتزم بها.
أوال ،مناطق الخوف والتحدي
تعتب�ر المناطق المش�تبه به�ا والقريبة م�ن المدن
تش�كل خط�را كبي�را وبالتال�ي يجب التص�دي لها
عبر خ�وض عمليات قتالية تعزز دعم المؤسس�ات
األمنية .والش�ك ان المناطق الزراعية والصحراوية
تشكل تهديدا مستمرا على المدن.
كم�ا ينبغي االلتف�ات الى عمل الخاليا الس�رية التي
تعمل من أجل إحداث خلل تبغي السيطرة على بعض
المناطق وتعمل باس�م غير القاعدة من أجل حماية
التنظيمات االرهابية من الهجوم عليها.
وربما يعمل تنظيم القاعدة بعد الضعف الذي اصيب
ب�ه لبناء قاعدة س�رية ف�ي المناط�ق النائية وحتى
الم�دن ليتمك�ن التنظي�م م�ن االنط�الق مس�تقبال
لزعزعة استقرار عمل الحكومة.
بش�كل عام ،يجب على أجهزة األمن أن تتسم بالقدر
العسكرية الفاعلة واقامة عالقات واتصاالت عميقة
م�ع الجهات الس�اندة وهذا يقع ضم�ن مجال عمل
أجهزة االس�تخبارات .ويتطلب وجود قيادات أمنية
بعد إجراء تقييم مهني دقيق لمستوى القيادات.
ثانيا ،تجفيف منابع اإلرهاب وتمويله.
تتلقى التنظيمات االرهابية دعما ً ماديا ً عبر دول
عدي�دة تعارض مصالح الع�راق .كما ان القاعدة
وباقي المنظمات االرهابية تمول نفسها داخليا
من خالل القي�ام بأعمال مختلف�ة ،مثل الخطف
واالس�تفزاز ،والس�رقة ،...ل�ذا فعل�ى
الحكوم�ة العراقي�ة أن تكافح هذا
التموي�ل ،ويؤك�د مختص�ون
وخبراء اقتصاديون على
ضرورة تنفيذ جملة
اتفاقات وحمالت
دولي�ة تضي�ق
الخن�اق عل�ى
حرك�ة رؤوس
األموال المشتبه بها
والت�ي تق�ف خلفها جهات
لها عالقة بالتنظيمات االرهابية.

ثالثا :التزام جماميع ال�سحوات
وال�سناد

المصرفية العالمية وشبكات اإلنترنت.

خال�سة
في ظل التحديات القائمة ال يمكن أن تضع الحكومة

يلزم ضم الجماعات التي تحمل السالح
بوج�ه االره�اب الى مؤسس�ات الدولة
بش�كل رس�مي ،عل�ى ان تك�ون ه�ذه
المجامي�ع منظمة ومدرب�ة ومدعومة
م�ن قبل الدولة ،وتش�رف عليها جهات
مختصة.
رابعا ،تقييم عمل األجهزة األمنية.
تحتاج العديد من المؤسس�ات األمنية الى تشخيص
ذات�ي ألنظمته�ا وش�بكاتها ومعلوماته�ا .ه�ذا
التش�خيص يعتبر مهما ً واس�تراتيجيا ً وتفتقر هذه
المؤسس�ات الى التفكير النق�دي واألدوات التقنية
والرؤي�ة ال�ى التهدي�دات التي يمك�ن أن تضر بأمن
الدولة ،وبع�د ذلك يتم تحدي�د المخاطر واألولويات

وايجاد العالج للمشكالت.
م�ن هنا ينبغ�ي ان يكون هناك تقييم مس�تمر ألداء
عم�ل األجه�زة األمنية وان يكون هن�اك مواصفات
قيادية ومهارات عس�كرية يتمتع بها قادة األجهزة
األمني�ة .وال ش�ك ان هن�اك بع�ض الناش�طين من
السياس�يين ومم�ن يمتلكون خب�رات أمنية يبغون
العمل مع الحكومة على انهاء ملف اإلرهاب وبالتالي
سيقلل ذلك من تفكير هؤالء الناشطين من االحتكاك
بالتنظيمات اإلرهابية .وإذا كانت الحكومة العراقية
تريد ان تحظى بدعم المحافظات التي تعاني االرهاب
عبر الوجود العس�كري فعليها أن تحس�ن من أدائها
وان تتفاع�ل مع ق�ادة أمنيي�ن يتمتع�ون بمهارات
عس�كرية عبر الوصول الى تسوية مع بعض القادة
مم�ن كانوا في النظام الس�ابق وممن لم يش�اركوا
بأية جرائم .كما أن لبعض المدنيين نشاطات فاعلة
بهذا االتجاه وعلى الحكومة العراقية ان تتعامل مع
العناصر الفاعلة في المجتمع عبر اإلدارات المحلية
وان تس�اعد المدنيين من خالل بناء عالقة جيدة مع
السياسيين ورجال األمن.

خام�سا :التعاون واللتزام بالواجب
الع�سكري
وه�ي نقط�ة مهم�ة تتعل�ق بالت�زام ق�وات األمن
بالواجبات المناطة اليها .كما يجب على افراد األمن
التحل�ي بالصب�ر والق�درة وتحم�ل ضغ�وط العمل
وتنفيذ الواجب بأكمل وجه.
ويجب ان تكون هناك رؤية أكثر ش�مولية للقيادات
العس�كرية وتنس�يق بين مختل�ف الدوائ�ر األمنية
بشكل مهني ودقيق ومعلومات متبادلة .ويؤدي ذلك
إلى منح القوات األمنية طمأنينة توحي بأن الجميع
متعاون وبالتالي سيكون هناك وضع عسكري جيد
ومنضبط.

ً
�ساد�سا  :تطهري الأجهزة الأمنية
تش�ير معلوم�ات ال�ى أن قس�م م�ن أجه�زة األمن
مخترقة وهناك عناصر تعمل من أجل تمرير قوانين
جزئية تس�مح بتس�هيل عمل اإلرهابيي�ن والبد من
تطهيره�ا م�ن المفس�دين .ويعتبر الفس�اد عامال
مشاركا بقوة في تقويض األمن مما ينبغي التصدي
بق�وة وحزم عل�ى معالجة الفس�اد والروتين داخل
مؤسس�ات الدولة .وم�ن هنا يتض�ح ان المجاميع
اإلرهابية في العراق لها قاعدة دعم قوية تعمل على
وض�ع العراق يعي�ش حالة صراع سياس�ي وأمني،
وينبغ�ي عل�ى الحكوم�ة العراقي�ة ان تجد ش�راكة
سياس�ية حقيقية وان تكون هناك تحالفات وطنية
قوي�ة عبر التوص�ل ال�ى تفاهم سياس�ي أمني مع
مختلف الجهات السياس�ية وان يك�ون هناك اتفاق
في الرأي عل�ى رص الصفوف واالبتعاد عن الفرقة.
كم�ا ان للعراق اتفاقية أمنية م�ع الواليات المتحدة
األمريكية ينبغي ان يس�تغلها بصورة صحيحة وان
يضغط باتجاه عدم التدخل بش�ؤون العراق من قبل
هذه األنظمة.
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من صباحات بغداد

بغداد عاصمة للثقافة العربية عام 2013
روز /بغداد  -داليا الكروي
تس�تعد وزارة الثقاف�ة العراقي�ة لالحتفاء
ببغداد عاصمة للثقافة العربية  2013باهتمام
كبري وقد بدأت وزارة الثقافة وأمانة بغداد وعدد
من الوزارات واملؤسس�ات املعني�ة التحضريات
لالحتفاء ببغداد عاصم�ة الثقافة العربية لعام
( . )2013وق�ال (حكيم عبد الزهرة) مدير عام
دائ�رة العالق�ات واإلع�الم يف أمانة بغ�داد الذي
حرض اجتماع اللجنة التحضريية نيابة عن أمني
بغداد "أن اللجنة التحضريي�ة لالحتفاء ببغداد
عاصمة الثقافة العربية لعام ( )2013ناقش�ت
يف اجتم�اع له�ا ورقة العمل املقدم�ة من وزارة
الثقافة التي تضمنت عددا ً من املشاريع لتأهيل
وتعزي�ز وتأس�يس البنى التحتي�ة يف العاصمة
بغداد السيما املؤسسات الثقافية ضمن الخطة
االس�تثمارية" .وأضاف "أن املشاريع املقرتحة
لالحتفاء ببغداد عاصمة للثقافة العربية والتي
تم�ت مناقش�تها يف االجتم�اع تتضم�ن تأهيل
ال�دور الرتاثي�ة واملتاح�ف واملكتب�ات العام�ة
وإنش�اء مدين�ة بغ�داد الثقافي�ة التي تش�مل
منطقة القشلة وشارعي املتنبي والرشيد بما يف
ذلك تأهيل املدرسة املستنرصية ومتحف الرتاث
الش�عبي وإعادة صيان�ة بيوت بغ�داد الرتاثية
وكذلك تأهيل وصيانة البنى التحتية للمس�ارح
ودور الس�ينما واملعارض الفني�ة وتأهيل مقار
نقابات الفنانني والصحفيني واملعلمني وإتحاد
األدباء والكتاب.
الشواهد الثقافية يف بغداد ال تعد وال تحىص,
فش�ارع الرش�يد مثال س�يكون من الجميل أن
نق�وم بصيانت�ه وتأهيل�ه فهو أقدم ش�ارع يف
بغ�داد ويرتبط اس�مه ببغداد نفس�ها ويرتبط
أيض�ا بالكثري من األح�داث التاريخية ,واليشء
ذاته لشارع النهر هذا الشارع العريق أو شارع
البنات -كما يحلو للبعض تسميته -والذي يعود
تاريخه لنش�وء بغداد نفسها حيث كان يسمى
طريق رأس القرية وش�ق ه�ذا الطريق ليوصل
لقرص الخالفة املس�مى قرص التاج والذي كان
يس�كنه الخليفة املأمون ,وكان يستقبل الناس
فيه.
ويف بغداد يوجد الكثري من النصب والتماثيل
الت�ي تمثل موروثنا الثق�ايف والتاريخي ومن

املهم إدامتها وتأهيلها ,فأي شخص يقف قرب
تمثال شهرزاد وشهريار البد وأن يرسح بخياله
يف قصص ألف ليل�ة وليلة الخالدة وكذلك نصب
مرجان�ة واألربعني حرامي ناهي�ك عن النصب
والتماثيل األخرى ألعالم األدب والش�عر كتمثال
الرص�ايف واملتنبي وغريه�م ,ويف الفرتة األخرية
قام املس�ؤولون عن املتحف البغدادي بصيانته
واعادة افتتاحه أمام الزائرين هذا املتحف الذي
يدون ت�راث بغ�داد القديم�ة من بداي�ة القرن
العرشين وتقاليد العوائل البغدادية ,هذا املتحف
الجميل الذي تجد فيه تفاصيل تراثنا غري البعيد
كالعرب�ات الت�ي تجره�ا الخي�ول قب�ل دخول
السيارات لبغداد والزفة البغدادية وختان األوالد
وبائع الفرارات وليلة الحن�ة ,هذا املتحف الذي
ي�كاد يضاهي بجماله متحف الش�مع (متحف
مدام توس�و) يف لندن يس�تحق أن نطوره أكثر
وندخ�ل التكنولوجي�ا املتقدمة إلي�ه كاإلضاءة
امللون�ة باللي�زر وارضي�ة املس�ارح املتحرك�ة
وغريها من التطويرات ,وكذلك الحال بالنس�بة

للمتح�ف العراق�ي وال�ذي أيضا افتت�ح مؤخرا
أم�ام الزائرين ,فهذا املتحف يمثل تاريخ العراق
من�ذ ما يقارب الخمس�ة آالف س�نة قبل امليالد
وه�و من أه�م املتاحف يف الرشق األوس�ط وقد
تم تأهي�ل قاعتني فيه هما ،القاعة اإلس�المية
والقاعة األشورية مع خطط مستقبلية لتأهيل
قاعتني أخريني تشمل إعادة تصميمهما ووضع
نظام إنارة جديد مع ترتيب حديث لعرض اآلثار
وكذل�ك وضع نظام مراقب�ة الكرتوني متطور,
وقد اتفقت الحكومة العراقية مؤخرا مع رشكة
"كوكل" العاملية الشهرية لعمل جولة افرتاضية
رقمي�ة عرب االنرتنت لزيارة هذا املتحف ليتمكن
أي إنس�ان ويف أي�ة بقع�ة يف العالم م�ن زيارة
املتح�ف العراقي وهو جالس يف بيته ,ويوجد يف
بغداد أيضا بي�وت وخانات تراثية كثرية وبنيت
كل بي�ت أو
ع�ى مراحل متعاقبة
يمثل مدلوال
خ�ا ن
معين�ا
ثقا فيا
وهذ ه

"صبـــــــــاح القيــــــمــــــــر"

البي�وت والخانات نالت منها أيد الزمن وتحتاج
للصيان�ة بش�كل ملح�وظ كبي�ت "الش�هر
ب�ي" وبي�ت "االس�رتبادي" و"إقب�ال الدولة"
و"األملان�ي" و"خ�ان دلة الكب�ري" و"خان دلة
الصغري" و"خان الخض�ريي" و"خان النخلة"
و"خان الباشا الكبري" و"خان العادلية" ناهيك
عن املدرسة املستنرصية وقرص القشلة والباب
الوس�طاني وس�ور القلع�ة والكث�ري غريه�ا,
والفن�ون الثقافي�ة يف بغ�داد متنوع�ة ,فالفن
التشكيي العراقي ثري جدا ويملك مخزونا كبريا
م�ن الرواد يف هذا املج�ال ،وتوجد قاعات كثرية
يف بغ�داد لطاملا عرض�ت نتاجات ه�ؤالء الرواد
وفنانين�ا املبدعني املعارصي�ن ,كقاعة االورفي
وحوار ورؤيا وأثر وقاعة الفن الحديث والرواق
وغريها الكث�ري ،فتلك القاعات تحت�اج لدعمنا
لها فكل قاع�ة من هذه القاعات تعترب كمركز
مصغ�ر للفن�ون  ,وفيها ش�اهد العال�م أجمل
اللوح�ات والنتاج�ات الت�ي ارتبطت
بأس�م فنانيها ,و الفرقة
ا لس�يمفو نية

العراقي�ة هي فرقة األوركس�رتا الس�يمفونية
الوطنية يف العراق ومقرها يف العاصمة العراقية
بغ�داد ,وهذه الفرق�ة قدمت حف�الت ناجحة
خارج الع�راق يف الكثري من الدول مثل (األردن،
لبن�ان ،األتحاد الس�وفيتي الس�ابق ،والواليات
املتحدة األمريكي�ة ودول أخرى كثرية) ,وتقدم
يف منهاجه�ا مقطوع�ات ملختل�ف العص�ور
املوس�يقية فضال ع�ن مقطوعات س�مفونية
ملؤلفني عراقيني ,ومؤخرا أعلنت وزارة الثقافة،
وكدع�م واضح للثقافة العراقية عن مس�ابقة
معماري�ة عاملي�ة إلع�داد تصامي�م دار األوبرا
العراقية التي من املؤمل أن تكون معلماً ثقافيا
مهم�ا وبالتايل تكون متمم�ا حضاريا وثقافيا
له�ذه االوركس�رتا وغريها من الف�رق األخرى
التي تمثل الثقافة والرتاث والحضارة العراقية
أفض�ل تمثي�ل كالجالغ�ي البغ�دادي ورباعي
بغداد الوتري ال�ذي نتمنى أن يعاد ,كما نتمنى
أن يتم ترمي�م بيوت عمالقتن�ا الكبار يف األدب
والشعر والغناء فهؤالء العمالقة يستحقون أن
نحيي اس�مهم ما أس�تطعنا إىل ذلك من سبيل
وجعله�ا معلم�ا ثقافي�ا وحضاريا نش�م منه
عب�ق الرتاث والتاريخ ,فكم من دولة جعلت من
بيوت أدبائه�ا وفنانيها متاحف ومعالم تراثية,
ففي أملاني�ا مثال قامت الدول�ة األملانية برتميم
بيتي األديبني العمالقني كوتة وش�يلر يف مدينة
فايم�ار وفتحتهم�ا للزائرين والس�ياح ,وكذلك
بيت املوس�يقار العاملي الشهري بيتهوفن يف بون
حيث قام�وا بتحويل منزل�ه إىل متحف يحتوي
عى آالته املوس�يقية الخاصة به ومخطوطاته
ووثائق�ه  ,فياحب�ذا ل�و قمنا برتمي�م وتأهيل
بي�وت الجواهري ون�ازك املالئكة ومنري بش�ري
والقبنجي وناظم الغزايل وس�ليمة مراد وزهور
حس�ني وغريهم من عمالقتنا الكبار وجعلناها
متاحف وجمعنا ما نستطيع من متعلقات
تخصه�م ووضعناها يف ه�ذه البيوت,
فه�م يس�تحقون من�ا التقدي�ر
واالهتم�ام ,ه�ؤالء الذين قدموا
للثقافة العراقية الكثري.

مدينة تعاود دورها
مؤيد عبد الزهرة
هل أحصيتم عدد املجالس الثقافية يف بغداد خاصة ويف
العراق عامة ،وما تقدمه من ش�خصيات ومواقف وس�ري
وأع�الم يف حق�ول الش�عر واألدب والتاري�خ الوطني ،وما
يتم اس�تذكاره عرب اس�تضافة متخصصني ومدى تجاوب
واستجابة املتلقني وتوسع عددهم  ،وهل استحرضتم تلك
الحلقات واألجواء النقاش�ية يف مختلف العلوم التي تجري
أس�بوعيا يف املتنب�ي ،وهل وقفت�م عند أس�واق بغداد ،من
القرطاسية يف سوقها األبرز الرساي ،او عند كتب مكتباتها
العامرة بكل جدي�د ممتع ومفيد ،من إصدارات دور النرش
املحلي�ة والعربية واألجنبية ،بل ه�ل ألقيتم نظرة عى رئة
بغداد التجارية وس�وقها األشهر سوق الشورجة والسوق
العرب�ي ،وما تحويه م�ن بضائع تغذي الب�الد عى الدوام،
فضال عن س�وق البزازين أو ما تعرف بس�وق الجوخجية،
أو س�وق الصاغة والصفارين وغريها من األسواق يف قلب
بغ�داد ،إنها تضج بالحركة وتختن�ق باملتبضعني عى مدار
الس�نة ،وهذه األس�واق واملكتبات واملجال�س واملنتديات،
وقاعات العرض الفني  ،فضال عن املطبوعات من الصحف
واملج�الت والدوري�ات أصبح�ت تمث�ل عالم�ة فارقة من
عالمات حيوية املدينة ومعاودة دورها وأنشطتها الثقافية
واألدبي�ة واالقتصادية واالجتماعية .فربغ�م كل االحتقان
الس�يايس وتجاذب�ات األح�زاب فيما بينه�ا يبقى
العراق�ي عاش�قا للحي�اة ،مقبال نحوه�ا بقوة،
وهو يتفاءل بزوال املنغصات التي تطفو عى
الس�طح أحيانا هنا وهن�اك ،ويمكن للمرء
أن يتلم�س ذل�ك من خالل نبض الش�ارع
العراق�ي ،الذي يرى يف املش�هد الس�يايس
عملي�ة والدة قيرصية لحي�اة ديمقراطية
مازالت تس�ري بب�طء ،وتتعثر يف خطواتها
حين�ا وتقف عى أقدامها حينا آخر ،لكنها
يف مطل�ق األح�وال تجرب�ة قابل�ة
لإلنضاج.
بغداد اليوم تجدد نفس�ها
وتنهض وس�تنفض كل غبار
وصدأ سنوات العجاف والقهر،
فم�ا أجم�ل صباح�ات بغداد
وأنت تطال�ع حركة الش�ارع
وصخ�ب األطفال وضحكاتهم
وهم يحملون حقائبهم للذهاب
إىل املدرس�ة ،والعمال يتجمعون
عند املسطر ورشطي املرور يلوح
بيدي�ه وبائع الصح�ف واقف عند
ناصية الش�ارع وحواج�ز الرشطة
تنظ�م انس�يابية امل�رور وتدق�ق يف
التفتي�ش م�ن اجل يوم آم�ن بعيدا
ع�ن ش�بح االنفج�ارات ،اجل هي
صباحات بغداد بجسورها املكتظة
بالس�يارات وأس�واقها العام�رة
وناسها الطيبني.

تعمير مدينة بغداد بين مسقط ومراكش
لقد عمد معول التهديم باسم إعادة اإلعمار بالطرق الحديثة معوله على
هدم أجزاء من بغداد تعود لمئات السنين ولربما للعصر العباسي

هذه ال�صفحة

خالد أبو الخري
اعت�ادت بائعة القيم�ر افرتاش
ركنه�ا املعتاد ع�ى الرصي�ف بعيد
انب�الج الفج�ر بقليل ،كاش�فة عن
ذل�ك السِّ �در املغط�ى ع�ن آخ�ره
بقشطه الحليب ،وإىل جوارها كيس
"الصمون" وطبق من العسل ،باعثا ً
املرسة يف نفوس مارة غادرهم النوم
منذ هنيهات ،وإن كان نفر منهم ما
زال�وا مقيمني حت�ى النهاية يف خدر
الصباح الباكر.
ل�م تكن تحت�اج إىل املن�اداة عى
بضاعتها ،فالذين يش�تهون القيمر
العراقي يف الفج�ر كثريون ،ومجرد
رفعها املالءة البيضاء عن س�درها،
إعالن ش�هي يصل دائم�ا ً إىل هدفه.
دقائ�ق ويلتم زبائ�ن الفجر :عمال،
موظفون ،طالب مدارس وجامعات،
ورجال رشط�ة وجي�ش ،حني كان
للعراق رشطة وجي�ش ! وغرباء ما
ت�ذوَّق رهط منه�م القيمر من قبل،
عى وش�ك اإليغ�ال يف طعمه الذي ال

يخطئه القلب .قي�ل يل إن العراقيني
يصنع�ون القيم�ر م�ن حلي�ب
اله�وش "الجام�وس" ال�ذي يمتاز
بكثافت�ه ،والقيم�ر -أي�ام القيمر-
كثيف ،ولي�س كالقيمر املعلب الذي
ً
طعم�ا؛
نتناول�ه اآلن ،ال كثاف�ة وال
كان أق�رب للبنة الجام�دة ،تقطعه
بائعته بالس�كني عى شكل رشائح،
وتضعه بكثري من الحرص يف رغيف
"الصم�ون" ،وتزيد عليه ملعقة من
العسل ،حسب رغبة الزبون ..فثمة
من الزبائن من يرغب بالقيمر بدون
إضاف�ات ،يش�فعه ب�"اس�تكانة"
شاي من بائع شاي مجاور للقيمر
َّأن�ى يكون.ل�م يك�ن ثمن ش�طرية
القيم�ر يزيد ع�ن ربع دين�ار ،وهو
مبلغ ُيع َْت� ُّد به مطل�ع الثمانينيات،
ويعادل ربع دينار أردني؛ ألن الدينار
العراق�ي يف بلده ..كان دينارا آنذاك.
مهرج�ان القيم�ر غالبا ما يس�تمر
حتى م�ا بعد الضح�ى ،حني يذهب
الن�اس يف اتجاهاتهم كله�ا ،بعدما

تناولوا وجبتهم الصباحية املفضلة،
ويف أفواههم طعم القيمر والعس�ل،
ووطن لكل
ويف قلوبهم إيمان بالله،
ٍ
العراقيني ،يختلفون بش�أنه ،إنما..
يط�وون الطرقات إىل مدن�ه وقراه
ومحالته بأمان.
وبلغ من عشق العراقيني القيمر
أن العشاق وصفوا خدود حبيباتهم
ب�ه يف الصف�اء وش�دة البي�اض.
اختلف�ت أحوال العراقي�ني منذ ذاك
األوان ،وتفرقوا يف وطنهم ،وتشتتوا
يف كل بقاع األرض ،لكن كثريا منهم،
ما زالوا َي ِح ُّن َ
�ون لصباحات القيمر،
فرغ�م أنه�م حمل�وا إىل منافيه�م
عاداته�م ،والعدي�د م�ن أكالته�م
املفضل�ة ك�"التك�ة والكب�اب،
والك�ص ،والدوملة والترشيب وحتى
س�مك املس�كوف" ،بيد أنهم عجزوا
ع�ن حم�ل القيم�ر ال�ذي يعرفون،
يحنون وأحن إىل تلك الصباحات.

صب�اح بغداد ،صفحة جديدة منكم ولكم نأمل عربه�ا أن نفتح األبواب والنوافذ عى
مصاريعها لتكون جرسا ً قويا ً بيننا وبني القراء واملهتمني بشؤون عاصمتنا الحبيبة بغداد
يف تأش�ري االيجابي والسلبي وتغطية فعالياتها املتنوعة االجتماعية والخدمية والجمالية
وبم�ا يع�زز حضورها يف امليادين كافة ،وله�ذا ندعو الغيورين عى الع�راق عامة وبغداد
العاصمة خاصة إىل املساهمة يف إثراء واغناء الصفحة أسبوعيا ،وهي كما قلنا يف البداية
تبقى منكم ولكم مع خالص املحبة .
املحرر

لؤي بحري
أطلعت مؤخرا ً عى مخطط (مخيف) تقوم
به محافظ�ة بغداد (إلعم�ار) املنطقة الواقعة
غرب شارع الرشيد إىل نهر دجلة .ومن االطالع
ع�ى مخط�ط ه�ذا اإلص�الح الهائل ،ن�رى أن
املحافظ�ة تريد بناء ش�وارع عريض�ة جدا ً مع
س�احات واس�عة ونصب أقواس م�ن النصب
الس�مجة مع جعل شارع الرش�يد ممرا واحدا
للس�يارات .ولك�ن أين ه�ي بغ�داد التاريخية
م�ن كل هذا االعم�ار؟ أين هي س�وق الرساي
وأين هي أس�واق األقمش�ة التقليدي�ة بأزقتها
املتش�عبة وأي�ن هي س�وق الصفافري وس�وق
الصاغة والذهب ؟
األعم�ار ال يعني بال�رضورة تهديم القديم
وبن�اء يشء جديد محله .فاإلعمار يعني أحيانا ً
أيض�ا ً إبقاء القديم وترميم�ه والعناية به وهو
يعن�ي الحفاظ عى ت�راث املايض كذل�ك وعدم
املس�اس ب�ه والعناية ب�ه وبناء ش�بكة جديدة
للرصف الصحي يف أس�واقه ومحالت�ه العامة.
كانت بغداد وأسواقها قبلة العالم يف فرتة ما من
العرص العبايس ،حيث كان�ت بغداد أكرب مدينة
يف العال�م بل املدينة الوحيدة يف العالم التي يربو
عدد سكانها عى املليون نسمة .وكانت أسواقها
مملوءة بالحي�اة والبضاعة من األركان األربعة
للمعم�ورة .وه�ي كلها الي�وم قابل�ة لإلصالح
والتحديث والرتميم .أما مدينة مراكش املغربية
فقد أصبحت أزقتها التقليدية الضيقة القديمة
والس�احة الواس�عة املطلة عليها وهي س�احة
وجام�ع الفنا قبلة أنظ�ار كل زائر يزور املغرب
وهم يعدون باملاليني القادمني من جميع أنحاء
العال�م .فأزق�ة مدينة مراك�ش الواقعة يف قلب
املدين�ة ال ت�زال تحافظ عى طابعه�ا التقليدي
والدكاكني الصغرية للباعة ومحال بيع السجاد
واملدارس التقليدية التي تدرس العلوم اإلسالمية
وحت�ى بع�ض املطاعم الصغرية التي ال تتس�ع
ألكثر من طاولة أو طاولتني باإلضافة إىل ترميم
بع�ض ال�دور الكب�رية املوجودة فيه�ا وجعلها
فن�ادق صغ�رية مبني�ة ع�ى الط�راز املغرب�ي
الجمي�ل وهذه الفنادق تس�مى ب�� (الرياض)
ويس�كنها الس�ياح األجانب املبهورين بس�حر
الطاب�ع الرشقي املغربي هذه االحي�اء الرتاثية

القديم�ة وعدد غرفها اعتياديا ً هو بني أربعة اىل
عرشة غرف نوم.
لقد عمد معول التهديم باسم إعادة اإلعمار
بالط�رق الحديث�ة معول�ه ع�ى ه�دم أج�زاء
من بغ�داد تعود ملئ�ات الس�نني ولربما للعرص
العب�ايس وكان�ت فك�رة تهدي�م مئ�ات ال�دور
القديم�ة لبناء ش�ارع الجمهورية غلطة أخرى
طمس�ت أثار أجزاء مهمة من بغداد التاريخية
ق�ام عى أنقاضها ش�ارع الجمهوري�ة الذي ال
يوجد أي تناس�ق وطراز في�ه يشء من التوحيد
لعماراته الت�ي ال تعطي للمدين�ة طابعا ً مميزا ً
بحي�ث أصبحت مدينة ال هي بالرشقية وال هي
بالغربية الطراز .لنحافظ أذن عى البقية الباقية
من بغداد التاريخي�ة ولنحاول
أحياؤه�ا وتعمريها عوضا ً عن
تهديمه�ا .وإذا كان�ت هن�اك
حاجة لش�ق ط�رق مواصالت
جديدة داخل املدين�ة فالواجب
يدعو إىل شق ّها بشكل متناسب
للغاية مع األخذ بنظر االعتبار
التجان�س يف األبني�ة الواقع�ة
ع�ى ط�ريف الش�وارع املزم�ع
ش�ق ّها .أما الحدي�ث عن حل
أزمة امل�رور الخانقة يف بغداد
فهو حديث أخ�ر ويحتاج إىل

مقال بحد ذاته .وهنا تلعب فكرة إيجاد نوعيات
بديلة من طرق املواصالت مثل قطارات اإلنفاق
والسكك الحديدية عملها للمساعدة يف
حل أزمة املرور أسوة يف عواصم
ال�دول املتقدم�ة يف

العالم .ويا لي�ت لو عاد رشطي املرور التقليدي
وهيبت�ه الذي تميزت به بغداد قبل ثورة .1958
وهو الرشطي الذي عرف ببزته البيضاء وخوذته
املس�ننة الجميل�ة .وعندم�ا ق�ام األمرباط�ور
نابلي�ون الثال�ث بإع�ادة أعمار مدين�ة باريس
عاصمة فرنس�ا طلب م�ن املهن�دس املعماري
الش�هري (هوسمان) بتصميم باريس عى نسق
واحد والحفاظ عى طراز مميز بحيث أصبحت
باري�س تبهر األنظ�ار الي�وم بتناس�ق أبنيتها
وش�وارعها .وال أدري ملاذا ال نحاول يف بغداد أن
نعمر قلب بغداد مع املحافظة عى تراث املدينة
التاريخية التي أحتفل يف اليوم السابع عرش من
ش�هر ترشين الثان�ي (نوفم�رب  )2012بمرور
 1250ع�ام ع�ى تأسيس�ها من قب�ل الخليفة
العب�ايس أبو جعفر املنصور الذي خط منذ أكثر
من ع�رشة ق�رون عى رقع�ة من جل�د الغزال
مدينة بغداد لتك�ون عاصمة الخالفة التي أمتد
حكمها يف بالد األندلس وفرنس�ا غربا ً وطوالً إىل
الصني والهند رشقاً.
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حرب الفضائيات ..خطوة احلروب األوىل يف عالـم التكنولوجيا

امل�ضتقبل العراقي  /متابعة

وب�ني بقية القنوات ،حيث بدأت كل منها بس�حب اكرب
عدد من الش�باب كمشاهدين ملا تقدمه ولنا أن نتصور
حجم التناف�س املحموم الذي يحصل بني هذه القنوات
فع�ن طريق مزيد من الدم والعن�ف والجنس يتم إغراء
املش�اهدين باالش�رتاك يف هذه القناة وتلك وقد سميت
هذه الحروب (حروب القنوات) أو حروب الفضائيات..
وهناك الكثر م�ن القنوات تتكاثر بش�كل الفت للنظر
وتزي�د من عدد قنواتها لتقدي�م الخدمات الخاصة بناء
عىل الطلب�ات املقدمة .كم�ا أن األجه�زة الحديثة التي
تس�تخدم الس�تالم البث س�اعدت هي األخرى يف زيادة
عدد املشرتين ملا تطرحه رشكات اإلنتاج.

بع�د أن ب�ات يف كل بيت واقتنت�ه كل أرسة ما الذي
يمكن أن يفعله الس�تاليت يف واقع األرسة ومس�تقبلها
بعد أن بات القاسم املشرتك الذي يربط بني العالم ،باتت
التكنولوجيا هي وس�يلة االتصال م�ن قبل الحكومات
باملواطن�ني وهي األداة الرتفيهي�ة التي يلجأ إليها اغلب
الناس صغارا وكبارا .

حلظات متكررة
لألف�الم الت�ي تع�رض عىل شاش�ة التلفزي�ون اثر
كبر عىل مس�تقبل الصغار خصوص�ا الذين ال تتجاوز
أعمارهم الخامس�ة ع�رشة من العمر حي�ث أن هؤالء
الصغار يتأث�رون بما يعرض ويؤث�ر يف عقلهم الباطن
ويف إدراكه�م وحواس�هم ،مثلم�ا ي�رى الدكت�ور كامل
محمد نارص ،وال�ذي أضاف أن الصغر (عجينة) قابلة
للتحوي�ر باالتجاه الذي نري�د ،والصغار تراهم بعد هذا
الع�دد الكب�ر من الفضائي�ات والتي تع�رض كل يشء
دون تحفظ ،هن�ا يربز دور األرسة يف مللمة كل األطراف
وعدم الس�ماح بتوس�ع دائرة التش�تت او االبتعاد عن
املب�ادئ العام�ة الت�ي تن�ادي به�ا األرسة ،والكثر من
العوائ�ل اضاعت اطفالها بس�بب ع�دم التوجيه وعدم
وض�ع الخط�وط الرئيس�ة ملس�رة حياتهم ،ول�م يبق
اآلن يف كل بق�اع االرض وحتى االك�واخ او "الرصايف"
إال وتوج�د بجوارها الصحون الدائ�رة داللة عىل وجود
جهاز الستاليت ،وتشر االحصائيات اىل وجود أكثر من
جهاز يف محيط العائل�ة الواحدة لعدم إمكانية التوفيق
بني رغبات املشاهدين ،وتشر االحصائيات اىل ان نسبة
التش�غيل تصل اىل  12س�اعة ،وبالطبع ف�إن تأثر ذلك
ينعك�س عىل أف�راد العائلة حتى و لو لم يجلس�وا امام
التلفزي�ون ،ولك ان تتصور مق�دار التأثر الذي يصيب
املشاهدين الصغار خصوصا مع (السياسات املوجهة)

حمالت �ضد عنف الف�ضائيات

للكثر من هذه القنوات التي تبث س�موما ال تبقي وال
تذر ورياحا تهدم كل ما تطاله أمامها و تحرق األخرض
والياب�س وهنا ي�ربز دور األرسة وخصوص�ا األبوين يف
التوجي�ه و التوعي�ة ألن التلفزي�ون مهم�ا كانت قوته
وس�اعات مش�اهدته الطويلة إال أن األبوين يبقى لهم
األث�ر الفعال يف التصدي لكل ما ي�يء للصغار وكل ما
يؤثر فيهم و يقودهم إىل الهاوية أو الرذيلة .

الرقابة مطلوبة
أما اإلعالمي جبار سلطان فقد قال:

قطوف قانونية

قانون تأسيس
املستشفيات األهلية
علي جابر
يهدف قانون تأسيس املستشفيات االهلية رقم  25لسنة
 1984اىل التوس�ع يف تقدي�م الخدمات الطبي�ة للمواطنني
واالس�تفادة م�ن إمكاني�ة األطباء الذين ه�م يف الخدمة يف
املؤسس�ات الصحية التابعة اىل الدولة ،أو املتقاعدين منهم
مم�ن له�م خدم�ة ال تق�ل عن خم�س عرشة س�نة فيها،
وتش�جيعهم عىل املبادرة يف تأسيس مستشفيات خاصة..
حيث بينت املادة الثانية من القانون اعاله بجواز تأس�يس
رشكة محدودة إلنش�اء مستش�فى اهيل وان يكون هؤالء
االطباء ممن مارس�وا مهنة الطب يف املؤسس�ات الصحية
التابع�ة للدول�ة م�دة ال تقل عن خمس عرشة س�نة حيث
يق�دم الطلب اىل وزارة الصحة للحصول عىل املوافقة بذلك،
وتقوم الدول�ة بإقراض الرشكة مبلغا ً ال يزيد عىل  %40من
كلف�ة املرشوع عىل ان ال يتجاوز القرض ( )500الف دينار
بفائدة او نصف يف املئة عىل ان يس�رتد القرض خالل عرش
س�نوات ووفق امل�ادة  4من هذا القانون ف�إن الدولة تملك
قطع�ة ارض مجانية حتى يتم فوقه�ا البناء ومنعت املادة
 5م�ن القانون تحوي�ل او نقل ملكية االرض قبل مرور 15
سنة عىل تاريخ املبارشة بتقديم الخدمات الصحية.
وأما من حيث الرقابة عىل هذه املستشفيات فإن وزارة
الصحة تحدد الجهة الرقابي�ة وهي التي تصدر التوصيات
والتعليمات بصدده وفق هذا القانون وتكون وزارة الصحية
ه�ي الت�ي تزود ه�ذه املستش�فيات باالدوي�ة مثلما تزود
الصيدليات االهلية ويف حالة عدم وجود اجهزة خاصة فإن
اس�ترادها يكون بواس�طة هذه الوزارة ما ان املستشفى
يعفى من الرضيبة الخاصة بالدخل ملدة  3س�نوات اعتبارا ً
م�ن تاري�خ مبارشته بتقدي�م الخدمات الصحي�ة ومنعت
امل�ادة  9م�ن القان�ون اعاله اعض�اء الرشك�ة الجمع بني
العم�ل يف دوائ�ر الدول�ة والقطاعني االش�رتاكي واملختلط
والعمل يف املستشفى املؤسس بموجب هذا القانون .وبينت
املادة  10من القان�ون أن إحالة األطباء عىل التقاعد يكون
م�ن تارثي�خ مبارشته�م العمل يف ه�ذا املستش�فى ،وهم
ملزمون بالعمل يف هذا املستش�فى م�ن تاريخ االحالة عىل
التقاعد ملدة عرش س�نوات ،وإال أعيدوا إىل الخدمة يف وزارة
الصحة بالراتب والدرجة التي يس�تحقونها قانوناً .ويجوز
وف�ق املادة  11من القانون اس�تخدام االجانب وذوي املهن
الطبي�ة بنس�بة  %20وتتوىل وزارة الصح�ة تزويدهم بذلك
وفق قانون الخدمة املدنية .وتصفى الرشكة وفق املادة 12
م�ن القانون يف حالة اذا قل عدد االعضاء املؤسس�ني عن 4
واذا غرت الرشكة الغرض الذي انش�أ من اجله املستشفى
واذا توقف املستشفى مدة سنة كاملة عن تقديم الخدمات
بصورة مس�تمرة وبدون عذر م�رشوع ..ويف حالة اذا تويف
احد اعضاء الرشكة وكان من بني ورثته طبيب تتوافر فيه
الرشوط الواردة يف هذا القانون فيصبح رشيكا ً باسم الورثة
يف حال�ة التفاه�م واال تعني بيع حصصه�م اىل من تنطبق
علي�ه ه�ذه الرشوط .ويف حال�ة اذا تق�رر تصفية الرشكة
وف�ق احكام ه�ذا القانون يج�وز لوزارة الصح�ة ان تملك
املستشفى بالقيمة التي تقدرها املحكمة املختصة وحسب
قانون االس�تمالك ..كم�ا ان املادة  18من ه�ذا القانون ال
تمنع من تأسيس املستشفيات االهلية وفق قانون الصحة
رقم  89لس�نة  ..1981وأخذت امل�ادة  19من القانون عىل
عاتقه�ا ايضا ً القان�ون الذي يطبق وه�و قانون الرشكات
رقم  26لس�نة  1983كما ان القانون اع�اله اعطى لوزير
الصح�ة اص�دار التعليمات لتس�هيل تنفيذ ه�ذا القانون..
واملالحظ لعمل املستش�فيات االهلي�ة االن يف العراق هو ان
بع�ض االطباء يمارس�ون العمل يف املستش�فى الحكومية
باالضاف�ة اىل االهلي�ة وتك�ون هن�اك مس�اومات إلج�راء
العمليات يف هذه املستش�فيات وباسعار مرتفعة مع غالء
كبر الس�عار االدوية والتحالي�ل الطبية ،كما أن الكثر من
االطباء يركزون جل اهتمامهم بالعمل يف هذه املستشفيات
االهلية وال يركزون عىل عملهم يف املستش�فيات الحكومية
وهذا يرهق كاهل املواطن من حيث تحديد ثمن او كلفة او
اجور العمليات الجراحية التي ال يستطيع عليها الكثر من
الناس الفقراء.

هن�اك الكث�ر م�ن ال�رشكات
العمالق�ة يف أمركا والياب�ان وأوربا
تعت�رب م�ادة الب�ث الفضائ�ي مادة
قابل�ة للتغير اليومي فهي تس�تغل
هذه املحطات لإلعالن عن منتجات
وصناع�ات جدي�دة حي�ث أن بعض
الدول لديها ما يصل إىل  500محطة،
وه�ذه القنوات تعمل بدون رقابة عىل
م�ا تعرض�ه أو تبثه حي�ث تبث يف بعض
األحي�ان أف�الم هابط�ة تؤث�ر يف الناظرين
وربما يكون الس�بب هو حجم املنافسة بينها

واقعة ق�ضائية
اعداد  :امل�ضتقبل العراقي

�ضالح ذو حدين
الوس�ائل اإلعالمية أداة تثقيفية مهمة وموصل
لألف�كار وعادات الش�عوب و ثقافاتهم إال أن الرقابة
املطلوب�ة ع�ىل ما يبث ه�و الرقاب�ة االجتماعية وكل
اخ�رتاع ه�و نعم�ة ونقمة فه�ر يبدو كس�الح رهيب
ق�د ي�ؤدي إىل اضمحالل الق�درة عىل التفك�ر ويؤثر يف
مس�تقبل الكثرين فهن�اك إحصائية تق�ول أن رشكة
"للستاليت" تبيع ما معدله  5ماليني جهاز سنويا وهذه
اإلحصائي�ة صدرت قبل عامني وقد زادت اآلن بالتأكيد،

جيل الف�ضائيات
األس�تاذ عامر ج�واد الخزرجي أس�تاذ علم النفس
قال:
إن م�ا تؤدي�ه هذه الربامج واألف�الم غر املوجهة
ه�و يزي�د من اله�وة ب�ني األرسة والصغ�ار وأن الجيل
املقب�ل يتأثر كليا بما يق�دم ألن ما يبث موجة ألغراض
و تؤث�ر س�لبا إذا كان كذل�ك وان ذلك يم�س رأس مال
األرسة (الصغ�ار) إذا لم يكن األم�ر موجها وبعيدا عن
اإلثارة والرعب واإلغراء الن ما يقدم س�يجد له مكانا يف
قلوب ونفوس الصغار يقلدون ما يرونه عىل الشاش�ة،
وأما الفتيات فأنهن يتأثرن ويقلدن ما يفوق أعمارهن
الصغرة وقد يؤدي األمر إىل تناول املسكرات و املخدرات
ولبس الثياب غر الالئقة ،والكثر من الصغار يحملقون
يف التلفزيون بعي�ون مفتوحة وترى تأثر ما يقدم عىل
نفوسهم .
وإذا كان "الستاليت" هو السوق الرائجة والرابحة
وه�و اكرب اس�تهالك يف هذا الع�رص ..فممن نخاف من
صغارنا أم من الفضائيات؟.

زوج يطلق زوجته بسبب الكوابيس والشكوك

أراد الح�اج "رشه�ان" بع�د أن مات�ت
زوجت�ه ،وه�و يف األربعني من عم�ره ،فقد
اعتاد عىل أن يكون احد إىل جواره ،وبالرغم
م�ن أن زوجت�ه املتوفي�ة كانت عاق�را ولم
تنج�ب له أوالدا ،إال انه لم يتزوج عليها ولم
يج�رح مش�اعرها ،لك�ن االن تغ�ر الحال،
فقد مضت أكثر من س�نة عىل وفاتها ،وهو
يعي�ش لوح�ده ،ويحت�اج اىل أوالد ليكونوا
سندا له وعزوة ،لهذا بدأ يف البحث عن زوجة
ل�ه ،وهو املوظ�ف يف وزارة العدل ويف مركز
مرم�وق ،يمتلك بيت�ا ومزرعة وم�اال ،وقد
وجد فتاة بالرغم من أنها ش�ابة يف الثالثني
من عمره�ا إال انه اقتنع به�ا وخطبها من
والده�ا ،فكان�ت مع�ه يف دار واح�دة ،بع�د
س�نني ولدت له ابنا وبنت�ا وزحف به العمر
وبدأ يفكر يف فارق العمر بينه وبني "وسن"
هذه الزوجة الش�ابة ،وكان قد شاهد أثناء
عمله وجود حاالت متش�ابهة م�ن الخيانة
والغ�در ،م�ن زوج�ات ش�ابات ،ألزواجهن

بغداد  /علي جابر

الس�ت أنعام عودة ثجي�ل  ..ماجس�تر يف القانون
قالت:
هن�اك العديد من الحمالت الت�ي أطلقت ضد العنف
ال�ذي يبث يف التلفزيون و خصوص�ا يف امركا ملا يؤديه
ويؤثر يف الصغار ويدفعهم اىل ارتكاب الجريمة تش�بها
بأبط�ال املسلس�الت حيث ي�ؤدي األمر اىل قي�ام هؤالء
الصغ�ار بع�د تأثرهم بم�ا يع�رض اىل االتي�ان بأفعال
إجرامي�ة وقد ص�درت الكثر من الدراس�ات التي تؤيد
ه�ذا األمر الخط�ر ..ويف الحقيق�ة لي�س التلفزيون أو
الفضائي�ات ه�ي الت�ي تؤث�ر بل هن�اك دور الس�ينما
والكت�ب والقصص البوليس�ية ونالح�ظ أن الكثر من
األحداث الجانحني يرتكبون األعمال اإلجرامية متأثرين
بال�ذي يعرض يف التلفزيون خصوص�ا جرائم الرسقات
واالغتص�اب وتش�ر اإلحصائي�ات إىل ان الكث�ر م�ن
العوائ�ل يمنع�ون صغارهم م�ن مش�اهدة التلفزيون
بغي�ة تحصينهم من اآلثار التي ترتكها بعض املش�اهد
عليهم و ق�د تدفعهم اىل ارتكاب الجرائم أو االنحراف و
األمر يوجب املتابع�ة الدائمة من األبوين ،كما ال بد من
وضع نظام دويل عام يمنع مثل هذه املشاهد من خالل
االتفاقي�اتالدولي�ةبه�ذاالص�دد.

هذا ما قاله الباحث االجتماعي بش�ار داود سبع والذي
أضاف ،أن اقل مدة يشاهد بها الشباب التلفزيون تصل
إىل  6س�اعات يوميا و عند تكرار الربامج أو املسلسالت
تك�ون املدة أطول ولنا أن نتص�ور األثر الذي ترتكه تلك
املش�اهدة عىل الصغ�ار غر البالغني ،وأن�ا اعترب وجود
ه�ذه الفضائي�ات هو تح�دي خطر لتماس�ك األرسة
وترابطها ألن هذه الفضائيات ،تبث دون رقابة أو وازع
أو قواعد ثابتة واغلب هذه األفالم واملسلس�الت هدفها
التس�لية والتهديم وإت�الف أعصاب الش�باب وللفائدة
املادي�ة املتوف�ات من بثها واملش�اهد يف كل ذلك يدور يف
حلقة جهنمية مفرغة.

الكبار ،مما زاد من شكوكه انها كانت تقف
يف رشف�ة البي�ت الكب�ر ،وكان أم�ام هذه
الرشفة بيت ،فشاهد يف رشفته شابا يرتدي
مالبس عسكرية ،بنجوم يتألألن عىل كتفيه
وناقشها وراقبها ،إال أنها كانت باردة إىل حد
كبر ،ويف حك�م عمله ايضا ،حيث انه دائما
يضع س�وء الني�ة يف التعامل م�ع اآلخرين،
له�ذا ق�رر ان يراقبه�ا ويذه�ب معها مثل
ظله�ا وهي تذهب إىل التبض�ع واىل الطبيب
حيث ذهب معها إىل إحدى االس�واق ،كانت
بطيئة يف الرشاء وتقيض س�اعات طويلة يف
االختي�ار ،وكان ينتظرها يف الس�يارة حتى
تعود بعد س�اعة أو س�اعتني ،مما زاد األمر
من ش�كوكه ،خصوصا أنها كانت تقول له،
انه�ا تنقي البضائع إال ان ش�كوكه ازدادت
بش�كل كب�ر ،فتح�رك خلفه�ا مب�ارشة،
بمجرد دخولها إىل محل كبر ،وهاله انها لم
تكن موجودة ،يف املحل بل ش�اهدها تخرج
من الباب الخلفي للمحل ثم تنحرف باتجاه

إح�دى العم�ارات ،هرع خلفها وش�اهدها
تن�وي صع�ود املبن�ى ع�ن طري�ق املصعد
الكهربائ�ي ،وعندما عاد املصع�د تأكد أنها
يف الطابق الرابع ،فأرسع وكانت هناك ثالث
ش�قق إحداه�ا مغلقة واألخ�رى للخياطة،
واألخ�رى لطبي�ب ،ف�أرسع إىل الخياط�ة
واقتح�م الش�قة ،ول�م يعثر عىل "وس�ن"،
فسألته صاحبة الش�قة عما يريد ،فسألها
عن "وس�ن" فقال�ت له انها غ�ر موجودة
فع�اد إىل الس�يارة منهك الق�وى ،وهاله ان
يجدها يف السيارة ،تقابله بابتسامة صفراء
وبدأ عقله الباطن يناوشه بكافة االتجاهات،
وفكر كثرا وقال يف نفس�ه ،أنها "مجرمة"
ولكنها غر محرتفة ،واكل�ه الوهواس اكالً
حتى قرر تطليقها ،دون ذكر األسباب وعاد
إىل وحدت�ه ،اال ان�ه لم يبن ق�راره عىل دليل
ملموس ،إال أن وحدته كانت س�بب أصابته
باألمراض الجس�دية والنفس�ية ،خصوصا
بعد خروجه عىل التقاعد.

التشجري ..الوسيلة املثىل للقضاء عىل التصحر والغبار

ق�رأت ذات مرة أن محكم�ة مختصة يف إحدى ال�دول األوربية
قضت بغرامة كبرة عىل احد األشخاص الذين قاموا بقطع شجرة
طويلة العمر يف أحد الشوارع الرئيسة ..وال يخفى ما لألشجار من
اثر كبر يف القض�اء عىل التلوث والتصحر كما أنها تضفي جمالية
عىل املكان الذي توجد فيه ،وقد فطنت الكثر من الدول اىل هذا األمر
فتبنت حمالت كربى لتش�جر املدن وتزويقها باألش�جار والحزام
األخ�رض ويف بغ�داد ب�دأت ظاه�رة جميلة ه�ي ظاهرة التش�جر
وزراعة الش�وارع ،و بغية تسليط الضوء عىل هذا املوضوع أجرينا
هذا الحوار..
املهندس الزراعي حافظ داود العقابي قال:
لق�د تبن�ت وزارة األش�غال والبلديات حملة كب�رة لزراعة 15
ملي�ون ش�جرة يف عموم الع�راق وهذا األم�ر بالتأكيد س�يكون له
امل�ردود االيجاب�ي يف القضاء ع�ىل التصحر وتكون هذه األش�جار
مص�دات للرياح والعواصف الرتابية ،ويتذكر الجميع ان بغداد كان
يحي�ط بها حزام اخرض كما هو حال اغل�ب املدن العراقية وكانت
تلع�ب دورا كبرا يف منع وصول األترب�ة والعواصف التي ازدادت يف
اآلون�ة األخ�رة  ،إال ان الكث�ر من هذه األش�جار تعرضت للقطع
وتم استخدامها يف االستخدامات املنزلية وذلك بسبب األزمات التي
رافقت البلد منذ فرتة طويلة.
يف حني تحدث لنا الدكتور عباس التميمي قائال:
االنعكاس�ات التي تأتي من وجود األش�جار عىل اإلنس�ان هي
فائ�دة متبادلة واثر له مردود ايجابي ع�ىل كل بني البرش ،والكثر

 -1س�االر حمي�د إبراهي�م م�ن منديل
يس�أل ،ع�ن معن�ى إيق�اف التنفي�ذ يف
القانون.
ج /إيق�اف التنفي�ذ يف القانون هو يف
حالة الحكم عىل شخص من قبل املحكمة،
ورأت أن س�لوكه جي�د ،ولم يس�بق له ان
ارتكب جريم�ة ،فإنها تصدر الحكم عليه
إال إنها توقف تنفيذ الحكم عليه ملدة ثالث
س�نوات ،يكون فيها تح�ت االختبار ،فإذا
لم يرتكب جريمة خاللها تنتهي العقوبة،
ولكن اذا قام بجريمة  ،يحاكم عليها وعىل
الجريمة السابقة ،التي تم إيقاف التنفيذ
عليه�ا س�ابقا ،فه�ذا املصطل�ح يعن�ي،
اختيارا لسلوك اإلنسان.
 -2م�ن جمع�ة نام�س املياح�ي ،من
الصويرة يسأل ،عن حق الدفاع الرشعي؟
ج /عندم�ا يتعرض اإلنس�ان إىل خطر
ح�ال ال يس�تطيع أن يدفع�ه أو يتص�ل

من الدول تحرص وبش�دة عىل زراعة األشجار واالهتمام بالغابات
وترعاها بشكل كبر ملا لها من أثر يف ديمومة الحياة ..وطبعا هناك
أسباب كثرة أثرت يف عملية التشجر يف شوارع العراق و يف أطراف
املدن ومنها شح املياه وانخفاض مناسيب املياه يف األنهر الرئيسة
حيث كانت األش�جار تنمو بشكل طبيعي لكثرة األمطار ووجودها
يف عمق يس�ر يمكن لجذور األشجار الوصول إليه إال أن ذلك األمر
أصب�ح بعيدا ً بس�بب الجفاف الناتج عن س�قوط األمطار ،وما زاد
م�ن صعوبة األمر ه�و وجود الطبق�ة الرتابية الهش�ة التي كانت
بس�بب قلة س�قوط األمطار مم�ا اثر أيضا عىل األش�جار وأدى إىل
موتها بتأثر هبوب هذه األتربة.
أم�ا املحام�ي ن�ارص علوان حس�ني فق�د ق�ال :م�ن الناحية
الدينية ..قطع األش�جار محرم ألنها تتمتع بالحياة وتعطي الحياة
ملا تطرحه من (أوكس�جني) يحتاجه اإلنس�ان والكث�ر من الدول
رشع�ت القوان�ني التي تحرم قطع األش�جار أو حرقه�ا و حتى يف
القانون العراقي مثلما جاءت به املادة ( )480من قانون العقوبات
و التي تصل العقوبة فيها إىل الس�نتني ملن يقطع األشجار اململوكة
يف األماكن العامة أو الش�وارع املعدة ملنفع�ة الناس ،ويحتاج األمر
هنا إىل تظافر جهود الجميع وليس�ت البلدية لوحدها فسابقا كان
الذي يقطع وردة من ساحة أو حديقة عامة يعرتض عليه الجميع
وقد رفعت ش�عارات (ازرع وال تقطع) وهي ت�دل عىل حب الناس
لألشجار والورود وما لها من تأثر يف حياة الشعوب.
فه�ذه الش�جرة تحتاج إىل م�دة طويلة حتى تص�ل إىل ارتفاع

يمكنه�ا من اإلنت�اج او االعتماد عىل نفس�ها وان يكون لها جذور
عميق�ة تصل إىل منس�وب املياه كما هو حال الكثر من األش�جار
املوجودة يف الش�وارع الرئيس�ة يف بغداد ..وال بد أيضا من دور كبر
تلعبه البلدية يف منع قطع وإيذاء هذه األشجار حيث يتخذها قسم
م�ن الناس أماكن للج�زارة ولتعلي�ق املواد أو اس�تخدامات أخرى
تؤدي إىل إيذائها  ،وكان آخر املتحدثني سامر سمر سلمان صاحب
محل يف منطقة الكرادة داخل والذي قال:
إن احد أسباب قطع األشجار هو شح وارتفاع أسعار املشتقات
النفطي�ة مما اضط�ر الكثر من الن�اس الذين تحدده�م املادة إىل
اس�تخدام الحطب واألشجار كوقود للطبخ ومصدر حرارة للتدفئة
يف الشتاء واستخدامات أخرى لغياب النفط أو الغاز.
مقرتحات:
وارتأينا يف نهاية هذا االستطالع أن نضع بعض املقرتحات التي
خرجنا بها:
 -1تش�جيع عملية التش�جر يف كافة املناط�ق واملدن وتوزيع
الشتالت مجانا إىل أصحاب البساتني من قبل وزارة الزراعة.
 -2س�ن القوان�ني وتفعيله�ا والت�ي تمن�ع قطع االش�جار او
اتالفها.
 -3تفعي�ل االتفاقي�ات م�ع ال�دول (املتش�اطئة) م�ع العراق
للحفاظ عىل الثروة املائية.
 -4نرش الوعي لدى الصغار من خالل املدارس لتنمية الرغبة يف
زراعة األشجار والشتالت.

استشارات قانونية

بالرشط�ة ،نك�ون هن�ا امام ح�ق الدفاع
الرشعي مثال ،لص يدخل دارا ليرسق وهو
مس�لح ،هنا إذا قتله صاح�ب الدار نكون
أم�ام حق الدفاع الرشعي والذي ال يعاقب
بموجبه القاتل ألنه واجه خطر حال هدد
حياته ولم يستطع االتصال بالرشطة.
 -3عب�اس رشي�ف من مدين�ة الصدر
يس�أل ،عن معنى االختص�اص املكاني يف
القانون؟
ج /االختص�اص املكان�ي ه�و مكان
وق�وع الح�ادث اي املحي�ط اإلداري الذي
يقع تح�ت إرشاف املحكم�ة املختصة ،يف
نظ�ر الدع�وى  ،فمث�ال ال يج�وز ملحكمة
تحقيق بغداد الجدي�دة أن تنظر يف دعوى
قت�ل وقعت يف منطق�ة البي�اع ،ويف حالة
وجود نزاع حول االختصاص املكاني ،فإن
محكمة التمييز هي الت�ي تحدد املحكمة
التي تختص بنظر الدعوى.

 -5زيادة الرتكيز اإلعالمي عىل أهمية التشجر مما له من دور
يف الحفاظ عىل سالمة البيئة.
 -6إجراء البحوث و الدراس�ات التي تس�اعد يف زيادة األشجار
وتطويرها.
 -7مساعدة الفالحني واملزارعني يف القضاء عىل اآلفات الزراعية
وانقاذ األشجار.
 -8توزي�ع البذور واألس�مدة الكيميائية لت�اليف األمراض التي
تصيب األشجار.

مفاهيم دستورية

مفاهيم دستورية
امل�ادة  31 /م�ن الدس�تور " الدائم"
العراقي
أوال :ل�كل عراق�ي الح�ق يف الرعاي�ة
الصحي�ة وتعنى الدول�ة بالصحة العامة
وتكفل وس�ائل الوقاية والعالج بإنش�اء
مختلف أنواع املستش�فيات واملؤسسات
الصحية.
ثاني�ا :لألف�راد والهيئ�ات إنش�اء
مستش�فيات أو مس�توصفات أو دور
ع�الج خاص�ة ،وب�إرشاف م�ن الدول�ة،
وينظم ذلك بقانون.
املادة 32 /
ترع�ى الدول�ة املعاق�ني وذوي
االحتياج�ات الخاصة وتكف�ل تأهيلهم،
بغي�ة دمجه�م يف املجتم�ع وينظ�م ذلك
بقانون.
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سباق بابا نويل يف ليفربول
شهدت مدينة ليفربول
االنكليزي�ة ي�وم الجمعة
امل�ايض ،س�باقا ً فري�دا ً
م�ن نوعه ملناس�بة
األعي�اد حيث ارتدى
املش�اركون ثي�اب
بابا نويل.
والس�باق ال�ذي
بلغ�ت مس�افته 5
كل�م فق�ط ،ش�هد
سابقة ،حيث ارتدى
بع�ض املش�اركني
املتحمس�ني لن�ادي
ايفرت�ون ،الخص�م

عرض أس�تاذ م�ادة التريح
يف إحدى املدارس اإليطالية نفسه
للمساءلة القانونية ،بعد ارتكابه
جريم�ة قت�ل أم�ام تالمي�ذه يف
حق أرنب�ني .وقد ص�در قرار عن
محكمة نظرت يف القضية بسجن
األس�تاذ م�دة  8أش�هر .وكانت
جمعي�ة "الف" اإليطالية املعنية
بالدف�اع عن حق�وق الحيوان قد
تقدم�ت بش�كوى ض�د األس�تاذ
ران�دو الذي جل�ب  4أرانب لرح
درس عم�ي يف مادت�ه ،وبع�د أن
رأى أن أرنب�ني ال يزاالن عىل قدي
الحياة أقدم عىل محاولة خنقهما

لكنه لم يفلح يف مساعه ،فانهال
ع�ىل األرنبني باللكم�ات ثم حطم
رأس�يهما بمطرقة .وق�د اعرتف
املعلم بأنه قام بكل ذلك عىل مرأى
ومسمع من تالميذه.وأبدت عاملة
األحياء ميشال كوان ،الناشطة يف
"الف" ارتياحها للحكم القضائي،
معت�ربة أن�ه "س�ابقة قانوني�ة
يف مج�ال التعلي�م" ،وخط�وة
لضمان أخالقيات املهنة بحس�ب
وصفه�ا .وأضاف�ت ان م�ا أقدم
عليه األستاذ قاتل األرنبني وسيلة
غري متحرضة وغري رضورية وال
يمكن تقبلها أخالقياً.

حظك اليوم

22مار�س20 -ابريل

احلمل

حاول ان تبذل جه�دا ً أكرب اذا
رغب�ت بتعزيز وضعك املايل ،فهذا
أفض�ل عاطفي�اً :ال تح�اول ان
تستفز الريك ،الن ردة فعله قد
تفاجئك وتضعك يف موقف حرج

متاهة

اللدود لنادي ليفربول ،زي
بابا نوي�ل باللون األزرق،
تيمنا ً بألوان النادي.

شوكوالتة سويرسية بخصائص الفياغرا

أعلنت رشكة الشوكوالتة
العمالق�ة ب�اري كاليب�و،
ومقره�ا يف س�ويرسا ،أنها
صنع�ت ش�وكوالتة له�ا
ً
كاملة،
خصائص الفياغ�را
ُ
وس�تطرَح يف األس�واق
بع�د ع�دة أس�ابيع وذل�ك
ف�ور حص�ول الركة عىل
تري�ح االتح�اد األوروبي
لتصدي�ر هذا املنت�ج .وقام
خرباء املصنع بزيادة تركيز

لقطة من
الزمن اجلميل

مستويات املواد الكيميائية
النباتي�ة الت�ي تس�مى
بالفالفان�ول ،وه�ي الت�ي
تع�زز زيادة تدف�ق الدم يف
الجسم.
وأكد خ�رباء عامليون يف
مج�ال الش�وكوالتة ع�ىل
ج�ودة ه�ذا الن�وع وأن�ه
باإلمكان اس�تبدال حبوب
الفياغ�را بالش�وكوالتة
اللذي�ذة
الطبيعي�ة

وخصوص�ا ً أنه�ا مقدمة
من أرق�ى وأكرب رشكات
الت�ي
الش�وكوالتة،
تنت�ج خمس�ة منتج�ات
الشوكوالتة يف العالم.
ُي َ
ذك�ر أن  %87م�ن
الرج�ال يحب�ون تن�اول
الش�وكوالتة وذلك عكس
الفكرة السائدة عن عدم
محبة الرجال لها.

شارع الرشيد يف الستينات

الثور

روح التع�اون ب�ني الزم�الء
مهم�ة ،وهي تنعكس ايجابا ً عىل
نوعية العمل ومستواه عاطفياً:
ال تطل�ق الوعود اذا لم تكن قادرا ً
عىل التنفيذ

Apago PDF Enhancer
 22مايو 22 -يونيو
تش�عر برغبة يف السفر وربرّما
بناء عالقة مع شخص من خارج
محيط�ك أو تحقي�ق أرب�اح من
خالل صفق�ة تجاري�ة أو تتعلق
بالخارج أو بالجامعة

قد تواجه انكماش�ا ً وتراجعا ً
عىل صعي�د بع�ض العالقات .قد
رّ
يخف وهجك قليالً ،إال أنك تتوصل
إىل استقرار أكرب،

 24يوليو –  23اغ�سط�س

االأ�سد

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

العذراء

تظه�ر حس�ا ً كب�ريا ً ج�دا ً
باملسؤولية .تتمتع بحيوية فائضة
وتتاح ل�ك فرص إنجاز مش�اريع
قديمة أو جديدة أو عالقة

عملي�ات مالية ناجح�ة .رّ
توقع
فرصا ً وعروضاً .قد تعود اىل املايض
أو تس�تعذب حض�ورا ً يح رّدث�ك عن
اشخاص غابوا من حياتك

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

مهم�ا حاولت ان تق�وم بردات
فع�ل ،فإنك لن تنج�ح ألنك تخىش
التورط اكث�ر عاطفياً :ال تس�تفز
الري�ك ،فهو قادر عىل رد بش�كل
أكثر فاعلية مما تتصور

ق�د تتع�رض لبع�ض الظل�م
غري امل�ربر ،لك�ن الرتكيز رضوري
لتمرير املرحلة عاطفياً :االستقرار
العاطفي مهدد بشكل كبري

اجلوزاء

امليزان

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

عليك أن ترتيث بانتظار تحقيق
أهداف�ك ،ألن الظ�روف الحالي�ة
ليس�ت ملصلحت�ك عاطفي�اً :قد ال
يقتنع الريك بوجهة نظرك

 - 1110الحمل�ة الصليبية
األوىل تحتل مدينة صيدا.
 - 1858اإلنجلي�ز يخلعون
بابر ش�اه الثان�ي آخر حكام
بني تيمور يف الهند عن عرشه
وينفونه خارج الهند.
 - 1918الرئي�س األمريكي
وودرو ويلس�ون يبح�ر إىل
أوروبا لبدء محادثات الس�الم
يف مدينة فرساي بشأن الحرب
العاملية األوىل.
 - 1952الجمعي�ة العام�ة
لألمم املتح�دة تنظر يف عالقة
تونس بفرنسا.
 - 1954محكم�ة الث�ورة
بم�ر تحك�م عىل س�تة من
قي�ادات اإلخ�وان املس�لمني
باإلعدام ،وعىل س�بعة آخرين
بالس�جن املؤبد وذل�ك بتهمه
محاولة اغتيال الرئيس جمال
عبد النارص فيما عرف باس�م
حادثة املنشية.
 - 1982جمهورية الصني

الشعبية تتبنى دستورها
الجدي�د - 1983.الوالي�ات
املتح�دة تقص�ف املواق�ع
السورية يف لبنان.
 - 1985استقالة مستشار
األمن القومي األمريكي روبرت
ماكفرل�ني وذل�ك يف أعق�اب
خط�ف املقات�الت األمريكي�ة
لطائ�رة ركاب مري�ة كانت
تقل فلس�طينيني يف طريقهم
إىل تونس.
- 1990
االتحاد الس�وفيتي يسمح
بامللكية الخاصة ألول مرة.
زعي�م املتمردين يف تش�اد
إدري�س ديب�ي يعل�ن نفس�ه
رئيسا ً مؤقتا ً بعد إقالة الرئيس
حسني حربي.
 - 1991تحري�ر آخ�ر
رهينة أمريك�ي يف لبنان تريي
أندرس�ون بعد س�ت س�نوات
ونص�ف من خطفه بواس�طة
حزب الله.

أدوات مصنعة وأزهار طبيعية
حفاظ ًا عىل البيئة الكولومبية
ش�هد عرض األس�بوع الكولومب�ي لألزياء
مفاجآت عديدة ،كان أبرزها اعتماد املصممني
ع�ىل أن�واع متعددة م�ن الزهور والش�جريات
الصغ�رية ،وكذلك ع�ىل مواد مصنع�ة وأدوات
متنوعة األشكال واأللوان .وأوضح املصممون
أن اله�دف مم�ا قدم�وه ،كان اإلض�اءة ع�ىل
واق�ع الطبيعة املرتاجع اىل جان�ب منح البيئة
مساحات أكرب من االهتمام.
ً
الفت�ا أن العارض�ات املش�اركات،
وكان
ظهرن وكأنهن يتجولن يف حدائق مليئة بأنواع
من الشتول الغريبة.

 21ابريل –  21مايو

 22يونيو 23 -يوليو

يف مثل هذا اليو م
4
كانون االول

حرك عود لتحصل عىل معادلة

ال�سرطان

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

تنع�م باالس�تقرار يف حيات�ك
املهني�ة خالل هذا اليوم .قد تحزنك
بعض التطورات ،فحاول اال تتوقف
عند لحظات كهذه فرتة طويلة

جزائري ملم ينم منذ  20عام ًا!
يعيش خمس�يني جزائ�ري حالة فريدة
بع�د أن هج�ر النوم مقلتيه من�ذ  20عاما.
وتنقل صحيف�ة "ال�روق" الجزائرية أن
الحاج ( 49عاما ويسكن يف مدينة الجلفة)
يبحث عن النوم يف كل زاوية من منزله منذ
أن غادره عام  1992ولم يعد.
حالة الحاج طرحت أسئلة كثرية حريته
رّ
وح�ريت عائلت�ه ومعه�ا األطب�اء .األبن�اء
تقاس�موا هذه املعاناة م�ع والدهم وباتوا
يحلمون برؤيته ينام كباقي الناس ويحس
بالليل مثلهم .هذا املرض ،إن جازت تسميته
كذلك ،جعلت الرجل نحيال وتراجع وزنه إىل
 50كيلوغرام�ا بع�د كان ي�زن أكثر من 80
كيلوغراما .يقول الحاج إنه فارق النوم ،أو

لون مع

كلامت متقاطعة

عىل األصح إن النوم فارقه ،منذ سنة 1992
ول�م يعد يتذك�ر آخر ليلة ن�ام فيها كباقي
الناس .الرجل بات يخاف من الليل وظالمه
ألنه يعلم أنه سيعاني عندما يشاهد الناس
نيام�ا وتبقى عيناه ش�اخصتني عل النوم
يتس�لل عىل غفلة .عندما ين�ام الناس ليال،
يهيم الحاج يف الش�وارع عل�ه يجد النوم يف
مكان ما من زاويا الش�وارع .وبعد أن يفقد
األم�ل ،يعود م�رة أخرى لغرفت�ه الصغرية
ويج�د عائلت�ه نائم�ة .انتق�ل الرج�ل بني
أطباء مدينة الجلفة الذين وصفوا له أدوية
وعقاقري مهدئة لكنها لم تجد معه .فظل يف
رحل�ة البحث عن ع�الج لنومه الذي غادره
بال رجعة.

افقي
 -1أقىس املواد يف الطبيعة  oيرق ويتقبل التغيري
 -2أرق أنواع الحرير  oيف أقدام الخيل
 -3أعلنت للمأل  oخريات يهبها الخالق ملخلوقه ويزيدها
 -4ليث (معكوسة)  oثلثا واد
 -5نعمل عمال ونداوم عىل عمله  oعكس
 -6بقايا زائدة يف آخر الطعام  oمن أطراف االنسان
 -7ثلثا جاد  oرمز الكربيت يف الكيمياء  oتقوى ومراقبة احكام الدين
 -8تقال للموافقة  oاسناد  oدافع وحمى
 -9أمرية ويلز الراحلة  oما يعتليه امللك
 -10من مشتقات الحليب (معكوسة)  oواضع نظرية التطور

عمودي

 21يناير –  19فرباير

الدلو

تش�هد يوما ً مميزا ً من العالقة
املهني�ة الرائعة ،اس�تفد منها قدر
املس�تطاع ،وتق�رب م�ن املقربني
منك إنه يوم ق�د ال يتكرر يف املقبل
من األيام

 20فرباير –  21مار�س

حوت
تربهن ع�ن موهب�ة يف أعمالك
وتب�ادل اآلخري�ن اهتماماته�م
ومحبتهم ل�ك .ثابر عىل عملك ولن
تكون إال سعيدا ً يف نهاية املطاف

 -1يف الفم  oنوع صغري من الجراد
 -2قارب بمحرك  oمن أوزان الشعر
 -3معلمات  oغفا (معكوسة)
 -4العودة عن رأي خاطئ
 -5من صفات النظم الدكتاتورية والعنرية واملحتلة
 -6ود شديد
 -7عنر مشع
 -8وزن (معكوسة)  oمن جواهر البحر  oثلثا عون
 -9يجتمع للمناقشة لتحقيق أكرب كسب  oحديث وفيه سمات االعر
 -10نزوره ونرتدد عليه  oأعلن صدور أو االنتهاء من عمل يشء جديد

� 17لر�أي

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

www.almustakbalpaper.net

حمنة املشتكي

�صعد تركي
ْ
أن تف�وض أمرك إلى الله خير ألف مرة
من شكوى ربما أغراك أحد ما بتقديمها
ض�د مس�ؤول أو دائ�رة حكومي�ة ما.
الش�كوى لغير الله � تق ّدس�ت أسماؤه
� لم تع�د مذلّة فق�ط ،إنما ت�ؤدي إلى
عقوب�ة ش�ديدة يناله�ا مظل�وم كان
يأم�ل رف�ع الحي�ف عن�ه .وربم�ا في
ٌ
أمثل�ة ع� ّدة على ما
جعب�ة الكثيري�ن
يحصل لموظف � مثالً � شكا مسؤوالً
فأُحيل إل�ى التحقيق ملطخاُ
بعار ،كان
ٍ
ّ
متنفذ أو
يستحقه فاس ٌد يس�نده حزب

العدد ( )395الثالثاء  4كانون االول 2012

عش�يرة قوية ،أو يفشي أحدهم لجهاز
ً
معلوم�ة ع�ن نش�اط إرهاب�ي
أمن�ي
فتستحيل حياته وحياة عائلته جحيما ً
ألن اإلرهابيين َعرف�وا � بقدرة قادر �
مَ ن تجرّأ وأش�ار إليه�م .وقد يدلي أحد
ً
صدفة �
بش�هادة عن جريمة وقعت �
أمام ناظريه فتالحقه عشيرة القاتل!!
ّ
كن�ا نظ�ن أن اللص�وص والفاس�دين
مث�ل خفافي�ش اللي�ل ال يعمل�ون أو
يتحركون إال في الظالم .الديمقراطية
وحكومة المحاصصة والشراكة أثبتت

أواج�ه في أماكن كثيرة بس�ؤال اس�تنكاري بل
واتهام�ي في بعض األحيان وهو  ،هل هذه هي
الثورة التي سعيت إليها ورحبت بها وكنت جزال
فرحا يوم قيامها ؟
وعندما أجيبهم قائال ،انه ال يس�تطيع أي إنسان
عاق�ل رش�يد أن ينك�ر ان مصر وليبي�ا وتونس
كان�ت تحكم بواس�طة ديكتاتوري�ات كرهناها
وكان منتهي أملنا التخلص منها .
فتك�ون إجاباتهم انك أيضا ً ال تس�تطيع أن تنكر
أن مص�ر مب�ارك وليبيا القذاف�ي وتونس الزين
كان�ت أفضل من حالها اآلن بكثير جدا  .فعندها
أفكر وأق�ول بيني وبين نفس�ي أن هذا صحيح
وه�ذا يعن�ي أننا ربما ش�عب ال ينف�ع معه غير
الحك�م الديكتاتوري فان حرمنا منه فإننا نلهث
وراءه ؟ وأنن�ا كالق�ط يحب خناق�ه .أو ربما أن
ما نراه هو اس�تمرار لنهج س�ابق ومستمر منذ
عش�رات الس�نين ،فتربيتنا تربي�ة ديكتاتورية،
وتعليمنا وثقافتنا بل وحتى تراثنا الديني يمجد
ويحتفي ويحفل بالتراث األبوي والديكتاتوري.
فقد خرجنا م�ن ثورة ناصعة البياض وتخلصنا
من ديكتاتور كان البد من التخلص منه .ولكننا
عند أول إش�ارة من أول ديكتاتور واس�وأ أنواع
الديكتاتوري�ات وصل�ت للحك�م (الديكتاتورية
الديني�ة) رمينا بحريتن�ا تحت قدمي�ه وقلنا له
نح�ن ال نطي�ق الحري�ة وال نس�تطيع االختي�ار
فالحرية واالختيار والمش�اركة شيء لم نعتاده
ش�يء ثقي�ل عل�ى النف�س عس�ير عل�ى العقل
خصوص�ا عقولنا التي تربت عل�ى إال تناقش أو
تج�ادل  ،فنح�ن تربين�ا وربينا أوالدن�ا على ذلك
لألس�ف .وإال بماذا تفس�ر الجموع التي خرجت
باألمس ف�ي مليونية الش�رعية والش�ريعة كي
تبارك خط�وات الديكتاتور؟ خرج�ت كي تبصم

على صك عبوديتها واسترقاقها ،خرجت مباركة
ديكتاتورية أصعب والعن من ديكتاتورية مبارك
ألنها ديكتاتورية مغلفة بس�تار ديني .ال تدفنوا
رؤوسكم بالرمال وتقولوا أنها جماهير مدفوع
لها ،جلبت باالتوبيس�ات من نجوع وقرى مصر
بالزيت والس�كر ،فهذا لألس�ف جزء بس�يط من
الحقيق�ة ولك�ن الحقيقة الكامل�ة أنها جماهير
تس�تكثر عل�ى نفس�ها نس�مات الحري�ة وال
تس�تطيع تذوق معنى االختي�ار ،تريد من يختار

له�ا الن الحري�ة واالختي�ار مس�ؤولية وأعمال
للعق�ل والفك�ر وه�ي جماهي�ر ال تري�د تحمل
مس�ؤولية وال أعم�ال للعق�ل والفك�ر الن هذه
كلها مس�ائل مجه�ده ومتعبة له�ا ،زد على ذلك
هي أيضا جماهير مغيبة بش�كليات الدين تصدق
فيه�ا مقولة أن الدين أفيون الش�عوب وإال بماذا
نفس�ر صمت كل هذه الجماهي�ر المطحونة عن
ارتف�اع األس�عار وتضاعفه�ا عش�رات المرات
في بع�ض األحي�ان وأخرها رفع س�عر البنزين

(بالنون وليس بالميم) من  95قرش�ا الى س�تة
جنيهات دون ان تحرك هذه الجماهير ساكنا في
الوقت التي تمتلئ ش�وارع األردن بالمتطاهربن
منذ أكثر من أسبوع الن الحكومة األردنية فعلت
نفس هذا األمر هناك بينما جماهيرنا ال تحتش�د
إال دفاعا عن الشريعة وقشور الدين .
فهذه جماهير وحش�ود مس�تعدة لدف�ع الغالي
والنفيس وتسليم إرادتها بل وحياتها لديكتاتور
ألن�ه يتالعب بمش�اعرها الديني�ة بقصة تطبيق
الش�ريعة .وصدقوني م�ع كل احترام�ي للثوار
والمناضلين في التحرير وفي غيره فان األغلبية
من شعبنا المصري (حتى وان كانت أغلبية )51٪
س�تصوت لهذا التيار لو أجري�ت أية انتخابات او
استفتاءات اليوم وذلك الن الثقافة واإلعالم التي
نهلت منه هذه الجماهير هو لم يتغير منذ أربعين
عاما ،وما لم تقم حكومة ثورية بتغيير كل نظم
التعليم واإلعالم والثقافة البالية التي نعيش فيها
فإن أي�ة انتخابات جديدة س�تفرز الوجوه ذاتها
بل وربما العن منها .ومرسي الذي تندرت مجلة
تايم األمريكية على لغته االنجليزية وتندرنا نحن
المصريي�ن على لغته العربي�ة والذي اقتنص كل
السلطات بيده ،مرسي هذا الذي صنع من نفسه
نصف اله ال يراجع وال يساءل عن قرار اتخذه قد
يكون أهون من شخصيات مثل "أبو إسماعيل أو
برهامي أو الش�حات" الذي من الممكن أن يصل
أي منه�م للرئاس�ة طالما نعيش نف�س الثقافة
ونف�س نظم التعلي�م ونفس منظوم�ة اإلعالم،
والح�ل ل�ن يك�ون إال بث�ورة تجت�ث كل م�ا هو
موجود وتبنى على أسس جديدة نظيفة مثل كل
دول العالم المتقدمة وهكذا س�تنهض مصر وإال
فقل على مصر وعلى ثورتها السالمة.

املالكي إذا حكى

مازن �صاحب
مث�ل حكايات ألف ليلة وليلة ،هكذا تبدو صورة
اإلخراج السياس�ي لعفاريت الجن في كواليس
صناع�ة الق�رار العراقي ،وكما كانت ش�هرزاد
تحك�ي لش�هريار حكايات قبل الن�وم ،يبدو أن
رئيس الوزراء العراق�ي يمتلك مهارة كبرى في
التعامل م�ع متغيرات الواقع ،فكما كان األمس
القري�ب يتكرر الحدي�ث عن التحالف الش�يعي
الك�ردي ،والعمل المش�ترك خ�الل المعارضة
إلسقاط النظام الصدامي البائد.
مشكلة الكثيرين أنهم ال يقرأون ما بين سطور
التصريح�ات األخي�رة للمالك�ي في األس�بوع
الماض�ي وأبرزه�ا تحذيراته إلقليم كردس�تان
ف�ي معارض�ة ق�رارات الحكوم�ة االتحادي�ة،

(أربيل كوردستانية مو عراقية) :كانت هذه
هي الالفتة الت�ي حملتها الجماهير الكردية
الكروية في ملعب (فرانسو حريري) بأربيل
في اليوم الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)
 ,2012وكان�ت مكتوب�ة بث�الث لغ�ات,
باالنجليزي�ة والكردي�ة والعربي�ة ,كتبوها
بخط واضح ,على لوحات قماش�ية صفراء,
بطول س�تة أمت�ار ,وحملوه�ا على رؤوس
األشهاد أثناء المباريات النهائية بكرة القدم
بين نادي أربيل ونادي الكويت ,بحضور كبار
المس�ؤولين في إقليم كردستان ,ومشاركة
أعض�اء اللجنة األولمبية الوطني�ة العراقية
الس�ابقة والالحقة ,التي ضمت (الوطنيين)
الجدد ,فلم يكترثوا ألمر الالفتات الالوطنية,
التي امت�ألت بها مدرج�ات الملعب بظاللها
الصف�راء ,ول�م تهت�ز مش�اعرهم الوطنية
له�ذا التج�اوز على وط�ن العراقيي�ن كلهم
محط�ة قط�ار
م�ن

الصحف وجهها س�اكنو منطقة مثلث
الجزائر إلى وزير الكهرباء ،يناش�دونه
فيها بالتوسط بينهم وبين كهرباء حي
الشعب .في الرسالة يعتذر األهالي عن
ش�كوى تق ّدم بها أحده�م عن تعرّض
أس�الك الكهرباء إلى العطب باستمرار
وابت�زاز عامل�ي الكهرب�اء للمنطق�ة
ّ
ّ
ج�ذري وحاس�م
ح�ل
وع�دم إيج�اد
لمش�كلة الكهرب�اء المس�تعصية منذ
سنوات .الرس�الة تكشف عمق المحنة
الت�ي يمك�ن أن تتح�ول به�ا ش�كوى

كان ُي�راد منها رف�ع الحيف إلى عقاب
س�كني كام�ل .في ّ
كل
لحي
جماعي
ّ
ّ
مكات�ب الوزارات والدوائ�ر الحكومية
تنتش�ر إعالن�ات تحت�وي عل�ى أرقام
هوات�ف ُخصصت للش�كاوى ،يندر أن
تجد أح�دا ً يج�ازف بتزوي�ل أرقامها..
ّ
الظن
فإن فع�ل مغام ٌر ما زال يحس�ن
ب�وزارات المحاصص�ة والمش�اركة،
فس�يكون حتما كم�ن يل�وذ بالجحيم
هربا ً من الحميم!!
saadturke@yahoo.com

مليونية الرشعية والرشيعة

جمدي جورج

كاظم فنجان �حلمامي

بطالن ه�ذا الظن والزع�م .وفي حين
يعم�ل القات�ل واللص والفاس�د تحت
األضواء الكاش�فة والعدسات المكبّرة
وبعل�م الجميع ،فإن النزيه والش�ريف
والحريص على وطنه يحبس أنفاس�ه
خشية أن يضيق صدره بما يرى ويتجرّأ
عل�ى عاهرة ستس�ومه س�وء العذاب
بلسانها السليط وعالقاتها المشبوهة
مع المتنفذين .لعل واحدا ً من األمثلة
العجيبة على ما يح�دث في هذا الزمن
ٌ
رس�الة نش�رتها إحدى
الديمقراط�ي،

مرص وحكاية
إبريق الزيت!!

حت�ى وصل األمر ببعض نواب�ه في كتلة دولة
القان�ون الت�ي يتزعمها إل�ى الدعوة لتش�كيل
قي�ادة عملي�ات الش�مال ويك�ون مركزها في
أربي�ل !! وه�ي المعترضة على تش�كيل قيادة
عمليات دجلة ألنها تضم فقط ما يوصف كرديا
بالمناطق المس�تقطعة أو المتنازع عليها ،فيما
وصفها المالكي ب�ذكاء واضح بكونها مناطق
مختلط�ة الس�كان!! هذه النبرة المس�تجدة في
حدي�ث المالك�ي مع األك�راد وان انض�م إليهم
الرئيس جالل طالباني ،الحليف األوثق لألحزاب
الش�يعية ،وطال�ب التحال�ف الوطن�ي بإع�الن
موقف�ه من تصريحات تضر بهذا التحالف ،لكن
المالكي رد عليه بأن هذا التحالف هو من منحه

منص�ب رئيس الجمهوري�ة ،وهذا صحيح ،ألن
األمي�ركان س�بق وان منحوه ف�ي حكومة إياد
عالوي إلى العرب السنة ،ومنح منصب رئاسة
الجمعية الوطنية إلى األكراد.
السؤال الكبير الذي تطرحه تصريحات المالكي
ومواق�ف األك�راد بجميع أحزابه�م  ،أن عراق
اليوم وهو على أبواب االنتخابات المحلية ومن
ث�م البرلمانية ،ليس ع�راق  ، 2003حينما قفز
األك�راد إلى خ�ارج حدود اإلقلي�م الذي عرف
ب�" الم�الذ اآلمن" وفقا للق�رار  ،661ومن ثم
قف�ز م�رة أخ�رى بعد االس�تيالء على أس�لحة
الجي�ش العراق�ي الس�ابق لتكون البيش�مركة
لي�س مج�رد ش�رطة وح�رس للغاب�ات ،ب�ل

جي�ش نظامي لدولة تري�د االنفصال ،وال تفكر
باالس�تحياء عن اإلعالن عن هذه الرغبة ؟؟ كل
ذلك يجع�ل حكايات أل�ف ليلة وليلة بنس�ختها
العراقية الجديدة ،تكش�ف عن الكثير من خفايا
اتفاقات سابقة ،باتت من األمس البعيد وتحتاج
إلى اتفاقات جديدة قبل تش�كيل حكومة أغلبية
سياسية مقبلة.

خريي من�صور

لوال خشيتنا من التكرار الممل لعدنا مرة أخرى إلى عام  1979وتقارير
رولفويتس المتعلقة بإس�قاط نظم ،وتفكيك دول سواء من خارجها أو
م�ن الداخل ،وه�ذا غيض من فيض كم�ا يقال ،أما حكاي�ة إبريق الزيت
فهي لمن لم يس�مع بها حكاية ش�عبية فلس�طينية تروى عندما يكون
الحوار من طرف واحد ،أو بين طرش�ان بحيث تتكرر عبارة احكيلك عن
إبريق الزيت بعد كل كلمة تصدر عن السامع ،والكالم الدائر عن الحوار ال
ف�ي مصر وحدها بل في العالم العربي كله ،يبدو أقرب الى ذريعة لتبديد
الوقت ،وكأن مائدة الحوار خارج مجال جاذبية الواقع وتقع بين الغيوم
س�واء كانت مستديرة أو مس�تطيلة أو حتى ش�به منحرف.الحوار اآلن
في مصر مقطوع والفاصل الذي وعد المش�اهدين باس�تئنافه اس�تمر
الى أجل غير معلوم ،فالرئاس�ة تصر على قراراتها وخصوصا ً ما يتعلق
بالدس�تور ،والمعارضة بمختل�ف أطيافها تصر عل�ى الرفض ،والحوار
تحول الى اشتباكات في الميادين والشوارع ،سواء باأليدي أو بالكلمات
أو الحجارة ،لهذا أصبح األفق مس�دودا ً أو ش�به مسدود وانفراج األزمة
ليس كما يتأمل البعض هو نتيجة الش�تدادها ،فاالنفجار هو األقرب ما
دام الطرفان قد اقتسما الطين والعجين لسد اآلذان تاركين الشارع ينوب
عنهما ،والشارع ليس لديه حدود بسبب غياب التقاليد الديمقراطية التي
تف�رض احتراما ً متبادالً بين ش�ركاء الوطن الواح�د والقضية الواحدة،
ّ
نعف عن ذكره
باألمس رفعت صور إلعالميين بارزين وقد كتب عليها ما
لبذاءته ..وش�عارات الرحيل واإلسقاط عادت بطبعة منقحة بعد عامين
فق�ط من نفاد الطبع�ة األول�ى ,والمصريون الذين يقرع�ون األجراس
منذري�ن الناس بما يس�مى اللبننة أي الحوار بالرشاش�ات على طريقة
الح�رب األهلي�ة اللبنانية ينس�ون أن الصوملة ربما ه�ي األدق لتصوير
الح�ال اذا تفاقم�ت األزم�ة وركب الجميع رؤوس�هم حت�ى الهاوية.لم
يتحرك المصريون أو غيرهم من الش�عوب ضد استبداد شخص معين أو
نظام محدد باالس�م ،بل تحركوا ضد االس�تبداد حتى لو تعددت أسماؤه
المس�تعارة ،لهذا فه�م اآلن يرون في ما يحدث نمط�ا ً آخر من االحتكار
واالستفراد بالس�لطة ،والرئاسة تخشى اذا عدلت عن قرارها األخير ان
تفقد الهيبة أو هكذا يقول أنصارها في الشارع ،فأية هيبة ستبقى لبالد
اذا تورط أهلها في نزاع دموي يكون الجميع فيه خاسرين؟
ما نشاهده في الفضائيات من برامج حوارية ملتهبة يذكرنا على الفور
بإبريق الزيت ،فما من أحد يس�مي أحداً ،والناس سواء كانوا في بيوتهم
أو عش�وائياتهم يزدادون فقراً ،ويموتون بالجملة ألسباب غير سياسية
بق�در ما ه�ي فنية وصناعية تتعل�ق بصدام القطارات وحوادث الس�ير
وكل ما انتهت صالحيته من أدوات وأجهزة.وإذا استمر المصريون على
هذه الوتيرة فأنهم سيتولون نيابة عن الغزاة تفكيك بلدهم من الدستور
الى المس�مار وطبشورة المدرس�ة ..واألزمة في مصر ال تنتظر اجتراح
معجزة ،فه�ي قابلة للحل اذا توفرت النواي�ا ،واذا برهن الرئيس الجديد
ميداني�ا ً أن�ه رئيس كل المصريي�ن ،وبرهنت األط�راف األخرى أن مصر
تأت�ي قبل األجندات الخاصة والمصالح الصغرى.ومن تعاملوا مع مصر
سياحيا ً فقط وما أكثرهم في العالم العربي قد يستخفون بما يحدث اآلن،
المتس�ارع لوتيرة العنف ،ففي ملعب لكرة
وبه�ذا التصاعد
الق�دم قت�ل خمس�ة وس�بعون
مصري�اً ،والكرة اآلن من
له�ب وليس�ت م�ن
جل�د أو مط�اط،
والمب����اراة
بالذخي����رة
اإليديولوجية
ا لحية  .فه�ل
أصب�ح ق�در
العرب���ي
ا لمعا ص�ر
والمعصور
حت�����ى
آخ�ر قطرة دم
ونف�ط وع�رق
ودم�ع أن يعق�د
موعدا ً مع الشقاء
المزم�ن ف�ي كل
النظم والعصور وتحت
مختلف الشعارات؟؟
عن "الدستور األردنية"

"أربيل كوردستانية مو عراقية"
(ربيعة) إلى محطة قطار (المعقل).
رب قائ�ل يقول :أنها رس�الة إل�ى الحكومة
الحالي�ة لالحتجاج على أمر م�ا ,فنقول له:
إن الع�راق وطنن�ا كلن�ا وليس وطن�ا لكتلة
سياس�ية بعينه�ا ,وال وطن�ا لمحافظة من
المحافظات دون غيره�ا ,وال وطنا لطائفة
م�ن الطوائف ,أو فرقة م�ن الفرق ,فالعراق
وطن الكل ,ويتعين على األجزاء أن تتماسك,
وتتمس�ك بارتباطاته�ا الجذري�ة العميق�ة,
وتوثق عالقاتها مع بعضها البعض.
ورب قائ�ل يق�ول :إن أربي�ل وم�دن إقلي�م
كردس�تان كلها س�تنفصل عن هذا العراق,
فنق�ول ل�ه ,م�ا الش�يء المعي�ب بالعراق,
ال�ذي كان مهدا لكل الس�الالت اإلنس�انية,
ومهبطا للرساالت السماوية ,ودارا للخالفة
والخلفاء ,ومن�ارا للعلوم والفنون واآلداب,
وأق�وم البلدان قبلة وأعذبه�ا دجلة وأقدمها
وجمل�ة ,فم�ا ال�ذي يعي�ب
تفصي�ال

العراق الذي اختاره الله جل ش�أنه من بين
أقطار السماوات واألرض ,وخصه بالمزايا
العظيمة ,والخيرات العميمة ؟.
ورب قائل يقول :إن الناس في كردس�تان
ال ينتم�ون إل�ى الش�عب العراق�ي ,فنقول
له :م�ا الذي ب�در منا حتى يش�مئزوا منا,
ويعلن�وا علينا العصي�ان والتم�رد ؟ ,وما
الذي ارتكبناه حتى ينس�لخوا منا في هذه
الظ�روف القلقة ,التي ص�ار فيها االنتماء
إلى إس�رائيل ,والى واش�نطن هو االنتماء
الذي س�لكته األقوام الشاذة ,التي افتضح

أمره�ا ف�ي الخن�وع والخض�وع والتبعية,
والوالء لقوى الش�ر ؟.ورب قائل يقول انها
دعوة مش�روعة لتقرير المصير ,فنقول له
إن من يريد االنش�قاق ينبغي أن يعتمد على
نفس�ه من�ذ اآلن ,وأن ال يك�ون عال�ة على
غيره ,وال يس�تنزف موارد البصرة القابعة
في أقصى الجن�وب ,وان ال يكون متأرجحا
ف�ي تطلعاته المس�تقبلية بي�ن الرغبة في
االرتب�اط والرغب�ة ف�ي االنفص�ال ,وال
متذبذبا بين االلتصاق والتجزئة ,وال مشتتا ً
بي�ن االلتح�ام واالنقس�ام ,وبي�ن الوئ�ام
واالنفصام.
ورب قائ�ل يق�ول :إن الجماهي�ر الكردي�ة
الكروي�ة حمل�ت رس�الة إل�ى األش�قاء
الكويتيي�ن تعل�ن فيه�ا الب�راءة مم�ا فعله
به�م الع�راق قبل ربع ق�رن ,فنق�ول له ما
أسوأها من رس�الة ,وما أقبحها من الفتة,
وما أس�خفها من فك�رة ال تعبر بصدق عن
بش�اعة المأس�اة ,التي كانت فيها الكويت
هي المحرض والمحشد والمؤجج والمنتقم
والش�امت والمتش�في ,وكانت هي الطرف
الفاعل ف�ي تدمير بنيتن�ا التحتية والفوقية
من الشمال إلى الجنوب ,وهي التي أخضعتنا
تحت مقصلة البند الس�ابع حتى يومنا هذا,
من دون أن نقترف إثما ,أو نرتكب wذنباً. .
يق�ول يحيى بن مع�اذ(( :القل�وب كالقدور
تغلي بم�ا فيها ,وألس�نتها مغارفها ,فأنظر
إلى الرجل حين يتكلم ,فإن لسانه يغترف لك
مما في قلبه)) ,وهذا ما بينته لنا المش�اهد
الحي�ة بالص�وت والصورة .واض�ح ,يظهر
فيه رجل من عناصر (اآلسايش) وهو يجرد
شابا ً من العلم العراقي الذي كان يحمله على

كتفه ,ويمنعه بالقوة من التلويح به.
لقد منعتن�ا إيران من التلوي�ح بأعالمنا في
ملع�ب (آزادي) بطه�ران ع�ام  2011بع�د
ف�وز منتخبنا الكروي عل�ى منتخبهم ضمن
التصفيات األولية ألولمبياد لندن.
وقع�ت تل�ك الحادثة ف�ي طه�ران عاصمة
إي�ران ,ولم يحت�ج أحد ,لكنه�ا تكررت اآلن
عل�ى أرض عراقي�ة خالص�ة بموج�ب بنود
مس�لة حموراب�ي وأح�كام نبوخ�ذ نص�ر
وش�ريعة أورنم�و ووصايا آش�ور بانيبال,
وإقرار خلف�اء الدول�ة األموية والعباس�ية
كلهم ,وبموجب الش�هادة الرس�مية لتاريخ
وجغرافي�ة ودس�تور أرض الرافدي�ن,
وبموج�ب مواثي�ق هيئ�ة األم�م المتح�دة
ومجلس األمن والجامعة العربية ,وبشهادة
كل األنبياء والرسل المدفونين بين الموصل
الحدباء والبصرة الفيحاء ,ابتداء من س�يدنا
(ش�يت) علي�ه الس�الم ف�ي جب�ال نينوى,
وانتها ًء بس�يدنا (العزير) عليه الس�الم على
ضف�اف األه�وار .فهل س�يأتي اليوم الذي
ُيمنع فيه رفع العلم العراقي في المحافظات
ُ
س�تقيد ه�ذه االنتهاكات
األخ�رى ؟ ,وه�ل
العلنية المسيئة ضد مجهول بعد مضي شهر
عليه�ا ؟ ,وما هي ردود أفعال أعضاء اللجنة
األولمبية الوطني�ة العراقية في التعبير عن
وطنيته�م في الرد على اإلس�اءات المتعمدة
لعلم العراق ونش�يده الوطني ؟ ,إال يفترض
به�م أن يغ�ادروا ملعب (فرانس�و حريري)
بعد مش�اهدتهم لتلك الالفت�ات ,التي أعلنت
عن انس�الخ أربيل من جس�د الع�راق باللغة
االنجليزية والعربية والكردية ؟ .والله يستر
من الجايات.
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قادة األولمبية تحت قبة اللجنة البرلمانية

الشرطة يعسكر في األردن
بعد تأجيل مبارياته

البطل األولمبي يوقع بروتوكول تعاون مع االتحاد الدولي أللعاب القوى

المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن املكت�ب اإلعالم�ي يف ن�ادي الرشط�ة الري�ايض ع�ن أن لجن�ة
املسابقات يف االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم اتخذت قرارا بتأجيل
مب�اراة فريقي الرشط�ة والكهرباء التي كان مقررا له�ا أن تقام يوم
غد الثالثاء عى ملعب الرشطة يف إطار منافس�ات ذهاب الدور الثالث
لبطولة كأس العراق بكرة القدم .
وق�ال مدي�ر املكتب اإلعالمي لنادي الرشطة حس�ن عي�ال :أن "لجنة
املس�ابقات يف اتح�اد اللعبة قررت تأجي�ل مباراة فريقن�ا أمام فريق
الكهرباء املقرر إقامتها يوم غد الثالثاء عى ملعبنا يف إطار منافس�ات
ذه�اب ال�دور الثالث لبطول�ة كأس العراق بس�بب التح�اق  ٦العبني
م�ن فريق الرشطة يف صف�وف منتخب العراق الذي يعس�كر حاليا يف
العاصم�ة القطري�ة الدوحة تحضريا لخوض منافس�ات بطولة غرب
آس�يا التي س�تنطلق منافس�اتها يف الثامن من هذا الش�هر لغاية 20
منه" .
وأض�اف عي�ال :أن "إدارة نادي الرشطة اس�تثمرت توق�ف مباريات
فريقه�ا الك�وري خالل ف�رة بطولة غرب آس�يا لتنظم له معس�كرا
تدريبي�ا يف العاصم�ة األردني�ة عم�ان تتخل�ه إقامة بع�ض املباريات
التجريبية مع الفرق األردنية ملواصلة اإلعداد ملسابقة الدوري من دون
توق�ف خصوصا يف مجال خ�وض املباريات"  ,مش�ريا إىل ان "الطاقم
التدريبي املس�اعد لفريق الرشطة من األردن الشقيق ما يسهل عملية
إقامة املعسكر وتنظيم املباريات التجريبية مع الفرق التي يجدوا فيها
فائدة فنية لالعبينا لرفع درجات الجاهزية الس�تكمال مش�وارهم يف
دوري النخب�ة العراق�ي" .يذكر أن فريق الرشطة يحت�ل املركز الثاني
يف تسلس�ل ف�رق النخب�ة برصيد  14نقط�ة وهو نف�س رصيد فريق
ده�وك متصدر الدوري لكن فارق األهداف يرج�ح األخري العتالء قمة
الصدارة.

أكرم سلمان يقود الصفاء
اللبناني للصدارة
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف النائ�ب محم�د الدعم�ي ع�ن زيارة
لرئي�س اللجنة االوملبية رعد حمودي واألمني
املايل س�مري املوس�وي واألمني الع�ام للجنة
االوملبي�ة ع�ادل فاض�ل إىل لجن�ة الش�باب
والرياض�ة أمس االثنني .وق�ال عضو اللجنة
محم�د الدعم�ي أن " اله�دف م�ن الزي�ارة
لنقاش موضوع االنتخابات وميزانية اللجنة
االوملبية مع أعضاء لجنة الش�باب والرياضة
" .وأض�اف أن "الزي�ارة تأت�ي ضم�ن طلب
تق�دم به رئيس اللجنة االوملبية رعد حمودي
وعدد م�ن أعضائه�ا للتباحث بش�أن وضع
اللجنة االوملبية وتخصيصاته�ا املالية للعام

املقبل".
من جانب آخر أعل�ن مرشوع البطل األوملبي
ع�ن توقي�ع بروتوك�ول تعاون ري�ايض مع
االتحاد الدويل أللعاب القوى لتطوير قابليات
الالعب�ني ،مبين�ا أن امل�رشوع يه�دف لبن�اء
قاع�دة رصينة من املوهوبني لرفد املنتخبات
الوطني�ة واألندي�ة املحلية ،فيما كش�ف عن
موافق�ة اللجنة األوملبية ع�ى زيادة امليزانية
الخاص�ة باملرشوع.وق�ال املتحدث اإلعالمي
للم�رشوع احمد العلوجي أن "إدارة مرشوع
البطل األوملبي عقدت اجتماعا موسعا ملديري
املراك�ز التدريبية التابعة للم�رشوع والبالغ
عدده�ا  11مرك�زا يف بغ�داد واملحافظات"،
مبين�ا أن "االجتم�اع ال�ذي ترأس�ه مدي�ر

املرشوع ص�ري بنانة تضم�ن حث الجميع
ع�ى التكاتف والتع�اون يف س�بيل النهوض
بعمل املرشوع إىل مس�تويات عليا بغية بناء
قاع�دة رصينة م�ن املوهوبني ترف�د األندية
واملنتخب�ات الوطني�ة بالالعب�ني الدوليني يف
املس�تقبل القري�ب" .وأض�اف العلوج�ي أن
"بنانة أوض�ح أن املرشوع يعمل عى تطوير
قابلي�ات امل�درب العراقي من خ�الل زجه يف
دورات تدريبية تطويرية العام املقبل ،فضال
عى اس�تقطاب املدربني األجانب لالستفادة
من خراتهم يف تدريب املوهوبني واكتس�اب
الخرة بالنسبة للمدربني العراقيني".
وأش�ار العلوجي إىل أن "إدارة مرشوع البطل
األوملب�ي وق�ت بروتوك�ول تع�اون ري�ايض

أوديشو وأربعة من العبيه عالقون في األردن

المستقبل العراقي /متابعة

أك�د ن�ادي الق�وة الجوي�ة االثن�ني ،أن مدرب
الفري�ق أي�وب أوديش�و وأربع�ة م�ن العبي�ه
مازال�وا يف األردن بانتظ�ار التصاري�ح لدخول
فلسطني وااللتحاق بالفريق ملالقاة الظاهرية
الفلس�طيني يف كأس االتح�اد العربي ،محمال
الجان�ب الفلس�طيني مس�ؤولية تأخر دخول
الفري�ق ،فيما هدد بعدم خوض املباراة يف حال
لم يسمح للمدرب والعبيه بالدخول.
وق�ال املرشف ع�ى الفري�ق حمزة ه�ادي أن
"املدرب أيوب أوديش�و والالعبني وسام كاصد
وحس�ني عالء واحم�د محمد وحيدر عس�كر
مازال�وا يف مقر إقامة الفريق بفندق القدس يف
األردن حيث لم يسمح لهم بمرافقة الفريق إىل
فلس�طني" ،مبينا أن "امل�درب والعبيه األربعة
بانتظار التصاريح الخاص�ة والتي تصدر من
االحت�الل اإلرسائي�يل للس�ماح له�م بمرافقة
الفريق الذي من املقرر أن يخوض مباراته أمام
الظاهرية الفلس�طيني يف مدينة الخليل ضمن

بطولة االتح�اد العربي لألندية يف الخامس من
كانون األول الحايل".وأضاف هادي أن "الجانب
الفلس�طيني يتحمل تأخر دخ�ول وفد الفريق
فضال عى عدم الس�ماح للم�درب وأربعة من
الالعبني بالدخول لتأخره يف إجراءات الحصول
عى التصاريح رغم إرسال قائمة الوفد العراق
بوق�ت مبك�ر" ،مؤك�دا أن "الن�ادي خاط�ب
االتح�اد العربي فض�ال عى االتص�ال برئيس
االتحاد العراقي الس�ابق حسني سعيد بحسب
منصبه يف االتحاد العربي ملساعدة الفريق".
وتاب�ع هادي أن "اللوائح الدولية تنص عى أن
يكون الفريق حارضا قبل  72ساعة من موعد
املب�اراة املقرر إقامته�ا يف الخامس من كانون
األول الحايل" ،مهددا "بع�دم خوض املباراة يف
حال عدم حصول املدرب والعبيه عى تصاريح
الدخول ومرافقة الفرق".
وكان األم�ني امل�ايل للنادي ري�اض إبراهيم قد
أك�د األح�د( ،الثاني من كان�ون األول الحايل)،
أن االحت�الل اإلرسائي�يل منع وفد ن�ادي القوة

الشباب والرياضة
تقيم مهرجان الطفل
الرياضي في مدينة الصدر
المستقبل العراقي  /حسن البيضاني
تقيم وزارة الش�باب والرياض�ة مهرجان الطفل
الري�ايض يف مدينة الص�در يوم غ�د االربعاء.
وذك�ر مدي�ر مديري�ة الش�باب والرياضة يف
املدينة حمود حس�ني م�وزان يف تريح ل�
املس�تقبل العراق�ي :ان مديرية الش�باب
والرياض�ة س�تقيم املهرج�ان الس�نوي
للطفل الريايض يف ملعب املدينة (خمسة
الالف متفرج) اس�تذكارا ً ألحد رياضيي
منت�دى ش�باب الق�دس الذي ت�ويف اثناء
ذهابه ألداء تدريباته.
واض�اف :املهرج�ان يق�ام برعاي�ة وزارة
الش�باب والرياضة وبدع�م وتوجيه من قبل
معايل وزير الش�باب والرياضة املهندس جاسم
محم�د جعف�ر بإقامة فعالي�ة رياضية الس�تذكار
الطفل الريايض "محمد احمد محس�ن" احد العبي منتدى
ش�باب القدس يف لعبة كرة القدم والذي تويف يف ش�هر آب من عام
 2010اثر طلق ناري مجهول.
و اوضح موزان :ان املهرجان الريايض سيشهد اقامة مباراة بكرة القدم
ب�ني نادي�ي العدالة والجيش كما س�يتخلله اس�تعراض لف�رق رياضية
والعاب الفنون القتالية ,وهذا االستذكار هو لجميع اطفال العراق.

ا لجوي����ة
م�ن الدخول
لألراض�������ي
الفلس�طينية بغية
خوض�ه مب�اراة يف
بطول�ة االتح�اد العرب�ي
أم�ام ن�ادي الظاهري�ة
الفلس�طيني .يذك�ر أن ن�ادي
الظاهري�ة الفلس�طيني خ�ر
أمام القوة الجوي�ة يف مباراة الذهاب
الت�ي جرت يف مدين�ة أربيل ،يف ال�27
م�ن ترشين الثاني امل�ايض ،وتحمل
ن�ادي القوة الجوي�ة ضيافة النادي
الفلسطيني ملدة خمسة أيام.

البصرة تشهد انطالق مؤتمر
لدعم الرياضة العراقية
المستقبل العراقي /متابعة
انطلق�ت يف محافظ�ة الب�رة ،أمس
االثن�ني ،أعم�ال مؤتم�ر دع�م
وتطوير الرياض�ة العراقية،
بمش�اركة خراء محليني
ودوليني.
وقال مص�در لوكالة
أنب�اء محلي�ة أن
دع�م
"مؤتم�ر
وتطوي�ر الرياض�ة
العراقي�ة انطلق أمس
يف محافظ�ة الب�رة،
بمشاركة خراء محليني
وعاملي�ني".
وع�رب
وأضاف أن "املؤتمر يقام يف
جامعة البرة ،حيث س�تقدم
بح�وث وتقاري�ر ودراس�ات م�ن
تجارب مختلف ال�دول ،بهدف تالقحها
م�ع التجرب�ة العراقي�ة ،ألج�ل الحصول عى
أفضل الس�بل الكفيلة بتطوير الرياضة يف العراق" .وأشار
إىل أن "الدع�وة وجهت إىل عدة دول للمش�اركة يف املؤتمر،
الذي م�ن املزمع أن يس�تمر ملدة يوم�ني ،حيث أعلنت
سبع دول عن موافقتها للمشاركة".

مش�رك م�ع االتحاد ال�دويل أللع�اب القوى
لتطوير مهارات وقابليات الالعبني املوهوبني
فضال عى إدخال املدربني يف دورات خاصة"،
الفت�ا إىل أن "اللجن�ة األوملبي�ة الت�ي يرتبط
بها امل�رشوع قررت خ�الل اجتماعها بإدارة
املرشوع يف وقت س�ابق زيادة امليزانية املالية
للم�رشوع وزي�ادة روات�ب العامل�ني فيه".
واس�تدرك العلوج�ي أن "االجتم�اع تضم�ن
أيضا مناقش�ة التقييم السنوي لعمل املراكز
التدريبي�ة واملقرح�ات واآلراء التي تس�هم
يف تطوي�ر عملها كذل�ك الفق�رات والرامج
التدريبي�ة يف الخطة الس�نوية لع�ام ،2013
الس�نوي الثان�ي
و ا ملهر ج�ا ن

للمرشوع والذي تنطل�ق فعالياته الرياضية
خ�الل ش�هر كان�ون األول الح�ايل ،وال�ذي
س�يتخلله مؤتم�ر ع�ام إلدارة امل�رشوع
وك�وادره" .يذكر أن مرشوع البطل األوملبي،
أطل�ق م�ن قب�ل اللجن�ة األوملبي�ة الوطنية
العراقي�ة ،مطل�ع  ،2011بعد إلغاء مدرس�ة
البط�ل األوملبي ويضم فروع�ا يف محافظات
الب�رة والنج�ف وميس�ان والديواني�ة
والنارصية وواس�ط واالنبار واملوصل وثالثة
مراك�ز تدريبي�ة يف العاصم�ة بغ�داد ،اثنان
منها يف جان�ب الرصافة بمنطقتي الجادرية
يف كلي�ة الربية الرياضي�ة ويف حي أور بمقر
الن�ادي العرب�ي الريايض ،واآلخ�ر يف جانب
الكرخ بنادي الكاظمية.

قاد العراقي أكرم س�لمان مدرب فريق الصفاء اللبناني بكرة القدم فريقه
إىل ف�وز جدي�د أبق�اه يف صدارة ال�دوري اللبنان�ي بعدما تغل�ب األحد عى
منافسه فريق االجتماعي بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد .وقال سلمان يف
تريحات لوكالة أنباء محلية أن "فريقنا تمكن من تحقيق فوز مهم عى
منافس�نا فريق االجتماعي يف إطار منافس�ات الدوري اللبناني بكرة القدم
بنتيجة ( )1-3يف املباراة التي جرت عى ملعبنا"  ,مش�ريا اىل ان "هذا الفوز
وسع الفارق يف النقاط بيننا وبني اقرب منافسينا فريق النجمة إىل نقطتني
حي�ث يمتل�ك فريقنا  18نقطة يف ص�دارة فرق الدوري بينم�ا يمتلك فريق
النجمة  1٦نقطة ويأتي يف املركز الثالث فريق األنصار برصيد  15نقطة ثم
العهد رابعا برصيد  14نقطة".
وأض�اف إن "فريقن�ا دائما ما يتأثر باللعب عى أرض�ه نظرا لحجم امللعب،
خصوص�ا أن الخص�م يتجمع يف الخلف ،كما أن الالعب�ني تكروا عى الكرة
بعد الفوز عى العهد ،وقد تكون هذه املباراة ملصلحتنا لالستفادة منها ،من
دون إغفال وجود بعض الالعبني املميزين يف الفريق الخصم ,فالعبونا كانوا
يش�عرون بس�يطرتهم عى مجريات املباراة نظرا للفارق الفني يف املستوى
واألداء ال سيما أن فريق االجتماعي يتأخر يف الرتيب العام لفرق الدوري ما
جعلهم يؤدون املباراة باسرخاء تام حتى شعروا باملسؤولية وانقضوا عى
خصمهم ليسجلوا ثالثة أهداف كانت كفيلة بربعنا عى قمة الدوري.

خالد جاسم يفوز بعضوية
المكتب التنفيذي لالتحاد
اآلسيوي للصحافة الرياضية

المال يتسبب بإلغاء مباراة
المنتخب وصربيا !!

فاز العراق ممثال بالزميل خالد جاس�م رئيس االتحاد العراقي
للصحافة الرياضية بعضوية املكتب التنفيذي الجديد لالتحاد
اآلسيوي للصحافة الرياضية وذلك يف االنتخابات يف الكويت
ضمن برنام�ج املؤتمر ال� 1٦لالتحاد اآلس�يوي للصحافة
الرياضية الذي ش�ارك ب�ه ممثلون عن  2٦دولة آس�يوية
وال�ذي اختتم�ت أعمال�ه أم�س االثن�ني بحض�ور رئيس
االتحاد ال�دويل للصحافة الرياضية االيطايل جياني مارلو.
واس�تعادت الكويت رئاس�ة االتحاد اآلس�يوي للصحافة
الرياضي�ة ومقره بعد مدة انتظ�ار طويلة دامت منذ عام
 1990عندم�ا انتق�ل املق�ر إىل كوريا الجنوبي�ة وانتخب يف
وقته�ا الكوري كاب ش�ول بارك رئيس�ا لالتحاد اآلس�يوي
واس�تمرت رئاس�ته  20عاما قبل أن يفوز اإلعالمي الكويتي
املخ�رم فيصل القناعي يف الحصول عى ثق�ة ممثيل دول القارة
الصفراء والفوز بالتزكية رئيس�ا لالتحاد االتحاد اآلسيوي للصحافة
الرياضية باالنتخابات التي جرت يف الكويت.

ق�رر االتحاد الربي لك�رة القدم إلغاء
مباراته الودية أمام منتخب العراق التي
كان من املقرر لها أن تقام يوم السادس
من ه�ذا الش�هر يف العاصم�ة القطرية
الدوحة ألس�باب وصفه�ا باملالية .وقال
متعهد املباراة الس�يد ماي�ك روج يف "أن
املب�اراة الودي�ة التي كان م�ن املقرر أن
تقام بني منتخب رصبيا ومنتخب العراق
يف الس�ادس م�ن هذا الش�هر ق�د ألغيت
بع�د أن طلب االتحاد الربي من نظريه
العراق�ي تحم�ل تكاليف س�فر منتخب
رصبي�ا إضاف�ة إىل تكالي�ف إقامته ملدة
ثالثة أيام يف العاصم�ة القطرية الدوحة.
وأضاف متعهد املباراة بأن الجانبني اتفقا
يف البداية ش�فهيا ً عى ذلك إال أننا فوجئن�ا بقرار العراق بعدم
استطاعته دفع التكاليف إلقامة املباراة .

طالق "و ّدي" بين مورينيو و ريال مدريد!!

تناقلت وسائل اإلعالم اإلسبانية
أنباء ع�ن انتهاء حقب�ة املدير
الفني الرتغايل جوزيه مورينيو
يف ريال مدريد ،و تأكد رحيله عن
الن�ادي يف يوني�و املقب�ل .وذكرت
صحيفة م�اركا املدريدية يف عددها
الصادر ام�س أن العالقة التي تجمع
بني امل�درب جوزي�ه مورينيو و رئيس
الن�ادي فلورنتين�و بريي�ز وصل�ت إىل
الحضي�ض ،و أن ال رجع�ة يف الط�الق

بينهما عند نهاية املوس�م الجاري.ويشعر
الرئي�س املدري�دي باس�تياء كبري بس�بب
ترفات مورينيو األخ�رية ،وكذا خالفاته
مع الصحفيني اإلس�بان ،فضالً عن ابتعاد
الن�ادي امللك�ي بف�ارق  11نقط�ة ع�ن
املتصدر برش�لونة يف س�باق املنافسة عى
لقب الدوري اإلس�باني لكرة القدم.وأكدت
صحيفة املاركا أن ريال مدريد سيعمل عى
فس�خ ارتباطه باملدرب الرتغايل بالرايض
يف يوني�و املقب�ل ،م�ع العل�م أن ال�رشط

الجزائ�ي م�ن عق�ده يبل�غ عرشين
ملي�ون يورو.يذك�ر أن جوزي�ه
موريني�و كان قد قاد ريال مدريد
نحو الفوز بكأس ملك إس�بانيا يف
موس�مه األول ،كم�ا اس�تطاع أن
يح ّد من سيطرة برشلونة ويفوز
بلقب الليجا اإلس�بانية يف املوسم
امل�ايض ،وها ه�و اآلن يطمح لنيل
اللق�ب العارش للملوك يف مس�ابقة
دوري أبطال أوروبا.

"شهد" يح ّمل حارس مرماه الخسارة

المستقبل العراقي /متابعة

حمل مدرب فريق النجف الك�روي ،االثنني ،حارس املرمى
خس�ارة فريقه أمام فريق كركوك يف الجولة السادسة من
دوري النخب�ة الكروي ،مبينا أن الفري�ق يعاني ضعفا يف
حراسة املرمى وعقما يف التهديف املوسم الحايل ،فيما أكد
م�درب كركوك أن فريقه س�يكون ضم�ن الفرق العرشة
األوائل يف ترتيب الدوري.وقال عبد الغني شهد إن "الهدف
الوحيد الذي سجله فريق كركوك يف مرمى فريقنا خالل
منافس�ات الجولة السادس�ة من دوري النخبة الكروي
يتحمل�ه حارس املرمى احم�د عبد الكري�م" ،مؤكدا أن
"الك�رة التي جاء منها ه�دف الفوز لكركوك عن طريق
املهاج�م الكامريون آرونا لم تك�ن صعبة عى الحارس
الذي كان بإمكانه رد الكرة وإنقاذ املرمى من الهدف".
وأضاف شهد أن "استمرار نزيف النقاط لفريق النجف
يع�ود للضع�ف يف مرك�ز حراس�ة املرم�ى وال�ذي نتج

عنه تس�جيل األه�داف ضد فريقنا فض�ال عى العقم
التهديفي وعجز املهاجمني عن التس�جيل يف مرمى
الخص�وم" ،مش�ريا إىل أن "م�ن أس�باب تراج�ع
النتائ�ج أيض�ا هو قل�ة الدع�م امل�ادي للنادي
وعدم توفر اإلمكانات املادية الذي حال دون
التعاق�د مع العبني مميزين إىل جانب قلة
مدة اإلعداد" .وبني ش�هد أن "مستوى
فريقه يف الش�وط األول م�ن مباراة
كرك�وك كان لصالحنا والعديد من
الف�رص الس�هلة أضاعه�ا خط
الهجوم ويف الش�وط الثاني قدم
مباراة جيدة استحق من خاللها
نق�اط املب�اراة الث�الث ،بع�د أن
استغل كرة واحدة جاء منها الهدف
الوحيد".
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إعالن حكم غيابي
إعالن صادر من دائرة المستشار القانوني العام ـ وزارة الدفاع
المحكمة العسكرية في البصرة

اعالنك في

 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة أسماؤهم يف القوائم املرفقة طيا غيابيا بما ييل :
ا ـ الحبس الشديد ملدة ( سنة واحدة ) وفق أحكام املادة  / 33أوال من ق ع ع رقم  19لسنة  2007وبداللة  79من قانون
أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة . 2007
ب ـ تخويل املوظفني العموميني بإلقاء القبض عليه وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفاءه
استنادا ألحكام املادة (  ) 82من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة . 2007
ج ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف أعاله بعد إلقاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما واكتسـاب الحكم الدرجة
القطعية .
 2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسـك إىل اقرب جهة عسكرية رسـمية خالل (  ) 90يوم من تاريخ
تبليغك هذا اإلعالن وبعكسـه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص
عليها باملادة (  ) 243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .

يضــمـــن لـــك
االنشـار االوسع
محافظة كربالء المقدسة
قسم العقود العامة

العقيد الحقوقي
رئيس المحكمة العسكرية في البصرة
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إعالن صادر من دائرة المستشار القانوني العام ـ وزارة الدفاع
المحكمة العسكرية في البصرة

 1ـ حكمت املحكمة العسكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة أسماؤهم يف القوائم املرفقة طيا غيابيا بما ييل :
ا ـ الحبس الشديد ملدة ( سنة واحدة ) وفق أحكام املادة  / 33أوال من ق ع ع رقم  19لسنة  2007وبداللة  79من قانون
أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة . 2007
ب ـ تخويل املوظفني العموميني بإلقاء القبض عليه وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفاءه
استنادا ألحكام املادة (  ) 82من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم  30لسنة . 2007
ج ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف أعاله بعد إلقاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما واكتسـاب الحكم الدرجة
القطعية .
 2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسـك إىل اقرب جهة عسكرية رسـمية خالل (  ) 90يوم من تاريخ
تبليغك هذا اإلعالن وبعكسـه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص
عليها باملادة (  ) 243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .
العقيد الحقوقي
رئيس المحكمة العسكرية في البصرة

تمديد إعالن

إلحاقا بإعالننا الصادر بالعدد (  ) 18797املؤرخ يف  2012 /11 / 19تعلن محافظة كربالء
املقدسة عن -:
 -1تمديد مدة اإلعالن املذكور انفا وملرشوع ( إنشاء طريق بزل مطرش السادة العرد وبطول
 4،5كـم يف ناحية الحسـينية ) اىل السـاعة الثانية عرش ظهر يـوم ( االربعاء) املصادف /5
. 2012 /12
 -2نظرا الحتمال تنظيم احد املقاولني خطاب ضمان عىل أسـاس املوعد املثبت باإلعالن لذا
تحتسب التأمينات األولية البالغة ( )%1واحد باملائة من مبلغ العطاء من تاريخ موعد الغلق
القديم املصادف يوم االثنني 2012 /12 /3
المهندس
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة
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 1ـ حكمت املحكمة العسـكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة أسـماؤهم يف القوائم املرفقة طيا غيابيا بما ييل
:
ا ـ الحبس الشـديد ملدة ( سـنة واحدة ) وفق أحكام املادة  / 33أوال من ق ع ع رقم  19لسنة  2007وبداللة 79
من قانون أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة . 2007
ب ـ تخويـل املوظفـني العموميـني بإلقاء القبض عليه وإلـزام املوظفني واملكلفني بخدمـة عامة باإلخبار عن
محل اختفاءه اسـتنادا ألحكام املادة (  ) 82من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسـكري رقم  30لسـنة
. 2007
ج ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف أعاله بعد إلقاء القبض عليه او تسـليم نفسه نادما واكتساب الحكم
الدرجة القطعية .
 2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسـك إىل اقرب جهة عسـكرية رسـمية خالل (  ) 90يوم
من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية
أعاله واملنصوص عليها باملادة (  ) 243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .
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 1ـ حكمت املحكمة العسـكرية يف البرصة عىل املدانني املدرجة أسـماؤهم يف القوائم املرفقة طيا غيابيا بما ييل
:
ا ـ الحبس الشـديد ملدة ( سـنة واحدة ) وفق أحكام املادة  / 33أوال من ق ع ع رقم  19لسنة  2007وبداللة 79
من قانون أصول املحاكمات العسكرية رقم  30لسنة . 2007
ب ـ تخويـل املوظفـني العموميـني بإلقاء القبض عليه وإلـزام املوظفني واملكلفني بخدمـة عامة باإلخبار عن
محل اختفاءه اسـتنادا ألحكام املادة (  ) 82من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسـكري رقم  30لسـنة
. 2007
ج ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف أعاله بعد إلقاء القبض عليه او تسـليم نفسه نادما واكتساب الحكم
الدرجة القطعية .
 2ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسـك إىل اقرب جهة عسـكرية رسـمية خالل (  ) 90يوم
من تاريخ تبليغك هذا اإلعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية
أعاله واملنصوص عليها باملادة (  ) 243من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971املعدل .
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العراقـي
مديــر التحريــر

المستشار العام
مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

واثتتتتتتق صتتتتادق

العدد (  ) 395الثالثاء  4كانون االول 2012

صحيفةيومية سياسية مستقلة

نتابتليتون يعتتتزم تفجتري
الكترمتليتن !

دغدغات

خوف مزمن !

باريسUPI /

بيعت رس�الة كتبها اإلمرباطور الفرنيس نابوليون بونابارت يف العام 1812
معلنا ً فيها عزمه تفجري مبنى الكرملني يف العاصمة الروس�ية موسكو ،يف مزاد
علني أقيم يف فرنسا مقابل أكثر من  187ألف يورو.
وأفادت وسائل إعالم فرنسية انه خالفا ً لكل التوقعات بأن تباع بسعر يراوح
بني  10و 15ألف دوالر ،فقد بيعت الرسالة التي وجهها بونابارت يف  18ترشين
األول  1812ليبلغ وزير الخارجية الفرنيس آنذاك هوغ برنار ماريه انه س�يفجر
«الكرملني يف  22ترشين األول/أكتوبر عند الس�اعة  3صباحاً» مقابل  187ألف
الفائ�ز باملزاد ،الذي أقي�م يف مدينة فونتينبلو
و 500يورو.وأشارت إىل ان
الرس�ائل واملخطوط�ات» يف العاصم�ة
الفرنس�ية ،كان «متحف
ّ
املش�فرة ،توتر بونابارت
وتظهر الرس�الة
الفرنس����ية باري�س.
يعاني من األمراض والربد والجوع ،ويتبني
وانزعاج�ه ألن جيش�ه
لفك رموزه�ا انه كتب «فرس�اني يف
من الورقة املرفقة معها
وع�دد كب�ري م�ن األحصن�ة ينفق،
لها ،
حال�ة يرث�ى
ع�ىل رشاء املزي�د يف اق�رب وقت
إ ح��ر ص
ممكن».

* حسن العاني
يف عام  ،1997ثمة شاب تقدم نحو مكتبي يف مجلة (ألف باء) ،وألقى
ع�ي تحي�ة رقيقة ،ثم س�ألني [جنابك حس�ن العاني ؟] ،قلت ل�ه [ أهالً
ّ
وس�هالً]ّ ،
مذ يده وصافحني بح�رارة ...كان كل يشء فيه ،بدلته الراقية،

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

االنتخابات وآيفون وكارداشيان تتصدر البحث عىل االنرنت
لوس انجلوس /رويترز
قال�ت رشك�ة ياه�و إن انتخابات الرئاس�ة
األمريكية أصبحت أكثر املوضوعات بحثا كما أن
النجمة األمريكية الشهرية كيم كارداشيان كانت
أكثر الشخصيات التي جرى البحث عنها يف محرك
البحث عىل االنرنت ياهو يف عام هيمنت القصص
اإلخبارية الكبرية وثقافة الولع بموسيقى البوب
عىل عمليات البحث عىل االنرنت.
وتص�درت كلم�ة «انتخابات» قائم�ة البحث
عىل االنرنت ليس فقط نتيجة التغطية اإلعالمية
املكثفة ولكن أيضا نتيجة اتس�اع الحوار بش�أن
ذلك عىل مواق�ع التواصل االجتماعي
ع�ىل االنرنت.وقال�ت فريا تش�ان
محلل�ة اتجاه�ات االنرن�ت يف
ياه�و إن «انتخاب�ات 2012
هيمنت ع�ىل عمليات البحث
يف االنرن�ت وه�و ام�ر
مدهش ألن�ه اذا كان هناك
يشء يف األخب�ار فانه يمكن
الوصول إليه بالفعل ..الناس
تشبعوا به يف حقيقة األمر
ولك�ن حتى م�ع ذلك فقد

الأخيــــرة

أكرب كرة قدم تدخل ُعامن «غينيس»

كان�ت تل�ك كلمة رئيس�ية كتبه�ا الناس
طوال العام».
وج�اءت كلم�ة «اي ف�ون» يف املركز
الثاني وهو ما قالت تش�ان عنه انه امر
مث�ري لالهتمام يف «فرة ما بعد س�تيف
جوبز» ألنه عىل الرغم من تواجد أيفون
الذي تنتجه رشكة ابل بشكل منتظم يف
قمة عملي�ات البحث منذ ظهور الجيل
األول يف  2007فق�د كانت تلك أول مرة
يحتل فيها طراز معني قائمة البحث.
وقال�ت تش�ان إن «س�وء س�معة
(كارداش�يان) أبقى عليه�ا يف القمة»
مش�ريا إىل قصة طالقها املس�تمرة مع
زوجه�ا الس�ابق كري�س همفريس
وعالقتها الب�ارزة مع فن�ان الراب
كاني وست وعروضها يف قناة إي.
وج����اءت يف املراكز العرشة
االوىل العارض�ة كي�ت اوبت��ون
وكي�ت مديلت�ون زوج�ة االم�ري
الربيطاني وليام واملغنية الراحلة
ويتن�ي هوس�تون والنجم�ة
ليندس�اي لوهان ونجمة البوب
جنيفر لوبيز .

مسقط /وكاالت
دخلت س�لطنة عمان موس�وعة (غينيس) لألرقام القياسية بتدشني
أكرب كرة قدم يف العالم.
وجاءت فكرة تدشني أكرب كرة قدم والتي ازدانت بألوان العلم العماني
من مجموعة س�هيل بهوان ورشكة الدبور الذهبي وذلك بمناس�بة العيد
الوطني ال� 24للسلطنة.
وجس�دت الكرة املصنوع�ة من الجلد بالداخ�ل والجلد الصناعي من
الخارج حب املواطنني العمانيني لرياضة كرة القدم.
وقام ممثل املوس�وعة مايكل ويتي بتس�ليم ش�هادة (غينيس) اىل
الش�يخة أمل بنت س�هيل بهوان لتس�جيلها الكرة التي بلغ وزنها 750
كيلو غراما وقطرها  10أمتار يف قائمة االرقام القياسية العاملية.
وقالت الش�يخة بهوان يف ترصيح صحفي ان الكرة سيتم عرضها
للجمهور حتى  8كانون األول الحايل
مشرية اىل وجود مبادرات كثرية من
قبل األش�خاص وال�رشكات لدخول
السلطنة يف موسوعة (غينيس).
وأضافت أن املبادرة تتناسب مع
الرياض�ة الش�عبية يف عم�ان وتأتي
متزامنة مع مباريات منتخب عمان
لك�رة الق�دم يف التصفي�ات النهائية
واملؤهل�ة إىل نهائي�ات كأس العال�م
بالربازيل.

ربطة عنقه األنيقة ،حذاؤه املس�تورد ...يوحي إنه مس�ؤول يف الحزب أو
الدول�ة ،عىل الرغم م�ن أنه ال يرت�دي الزيتوني ،ومثل ه�ؤالء الناس ُ
كنت
أحسب لهم ألف حساب ،بسبب خويف املزمن كما ذكرت ذلك غري مرة ،من
املصاعد الكهربائية والكالب واملسؤولني ،ولهذا دعوته إىل الجلوس وطلبت
له فنجان قهوة.كان الشاب غاية يف اللطف ،وحدثني عن إعجابه بكتاباتي،
وأطرى عليها إطراء اس�تف ّز نرجسيتي وأنعشها ،ثم أخربني إنه كان قبل
يومني يف زيارة اىل (عي حسن املجيد) ألنه صديق شخيص عىل حد تعبريه،
وكان عن�د املجي�د ع�دد من ال�وزراء وكب�ار املس�ؤولني ،وإن أحدهم قال
بالحرف الواحد (لس�ان حسن العاني طويل ويحتاج اىل قطع) ،وإنه دافع
عن�ي واخربهم [إن العاني ع�ىل خلق رفيع ،ويمثل واح�دة من الكفاءات
ُ
واس�تطعت كما يق�ول أن أنقل لهم صورتك
األعالمي�ة العظيمة يف البلد]
الحقيقي�ة املرشق�ة ،حتى إن املس�ؤول ال�ذي تطاول علي�ك ،وهو بدرجة
وزي�ر ،اعتذر ع�ن كالمه ،وكلفني أن أنقل تحيات�ه الخاصة لك!! يف الواقع
ال أذك�ر عدد املرات التي توقف�ت فيها دورتي الدموية ،وك�دت أُقبل يده،
فقد أنقذ لس�اني وحياتيّ ،
وعرب ُت له عن عظيم شكري وامتناني ،وطلبت
ً
له ش�ايا ً
مهي�ال ،إال أنه بطريقته املهذبة اعتذر مني ،واس�تأذن للمغادرة،
ً
كون�ه مرتبطا بموع�د مهم يف مكتب أمانة رس القط�ر ،وم ّد يده ،فمددت
جسمي كله وصافحته بحرارة ،وقبل أن ينرصف ،ه ّز رأسه ضاحكا ً وقال
[كدت أن�ى] وناولني مظروف�ا ً أخرجه من جيبه [ه�ذه مقالة أنجزتها
البارح�ة عن رؤية القائد الس�راتيجية يف ميدان العالق�ات الدولية ،لعلها
تصل�ح للنرش]،ر ّد عليه خويف [هل من املعق�ول أن تكون رؤية القائد غري
صالحة للنرش؟!] ،ابتس�م الشاب ابتس�امة عريضة وصافحني من جديد
وغادر املكان ،ورافقته بالطبع اىل البوابة الخارجية!!
أش�هد إنن�ي ط�وال عمري الصحف�ي ،لم أطل�ع عىل مقال�ة مثل تلك
املقال�ة ،فه�ي ال تنتمي اىل الصحافة ،وال تصلح إال لس�لة املهمالت ،ولكن
املش�كلة إن كاتبه�ا حال دون قطع لس�اني ،وهكذا ترصف�ت بمنطق ر ّد
الجمي�ل ،وأعدت صياغة املقالة جملة جملة ،وتوس�طت لنرشها يف أحدى
الصح�ف ،وت�م ّ نرشه�ا فعالً يف م�كان متمي�ز ،وتكررت زيارات الش�اب
وأخب�اره عن الغاضبني مني وكيف اس�رضاهم ّ
وغري قناعاتهم وأنا أعيد
صياغة مقاالته ،وأتوسط لنرشها اىل أن سقط النظام!
يف آب من عام  ،2003فوجئت بالش�اب يزورني يف مكتبي (كنت أعمل
يومها يف جريدة الصباح) ،لم يتغري يشء فيه باس�تثناء ش�ارب تحول من
طوي�ل اىل حليق ولحية تحولت م�ن حليقة اىل كثة طويلة ،وبضعة خواتم
تزي�ن أصابعه ،وبعد أن هنأني بنجاح تورة التاس�ع من نيس�ان املجيدة،
وكأنني أحد أبطالها ،اخربني إنه كان يف زيارة اىل مجلس الحكم ،وإن أحد
األعضاء هدد بقطع لس�اني ،ألنني أتج�اوز يف كتاباتي عىل املجلس وعىل
س�لطة االحتالل ،لوال إنه نقل عني صورة طيبة و...الخ وس�لمني مقالة
ُ
قمت بإع�ادة صياغتها وتوس�طت لنرشه�ا ،ويف زيارته الثانية
صحفي�ة
أخربني أن (بول بريمر) ش�خصيا ً غاضب مني ،وينوي قطع لساني ،لوال
إن�ه تكلم عني بطريقة جعلت بريمر يرك ملفاته ويتفرغ لقراءة كتاباتي
ويصفق لها إعجاباً ،وس�لمني مقالة جدي�دة ،وتوالت املقاالت وهو يف كل
مرة ينقذني من مسؤول هنا أو هناك يريد قطع لساني!!
ربما يتس�اءل بعضكم :مل�اذا تصدق رجالً كذابا مث�ل هذا وتخاف من
تهديداته؟ وأر ُّد عليهم بدوري متسائالً :وهل عرفنا الخوف وأصابنا األذى
منذ تسعني سنة إال من الكذابني؟!

نقار الخشب

حقيقة اليوم..
خطأ الغد
* حسن عبد الحميد
ثم�ة تعري�ف طريف لوظيف�ة املحاماة -م�ع واجب ف�رض احرامنا
وعظيم تقديرنا لهذه املهنة املقدسة -يرى يف (املحامي)أو(االفاكاتو) كما
يس�مى يف اللغة الفرنسية ،أو (االوقاتي) كما كان يسمى عندنا -يف بعض
االحي�ان -وبعد كل م�ا ورد ،يقف ه�ذا التعريف عىل تصني�ف (املحامي)
كونه (ش�خصا ً يدافع عن مال موكله ليكون ذلك املال من نصيبه!) اعرف
به�ذا الوصف ناقصا ومجحفا يف الكثري من األح�وال ،بحق طبيعة الهدف
األس�مى الذي يسعى إليه من يرتدي جلباب الدفاع عن حقوق الناس ،مع
واجب ف�رض رضورة جوانب واقعية-عملية لجوهر ذلك التعريف الذي ال
يخلو من الصحة يف طبيعة الغرض الذي نسعى إليه -هنا -ونحاول ربطه
بم�ا يحصل وما قد يحص�ل يف األيام القادمة عىل حلب�ات حقيقة الرصاع
الدائر اآلن بني جميع القوى السياسية وهي تراكض بالدفاع عن وجودها
ومصالحه�ا ،لتحص�ل عم�ا تبغ�ي ومهما يكلفه�ا ذلك من ثم�ن مدفوع
حتم�ا -من جيوب اس�تحقاقات ش�عبنا الذي لم يزل ي�أن ضيما وقهراوانتظ�ارا تح�ت وطأة تلك الرصاع�ات امللحة واملتكررة التي تش�به صنف
وصل�ف ذلك النوع م�ن املحامني -املتحامني بمعنى وآخر -ممن ش�ملهم
وصف ذلك التعريف املقصود واملرصود واملحصور بني قوسني يف أعاله.
وإن من يتابع مجريات واقع ما يجري ويستجد كل يوم من حقائق
رصاعات حياتنا السياس�ية بعد عصف رياح التغيري الذي ش�ملنا به قبل
قرابة عرشة أعوام ،سيجد أن وسائل الدفاع -عندنا -لم يعد ينحرص بعمل
وواجب ومسؤولية جهات دون أخرى بل يتعدى ليصل إىل صاحبة الجاللة
الصحافة بعموم وس�ائلها الس�ائدة واملعروفة ،مع باقي وس�ائل املراقبة
من برملان/هيئات مستقلة /منظمات مجتمع مدني/نقابات /واتحادات
وغريه�ا من تلك الوس�ائل التي تعث�ر عملها يف عراقنا الجدي�د (جدا) بعد
م�ا كن�ا نقف يف طواب�ري انتظار األح�الم أن تأتي تباعا ك�ي تزيل عنا هم
وغ�م غب�ار تلك الس�نني العجاف التي خلفه�ا الحصار الذي كان يس�مى
مرارا وتكرارا -تارة بالظالم و تارة بالجائر وغري من اوصاف تفننت بهاوس�ائل اعالم النظام الس�ابق واملقبور ،لكي تس�تثري عطف آراء وضمائر
العالم الذي ظل يتفرج -بدم بارد جدا -عىل قوافل شهداء األطفال والجياع
واملرض بسبب نقص الحليب ومصنفات الغذاء والدواء وهي تمر من تحت
بوابات منظمات األمم املتح�دة لتظل تدور يف أروقتها ،وممراتها دون حل
أو ج�واب ،كما هو حاصل يف موضوع بحثنا الرامي لفضح حقيقة تعامل
أعداء اليوم بس�بب تراكم أخط�اء اتفاقات رشكاء الغ�د وهي تعد -اآلن-
مصيب�ة املصائب ،بحق الحقيقة والش�عب وما كان يرن�و ويرجو ويحلم
 ...أخريا أود التذكري بتعريف خفيف الظل قد يواز رس�م صورة ذلك النوع
من املحامني،فهو يرس�م صورة الس�يايس عىل انه ؛(رج�ل يهز يديك قبل
االنتخابات...ويهز ثقتك بعدها) أليس كذلك ...يا جماعة الخري!!.
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