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العراقي
صحيفة يومية سياسية مستقلة

 20صفحة

أطراف تراهن عىل رضب «الوطني» من الداخل !!

رجل بال أخالق هو وحش
مت إطالقه على هذا العالم

المستقبل العراقي  /خاص

قالت مصادر سياس�ية بارزة أن التحالف الوطني يم ّر ب�»منعطف خطير» يتمثل في الصراع
بين قطبين من اقطابه ،الفتة إلى العداء بين احد اعضاء التحالف مع مقربين من رئيس الوزراء
ن�وري المالكي بل�غ ذروته .وأكدت المص�ادر في تصريح�ات صحفية خصت بها «المس�تقبل
العراقي» أن المالكي نفس�ه لديه تقاطع كبير في وجهات النظر مع أحد المكونات الرئيسة في
التحالف ،مبينة ان العداء قائم منذ وقت طويل ،مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود كتل سياسية
تراه�ن على هذا الع�داء من اجل ضرب «التحالف الوطني» م�ن الداخل.وقالت المصادر ،أن هذه
الخافات َّأثرت بش�كل س�لبي في أداء الكتل المكونة للتحالف الوطني في الحكومة ،مؤكدة أنه
لوال وجود التقارب بين النيابيين «ح .ز» و»ح .س» النفضت العاقة بين الجانبين من زمن بعيد،
وتحوَّلت الى صراع مسلح ،بحسب زعمها.

«ألبير كامو»

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

علي الدراجي

هل وقع الحكيم في فخ الثقة المفقودة ؟!

املالكي لن يمنح منصب امني بغداد للملجس االعىل مطلق ًا !!

بغداد /المستقبل العراقي

كش�ف مصدر حكومي مطل�ع ان رفض رئيس
ال�وزراء ن�وري المالكي لمرش�ح المجل�س االعلى
لمنص�ب امين بغ�داد محمد الربيع�ي كان متوقعا.
واوض�ح المص�در ف�ي تصري�ح صحف�ي امس ان
المالكي اقسم مرارا وتكرارا وفي اكثر من مناسبة
انه لن يمنح هذا المنصب الى المجلس االعلى مادام
على رأس الحكومة .وبين ان توجهات المالكي تأتي
في اطار س�عيه الى تحجي�م دور المجلس االعلى،
ومحاول�ة ش�ل وج�وده الحكومي في مؤسس�ات
الدولة ،مضيفا ان هذا النهج يخضع الى حس�ابات
واجن�دات انتخابي�ة خاص�ة وان المجل�س االعلى
يمتل�ك قاع�دة جماهيري�ة كبي�رة قد تقل�ب نتائج
انتخابات مجالس المحافظات والبرلمانية المقبلة.
وكان مستش�ار رئيس الحكومة ق�د برر يوم امس
رف�ض المالكي لمرش�ح المجل�س االعل�ى  ،بعدم
موافقة أطراف�ا في التحالف الوطني على تس�مية
محمد الربيعي أمينا لبغداد .وقال المصدر ان رئيس
الوزراء رفض جميع مرشحي المجلس االعلى لهذا
المنصب ،مؤكدا ان السير الذاتية لهؤالء المرشحين

تقب�ع في دهاليز مكت�ب رئيس ال�وزراء ،وانها لن
ت�رى النور في ظ�ل توجه المالكي بع�دم منح هذا
المنصب الى اي ش�خصية يرش�حها عمار الحكيم.
وكان رئي�س المجل�س االعلى االس�امي العراقي
عمار الحكي�م قد اعلن االثنين ف�ي مؤتمر صحفي
عن ترش�يح محمد الربيعي عضو مجلس محافظة
بغداد الحالي الى منصب امين بغداد بشكل رسمي.
وتاب�ع المصدر ب�ان موقف الحكي�م اصبح ضعيفا
جدا الس�يما ان رفض رئيس ال�وزراء للربيعي كان
بمثابة الضربة «القاصمة» للنوايا الحسنة لشخص
الس�يد عمار الحكيم في التعام�ل مع مصدر القرار
الحكومي .واعرب مراقبون سياسيون عن خشيتهم
م�ن ان يكون هذا الرف�ض واالصرار على عدم منح
منصب امين بغداد للمجلس االعلى وهو اس�تحقاق
محاصصات�ي ،داللة واضحة عل�ى توجهات رئيس
الوزراء ف�ي محاولة تحجي�م دور المجلس االعلى
واالس�تفادة من نتائجه لكس�ب رهان�ات انتخابية
للمرحل�ة المقبل�ة .يذك�ر ان المجل�س االعلى كان
قد ق�دم اكثر م�ن اربعة مرش�حين لمنص�ب امين
بغ�داد منذ تقديم صابر العيس�اوي االمين الس�ابق
الستقالته من هذا المنصب.

مصدر لـ

برهم
صـــالــــح
يف بغداد
لبحث األزمة

ص2

مآالت أزمة
اإلعالن

الدستوري
يف مرص

 :محمـد يـــونس االحمـــد فـي الخرطـــوم منــذ شــهر !!

ص5

تفاصيل ص3

Enhancer
 Apagoما الذي يفعله «مقاتلو» حزب العامل الكردستاين
!! PDF
املركز
بارزاين لـ «طالباين» :أنت املسؤول عن متادي
عىل حدود الدوز وكركوك ؟!
المستقبل العراقي/خاص

كش�ف مصدر مقرب من التحالف
الكردس�تاني عن ش�جار حاد نش�ب
بين أبرز قادة إقليم كردستان في إثر
تصريح�ات رئيس ال�وزراء المالكي
مؤخ�راً ،الفت�ا ً إل�ى
أن رئي�س اإلقلي�م
مس�عود بارزان�ي
القى اللوم كله على
رئي�س الجمهورية
جال طالباني.
وق�ال المص�در
-ال�ذي فض�ل ع�دم

الكش�ف ع�ن اس�مه -ف�ي تصري�ح
ل�”المس�تقبل العراق�ي “أن بارزاني
ع� ّد أن المس�ؤول عن اتج�اه االمور
الى هذا المس�ار هو طالباني ،منوِّها ً
بأنه حمّله مس�ؤولية فس�ح المجال
أمام المالكي لك�ي يتمادى ،على حد

وصفه.
َّ
وأك�د أن بارزاني أخبر قادة الكرد
بأنه اتصل بتركيا وقطر ،وأعلن لهما
أنه ل�ن يتريث في الرد على الحكومة
المركزي�ة ،الفتا ال�ى ان رئيس اقليم
كردستان سيتجه الى أبعد مما يتخيله
رئي�س ال�وزراء
ن�وري المالك�ي أو
أي مس�ؤول ف�ي
التحال�ف الوطن�ي
العراق�ي ،من دون
أن يوض�ح مامح
ه����ذه الوجه�ة
الجديدة.

قريب ًا جد ًا يف

الصناعة ..رشكات متهالكة ..ومقاوالت مشبوهة !!
الوقف السني ..رسقــات للامل العــام وعقـارات
تبـــــاع يف الظـــالم !!

الـــتســـــــول ..ظــــــاهـــرة بـــال أفـــق حــــل

ص12

االقتصاد
العراقي ..
األول عربي ًا بعد
مخس سنوات

ص2

الكويت ترسق النفط
العراقي ..وتطالب بدفع
تعويضات !!!

ص7

ص2

ستصل دفعتها األولى من الطائرات المقاتلة إلى الموانئ نهاية الشهر الحالي

العـراق يبـرم ثـالث صـفقـات تسليــح جــديـدة
المستقبل العراقي/خاص

كش�ف مصدر سياس�ي ّ
مطل�ع عن إتم�ام الحكومة
لثاث صفقات تس�ليح للجي�ش ،الفتة إلى أن الصفقات
أبرمت من�ذ اس�بوع تقريب�ا ،ووافقت عليه�ا الواليات
المتحدة.
وقال المصدر -الذي فضل عدم االفصاح عن هويته-
في تصريح ل�”المس�تقبل العراقي” أنه من المتوقع أن

يتس�لم الع�راق الدفعة األولى من األس�لحة خال نهاية
الش�هر الحالي عبر مين�اء أم قصر ،مبين�ا أنها تتضمن
طائرات مقاتلة ومروحيات واس�لحة ثقيلة .وأشار إلى
أن تس�ليح الجي�ش هو م�ن صاحيات رئي�س الوزراء
القائد العام للقوات المس�لحة ن�وري المالكي ،موضحا
في الوقت نفس�ه ،أنه ليس على المالكي انتظار موافقة
إقليم كردس�تان العراق لتسليح الجيش طالما انه يسير
على وفق الدس�تور وال يخال�ف القانون .ولفت المصدر

إل�ى أن المالكي كش�ف الجهات التي اثارت المش�كات
بش�أن صفقة التس�لح األولى ،منوِّهة بأنه قام بإعفاء
الشخصيات المتورطة من مناصبها.
وذك�ر أنه من بين الش�خصيات الت�ي أعفيت مؤخرا
“قاس�م” ،ومدير مكتب المالكي وأربع مسؤولين كبار
آخرين ،مش�ددا بالق�ول أن المالكي “لن يرحم خصومه
م�ن لجن�ة النزاهة وس�يقدم ملفات ضخم�ة عنهم إلى
القضاء واإلعام ،على حد قوله.

أنبـاريـون :العلامنيون أنجع دواء ملشكالت املحافظة..والعثـور علـى مسـؤول صـادق مهمة صعبة !!

ص3

دبلوماسي لـ

 :أزمة طوز أثرت سلبًا في «المعارضة السورية»

بارزاين يسحب «مقاتليه» من سوريا خشية «احلرب» مع بغداد !!
المستقبل العراقي /خاص

قال�ت مص�ادر دبلوماس�ية أن النزاع بي�ن إقليم
كردس�تان الع�راق والحكوم�ة المركزي�ة أض�ر
ب�”المقاتلين الس�وريين” ،مش�يرة إل�ى أن اإلقليم
س�حب جيش�ه الذي كان يقاتل في س�وريا خش�ية
وق�وع “ح�رب” م�ع المرك�ز .وكش�فت المصادر
ان اجتماع�ا ت�م بي�ن مس�ؤول مخابرات�ي قط�ري
ومسؤولين اكراد وأتراك ،مبينا ً أن المسؤول القطري
ابل�غ األطراف األخرى بأن تحريك البيش�مركة نحو
المناط�ق المتن�ازع عليها َّ
أثر بش�كل كبي�ر في اداء
المعارضين في سوريا.

ونقل المصدر -الذي رفض الكش�ف عن اس�مه-
في تصريح ل�”المس�تقبل العراقي” عن المس�ؤول
القط�ري قول�ه ،إن “الكرد س�حبوا عناصرهم التي
زجوها في س�وريا بع�د أن اصبحت احدى الجبهات
ف�ي محاربة النظ�ام الس�وري .من جانبه�ا ،قالت
مصادر من داخل اإلقليم ،أن رئيس اإلقليم مس�عود
بارزان�ي ألغ�ى كل أن�واع المس�اعدة للمعارضي�ن
السوريين وسحب األسلحة التي زودهم بها سابقاً،
مس�تنفرا ً قوات�ه تحس�با ً للمواجه�ة م�ع المركز.
وأضافت المصادر أن “قطر غير راضية عن س�حب
الدعم وتغيير درجة االهتمام بالجانب الس�وري من
قبل اإلقليم” ،على حد قولها.

اعتقال تاجري
خمدرات بحوزهتام  22ألف
حبة يف الديوانية
ص3

فصائل مسلحة
يف سوريا ترسق
أرشطة عمليات فصائل
أخرى !!
ص4

التـنجيـم يف العـراق خيـدم أجنـدات
ال عالقـة هلـا بالتـوقعـات !!
ص20
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رسالة إلى مسعود بارزاني

ما الذي يفعله "مقاتلو" حزب العامل الكردستاين عىل حدود الدوز وكركوك ؟!
التحليل السياسي /غانم عريبي

على ح�دود كرك�وك ،ومجم�ل خطوط
المناط�ق المتن�ازع عليه�ا بي�ن أربي�ل
وبغداد واغل�ب الذي يجري في الكتابات
العربية والكردية تحريض بقصد اإلثارة
الصحفية ال عالقة له بجوهر هم حماية
السيادة الوطنية وحدود الدولة العراقية،
متناس�ين أن اللع�ب بالكلم�ات ،وإثارة
النع�رات القومي�ة بين الع�رب واألكراد،
سيؤلب المواجع ،ويعزز الشبهات حول
نوايان�ا الوطني�ة إزاء بعضن�ا ،ويكرس
البغض�اء والحق�د والكراهي�ة بين أبناء
األم�ة الواحدة ..انا م�ن الذين يؤمنون -
برغم الكالم الس�اذج عن األم�ة العربية
ف�ي مواجه�ة األم�م األخ�رى  -إننا امة
واحدة عرب وأكراد وال يمكن بناء الدولة
العراقية إال بهذه الروح العراقية الكبيرة
ولي�س بالمزاي�دة واس�تثمار الغالبي�ة
العربي�ة في الع�راق ألغ�راض انتخابية
ف�ي التحريض ض�د القي�ادة الكردية!.
نعم ..بغداد ليس�ت حكرا على ش�خص،
أو حزب ،أو فئة سياس�ية ،او مش�روع

خ�الل لحظ�ات ويدخل�ون المناط�ق
المتنازع عليها ،وتحل المشكلة!.
أق�ول للذي�ن يش�تغلون عل�ى تل�ك
النظري�ة ،وعل�ى وفق تل�ك القاعدة "ان
ما تفكرون به وه�م محض ،فمن يقتل
كردي�ا م�ن البيش�مركه ،س�يأتي بعده
بيش�مركه آخر يحمي خندق�ه ،ويدافع
عن مكانه ،ويحمي س�ريته العسكرية،
واالهم س�يعزز قاعدة الثقة ان المناطق
المتنازع عليها هي مناطقه ،وكذا األمر
حين يت�م قتل الجندي العرب�ي ..هذا ما
تقول�ه لغ�ة الح�رب ،لكن البيش�مركه
الماس�ك ببندقيته ،الواقف على الحدود،
حين يرى العسكري العراقي أمامه يلوح
له بي�ده ويصافحه بالطريق�ة العراقية
المعروفة ،ويش�عره باألمان واالستقرار
والعي�ش المش�ترك عب�ر الح�وار ولغة
التهدئ�ة ،ف�إن األم�ر س�يهون ،وهو ما
يعن�ي أن التهدئ�ة وخيار الح�ل وكيفية
إدارة األزم�ة بالت�ي ه�ي أحس�ن ووفق
اآللي�ات الدس�تورية واالس�تعانة بآراء

فؤاد حسون

أن أية غارة عىل أخوة اجلبل يعني نجاح املخططات الرتكية
والقطرية والسعودية

كاريكاتير

أث�ق بالرئي�س بارزان�ي ،وأؤم�ن
بالتاري�خ الوطن�ي ألبي�ه وأس�رته ف�ي
الحرك�ة الوطني�ة الكردي�ة ،ومازال�ت
"زابيّ�ة الجواهري" المهم�ة واحدة من
أهم فرائده الشعرية في المال مصطفى
وهي تش�ير إلى الرجل األس�طورة الذي
رأس�ه ف�ي الني�ران ورجله ف�ي الزاب،
وأدرك أن الكثير من الكالم المنشور في
الصحاف�ة العراقية يؤل�م األخ بارزاني،
ويوجعه ،ألنه ال يستحق الكثير من الذي
يقال عن أس�لوبه ف�ي إدارة الصراع مع
المالكي ،وال في الكيفية التي يعمل فيها
على همه القومي!.لس�ت مع الذي يقال
في الصحافة ع�ن الرئيس ،مثلما ال أثق
بأغل�ب ما يكتب عن "الص�راع" الحالي

انتخاب�ي ،ونحن نع�رف األس�باب التي
يؤل�ب فيه�ا البع�ض خزي�ن الكراهي�ة
القومية بين العرب واألكراد مثلما أؤمن
أن أربي�ل ليس�ت حك�را على ش�خص،
او فئ�ة ،او قومية ،او تيار سياس�ي ،او
تحال�ف برلمان�ي ،وم�ن يح�رص على
أربيل الب�د وان ينفتح على كل الخيارات
الوطني�ة الت�ي تجن�ب الع�رب واألكراد
وي�الت الح�روب والك�وارث والقتل�ى
واألخب�ار الس�يئة ع�ن الم�وت والقتلى
ومحرق�ة الدبابات ،وأرج�و أن ال ننبهر
بكثرة الدبابات والمدرعات والمصفحات
وآالف الجنود والقادة العسكريين الذين
يزين�ون الواقع ،ويدفعون باتجاه تعزيز
الثقة لدى قياداتهم ،أنهم إذا ما اشتبكوا
مع البيشمركه او اش�تبكوا من الجيش
العراق�ي فأنه�م سيحس�مون المعركة

القي�ادات الكردية والعربية السياس�ية
والعس�كرية واألمني�ة المس�ؤولة ه�و
الخيار ال�ذي يعمل من اجله المس�ؤول
العراق�ي ،م�ع إنن�ي أدرك أن األخ�وة
ف�ي القيادتي�ن باربيل وبغ�داد يدركون
صعوب�ة اللج�وء إل�ى خي�ار الحرب ألن
الحال�ة العراقي�ة والدس�تور وطبيع�ة
النظام الديمقراط�ي والحياة البرلمانية
المفتوحة عل�ى العدال�ة واالحتكام إلى
النق�اش ترف�ض االحتكام إل�ى الحرب،
وخيرا فعل الدس�تور العراقي حين منح
مجلس النواب قرار إعالن حالة الطوارئ
ولم يمنح�ه للس�لطة التنفيذية!.هنالك
مالحظ�ة أساس�ية ..كل الذي�ن حاربوا
األك�راد وأجه�زوا عل�ى أرواح أبنائه�م،
رحلوا غير مأسوف عليهم ،وكأن هنالك
ما يسميها العراقيون الشيعة "الشارة"
او البخ�ت ال�ذي ل�دى األئم�ة "عليهم
الس�الم" عند األك�راد وما م�ن حاكم
تحرك على حدودهم إال خسر المعركة
تمام�ا كم�ا تح�رك البعثي�ون وغ�الة
الس�لطة في زمن عارف على األكراد..
وانظ�ر لم�ن الغلب!.ما يمك�ن اإلفادة
من�ه ،أن التاري�خ يج�ب أن يتح�ول إلى
مس�لة عبر ومكاسب دروس ينهل منها
الحاكم ما يستعين به على أمره ،مع أن
الحاكم العراقي الي�وم يدرك ص ،وربما
يت�م االعتراف بحدود "الدول�ة الكردية"
م�ن قبل العرب والجامع�ة العربية ،كما
ت�م االعت�راف بوج�ود دول�ة فلس�طين
بصفة مراقب في األم�م المتحدة نكاية
بالحاكم "الشيعي" وقد يفعلها الرئيس
بارزاني ويطلب االعتراف لإلقليم بصفة
مراق�ب في األم�م المتح�دة إذا ما بقي
الحاكم العراقي ينظ�ر إليه بكونه جزءا
من مش�روع الخصم السياس�ي األبدي
الذي اجتم�ع ذات يوم ف�ي أربيل بهدف
إس�قاطه بقرار س�حب الثقة ..إن جذر
الصراع الحالي يس�تبطن هذه األهداف،
وإال ف�إن حادث�ة كركوك التي أش�علت
الصراع بين الطرفين ،إضافة إلى تشكيل
عمليات دجلة ،ليستا إال حالتين تنتميان
إل�ى جذر تصفية الخصم وليس�ت لبناء
مؤسس�ة عس�كرية مهمته�ا ترتي�ب

بي�ت األش�راف
والتنس�يق بي�ن الق�وات العراقي�ة كما
هو معلن!.أخ�ي الرئيس بارزاني ..نحن
غارق�ون في اس�تدعاء الذرائع من اجل
اإلعالن ع�ن الحرب الموع�ودة ألغراض
انتخابي�ة ،والكل يدرك مدى الجدية التي
تتحرك في أوساط "البعث" الموجود في
الجيش وفي مراكز القرار الوطنية ،إذ ال
يمض�ي يوم إال وتقوم الق�وات العراقية
المرابطة على الحدود المشتركة بزيادة
رقعة انتش�ارها ليال على حساب وجود
قطعات البيشمركه ،وهنالك من يسعى
إلى التأجيج والضجيج ،فال تزد في ذرائع
المضي بإعالن الحرب ذريعة جديدة كما
يس�عى إليها بعض الضب�اط الذين كان

أرجأ التصويت على قانون االتحادية وتعديل قانون مجالس المحافظات

يصوت عىل موازنة حقوق اإلنسان وتعديل رواتب املوظفني
النواب ّ

بغداد /المستقبل العراقي
فيم�ا أعلنت اللجنة المالية في المجلس عن
تصويت مجل�س النواب على موازن�ة مفوضية
العلي�ا لحق�وق اإلنس�ان أم�س ،قال�ت اللجن�ة
القانونية أن�ه تم تأجيل التصوي�ت على قوانين
المحكم�ة االتحادي�ة ومجلس القض�اء األعلى،
بينم�ا أعلن�ت اللجن�ة المالي�ة ع�ن التصوي�ت
باألغلبي�ة على التعدي�ل رواتب موظف�ي الدولة
والقط�اع الع�ام .وعق�د مجل�س الن�واب ،أمس

االعتيادي�ة
جلس�ته
الثامنة والثالثين برئاسة
رئيس المجلس أس�امة
النجيف�ي وبحض�ور
 242نائباً .وقالت عضو
اللجن�ة المالي�ة نجيب�ة
نجي�ب إن "مجل�س
الن�واب ص�وت خ�الل
جلس�ته االعتيادية على
موازنة المفوضية العليا
لحقوق اإلنس�ان للسنة
المالية ." 2013
من جانبه�ا ،أعلن�ت اللجن�ة القانونية في
مجل�س الن�واب تأجي�ل التصويت عل�ى قوانين
المحكم�ة االتحادي�ة ومجل�س القض�اء األعلى
والتعديل الرابع على قانون مجالس المحافظات
بطل�ب منها.وقال رئي�س اللجنة خالد ش�واني
إن "مجل�س النواب العراقي قرر خالل جلس�ته
تأجي�ل التصوي�ت عل�ى قانون�ي المحكم�ة
االتحادي�ة ومجل�س القضاء األعل�ى بطلب من
اللجنة" ،عازيا ً س�بب ذلك إلى الخالف بين الكتل

السياسية على بعض فقرات القانونين .وأضاف
أن "مجل�س النواب اج�ل التصويت على التعديل
الراب�ع لقانون مجالس المحافظ�ات بطلب من
اللجنة أيضا" .يش�ار إلى أن مجلس النواب أجل
التصوي�ت عل�ى مش�روعي قانون�ي المحكم�ة
االتحادي�ة ومجل�س القض�اء األعل�ى ألكثر من
مرة بس�بب الخالفات السياس�ية بشأنهما .إلى
هن�ا ،أعلنت اللجن�ة المالية في مجل�س النواب
أن المجل�س صوت باألغلبية عل�ى التعديل األول
لقان�ون رواتب موظف�ي الدولة والقط�اع العام
رقم  23لس�نة  .2008وقال عضو اللجنة المالية
ياس�ر الياس�ري أن "مجل�س الن�واب العراق�ي
صوت باألغلبية خالل جلس�ته التي عقدت أمس
على التعديل األول لقانون رواتب موظفي الدولة
والقطاع العام".
وكان�ت اللجن�ة المالية في مجل�س النواب
ق�د أعلنت ف�ي  12من تش�رين األول  ،2011عن
تش�كيل لجن�ة مصغ�رة إلع�ادة النظ�ر بقانون
روات�ب موظفي الدولة ،مؤك�دة أن هذه الخطوة
تأتي بعد الزيادات الكبيرة في رواتب قوى األمن
الداخلي والجيش.

لهم تاريخ اس�ود مع اهلك وبني قومك،
وأن�ت تع�رف كي�ف تس�حب الذرائ�ع،
وكي�ف تس�تعملها ف�ي إط�ار الص�راع
على ملف المتن�ازع عليها مع الحكومة
االتحادية!.الرئي�س المالك�ي يع�رف
خطورة الحرب ،وما س�تعانيه المنطقة
من غض�ب ولهيب ،وربما س�تكون تلك
الح�رب القش�ة الت�ي س�تقصم ظه�ر
نظامنا الوطن�ي الديموقراطي ،ويعرف
أن اس�تعمال الجيش ستكون له عواقب
س�يئة لجهة إمكانية عمل بعض الفلول
والش�بيحة على إسقاط النظام الوطني
باستعمال المال القطري والسعودي في
تمويل محاوالت إسقاط شرعية النظام
الحالي ،وه�و يعرف أن الم�ال القطري

وص�ل الع�راق ،وباعتراف�ه هنال�ك من
يزيد النار اشتعاال ويسرب األسلحة إلى
الفلول عبر تش�كيل ما يسمى "الجيش
العراقي الحر".
أخي أبا مس�رور س�معت "ولس�ت
متأك�دا" أن مجموعات من كتائب حزب
العم�ال الك�ردي التركي بدأت تتس�رب
بمالب�س مدني�ة إل�ى ح�دود المناط�ق
المتن�ازع عليه�ا للمش�اركة ف�ي حرب
يريدونه�ا "ح�رب اس�تيطان" ف�ي تلك
المناطق اش�تغاال على مشروع تأسيس
"كردس�تان الكبرى" ،وجزء من صفقة
يجمد فيها العمال التركي نشاط عملياته
العسكرية ضد تركيا مقابل إطالق سراح
زعيمه "أوجالن" ومشاركته في الحياة

مفوضية االنتخابات اجلديدة تبدأ مسريهتا بخطوات ثابتة
المستقبل العراقي /فريد محمود
يالح�ظ المتتبع لنش�اطات المفوضية العليا
المس�تقلة لالنتخابات بهيئتها الجديدة إنها بدأت
مسيرتها بخطى ثابتة وواثقة نحو ترسيخ أسس
النظام االنتخابي الرصين الذي تتوق له الجماهير
العراقي�ة ،والمبن�ي وفق�ا ً للمعايي�ر النموذجي�ة
المتبع�ة في األنظمة الديمقراطي�ة العالمية التي
لها باع طويل في التعامل مع البرامج االنتخابية.
ويأت�ي هذا الس�ير في االتج�اه الصحيح كنتيجة
طبيعية لوجود أشخاص كفوئين يشغلون مقاعد
أعضاء مجلس المفوضين التس�عة ،حيث تكشف
الس�ير الذاتية ألولئك األش�خاص عن خبرة جيدة
يتمتعون بها في مج�ال العمل القانوني واإلداري
عموم�اً ،وفي مج�ال إدارة االنتخاب�ات على وجه
الخص�وص .فجميعه�م كان�وا قد مارس�وا مهام
عدي�دة تتعلق ب�إدارة مفوضي�ات االنتخابات في
المحافظات وإدارة االنتخابات التي جرت في تلك
المحافظات ،فيما كان بعضهم أعضاء في مجلس
المفوضي�ن لمفوضي�ة االنتخاب�ات ف�ي دورتها
الثالث�ة  ،2012وهذا ما يجع�ل تجربة عملهم في
ه�ذا الحقل كفيلة بخلق عملية انتخابية متكاملة
وخالية من األخطاء ،ومن شأنها أن تكون نموذجا ً
يحتذى به في دول أخرى س�بقت الدولة العراقية

في الممارسة الديمقراطية .وقد عملت المفوضية
منذ تش�كيلها حتى اآلن على تنظيم برامج توعية
وتدري�ب مكثف�ة اس�تعدادا ً للح�دث االنتخاب�ي
المقب�ل المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات.
ونظمت فروع المفوضية في المحافظات ندوات
تثقيفية للتعريف باس�تعدادات المفوضية إلجراء
االنتخاب�ات المحلي�ة وفتح مراكز تحديث س�جل
الناخبي�ن .كم�ا نظم�ت ن�دوات تثقيفي�ة لح�ث
الناخبي�ن على مراجعة مراكز التس�جيل لتحديث
بياناته�م ،على عد أن عملية التحديث في س�جل
الناخبي�ن ال تقل أهمي�ة عن عملي�ة االقتراع ،بل
أنه�ا المرتكز ال�ذي تقوم علي�ه العملية
االنتخابية .وحرص�ت مكاتب المفوضية
عل�ى حضور من هم قادرون على تثقيف
الجماهي�ر كم�دراء النواح�ي ورؤس�اء
وأعض�اء المجال�س المحلي�ة وش�يوخ
العش�ائر والوجه�اء وممثل�ي الكيان�ات
السياسية ،فضالً عن التدريسيين والطلبة
الجامعيي�ن ،إذ ت�درك المفوضية
إن توعي�ة الجماهي�ر تس�هم
في تحفيزها على المش�اركة
في رس�م الخارطة السياسية
للبل�د ،وإن تل�ك التوعي�ة تتم
عب�ر الش�ريحة المثقفة التي

رئيس الحكومة الكويتية في بغداد االسبوع المقبل بدعوة من المالكي

الكويت ترسق النفط العراقي ..وتطالب بدفع تعويضات !!!

المستقبل العراقي -فالح الشامي

اتهم�ت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف,
امس الكويت بسرقة النفط العراقي ,مبينة ان المجامالت
السياس�ية وضع�ف السياس�ة الخارجي�ة العراقية وراء
ضي�اع حق�وق الع�راق ,في حي�ن اك�د النائب ع�ن كتلة
االحرار عدي ع�واد ان جميع الحلول للمش�كالت العالقة
بي�ن البلدي�ن مازالت حب�را ً على ورق ,كاش�فا ً عن وجود
مس�اع كويتي�ة الضع�اف العراق .ج�اء ذلك ,ف�ي الوقت
الذي كش�ف فيه مصدر مطل�ع ان رئيس الوزراء الكويتي
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح سيزور العراق مطلع
االس�بوع المقب�ل تلبية لدع�وة من رئيس ال�وزراء نوري
المالكي.وقالت النائ�ب عالية نصيف في تصريح لجريدة
"المس�تقبل العراقي" ان "الكويت استغلت ضعف العراق
نتيج�ة الظ�روف التي مر به�ا خالل الس�نوات الماضية،
فعملت عل�ى تدمير اقتصاده الوطني م�ن خالل عمليات
الس�رقة التي تقوم بها من خالل حفر االبار المائلة قرب
الح�دود العراقي�ة الكويتية" .واش�ارت ال�ى ان"عمليات
الس�رقة المذك�ورة ج�اءت نتيج�ة طبيع�ة االرض التي
تك�ون مائلة في المنطقة المذك�ورة" ,عازية تفاقم هذه
المش�كلة الى "المجامالت" السياسية ،وضعف السياسة
الخارجي�ة العراقية " ,مبين�ة ان البالد لم تحصل على اي
منفعة من خالل المفاوضات الخاصة بتسوية المشكالت
العالق�ة بي�ن البلدي�ن" .وبين�ت نصي�ف ان "الكويت لم
يب�دي اي مرونة ف�ي المفاوضات التي ج�رت في الفترة
االخي�رة حتى انه�م اخذوا جمي�ع الغرام�ات المفروضة
عل�ى الخط�وط الجوي�ة العراقي�ةدون اي تس�هيالت او
تخفيض�ات" .وذكرت عضو لجنة النزاه�ة البرلمانية ان

من حق العراق مطالبة الكويت ايضا بدفع تعويضات عن
كمي�ات النفط المس�روقة من خالل االب�ار المائلة فضال
عن تعويض عن عقارات العراقيين الذين رحلوا قسرا ً من
الكويت وتم االستيالء عليها".من جانب اخر ,اتفق عضو
لجن�ة النفط والطاقة البرلماني�ة النائب عن كتلة االحرار
عدي ع�واد على وجود تح�ركات كويتية م�ن اجل تدمير
العراق واضعاف�ه .وقال عواد في تصريح ل�"المس�تقبل
العراق�ي" ان "الكوي�ت مازال�ت تمارس دوره�ا العدائي
للعراق من خالل عدم تس�وية كثير من الملفات من بينها
ترس�يم الحدود البرية واالبار النفطية المش�تركة",مبينا ً
ان جميع الحلول في هذا الشان مازالت حبرا ً على ورق".
وتوق�ع عواد وج�ود عمليات س�رقة للنف�ط العراقي من
خ�الل االب�ار المائلة في المناط�ق الحدودية المش�تركة

السياسية وإلقاء السالح عن أنقرة!.
م�ا صح�ة ه�ذه المعلوم�ة ،وه�ل
هنال�ك كتائب م�ن مقاتلي ه�ذا الحزب
تتس�رب إل�ى المناطق المختل�ف عليها
بلباس مدني للمش�اركة ف�ي الحرب إذا
وقعت ألنه�م بذلك إنما يقاتل�ون دفاعا
ع�ن مناطقه�م الكردي�ة ،مثلم�ا كان
مقاتلو التيار اإلسالمي الشيعي العراقي
يدافع�ون ع�ن ح�دود تجرب�ة النظ�ام
اإلسالمي في إيران بوصفها حدود دولة
اإلسالم؟! .السؤال ..أتمنى بنية مخلصة
ومحب�ة بالغ�ة ل�أخ أب�ي مس�رور أن
يجيبن�ي عليه هنا ف�ي صفحات جريدة
"المس�تقبل العراقي" لكي ندرأ الشبهة
وال نسيء الظن.

خاصة ان الجانب الكويت�ي لديه اكثر من  150بئرا بينما
ال تتعدى آبارن�ا ال� 50بئرا في المنطقة ذاتها" .وكش�ف
عواد عن "ع�دم وجود رغبة حقيقية ل�دى الكويت لفتح
صفح�ة جديدة م�ن العالقات الدبلوماس�ية م�ع العراق
وانها مازال�ت تضمر العداء للش�عب العراقي خاصة بعد
حكم االعدام التي اصدرته بحق احد الصيادين العراقيين,
مبديا ً اس�تغرابه من الصمت الحكومي تجاه هذا القرار".
ال�ى ذلك ,دعا النائب عن ائتالف دولة القانون علي ضاري
الفي�اض الكوي�ت الى مس�اعدة العراق ف�ي الخروج من
طائلة الفصل الس�ابع وفتح صفحة جديدة من العالقات
الدبلوماس�ية بي�ن البلدين" .وق�ال الفي�اض ان "العراق
اوفى بعدد من التزاماته تجاه الكويت ومن بينها تس�وية
قضي�ة الخطوط الجوي�ة ودف�ع الغرام�ات المالية بهذا

الخص�وص فعلى الكويت ان تعمل بكل صدق على اخراج
العراق من طائلة الفصل الس�ابع الذي سبب لنا كثير من
المش�اكل االقتصادية".ام�ا بخصوص القضاي�ا العالقة
االخرى,اوضح الفياض ان المفاوضات بين البلدين الزالت
جاري�ة وان اللجان المكلفة به�ذا االمر اجتمعت اكثر من
مرة ووصل�ت الى تفاهم�ات معينة" .في الس�ياق ذاته,
اعلن مصدر مطلع ان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر
المب�ارك الحمد الصباح س�يزور العراق مطلع االس�بوع
المقب�ل تلبية لدعوة من رئي�س الوزراء ن�وري المالكي.
وذك�ر المص�در ان الجانبين سيناقش�ان س�بل تعزيز
العالق�ات بي�ن البلدين في مختل�ف المجاالت ومن
بينها االقتصادي�ة.وكان رئيس ال�وزراء الكويتي
عب�ر خالل لقائ�ه نقي�ب الصحفيي�ن العراقيين
مؤي�د الالمي والوفد االعالم�ي العراقي الذي زار
الكوي�ت مطل�ع الش�هر الماضي  ،ع�ن تطلعه
لتوقيع جملة م�ن االتفاقيات خالل زيارته التي
س�يقوم بها مطلع االس�بوع المقب�ل بدعوة من
رئي�س الوزراء نوري المالكي .يذكر ان وزارة الخارجية
العراقية قد أعلنت خالل ش�هر تش�رين االول الماضي أن
أمي�ر دولة الكويت وافق على تس�وية قضي�ة تعويضات
الخط�وط الجوية الكويتي�ة المترتبة بذم�ة العراق ،فيما
أكدت أن الكويت أبلغت ش�ركات المحام�اة في بريطانيا
بإيقاف جمي�ع الدعاوى على الخط�وط الجوية واألمالك
العراقية .يش�ار الى ان العراق والكويت اتفقا على حسم
ملف الخطوط الجوية الكويتية من خالل دفع تعويضات
مالية قدرها  500مليون دوالر لصالح دولة الكويت ،حيث
ق�ررت الحكومة العراقية بدعم م�ن البرلمان دفع المبلغ
كامال من موازنة العراق العامة للعام المقبل.

تمثل الجماهير في المحافل الرس�مية .وتحرص
المفوضية أيضا على إرس�ال موظفيها إلى خارج
الب�الد من أجل تدريبهم عل�ى التعامل مع العملية
االنتخابي�ة بمهني�ة عالي�ة ،وم�ن دون الحاج�ة
لالس�تعانة بجهات غير عراقية .فقد قرر مجلس
المفوضين قبل نحو ش�هر إرسال  14موظفا ً إلى
خارج البالد لغ�رض التدريب على إع�داد برنامج
إدخال بيان�ات االنتخاب�ات في المرك�ز الوطني،
حرص�ا ً منه�ا على تنفي�ذ كل ما يتعل�ق ببرنامج
إدخ�ال بيان�ات االنتخابات بأي�اد عراقية وإنجاز
البرنامج من قبل مالكات المفوضية.

النجدة تعتقل  123متسوالً
وتضبط سيارتني مطلوبتني
المستقبل العراقي /بشرى الشمري
تمكن�ت دوريات ش�رطة نجدة بغ�داد من القاء القب�ض على 123
متس�والً ،وش�خصين أجنبيين يحمالن جوازات سفر منتهية الصالحية
وضب�ط س�يارتين مطلوبتي�ن و 150قرص�ا ً ليزريا ً منافيا ً ل�آداب ،في
عمليات أمنية متفرقة نفذتها تلك الدوريات في مناطق متفرقة
م�ن العاصم�ة بغداد.وذكر مصدر امن�ي ان دوريات النجدة
تمكن�ت من الق�اء القبض على  123متس�وال ف�ي مناطق
متفرق�ة من العاصم�ة بغداد منها ابو دش�ير والمحمودية
وش�ارع فلس�طين والكاظمي�ة وتقاطع الحم�زة وتقاطع
الش�عب وح�ي الجه�اد والبتاويين.وافاد المص�در االمني
ان دوري�ات النج�دة واثن�اء تنفيذها ممارس�ات امنية
تمكنت من القبض على شخصين ،االول باكستاني
الجنسية والثاني تركي الجنسية يحمالن جوازات
سفر منتهية الصالحية ضمن شارع السعدون.
واض�اف ان دوريات النجدة قام�ت على الفور
بتس�ليمهما ال�ى الجه�ات المختص�ة .وافاد
المصدر ايضا ان دوريات النجدة المنتشرة
ف�ي العاصمة بغ�داد تمكن�ت من ضبط
س�يارتين مطلوبتين مع حائزيهما
ف�ي مناط�ق الغزالي�ة وابو دش�ير.
واوض�ح ان الس�يارات المضبوطة
ص�ادر ضده�ا مذك�رات ضب�ط
وتم تس�ليمها م�ع الحائزين الى
الجه�ات المختصة.واضاف "كم�ا تمكنت دوريات
النج�دة من ضبط  150قرص�ا ليزريا منافيا لالداب
ومجموعة من المنشطات الجنسية في سوق هرج
بمنطقة الباب الش�رقي" ،مشيرا الى انه "تم تسليم
المضبوطات والمتسولين الى الجهات المعنية".

التربية النيابية تطالب بمناقلة  8ترليونات دينار لبناء  7آالف مدرسة
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

طالب�ت لجن�ة التربية مجل�س النواب أم�س بمناقلة مبل�غ  8ترليونات دينار م�ن الموازنة
االس�تثمارية للوزارات ،وتوزيعه�ا على المحافظات لبناء  7آالف مدرس�ة .وقال رئيس اللجنة
ع�ادل شرش�اب ،في مؤتمر صحفي عق�ده أمس بمبنى مجلس الن�واب إن “موازنة عام 2013
للتربية والتعليم جاءت بنس�بة نمو  11.4بالمائة ،قياس�ا ً بالعام الماضي فيما ش�كلت  9.3من
إجمال�ي الموازن�ة االتحادي�ة للعام  ،”2013مش�يرا ً إلى أن “ه�ذه األرقام الكبي�رة تعد عالمة
إيجابي�ة برغم أنها ما ت�زال دون الطموح” .وأضاف أن “نقص الموازن�ات يجعلنا غير قادرين
على س�د النقص الهائل باألبنية المدرس�ية ،والبالغ  7آالف مدرسة ،مما انعكس سلبا ً على عدد
ساعات الدراسة التي يحصل عليها الطالب سنويا” .وطالب شرشاب مجلس النواب ب�”مناقلة
مبلغ  8ترليونات دينار من الموازنة االس�تثمارية للوزارات وتوزيعه على أساس نسب السكان
في المحافظات”.
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المخابرات السودانية وفرت مالذًا لهم بعد فشل مساعيهم في العودة الى العراق

 :حممد يونس االمحد يف اخلرطوم منذ شهر !!

مصدر لـ

المستقبل العراقي  /خاص
كش�ف مص�در سياس�ي مطل�ع عن
س�فر البعثيي�ن في الم�دة الحالي�ة إلى
العاصمة السودانية الخرطوم ،مؤكدا ً أن
السودان استقبل عددا ً كبيرا ً من البعثيين
الهاربي�ن م�ن اليم�ن وس�وريا ،خاصة
القي�ادات البارزة منه�م ،مؤكدا مغادرة
محمد يونس أحمد دمشق إلى خرطوم.
ولفت المصدر ،الذي طلب عدم الكشف
عن هويته ،ل�”المس�تقبل العراقي” إلى
أن ال�ذي قام بترتي�ب مغ�ادرة البعثيين
االراضي السورية هم السفير السوداني
في دمش�ق عبد الرحمن ض�رار ،ومدير
الخطوط الجوية الس�ودانية في دمشق،
والملح�ق العس�كري رج�ل المخابرات
الس�ودانية فارس الذهب�ي الموجود في
الس�فارة .وأكد أن هؤالء كانوا مخولين
م�ن الحكوم�ة الس�ودانية بفت�ح حوار
مع “البعثيين” الموجودين في دمش�ق،
والتنس�يق معهم بغية إرس�ال فصائلهم
إل�ى الخرط�وم ،كاش�فا ع�ن أن هؤالء
قاموا بتهريب األحمد إلى الخرطوم منذ
ش�هر تقريبا ً،وهو يقيم هن�اك بضيافة
الحكومة السودانية.
وقال مص�در إن هذه الهجرة حصلت
بعد أن فش�ل سعي البعثيين بالعودة إلى
الع�راق ،مبين�ا ً أن هن�اك مح�اوالت من
سياسيين في الحكومة لتقريب البعثيين
م�ن الحكومة ،منوه�ا ب�أن النائب ع ّزة
الش�ابندر التق�ى البعثيي�ن في دمش�ق
بغي�ة لبح�ث االم�ر ،موضحا أن�ه حاور
ش�خصيات ب�ارزة منهم محمَّ�د يونس
األحمد في دمش�ق ف�ي منطق�ة الم َّزة،

برهم صالح يف بغداد لبحث األزمة
أربيل /المستقبل العراقي
أعلن�ت حكومة إقليم كردس�تان أمس
أن وفدا من اإلقليم برئاسة رئيس حكومة
اإلقلي�م الس�ابق بره�م صالح وص�ل إلى
بغ�داد ،مبينة أن�ه س�يجري مباحثات مع
جمي�ع الكت�ل السياس�ية بش�أن األزم�ة
القائم�ة بين بغ�داد وأربيل .وقال المتحدث الرس�مي باس�م
حكومة اإلقليم س�فين دزي في تصريح صحفي إن “وفدا من
إقليم كردس�تان يترأس�ه رئيس حكومة اإلقليم السابق برهم
صال�ح وصل ،ظهر اليوم “أمس” ،إلى بغداد” ،مبينا أن “الوفد
س�يجري مباحثات مع جميع الكتل السياس�ية ،للخروج بحل
لألزمة القائمة بين بغداد وأربيل” .وأضاف أن “اإلقليم يحاول
أن يحل المش�كلة بالح�وار” ،مؤكدا أن “اإلقلي�م ينتظر نتائج
الح�وار واالجتماعات التي يق�وم بها الوفد الك�ردي” .وكان
مجلس النواب العراقي أعلن عن توجه رئيسه أسامة النجيفي،
عصر أمس الثالثاء إلى أربيل الستئناف مبادرته بشأن التهدئة
بين حكومتي المركز وإقليم كردستان.

الفتالوي:حصة اإلقليم من املوازنة
غري دستورية
بغداد /المستقبل العراقي

وصمد الغريري ،فضال عن لقائه كال من
القي�ادي في جناح عزة ال�دوري خضيَّر
المرش�دي .وأك�د المصدر أن الش�ابندر
عرض على البعثيين مشروع “مصالحة
ش�املة” ،داعي�ا اياه�م إلى المش�اركة
في العمل السياس�ي ش�ريطة إلغاء اسم
“البعث” لكونه محظور دستورياً.
وأش�ار المصدر إلى أنه عندما نشأت
كتلة “التغيي�ر والمراجعة” التي انبثقت
ع�ن أرب�ع فصائ�ل بعثيَّ�ة منش�قة عن
جماعت�ي محمَّ�د يون�س األحم�د وع ّزة

الديوانية :اعتقال تاجري خمدرات
بحوزهتام  22ألف حبة

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت قي�ادة ش�رطة الديواني�ة أم�س ع�ن اعتق�ال تاجري
مخدرات وضب�ط أكثر من  22ألف حبة مخدرة بحوزتهما ش�مال
المحافظة .وقال قائد ش�رطة الديوانية العميد عبد الجليل االسدي
إن “ق�وة أمنية اعتقلت ،ظه�ر أمس ،تاجرين بالحب�وب المخدرة
ف�ي أثن�اء محاولتهما الدخول إل�ى المحافظة ف�ي ناحية الدغارة
“ ،مبين�ا ً أن “الق�وة ضبطت أكث�ر من  22ألف حب�ة كانت مخفية
في اإلطار االحتياطي لمركبتهما” .وأضاف االس�دي أن “الحبوب
الت�ي ضبطت هي من اخطر أنواع الحبوب المخدرة وتقدر قيمتها
بأكثر من  20مليون دينار عراقي” ،معتبرا ً أن “تفعيل الس�يطرات
المحيطة بالمدينة والحرص عل�ى أن تكون نوعية وتضم ممثلين
لكافة الدوائر أدى إلى نتائج ايجابية بهذا الشأن”.

الدوري ،جاء الش�ابندر إلى دمشق ودعا
هؤالء إلى زيارة العراق ولقاء مسؤوليه
والعم�ل من داخل العراق باس�م مختلف
عن “البعث”.
وتابع إن الش�ابندر حمل رس�الة من
ه�ذه الفصائل إلى رئي�س الوزراء نوري
المالك�ي على أمل أن ي�ر ّد عليها االخير،
إال أن�ه ل�م يت ّم ال�رد على الرس�الة َّ
حتى
ه�ذه اللحظ�ة .وذكر المص�در أن الكثير
من المش�اركين في العملية السياس�ية
الحالي�ة كان�وا يلتق�ون بالبعثيي�ن في

دمش�ق أو القاه�رة وعمَّان ،مؤك�دا ً أن
مس�ؤول المصالحة في الدورة السابقة
لمجل�س الن�واب َّ
وث�اب ش�اكر حق�ق
مجموع�ة اتص�االت م�ع “البعثيي�ن”
عل�ى أس�اس إنش�اء مؤتم�ر لمصالحة
“حقيقية” بي�ن البعثيين واألحزاب التي
تقلّدت الحك�م بعيد احتالل العراق لكنها
فشلت أيضاً.
واس�تدرك إن البعثيي�ن ،بع�د أن
ضاقت به�م األمكنة ،خاصة بعد الحراك
الشعبي في اليمن ،وبسبب تردي الوضع

األمن�ي ف�ي س�وريا ،ب�دأوا بالطلب من
الحكوم�ة الع�ودة إل�ى العراق ،الس�يما
م�ن المقربين م�ن المالكي .وأش�ار إلى
أن هناك ش�خصيات في ح�زب “البعث”
طلب�ت الع�ودة إل�ى الع�راق م�ن دون
ممارس�ة العم�ل السياس�ي ،مؤك�دا ً أن
الحكومة رفضت ذلك خشية من تغلغلها
في الجيش والش�رطة ،الس�يما أن أغلب
البعثيي�ن الذي�ن ف�ي الخ�ارج ه�م م�ن
العس�كر المدربين ،ما يجعلهم يشكلون
خطرا ً على الوضع األمني الهش.

النجيفي :أزمة بغداد واربيل وصلت إىل التهديد باملواجهة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي
أم�س أن األزمة بي�ن بغ�داد واربيل وصلت
إل�ى مرحلة التهديد بالمواجهة العس�كرية،
فيما أش�ار إلى أن الحكومة مخولة بتوقيع
عقد ش�راء الطائرات الكندي�ة ولم ترد حتى
اآلن أي�ة مخالفة عن�ه .وق�ال النجيفي في
بي�ان صدر أمس على هامش لقائه الس�فير
الكندي في العراق م�ارك كوزديكي ،وتلقت
“الس�ومرية نيوز” ،نس�خة منه إن “األزمة
السياس�ية بين الحكوم�ة االتحادية وإقليم
كردس�تان مازال�ت متفاعل�ة بش�كل كبير،
ووصل�ت إل�ى مرحل�ة التهدي�د بالمواجهة

العس�كرية” ،مبين�ا انه “س�يزور إقليم
كردستان لغرض التواصل وتهدئة
الك�رد” .وأضاف أن “الحكومة
مخولة بتوقيع العقد العراقي
� الكن�دي بش�أن الطائ�رات
ضم�ن صالحياتها” ،مش�يرا
إلى انه “لم تردنا حتى اآلن أية
مخالفة بشأنه”.
وأك�د النجيف�ي ان�ه “ف�ي
ح�ال وردتنا ش�كوى رس�مية
بهذا الصدد ،فس�يقوم
مج����ل�س النواب
بالتحق��ي�ق بحك�م
عمله الرق����ابي”،

الفتا إل�ى أن “كندا بلد صدي�ق وزيارة وزير
خارجيته�ا المرتقب�ة إل�ى الع�راق
مهمة لتطوير العالقات المش�تركة
واإلعالن الرس�مي لمقر الس�فارة
الكندية بش�كل دائم”.من جانبه،
ثمن الس�فير الكندي ف�ي العراق
م�ارك كوزديك�ي خ�الل البي�ان
“دور النجيف�ي الفعال في حلحلة
األزمة بين حكومتي المركز وإقليم
كردس�تان” ،موضح�ا أن
“مس�تقبل الع�راق يحتاج
إل�ى رجال يمتلك�ون هذه
الوطني�ة واإلرادة الت�ي
يتحلى بها سيادته”.

طال�ب نواب ع�ن التحال�ف الوطني،
أم�س اللجن�ة المالي�ة ف�ي البرلم�ان
بتقلي�ص حص�ة إقلي�م كردس�تان من
الموازنة المالية إل�ى  12بالمئة .وقالت
النائب�ة حن�ان الفت�الوي ف�ي مؤتم�ر
صحفي عقدت�ه مع مجموع�ة من نواب
التحالف الوطني في مبنى البرلمان إن «األموال التي يأخذها
إقليم كردس�تان كل عام من الموازن�ة هي نتيجة صفقات
سياس�ية تتعدى على الدس�تور» ،مطالبة «باعتماد معيار
واحد لكل المحافظات أس�وة بإقليم كردستان» .وأضافت
الفتالوي أن «األموال التي تسترجع من المحافظات ليست
مبررا ً لعدم تخصيص األموال الكافية إلقامة المشاريع في
تلك المحافظات» .وشارك في المؤتمر النواب عن التحالف
الوطني إحس�ان العوادي وعزي�ز العكيلي ومنى العميري.
ويحصل إقليم كردس�تان على نس�بة 17بالمئة من موازنة
العراق المالية ،ويطالب بزيادتها.

العراقية تطالب بمنحة «إهناء
خدمة» للضباط السابقني
بغداد /المستقبل العراقي

طالب�ت القائمة العراقي�ة التي يقودها رئي�س الوزراء
األس�بق إي�اد ع�الوي الحكوم�ة برص�د منح�ة للضب�اط
الس�ابقين إلنهاء الخدمة .وس�رح العديد م�ن الضباط بعد
حل الجيش من قبل الحاكم المدني آنذاك بول بريمر.
ولم يعد منهم إلى الخدمة س�وى القليل بسبب إجراءات
اجتثاث البعث .وق�ال النائب عن العراقية احمد المس�اري
ف�ي مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن�ه يتعين على الحكومة
االتحادي�ة “تنفيذ القرارات التي اتخذت منذ عام على إحالة
المراتب والضباط من الجيش السابق على قانون التقاعد”.
ولفت إلى انه “يجب أن يتم رصد منحة إنهاء خدمة الضباط
السابقين كونهم كانوا يخدمون العراق ولم يخدموا النظام
المباد”.

مــع اقتـراب مــوعــد انتــخـــابــات مجــالس المـحــافظـــات

أنبـاريـون :العلامنيون أنجع دواء ملشكالت املحافظة..والعثـور علـى مسـؤول صـادق مهمة صعبة !!
األنبار /المستقبل العراقي
يضطر غزوان الحديثي “ 32عاماً”
لت�رك س�يارته ويكم�ل الطري�ق إل�ى
محل عمل�ه في مدينة الرمادي س�يرا ً
على األقدام بعد غرق الش�ارع الرئيس
واألزق�ة المجاورة له بمي�اه األمطار.
وبينم�ا تعج�ز س�يارات مواطني�ن
آخري�ن ع�ن دخ�ول الش�ارع يتحول
المشهد إلى عرض رياضي مع المياه،
حي�ث يقف�ز الجمي�ع عل�ى قطع من
األحجار وإطارات السيارات .سوى أن
المجاري الطافحة ،وهي تختلط بمياه
األمطار تعكر صفو هذا العرض .بهذه
الطريقة يتهكم الحديثي على إجراءات
المحافظ�ة م�ع

أول زخات هذا الموسم الشتوي ،وهو
يتذمر من أداء الحكومة المحلية.
ويق�ول الحديث�ي ،ف�ي تصري�ح
ل�”الس�ومرية ني�وز” إن “االنتخابات
اقترب�ت ،ولن اخت�ار أي أحد من الذين
تصدوا إلدارة المحافظة في الس�نوات
الماضي�ة” ،ويدع�و إل�ى “انتخ�اب
أش�خاص آخرين أكث�ر وف�ا ًء لبلدهم
واص�دق وع�ودا ً منه�م” ،عل�ى ح�د
تعبيره .ويسخر الحديثي من األوضاع
الخدمي�ة ف�ي محافظته ،ويس�أل عن
الطريق�ة التي ت�دار بها األم�ور فيها،
“نح�ن نبح�ث ع�ن
و يق��و ل
أ ش������خا ص
يقد م����و ن

الخدم�ات بطريق�ة تش�به البحث عن
إبرة في كومة التب�ن” ،لكنه يؤكد أنه
“لن يكرر األخطاء التي ارتكبها سابقا ً
حين انتخب األح�زاب الدينية أو ا لتي
تعتمد نهجا ً طائفياً ،وتلك
الت�ي حمل�ت الس�الح”.
وف�ي الوق�ت ال�ذي
يعبر أهال�ي االنبار
عل�ى غضبه�م من
س�وء الخ����دمات
في مح���افظتهم،
تؤك�د مف���وضية
االنتخابات توجها ً جديدا ً
الختي�ار األش�خاص من
دون النظ�ر إل�ى األحزاب
التي تمثلها ،ويقول مدير

مكتب المفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات
ف�ي المحافظ�ة ،خال�د رج�ب ،ف�ي
تصري�ح صحف�ي إن “ورش التعريف
والتوعية بأهمية االنتخابات س�اعدت
على معرف�ة التوجه�ات الجديدة لدى
المواطنين االنباريين” ،موضحا ً بأنهم
“ال يعي�رون أي اهتم�ام للكي�ان
أو الح�زب كمعي�ار لالختي�ار ،بل
يهتمون كثيرا ً بالمرشح وتحصيله
العمل�ي ودرجة نزاهت�ه وبعده عن
المي�ول الطائفي�ة والعنصري�ة”.
ويوض�ح رج�ب أن “االنتخاب�ات
المقبل�ة س�تكون أكث�ر نجاح�ا ً م�ن
سابقاتها بسبب اإلعداد المبكر لها من
حي�ث التوعي�ة اإلعالمي�ة للمواطنين
وزي�ادة وع�ي الناخ�ب والمرش�ح
واألح�زاب السياس�ية باالنتخابات”.
ويؤك�د رجب أن “المفوضية باش�رت
بحملة توعية للمواطنين داخل القرى
والم�دن واألري�اف من خ�الل ورش
عم�ل ف�ي عم�وم المحافظ�ة”،

ويش�ير إلى أنها “شملت ألول مرة في
الع�راق ذوي االحتياجات الخاصة من
الصم والبكم والمعاقين” .يشار إلى أن
مكتب المفوضية في االنبار أعلن ،في
 23تش�رين الثاني  ،2012البدء بحملة
إعالمية واسعة في عموم مدن االنبار
للتوعية بأهمي�ة انتخابات المحافظة
المقبلة وحث المواطنين على تحديث
س�جالت الناخبين في المراكز التي تم
افتتاحه�ا .لكن دع�وات جديدة تظهر
ف�ي المحافظ�ة تح�ث األهال�ي عل�ى
ع�دم اختي�ار ممثل�ي الق�وى الدينية،
والجدي�د في مث�ل هذه الدع�وات أنها
تصدر من رجال دين .إذ يقول الش�يخ
حس�ن الفهداوي ،وهو إمام وخطيب
مس�جد في مدينة الرمادي ،في حديث
ل�”الس�ومرية نيوز” ،إنه “كرجل دين
ال ينص�ح المواطنين بانتخ�اب رجال
الدين وال المقربين منهم فه لن يعدلوا
إال مع أنفس�هم وم�ع أتباعهم” ،على
حد تعبي�ره .ويوض�ح أن “العراق بلد
متعدد الطوائف والديانات والقوميات،
وعلينا عدم تك�رار خطأ االنتخابات
الماضية ونتج�ه النتخاب األفضل
ونبت��ع�د ع�ن العاطفي�ة
والتحش�د الط���ائف�ي
والعش�ائري” .وي�لف�ت

الفهداوي إلى وجود “أيتام يعيش�ون
ف�ي المحافظ�ة عل�ى صفيح س�اخن
ينتظ�رون من يصل إليهم وينتش�لهم
م�ن أوضاعهم المأس�اوية” ،وينصح
ف�ي ظ�ل ه�ذه األوض�اع ب�”اختي�ار
وج�وه جدي�دة بع�د فش�ل الحاليي�ن
عل�ى تحقيق ش�يء لالنب�ار” .ويقول
المواط�ن مجي�د فرح�ان “ 47عاماً”،
وهو عسكري س�ابق ،إن “العلمانيين
أنج�ع دوا ًء لمش�كالت المحافظ�ة،
بعد أن فش�لت جميع األحزاب الدينية
وفاقم�ت من تناحر الش�عب وخرجت
بجي�وب ممتلئة م�ن الحك�م وبخيبة
أمل للمواطني�ن” ،ويؤكد أن ذلك يدفع
األهال�ي إلى “ع�دم تصدي�ق أي منهم
بع�د اآلن ،وأن تصديقهم س�يجعل منا
أضحوكة لجميع شعوب العالم” ،على
حد تعبي�ره .ويتاب�ع فرح�ان بالقول
أن “المواطني�ن يبحث�ون ع�ن وجوه
وش�خصيات جديدة تقوده�م إلى بلد
أكثر راحة وخدمات ،إلى بلد أقل فسادا ً
وإرهاباً” .ومع احتمال تغير توجهات
الناخبي�ن في محافظ�ة األنبار يتوقع
أكاديمي�ون تحوالت غي�ر متوقعة في
االنتخاب�ات المقبلة ،وفي هذا الش�أن
يقول أس�تاذ عل�م االجتم�اع بجامعة
األنب�ار ،الدكت�ور مظف�ر العبي�دي إن

“المحافظ�ة قد تش�هد نتائج مفاجئة
خ�الل االنتخابات المقبلة في بس�بب
القنوط واليأس ال�ذي أصاب الناس”،
ً
الفت�ا إل�ى أن “طبيعة األنب�ار القبلية
والمنغلقة على مكون واحد لم تسمح
للمسؤولين الحاليين وجميع األحزاب
الت�ذرع بالحج�ج الت�ي اس�تخدمتها
أحزاب ف�ي محافظات أخ�رى كتأثير
المحاصص�ة والمخ�اوف الطائفية”.
مج�ار
ويضي�ف العبي�دي أن “فتح�ة
ٍ
مغلقة أو ش�ارعا ً غمرت�ه المياه كانت
الحكوم�ة ق�د عمرته س�ابقا ً س�يبدو
مثل في ٍل يطيح بأي مس�ؤول ويجعله
مس�تبعدا ً م�ن قائم�ة المرش�حين
للفوز ب�دوره انتخابية ثاني�ة” ،مبينا ً
أن “صن�دوق االنتخاب�ات أصب�ح
الس�بيل الوحيد للمواطنين للدفاع عن
أنفسهم” .وكانت مفوضية االنتخابات
صادقت ،في  22تش�رين الثاني 2012
عل�ى  150كيانا ً سياس�يا ً للمش�اركة
ف�ي انتخاب�ات مجال�س المحافظات
المزم�ع إجراؤها في نيس�ان المقبل.
وحدد مجلس الوزراء ،في  30تش�رين
األول  ،2012يوم العشرين من نيسان
من الع�ام  2013المقبل موعدا إلجراء
انتخاب�ات مجال�س المحافظ�ات غير
المنتظمة بإقليم.
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فصائل مسلحة يف سوريا ترسق أرشطة عمليات فصائل أخرى !!

المستقبل العراقي /متابعة

يحتدم التنافس ف�ي صفوف المعارضة
الس�ورية على المكان�ة والس�معة والموارد،
حت�ى ت�ردد أن بع�ض الفصائل تس�طو على
أش�رطة فيديو تصور عملي�ات فصائل أخرى
ٌ
ناش�ط يصوّر
لتنس�بها لنفس�ها .فقد وقف
دبابة غنمها مقاتلو المعارضة ،وظل يمس�ك
الكاميرا بي�د ثابتة بالرغم م�ن دوي القصف
وإطالق النار في الخلفية .وبعد فترة وجيزة،
ً
مبثوثا على
ُصدم الناش�ط باكتشاف شريطه
االنترن�ت ،بع�د أن أُلصق عليه ش�عار فصيل
ُ
“خاطرت بحياتي لتصوير
عسكري آخر .قال:
هذا الش�ريط ،فأخ�ذوه م�ن دون أي عناء”.
والحظ مراقبون أن قصة هذا الناش�ط واحدة
من قصص كثيرة ُتش�ير إلى أن بعض فصائل
المعارض�ة تس�رق أش�رطة فيدي�و صورها
ً
ً
نجاحا
نشاطا وأكثر
آخرون ،لكي تبدو أوسع
مم�ا هي علي�ه فعل ًي�ا ،وبذلك تن�ال نصي ًبا ال
تس�تحقه من الموارد التي توزع بين فصائل
المعارض�ة ،وتجعل م�ن الصعب تقييم حجم
ً
دقيقا.
الق�وى الفاعل�ة عل�ى األرض تقييمً�ا
كم�ا تؤكد هذه القصص ،بحس�ب المراقبين،
تش�ظي فصائ�ل المعارض�ة المس�لحة ف�ي
وقت يس�عى االئت�الف الوطن�ي الجدي�د إلى
بس�ط س�لطته على انتفاضة تتطور أس�رع
من التحركات الدبلوماس�ية التي أسهمت في
والدتها.
تش�ير التقارير إل�ى أن بعض الفصائل
الصغيرة س�محت لفصائل كبيرة بمصادرة
أش�رطة الفيدي�و الت�ي تص�ور عملياته�ا
وتجييرها لصالحها ،مقابل إمدادات بالعتاد
ً
قصصا أخرى تبي�ن أن هناك
والم�ؤن .لك�ن
فصائل تدعي لنفسها عمليات نفذتها أخرى
من دون موافقته�ا .ويأمل االئتالف الوطني
في اس�تحداث آلي�ة تمويل مركزي�ة وتولي
إدارتها بنفس�ه .ففي غياب مثل هذه اآللية،
س�يجد االئت�الف صعوب�ة بالغ�ة ف�ي إقناع
الفصائل المس�لحة على األرض بالتنازل عن
اس�تقاللها واالنضواء تحت لوائ�ه ،حتى لو
نجح ف�ي نيل دعم مالي أكب�ر من المجتمع
الدولي.
ويجري حال ًيا توحيد الموارد بدرجة ما،
لكن ما زال يتعين على الفصائل المنفردة أن
تؤمِّ ن مصادر دعم خاصة بها .فثمة فصائل
متعددة تعتمد في تمويلها على ش�بكات من
المغتربين الس�وريين األثرياء الذين يقيمون
في منطقة الخليج.
يتذكر ناش�ط ش�اب أن أح�د الفصائل

طلب منه توثيق هجوم�ه على موقع لقوات
النظام في شمال سوريا .فالمانحون يريدون
تمويل وحدات لها وجود حقيقي على األرض،
وأش�رطة الفيدي�و الت�ي ُتحمَّل عب�ر قنوات
الكتائ�ب المختلفة على موقع يوتيوب وعلى
صفحاته�ا على فايس�بوك واحدة من أش�د
الطرق التي تس�تخدمها الفصائل المسلحة
فاعلي�ة إلقناع الممولين بجدوى االس�تثمار
ف�ي ه�ذا الفصي�ل أو ذاك .كم�ا أن أش�رطة
الفيديو تع�زز دعوى الفصي�ل بأحقيته في
نصي�ب كبي�ر من اإلم�دادات المح�دودة من
الس�الح التي تدخ�ل س�وريا ،لتوزيعها على
قوات المعارضة .ونقلت صحيفة فايننشيال
تايمز عن “أبو طارق” ،الذي يقود وحدة من
المقاتلي�ن في محافظة حماة“ :رأينا الكثير
من أشرطة الفيديو المزيفة لمجرد الحصول
على تمويل” .أض�اف“ :أصبح التنافس على
مصادر التمويل ش�دي ًدا ،فقد خفض ممولو
مجموعت�ي دعمهم إلى النص�ف ،إذ ظنوا أن

األمر سينتهي في غضون أشهر قليلة” .وفي
بيئ�ة تموي�ل ملغومة كهذه ،حي�ث ال وجود
َّ
الموثق
للمحاس�بة والتدقي�ق ،يغدو الدلي�ل
على م�ا ُينفذ م�ن عمليات المعي�ار الوحيد
المعتمد ،أو كما قال أبو طارق بصراحة“ :ال
تمويل من دون شريط فيديو”.
تكمن المش�كلة في أن بعض الفصائل
تستسهل تجيير انجازات اآلخرين لحسابها.
روى ضاب�ط كبي�ر منش�ق لصحيف�ة
فايننش�يال تايم�ز ف�ي جنوب تركي�ا ،طلب
عدم ذكر اس�مه ،أن فيصال وصل إلى قاعدة
عس�كرية في ش�مال س�وريا بعد أيام على
نج�اح فصيل آخر ف�ي انتزاعه�ا من قبضة
قوات النظام ،وش�رع في التصوير كأنه هو
الذي ح�رر الموق�ع .وقال الضاب�ط“ :كانوا
يص�ورون من اجل الم�ال فقط ،فم ْ
َ�ن لديه
وق�ت للتصوير أثناء القت�ال” .يقول الباحث
ايش�ر بيرمان ،الذي يرصد استخدام فصائل
المعارض�ة لش�بكات التواص�ل االجتماع�ي

في الوالي�ات المتحدة“ :من الش�ائع اآلن أن
تبث الفصائل الكبيرة أش�رطة فيديو تصور
عملي�ات عس�كرية أخذته�ا م�ن تنظيمات
أخرى وألصقت عليها ش�عارها” .وفي حين
أن فصائ�ل المعارض�ة لم تواج�ه كلها هذه
المش�كلة ،فقد بلغ القلق بالمجموعات التي
تعرضت لمثل هذه السرقة إلى حد العمل على
تحصين أش�رطتها .فأبو انس ،وهو ناش�ط
مختص بتكنولوجي�ا المعلومات ،يلعب دور
المستش�ار الذي تلجأ إليه فصائل مس�لحة
لحماي�ة ما تص�وره من أش�رطة فيديو ضد
س�طو اآلخرين عليها .وأوض�ح أبو انس أنه
يشير على الفصائل أن تذكر المكان والوقت
ً
“وأحيانا أضع موس�يقى في
أثناء التصوير،
الخلفية ،لك�ن من األفضل أن ُتصور العملية
ُ
وتبث مباشرة”.
ويق�ول إمي�ل هوكاي�م ،الباح�ث ف�ي
مجموع�ة األزمات الدولية ،إن فوضى تمويل
الفصائل المس�لحة للمعارضة من دون قناة

نظامي�ة وآلي�ة مركزية وم�ن دون احتراف
ف�ي تخصي�ص الم�وارد المالي�ة ودراس�ة
االحتياج�ات ،س�تؤدي حتمً�ا إل�ى مثل هذا
التالعب وإلى استغالل جهود اآلخرين.
في كل مجموعة مقاتلة تقري ًبا شخص
مهمته تصوير العمليات العسكرية .وتتوفر
لبع�ض الوح�دات كامي�رات فيدي�و ،فيم�ا
تس�تعمل أخرى الهواتف الخلوية للتصوير.
ويتولى أبو أن�س تدريب عناصر من وحدات
مختلف�ة عل�ى اس�تخدام مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي .يق�ول“ :أف�الم الفيدي�و الت�ي
تصور العمليات وسيلة لجمع المال من اجل
تنفيذ عمليات الحق�ة” .ويحذر أبو أنس من
ع�رض أعم�ال القتل ل�دى تحرير الش�ريط،
مشد ًدا على عرض النتيجة النهائية للعملية،
وعلى مواصلة الكالم أثناء التصوير لمنع أي
فصي�ل آخر من إع�ادة بث الش�ريط وادعاء
المس�ؤولية عن عملي�ة لم ينفذه�ا .يقول:
“تعم�د مجموع�ات محتالة ،تتظاه�ر بأنها
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كتائ�ب أو ألوي�ة مقاتلة ،إل�ى تمثيل معارك
وهمي�ة أم�ام الكامي�را فقط” .وأع�رب أبو
طارق ،القائد العسكري في حماة ،عن غضبه
من اس�تعمال مواقع التواص�ل االجتماعي،
قائ�ال إن بع�ض الممولي�ن يري�دون أن يروا
أش�رطة فيديو دلي�ال على فاعلي�ة الفصيل
الذي يطلب دعمهم عل�ى األرض“ ،وهذا هو
أحد األسباب التي أضعفت ثورتنا”.
يأس�ف الناش�ط أبو محمد في منطقة
ريهانلي جنوب تركيا لضع�ف التمويل الذي
يلقاه فصيلهً ،
الفتا إلى أن لديه كاميرا سوني
يتيمة ال تصور ليال ،في حين أن لواء ش�هداء
حلب ينفذ غالبية عملياته ً
ليال .ويتعين على
أبو محمد أن يسافر إلى تركيا لتحميل أشرطة
الفيديو بسبب عدم توفر ارتباط فضائي في
نطاق جهازه .وقال“ :أنها منافس�ة شرسة،
لكني اس�تطيع القول إنها منافسة شريفة،
فالجمي�ع يري�دون تحري�ر س�وريا” .ويرى
محلل�ون أن الطابع المحلي والمفكك لقوات

المعارضة يجعل من المتعذر أن ُيعرف حجم
التمويل والمعدات الت�ي تلقاها هذا الفصيل
أو ذاك من مانحيه ،سواء عن طريق الشبكة
العنكبوتية أو بوسائل أخرى.
ويس�تطيع الممول�ون أن يتصل�وا
بالكتائ�ب مباش�رة ألن ل�كل صفح�ة عل�ى
موقع فايسبوك مس�ؤوال عن إدارتها ،يمكن
التواص�ل مع�ه بش�أن وص�ول األم�وال أو
اإلم�دادات للفصيل صاح�ب الصفحة .يقول
الصحافي إليوت هيغينز ،الذي تتابع مدونته
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي من س�وريا:
“من األس�باب الت�ي تجعل ه�ذا الفصيل أو
ذاك محترمً ا ويحظى باالهتمام ،س�واء أكان
ه�ذا االهتمام سياس� ًيا أو إعالمي�ا أو مال ًيا،
ه�و أن يصن�ع الفصيل لنفس�ه اس�مًا ،وأن
يس�تعرض قوته بأف�الم الفيديو ذات اإلنتاج
عالي النوعية ،فهذه األفالم هي إحدى الطرق
لصنع هذا االسم ،ومفيدة الستدراج عروض
مستثمرين محتملين”.

آالف الصواريخ باتجاه أنقرة ..روسيا تستعد لحرب إقليمية ومواجهة أميركا وحلفائها األوروبيين

المستقبل العراقي /متابعة

سيناريو احلرب املقبلة بني سوريا وتركيا !!

ب�دأ الص�راع األميركي � الروس�ي يصل إلى قمت�ه مع إعالن
حلف الناتو برئاسة أميركا عن نصب صواريخ باتريوت على طول
الح�دود التركية مع س�وريا ،بعدم�ا تقدمت تركي�ا بطلب خطي
إل�ى حل�ف الناتو ،الذي وافق عل�ى األمر ،وتقرر إرس�ال صواريخ
الباتري�وت ،م�ن أوروبا لنش�رها عل�ى ط�ول الح�دود التركية �
السورية البالغ طولها  800كلم.
هن�ا تقف األمور ،وتق�ف األوضاع عند مفت�رق خطير ،ماذا
س�تفعل تركيا ،فتركيا قادرة على االجتياح البري بمناطق واسعة
من س�وريا ،لكنها هذه المرة س�تتلقى صواريخ من سوريا ومن
ح�زب الل�ه ،إضافة ال�ى عمليات مس�تمرة من االك�راد في حزب
العمل الكردس�تاني ال�ذي يريد النضال ضد االت�راك ،وبحاجة الى
س�الح وهنا س�تفتح له مخازن الذخي�رة واألس�لحة ليذهب الى
القت�ال ويق ّدر ع�دد االكراد الذين يريدون القت�ال ضد تركيا بنحو
 200أل�ف كردي مس�تعدون للقتال ضد الجي�ش التركي في حال
دخوله س�وريا ،وس�يأتون حتى من تركيا إلى سوريا ،ومن هناك
يذهب�ون ال�ى الجبهة للقتال .وتقول أوس�اط دمش�ق ،أن الرعب
التركي الذي كان موجودا تجاه تركيا ،والخوف من الجيش التركي
لم يعد موجوداً ،فس�وريا دولة ذات س�يادة ،وس�وريا دولة تدافع
عن نفسها وال تعتدي على أحد ..فإذا اجبرها البعض على خوض
حرب ،فإنها ستقود الحرب.
وتقول مصادر في دمش�ق أن س�وريا لن تكون لوحدها ،بل
سيكون إلى جانبها حزب الله في لبنان ،إضافة الى جيش الحرس
الث�وري اإليران�ي المس�تعد للمج�يء للقت�ال ،إضافة ال�ى الدعم
الروس�ي العس�كري بكل أنواع األس�لحة ،مع اعط�اء أخصائيين
وخب�راء م�ن روس�يا االتحادي�ة للجيش الس�وري كي يس�تطيع
القتال والدفاع عن نفس�ه .وبالتالي ،فان زم�ن الخوف من تركيا
انتهى ،واذا أرادت تركيا أن تشعل حرباً فهي الخاسرة ،وسيسقط
اردوغان ف�ي االنتخاب�ات المقبلة ،ويأتي رئي�س بأحزاب جديدة
تريد أفضل العالقات مع سوريا ولم َ
يبق أمام اردوغان سوى فترة
زمنية كي تجري االنتخابات ويتم اختيار رئيس جديد لتركيا.
الرئيس الدكتور بشار األسد يراهن على مجيء رئيس تركي
معت�دل غير الرئيس أردوغان ،وفي مطل�ق األحوال ،اتخذ الرئيس
األس�د قراره بالمواجهة ،وتقف روس�يا الى جانبه ،وهنالك سالح
عس�كري س�ري لن يتم الكش�ف عنه ،ذل�ك ان روس�يا االتحادية
أحض�رت أس�لحة حديثة ويمك�ن الكش�ف عنه�ا فوضعتها في
س�وريا بتصرف القيادة السورية ،إنما تحت إشراف وادارة خبراء
من الجيش الروس�ي ،وهذا الس�الح س�الح متطور جداً ،ال يمكن
الكش�ف عنه إال ساعة اس�تخدامه ،كما ان قلة عديدة في الجيش
الس�وري يعرفون أن س�وريا تس�لمت أنواع أس�لحة من روس�يا
االتحادي�ة تش�كل رادعا كبيرا لم�ن يهاجمها ،الن هذه األس�لحة
ق�ادرة على تعطيل امور كثيرة ال نريد ذكره�ا ،لكن نقول بعبارة
واحدة تس�تطيع إس�قاط أية طائ�رة وضرب أي�ة بارجة وضرب
أي�ة دبابات عل�ى األرض ،وأكثر من ذلك ال نس�تطيع الحديث عن
هذا الس�الح الحديث جدا والمتقدم وآخ�ر ما أنتجته المصانع في
روس�يا االتحادية .أرادت روس�يا االتحادية وبوتي�ن إبالغ أميركا
وحل�ف النات�و ان هذا الس�الح المتميز بات موجودا في س�وريا،
فطل�ب الرئي�س بوتين كش�ف قاعدة لهذا الس�الح ،ك�ي تصوره
األقم�ار االصطناعية األميركية والفرنس�ية والبريطانية ،وعندها
تدرك أن األمر ليس مزاحاً وان روسيا مستعدة للمجابهة.
ث�م طلب الرئي�س بوتين إخفاء الس�الح ،واعتب�ر ان صورة
الس�الح وصلت الى مكتب الرئيس باراك اوباما ورئيس الحكومة
البريطاني�ة كاميرون والرئيس الفرنس�ي هوالن�د ،وهذه الصورة
كافية كي تفكر األطراف بعدم الدخول بحرب ضد سوريا.
خط�وة خطي�رة قد يت�م اتخاذه�ا في ه�ذا الوق�ت ،تجري
دراسات على مستوى سوريا وحزب الله وروسيا ،من أنه في حال

ّ
ش�نت تركيا هجوماً على األراضي الس�ورية ،أو دعمت بالس�الح
المسلحين ،إضافة الى تش�كيل قوة في شمال لبنان ضد سوريا،
فما الذي س�يحصل .الجواب على ذلك هو بالفعل مفاجأة كبيرة،
وال يمك�ن تصديقها بس�هولة او ان تدخل بقناعة احد بس�هولة،
بل س�يعتبرها نوعا م�ن كالم مناورة .وهي ف�ي الحقيقة خطوة
مدروسة قد ّ
تنفذ إذا اقتضت الحاجة ،فما هي هذه الخطوة؟
إذا انفج�ر األم�ر في س�وريا ،فس�يقوم حزب الل�ه بهجوم
كاس�ح على طول األراضي اللبنانية ،فيما يدخل الجيش السوري
مناطق عكار حتى حدود طرابلس ،ويس�يطر حزب الله وس�وريا
عسكرياً على لبنان .وتصبح المعركة ّ
معقدة جداً ،فحزب الله مع
حرك�ة أمل والحزب القوم�ي وحزب عون لن يقفوا ضد س�يطرة

إضاءات

ح�زب الله عس�كرياً على األرض .وبالنس�بة لس�وريا ،فس�تقوم
بعملية س�يطرة على ش�مال لبنان ،وهكذا يتم وضع أوروبا امام
وض�ع خطير للغاي�ة ،ال يمكن تصوره ،إذ سيش�كل صدمة كبرى
ألوروبا ،وهي غير قادرة على فعل ما تريد ،ذلك أنها اذا طلبت من
الجيش اللبناني أمرا ً معيناً فان الضباط الشيعة لن يقبلوا بدخول
قوى أجنبية إلى لبنان.
كذل�ك فان قي�ادة الجيش تريد صيانة البالد ،وستس�عى إلى
ضبط األمور قدر المس�تطاع ،لكن األمور اكبر من حركة الجيش
اللبناني ،وبالتالي فستقف أميركا وأوروبا أمام الوضع عاجزة عن
التصرف ،ألنها غير قادرة على إنزال قوى في لبنان لمحاربة حزب
الله وحلفائه وحلفاء س�وريا والجيش السوري في لبنان ،الن هذا

الوضع س�يكون مكلف للغاية .ويعد الجيش السوري ،إضافة الى
حزب الله ،ان القوى في عكار والش�مال ليس لديها أسلحة مهمة
ويمكن إس�كاتها خ�الل  24س�اعة ،وبالتالي فان وض�ع أوروبا
وأمي�ركا أمام الس�يطرة على لبنان كله ،س�يجعل أوروبا وأميركا
تعيد حس�اباتها تجاه النظام الس�وري وتجاه حزب الله وستفكر
بالمئ�ة قبل القي�ام بغزو لمحارب�ة الجيش الس�وري وحزب الله
ف�ي لبنان .فحزب الل�ه يدرك انه إذا س�قط النظام الس�وري في
س�وريا ،فليس أمامه اال االندفاع باتجاه السيطرة على المفاصل
االس�تراتيجية ف�ي البالد وعلى قم�م الجبال ومفاص�ل الطرقات
الرئيس�ة.هكذا يمكن لالزمة الس�ورية أن تتط�ور ،وعندما يقول
الرئيس األسد ان ال احد يستطيع تحمّل سقوطي ،فانه يعني ذلك،
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ويع�د أن القوة العس�كرية التي ما زال يأمره�ا ،كافية لضرب أية
حركة داخلية في س�وريا ،واذا س�يطر المسلحون من المعارضة
على قاعدة ،يأتي الطيران الس�وري ويقوم بغارة تؤ ّدي إلى تدمير
القاع�دة والعناصر المس�لحة من المعارضة الت�ي تريد اإلطاحة
بالنظام .من هنا لم يستطع المسلحون السيطرة على أية منطقة
أو مدينة وإغالقها في وجه الجيش النظامي الس�وري ،وهذه هي
الخطة الرئيس�ة للرئيس بشار األس�د ،أن ال يستطيع المسلحون
الس�يطرة على منطق�ة لهم وتكون خارجة عن س�يطرة الجيش
الس�وري النظامي وخاض منذ البداي�ة معركة باب عمرو وصوال
إلى معركة جبل الزاوية كي ال يتم إغالق منطقة في وجه الجيش
النظامي.

العراق :املشكالت احلارضة واحللول الغائبة

ف�ي الع�راق مش�كالت مزمن�ة تتمحور ح�ول طبيعة
وس�يكولوجية اإلنس�ان العراقي الذي يخت�زن التاريخ بكل
ايجابيات�ه وس�لبياته ،فهو مس�رح تاريخي يتص�ارع فيه
الحدث وتتفاعل عن�ده األرقام واألس�ماء والمواقع بصورة
اش�تباك يومي يفسد السياسة ويعطل االجتماع فيؤدي الى
تراجع اإلنتاج ،ولوال وجود الثروات الطبيعية لهلك اإلنس�ان
العراق�ي أو هاج�ر ،ولكن العراقي ال يح�ب الهجرة وحاالت
الهج�رة الت�ي حدثت ه�ي اس�تثنائية يقف ورائه�ا العامل
السياسي.
وف�ي العراق اليوم مش�كالت مس�تجدة طارئة صنعها
االحتالل األميركي مثل:
 -1مصطلح المكونات
 -2مصطلح المحاصصة
 -3مصطلح المناطق المتنازع عليها
وم�ن هن�ا اصب�ح المث�ل التال�ي ال�ذي يش�به النكتة
وتصويره هكذا:
 -1أمريكا تصنع المشكلة
 -2روسيا توقد تحتها
 -3أوربا تطبخها
 -4إسرائيل تأكلها
 -5العرب يغسلون الصحون
وهذه المش�كالت الثالث الطارئة يمكن حلها ولكن بعد
توفر ما يلي-:
 -1حضور اهل العقل والخبرة وهم مغيبون اآلن بقرار
أميرك�ي وبمؤازرة اصح�اب المراهقة السياس�ية من ذوي
الشهية للسلطة بال حدود ،ومن األمثلة العملية الستبعاد أهل
العقول والخبرة هو خلو كافة مؤسس�ات الدولة والحكومة
منه�ا ،وعندما انعقد مؤتمر نخب�ة المفكرين العراقيين في
نهاي�ة ع�ام  2009في فندق بغ�داد في بغ�داد وبدعوة من
وزارة الح�وار الوطني التي لم تنتج حوارا وطنيا لم يحضره
رئي�س الحكوم�ة وال أط�راف م�ن الحكوم�ة ،وعندما عقد
مؤتمر في األش�هر القليلة الماضية باسم المؤتمر الثقافي
وحضره رئي�س الحكومة لم يكن فيه م�ن المثقفين الذين
ينطبق عليه�م مصطل�ح المثقف صاحب القل�م المعروف
واإلنتاج المنتشر والحضور اليومي بمواصفاته االجتماعية

والسياس�ية والفكرية ،لذلك كان�ت الدعوات اغتياال للثقافة
وإسهاما في صناعة األزمة.
 -2اس�تبعاد الح�س الفئ�وي والعنص�ري والطائفي،
وهذه هي عوامل االنفعال والتوتر الذي يؤدي الى االش�تباك
في الحدث العراقي وأمثلته اليوم حاضرة تنقله الفضائيات
بفجاجته وتكتب عنه الصحف دون أن تعلم خطورته.
وهناك مش�كالت ح�ادة ال تحتم�ل التأجي�ل والتأخير
متمثلة في كل من:
 -1تم�دد ظاهرة الفقر والع�وز ،والقاعدة االجتماعية
العاقل�ة تق�ول :قب�ل ان تتفلس�ف يجب ان تعي�ش « وكان
االم�ام علي بن ابي طال�ب يقول :عجبت لم�ن ال يجد قوت
يومه كيف ال يش�هر الس�يف في وجه الناس .ووضع االمام
الص�ادق أطروحة س�بقت كل اف�كار الحداثة ف�ي التنمية
البش�رية عندما ق�ال « :لوال الخبز لما صمن�ا وال صلينا وال
أدينا الواجبات» ،ثم قال« :ما للبيوت يحرم على المساجد».
 -2تباط�ؤ الخدم�ات وانعدامه�ا :ففي عال�م يتنافس
ويتفاخر بتقديم اجود واحس�ن الخدمات ال يمكن ان يبقى
وض�ع الخدمات في العراق مش�لوال مما يخل�ق ازمة حادة
ويومية بين الحكم والناس ،فعالم تتس�ابق دوله وش�عوبه
باالنت�اج والنم�و االقتصادي ،وتتنافس ف�ي ميدان البحوث
واالكتش�افات والفض�اء والصناع�ة والزراع�ة والج�ودة،
اليمك�ن ان يبقى العراق معزوال ع�ن تلك الطموحات يعاني
من قل�ة االنت�اج الكهربائ�ي وتهال�ك الش�بكة الكهربائية
وع�دم صالحيتها وه�ي حديث مهندس�ي وخب�راء الطاقة
الكهربائية مع كث�رة االموال المصروفة على الكهرباء دون
مردود مقن�ع ،مثلما اليمكن ان يبقى العراق بدون مطارات
حديث�ة وطائرات حديث�ة ،وال يمكن ان يبق�ى العراق بدون
موانئ مجهزة صالحة الس�تقبال السفن والبواخر بمختلف
االحج�ام ،واليمك�ن ان يبق�ى الع�راق ب�دون س�كك حديد
صالح�ة وبدون قطارات حديث�ة ،وال يمكن ان يبقى العراق
بدون سماء محمية ،وبدون منافذ حدودية متطورة ،مثلما
ال يمكن للعراق ان يبقى يتعامل مع مواطنيه بهذا اللون من
التعامل الجارري في دوائر الجوازات والجنس�ية وشهادات
السوق ونقل وتسجيل ملكية السيارات التي ال تنتمي لروح
العصر والحكومة المنتخبة ،ودوائر التربية والصحة ودوائر

العق�ار ،ودوائر المحاكم ،ومكاتب تحقي�ق النزاهة ،وهيئة
دع�اوى الملكية ،حيث اصبحت هذه الدوائر أماكن لصناعة
معاناة المواطن وتهميش�ه وإيجاد حاجز نفسي بينه وبين
الدول�ة والحكومة وهو م�ن ارث الحكومات الس�ابقة التي
كفر بها المواطن العراقي.
 -3الرش�وة :ت�كاد تكون الرش�وة ظاه�رة مألوفة في
المؤسس�ات والمصالح حتى لتكاد ان تكون عرفا يتعاطى
به الكثير من الناس.
 -4المحس�وبية :الت�ي اصبحت بنتا ش�رعية لألحزاب
والكت�ل السياس�ية والحكوم�ة والحاضن�ات االجتماعي�ة
االخرى وه�ي معروفة ،ومن األمثلة العملية على ذلك وجود
ابن�اء وأقرباء الرؤس�اء وال�وزراء وأعضاء مجل�س النواب
ومجالس المحافظات والمحافظين والمدراء العامين وقادة
الفرق ومدراء الش�رطة كل أبناء واقرباء هذه الفئات تنتشر
في دوائر ودواوين الدولة التي يديرها اولئك المسؤولون.
 -5البطالة :تكاد تكون ظاهرة
تقض مضاجع الش�باب وعوائلهم وتفتح امام البعض
منه�م ميال لالنحراف والممارس�ات المخلة باالجتماع الذي
يتطلب إصالحه كثيرا من الوقت والمال.
هذه ه�ي المش�كالت الحادة الت�ي ال تحتم�ل التأخير
والتأجيل ،فاذا اجتمعت هذه مع المشكالت الطارئة شكلت
اس�تعصا ًء يواج�ه الحل�ول ويضاعف من كلفته�ا ،وعندما
تلتق�ي هذه المش�كالت المزدوج�ة من طارئ�ة وحادة مع
المش�كالت المزمن�ة الت�ي توارثته�ا الش�خصية العراقية
وأصبح�ت جزءا ً من تاريخها وارثه�ا عندئذ نكون أمام تحد
يواج�ه الجميع ،فهو ال يخص الدول�ة بهيئتها وال الحكومة
بتش�كيالتها ،وال األحزاب بتنظيماتها ،وال العشائر بوالئها،
وال المرجعيات الدينية بمذاهبها وطوائفها .
اننا نجد اليوم في العراق المحاصر بكل هذه المش�اكل
والتي م�ن اخطر نتائجها االنقس�ام والتقس�يم واالختالف
الحام�ل لب�ذرة الن�زاع ال�ذي تتطاي�ر من�ه ش�رارة الحقد
والكراهية ،امام هذا الواقع المؤلم النجد فريقا من العراقيين
يتمي�ز على غيره بص�واب الط�رح ،وموضوعي�ة الموقف،
فالكل يش�كو م�ن الكل ،وال�كل يرمي غيره ب�كل التقصير
وينأى بنفسه عن المشكالت التي تؤرق المواطنين.

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية

alitamimi5@yahoo.com

وال�كل يش�ارك بصناعة وتأجي�ج النع�رات الطائفية،
والكل يش�ارك في الفس�اد ب�كل أنواعه ،والكل يش�ارك في
انحدار البلد نحو التقسيم ،نعم هناك تفاوت في النسب.
لهذا الس�بب :أصبحت المش�اكل حاض�رة ومتراكمة،
يقابله�ا عج�ز ف�ي الحكوم�ة واض�ح ،وترهل ف�ي الدولة
فاضح ،فبعد عش�ر س�نوات من التغيير ،لم تكتسب الدولة
إل�ى اآلن مواصفاتها القانونية ،فه�ي مازالت تحت الفصل
الس�ابع مما يجعل هيئات األمم المتحدة في العراق تحظى
بحضور يتف�وق أحيانا على حضور الدول�ة والزالت الدولة
غير قادرة على ما يلي:
 -1الس�يطرة على التحويل المالي بيسر وسهولة كما
يحدث عند الدول األخرى.
 -2عدم القدرة على نقل وتحويل البريد الدولي والمحلي
 -3.ع�دم الق�درة عل�ى امتالك الفض�اء وتس�يير الرحالت
الجوي�ة الى حيث تريد ضمن ضوابط وتعريف النقل الدولي
 -4.عدم القدرة على السيطرة على المنافذ الحدودية.
 -5عدم القدرة على اجراء التعداد السكاني العام .
 -6ع�دم الق�درة على حماي�ة مواطنها م�ن إجراءات
االقلي�م غي�ر الدس�تورية وتخرص�ات بع�ض مجال�س
المحافظ�ات تجاه خطة االعم�ار وام�وال الموازنة العامة
فيما يخص تنمية وتعمير االقاليم.
وتج�اه ه�ذا التراك�م الخطير للمش�كالت ف�ي العراق
ومعرفة أسبابها ،تبقى الحلول غائبة او مغيبة ،ولهذا كانت
صرخة الشاعر العراقي احمد مطر تدوي عندما قال:
انا ضد امريكا إلى أن تنقضي
هذي الحياة ويوضع الميزان
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الرئاسة الفلسطينية :االستيطان سيؤدي إلى “تدهور ال يمكن السيطرة عليه”

املجتمع األورويب يستدعي السفراء ..وإرسائيل ماضية يف بناء املستوطنات
المستقبل العراقي /متابعة

َّ
ح�ذرت الرئاس�ة الفلس�طينية األط�راف
الدولي�ة م�ن “تده�ور ال يمك�ن الس�يطرة
عليه” بس�بب االس�تيطان اإلس�رائيلي .وفيما
تواصل�ت ردود الفعل الدولية المنددة بالخطط
االس�تيطانية الجدي�دة ،عب�رت الحكوم�ة
اإلس�رائيلية ع�ن إصرارها عل�ى المضي قدما ً
ف�ي تنفي�ذ خططه�ا ومواجه�ة كل الضغوط
المفروضة عليها.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية
“وفا” أن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
أدان بش�دة ق�رار الحكوم�ة اإلس�رائيلية بناء
 3600وح�دة اس�تيطانية جديدة ف�ي القدس
الش�رقية .وق�ال “أبو ردين�ة” إن ه�ذا القرار
“يشكل تحديا ً س�افرا ً للمجتمع الدولي بأسره
واس�تخفافا ً بمش�اعر الش�عب الفلس�طيني
ِّ
محذرا ً الحكومة اإلس�رائيلية
واألمة العربية”،
من ه�ذه الخط�وة .وطال�ب اإلدارة األميركية
واالتح�اد األوروبي ،واللجن�ة الرباعية الدولية
للس�ام في الش�رق األوس�ط ،بضرورة اتخاذ
الخط�وات المطلوبة “ك�ي ال تتده�ور األمور
بش�كل ال يمكن الس�يطرة عليه” .من جانبه،
دعا المبعوث الفلس�طيني ل�دى األمم المتحدة
ري�اض منص�ور إل�ى تح�رك دول�ي لوق�ف
“االس�تفزازات اإلس�رائيلية” والحف�اظ عل�ى
فرص إقام�ة دولتي�ن متجاورتي�ن ،وقال في
رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي

م�ون ومجلس األم�ن والجمعي�ة العامة لألمم
المتح�دة ،إنه وفي الوقت الذي تجدد الس�لطة
اس�تعدادها الس�تئناف مفاوض�ات الس�ام،
تصر إس�رائيل على خروقاتها وإجراءاتها غير

الشرعية.
وبم�وازاة الموق�ف الفلس�طيني ،أث�ارت
الخط�ط اإلس�رائيلية االس�تيطانية عاصف�ة
م�ن االحتج�اج ف�ي أوروب�ا ،وت�م اس�تدعاء

س�فراء إس�رائيل ل�دى كل من لن�دن وباريس
وس�توكهولم إل�ى وزارات الخارجي�ة بال�دول
المضيف�ة ،كم�ا ناش�دت إس�بانيا وإيطالي�ا
وهولن�دا إس�رائيل إع�ادة النظر ف�ي الخطط

االس�تيطانية .واس�تدعت أس�تراليا بدوره�ا
الس�فير اإلس�رائيلي ،وق�ال وزي�ر الخارجية
األس�ترالي ب�وب كار ف�ي بيان أم�س الثاثاء
بعد أن اجتمع السفير اإلسرائيلي يوفال روتممع مسؤولين أس�تراليين كبار -إن “مثل هذه
األنش�طة تهدد حيوية حل الدولتين الذي دونه
لن يكون هناك مطلقا أمن في إسرائيل” .وقال
الرئيس الفرنسي فرانس�وا هوالند أمس األوّل
إنه ال يريد فرض عقوبات على إس�رائيل ،فيما
أعربت الحكومة األلمانية عن “قلقها الشديد”
حيال المشروع االستيطاني اإلسرائيلي.
وحض البيت األبيض الحكومة اإلسرائيلية
عل�ى “إع�ادة النظ�ر” ف�ي قراره�ا ،وطال�ب
المتح�دث باس�م البي�ت األبيض ج�اي كارني
المس�ؤولين اإلس�رائيليين بالتحل�ي بضب�ط
النفس “ألن هذه األعمال تعطي نتائج عكسية
وتجعل اس�تئناف المفاوضات المباش�رة بين
إسرائيل والفلسطينيين أكثر صعوبة” .واعتبر
كارني أن “مثل هذه اإلجراءات مخالفة للموقف
األميركي الذي يرفض األعمال األحادية وبينها
أنشطة “بناء” في المستوطنات”.
وف�ي مقاب�ل ذل�ك ،أعلن�ت وزارة الداخلية
اإلس�رائيلية عزمها على إطاق مش�روع لبناء
 1600وحدة س�كنية ف�ي الحي االس�تيطاني
رامات ش�لومو في القدس الش�رقية المحتلة،
والذي كانت دانته واش�نطن في  .2010ونقلت
وكالة الصحافة الفرنس�ية عن متحدثة باسم
الحكوم�ة اإلس�رائيلية قولها إن لجن�ة وزارة

شهدت كارثة إنسانية ونزوح أكثر من  250ألف شخص

العفو الدولية تتهم “القاعدة” والسلطات اليمنية بارتكاب جمازر يف أبني
المستقبل العراقي/وكاالت

اتهم�ت منظمة العفو الدولي�ة تنظيم القاعدة
وبدرجة اقل القوات الحكومي�ة اليمنية ،بارتكاب
انته�اكات “س�افرة” و”مثي�رة ج�دا للقلق” في
محافظ�ة أبين بجنوب اليمن خال فترة س�يطرة
التنظي�م المتطرف على المحافظة وأثناء المعارك
التي شنها الجيش الستعادتها.
وذك�رت المنظم�ة في تقري�ر مخصص ألبين
الت�ي س�يطر عليه�ا مقاتل�و “انصار الش�ريعة”
التابعي�ن للقاع�دة بي�ن أي�ار  2011وحزي�ران
 ،2012أن االنتهاكات تش�مل خصوصا اإلعدامات
الميداني�ة وعمليات الجلد وبت�ر األطراف والصلب
الت�ي مارس�ها المتطرف�ون م�ن خ�ال “محاكم
ش�رعية” .وقال مدي�ر المنظمة لمنطقة الش�رق
األوس�ط فيليب لوثر في التقرير الذي نش�ر تحت
عنوان “الساعة السوداء في ابين” ،ان المحافظة
الجنوبي�ة الس�احلية “ش�هدت كارثة إنس�انية”
خ�ال فت�رة الس�يطرة عليه�ا م�ن قب�ل القاعدة
والمعارك الس�تعادتها ،ما أس�فر ع�ن نزوح أكثر
من  250ألف ش�خص .واعتبر لوثر انه يتعين على
الحكومة اليمنية ان تتأكد من قيام لجنة التحقيق
الخاصة التي أعلن عنها رسميا في ايلول ،بالعودة
ال�ى “االنته�اكات الصادمة” التي ش�هدتها ابين.
واض�اف ان “المأس�اة في ابين س�تقض مضجع
اليم�ن لعق�ود ما ل�م تت�م محاكمة المس�ؤولين

وتعويض الضحاي�ا وعائاته�م” .وتمكن مقاتلو
أنصار الشريعية من السيطرة في أيار  2011على
زنجب�ار عاصم�ة ابي�ن وعلى معظم م�دن وقرى
محافظ�ة أبين ،وبدأوا يمارس�ون فيها ما يش�به
س�لطة األمر الواقع ،وذلك تزامنا مع االحتجاجات
ضد الرئيس اليمني الس�ابق علي عبد الله صالح.
وتوس�عت س�يطرة أنصار الش�ريعة إل�ى مناطق

واسعة في جنوب وشرق اليمن .ونجح الجيش في
حزي�ران الماضي بطرد المتطرفي�ن من ابين بعد
حملة عسكرية كبيرة .وذكر تقرير منظمة العفو
التي زار وفد منها ابين ،ان المسلحين المتطرفين
ارتكبوا انتهاكات من خال “المحاكم الش�رعية”.
وقام�ت ه�ذه المحاكم “بفرض عقوبات قاس�ية
وغير إنس�انية ومذلة على المجرمين المفترضين

والجواس�يس المفترضي�ن واالش�خاص الذي�ن
تجاوزوا المعايير الثقافية ،وش�مل ذلك اإلعدامات
الميداني�ة وبتر االطراف والجلد” .ونقلت المنظمة
قصة الش�اب احم�د صال�ح الجملي ( 28س�نة)
ال�ذي قت�ل وصلب�ت جثت�ه بع�د ان أدي�ن بوضع
مع�دات الكتروني�ة في س�يارتين تابعتين النصار
الش�ريعة ،وقد ادى ذلك الى اس�تهداف السيارتين
من قبل طائرة أميركية من دون طيار ومقتل احد
قياديي التنظيم .كما نقلت المنظمة شهادة شاب
ينتم�ي الى فئة “المهمش�ين” الذين يطلق عليهم
“الخ�دم” ،قطعت يده وعلقت في الس�وق بتهمة
س�رقة أس�اك كهربائية.
اما القوات الحكومية
بحس�ب
فقام�ت
المنظم�ة باس�تخدام
“أس�لحة ميداني�ة غي�ر
مائمة مث�ل المدفعية في
المناطق المدنية” .كما اعتبر
تقري�ر المنظم�ة أن الق�وات
الحكومية فش�لت على ما يبدو
ف�ي اتخ�اذ “التدابير المناس�بة
لتجنيب المدنيين” القصف.
وبحس�ب التقرير “قتل عدد كبير من المدنيين
بينه�م اطفال ،وأصيب آخرون كثر نتيجة للغارات
الجنوبية وقص�ف المدفعية الذي�ن نفذته القوات
الحكومية”.

هدد فرنسا بـ”حرب مفتوحة”

تنظيم “القاعدة” يدعو القادة األفارقة إىل االبتعاد عن احلرب !!
المستقبل العراقي/وكاالت

دع�ا تنظي�م القاع�دة ف�ي ب�اد المغ�رب
اإلس�امي الق�ادة األفارق�ة إل�ى االبتعاد عن
سياس�ة التوجه إل�ى الحرب الت�ي دعت إليها
فرنس�ا ،مهددا بقتل س�بعة رعايا فرنس�يين
محتجزي�ن رهائن وباإلض�رار بمصالحها في
الساحل التي لم يتم التعرض لها حتى اآلن.
وقال زعيم تنظيم القاعدة في باد المغرب
اإلس�امي أبو مصع�ب عبد ال�ودود المعروف
باسم عبد الملك دروكدل ،بحسب شريط فيديو
بث على مواقع إسامية “الى فرانسوا هوالند
وبع�ض الق�ادة األفارق�ة المصطفين
ورائ�ه ،ان أردت�م الس�لم
واألمن ف�ي بادكم وباد
الس�احل وما جاورها
فإنن�ا نرح�ب بذل�ك
وان أردتموها حربا
فس�نلبي رغبتك�م
فيه�ا وس�تكون
ا لصح�ر ا ء
الكب�رى مقبرة
لجنو د ك�م
مهلك�ة
و
أل مو ا ل�ك
ب�إذن الل�ه.

س�نخوضها حربا مقدس�ة
من اج�ل اإلس�ام ودفاعا
ع�ن ارض المس�لمين”.
وف�ي ه�ذا الش�ريط الذي
يحم�ل عن�وان “غ�زو مالي
حرب فرنس�ية بالوكالة” ،يتهم
المس�ؤول اإلس�امي الجزائ�ري
المتش�دد فرنس�ا بأنها تريد تقسيم
مالي بأي ثمن لتس�تفيد
م�ن ث�روات هذا
الش�عب الذي
ت�م إفقاره
عب�ر

شركاتها متعددة الجنسية.
وق�ال “ب�كل بس�اطة هي حرب فرنس�ية
ظالم�ة بالوكال�ة دافعه�ا الجش�ع الم�ادي
المم�زوج بالحق�د الصليب�ي عل�ى اإلس�ام
والمس�لمين” ،مضيفا ً أن “فرنس�ا ولتحقيق
مآربه�ا ،تح�رص الي�وم كل الح�رص عل�ى
التدخ�ل والتواجد العس�كري الذي س�يصبح
دائم�ا ً مس�تداما ً في ش�مال مالي وس�تكون
هذه الخطوة األولى أن نجحت “ال سمح الله”
بمثابة حصان طروادة الذي سيتم من خالها
إتم�ام المخط�ط الش�يطاني المعتم�د عل�ى
تغذي�ة الصراعات ف�ي المنطقة والتش�جيع
على تقسيم المقسم وهو ما يهدد ليس مالي
فقط بل كل دول الجوار” .وأكد أن دول الجوار
وال�دول اإلفريقي�ة “ليس�ت م�ن أهدافن�ا إال
للدفاع عن أنفس�نا ،لذا على قادة هذه الدول
إال ينجروا إلى حرب ليست حربهم وعليهم
أن يتعلم�وا من أخط�اء غيرهم وعليهم
أن يعلم�وا أن فرنس�ا تري�د مصلحتها

ولي�س مصلحته�م” .واك�د الزعي�م الس�ابق
للجماعة الس�لفية للدعوة والقتال -الناشطة
في الجزائر خال عقد التسعينات األسود -أن
“حركته تملك العديد من األسلحة وتهدد بجعل
الحرب دائمة وطويلة األمد” .وفي رس�الة الى
الش�عب الفرنس�ي ،قال في ش�ريط الفيديو
ه�ذا ان “هوالن�د المتدني�ة ش�عبيته يريد ان
يغطي على فشل سياساته الداخلية من خال
سياسة الهروب الى األمام وهو يريد توريطكم
اكثر من ورطتكم الس�ابقة في أفغانس�تان.
انه يري�د تعريض أمنك�م ومصالحكم وحياة
أبنائكم لخطر اكبر من أي وقت مضى” .ودعا
عائات الرهائن الفرنس�يين الس�بعة والذين
خط�ف أخره�م ف�ي العش�رين من تش�رين
الثاني في ش�مال غربي مالي ،إلى شن حملة
إعامية إلنقاذهم .ودعا دول منطقة الساحل،
موريتانيا والسنغال وس�احل العاج والنيجر،
إلى عدم االصطفاف وراء هوالند ألن “بيوتكم
من زج�اج وأن الح�رب إن اندلعت فس�تطال
بيوتكم” .وهذه الدول االعضاء في المجموعة
االقتصادية لدول غرب افريقيا سترس�ل نحو
 3300جندي الى مالي للمساعدة في استعادة
الشمال الذي تحتله مجموعات إسامية بينها
تنظي�م القاعدة في باد المغرب إس�امي ،ما
ان تواف�ق األمم المتحدة على هذا المش�روع.
واعل�ن وزير الخارجي�ة التونس�ي رفيق عبد
الس�ام أم�س األوّل االثني�ن ف�ي العاصم�ة
الجزائري�ة أن الجزائ�ر وتون�س س�تتعاونان
في مج�ال األمن لمواجهة الوض�ع في مالي.
وقال عبد الس�ام في مؤتمر صحفي مشترك
مع نظيره الجزائري مراد مدلس�ي ان الجزائر
وتونس تتقاسمان الرؤية نفسها في ما يتعلق
بالمخاط�ر األمني�ة وال س�يما في م�ا يتعلق
بالوضع في منطقة الس�احل ومالي ،مضيفا ً
أن م�ا يحص�ل ف�ي مالي مثي�ر للقل�ق ويولد
مش�كات في تون�س والجزائر ايض�ا .واتفق
البلدان على التعاون ف�ي المجال االمني وفي
مجال تب�ادل المعلومات لمواجه�ة المخاطر
والمجموع�ات اإلرهابي�ة خصوصا ،بحس�ب
قوله.

الداخلية للقدس ستجتمع في غضون أسبوعين
لبحث اعتراض�ات محتملة على البرنامج الذي
كانت تمت الموافقة عليه في آذار .2010
وهذا المش�روع المثير للج�دل تم تجميده
بعدم�ا أث�ار أزم�ة دبلوماس�ية بي�ن الواليات
المتحدة وإسرائيل أثناء زيارة جو بايدن نائب
الرئي�س األميركي إلى القدس في التاس�ع من
آذار  .2010وراموت ش�لومو حي اس�تيطاني
يقطنه يهود متش�ددون في القطاع الش�رقي
من القدس الذي تقطنه غالبية عربية ،وضمته
إسرائيل في  1967وهو القرار الذي ال يعترف به
المجتمع الدولي .وأعلنت الحكومة اإلسرائيلية
أن الضغ�وط الدولية لن تثنيها عن قرارها بناء
أكثر من ثاثة آالف وحدة اس�تيطانية ردا على
رفع مكانة فلس�طين أمميا ً إل�ى دولة مراقب
غي�ر عض�و .وف�ي أعق�اب الخط�وة األممية،
عقد الكنيس�ت جلسة اس�تثنائية ،أمس األوَّل
االثني�ن ،ناق�ش فيه�ا التداعي�ات السياس�ية
على إس�رائيل .واته�م أعضاء ف�ي المعارضة
الحكومة اإلسرائيلية بالمسؤولية عمّا سموها
الهزيمة الدبلوماسية ،بسبب تجاهلها الرئيس
الفلس�طيني محمود عب�اس ،وع�دم التوصل
معه إل�ى اتفاق س�ام .كما اتهم�وا الحكومة
بتعزيز المكانة السياس�ية لحركات وصفوها
باإلرهابي�ة كحركت�ي المقاوم�ة اإلس�امية
“حماس” والجهاد اإلس�امي ،من خال اتفاق
وقف إطاق النار في قطاع غزة.

تعد الثانية خالل عام واحد

احلرس الثوري اإليراين يسقط
طائرة أمريكية من دون طيار
المستقبل العراقي/وكاالت

ذكرت ق�وات الحرس الثوري اإليران�ي ،أمس الثاثاء ،أنه�ا “اقتنصت” طائرة
أميركية بدون طيار ،فور دخولها أجواء الجمهورية اإلس�امية من جهة الخليج،
حي�ث تصدى لها “س�اح البحر” وق�ام بإنزالها ،دون أن يص�در تأكيد فوري من
ساح البحر بالحرس الثوري ،األدميرال
الجان�ب األميرك�ي .وق�ال قائد
الطائرة األميركية “المعتدية” قبل أيام
عل�ي فدوي ،إنه تم إس�قاط
موعدا ً دقيقا ً إلسقاطها ،وقال إن الطائرة
قليل�ة ،دون أن يح�دد
تجسس�ية في منطقة الخليج الفارسي”،
“كانت ف�ي مهمة
ذكرت مصادر إعام رسمية في طهران.
بحس�ب م�ا
ونقلت وكالة “ف�ارس” ،المقربة من الحرس
الث�وري ،ع�ن ف�دوي قول�ه إن “الوح�دات الدفاعية،
والمنظوم�ات البحري�ة بالح�رس الث�وري،
اصطادت الطائ�رة األميركية من دون طيار،
ف�ور انتهاكه�ا األج�واء اإليراني�ة ،حي�ث تم
إنزاله�ا ،وه�ي حاليا ً بي�د قواتنا” .وأش�ار
قائد ساح البحر بالحرس الثوري اإليراني
إلى أن الطائرة من طراز “س�كان إيغل
ً
عادة من السفن
 ،ScanEagleوتنطلق
ع�رض البحر ،مش�ددا ً عل�ى “جهوزية
في
ا لعما ق�ة
مهامه�ا ،وتفوقه�ا المعلوماتي الش�امل ،ف�ي منطقة
قواته لتنفيذ
الفارسي ،ومضيق هرمز”.
لخلي�ج
ا
ُ
ه�ذه الطائ�رة ،ه�ي الثانية الت�ي تقول طهران إنه�ا تمكنت من
وتع�د
إس�قاطها ،بعدما أعلنت قبل عام كامل ،وتحديدا ً في يوم الرابع من كانون األول،
من العام الماضي ،عن إسقاط طائرة أميركية من دون طيار ،من نوع”،”170-RQ
بعدم�ا دخلت األج�واء اإليرانية من جهة الش�رق .وذكرت مص�ادر أمنية أميركية
أن الطائ�رة ،وهي من النوع “الش�بح” الذي ال يمكن رصده على ش�بكات الرادار،
كانت في مهمة لوكالة االستخبارات المركزية  CIAفي مناطق غرب أفغانستان،
وشككت المصادر في أن تكون الطائرة قد دخلت إلى األجواء اإليرانية.

السعودية خترس طائرتني عسكريتني
بمهمة تدريبية عسكرية خالل 24ساعة
المستقبل العراقي/وكاالت

أعلنت السعودية عن سقوط طائرة عسكرية هي الثانية خال  24ساعة ،خال
مهمة تدريبية كانت تقوم بها ،مش�يرة إلى أن قائد الطائرة نجا من الموت بعد أن
تمك�ن من القف�ز بمظلته ،مؤكدة ب�دء تحقيق في الحادث .ونقل�ت وكالة األنباء
السعودية الرسمية عن من وصفته بأنه “مصدر مسؤول بوزارة الدفاع” قوله إنه
وبينما كانت إحدى طائرات “الهوك” التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في
مهمة تدريبية لفريق الصقور الس�عودية بقاع�دة الملك فيصل الجوية بالمنطقة
الشمالية الغربية “تبوك” تعرضت لحادث عرضي .وأشارت الوكالة إلى أن الحادث
وق�ع “عند االقتراب من مدرج الهبوط حيث حصل خلل فني أدى إلى س�قوطها”،
مضيفة أن الطيار الذي نجا من التحطم قد جرى نقله إلى المستشفى.
وكانت الوكالة قد أشارت
إلى تحطم مقاتلة من نوع
 F15ليل األحد أثناء قيامها
بمهم�ة تدريبي�ة روتيني�ة
في منطقة التدريب الليلي
بقاع�دة الملك عب�د العزيز
الجوية بالمنطقة الشرقية.
ووقعت الطائرة في المياه
اإلقليمي�ة الس�عودية وال
ي�زال البح�ث ج�ار ع�ن
الطيار ،كما جرى تش�كيل
لجنة للتحقيق في أس�باب
الح�ادث .وأعل�ن الس�فير
الس�وري لدى لبن�ان علي عبد الكريم أن س�وريا تدرس طل�ب الخارجية اللبنانية
المس�اعدة في إعادة جثامين القتلى اللبنانيين الذين قضوا في تلكلخ الس�ورية،
في حين أفادت الش�بكة السورية لحقوق اإلنس�ان أن  27شخصا قتلوا األحد في
أنحاء س�وريا ،معظمهم في ريف دمش�ق .وقال السفير عبد الكريم علي إن باده
تدرس طلب إعادة جثامين القتلى اللبنانيين ألس�باب إنس�انية وستحدد في وقت
الح�ق خطوات الح�ل وآلياته .وكان وزي�ر الخارجية والمغتربي�ن اللبناني عدنان
منصور طلب االثنين من السلطات السورية تسليم جثامين اللبنانيين الذين قتلوا
الجمعة في سوريا إلى جانب سوريين .وذكرت الوكالة الوطنية لإلعام أن السفير
علي “أبلغ الوزير منصور بأنه س�يجري االتصاالت العاجلة بالس�لطات السورية
العليا في هذا الشأن وسيوافيه بنتائج اتصاالته الحقا”.
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حققت نسبة إنجاز بلغت  % 71في مشروع مول النخيل

أمانة بغداد تواصل إكساء أكثر من  20مليون مرت مربع
مــن شـوارع العـاصمـة
بغداد  /المستقبل العراقي
تواص�ل أمانة بغ�داد تنفيذ خطتها
الرامي�ة إلكس�اء أكثر م�ن  20مليون
مت�ر مربع تش�مل المحات الس�كنية
والشوارع الرئيس�ة والفرعية لارتقاء
بواق�ع الط�رق في العاصم�ة .وذكرت
مديري�ة عاق�ات وإعام أمان�ة بغداد
في بي�ان صحف�ي تلقت “المس�تقبل
العراقي” نس�خة منه أم�س أن “دائرة
المش�اريع ،إح�دى تش�كيات أمان�ة
بغداد ،تواص�ل أعمال تأهي�ل وتطوير
محلة  754الواقعة في منطقة ش�هداء
العبي�دي ضم�ن قاط�ع بلدي�ة الغدير
ش�ملت أعم�ال فت�ح بوك�س تراب�ي
وفرش حص�ى خابط بواق�ع طبقتين
سمكهما  30س�م ومد القالب الجانبي
ً
فض�ا
للمحل�ة بط�ول  18أل�ف مت�ر
ع�ن تهيئ�ة مس�ارات ش�وارع المحلة
لعملية االكساء” .وأضافت أن “الدائرة
حققت نسب انجاز متقدمة في أعمال
تطوي�ر وتأهيل محلة  757في منطقة
الكمالي�ة ضم�ن الرقع�ة الجغرافي�ة
لدائ�رة بلدية بغداد الجديدة إذ ش�ملت
أعمالها قشط الشوارع ورفع األنقاض
ورفع القالب الجانبي القديم ومد قالب
جدي�د بواس�طة ماكن�ة ص�ب القالب
الحديث�ة بط�ول  44ألف متر وإكس�اء
المحلة بمادة اإلسفلت بواقع طبقتين
س�مكها  10سم وإنشاء  1250مشبكا ً
لتصريف مي�اه األمط�ار” .وتابعت ان
“الدائرة المذكورة حققت نسبة انجاز
بلغ�ت أكثر من  %42في أعمال اكس�اء
محل�ة  830ق�رب ش�ارع  60ضم�ن
قاطع بلدي�ة الدورة إل�ى جانب أعمال

مد القالب الجانبي الجديد باس�تعمال
ماكنة صب القالب الحديثة”.
من جهة أخرى ،حققت أمانة بغداد
نسب انجاز متقدمة في تنفيذ مشروع
مول النخيل التجاري االس�تثماري في
جانب الرصافة بكلفة  12مليون دوالر.
وذك�رت مديري�ة العاق�ات واإلع�ام
ف�ي بيانها أن “ش�ركة أم�واج الدولية
بإشراف دائرة المهندس المقيم التابعة
ألمانة بغداد حققت نسبة انجاز بلغت
 %71م�ن أعم�ال تنفيذ مش�روع مول
النخيل في ش�ارع فلسطين عن طريق
ً
مش�يرة إل�ى أن “م�دة
االس�تثمار”،

االستثمار في هذا المول تبلغ  35عاما ً
من تاريخ المباشرة بالتنفيذ فيما تبلغ
مدة االنجاز عامين” .وأضافت أن “هذا
الم�ول يتكون من طبق�ات عدة يحوي
مح�االً تجاري�ة ومع�ارض ومطاع�م
ومراك�ز ترفيهي�ة وب�اركا ً لوق�وف
السيارات وفعاليات أخرى يضمها هذا
المشروع”.
وبين�ت أن “تمويل هذا المش�روع
االستثماري من القطاع الخاص الجهة
المستثمرة وان أمانة بغداد والحكومة
ال تنف�ق أي�ة أم�وال عل�ى تنفي�ذه”.
وأش�ارت الى ان “هذا المول يعد جزءا ً

م�ن سلس�لة مش�اريع نجح�ت أمانة
بغداد في توقيع عقودها مع عدد كبير
من الش�ركات من خ�ال تفعيل قانون
االس�تثمار ودعم المس�تثمرين وخلق
ش�راكة حقيقية مع القطاع الخاص”.
يذك�ر أن أمان�ة بغ�داد ق�د أعلنت في
أوق�ات س�ابقة ع�ن ث�اث ح�زم من
مش�اريع االس�تثمار تتضم�ن إنش�اء
مجمع�ات س�كنية وم�والت تجاري�ة
وأماك�ن ترفيهية وفنادق خمس نجوم
وعمارات لوقوف السيارات وغيرها من
المشاريع التي تحتاجها العاصمة.
إلى ذلك ،نظم�ت أمانة بغداد حملة

جديدة إلزالة التجاوزات الحاصلة على
األرصفة والشوارع والساحات واألماك
العامة في إطار حملة واسعة أطلقتها
مؤخ�را ً بالتنس�يق مع قي�ادة عمليات
بغداد.
وذك�رت مديرية العاق�ات واإلعام
أن “دائرت�ي بلديت�ي الص�در األول�ى
والثاني�ة قامت�ا بالتعاون م�ع مديرية
الحراس�ات واألم�ن ف�ي أمان�ة بغداد
بإزال�ة التجاوزات الحاصل�ة على عدد
م�ن الش�وارع الرئيس�ة منها ش�وارع
بورس�عيد وصفي الدين الحلي والعمل
الش�عبي المعروف بش�ارع السدة إلى
جانب عدد من الس�احات والتقاطعات
العامة” .وأضافت ان “الحملة ش�ملت
إزال�ة عدد من اكش�اك الباعة الجوالين
ومسقفات المحال التجارية واللوحات
اإلعاني�ة المنصوبة بش�كل عش�وائي
ومواقع بيع الماش�ية وع�دد من الدور
السكنية المتجاوزة قيد التشييد”.
وتابع�ت أن “دائرت�ي بلديت�ي
الك�رادة والمنصور نفذت�ا حملة إلزالة
التج�اوزات ش�ملت إغ�اق ع�دد م�ن
الكافتريات والمقاهي وساحات وقوف
الس�يارات المتج�اوزة وع�دد كبير من
أكش�اك الباعة الجوالين وباعة الخضر
والفواكه ومس�قفات المحال التجارية
واللوحات اإلعانية” .وأش�ارت إلى ان
“بلدية الرشيد قامت بإزالة التجاوزات
الحاصلة على شارع صاح الدين الواقع
ضمن محل�ة  877وعمارات الس�يدية
وتضمن�ت رف�ع ع�دد م�ن األكش�اك
ومواق�ع بيع الماش�ية واخ�ذ تعهدات
خطية م�ن أصحاب المح�ال التجارية
المتجاوزة بعدم تكرار التجاوز”.

إعالن
وزارة الصحة  /الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
يس�رنا دعوتكم لاشتراك للمناقصات أدناه والتي تتضمن تجهيز (المواد المذكورة في الجدول أدناه) والواردة
ضمن حس�ابات الموازن�ة الجارية واالطاع على المستمس�كات المطلوب�ة يمكنكم زيارة موقع ش�ركتنا على
االنترنيت
وعلى الموقع الخاص للشركة ( )www.kim-moh.netوالموقع الخاص بالوزارة ()www.moh.gov.iq
علما أن ثمن مس�تندات المناقصة التي مبلغها اقل من مليون  $هو ( )60،500س�تون ألف وخمس�مائة دينار
غير قابل للرد والمناقصات التي مبلغها أكثر من مليون  $هو ( )121،000مائة وواحد وعش�رون ألف دينار غير
قابلة للرد ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور اإلعان وعلى ان يتم تقديم وثائق األعمال المماثلة مع العرض
أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة  %1من قيمة العرض تقدم على شكل خطاب ضمان نافذ لمدة
س�نة كامل�ة وال يطلق المبلغ من المصرف إال بكتاب من الش�ركة يؤيد انتفاء الحاج�ة أو صك مصدق أو كفالة
مصرفية ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها المصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون (حس�ب
ش�روط المناقصة) وطريقة الش�حن ( )cIpأو حسب الش�روط وان الش�ركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات
وعلى من سترس�و عليه المناقصة ضرورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة
اإلحالة وعلى شكل خطاب ضمان أو كفالة مصرفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها المصارف
الحكومي�ة ولغ�رض االطاع يمكنكم زيارة موقع الش�ركة أو الوزارة المذكورين آنفا علم�ا أن المؤتمر الخاص
باإلجابة على استفسارات المشاركين سيعقد بالساعة العاشرة صباحا يوم . 2012 /12/ 18
ماحظة :
في حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التالي للدوام الرس�مي هو أخر موعد لتقديم العطاء
ويعتبر يوم الغلق ،ويكون اليوم التالي موعد فتح العطاء.

القضاء األعىل يش ّكل “دار العدالة” يف
ناحية العزير
بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن مجلس القضاء األعلى عن تش�كيل محكمة “دار العدالة” في
ناحية العزير بمحافظة ميس�ان تضم محكمة بداءة وأحوال شخصية
ومحكمتي جنح وتحقيق.
وذكر بيان للس�لطة القضائية تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة
من�ه أم�س انه تقرر تش�كيل محكم�ة في ناحي�ة العزي�ر التابعة إلى
محافظة ميس�ان تكون تابعة إلى رئاسة اس�تئناف ميسان االتحادية
باس�م دار العدالة ف�ي ناحية العزير ،مش�يرا إل�ى أن المحكمة ترتبط
برئاسة االس�تئناف المذكورة آنفا ً وتضم أربع محاكم للبداءة واألحوال
شخصية والجنح والتحقيق”.
وأردف البي�ان أن الق�رار جاء على وفق أح�كام المواد ،31 ،26 ،22
 35من قانون التنظيم القضائي رقم  160لس�نة 1979وبداللة القس�م
الس�ابع من األمر رقم  12لس�نة  .2004ويش�ار إلى أن بيانا سبق هذا
اإلعان كش�ف عن افتت�اح دار للعدالة في ناحية الس�ام من محافظة
ميس�ان له�ذا العام ف�ي خط�وات فعلية م�ن مجلس القض�اء األعلى
لزيادة عدد دور العدالة والتخفي�ف عن المواطنين لمراجعاتهم الدوائر
القضائية.

كربالء تؤكد رضورة حسم موضوع
املختــاريـــن
كربالء  /المستقبل العراقي
أك�د النائ�ب األول لمحافظ كرب�اء عباس الموس�وي على ضرورة
حس�م موضوع المختارين بس�بب ورود تعليمات بتنفيذ القانون رقم
 1لسنة .2012
وقال الموسوي في تصريح صحفي أمس إن “حل شعبة المختارين
ف�ي المحافظة أدى إلى حصول فوضى كبي�رة في عملهم وحاالت غير
صحيحة تتنافى مع قدسية هذه المدينة”.
وأض�اف أن “اإلجراءات الس�ابقة حالت دون تطبيق ه�ذا القانون،
فضا عن صعوبة الس�يطرة على الوضع األمني بس�بب عشوائية عمل
المختارين”.
وتاب�ع “نطال�ب مجل�س المحافظة بإص�دار قرار للعم�ل بموجب
القانون الس�ابق لحين ورود التعليمات أو العمل بالقانون الجديد ،وفق
تعليمات يصدرها مجلس المحافظة طبقا ً لصاحياته الدستورية”.

نائب رئيس الوقف الشيعي يشارك يف املواكب احلسينية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د نائ�ب رئيس دي�وان الوقف الش�يعي الش�يخ
س�امي المس�عودي على ضرورة االس�تمرار بشعائر
اإلمام الحس�ين “ع” مهما كانت الظروف والتحديات،
مش�دداً ،خ�ال مش�اركته المواكب الحس�ينية ،على
ضرورة اس�تيعاب األه�داف والمبادئ التي استش�هد
من أجلها اإلمام الحسين “ع” .وذكر بيان بثه المكتب
اإلعام�ي للمس�عودي وتلق�ت “المس�تقبل العراقي”
نس�خة من�ه أم�س إن المس�عودي “ش�ارك المواكب

الحس�ينية المعزي�ة بذك�رى فاجعة عاش�وراء واقعة
انتصار الدم على السيف ،تلك الواقعة األليمة التي بذل
اإلمام الحس�ين فيها مهجته وأرواح أهل بيته وس�بي
نسائه” .وبحسب البيان ،أكد الشيخ المسعودي خال
س�يره بي�ن جم�وع المعزين عل�ى “ض�رورة أن نعي
األهداف والمبادئ التي استشهد من اجلها أبو األحرار،
وأن يكون إحياؤنا لشعائره بوعي وهمة”.
وق�ال ف�ي كلم�ة وجهه�ا ألصح�اب المواك�ب إن
“الكف�وف الت�ي تلطم الص�دور يجب أن تك�ون وفية
لتضحي�ات إمامه�ا الفات�ح العظيم كوف�اء أخيه أبي
الفض�ل العب�اس ،وإن العي�ون
الت�ي تبكيه يجب أن نصونها عن
الوق�وع في الح�رام ،ألنن�ا بذلك
ننص�ر اإلم�ام الحس�ين ونلب�ي
نداءه الخالد على مر األزمان “أال
من ناصر ينصرني”.
وأكد الش�يخ المسعودي على
ضرورة االستمرار بشعائر اإلمام
الحس�ين مهم�ا كان�ت الظروف
والتحدي�ات .واس�تمع عن قرب
إل�ى أه�م األش�ياء الت�ي يمك�ن
أن يوفره�ا الوق�ف الش�يعي إلى
المواكب الحس�ينية خال إحياء
مراس�يم عاش�وراء وذكرى أهل
البيت “ع” األخرى.

جامعة واسط تويص بتحديد نسب األمراض الوراثية
واسط  /المستقبل العراقي
أوص�ت كلي�ة الط�ب في جامعة واس�ط ودراس�ة
األم�راض الوراثي�ة وتحديد نس�بها في الع�راق خال
ن�دوة علمي�ة بعن�وان “التش�خيص الجزيئ�ي” عل�ى
قاعة مستش�فى الكرامة التعليم�ي في محافظة
واس�ط .وذك�ر بيان بث�ه المكت�ب اإلعامي
لجامع�ة واس�ط وتلق�ت “المس�تقبل
العراق�ي” نس�خة منه أم�س إن “كلية
الطب ،برعاية رئيس الجامعة األس�تاذ
الدكت�ور تقي علي الموس�وي ،أقامت
ندوتها العلمية الموسومة “التشخيص
الجزيئي” على قاعة مستشفى الكرامة
التعليم�ي بحضور عميد الكلية األس�تاذ

المس�اعد الدكت�ور حس�ام مجي�د وعدد من أس�اتذة
وطلب�ة الكلية” .وقال البي�ان إن الندوة أدارها الدكتور
إياد ياسين عبد الغني ،رئيس فرع الفسلجة والفيزياء
الطبية ،موضح�ا ً إن الندوة تضمنت محاضرة للدكتور
احمد درويش الذي قدم شرحا ً مفصا عن التشخيص
الجزيئ�ي .وذك�ر البي�ان إن الندوة خرج�ت بالعديد
من التوصي�ات المهمة ،منه�ا التوجيه نحو
الطرائ�ق الجزيئي�ة ف�ي الكش�ف ع�ن
المس�ببات المرضي�ة والتش�خيص
بالنس�بة للميكروب�ات والفيروس�ات
ودراس�ة األم�راض الوراثي�ة وتحديد
نس�بها في العراق وإنش�اء مختبرات
مؤهل�ة النجاز الفق�رات أعاه وتدريب
ماك متخصص لهذا الغرض.

وزارة الكهرباء /املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية  /الفرات األوسط
إعالن مناقصة للمرة الثانية
رقم املناقصة  14 :ـ  Nـ 2012
عنوان املناقصة  /رشاء فالتر لوحدات D 13 GT
التبويب  10 :ـ  6ـ 10

املدير العام

تعلن المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية /الفرات األوسط عن إجراء مناقصة (شراء فاتر لوحدات
 ) D 13 GTلمحطة كهرباء النجف الغازية.
فعلى الراغبين من الشركات والمكاتب التخصصية المسجلة داخل العراق وخارجه مراجعة قسم الشؤون
التجاري�ة في مقر المديرية الكائن في مدينة الحلة  /منطق�ة الجمعية  /خلف محطة كهرباء الحلة الغازية
للحصول على ش�روط االش�تراك بالمناقصة والمواصفات والكميات لقاء مبلغ قدره ( )50000خمس�ون الف
دينار الغيرها غير قابل للرد اال في حالة الغاء المناقصة من قبل المديرية حيث يعاد ثمن شراء وثائق المناقصة
فقط دون تعويض مقدمي العطاءات ويكون تقديم العطاءات في مقر المديرية وآخر موعد الستام العطاءات
هو الس�اعة الثانية عش�ر ظهرا من يوم الغلق الثاثاء  2012 /12 /25وفي حال كون موعد الغلق في عطلة
رس�مية يك�ون الفتح في ي�وم الدوام الذي يلي�ه وان المديرية غير ملزمة بقبول أوط�أ العطاءات ويتحمل من
ترسو عليه المناقصة أجور النشر واإلعان.
للمعلومات يتم نشر التفاصيل الخاصة بالطلبات المعلنة لمديريتنا على العنوان التالي:
الموقع االلكتروني للوزارة www.moelc.gov.iq :

جواد بدر كاطع
املدير العام
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العدد ( )396االربعاء  5كانون االول 2012
www. almustaqbal .com

محاوالت حثيثة إلحياء نظام الجودة العراقي

وكالة التنمية األميركية :االقتصاد العراقي سيصبح األول عربي ًا بعد خمس سنوات
بغداد /المستقبل العراقي
أكد الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية
أنه يس�عى إىل "نفض الغبار" عن القوانني املعطلة
كج�زء من س�راتيجية الجودة التي ي�روم العراق
تطبيقه�ا ،وبينم�ا أش�ار مس�ؤولون يف م�روع
"تراب�ط" العراق�ي األمريكي للتنظي�م اإلداري ،إىل
ان القوان�ني والفه�م الخاطئ هما اب�رز معرقالت
تنمية الج�ودة العراقية ،أك�دوا أن جهاز التقييس
بحاجة إىل خمس س�نوات من العمل املكثف ليصل
إىل "املس�توى الذي يليق بالعراق" وليس املس�توى
املتط�ور .وقال رئي�س الجهاز املرك�زي للتقييس
والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب يف ترصيح أن
"الهدف من إقامة هذا املؤتمر هو وضع سراتيجية
واضح�ة املعال�م واأله�داف يف املرحل�ة املقبلة مع
جمي�عالجه�اتاملوج�ودةيفالدول�ةالعراقي�ة".
وتاب�ع عب�د الوه�اب أن "س�راتيجية الجودة
يج�ب ان تعتم�د ع�ى أه�داف مح�ددة بأس�اليب
مح�ددة" ،موضح�ا أن�ه " لدين�ا اللجن�ة الوطنية
للج�ودة س�نعمل م�ن خالله�ا عى ترص�ني وبدء
مراحل عملية لكافة مرافق الجودة يف مؤسس�ات
الدول�ة وتطوي�ر أنش�طتها" ،مؤك�دا "ل�ن نعتمد
فقط عى االيزو  9000ب�ل نرتقي الن تكون هناك
هيئ�ة عراقي�ة للجودة باعتم�اد الجه�ات املانحة
لش�هادات االي�زو وش�هادة معايرة املخت�رات ما
يع�رف ب�مواصف�ات  17025وحت�ى م�ا يع�رف
بالجهات املانحة لألش�خاص اللحام�ني والرادين
وغريه�م" .وب�ني رئي�س الجه�از أن "ج�زءا من
س�راتيجية الجودة هو نفض الغبار عن القوانني

املعطلة والخاصة بالقطاع االقتصادي يف العراق".
من جانبه ،ق�ال مدير مروع "تراب�ط" العراقي
األمريك�ي للتنظيم اإلداري ،ري�ك هانتتكتن "نحن
نعمل م�ع وزارة التخطيط منذ ع�ام  2007وكان
مروعنا حينها اس�مه تغيري واآلن اس�مه ترابط
ونحن س�عداء بالعمل يف العراق بهذا الشأن" .وأكد
ان "تطبي�ق معاي�ري الجودة يف الع�راق بحاجة إىل
وق�ت" ،مضيفا أن ا"لعراق علي�ه أن ينمي قدراته
الخاصة بالتطوير وهذه املرحلة نحن نش�اهد أن
العراق يبدأ يتطور س�نة بعد سنة" .من جهته قال
رضار عالء مستشار مروع "ترابط" ،أن "هناك
بعض املعوقات التي تقف أمام سراتيجية الجودة
منها جان�ب الصالحيات والقوان�ني التي تصطدم
فيها دوائ�ر الحكومية والجانب اآلخ�ر هو كيفية
اقناع الن�اس ب�رورة تطبيق معاي�ري الجودة".
ب�دوره ،أك�د امل�رصي محم�د ارشف الجن�دي
استش�اري نظم الجودة ورئيس وحدة اس�تراق
نظم الجودة يف الوكالة التنمية األمريكية أن "جهاز
التقييس والس�يطرة النوعية يف الع�راق يحتاج إىل
دفع�ة قوي�ة معنوي�ة ومادية وبري�ة للنهوض
بالس�وق العراقية ومعايري الج�ودة" .ولفت اىل ان
سراتيجية الجودة تحتاج لخطة تنفيذها باعتماد
ثالثة محاور تتساوى مع بعضها والتي هي القطاع
الحكومي يتس�اوى مع الجهاز املركزي ويتساوى
م�ع القطاع الخاص" .وتاب�ع أن "جهاز التقييس
والس�يطرة النوعية يحت�اج إىل  5س�نوات تطوير
مستمر وبكثافة عالية وبموازنة مرتفعة وبطاقة
بري�ة عالي�ة حت�ى يصل باملس�توى ال�ذي يليق
بالعراق وليس املستوى املتطور" .وأضاف الجندي
أن "املعوق�ات الت�ي تواجهها س�راتيجية الجودة

تتمث�ل يف عدم فه�م يف بعض النق�اط وتضارب يف
االختصاصات يف بعض الجهات والدوائر الحكومية
وع�دم وج�ود قط�اع خ�اص للتدريب ع�ى نظام
الج�ودة هي اب�رز املعرق�الت" .ويه�دف مروع
اإلدارة الالمركزية التابع للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية " "USAIDمروع "ترابط" إىل مس�اعدة
الحكومة العراقية يف تحس�ني الخدمات وتوس�يع
دائرة اتخاذ القرار تمشيا ً مع نسق التحول الجاري

يف الع�راق من اإلدارة الحكومية املركزية وصوالً إىل
التش�كيل األمثل يف العالقة بني الحكومة االتحادية
والحكوم�ات املحلي�ة املعتم�دة ع�ى الالمركزية.
ويرتك�ز املروع عى ثالثة محاور أساس�ية ،هي
تطوي�ر اج�راءات الالمركزية من خ�الل مراجعة
القوانني السارية ودراسة انماط الالمركزية يف عدة
دول ومن ثم تطوير إجراءات لتسهيل التحول نحو
تطبي�ق الالمركزي�ة ،واملحور الثاني هو تحس�ني

إدارة التنمي�ة يف املحافظ�ات واملح�ور الثال�ث هو
تحس�ني الخدم�ات يف املحافظات.وتوقع�ت وكالة
التنمي�ة األمريكي�ة ،أن يتصدر االقتص�اد العراقي
ال�دول العربي�ة خالل خم�س س�نوات ،مؤكدة أن
الع�راق يمتل�ك جمي�ع املؤه�الت ألن يك�ون دولة
قوية اقتصادي�ا .وقال رئيس وح�دة نظم الجودة
يف وكال�ة التنمية األمريكي�ة محمد ارشف الجندي
يف ترصي�ح صحفي إن "االقتص�اد العراقي يتقدم

سحب يد ثالث شركات مستثمرة في ذي قار بسبب التلكؤ
ذي قار /المستقبل العراقي

كش�فت وزارة البلديات أنها س�حبت ثالثة
مشاريع يف ذي قار ،من ثالث رشكات "متلكئة"
يف إنجاز عملها ،يف حني أكدت أنها أنذرت نهائيا ً
الركة املس�تثمرة يف مروع الرصف الصحي
يف النارصية بس�بب ارتفاع نس�بة "االنحراف"
يف عملها .وقال وزير البلديات واألشغال العامة
ع�ادل مهودر ،يف حدي�ث إىل "املدى برس" ،عى
هام�ش زيارته إىل محافظة ذي ق�ار أمس ،إن
"ال�وزارة قامت بس�حب املش�اريع م�ن ثالث
رشكات تق�وم بتنفي�ذ مش�اريع وزارية
خدمي�ة يف املحافظة".وأض�اف
مه�ودر أن "هن�اك مش�كلة
يف م�روع م�اء الرفاع�ي

ومروع م�اء اإلصالح – الجباي�ش ،وقد زرنا
املروعني أكث�ر من مرة ومنحناه�م أكثر من
فرصة لكن مع األس�ف الركة املنفذة عاجزة
ع�ن تنفيذ املش�اريع فس�حبنا منه�ا العمل يف
مروع ماء الرفاعي وأدرجناها ضمن القائمة
وحملناه�ا فرق البدلني
الس�����وداء
واس�تحصلن�����ا
تأمين�ات حس�ن
التنفي�ذ البالغة

 %5وأحلنا امل�روع إىل رشكة أخرى" .وأوضح
أن "مروع ماء اإلصالح  -الجبايش تم سحب
العم�ل فيه م�ن الركة املنف�ذة إال أن الركة
مارس�ت دورا س�لبيا وعملت عى نقل الدعوى
القضائية الخاصة باملروع إىل بغداد العتبارات
خاصة لكن الوزارة قامت بالطعن يف قرار النقل
وتمكن�ت م�ن إع�ادة القضي�ة إىل النارصية"،
ملفتا ً إىل أن وزارته طلبت من املحكمة املختصة

"الترسي�ع باإلج�راءات القضائي�ة الخاص�ة
بس�حب العمل من الركة املنفذة الن مشاريع
املاء واملجاري ال تحتمل التأخري" .وتابع مهودر
"أم�ا يف ما يخ�ص م�روع وح�دات معالجة
مي�اه املج�اري يف الص�وب الصغ�ري والص�وب
الكبري فقد وجهت الوزارة إنذارا ً نهائيا ً للركة
املنفذة حس�ب املادة  65م�ن رشوط العمل وأن
لم تس�تجب الركة وتتجاوز نس�ب االنحراف

األنبار تتعاقد مع شركات إماراتية
الستثمار الصحراء الغربية

األنبار /المستقبل العراقي
Apago PDF Enhancer

وقع مجلس محافظة األنبار مذكرة تفاهم مع ائتالف رشكات إماراتية الستثمار
وزراع�ة الصح�راء الغربية ،تتضم�ن زراعة حزام أخ�ر وإقامة منش�آت زراعية
متنوعة .وقال رئيس لجنة االس�تثمار يف مجلس األنبار مزهر حس�ن املال يف ترصيح
صحف�ي إن "وف�دا ً من املجلس وق�ع يف أبو ظبي مذكرة تفاهم م�ع ائتالف رشكات
إماراتية وأخرى غربية تعمل يف اإلمارات الس�تثمار الصحراء الغربية بالعراق" ،الفتا ً
إىل أن "مدة االستثمار تبلغ  15عاما ً تقوم خاللها الركات بزراعة الصحراء الغربية
وتش�جريها وشق طرق فيها" .وأوضح أن "املذكرة تشمل أيضا ً بناء منشآت زراعية
كحق�ول الدواجن ومراع�ي خراء لألبق�ار ومصانع للعلف وزراع�ة حزام أخر
باملناط�ق الصحراوية املحاذي�ة ملدن املحافظة للحد من ظاه�رة التصحر" .وأضاف
امل�ال أن "املذك�رة تنص عى أن تقوم الركات باس�تثمار الصح�راء ،وان تكون اليد
العاملة عراقية من مختلف مدن البالد" ،مشريا إىل أن املذكرة ستفعل يف األيام القليلة
املقبلة لتشهد املحافظة انتقالة كبرية عى املستويني االقتصادي والبيئي".

يف العم�ل التي تراوح م�ا بني  %20 -15وخالل
أربع�ة ع�ر يوم�ا فس�وف يصار إىل س�حب
العمل" .ويف س�ياق آخر رد وزير البلديات قرار
مجلس محافظة ذي قار تش�كيل لجنة تحقيق
بش�أن موافق�ة الوزارة ع�ى اس�تبدال أنابيب
مروع مجاري النارصية بأخرى من مناش�ئ
رديئ�ة ،قائالً إنه "ج�داول الكميات يف املروع
تن�ص عى أن تكون األنابيب من منش�أ ياباني
أو خليجي وقام املق�اول يف بادئ األمر بتجهيز
أنابي�ب من منش�أ س�عودي ،لك�ن تجهيز هذا
امل�روع بأنابيب وبأط�وال إجمالية تبلغ 800
كم ال يمكن أن يغطيها منشأ واحد ولذلك وحتى
ن�رسع بعملية اإلنجاز طلب املقاول من الوزارة
إضاف�ة مناش�ئ أخ�رى ،له�ذا فطرح املنش�أ
املرصي واألردن�ي" .وقال مه�ودر إن "الوزارة
لديه�ا مروع ماء النرص ومروع ماء الفجر
ومروع ماء النارصية ومروع ماء الرفاعي
وم�روع ماء اإلصالح  -الجبايش ،وهي حاليا ً
يف طور التنفيذ ويضاف لها مروع ماء القلعة
ومروع ماء س�وق الش�يوخ التي ستنفذ عى
حساب خطة مشاريع عام  ." 2013وتابع "أما
بالنسبة ملشاريع املجاري فهي تتمثل بمروع
مج�اري النارصي�ة الكب�ري الذي تق�در كلفته
ب� 251مليار دينار وم�روع وحدات املعالجة
يف الص�وب الكب�ري والص�وب الصغري ومروع
مج�اري الرفاع�ي ومروع مجاري الش�طرة
فضال عن مروع مجاري الفجر الذي س�ينفذ
عام ."2013

ً
وصول الصادرات لشهر تشرين الثاني ألكثر من  2مليون برميل يوميا
"سينوبك" الصينية تضاعف مشترياتها من النفط العراقي في 2013

ش�هرا بعد شهر وهذا واضح جدا" ،مبينا انه "منذ
ش�هر كانون الثاني املايض ،ب�دأ االقتصاد العراقي
ينم�و ويتط�ور من ش�هر إىل آخ�ر" .وأض�اف أن
"االقتصاد العراقي س�يصبح رقما واحدا يف الدول
العربية خالل السنوات الخمس املقبلة" ،مشريا إىل
أن العراق "يتمتع بجميع املميزات التي تؤهله الن
يكون دولة قوية يف كل الجوانب".
وتعد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID
من الوكاالت الحكومية األمريكية املسؤولة بشكل
رئي�س ع�ن إدارة املس�اعدات الخارجي�ة املدنية،
وتقوم بمساعدة الدول التي تعاني املشاكل بسبب
الفق�ر أو الك�وارث الطبيعي�ة أو الحروب.وكانت
الوالي�ات املتح�دة ق�د وصف�ت يف  27أي�ار 2012
االقتص�اد العراق�ي ال�ذي يعتمد كليا ع�ى النفط
ب�"الجي�د" ،وفيما بينت أن العراق يمكن أن يكون
مش�ابها لنم�وذج اإلم�ارات العربية ،أك�دت انه ال
يمتلك أي مصدر دخل أساس فيه .ويحاول العراق
منذ سنوات جذب رؤوس األموال األجنبية لتطوير
اقتص�اده يف مج�االت الصناعة خاص�ة النفطية
منها واإلس�كان واس�تخراج النفط والغ�از ،وذلك
لحاجت�ه من األموال الالزمة لتطوير البنى التحتية
واإلعم�ار ،إال أن مراقبني يؤك�دون ان عدم اهتمام
الدولة بالقط�اع الخاص وخلو قوانني االس�تثمار
في�ه م�ن ضمان�ات كب�رية للمس�تثمرين وغياب
قوانني أخرى ما زالت عقبات أمام تطور االقتصاد
بالش�كل املطلوب .ويعتمد العراق الذي يملك رابع
أك�ر احتياطيات نفطية يف العالم ع�ى  95باملائة
من موازنته السنوية عى صادراته النفطية وينتج
حاليا نحو مليون�ني و 900ألف برميل يوميا ،فيما
يصدر بحدود مليونني و 200ألف برميل يوميا.

البيئة تتهم أحد أعضاء مجلس ذي قار
بتلويث هور "أبو الزرك"

بغداد /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة البيئة تش�كيل لجنة تحقيقي�ة يف نفوق عدد كبري من
األس�ماك والتل�وث الحاصل يف مياه هور "أبو ال�زرك" يف محافظة ذي
قار ،فيما لفتت إىل أن احد أس�باب التلوث هو قيام احد أعضاء املجلس
بفتح قناة من احد املبازل إىل الهور.
وقال مدير عام دائرة التوعية واإلعالم البيئي أمري عيل الحس�ون يف
بيان صحفي إن "اللجنة ُكلفت بالتحقيق وكش�ف أسباب نفوق أعداد
كب�رية يف هور "أبو زرك" يف محافظة ذي ق�ار بعضوية وزارتي املوارد
املائية والزراعة ومجلس محافظة ذي قار".
وبني أن "من ضمن األسباب التي أدت لنفوق األسماك هو قيام أحد
أعض�اء مجلس محافظة ذي ق�ار بفتح منفذ من ه�ور "أم الكطني"
الذي يمتاز بارتفاع نسبة األمالح فيه عى نهر اللعيوسية بسبب شحة
مي�اه الرب من دون الرج�وع إىل الجهات الفنية املختصة ،ما أدى إىل
حدوث تلوث يف هذا النهر ونفوق أعداد كبرية من األسماك".
وأشار الحس�ون إىل وجود خطوات ملعالجة التلوث الحاصل يف هور
"أبو الزرك" ومنها "توجيه دائرة صيانة وتشغيل مشاريع الري والبزل
بنصب مضخة كبرية لس�حب املياه امللوث�ة من املوقع من قبل مديرية
املوارد املائية يف املحافظة وكذلك قيام الحكومة املحلية بتزويد س�كان
الناحية باملياه الصالحة للرب بواسطة السيارات الحوضية".
وتابع الحس�ون "إننا وجهن�ا الوزارات املعني�ة والدوائر الحكومية
ذات العالق�ة والجه�ات غري الحكومي�ة برورة االلت�زام بالتعليمات
والقوانني ألجل املحافظة عى املس�طحات املائية م�ن الكوارث البيئية
مستقبالً".

الس�بت ..انتخ�اب اإلدارة الجدي�دة
التحاد الصناعات
بغداد /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط عن اإلحصائية األولية للصادرات النفطية لش�هر
ترين الثاني بلغ معدل الصادرات فيها مليونني و 620برميل يوميا .وقال
املتحدث الرسمي عاصم جهاد أمس أن ”الصادرات النفطية لشهر ترين
الثاني بلغت مليونني و 620برميل يوميا” ،مش�ريا إىل أن” صادرات النفط
يف محافظة البرصة بلغت مليونني و 194برميل يوميا” .وأضاف كما بلغت
ص�ادرات النفط يف كركوك  426ألف برمي�ل بضمنها الكميات املصدرة اىل
األردن وه�ي بمعدل  10آالف برميل يوميا ،أما معدل س�عر الرميل الواحد
فقد بلغ  104دوالرات و 35سنتا” ،الفتا اىل ان” مجموع الصادرات للشهر
أعاله تحتس�ب ملدة  30يوما علما أن الش�هر الذي سبقه أي ترين األول
كان  31يوم�ا” .وأعلن�ت وزارة النفط أن مجموع ص�ادرات النفط الخام
لش�هر تري�ن األول  2012املايض حقق�ت ارتفاعا يف مع�دل الصادرات
حي�ث بلغ  81,3واحد وثمانون مليونا وثالثمائة ألف برميل بواقع إيرادات
 8,578ثمانية مليارات وخمسمائة وثمانية وسبعون مليون دوالر.

يذكر أن إقليم كردستان أعلن االثنني انه سينتج يف العام  2015مليون
برمي�ل نفط يومي�اً ،وربما يص�ل إىل  3ماليني برميل يف الع�ام  .2019من
جان�ب ثان ،قالت مصادر تجارية إن س�ينوبك أكر رشك�ة لتكرير النفط
يف آس�يا س�تضاعف حجم مش�رياتها من العراق يف العق�ود محددة املدة
العام املقبل إىل مثليها تقريبا لتبلغ  270ألف برميل يوميا إذ تسعى لتوفري
إمدادات بديلة للنفط اإليراني .غري أن املصادر أبلغت "رويرز" أن رشكات
تكرير أخرى س�تقلص مشرياتها مما س�يجعل إجمايل مشريات الصني
م�ن العراق يف عق�ود عام واحد ترتفع  8.2باملئة فق�ط العام املقبل لتصل
إىل  568ألف برميل يوميا.واضطرت "س�ينوبك" أكر مش�ر صيني للخام
اإليران�ي لتخفي�ض وارداتها للحص�ول عى إعفاء م�ن عقوبات تفرضها
الواليات املتحدة عى طهران بس�بب برنامجها الن�ووي .والعراق هو البلد
األول يف العالم من حيث وترية نمو صادرات النفط وقد يمثل مصدرا رئيسا
لإلمدادات املستقرة يف ظل عدم التيقن بشأن النفط اإليراني.
وقال مصدر مطلع عى عقد النفط العراقي "وجود إمدادات مس�تقرة

من النفط الخام أمر حيوي لركة تكرير كبرية مثل "س�ينوبك" والعراق
لدي�ه إمكان�ات هائلة إلنتاج النفط ".وأضاف املص�در الذي طلب أال ينر
اس�مه ألنه غ�ري مخول بالحدي�ث إىل وس�ائل اإلعالم "إنه�ا فرصة ثمينة
لس�ينوبك ".وتج�اوز إنتاج العراق م�ن النفط الخام ثالث�ة ماليني برميل
يوميا للمرة األوىل يف ثالثة عقود إذ تس�تثمر كرى رشكات النفط يف العالم
مليارات الدوالرات لتطوير حقول النفط العراقية .غري أن معظم الركات
الصينية ستبقي مشرياتها من الخام العراقي بنفس حجمها أو تخفضها
العام املقبل إذ تصعب إعادة بيع الخام بس�بب ارتفاع األس�عار وتأخريات
التحميل وقلة املش�رين يف آسيا .وكانت الركات الصينية قد اتفقت عى
رشاء  525أل�ف برمي�ل يوميا من النف�ط العراقي هذا الع�ام لكن بيانات
الجمارك تظهر أن الواردات من العراق بلغت  298ألف برميل يوميا فقط يف
األشهر العرة األوىل من العام .وقالت مصادر تجارية إن رشكة سينوكيم
كورب التجارية الصينية س�تبقي عقدها مع العراق بالحجم نفسه بينما
ستخفض كل من سنوك وتشن هوا أويل مشرياتهما.

أعل�ن اتحاد الصناع�ات العراقية ،عن أن انتخاب�ات مجلس إدارته
الجديد س�تجرى الس�بت املقبل يف مقره ببغداد ،وس�ط تزايد مطالب
الصناعيني العراقيني للرملان والحكومة بتريع وتنفيذ القوانني التي
تضمن حقوقهم.
وقال املرش�ح النتخابات االتحاد جواد الشمري يف ترصيح صحفي
إن "انتخاب�ات اتحاد الصناعيني العراقيني س�تجرى الس�بت املقبل يف
مق�ره ببغ�داد" ،مؤكدا أن "القض�اء العراقي س�يتوىل اإلرشاف التام
عليها".
وأضاف أن "معظم برامج املرشحني متفقة عى مطلبني أساسيني
موجه�ان يتمثالن يف تطوير القوان�ني القائمة من قبل الرملان وتنفيذ
القوان�ني املعطلة م�ن قبل الحكوم�ة" ،معترا ً أن "ه�ذه االنتخابات
بعيدة عن االس�تقطابات السياس�ية وتدور يف أجواء مهنية عى الرغم
من وجود ميول سياسية لدى بعض املرشحني".
ولف�ت الش�مري إىل أن "الهيئ�ة املزم�ع انتخابها لقي�ادة االتحاد
س�تعمل عى الضغط عى الرملان لتطوير قان�ون العمل الذي ال يوفر
الحماي�ة لجمي�ع أطراف العملي�ة الصناعية من صناعي�ني وعمال"،
مؤك�دا ً أن "العالقة الحالية بني الصناعي والعامل يف العراق تقوم عى
أسس كيفية".
وطالب الش�مري الحكومة ب�"تفعيل القوان�ني املرعة كقانوني
التعرف�ة الجمركي�ة وحماية املنتج الوطني" ،مش�ددا ً عى أن "تفعيل
هذه القانون سينعش الصناعة املحلية ويزيد من قدرتها عى منافسة
املنتج املستورد".
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رحلة مارتن سكورسيزى يف السينام

جا�سون انكنى روفى
ترجمة :ممدوح �سلبى

االمريكي�ة كضي�وف رشف مثل م�ودى ووترز ،وبوب دي�الن وفان
موريسون.
ام�ا فيلم "الفال�س األخري" فق�د اخرجه سكورس�يزى ىف عام
 ،1978وقد ش�ارك ه�ذه الفيلم ىف العديد م�ن املهرجانات ،كما نال
اعجاب محبى اغانى البوب االمريكيني.
اما فيلم "ولد امريكى ..صورة لس�تيفن برينس" فكان يتناول
ش�خصية بائع االسلحة الذى س�بق ظهوره ىف فيلم سائق التاكىس،
وتم اخراج هذا الفيلم ىف عام  1978ايضا.
مارتن سكورس�يزى – واستش�هادا بجميع املراجع السينمائية
– هو أكثر صانعى االفالم ش�هرة ىف ه�ذه الحقبة ،لقد ارىس قواعد
السينما األمريكية الحديثة طوال السبعينات والثمانينات.انه يمتلك
أسلوبا رسديا خاصا وأسلوبية ىف الصورة كما لو انه يعيش ويتنفس
السينما.

البدايات
وُلد سكورس�يزى ىف  17نوفمرب عام  1943ىف منطقة فالشنج ىف
نيويورك وكان اإلبن الثانى لألب تش�ارلز سكوس�يزى واالم كاثرين
سكورس�يزى.وقدظهر كل منهما كضيفينف�ى افالمه ،وىف طفولته
عانى سكورسيزى من حمى حادة ،وعىل اثر ذلك ُحرم من املشاركة
ىف االلعاب الرياضية وباقى االنشطة املعروفة ىف مرحلة الطفولة.
عاش سكوس�يزى ىف منطق�ة تكتظ بدور العرض الس�ينمائى،
ورسع�ان ما اصب�ح مهوس�ا بالس�ينما.ونظرا اىل نش�أته ىف اجواء
كاثوليكية فقد بدأ ىف الدراسة لكى يصبح قسيسا ،لكنه غري مساره
واتجه لدراسة السينما ىف كلية السينما بجامعة نيويورك ،وكان أول
افالم�ه كطالب ىف عام  1963بعنوان (م�اذا تفعل فتاه رقيقة مثلك
ىف مكان كهذا؟) ثم كان فيلمه الثانى  15دقيقة بعنوان (لس�ت انت
فقط يا موراى) ىف عام  1964وهى سنة تخرجه.
ثم جاء عمله التاىل ىف عام  1967وكان بعنوان (املذبحة الكربى)،
وىف عام  1969اكمل فيلمه الروائى الطويل املثري للجدل (من ذا الذى
يط�رق بابى؟) وه�و فيلم درامى وقام ببطولت�ه املمثل هارىف كيتل،
الذى مثل الكثري من انجح افالم سكورسيزى ،وكان هذا الفيلم ايضا
هو بداي�ة التعاون معاملونترية ثيلما ش�ونميكر الت�ى الزمته طوال
حياته ،كما اُعترب الفيلم حجر األساس ىف رؤية سكورسيزى الثورية
للسينما.
أم�ى سكورس�يزى مرحل�ة قص�رية ىف تدري�س الس�ينما ىف
جامع�ة نيويورك ،وكان م�ن بني تالميذه اوليفر س�تون وجوناثان
كابالن ،وبعد ذلك عرض سكورس�يزى الفيلم التس�جيىل (مش�اهد
م�ن الش�ارع) الذى ص�ور فيه مظاه�رات الطالب ق�ى مايو 1970
احتجاج�ا ع�ىل الغزو العس�كرى لكمبوديا .وبعد هذا الفيلم س�افر
مبارشة اىل هوليود مودعا نيويورك ،والتحق بالعمل كمونتري ىف افالم
"وودس�توك" و"دواء ب�ول كارافان"و"ألفيس ىف جولة"وقد اطلقوا
عيل سكورس�يزى لقب (الجزار) جراء عمله ىف مونتاج افالم رشكة
السينما االمريكية العاملية لروجر كورمان.
واثن�اء ذلك اخرج اول افالمه ال�ذى لم يحظ باى فرصة للتوزيع
خ�ارج الواليات املتح�دة االمريكية وه�و فيلم "الس�يارة الصندوق
بريث�ا"ىف ع�ام  1982وكان م�ن بطول�ة بارب�ارا ه�ريىش وديفي�د
كارادين.
وبع�د ذلك عاد اىل نيويورك ليبدأ العمل ىف اول تحفه الس�ينمائية
"ش�وارع قذرة" ع�ام  ،1973وىف هذا الفيلم يغوص بعمق ىف الس�ري
الذاتي�ة ويس�تقىص االزم�ات الداخلية والروحية الت�ى تواجه نفس

مجموع�ة الش�خصيات الذين ظهروا ىف فيلمه الس�ابق "من ذا الذى
يطرق بابى؟" .إن فيلم "شوارع قذرة" يؤسس ألسلوب سكورسيزى
الذى يتميز بتوظيف ش�خصيات مهمشة ال تتميز بالبطولة ،وكذلك
أس�لوبه غري التقليدى ىف التصوير وتقنية املونتاج ،ويظهر ىف الفيلم
ولع�ه بحياه رج�ال الدين ورج�ال العصابات ،كم�ا يظهر توظيفه
العبقرى للموسيقى الشعبية.
كان هذا الفيلم هو الذى وضع سكوسيزى ىف مقدمة جيل جديد
م�ن عباقرة الس�ينما االمريكية ،كم�ا ان هذا الفيلم ايضا يؤس�س
لعالقة سكورسيزى مع املمثل روبرت دى نريو ،والذى دائما ما جسد
الشخصية املحورية ىف معظم افالم سكورسيزى بعد ذلك.
وبع�د ذلك س�افر سكوس�يزى اىل االمازون ليب�دأ تصوير فيلمه
"آليس لم تعد تعيش هنا" ىف عام  ،1974وجاء هذا الفيلم كنوع من
التحدى ،فقد اتهمه النقاد بأنه ال يستطيع تقديم فيلم عن شخصية
نس�ائية ،وكانت املفاجأة ان املمثلة الني برس�تني الت�ى قامت بدور
البطولة ،حصلت عىل جائزة االوسكار كاحسن ممثلة ىف نفس العام،
كما ترش�حت املمثلة دايان الد ألوس�كار احسن ممثلة مساعدة عن
نفس الفيلم.
وبع�د ذل�ك وىف نفس الع�ام قدم سكورس�يزى فيلما تس�جيليا
بعن�وان "االمريكى االيطاىل" ودائما ما ُيش�ري سكورس�يزى اىل هذا
الفيل�م باعتباره احب افالم�ه عىل االطالق ،وهذا الفيلم التس�جيىل
يتن�اول تجرب�ة الهج�رة لاليطالي�ني ،كم�ا يتن�اول الحي�اة ىف حى
"ايطالي�ا الضغرية"ىف نيويورك ،وكان بطال ه�ذا الفيلم هما أب وأم
سكورسيزى ،وتضمن الفيلم ارسار عمل صلصلة الطماطم لكاثرين
سكورسيزى (أم املخرج)!

الثور الهائج
وىف ابري�ل  ،1979وبع�د ع�ام من االع�داد ،بدأ سكورس�يزى ىف
اخراج فيلم "الثور الهائج " وهو يعتمد عىل الس�رية الذاتية للمالكم
ج�اك الموت�ا وق�د كان ه�ذا الفيل�م ابيض واس�ود ،انه اكث�ر افالم
سكورس�يزى طموحا حتى ذل�ك الوقت ،كما اعت�ربه النقاد افضل
افالم الثمانينات ،وحصل روبرت دى نريو عىل اوسكار احسن ممثل
لتجسيده شخصية جال الموتا ،كما ترشحت املمثلة الصاعدة كاثى
موريارتى الوس�كار احس�ن ممثلة ع�ن دورها ىف تجس�يد الزوجة
الثانية لجاك الموتا ،وحصلت املونترية ثيلما ش�ونميكر عىل اوسكار
احسن مونتاج عن هذا الفيلم.
وىف ع�ام  1983ع�اد روب�رت دى ن�ريو م�رة اخ�رى اىل مارت�ن

�سائق التاك�سى
ب�دأ سكورس�يزى العمل ىف الفيل�م املذهل "س�ائق التاكىس" ىف
صيف ع�ام  ،1974وكتب له الس�يناريو بول رشاي�در ،وهو يتناول
ظاهرة العنف ىف املجتمع االمريكى املعارص ،وكان من بطولة روبرت
دى نريو الذى جسد شخصية ترافيس بيكل .لقد حصل فيلم "سائق
التاكىس" عىل الس�عفة الذهبية ىف مهرجان كان  ،1976وبعد خمس
س�نوات اصبح هذا الفيل�م موضوعا للتحقيق بس�بب احتواءه عىل
محاولة اغتيال مرش�ح رئاىس ،وتصادف ان تع�رض رونالد ريجان
اىل محاولة اغتيال من ش�خص يدعى جون هينكىل ،وقيل ان الفيلم
ألهمه.
وبعد هذا الفيلم اخرج سكورسيزى فيلم "نيويورك  ..نيويورك"
وه�و فيلم موس�يقى من بطولة روبرت دى ن�ريو وليزا مانيىل لكنه
لم يحقق لسكوس�يزى نفس النج�اح النقدى الذى حظيت به جميع
افالمه ،كما اُعترب هذا الفيلم بمثابة سقطة.
وع�ىل الرغم م�ن براعته ىف االف�الم الروائية ،فإن�ه واصل عمله
التسجيىل لفيلم عن توديع فرقة موسيقية للعروض ،وقد تم تصوير
ىف ع�ام  ، 1976وق�د ظهر ىف ه�ذا الفيلم عديد من الرم�وز الغنائية
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سكورس�يزى ،ىف فيلم "ملك الكوميديا" الذى يتناول بسخرية حياه
البذخ والشهرة.

االغواء االخري للم�سيح
ونظ�را اىل ان سكورس�يزى كان يحل�م من�ذ ان كان ىف العارشة
م�ن العم�ر ،ان يقدم فيلما عن حياة يس�وع املس�يح ،فقد كان عىل

�سعر

ع�سابات نيويورك
ومع بدء األلفية الجديدة اخرج سكورسيزى اول افالمه لرشكة
مرياماكس الذى حمل عنوان "عصابات نيويورك" ،وكان هذا الفيلم
يراود ذهن سكورس�يزى طوال ربع ق�رن اىل ان تمكن من اخراجه،
وتم عرضه ىف ديس�مرب  ،2002وىف هذا الفيل�م نرى رصاع عصابات
نيوي�ورك اثن�اء الحرب االهلي�ة ،وقد حصد ه�ذا الفيل�م العديد من
جوائز االوس�كار من بينها احس�ن فيلم واحس�ن مخ�رج ،كان هذا
الفيلم سببا لكى يقوم سكورسيزى بدور املنتج املنفذ ىف فيلمه التاىل
الذى حمل عنوان "يمكنك ان تعتمد عىل".
ثم اخرج فيلم "الطيار" وهو عبارة عن السرية الذاتية للمليونري
االمريك�ى هوارد هيوز ،ويركز الفيلم عىل ايام صباه .وقد اس�تعان
سكورس�يزى باملمث�ل االمريك�ى ليون�اردو دى كابري�و ىف فيلم�ى
"عصابات نيويورك" و"الطيار" بعد كان يستعني بروبرت دى نريو.
وىف عام  ،2004ش�ارك سكورس�يزى ىف تمثيل احد شخصيات فيلم
التحريك "قصة سمكة قرش".
وىف ع�ام  2005انج�ز سكورس�يزى فيلما تس�جيليا م�ن اربع
ساعات ،هو عبارة عن مقابالت مع املوسيقى بوب ديالن الذى كرس
حيات�ه للحف�الت املوس�يقية ىف بريطانيا ،حيث ثار علي�ه الجمهور
بسبب استخدامه لآلالت املوسيقية الكهربية.

الراحل
وىف العام التاىل ،اخرج سكورس�يزى فيل�م "الراحل" من بطولة
ليون�اردو دى كابري�و ايضا ،وه�ذا الفيلم يعتمد ع�ىل رواية "أمور
جهنمي�ة" ويحك�ى عن رشط�ى رسى ،وقد ش�ارك ىف التمثيل جاك
نيكلسون ومات ديمون ،وقد اُستقبل الفيلم بحفاوة من النقاد ،كما
حظى بنجاح جماهريى لم يسبق لسكورسيزى ان حققه ،كما جعل
املخ�رج يحصل ع�ىل العديد م�ن الجوائز من بينه�ا الجولدن جلوب
كاحسن مخرج  ،كما حصل عىل االوسكار عن مجمل اعماله.
وىف عام  2008قدم سكورس�يزى فيلما تس�جيليا عن موسيقى
ال�روك " ،بريق الضوء" وهو اول افالمه الذى ُعرض عىل الشاش�ات
بتقنية "آى ماكس".
وىف ع�ام  2010اخ�رج سكورس�يزى فيل�م االث�ارة "الجزي�رة
املحطم�ة" معتمدا عىل رواية لدانيس الهان ،ان هذا الفيلم ايضا من
بطولة ليوناردو دى كابريو.
كما واصل سكورس�يزى اخراج االفالم التس�جيلية فقدم فيلما
ع�ن مغني�ة البوب ويتى ف�ران ليبوت�ز ،كما قدم فيلم�ا عن املخرج
االمريكى اليا كازان بعنوان "خطاب اىل إليا" ،كما قدم ىف عام 2011
فيلم "جورج هاريسون :العيش ىف عالم املاديات".
وىف ع�ام  2011قدم فيلم "هوجو" وهو يعتمد عىل كتاب لرباين
س�يلزنك ،وهذا الفيلم يمثل تحديا تقنيا لسكورسيزى النه استخدم
تقني�ة الفيل�م ثالثى االبع�اد الول م�رة ،ونتيجة لج�ودة الفيلم فقد
حص�ل الفيلم عىل عدة ترش�يحات لالوس�كار االمريكى اكثر من اى
فيلم امريكى آخر لهذه الس�نة ،وقد حصل سكورسيزى عىل جائزة
الجولدن جلوب كاحس�ن مخرج ،كما حصل عىل االوسكار ،وحصل
ايضا عىل جائزة نقابة املخرجني لهذا الفيلم.

شال السيدة العجوز

آبار النصوص

ا�سعد اجلبوري
نحن أرواحٌ تمتلئ ليالً.
وكم ترانا نتقافز من كؤوس�نا
إىل أرضحتنا لنغادر.
ألسنا عىل مشارف اللوحة.
ُ
ُ
الجنة املمكنة.
وانقراض
أليس أمامنا األحواض السوداء للصحراء
وفيها مدافن األحالم واسعة رطبة،
ومزينة بفاتنات الثعابني.
حيث ُ
بقية الحبّ تموء برومانس�يتها
داخل الهيكل الجنيس.
لترشق غبارا ًيتطاير بنعاس�ه
إىل ما فوق.
نحن..
واحدا ً واحدا ً نجدنا يف جماعة
املطلق.
ً
ً
حفاة يف تتالطم يف كؤوس.
أجنة
بيوتنا أنابيبٌ ،
ونحن من صفحات الطريق
نتسلل.
لنغسل أحالمنا بما تبقى
من سماوات.
نحن اآلخر..
نبتة صبار عائمة عىل مياه
العقل..
ومن عندنا قبل النوم،
األقدامُ مراكبٌ بني مداخن
التموج.
ً
لقطة،
كل منا يأخذ من شارعه
ينام فيها عىل الرسير.
ويا َ
أنت اآلخر هنا..
املائل كربج بيزا بني شقائق النعمان..
ل� َمالتلتق�طم�نالجلي�دم�رآة،
لتنكرس أمام من تحب.
ويا أنت الشاهق كجوقة
من آبار الكحول.
ال تتدحرج فتنسكب ونستفيق.
ابق عالياً
فنح�ننريان�كالعمالق�ة.
و َ
أنت سهرتنا املقفاة بالسيوف.
َ
ويا أنت اآلخر..
استخرج َ
بيتك من نفسك بهدوء،
وترشد عىل أسطحه بني ألغام
الخيال.
َ
َ
سبحانك الشخيص.
سحابك
كن
قب�لان�رافالكح�ول.

وش�ك تحقي�ق هذا الحلم ىف ع�ام  1983عندما اع�د رواية نيكوالس
كازنتزاكس التى تحمل عنوان "اإلغواء االخري للمسيح" ،لكنه وقبل
اربعة اسابيع من تصوير الفيلم ،فوجئ بعدم توفر امليزانية الكافية
للفيلم.
وىف عام  ،1985ونظرا لصعوبات مادية صادفت سكورس�يزى،
فقد اضطر للموافقة عىل اخراج املرسحية الكوميدية "بعد س�اعات
العمل" ألحد مسارح نيويورك.
وىف ع�ام  ،1986ب�دأ سكورس�يزى ىف اخراج فيلم "ل�ون املال"،
م�ن بطولة ب�ول نيومان الذى حص�ل عنه عىل اول جائزة اوس�كار
احس�ن ممثل ،وكان فيل�م "لون املال" هو اول افالم سكورس�يزى
الت�ى نجحت جماهرييا ،وعىل اثر ذلك اصب�ح قادرا عىل اخراج فيلم
"االغواء االخري للمس�يح" ،وكان م�ن بطولة ويليام دافو ،وقد ظهر
ه�ذا الفيلم الروائى ىف عام  ،1988وتعرض اىل االنتقاد الش�ديد فيما
يتعل�ق بحقيقة حياه املس�يح ،لكن ه�ذا االنتقاد كان احد اس�باب
نج�اح الفيل�م جماهرييا كما ترس�خ اس�م سكورس�يزى كمخرج
سينمائى جماهريى.
وىف عام  1989اخرج سكورسيزى جزءا من فيلم شارك االخراج
فيه كل من فرانس�يس ف�ورد كوبوال وودى ألن ،ان�ه فيلم "قصص
نيوي�ورك"وكانم�نبطول�ةروب�رتدىن�ريو.
وىف عام  1990بدأ ىف اخ�راج الفيلم التحفة "أوالد طيبون" الذى
يعتم�د عىل كتاب لنيك�والس بيليجى يتناول جريم�ة قتل حقيقية،
ويتن�اول الفيل�م تفاصي�ل العال�م االجرام�ى
وخفاي�اه ىف نيويورك ،وقد حص�ل املمثل جو
بيسكى عىل اوسكار احسن ممثل مساعد.
ونظ�را اىل ان سكورس�يزى كان ق�د وقع
عق�دا مع رشكة يونيفرس�ال الت�ى انتجت له
فيلم "االغواء االخري للمس�يح" فقد تعني عىل
سكورس�يزى ان يخ�رج للرشك�ة فيلم�ا آخر
يكون تجاريا  ،ف�كان هذا الفيلم هو "منطقة
الرع�ب" ع�ام  ،1991وهو اع�ادة انتاج لفيلم
اثارة هوليودى قديم.
وىف عام  ،1993اخرج سكورس�يزى فيلم
"زم�ن ال�رباءة" اعتم�ادا ع�ىل رواي�ة الدي�ث
وارت�ون ،ويتن�اول الفيل�م ع�ادات مجتم�ع
نيوي�ورك ىف س�بعينات القرن التاس�ع عرش ،
وكان م�ن بطولة دانييل داى لويس وميش�يل
فيفر.
وىف ع�ام  ،1995ق�دم سكورس�يزى
فيلم�ني ،اولهما "كازينو" ال�ذى يوثق لصعود
وانهي�ار مدينة الس فيجاس ىف الس�بعينيات،
أما فيلم�ه الثانى فكان "رحلة ش�خصية مع
مارتن سكورسيزى خالل السينما االمريكية"
وه�و يتناول تط�ور عملية اخراج الس�ينما ىف
هوليود.
وىف ع�ام  1997اكم�ل فيل�م "كان�دن"
ال�ذى يتناول س�نوات من حياة الداىل الما ىف املنف�ى ،وىف نفس العام
حصل سكورس�يزى عىل جائزة معهد السينما االمريكى عن مجمل
اعماله.
وىف ع�ام  1998ش�ارك سكورس�يزى ىف احتفالي�ة معهد الرتاث
الس�ينمائي األمريكى الت�ى حملت عنوان "مائة ع�ام ..مائة فيلم"
وق�دم سكورس�يزى رؤيت�ه للعالق�ة ب�ني س�ينما املاىض وس�ينما
املستقبل.

ث�م عاد سكورس�يزى مرة اخ�رى الخراج االف�الم ىف عام 1999
بفيلم "اس�تخراج امليت"وهو فيلم درامى طبى من بطولة نيكوالس
كيدج.

نائل بلعاوي
(اىل ق�يص اللب�دي) به�دوء خري�ف العمر ،او
ضجيج�ه الخف�ي ؟ ...ذاك املس�كون بمرجعيات
عالية  ،ش�بقة وش�يقة ،وال تخلو م�ن أثر طفويل
بعيد ومس�تعاد  .وبصرب ال اع�رف قنونه وال أدرك
اس�بابه وجدواه .بهذا وذاك م�ن الدوافع  ،وربما
ً
ايض�ا  :تحي�ك جارت�ي العج�وز  ،من�ذ
 ،االح�الم
مطلع الصيف اىل االن  ،ش�اال من الصوف االخرض
الداكن ...شتائي اللون وسماكة الخيوط  ،فالجارة
تستعد صيفا كما يبدو  ،لشتاء قادم ..يختفي االن
بال حذر يف ثنايا الخريف .
غرزة غرزة تحيك العجوز ش�الها ..منذ مطلع
الصيف تحيك ...يف الصباح واملساء ...يف الساعات
الفاصل�ة بني م�روري اليوم�ي بحانوتها الصغري
املخصص لبيع الس�جائر والصحف  ،وعودتي غدا
 :تحي�ك وتحي�ك  ..ولكن الش�ال لم يكتم�ل بعد ،
ولم يأخذ ش�كله االخري واملنتظر .وكأن العجوز ال
تريد لتلك الخاتم�ة ان تتم ...وكانها  ،لحكمة ما ،
تؤجلها وتطيل اليها الطريق  .؟
اليوم  ،بع�د ان بادلتها الكلمات ش�به اليومية
عن الصح�ة وانق�الب حالة الطقس م�ن بارد اىل
بارد قارص ،س�ألتها للمرة االوىل عن الشال ومتى
يمكن له ان يكتمل ؟
لس�ت اول م�ن يس�أل  ،قالت  ،وق�د ال تكون
االخ�ري ...هذا الش�ال لن يكتمل  ..اقص�د  :ال اريد
له ان يكتمل.
غ�ري منتظ�ر ومث�ري كان جوابه�ا الحام�ل
لثيمات ادبية وفلس�فية قريبة من مشاغل الروح
وهواجس�ها الخال�دة  .او لع�ل رغب�ة كامنة ً
لدي
ه�ي التي ارادت له ان يبدو عىل ه�ذا النحو املثري،
لي�س اكث�ر ؟ فالس�يدة الت�ي اعتدت ع�ىل املرور
يوميا  ،ومنذ س�نوات بحانوتها ،ومبادلتها بعض
االحادي�ث القص�رية ح�ول اي يشء وكل يشء ،لم
تكن قلق�ة  ،عىل حد علمي  ،بمث�ل هذا النوع من
االيحاءات واملش�اغل الخاصة بمدي�ح الطريق اىل
البيت  ،ال البيت نفسه  ،عىل قاعدة ان /الطريق اىل
البي�ت اجمل  ، /وأن الرحل�ة اجمل من مطارحها
املس�تهدفة  .وكذا العمل عىل الش�ال :االكثر اُثارة
وجماال من اكتماله.
عدت وكررت الس�ؤال بصيغ�ة اخرى  ،وعادت
الس�يدة لتكرار ما يشبه الكلمات عينها  :ال ارغب
بقتله  .اذا اكتمل الش�ال م�ات  ،اريده حيا َ  ،احبه
ً
ي�دي ...اود لو يبقى عىل هذه
وه�و ينمو االن بني
الحال  :ينمو وينمو وال يكتمل  .ماذا سأفعل به لو

أكتمل ...ارتديه مرة مرات  ،اعلقه يف خزانة املالبس
 ،ثم اعود وارتديه  ،وهكذا  ،اىل ان تنتهي صالحيته
و ًيلقى يف مكان ما  .هذا موت  ،وانا متيمة بأشياء
اخرى ال عالقة للموت بها .
ولكنه س�يطول اجبتها  ،والحال هذه  ،ويطول
ليصبح شيئا اخرا ال عالقة له بفكرة الشال ؟
ليكن م�ا يكون قالت الس�يدة ...عليه ان يبقى
معي اىل اللحظة الحاسمة  ،فهو مرشوعي االخري ،
به اودع االرض وأختم الرحلة .نهايته تعني نهايتي
 ،الغ�رزة االخرية فيه ه�ي الرمق االخري يفً أنا  .هذا
الشال هو انا  ...سريتي الشخصية  ،لو كنت كاتبة
لكتبت  ،او رس�امة لرس�مت  ،ولكني مجرد بائعة
للس�جائر والصح�ف  ،وال امل�ك غري ه�ذه االبرة
وكومة الصوف  ،واريد بهما ان اقص حكايتي .
يف مطلع الثمانني من عمرها هي العجوز  .قوية
البنية كما يبدو .ش�قراء  ،ذات اصول جرمانية
بعي�دة تؤكده�ا مالمحه�ا ولهجته�ا املحلي�ة
املرصعة بعديد املفردات قليلة االس�تخدام هذه
االي�ام يف فيينا  .أما حكايته�ا التي تعمل باالبرة
وخيوط الصوف عىل روايتها  ،فال اعرف عنها اي
يشء يذكر .فس�ألت  :قد تكون حكاية مدهش�ة
مشوقة تستحق كل هذا الصوف وهذا العناء ؟
كل الحكايات مدهشة ومشوقة  ،ردت برسعة
 ،هل سمعت بحكاية ال تدهش او تثري ..ال اعتقد.
فاملهم ه�و ان نتمتع بالجرأة عىل قصها  .البعض
يكتبه�ا وينرشها  ،والبعض يغنيها او يرس�مها ،
ومن توفرت له الوسائل  :يحولها اىل فيلم سينمائي
 ،او لعب�ة رياضي�ة يحرتقها .فكل م�ا نفعله عىل
هذه االرض هو جم�ع االحداث والذكريات وأعادة
روايتها  ...كما افعل انا االن وهذا الشال  ،وال احس
بالعناء ابدا ً  ،بل بالفرح ...هذا هو الوقت املناس�ب
للف�رح  ،فقد توقفت مع ه�ذا العمر عن ( صناعة
ً
ل�دي منها ،
الذكري�ات ) او جمعه�ا  .يكفين�ي ما
وهأن�ذا اعيد ترتيبه�ا ..تفتيش�ها  ..احاورها  ،ثم
احكيها لنفيس من جديد .
فكرة صارخة هي تلك الت�ي ابتدعتها العجوز:
كوم�ة من خيوط الص�وف االخرض الداك�ن  .ابرة
خاصة ومرشوع شال تكلله رغبة شديدة االدهاش
بق�ص حكاي�ة واح�دة ال ينقصها الكث�ري ،وقد ال
ينقصها اي يشء  ،لتصبح رواية متكاملة ...رواية
خ�ارج اللغ�ة  ،قبله�ا  ،قبل اخ�رتاع الحروف وفن
اج�رتاح املفردات  .رواية ال يراها احد  ،ال يدينها او
يمدحه�ا احد ...رواية الذات التي كفت عن صناعة
الذكري�ات وجمعه�ا وراح�ت تبح�ث عن وس�يلة
مبتكرة لرتويها

مدهش ،قلت للس�يدة  ،مده�ش ان يقص املرء
حكايت�ه بم�ا لدي�ه م�ن ادوات .ان تك�ون الرواية
االجم�ل ه�ي تلك التي ال تكت�ب  ...هي ما تقومني
ب�ه االن  .مدهش  ،رحت اكرر املفردة مرات ومرات
 ،ثم غادرت للمرة االل�ف حانوتها ...املرة االلف او
ربما اكثر .ولكنها املرة االوىل التي س�أعرف عربها
أن م�ا ابحث عنه وال اع�رف كيف افرسه او احيله
نثرا وش�عرا ،هو عىل بعد خطوات قليلة مني ...يف
هذا املكان القريب وغ�ري املنتظر .يف صفاء رسيرة
العج�وز وس�حر ابتس�امتها الثابت�ة  ،ويف الفكرة
االرسة الت�ي اوجدتها ..ما رغب�ت أنا دوما بالعثور
ع�ىل مقاربات�ه الحياتي�ة املمكن�ة وس�رب اغواره
 .فك�رة ان تصب�ح ان�ت القصي�دة  .ان تصري هي
الرواي�ة  .ان تعي�ش بكثافة الش�عر،

رافع اللغة الويف وم�رأة اوجاعها  .ان ال تكتب  ،بل
تعيش ما تود ان تكتبه
ال تكت�ب العجوز .ال ترس�م أو تغن�ي  ،ال تفكر
بأس�ئلة القصيدة وأوجاعها  ،ب�ل تجيب بعبقرية
ف�ذة عنه�ا  .ال تحلم برواية رائعة  ،بل تعيش�ها...
هي الرواية والقصيدة .ش�الها هو اللغة ...حياتها
البسيطة العظيمة هي الصور الشعرية املشتهاة .
هي النص الذي نطارده ونحلم بأصطياده
العجوز هي القصيدة
العج�وز هي الجواب البديع عن س�ؤال التماثل
الكيل بني النص وصاحبه ...س�ؤال االبد  ،هذا الذي
كتبت من وحيه هذه الكلمات يف مديح الشعر.
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ثقافة

�شوقي عبد الأمري
ِّ
َ
ركني
ش�كال
املبت�دأ والخ�ر يمك�ن أن ُي
الخطاب العرب�ي ،أكثر م�ن كونهما مجرَّد
قاعد ٍة يف نحو اللغة ،فهما َ
ج َد ٌل لوعي عربي
بامتياز ،فعىل س�بيل املثال يكفي أن نعرف
أنهم�ا يقومان يف الجملة العربية بدون فعل
(الجملة االس�ميّة) .وهذه خاصيّة نادرة يف
ُ
الجملة يف أغلبها بدون
اللغ�ات التي ال تقوم
فع�ل ،لذا ف�إن مثل ه�ذه الصف�ة تتجاوز
َ
أص�ول النحو والقواع�د .أليس
يف دالالته�ا
َ
كذل�ك؟ ثم إن تكوين اللغة يمكن النظر إليه
كم�رآة حقيقية لتكوي�ن العقل وخصائص
ٌ
سياق معروف يف الدراسات
الش�عوب ،وهذا
الحديثة.
م�ن هنا أري�د أن أس�أل؛ مل�اذا ال يعتني
العربي دائما ً إال باملبتدأ؟ فهو يكتفي عندما
يق�ول «أن�ا» أو «ه�ذا» ،أو يب�دأ جملة بأي
موض�وع وال تهمُّ ه إال ه�ذه البداية ،املبتدأ،
ركن الجملة األسايس لدى العربي ،حتى أنه
ين�ى أحيانا ً الخر أو يأت�ي متأخرا ً ال يزيد
يف املعنى شيئا ً أو يكون الجانب األقل تأكيدا ً
ووضوحاً ،وقد يتكرَّر بدالالت متناقضة ألن
املتكلّ�م متأك�د من يشء واحد ه�و ما يريد
الحديث عنه وه�و مبتدأه ،وغالبا ً ما تكون
«األن�ا» ه�ي الفاتح�ة أو أش�ياء وصف�ات
ومواضي�ع تتعلَّق بها أو ت�دور حولها .هذا
املبت�دأ يأخ�ذ ش�كل املن�ر ،يعتلي�ه املتكلّم
وهو األس�اس ،أمّ ا الخر فه�و ما يمكن أن
يقول أو ُي ِّ
خر من أعاله وهذه مس�ألة كما
ً
ه�و واضح تبق�ى ثانوية يف أس�واق الكالم
والصخ�ب واللغ�ط العربي�ة .والدلي�ل أنن�ا
إذا عدن�ا إىل املنتدي�ات والح�وارات وال�ردح
الصح�ايف والتلفزيوني و«املقهجي» العربي
لوجدناه مثقالً
بمبتدآت أخبارُها مضطربة
ٍ
ً
متناقض�ة وأحيانا مفقودة تحت س�يل من
الصف�ات واإلطن�اب والظروف وم�ا إىل ذلك
من حشو عربي (مق َّدس).
أقول هذا لسبب أس�ايس هو أن املبتدأ -
يف منطق اللغة ُ -ي ِّ
ش�كل فاتحة ل�«خر» أو
مضمون ما ومن هنا فهو املادةّ
تفس�ر أو
ٍ
األساسية يف كل جملة «مفيدة» ألنه السبب
األول يف الجملة وغايتها .فأنت عندما تقول:
«الوط�ن س�جن كبر» (ع�ىل س�بيل املثال
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صحــــراء لقوافل املبتــــدأ
َّ
يتوهم القارئ أن هذا حقيقة
فحسب كي ال
عىل اإلطالق ،معاذ الله!) فإن املبتدأ يف هذه
ً
الجملة (الوطن) ال ُي ِّ
فاتحة فقط،
ش�كل إال
فاملضمون األسايس وسبب الجملة وغايتها
هو اإلخبار بأنه «سجن كبر».
ومن هنا ف�إن مراقب «اللغ�ط» العربي
املهيم�ن عىل الصح�ف والكتابات والقنوات
يجد أن�ه ُيضعف في�ه – غالب�ا ً  -املضمون
والدالل�ة والوضوح والدق�ة ،أي ّ
كل صفات
ّ
الخر وما يعنيه من أهمية وفائدة ،واملتلقي
يف ه�ذا الزخ�م ال ي�كاد يرتاح م�ن مطارق
تظ�ل معلَّ ً
ُّ
ق�ة ب�ن الال خر
املبت�دآت الت�ي
والخ�ر الضائع بن الضبابي�ة وعدم الدقة
أو حت�ى املجانيّة ...وهذا يفيد بأن ما يعني
املتكلّم هو التأكيد عىل ما يريد الحديث عنه
ال ما يأتي به من خالصات وأجوبة ودالالت،
فتلك مسألة تتطلّب البحث والدقة واملعرفة،
وتلك عنارص ال تعني كثرا ً املتح ّدثن اللبقن
الذي�ن يم�أون كل وس�ائل نق� ِل الص�وت
والصورة والكلمة ،حي ًّة أو مي ً
ّتة يف الغالب.
يف فلس�فة الخط�اب ،مثل ه�ذه الحالة
ه�ي األقرب إىل ص�ورة الش�فاهية البدائية
التي ُتعنى بالذات وم�ا يرتبط بها أو يصدر
عنه�ا باعتباره جذ َر األش�ياء ومنه تتكو ُ
َّن
ص�ورة العال�م .والش�فاهية كم�ا نعل�م ال
ً
مرجعي�ة
تمل�ك «أرش�يفاً» أو توثيق�ا ً أو
س�وى الذاكرة بحدودها اإلنسانية املعروفة
واحتماالت َ
خ َ
طلها أو اقتصارها أو جزئيتها
ُ
عىل األق�ل .وإذا كانت العرب «ت�دوِّن» منذ
القرن األول الهجري (السابع وأوائل الثامن
امليالدي) فهي لم تبدأ التحرير إال بعد قرون
من ذلك التأريخ ،ويف ذلك داللة خاصة يمكن
اس�تقراؤها من فعل «دوَّن» ،وليس «حرَّر»
أو «كتبَ »...
َّ
ُ
عربي،
كتابي
لقد سبق التدوين كل فعل
ّ
ّ
والغاية السامية وراءه ،وهي سب ُبه وجدواه
هي كما نعلم ،حفظ القرآن ومن ثم الحديث
والس�رة فق�ط!! أال ُت ِّ
فس ه�ذه الظاهرة
َ
التأريخية بشك ٍل ما هيمنة الخطاب الديني
ع�ىل العقل العربي انطالقا ً من كون الكتابة
ً
فع�ال طقس�يا ً ديني�اً ،ال حاجة
باألس�اس
حضارية باملعنى العميق للكلمة.

�شعر

بـكى ولـيس عىل صرب بمعذو ِر
ال�شيد ماجد بن ها�شم البحراين
بمعذور
ب�كى ول�يس عىل صر
ِ

ّ
أط�ل عليه يوم عاشور
م�ن ق�د

وان ي�وما ً رس�ول الله س�اء به

ف�ابعد الله ع�نه ق�لب م�سور

أل�يّ�ة ب�الهجان ال�قود ح�املة

ش�عثا ً تهادى عىل االقتاب والكور

ي�ؤمّ م�كة ي�بغي رب�ح متجره

م�واصالً ب�ن ت�رويح وت�بكر

ما طاف بي طرب بعد االنيس وال

الحت سماة رسوري يف أساريري

ّ
ول�لقن الذي ذهبت
م�ا ل�لسور

س�اداته ب�ن م�سموم وم�نحور

مرض
ي�ا غرة الله والسادات من
ٍ

أول�ي ال�بسالة واالس�د املغاوير

ه�اش�مي ب�عد س�يدكم
أس�ي� ٌد
ّ

أح��ق م�نه ب�إبراز ال�مذاخر

أم�ى بحيث يحل الضيم ساحته

وي�بلغ ال�عقد م�نه ك�ل موتور

ّ
وق�رصت يف العزا عنه مقاديري
يا حسة قد أطالت يف الحشا شغفي

كم�ا أن ُّ
تأخ�ر فع�ل الكتاب�ة يف الوجود
العربي أكثر من سبعة عرش قرناً ،أي ابتداءً
م�ن أوىل املمال�ك العربي�ة :س�بأ يف جن�وب
اليم�ن  950قب�ل املي�الد ،إىل الق�رن الثامن
امليالدي حيث بوادر الكتابة بعد االنتهاء من
ّ
بالهن
التدوين يف العرص العبايس ،أم ٌر ليس
ولم نتوقف عنده طويالً
ُّ
لنفهم انعكاس�اته
ودالالته عىل العقل والش�خصية الحضارية
لسكان هذه املنطقة من العالم.
يف دراسة حضارات املنطقة ثمة ظاهرة
َق َّل مَ ن وق�ف عندها م�ن املفكرين وعلماء
االجتم�اع ،وهي أن س�ومر وباب�ل  -وهما
حضارتان س�بقتا ب�آالف الس�نن الوجود
العرب�ي يف املنطق�ة ذاتها جغرافي�ا ً  -تركتا
تراثا ً هائالً من النصوص املكتوبة حفرا ً عىل
الطن (الرقائم) يصل إىل عرشات اآلالف من
القصائد واملالحم ووثائق الحياة السياسية
واالقتصادي�ة ،بما يف ذلك حس�ابات الرعاة
وع�دد األغنام وكل تفاصيل الحياة اليومية،
وهي موجودة يف مكتبات الجامعات العاملية،
ولم يجد حتى اليوم خ�راء اللغات القديمة
الوق�ت الكايف لف�ك رموزها كم�ا يؤكد ذلك
علماء اللغات القديمة ،ب�ول كريمر وجون
بوترو عىل س�بيل املثال .أق�ول هذا يف حن
لم يعثر علماء اآلثار ،ال األجانب وال العرب،
عىل نص�وص مكتوبة ...حت�ى وال بحروف
املس�ند (األمهريّ�ة حالياً) س�وى ّ
نصن أو
ثالثة طيلة ألف وس�بعمئة س�نة!! أي حتى
بداية الكتابة عربياً.
ً
ثم�ة قصيدة يتيمة ( 27ش�طرا) يف مدح
مل�ك حمري وهي كافيَّة يرجع تأريخها إىل
الق�رن األول امليالدي كما يؤكد مكتش�فها
الروفس�ور اليمني يوس�ف عبدالله ،وثمة
ش�اهدة ق�ر امللك ام�رئ القي�س يف القرن
الرابع املي�الدي ،وبعض الرس�ائل واألختام
املتفرقة ...وال يشء!
ه�ل ُيعق�ل أم� ٌر
كه�ذا؟ ثم هل س�ألنا
أنفس�نا ع�ن دالالت
هذه الظاهرة؟ وكلّنا
نتذك�ر أطروح�ة
ط�ه حس�ن ح�ول
الجاهليّ�ة وبحث�ه
املش�كك يف صدقيّ�ة
الرواي�ة وم�ا إىل
ذل�ك .لكن خالصات
ط�ه حس�ن ذهبت
ُ
لست بصدده
باتجاه آخر
اآلن ،وه�و صدقيّة الش�عر
الجاه�ي وكل م�ا
ر َ
ُوي ...فم�ا يهمّ ني
هنا هو تقرير هذه
الحال�ة الغريب�ة
و ا نعكا س�ا تها
ع�ىل الش�خصية
واللغ�ة العربية.
فنح�ن نعل�م أن
الع�رب عرف�ت
أس�واقا ً خاصة بها
للتداول يف الكالم ،وكلمة «سوق» هنا كبرة
الداللة يف مثل حالة س�وق ع�كاظ .إن مثل
هذه األس�واق ابتكار عربي قديم ،يف الوقت
ذات�ه الذي ابتك�رت فيه اليونان الفلس�فة،
والروم�ان القانون ،والف�رس الفنون ،كما
يقول فيلسوف تأريخ الحضارة هردر.
َّ
جسد
كما أن طغيان الشفاهية هو الذي

الدورة " "56ملعرض بريوت العريب والدويل للكتاب

وا حستا لرصيع املوت محترض
ي�ا ع�قر الله ت�لك الصافنات بما

ج�نت ف�ما ك�ان أوالها تبعقر

ك�أنه م�اقراها ف�ي الطعان وال

أرخ�ى األعنة عنها يف املضامر

روجيه عوطة

وال س�ماها ب�باع غ�ر منقبض

ي�وم ال�وغى وجنان غر مذعور

ّ
م�بلغن ق�ريشا ً ان س�يدها
م�ن

ث�وى ث�الث ل�يال غر مقبور

ّ
م�بلغن ق�ريشا ً ان س�يدها
م�ن

ت�نحوه ف�ي القفر زوار اليعافر

ّت ما ّ
لف يف كفن
ق�ومي ال�ى مي ٍ

سدر وكافور
ي�وما ً وال ن�ال من
ٍ

تلك الدماء الزواكي السائالت عىل

س�مر اليعاسيب والبيض املباتر

تلك الرؤوس أبت إال العال فسمت

ع�ىل رفيع من الخرصان مشهور

ك�أنه ح�ن ي�سوّد ال�دجى علم

س�ام ت�شب ل�ه أن�وار مقرور

ت�لك الطواهر لم يرضب لها كلل

وال ت�مد ل�ها أط�ناب ت�خدير

كم فيهم من بني املختار من غرر

م�ج�لوّة ووج��وه ك�الدنانر

إذا ت�باكن ل�م يفصحن عن كمد

إال ت�ح ّدر دم�ع غ�ر م�نزور

وان ت�شاكن ل�م ي�سمن داعية

إال ت�ص� ّعد أن�ف�اس وت�زفر

ي�ا فجعة أوسعت يف قلب فاطمة

الزهراء جرح مصاب غر مسبور

وان ذات خ�م�ار م�ن ع�قائلها

ت�هدى ال�ى مستفز العقل مخمور

ب�ني أم�ية ق�د ض�لّت حلومكم

الغي مغمور
ض�الل منغمس يف
ّ

أدوح��ة ق��د ت�فيأتم أظ�لّتها

ن�لتم ب�واسق أع�الها ب�تكسر

ب�ني أم�ية ال ن�امت ع�يونكم

ف�ث ّم ط�الب وت�ر غ�ر موتور

ال يجد املرء مناصا ً من اإلحتفاء بمعرض
ب�روت العرب�ي وال�دويل للكتاب الس�ادس
والخمس�ن ،ال�ذي أفتت�ح اعمال�ه أول من
أمس يف "البيال" ،واملش�اركة يف نش�اطاته.
فهو التظاهرة الثقافية الوحيدة التي ال تزال
عىل قيد الحياة يف املدينة .تش�ارك فيها هذه
الس�نة أكثر من  181دار نرش لبنانية ،و63
دار ن�رش عربية ،بصفة رس�مية ومعها من
املؤسس�ات الثقافية والعلمي�ة التابعة لها،
وتش�ارك فيه هيئ�ات ومؤسس�ات ثقافية
وعلمية من القط�اع الخاص من تلك الدول،
باإلضافة إىل مؤسسات ذات طابع دويل.
عىل أهميته ،من املس�تحيل اإلعتماد عىل
املع�رض من أجل تنش�يط الحي�اة الثقافية
يف لبنان .أوالً ،ألن هذا الحدث س�نوي ،وقته
محصور بأقل من عرشي�ن يوماً .ثانياً ،ألنه
مس�تودع املصائب الثقافي�ة ،بحيث تتجمع
داخله املشكالت التي تعرتض ُعمّ ال الثقافة
يف لبنان ،كآليات النرش ،وتكاليفها املرتفعة،
وس�وق الكتب ،فضالً عن القيم�ة اإلبداعية
للكتب املنش�ورة .بعيدا ً من هذين الس�ببن،
ثمة عامل س�لبي متعلق بالط�رق التقليدية
الت�ي يتبعه�ا "الن�ادي الثق�ايف العرب�ي" يف
إدارة التظاهرة الثقافي�ة ،وتحديد برامجها
وأنشطتها املختلفة.
ب�ارش املع�رض نش�اطاته ويختتمها يف
الس�ادس عرش من ش�هر كانون األول ،قبل
أن يغي�ب س�نة كامل�ة ،ويع�ود إىل املدين�ة
كأنه يس�تدين وقته م�ن خارجها .فال زمن
ثقافي�ا ً للمدين�ة ،فه�ي غارق�ة يف ترتي�ب
مصائبها السياس�ية ،وال تحتاج إىل الثقافة
ّ
خ�الق ،يهز كيانها ويبعدها قليالً عن
كعمل
جموده�ا يف مق�رة السياس�ة .ال يس�تدين

سمعا ً بني الحسب الوضاح مرثية

كخطاب أو كمنطق بالرغم من نثرية اللغة.
ال َ
نن�س أيض�ا ً أن القصي�دة العمودية هي
األطول ُعمرا ً يف الش�عر العاملي 2000 :سنة
عىل أقل تقدير ،وملَّا تزل.
إن مظاه�ر ه�ذه الش�فاهية عدي�دة
وانعكاس�اتها الغنائي�ة ع�ىل الش�خصية
العربي�ة ملحوظ�ة يف أكث�ر م�ن جان�ب يف

متابعات

ق�د ق�لّبته ي�د الجرد املحاضر

ي�عنو ل�ها ك�ل منطيق ونحرير

َ
وصنع عبقريّته
العروض الش�عري العربي
ً
باعتباره أكث�ر األوزان اتس�اعا ً وتعقيدا يف
لغ�ات العال�م كلّها .ه�ذه حالة ش�فاهية
ُ
َ
ومزاجها
فرض أحكامَ ها
ش�عرية ما زالت َت
وقيمَ ها عىل الش�اعرية العربية حتى اليوم،
ما يجع�ل تطوُّر الش�عرية العربي�ة يعاني
الكث�ر من هيمن�ة الش�فاهية حتى خارج
الع�روض .أي ع�دم الخروج من س�لطتها

الحي�اة اليومية والطبائ�ع والتقاليد والقيم
املتوارث�ة التي ل�م تعد متوارث�ة فقط ،إنما
ّ
تؤس�س للحارض واملس�تقبل ألن
أصبح�ت
ً
موروث�ة فقط،
املجتم�ع يرف�ض اعتبارها
أي محش�ورة يف أكواريوم املايض ،إىل درجة
ً
ً
ً
سياس�ية كب�رة ُتعن�ى
ديني�ة
حرك�ة
أن
ُ
ِّ
بالحارض وبناء املس�تقبل تس�مي نفس�ها
«الس�لفيّة» وته ّدد باالنتص�ار ديموقراطيا ً
عىل املجتمعات العربية
قاطبة!
بالطب�ع ،ج�رى
تناول ه�ذا املوضوع
من أكث�ر من جانب،
لكنن�ي أو ُّد اإلضاءة
هنا عىل انعكاس�اته
عىل ج�دل الخطاب
العرب�ي م�ن زاوي�ة
الدق�ة
غي�اب
والعلميّة التي ُتغلَّف
غالب�ا ً
باإلطن�اب
واالس�تعارة البالغية
ْ
اهرتأت مثل رداء
التي
َ
يب�ق م�ن أزهاره
ل�م
املُطرّزة إال الثقوب .كما
أن هذه الحالة يف الخطاب
ه�ي الس�بب يف ع�دم الق�درة
ع�ىل اإليج�از يف أغل�ب الخط�ب
والنص�وص السياس�ية واألدبي�ة
وس�واها يف كل ف�روع املعرف�ة،
وهو الداء ال�ذي يعرتف الجميع
بأنه ُيه ِّدد الخطاب العربي.
إن ش�يوع ه�ذه الظاه�رة
الكيانية العربية ال يمنع ،بالطبع ،من وجود
ّ
الكت�اب والباحثن
ع�دد متزاي�د اليوم م�ن
والصحافين العرب الذين يقعون خارج هذا
الس�ياق يف جميع امليادي�ن ،ولكنهم يبقون
ّ
يشكلون  -وال بأي حال من
القلّة القليلة وال
األح�وال  -الصفة الغالب�ة للخطاب .تكفي
مالحظ�ة القن�وات اإلعالمي�ة التلفزيوني�ة

والصح�ف بم�ا يص�در عنه�ا كل س�اعة،
والن�دوات واملس�اجالت ،لنفهم وبس�هولة
أن الش�فاهية الغنائية ه�ي امللمح األهم يف
الخط�اب والتفك�ر والش�خصية العربية،
ونحن يف مطل�ع القرن الح�ادي والعرشين
واملالين من العرب ال تكاد تفارق الشاش�ة
الضوئية ،س�وا ًء يف التلفون أو الحاسوب أو
التلفزيو
***
إذا كان�ت القواف�ل العربي�ة يف الصحراء
ق�د َ
ضمُ ْ
الح�داء
�رت إىل ح� ٍّد م�ا ،فم�ا زال ِ
ّ
والح�داؤون ه�م الذين يقودون املس�رة يف
الحارضة العربية.
وإذا كانت شاشات التكنولوجيا الحديثة
بآخر رصعاتها يف متناول املالين من العرب،
فإن العقل العربي ما زال أسر شاشة الغيب
واملايض.
وإذا كانت اللغات تتطوَّر بسعات هائلة
تتغر القواميس ّ
ّ
كل خمس س�نوات،
بحيث
فإن القاموس العربي هو الوحيد الذي صار
كالحجر األسود ممنوعا ً من اللمس.
وإذا كانت املدن العربية قد ب َّزت عواصم
العالم يف أبراجها ومبانيها وشوارعها وبكل
ما هو إس�منتي زجاج�ي قصديري معدني
فيه�ا ،فإن الحياة والعالق�ات والحرّيات ما
زالت تخضع لنواميس الخيمة وفسطاطها.
وإذا كانت ش�عوب العالم أجمع َت َتسابق يف
اإلنت�اج وتفخ ُر بقدرتها عىل ملء األس�واق
بابت�كارات مصانعه�ا وإقام�ة املع�ارض
البتكاراتها التكنولوجية يف كل حقول العلوم،
فإننا نفخر بقدرتنا عىل االس�تهالك واألكل
والحرق والتدمر والقتل لتكون هي عناوين
مهرجاناتنا وميادين السبق ألبطالنا .وهنا
أق�ول :إذا كانت الصحراء العربية شاس�عة
لقوافل جمالنا ونياقنا ،فإننا اليوم  -وأمام
القواف�ل الجديدة التي تخ�رج من اإلطناب
العربي وم�ن الخطب واملحافل الش�فاهية
ّ
الرنان�ة  -س�نكون بحاج�ة إىل صحراء من
طراز آخر...

املع�رض وقته فحس�ب ،بل يلج�أ إىل املدينة
كي يحصل عىل خطاب ِيمأ فيه غيابه ،الذي
غالب�ا ً م�ا يكون خفيفا ً وس�هالً ،ف�ال ينتبه
إليه أح ٌد داخل ب�روت .ترهن املدينة أنها ال
تفتقد املع�رض ،وال الكت�اب ،وعندما يحن
وقتهما ،تسمح لهما بالدخول إليها من باب
تنشيطها اقتصادياً ،وإلقاء التحية الثقافية
السيعة عليها.
للتهرب من الضعف الثقايف ،ونتيجة عدم
التمكن من اخ�رتاق الجمود البروتي ،ينحو
خطاب متورم ،شعاراته وأهدافه
املعرض إىل
ٍ
عامة ،تقع يف سياق ملء الغياب الثقايف املديد
يف املدينة .نق�رأ يف الكلم�ات املرافقة إلعالن
انعق�اد املع�رض ،أن هذا الح�دث هو "وجه
بروت الثقايف" ،و"العي�د الوطني للكتاب".
كالعادة ،ال تمر مناسبة يف لبنان ،إال وتصبح
"رمزا ً لوحدة اإلجتم�اع اللبناني" .ال يكتمل
هذا الوصف الشعاراتي بسوى تحديد أهداف
املع�رض املبارشة وغ�ر املب�ارشة ،كتعزيز
"اإلنفتاح والوع�ي والثقافة" ،وتأكيد "دور
ً
فض�ال ع�ن
لبن�ان الحض�اري والثق�ايف"،
تحقي�ق "التالقي والتفاع�ل والتواصل" من
خالل نش�اطات التظاه�رة الثقافية .تتكرر
ه�ذه األه�داف كل عام ،وتعلن ل�دى افتتاح
مع�رض الكتاب أو عند تدش�ن مدرس�ة أو
مس�توصف يف منطق�ة بعي�دة ع�ن بروت.
فه�ذه الغاي�ات عام�ة ،تالئم كل الش�ؤون
اإلجتماعي�ة والثقافية وغره�ا ،وخصوصا ً
عندما تشدد عىل "الرسالة" التي تميّز لبنان
عن باقي الدول املحيطة به.
تص�ب نتائج س�وق الن�رش والطباعة يف
املع�رض ،الذي يس�تقبلها يف زمن�ه الضيّق،
ويفت�ح لها رفوف�ه من دون الرك�ون إىل أي
ن�وع من املراجعة النقدي�ة .يتحوّل املعرض

م�ن حدث ثق�ايف إىل م�كان لع�رض الكتب،
بعي�دا ً عن الخط�اب املتوّرم ال�ذي يلجأ إليه
القيّمون عىل املعرض .ما يؤدي إىل مضاعفة
غربة التظاه�رة الثقافية عن مدينة بروت،
زمنا ً وواقعاً ،ومضاعفة النقص الذي يعاني
منه يف نشاطاته وبرنامجه .يستمر املعرض
يف تك�رار أهدافه املحلي�ة واإلقليمية ،كما لو

أنه انقطع ع�ن األحداث من�ذ العام املايض،
ول�م يع�رف أن البل�دان العربي�ة الت�ي يريد
إلش�عاعه الثق�ايف أن يص�ل إىل مجتمعاتها،
قد ابتع�دت عنه بأحداثه�ا وتركته يف عزلته
البروتية ،ينتظر الزائرين كي يجولوا داخله،
ثم يخرجون منه إىل زمنهم القايس والغريب
عنه.
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كاظم القرييش :لقمة العيش تعني مزيد ًا من تأجيل احللم
أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد
ال يرى الفنان كاظم القرييش أن دخوله الوس�ط الفني
كان سهالً ،ووصف طريقه للسلوك بهذا االتجاه بأنه
مفروش باألشواك واملصاعب ،ومازال.
وق�ال القري�يش يف مقابلة م�ع (املس�تقبل العراقي)
إن كف�اح الفن�ان من أجل لقمة العي�ش يجعله يغض
النظر ع�ن أحالمه وطموحاته ،ويج�د الفنان املعروف
أن املدة التي يش�هد فيها الوس�ط الفني املحيل شحا يف
األعم�ال "كآبة ال مفر منها" ،بحس�ب تعب�ريه ،وهذا
نص الحوار.
ه�ل تعت�رب أن طريق�ك كان مفروش�ا
•
بالزهور؟
أبدا ،بل كان مفروش�ا بالشوك والصعاب..
ومازالت هذه األشواك تدمي قدمي حتى اليوم.
كيف ترى زحمة األعمال يف وقت محدد؟
•
ال تعن�ي يل ش�يئاً ..ألن�ي يف كل األحوال لن
اعمل يف أكثر من عمل واحد يف الوقت نفسه.
مرحلة (الس�بات) التي تكون مجربا عليها
•
ماذا تعني لك؟
كآبة ال مفر منها.
التشاؤم هل تجده يف قاموسك الفني؟
•
حينما انظر إىل الوضع يف بلدي من مختلف
جوانبه أجدني متشائما جدا حتى عى الوضع الفني.
متى تخفت حدة النجومية عندك؟
•
حينم�ا ال أج�د هذه املحبة م�ن الناس ويف
عيونهم.
الحصاد املهم الذي مازال يف ذاكرتك؟
•
 حص�اد (س�نوات م�ن الن�ار) يف متاه�ات أزق�ة(الدهانة).

* متى تكره نفسك والفن أيضاً؟
 حينم�ا أكون عاج�زا عن فعلم�ا أري�د،

وأكره
ا لف�ن
حينم�ا
الك�م الهائل م�ن النفاق
أجد هذا
والغرية السلبية.
لقمة العيش ماذا تعني لك كفنان عراقي؟
•
� ان اؤجل الكثري من االحالم والطموح.
النجومية ماذا تعني يف مفهومك؟
•
� ان ت�يضء كل م�ا حولك ..وان تس�تلف قبل نهاية كل

شهر حتى تكون بمستوى معني يف العراق!!
اىل اين يأخذك الطموح يف الوضع الراهن ؟
•
� اىل البحث الدائم عن الالجدوى.
من يكرهك ؟
•
� كل اع�داء النجاح والتافهني املحس�وبني نقاطا
عى الشمال.
• من يحبك ؟
� كل الذين أحبهم.
• ه�ل فك�رت يوم�ا يف ان تغ�ادر الوس�ط
الفني؟
� يف النهاية كلنا نغادر.
• اخر عمل توقفت عنده؟
� اعمال الش�باب يف مهرج�ان بغداد الدويل
ملرسح الشباب.
الجديد يف القابل من األيام؟
•
� هن�اك الكثري م�ن املش�اريع  ...ولكنها
تبقى مشاريع.
كيف تتعامل مع معجبيك؟
•
� باحرتام ومحبة اكث�ر مما يعاملوني
بها  ..النهم وجودي.
ه�ل ان�ت ن�ادم ع�ى الفرصة
•
التي سنحت لك عربيا وكنت مشغوال
ومرتبطا بعمل محيل؟
� ان�ا اؤم�ن تمام�ا انن�ي لن أن�ال اال ما
س�عيت ...والحمد الل�ه عى كل يشء  ...ول�ن اندم عى
التزامي االخالقي بعميل املحيل.
اخ�ريا  ..اذا خ�ريوك ان (ت�رسق) يف ه�ذه
•
الظروف فما الذي ترسقه؟
� "ارسق" كل ما رسقه لصوص الس�لطة منذ تأسيس
الدول�ة العراقية وحتى اليوم  ..واعيده اىل هذا الش�عب
املتعب واملظلوم.

دومينيك :معجب أجرى عملية جتميل حلبيبته لتشبهني
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يف الوق�ت ال�ذي انزعجت فيه من س�خرية الفنان باس�م فغايل ع�ى النجمة اللبنانية إليس�ا لعدم
إنجابه�ا طفالً متطرقا ً إىل كرب س�نها ،أعربت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني عن اس�تيائها من
تجاهل إليسا لها يف إحدى الحفالت.دومينيك روت تفاصيل املوقف قائلة" :إليسا تجاهلتني يف إحدى
ّ
تس�لم ّ
عيل ،علما ً أنني كنت حجزت
الحف�الت ،وقد أخربت صديقة لها أنها تعمّدت أن تتجاهلني ولم
ّ
طاول�ة  V I Pأمام املرسح مبارشة .وقال�ت لصديقتها إن الفنان وائل كفوري الذي غنى بعدها رحّ ب
بي".وردا ً عى هذا املوقف وجهت دومينيك رس�الة إلليس�ا قالت لها فيها" :أقول لها ليست «شطارة»
ما أقدمتِ عليه ،واإلنسان يظهر كم هو متصالح مع نفسه عندما يعرتف بوجود اآلخر أمامه ،وأريد أن
أكشف هنا عن اتصال أجراه معي أحد املعجبني بي ،حيث ّ
أكد يل أنه أحبّ إحدى الفتيات من ذوات الشعر
األسود ألنها تشبهني .ثم ،أجرى لها عمليات تجميل لتشبهني أكثر ،وليشعر أنه قريب مني".

السلطان سليامن يقع فريسة للميكروفونات!
بمج�رد وصوله لحفل الذكرى العرشين إلطالق مؤسس�ة الوطنية الرتكية لحماية األطفال املحتاجني يف تركيا،
الرتكي خالد أرغنش الشهري ب�«السلطان سليمان» يف الوطن العربي فريسة يف مصيدة ميكروفونات
وسائل اإلعالم التي كانت يف انتظاره.
الس�لطان س�ليمان لم يحرض للحفل بمفرد ،بل ش�اركه عدد من نجمات املسلسل الرتكي
الشهري «حريم السلطان» ،وأبرزهم؛ املمثلة الرتكية نور فتح اوغلو الشهرية ب�«السلطانة
ناهد دوران» ،واملمثلة الرتكية نبهات جهري الش�هرية ب�«السلطان األم».ممثلو وسائل
اإلعالم انهالوا عى خالد أرغنش ملعرفة رأيه يف هجوم رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب
أردوغان عى مسلس�ل حريم الس�لطان ،وخاصة دور خالد يف املسلس�ل ،حيث يجسد
شخصية السلطان سليمان القانوني.

من املرأة التي يفضلها
الرباعي ؟
كش�ف املط�رب التون�ي صاب�ر الرباعي ع�ن أنه ال
يشجع ولديه «صفاء واسالم» عى اقتحام مجال الفن،
واصفا ً الفن يف العالم العربي ب�«العفن» ألنه يقوم عى
طرق ملتوية وقرارات خاطئة.ويف الوقت الذي يس�تمتع
فيه الرباعي بنجومية عربية كبرية ،أكد أن الشهرة حدت
من حريته ،حتى أنه لجأ كثريا ً إىل الس�فر حتى يس�تمتع
بحريت�ه م�ع أبنائه.أحد مدربني الربنامج العربي األش�هر
حاليا ً  The Voiceكش�ف عن مواصفات املرأة التي يفضلها
قائالً إنه إنسان عادي لديه صورة معيّنة للمرأة التي يحبها
وه�ي أن تك�ون مفعم�ة باألنوثة نظيف�ة الفك�ر ومتحليّة
ّ
بالصرب والهدوء.

اليسا تعلن مشاركتها يف «»X-Factor

أعلنت الفنانة اليس�ا عن مشاركتها رسميا ً يف لجنة تحكيم برنامج “ ”X-Factorالكتشاف املواهب ،وقالت يف
مجموعة تغريدات عرب حسابها الخاص عى موقع التواصل االجتماعي “تويرت”:
”بع�د الكثري من التفك�ري و التفكري ،أخذت قراري بامليض قدما يف تجربة جدي�دة ،مغامرة جديدة…”وأضافت”:
سأكون عضوا ً يف لجنة تحكيم برنامج هواة وليس أي برنامج انه .”The X-Factor
وبدأ اعضاء اللجنة التحكيمية يف برنامج الهواة " "the X-factorبالكش�ف عن هويتهم ومش�اركتهم يف الربنامج.
وبعد الفنانة اليس�ا والفنانة كارول س�ماحة والفنان وائل كفوري ،اكتملت اللجنة بإعالن مشاركة الفنان حسني
الجسمي معهم يف الربنامج.
وقامت الفنانة كارول س�ماحة بنرش صورة تجمع أعضاء اللجنة التحكيمية ،كما
دعت معجبيها إىل حضور تصوير الربنامج.
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نجامت فشلن يف احلب :ما زلنا
بغداد /وكاالت
من الصعب أن تعرتف املرأة بفشلها يف الحب ،والسبب هنا
واض�ح ،وهو الكربياء ..فكرامة املرأة تأبى عليها أن تعرتف
بهذا الفش�ل ،ثم إن أغلب قصص الحب الفاش�لة ترتك آثارا
يف هذه امل�رأة املحبة ..لهذا تفضل النس�اء عدم الحديث عن
تجاربهن الفاشلة يف الحب.
هذه هي القاعدة عند املرأة ،وهذه القاعدة نفس�ها قد تصبح
أش�د وطأة يف حالة النجم�ات ..فالنجمة ش�خصية عامة ،فهي
جميل�ة ومش�هورة ويتمناها كل الرجال ..فمن ه�و الرجل الذي
تخوض معه النجمة قصة حب ،ثم تنتهي بالفشل؟!
لهذا ال تعرتف النجمات أبدا بفش�لهن يف أي قصة حب..
إال م�ا ندر! وما ندر قد يتمث�ل يف قليالت جدا

م�ن النجم�ات
اللوات�ي امتلك�ن
الش�جاعة ع�ى
االع�رتاف بأنه�ن

خض�ن قص�ص
حب ول�م ينجحن
فيه�ا .وأي�ا كان
األم�ر ،فالنتيج�ة
أننا بص�دد حاالت
م�ن الفش�ل يف
الح�ب ..وهن�ا
بع�ض اعرتاف�ات
النجم�ات يف هذه
التجربة.
منة شلبي
تع�رتف النجم�ة

الش�ابة من�ة ش�لبي أنها
فش�لت يف أكثر م�ن قصة
ح�ب عاش�تها ،لك�ن هذا
كان يف ف�رتة مراهقته�ا،
فه�ي ت�رى اآلن أن تل�ك
القص�ص ل�م تك�ن حب�ا
حقيقي�ا وأنه�ا تش�عر
حاليا بهذا بعد أن نضجت
مش�اعرها ،له�ذا تتمن�ى
ان يح�دث ه�ذا اآلن ،وأن
تعيش حب العمر كله الذي
يكلل بالزواج من اإلنس�ان
ال�ذي تحبه .وم�ن ثم فإن
االرتباط واس�تمرار حبها لشخص معني سيعني بالتأكيد أن هذا
الح�ب هو الحب الحقيقي وإنها عندما تش�عر بوجود هذا الحب
ستعلن عنه ،وبالتايل فإن كل شائعات الحب التي أثريت حولها يف
الفرتة األخرية لم تكن حقيقية.

مي ع
منذ فرتة اعرتفت النجم
عاش�ت قصة حب قوية
الفش�ل يف حبه�ا الحقي
كبريا وكان له تأثري ش�د
أن تتجاوز آثار فشلها يف
عملها الفني ومنحه كل
حت�ى أصبحت ال تنش�غ
يعد لديها أي وقت لتعيش
وتؤكد مي أن هذا الفشل
الحب من حياتها ،فال ي
مثل هذا القرار .وأشارت
قصص حب فاش�لة ،ثم
أخرى ،لهذا فه�ي يف انت
أجمل وأجمل تعيشها م
نريمني
بعد أن كانت الفنانة نري
أنه�ا تعيش قص�ة حب
أنه س�بق أن عاشت قصة حب انتهت
ألس�باب مختلفة ،لكن هذا الفش�ل لم
يجعلها تتخذ موقفا من الحب ،إنما ع
الحب من جديد عندما تجد اإلنس�ان ا
بهذه العاطفة .وقالت إنها عندما تج
حبها للدنيا كلها ولن تخفي هذا الحب

رانيا يوسف
تس�عى الفنانة رانيا يوسف دائما إىل
حياتها الش�خصية وإحاطتها بأس�ال
يف إحدى املرات القليلة والنادرة أنها ع
فيها ،وإن كانت تفضل أال تستخدم ك
لم تس�تمر ألس�باب مختلفة .وهي تع
جدي�دة يف حياتها وان كانت تحن اىل ه
تعيشه دائما ،ألنها تس�عد عندما تكو
أن عثوره�ا عى الحب الحقيقي يف هذ
بس�بب انش�غالها الدائم يف أعمالها ال
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نجم��ة تلفزي��ون الواق��ع كي��م
كارداش��يان خ��ال افتتاحه��ا
متجرا في الكويت بداية األسبوع
ً
بعدما أثي��ر الجدل حول زيارتها
لإلم��ارة العربية وس��ط اعتراض
برلمانيي��ن كويتيي��ن ،يذك��ر أن
النجمة األميركي��ة تصدرت أول
بحثا على
من أمس النجوم األكثر ً
شبكة االنترنت.
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هارف يدخل بانوراما الحضارة
ضمن فعالي�ات بغداد عاصمة للثقافة العربية ،يجري الفنان والكاتب الدكتور حس�ني
عيل هارف مع مجموعة من نجوم املرسح العراقي تدريباته عىل أوبريت مرسحي شعري
اس�مه بانوراما الحضارة للش�اعر محمد ع�يل الخفاجي وهو من إخ�راج الدكتور عقيل
مهدي.
ويش�ارك يف التمثي�ل كل من خالد احمد مصطفى ود .جبار خم�اط ود .كريم عبود وجمالو
خماط ومحمد مطرش ود .ميثم خطاوي ومجموعة أخرى.
بق�ي أن نعل�م أن الفنان حس�ني ع�يل ه�ارف كان يف آخر عمل مرسحي ش�ارك في�ه عنوانه
"االسكايف" وهو من تأليف الدكتور عقيل مهدي.

أمل خضير تتهيأ لجديدها:
متحمسة للظهور مع مطربة شابة
تعتزم الفنانة أمل خضري تسجيل ألبوم غنائي جديد من إنتاج وزارة الثقافة بغية املشاركة يف مهرجان بغداد عاصمة
الثقافة العربية لعام.2013وحول ما إذا كانت تنوي أن تغني مع مطربة شابة قالت خضري لوكالة أنباء محلية "يشء
رائ�ع أن اظه�ر بدويتو غنائي مع إحدى املطربات الش�ابات كون هذه األعمال الغنائي�ة الثنائية تريض أغلب
الرشائ�ح االجتماعية لدمجها أصالة املايض الجميل بحداثة العرص يف إطار فني راق".وأضافت :أنها ال
تضع رشوطا ً يف صوت املطربة الش�ابة التي ستش�اركها العمل ،لكنها حريصة عىل
أن يكون هناك تطابق صوتي وتقارب يف اللون الغنائي بينهما يف
حال تم تهيئة الظروف املناسبة لهذا العمل.
لك�ن الناق�د الغنائي س�تار ن�ارص نفى
وج�ود أي عالقة بني املطربني الش�اب
وجيل الرواد لألغنية العراقية.
وقال نارص أمس الثالثاء "إن العالقة
منفصلة بني الجيلني لوجود فارق
ثقايف كبري بينهما ونادرا ما نجد
مطربا شابا يكتب ويقرأ نصا أو
يعزف عىل آلة العود" ،مبينا ً انه
صار يجهل ما يريده املطربون
الش�باب حت�ى يب�دأوا بغن�اء
الكلم�ات الرصين�ة ويحرتموا
الجمهور من خاللها".
وتاب�ع :إن م�ا زاد األمر س�وءا
وجع�ل أغل�ب املطرب�ني ال�رواد
يبتعدون عن الوس�ط الغنائي
اإلنت�اج عنهم ،إضافة إىل
ه�و ع�زوف رشكات
الضائقة املالية التي تحارص أغلبهم.

نحرتم التجربة ونريد تكرارها

عز الدين
مة الشابة مي عز الدين أنها
ة انتهت بالفش�ل ،وأن هذا
يقي األول س�بب لها جرحا
ديد فيها ،وإنها اس�تطاعت
يف حبها من خالل تركيزها يف
ل وقتها وتفكريها وجهدها،
غل اآلن بأي يشء غريه ،ولم
ش قصة حب جديدة.
ل لم يجعلها تلغي موضوع
يوجد أحد يستطيع أن يتخذ
ت إىل أن أغلب الناس عاشوا
م اس�تطاعوا أن يحبوا مرة
تظار نصيبها مع قصة حب
مستقبال.
ني الفقي
ريمني الفقي تنفي باستمرار
ب ،اعرتفت من�ذ فرتة قصرية
ت بالفشل ،أو أنها لم تستمر
م يكن له تأثري سلبي عليها
عىل العكس تتمنى أن تعيش
الذي يمكن أن تشعر نحوه
جد هذا اإلنس�ان ستعلن عن
ب أو تنكره أبدا.

ف
فرض خصوصية تامة عىل
الك ش�ائكة ،لكنها اعرتفت
عاش�ت قصة حب وفش�لت
كلمة الفشل ،فهي تؤكد أنها
عيش حاليا بدون قصة حب
ه�ذا الحب كثريا وتتمنى أن
ون يف حالة حب .لكنها ترى
ذا الوقت لم يعد أمرا س�هال
لفنية ،اال انها لم تفقد األمل

يف العثور عليه.
إيمان العايص
تع�رتف الفنان�ة إيم�ان العايص بأنها عاش�ت قصة ح�ب كللت
بالزواج انتهت بالفش�ل ،وأنها عق�ب خروجها من هذه القصة،
ش�عرت بأنه�ا ل�ن تس�تطيع أن تح�ب م�رة أخ�رى ،ألن الحب
الحقيقي ال تس�تطيع أن تجده بس�هولة أو تصادفه باستمرار.
لكنها اكتش�فت بعد ذلك أن الحياة ال يمكن أن تس�تمر من دون
الح�ب ،وقال�ت ايمان ان عىل كل إنس�ان أن يس�تفيد من أخطاء
وأس�باب فشل أي قصة حب عاش�ها أو يعيشها حتى ال يكررها
يف حبه الجديد ،لهذا س�تحرص عىل ذل�ك حتى تنجح قصة حبها
الجديد!
مادلني مطر
بينم�ا تق�ول املطربة مادل�ني مطر إن "الحب موج�ود لدي بكل
معاني�ه بداي�ة م�ن حب األوط�ان العربي�ة ،وحتى ح�ب أرستي
وأعش�ق األطف�ال ،أم�ا الح�ب ال�ذي يعن�ي االرتب�اط برجل فال
أس�تطيع الحديث عنه اآلن ،ولكنى أستطيع القول
إنه موجود ،أما الزواج فهو قسمة ونصيب ويشء
خارج عن إرادتي".
وعن أنب�اء زواجها من أحد رج�ال األعمال قالت:
"ك�ذب كل ما يق�ال يف هذه الناحية لقد س�معت
هذا الكالم يف س�ؤال صحفي قبل ذلك وقال يل هذا
الصحفي أنني رصحت بأنني لن أتزوج سوى من
شخص ثرى وهذا لم يحدث ولم أرصح بذلك ألنني
لم أتزوج ولن أتزوج إال من الش�خص الذي يهواه
قلبي ألن الثراء ليس كل يشء".
هيفاء وهبي
وعىل الرغم من انفصال الفنانة هيفاء وهبي عن
زوجها أحمد أبو هش�يمة مؤخرا إال أنها قالت أن
باق بيننا ،لكن هذا ال يربر فش�لها يف تجربة
الحب ٍ
الحب.
وقال�ت هيفاء قبل أي�ام يف حديث لوس�ائل إعالم
عربي�ة أنه�ا وطليقها أحم�د أبو هش�يمة اختربا
العدي�د م�ن التحديات الت�ي تمكنا م�ن مواجهة
الكث�ري منه�ا وع�دم تخط�ي البعض اآلخ�ر .وإذ
أش�ارت إىل أنهما اتفقا عىل إتمام معامالت الطالق

مــن هناك

به�دوء ،أك�دت أن الح�ب بينهم�ا ل�م ينته،
وطلبت عدم فربكة األخبار عىل لس�انها.
كم�ا توجه�ت بتحي�ة إىل معجبيه�ا
واألصدقاء والصحاف�ة التي دعمتها
إىل حد كبري.
غادة عبد الرازق
وبع�د أيام من حادث�ة طالق وهبي
وزوجه�ا فوج�ئ الوس�ط الفن�ي
بط�الق غ�ادة مع االعالم�ي محمد
فود وع�ىل الرغ�م من تأكي�د غادة
ع�ىل أن الح�ب موج�ود بينهم�ا،
ونف�ت كل الش�ائعات الت�ي أثريت
حول عالقتهما ،لك�ن قرار الطالق
والفش�ل يف الح�ب ه�و من تس�يد
املوقف يف النهاية.

بطل هاري بوتر يعترف بإدمانه
أعرتف بطل سلسلة أفالم هاري بوتر الشهرية الفنان الربيطاني دانيال
رادكلي�ف أنه أدم�ن الخمر يف
س�ن العرشين حي�ث دخل يف
ظلم�ة ش�ديدة وظ�ل يرشب
الخمور وأدمن الكحول ،مشريا
إىل أن س�بب ذلك ه�و ُحرمانه
من الطفولة الطبيعية بس�بب
الش�هرة ،وه�و ما تس�بب يف
حال�ة الظلمة التي تملكته ،إال
أنه تغلب عليها يف النهاية.
وقد أك�د أن�ه ص�ار اآلن أكثر
تهذيب�ا واهتمام�ا باآلخرين،
خاص�ة بعد م�روره بتجارب
كثرية يف س�ن صغ�رية ال تتاح
ملن هو يف مثل سنه.
وأشار إىل أنه فعل العديد من األمور التي يقدم البالغني عىل فعلها وهو
يف سن صغرية ،مثل إدمان الخمور ،والظهور عاريا عىل خشبة املرسح،
وأكد رادكليف أنه أقلع عن إدمان الخمور يف سن  20سنة ،وظهر عاريا
عىل أحد مسارح برودواي يف سن ال�.17

روب :ريتا أورا خانتني مع  20رجال
انفصل�ت املغنية الربيطانية ريتا أورا عن حبيبها ،نجم تلفزيون الواقع
األمريكي روب كاردش�يان ،شقيق
النجمة كيم كاردشيان.
وذكرت صحيفة (الصن) الربيطانية
أول م�ن أم�س أن ريت�ا أورا وروب
كاردشيان انفصال األسبوع املايض
بعد صعوبات واجهاها يف عالقتهما
بسبب جدول أعمالهما املزدحم.
وق�ام كاردش�يان بإزال�ة أورا عىل
الئحة األش�خاص الذي�ن يتتبعهم
ع�ىل موق�ع (تويرت) ومح�و صور
جمعتهما معاً.
ول�م يكت�ف بازالته�ا ع�ن توي�رت
ب�ل هاجمه�ا بتغريدت�ني
صادمتني،كت�ب ب�االوىل ":
كيف المرأة مش�غولة جدا ً
تح�اول ب�دء مس�ريتها
الفنية لديها الوقت ان
تك�ون م�ع مجموعة
م�ن الرج�ال وهي يف
عالقتها".
ويف تغري�دة ثانية كتب
روب " :خانتن�ي عىل ما
يقرب مع  20رجل يف حني
كن�ا معاً ،لك�ن أعني 20؟!
غ�رد يف الس�اعات األوىل من
صباح يوم االثنني.
وبع�د م�رور  30دقيق�ة قام
روب بحذف تغريداته.

نيكوالس كيدج إلى
الصين قريب ًا
م�ن املق�رر أن يتوج�ه
املمث�الن نيك�والس
وهاي�دن
كي�دج
كريستنسن اىل الصني
يف شهر نيسان املقبل
لب�دء تصوي�ر فيل�م
"املنبوذ" ،الذي يلعبان
بطولت�ه ،ويخرجه نك
باول.
ولع�ب النج�م نيكوالس
كي�دج بطول�ة فيل�م
«املنب�وذ» ،م�ن س�يناريو
جيمس دورمر.
هاي�دن
وتلع�ب
كرستنس�ن البطول�ة
أم�ام
النس�ائية
نيك�والس كي�دج يف
الفيل�م ،ال�ذي ت�دور
أحداث�ه يف الص�ني يف
القرن العارش امليالدي،
ويحكي قصة محارب،
يري�د أن يكف�ر ع�ن
س�يئاته بإنقاذ إحدى
األمريات.
ول�م تع�رف حتى اآلن
األدوار التي س�يلعبها نيكوالس كيدج،
وهايدن كرستنس�ن ،وليس بالرضورة
أن يجس�د نيكوالس ش�خصية املحارب،
فيمك�ن أن يجس�د دور رج�ل ال�رش يف
الفيلم ،ولكن األكثر احتماالً هو أن تلعب
هاي�دن كرستنس�ن دور األم�رية الت�ي
سينقذها هذا املحارب املجهول ،وربما
يقع يف حبها أيضا.
ومن املق�رر البدء يف تصوي�ر الفيلم
الع�ام الق�ادم يف ح�دود ميزاني�ة
مخطط�ة له تبلغ  25مليون دوالر
أمريك�ي ،ونتوق�ع بالطب�ع أن
تصور مش�اهده ب�ني أحضان
الطبيع�ة الخالب�ة يف الجب�ال
والغاب�ات الصيني�ة ،وربم�ا
أيض�ا ح�ول س�ور الص�ني
العظيم.
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التســـــول ..ظـــاهرة بـــال أفـــق حــــل
امل�ستقبل العراقي  /التحقيقات
ّ
وكأنه�ا ظاهرة ب�ا حل ،تخف نس�بيا ً إال أنها
س�رعان م�ا تع�ود إل�ى العل�ن بأع�داد تفوق
السابق وبانتشار أوسع في مختلف المناطق.
ويبق�ى التس�ول متفوق�ا ً عل�ى كل البرام�ج
واإلج�راءات األمني�ة واالجتماعي�ة التي ُتنفذ
للح�د م�ن الظاه�رة ،بالرغ�م م�ن كث�رة تلك
البرامج وأهميتها في م�كان ما ،ولكن ما من
يد استطاعت ان تكون األقوى ،وها هم الكبار
والصغار يجوبون الشوارع متسلحين بروابط
الش�فقة والرحم�ة ،للضغ�ط من أجل كس�ب
المال.
متس�ولة تمس�ك بيده�ا نماذج آلي�ات قرآنية
صغي�رة مطبوعة ،وأخرى تجلس على األرض
مفترش�ة باب مصل�ى تنعى عجزه�ا وتدعى
لم�ن يعطيه�ا أن يعافي�ه مما ألم به�ا ،وثالثة
فت�اة ش�ابة ال تتع�دى الرابع�ة عش�رة تق�ف
أم�ام  -ف�ي أناقة ال تتس�ول  -مرتدي�ة عباءة
س�وداء وطرح�ة س�وداء مط�رزة تص�ل إلى
منتصف رأس�ها وال تتحرك من مكانها فتبدو
كمس�تعرضة ال متس�ولة ،إذن فال�كل ي�ؤدى
دوره في مكانه حس�ب التعليم�ات ،كما لفت
انتباهنا منظر لفتاة تبدو في الخامسة عشرة
تنام عل�ى األرض وبجوارها طفله�ا ! أما عن
أغرب المشاهد فكانت لمتسول ي ّدعي أن قدمه
مبت�ورة ويجلس على كرس�ى متح�رك إال أنه
عندما صرخ أحدهم بوجود البلدية والش�رطة
وجدته يقف مهروال.
الت�سول طق�ش ينتع�ش
«ارضيني ربنا يرضيكي»! ..طقس آخر ينتعش
في هذا الموسم
تحد ي�د ا ،
مترجم�ا ف�ي
كلم�ات البد أن
تس�معها كلما
اقترب�ت م�ن
عتبة مق�ام أو
س�وق أو مرآب
نق�ل ،من أناس
شحاذين ليسوا
س�وى أصف�ار
ف�ي أرص�دة
الكب�ار -الذين تولوا توزيعه�م في التقاطعات
واألسواق وعند المساجد.
فراكبو الس�يارات التي قادها قدرها ألن تنزل
لتتس�وق أو تدخ�ل محا تجاري�ا يلتف حولها
المتس�ولون كقطعة س�كر ،في منظر يوحي
باالش�مئزاز عندم�ا يقت�رب من�ك م�ن يتاجر
بإعاقته ليس�تدر عطفك ولتمنح�ه المزيد من
المال ..هذه المهنة المليونية «التس�ول» التي
يعم�ل به�ا المحترفون ممن تراه�م مبعثرين
ف�ي الميادين على اختاف أش�كالهم ال نعرف
م�ن ينثرهم ووفق�ا ألية خط�ة أو متى تكون
صفارة اإلنذار للعودة إلى مخبئهم ؟
تتك�رر األس�ئلة وتب�دو اإلجاب�ات الرس�مية
متش�ابهة ،أما النتيجة فواحدة "ما من ش�يء
تغيّر ،ولن يتغير فثمة خلل ما ُيوجب المعالجة
الجذري�ة" .ويقف األش�خاص حائرين ما بين
مس�اعدة مالية بس�يطة لمتس�ول ،وبين من

يرفض مس�اعدة ش�ابة أو صب�ي صغير على
الحم�اس عل�ى خط�أ يرتكب�ه بتوقي�ع كبار
أجبروه على ذلك الفعل.
حم�ات كثي�رة للح�د م�ن ظاه�رة التس�ول
تنظمه�ا وزارة الش�ؤون االجتماعية ،إضافة
إل�ى ما تقوم به
الق�وى األمنية
لما حقته�م
والقب�ض عل�ى
عصا ب�ا ت
،
تش�غيلهم
و ُيض�اف إليه�ا
جهود المجتمع
ا لمد ن�ي
و ا لجمعي�ا ت
األهلي�ة الت�ي
تختص بشؤون
الطفل تحدي�داً ..مجتمعة تض�ع اإلصبع على
الج�رح ،ولكنه�ا ال تزي�ل الوجع ،تبيّ�ن الخلل
ولكنه�ا ل�م تس�تطع أن تكون ق�وة ضاغطة،
فزلّت قدمها في اختبار المعالجة الجذرية.
م�ساعدة حقيقية
مما ال ش�ك في�ه ّ
ان أعداد المتس�ولين ازدادت
ف�ي اآلونة األخيرة ،ولم تعد أماكن تش�غيلهم
محصورة بمناطق اعتاد الناس على وجودهم
فيها .لم تعد الوجوه ذاتها ،هي كثيرة بأشكال
متنوع�ة وبوس�ائل تقليدي�ة ومس�تجدة بات
الن�اس على علم بم�ن يقف وراءه�ا .ولم تعد
مظاه�ر الش�فقة دافع�ة للش�خص لتقدي�م
مس�اعدة ،بل بات الناس "يشمئزون" حقيقة
من رؤية شابة أو شاب في مقتبل العمر قادرين
على العمل ،يقفان لطل�ب المال .اعتادت ريما
على مس�اعدة بعض المتسولين في الشوارع،
تقول أنها تحزن لحالهم وبخاصة هؤالء الذين

حمالت كثيرة للحد من ظاهرة
التسول تنظمها وزارة العمل
والشؤون االجتماعية ولكن دون
جدوى

ال تتج�اوز أعمارهم العش�رة أع�وام" .ولكن
الي�وم ،صرت امن�ع بصري عن النظ�ر إليهم،
فه�م أصحاء وأقوياء البنية ،م�ا الذي يمنعهم
ع�ن البحث عن عمل ،وع�دم بقائهم مرتهنين
ألش�خاص مهم�ا كان�ت صل�ة القراب�ة بهم،
إلجباره�م على
التسول" .لميرنا
نظ�رة مختلفة،
تعت�رف إنه�ا
قاس�ية بع�ض
الش�يء على حد
قوله�ا" ،أوالً
ه�م أش�خاص
غير لبنانيين ،لم
أس�اعدهم ،أفا
تسعهم شوارع
باده�م ليأت�وا
إلين�ا .ثم�ة كثي�رون يحتاجون إلى مس�اعدة
حقيق�ة ،نس�تطيع أن نكون إل�ى جانبهم ،أمّ ا
هؤالء األطفال فعلى حكومات بادهم أن تنظر
في شأنهم ،وتؤمن لهم المأوى والمأكل".
مهنة وتنظيم !!
بات التسول مؤخرا ً مهنة ،ليس باستطاعة أيا
يكن أن يمارس�ها ،فلها متطلباتها و"ناسها"،
على حد قول احد األش�خاص المتسولين" ،لو
وجدنا عما آخر ،لما كنا اشتغلنا في الذل ،هي
الدنيا التي ضيقت بنا الس�بل ،ولم تعد تس�مح
لن�ا بالعيش .ولك�ي نأكل نتس�ول" .يقول انه
يعم�ل ضمن مجموعة متنوع�ة" ،هناك ثاثة
يديرونه�ا حس�ب المناط�ق التي تت�وزع على
المرائ�ب ،يأخذون اإلنت�اج اليومي ويوزعونه
حسبما تقتضي الحاجة على العاملين .ولدينا
خمس نساء ،ثاث منهن مع أطفالهن ،إضافة
إلى عش�رين ش�ابا وفت�اة تت�راوح أعمارهم

بين الس�ابعة والخامس�ة عش�رة .كذلك تضم
المجموعة ش�خصين مقعدي�ن ورجا أعمى،
وه�ؤالء حقيقة يعانون من عاهات جس�دية،
وليس�ت م�ن أدوات العم�ل" .تعرض�ت ه�ذه
المجموعة مرارا ً إلى الماحقة من قبل القوى
األمنية" ،لكننا
غالبا ً م�ا نب ّدل
أماكن تواجدنا
إل�ى مناطق ال
حراس�ة أمنية
عليها".
اإعالة

التسول مهنة ال يستطيع أن
يمارسها أي ًا كان ،بل لها ناسها
وأماكنها !!

ما يشبه الطرحة الس�مراء ،لكنها تكشف عن
ش�عرها األبي�ض ليعل�ن عن دخ�ول صاحبته
إل�ى مرحلة الهرم إال أنه�ا رفضت التقاعد من
أج�ل ه�ذه الظاه�رة الغبية كما قال�ت لي بعد
ذلك ،يغطى إحدى عينيها «ش�اش طبي» يبدو
حديث الشكل ،تمسك بإحدى يديها حقيبة بها
الكثير من المصاح�ف الصغيرة واليد األخرى
تتكئ على عصا خشبية .من ثاثين عاما وهى
تمتهن التسول بدعوى أنها «تعيل يتامى» ،وال
أعرف إلى أي سن تعول هؤالء اليتامى! التقيت
بها ألتحدث معها إال أنها رفضت الكام  ،فقط
قال�ت دعون�ا وش�اننا نح�ن فق�راء ونريد أن
نعيش بالصدق�ات  ،وهل الصداق�ات حرام أم
تكسب بها اجر عند الله ؟
ت�سول اأم زكاة و�سدقة !؟
ولفت نظرنا أيضا وجود امرأة كبيرة في السن
وتض�ع نقابا على وجهها وهي ترتدي العباءة
وق�د افترش�ت الرصيف وهي تدعو متوس�لة
"س�اعدوني الل�ه يس�اعدكم"  ،فتقربنا منها
وقلن�ا لها هذه خمس�ة آالف دين�ار تأخذينها
ش�رط أن تحدثين�ا فقال�ت الل�ه يوفقكم ماذا
تريدون أقول ،ليس عندي شيئا أقوله أنا امرأة
عل�ى باب الله والل�ه الرزاق  ،ولك�ن بعد حين
قالت حسنا ،سأروي لكم قصتي لتقول
أنا الحاجة زهية من مواليد الكوت ،انتقلت إلى
الناصري�ة مع ابني الكبي�ر وزوجته وأوالده ،
لك�ن طردوني ،حتى ان زوجته باتت تخلق لي
يوميا مش�كلة ،ألنها تريد تك�ون هي صاحبة
البيت من غير شريك ،بعدما ربيته هو وأخواته
بع�د موت أبيهم ،المهم تركت البيت ومش�يت
عل�ى باب الله والناس وأوالد الحال يجودون
علي.
ويتصدقون
ّ
* منذ متى وأنت تتسولين ؟
سنة ،بعد موت "أبو
 -من ثاثين

الجه�ال " ،أوالدي تيتم�وا ،فخرجت للش�ارع
اس�تعطف الناس من اجل لقم�ة العيش وكان
أوالد الح�ال يس�اعدونني ،الن�اس كان فيها
خير في الس�ابق ،وكنت أكسب في اليوم أكتر
م�ن خمس�ة دناني�ر وربي�ت أوالدي وكب�روا
وتزوجوا.
* يعنى لديك مال؟
 تريد الحق ..أنا لو كنت أوفر كل الفلوس التييمنحه�ا الناس لي لكان مع�ي مبلغ كبير جدا
لكن ما العمل ،ما باليد حيلة كله يذهب ،بعدما
كبرت وعجزت اوالدي رموني في الشارع .
*ولماذا ما زلت تتسولين ؟
 أنا ال أتسول  ،هذه زكاة كل واحد عن صحتهوعافيته ،وأنا اآلن اصرف على نفسي ،فالعاج
لوحده يكلف ذاك المبلغ.
*وماذا تأكلين ؟
الموج�ود ،ب�س ربن�ا يديمها نعم�ة ،غيرنا ال
ينعم بنصفها .المهم مكان يحمينا
*وكم تكسبين في اليوم ؟
 حوالي س�بعة آالف وأحيانا عشرة وفي أياماقل  ،المهم مستورة والحمد لله!،
عمليات كر وفر !
إذاً ،ه�ي عملي�ات ك�ر وف�ر بين المتس�ولين
والق�وى األمنية ،لم تس�تطع األخيرة ردعهم
بالرغ�م م�ن جه�ود ملحوظ�ة خ�ال فترات
متباع�دة .وتبق�ى اإلش�ارات ذاته�ا ،تحتضن
مجموع�ات مختلفة غالبا ً ما تتش�اجر في ما
بينها ،لتضاف إلى المأس�اة مأساة جديدة ،في
ظل ظاهرة تبدو عصية على الحل.

يتامى !!
س�يدة تبدو بالفع�ل األكبر
س�نا بالنس�بة للمتسوالت
المتواج�دات عل�ى طريق
س�وق حن�ون ف�ي بغداد
كما يبدو عليها آثار زمن
تمتع�ت في�ه بالصح�ة
والب�أس بينم�ا اآلن
فكأنما هدتها السنون،
فمامحه�ا قاس�ية
ونبرته�ا قوي�ة إال أن
هذا ال يمنع استكانتها
عن�د طل�ب الم�ال ،
فه�ي س�يدة عج�وز
تبدو ف�ي الس�بعين
م�ن عمره�ا ترتدي
جلبابا أسود فضفاضا وعلى رأسها

الناس ومواجهة الكاميرا

الهروب من وسائل اإلعالم ..يكشف النقاب عن شخصية مقموعة
حتقيق /م�سطفى �سنون كرمي

الكثير منا يعلم حجم الصراع النفسي والتوتر
العصبي الذي ينتابه عند مواجهة ذلك الغول أو
الوحش الكاس�ر الذي يدع�ى الكاميرا ليتجرع

الش�خصية كم�ا أن�أى بنفس�ي ع�ن الظهور
الهامش�ي او الكمبارس�ي ,فان�ا أجد نفس�ي
وطموح�ي أكب�ر من ه�ذا النوع م�ن الظهور
فأج�د الكتابة والقل�م الوس�يلة المفضلة في
التعبير عن نفسي".

بذلك األمراض والعلل النفس�ية التي هي نتاج
طبيعي للتنش�ئة االجتماعية المعقدة والكبت
والقم�ع ال�ذي مورس وم�ازال يم�ارس ضد
الف�رد العراق�ي على مختل�ف الصع�د ،ابتداء
بمرحلة الطفولة وأسلوب التربية الفض الذي
زرعه فين�ا الخوف من ذواتن�ا ومن اآلخر
وتقييمات�ه ليصب ف�ي إنتاج ش�خصية
مقموع�ة ,وم�رورا بمراح�ل الدراس�ة
األولى االبتدائية الذي يقوم نظام التدريس
فيها على الكبت وتلقين وكبح جماح مش�اعر
الطفل وعدم فسح المنافذ الزمة التعبير عنها
بل بالعكس يجثون الطفل على ان يكون خاما
متفاعل متش�ابك اليدين ال
غي�ر
و
ينبس ببنت شفة كل هذا
أدى ال�ى
خل�ق
ش�خصيهة مهزوزة ومترددة وغير متعاطية
مع محيطها االجتماعي.
الهروب مثل الل�ش
أحد اإلعاميين المعروفين
تح�دث ع�ن مواجهت�ه

األول�ى للكامي�را
قائ�ا "هربت منها
كل�ص يبح�ث ع�ن
مخب�أ أمن م�ن هول
رعبه�ا ،وأن�ا أم�ام

الكاميرا أحاول
بش�تى الس�بل
ان أك�ون رابط
الج�أش م�ن
أج�ل الظه�ور
لمظه�ر
با
الائ�ق ،لك�ن
فوبي�ا الكاميرا
لم تفارقني على األقل في أيام عملي األولى.
األمر ذاته أش�ار له اح�د الصحفيين الذي رأى
انه اإلع�ام المرئ�ي ليس منطقت�ه المفضلة
التي يلعب بها حيث أشار الى "ان الكاميرا هي
من صميم اختصاصي ,ولكن شخصيا ال أملك
الرغب�ة في الظه�ور اإلعامي ولدي أس�بابي

اأ�سباب نف�سية
أم�ا الموظ�ف الحكوم�ي جعف�ر الموس�وي
والمتخ�رج من كلية األعام فل�ه رأي مخالف
فيرى أن ،الخوف من الكاميرا يعود إلى أسباب
نفسية فنحن نعيش الخوف من اآلخر الخوف
من النقد اآلخر والخوف من ظهور عيوبنا التي
تكش�فها الكاميرا فاألمر يتص�ل بعدم القدرة
ف�ي المصالح�ة
مع الذات ،فهناك
مناطق معتمة في
ش�خصيتنا وهذه
العتم�ة رس�مها
الكب�ار وأورثونا
تص�ورا بليدا عن
ذواتنا ".
المصور الصحفي
محم�د ن�وري
يقول ،أثناء العمل
"في إحدى المرات
كن�ت أع�د تقري�را
تلفزيوني�ا ع�ن مب�اراة منتخبن�ا والمنتخ�ب
األردن�ي ،كان هناك طالب يتحدث عن المباراة
بطريق�ة تحليلي�ة مبهرة ويش�ير إل�ى نقاط
القوة والضعف بطريقة احترافية فطلبت منه
أن يتحدث هذا ال�كام أمام الكاميرا ،ولكن ما
أن قمت بتش�غيل الكاميرا حتى أصبح يتلعثم

لدرج�ة أن�ه لم يتذك�ر أن المب�اراة تجمع بين
العراق واألردن وهذا دليل على خوف وارتباك
كبيرين".
عل�ي يون�س طال�ب أكاديمي�ة فن�ون جميلة
س�معية ومرئي�ة ي�رى ،أن ظه�وره األول لم
يك�ن باألمر الهي�ن ،حيث كان ملب�دا بالرعب
والخوف الكبيرين ،وتساءل يونس ربما تكون
المش�كلة عام�ة تكمن بالتنش�ئة االجتماعية
الس�يئة فأس�لوب التربية غير العصري تخلق
ف�ردا مقموعا ،فالصراخ بوج�ه طفل لم يبلغ
السادسة يعد جناية" .
ال�سخ�سية العراقية� ..سخ�سية مركبة
د .محس�ن الكتاني أستاذ أكاديمي في جامعة
بغ�داد تحدث عن هذه الظاهرة وأش�ار إلى ان
هناك خلا في التركيب الس�يكولوجي للفرد،
فالشخصية العراقية شخصية مركبة ومعقدة
حسب ما تناولوها علماء االجتماع سوى على
المس�تويين المحل�ي أو العالمي .واستش�هد
الكنان�ي بالعامة عل�ي الوردي ال�ذي تحدث
كثيراع�ن فوبي�ا الش�خصية وكذلك م�ا ذكره
المستش�رقون القوا اللوم على ضعف العاقة
العاطفية المبكرة الت�ي ترافق الطفل وصوال
إلى مرحلة البلوغ.
بينما ترى التدريسية في جامعة بغداد د .إرادة
" المش�كلة الحقيقية تكمن في بنية المجتمع
فهذه البنية ذكوري�ة بامتياز ،وهذه الذكورية
تحاف�ظ عل�ى ن�وع م�ن العاق�ات التراتبي�ة
المغلق�ة ،وبالتال�ي ال تس�مح بن�وع من هذه
العاقات التفاعلية المفتوحة ،وهذا كله يصب
في خلق ش�خصية مقموعة غير متفاعلة مع
وسطها".
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ثنائية ال�ستقطاب:

مآالت أزمة اإلعالن الدستوري في مصر
حممد ب�سيوين عبد احلليم

�سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية امل�سرية يف الآونة الأخرية ماآزق واإ�سكاليات عدة ،فال�سورة التوافقية التي
كانت عليها القوى ال�سيا�سية اإبان فرتة الثورة مل تعد هي احلالة النمطية ،بعد اأن �ساد ال�ستقطاب
بني اأطراف املعادلة ال�سيا�سية مع و�سول رئي�س جمهورية حم�سوب على التيار الإ�سالمي اإىل �سدة
احلكم ،وهو ما مثل اإ�سكال لدى التيار املدين مبختلف تكويناته
ً
حاضرة في كل
فأصبحت ثنائيلة المدني واإلسلامي
الملفلات السياسلية ليصلل االسلتقطاب إللى ذروته
ً
إعانا دستوريًّا يوم 22
مع إصدار مؤسسلة الرئاسلة
نوفمبلر ُ ،2012تفضي بعض ملواده إلى تغيير النائب
العلام الحاللي ،ومنلح رئيلس الجمهوريلة سللطات
اعتبرهلا التيار المدنلي المعارض توسلي ًعا غير مبرر
في سللطات الرئيلس ،فيملا وجدها الفصيلل المؤيد
المحسلوب على تيار اإلسلام السياسي -تعبيرًا عنمطالب الثورة.
�سل�سلة من الأزمات

داخلل كل تيلار) فهناك رؤيلة تقييملة متناقضة بين
الطرفيلن لم تكن نتاج ثورة يناير  ،2011لكن تراكمت
عبر سنوات طويلة ،وكان من شأنها دعم االستقطاب
بين التيارين خال الشهور األخيرة.
فالتيلار المدنلي يرى فلي المشلروع الفكلري للتيار
اإلسلامي مجلرد رؤيلة تاريخيلة أصوليلة جاوزها
الزمن ،فالنخب اإلسلامية تفتقلر للخبرات المطلوبة
إلدارة الدوللة .فيما يعد التيلار المدني من وجهة نظر
اإلساميين ليس أكثر من تيار نخبوي يفتقد للتواصل
مع القواعد الشلعبية ،كما أن مشلروعه الفكري شهد
ً
ً
واضحا خال عقود ملن الزمن .وانتقل هذا
اسلتنزافا
التناقلض فلي

السللطة التنفيذيلة على مسلتوى الملفلات الداخلية.
ً
وخصوصلا فيما يتعلق بإدخلال إصاحات جذرية في
مؤسسات الدولة .فضا عن التعامل مع ملفات أخرى
مهمة ،من أبرزها الملف األمني في سيناء.
ً
ثالثا :رسخت االشلتباكات التي تمت بين المتظاهرين
وقلوات األمن فلي محيط ميدان التحريلر خال األيام
الماضيلة ،الصلورة الذهنيلة للوزارة الداخليلة للدى
المتظاهريلن .خاصلة وأن تللك االشلتباكات بلدأت
ملع االحتفلال بذكرى أحلداث محمد محملود .2011
ولوحظ بوضوح افتقار بعض النخب السياسية
فلي كا التياريلن -المدنلي

الرؤى إلى مسلتوى آخر عقب إسلقاط نظلام مبارك،
فخرج كل تيار من ميلدان التحرير وهو يحمل أفكاره
ومعتقداتله الذاتيلة التلي تتصلادم مع التيلار اآلخر.
باإلضافلة إلى الصراع على السللطة ،وسلعي كل من
الطرفين إلى تقديم نفسله على أنله الممثل الحقيقي
للثورة .ثان ًيا :ال تزال األهداف االجتماعية واالقتصادية
ً
مطروحا على السلطة التنفيذية
للثورة مطل ًبا أساسيًّا
ً
خاصة وأن الثورة رفعت من سلقف
الحاكملة حاليًّلا.
التوقعلات ،فراحلت تتزايلد بوتيرة أسلرع ملن إنجاز

واإلسلامي -إلى النضج الفكري الازم للحيلولة دون
تكرار األزمات ،وكأنها نموذج واحد يتجدد.
راب ًعا :انسلحاب أعضاء محسلوبين على التيار المدني
ً
اعتراضلا عللى طريقلة
ملن الجمعيلة التأسيسلية
ُ
اسلتحضرت ثنائية المدني
صياغة الدسلتور .ومجد ًدا
واإلسلامي ،فالتيار المدني اعتبر مشلروع الدسلتور
تعبيرًا عن رؤية قاصرة للتيار اإلسامي ،وأن الجمعية
التأسيسلية تفتقد التوافق المطلوب لوضع الدستور.
فيما وجله التيار اإلسلامي انتقادات للتيلار المدني،

بالسلعي إلى عرقللة عمل الجمعية التأسيسلية ،وبأن
ما يبديه إزاء مشلروع الدسلتور يعلد ماحظات غير
موضوعية.
الإعالن الد�ستوري ..حل اأم مع�سلة؟
أفضى إصدار اإلعان الدستوري من مؤسسة الرئاسة
في هذا السياق إلى حدوث تداخل مع األزمات
السياسلية األخرى ،وبدت

الجمهوريلة بملا يتضمنله ملن اعتداء على سللطات
المؤسسلة القضائيلة ،وتمهي ًدا لسياسلات تهدف إلى
سليطرة جماعة اإلخوان على مفاصل الدولة ،وانبثق
ٌ
تحاللف أُطلق عليله "جبهة اإلنقاذ
عن التيلار المدني
ككيان تنسيقي يجمع القوى الرافضة
الوطني" يعمل
ٍ
لإلعان الدسلتوري .ودخللت السللطة القضائية إلى
خط األزمة؛ حيث اعتبر العديدون من داخل السلطة أن
اإلعلان يمثل اعتدا ًء عللى هيبتها ،وتجاو ًزا من جانب
السللطة التنفيذية .واختار نادي القضاة التصعيد عبر
مطالبة رئيس الجمهورية بسحب اإلعان الدستوري،
وتلم تعليلق العمل بعدد ملن المحاكم إللى حين إلغاء
اإلعان ،وعلودة النائب العام المستشلار عبد المجيد
محملود .في المقابل؛ بدأ التيلار الداعم لإلعان (الذي
يمثل قوى اإلسام السياسي) تقديم المبررات المؤيدة
لإلعان الدستوري ،استنا ًدا إلى أنه يلبي مطالب كانت
من األساس تعبر عن روح الثورة ،ويدفع نحو استقرار
األوضاع بملا يعطي ضمانات أكبر السلتمرارية عمل
الجمعية التأسيسية ،ووضع دستور جديد للباد .ومن
ثم يتم االنتقلال بصورة نهائية من المرحلة االنتقالية
نحو مرحلة البناء المؤسسلي .وأوضلح تفاعل التيار
اإلسلامي مع األزملة أن أزملة الثقة بين هلذا التيار
والسلطة القضائية تتزايد بمرور الوقت ،حيث ال تزال
ماثللة في أذهلان نخب التيلار وقواعلده الجماهيرية
تجربلة المحكمة الدسلتورية العليلا ،ودورها في حل
ً
وعطفلا على هلذا فإن إصلدار هذا
مجللس الشلعب،
اإلعان سليضمن على أقل تقدير تحييد دور المحكمة
فلي القضايلا المنظلورة أمامهلا والخاصلة بمجلس
الشورى والجمعية التأسيسية.
م�ستقبل الأزمة:

يمثلل النهج االنتقائلي في تحليل األزمات السياسلية
ً
اقتطاعلا لجزء من صورة مكتملة ،ومن ثم فإن تحليل
األزمة الراهنة الناتجة عن إصدار اإلعان الدسلتوري
يتطلب مقاربة تأخذ في الحسلبان السلياق السياسي
العام .ويمكن رصد أبرز مامح هذا السياق فيما يلي:
أوال :انعلدام الثقة بيلن القوى السياسلية التي يمكن
تصنيفهلا ضمن تيارين رئيسليين التيار المدني وتيار
اإلسلام السياسلي (مع ماحظلة وجلود اختافات

الهوة واسلعة بين مواقف التيار المدني وتيار اإلسام
السياسلي ،فتفاعل كا الطرفين ملع األزمة بمفهوم
وتوصيلف مغايلر بيلن تيلار مدنلي متمسلك بفكرة
"الشرعية الدستورية" وتيار إسامي راف ًعا "الشرعية
الثورية".
ً
فرصة
فقد وجد التيار المدني في اإلعان الدسلتوري
ً
سلانحة لتجاوز الخافلات األيديولوجية بين أطرافه،
ومن ث َّم شلكل التيلار المدني كتللة معارضة لإلعان
ً
ترسليخا لسللطات ديكتاتوريلة لرئيلس
باعتبلاره

سعى كل من أطراف األزمة إلى التصعيد بصورة زادت
الموقلف تعقيل ًدا .فملف اإلعلان الدسلتوري مرتبط
بملفلات أخلرى منها الدسلتور الذي انتهلت الجمعية
التأسيسلية بالفعلل ملن صياغته ،مما يزيلد الموقف
تعقيل ًدا بفلرض أمر واقع جديلد له تداعياتله ،فالتيار
المدنلي حاليًّلا أمام دسلتور غير مقبول بالنسلبة له.
بينملا السللطة القضائيلة مطالبلة باإلشلراف عللى
االسلتفتاء المتعلق به ،فلي حين أن نسلبة غير قليلة
ً
اعتراضلا على اإلعان
من مؤسسلاتها تعللق أعمالها
(خاصلة ملا يتعلق منله بتحصيلن قلرارات الرئيس)
وليس على الدستور ،أو عمل الجمعية التأسيسية بحد
ذاته .ومن ثم بات السليناريو األقلرب لألزمة ينطوي
على مرحلتين ،في األولى يسلتمر الوضع القائم أليام
يسلعى خالها كل طلرف إلى امتاك أكبلر قدر ممكن
ملن أوراق الضغط .وفي المرحللة الثانية يتم الدخول
فلي مفاوضات تخضلع لميلزان القلوة وللمواءمات
والحسابات السياسية.

ما العمل مع الدستور الفاشي ؟ !
ح�سن خليل
كما كان متوقعا هرب النظام اإلخواني لألمام ،سللق الدستور
سلريعا فلي جلسلة مراثونية اسلتمرت  18سلاعة و سللمته
الجمعيلة لصاحلب العملل الرئيس مرسلي و اسلرع مرسلي
باإلعان عن اسلتفتاء بعد أسلبوعين علي الدستور الفاشي.و
بشكل تلقائي طرح سؤال ما العمل و هذا الدستور؟ هل نذهب
لنصلوت بلا أم نقاطع االسلتفتاء؟ وفي الحقيقة أن السلؤال
نفسه خاطئ لما؟
نحلن أملام عمليتيلن سياسليتين كبيرتيلن تشلمل المجتمع
كلله من أقصاه ألقصاه عملية رسلمية بقيلادة اإلخوان تهدف
إلي تكريس الدسلتور الفاشلي و من ثم سليطرة أكثر أحكاما
لإلخلوان عللي جهاز الدوللة و قمع مشلدد للشلعب .العملية
الثانيلة هي المعارضة السياسلية واسلعة النطلاق للرئيس و
جمعيته التأسيسلية و نظامه و هلي العملية التي انطلقت منذ
أسبوعين و أسفرت عن أعتصام التحرير و مظاهرات مليونية
متتالية و معارك شلوارع في عديد من المدن .سلؤالنا إذا يجب
أن يكلون كيلف نطور العمليلة السياسلية الثوريلة و ندفعها
لألمام في ضوء الخطوة الجديلدة -المتوقعة -أي اإلعان عن
االسلتفتاء .فالقوي الثوريلة و الديمقراطيلة ال تملك ترف أن
تكلون في وضع محايلد بين العمليتين و إال فقلدت ثوريتها و
ديمقراطيتها
إذا السؤال يكون هل المقاطعة أم
التصويت ب ال سيدفع العملية
الثورية لألمام؟
و ال يمكننلي

أن أقلول أننلي أعرف كل حجلج المنادين بالتصويلت با .لكن
أهلم حجة هي أن القوي الفاشلية أقلية و نحلن نمثل األغلبية
و يمكننا هزيمة الدسلتور في االسلتفتاء .وهذا اسلتنادا علي
أرقام انتخاب مرسلي الذي تدهورت شلعبيته بدون شلك منذ
االنتخابات.لكن من الزاوية العملية من زور الدسلتور سليزور
االسلتفتاء بدون أدنى شلك.إذا فا معني للمشاركة في عملية
تجملل وجه النظلام في النهايلة .ثم أن القضلاة ممتنعين عن
المشاركة في عملية االستفتاء .و دعوات األشراف الدولي هي
محض أوهام لن تتحقق .لكن من منظور أخر أهم .المشلاركة
في االسلتفتاء تعني تحويلل العملية الثورية كلي تكون تابعا
لعملية النظام و مرتهنة به.تعني أن نتوقف عن المسار الثوري
و ننتقل إلي مسلار العملية السياسلية التي يمتلكها و يسيطر
عليها النظام اإلخواني .وبدرجة أقل ينطبق نفس الشليء على
مقاطعة االستفتاء إذا أصبحت المقاطعة تعني أن نشغل وقتنا
و جهدنا في الدعوة للمقاطعة .فالمقاطعة لست هدفا في حد
ذاته و إنما يجب أن تكون رافعة لزيادة الحشد الثوري في اتجاه
الذي تحدده القوي الثورية .وبهذا المعني فأن
ا لحر كلة
ميعاد االستفتاء ال يعنينا كثيرا.
هذا ال يعنى أن نتوقف عن التشهير
أ ن
بالدسلتور الفاشلي و طبيعته
و أهدافله و طبيعلة العملية
– المؤاملرة التلي أظهرتله
و تزويلر االسلتفتاء اللخ .غير
أ ن
أننلا يجلب

نفعل ذلك في سلياق العمل الثوري بأوسع معانيه .أن قضيتنا
هلي األتلي ببسلاطة قاملت القلوي الثوريلة و الديمقراطية
بمحاوللة لجعل مرسلي ونظامله يفتحون المجال السياسلي
لمشلاركة قوى المعارضة فلي األعداد لمسلتقبل الباد وذلك
من خال سلحب الفرمان المسلمي "إعان دستوري" و أعادة
بناء الجمعية التأسيسلية بشلكل توافقلي .و كما كان متوقعا
رفض مرسي و نظامه أي مشاركة في عملية صياغة مستقبل
البلاد .فلم يعلد أمام القلوى الثوريلة و الديمقراطية سلوى
اإلطاحة الثورية بهذا النظام االستبدادي .أي اإلطاحة بالرئيس
و دسلتوره و جمعيتله و كل ما يمت بصله لله .تماما كما كان
الحلال مع نظام مبارك االسلتبدادي أيضا .مرسلي استنسلخ
نظام مبارك حرفيا و أضف أليه الطابع الديني الطائفي بشلكل
أكثر كثافة مما كان من أيام السادات.
اإلطاحلة الثوريلة بهلذا النظلام هلي هلدف العمليلة الثورية
الجارية

احلرب الأهلية
هنلاك تخوف من أن يلؤدي تصاعد الملد الثوري لحرب
أهليلة .و هو خوف في محله تماما فقد حرق اإلخوان
و رئيسهم مرسي مراكبهم و هم مصرين علي فرض
هيمنتهم علي الوطن وشلعبه بكل وسيلة بما فيها

العنف الدموي و آجا أو عاجا سلتنتقل المواجهة من اإلعام
والتحريض إلى الساح .وربما يكون وضع الجيش -و الشرطة
لدرجلة أقلل -في حالة الحياد السللبي عنصلرا مثبطا لهم عن
اللجلوء للعنلف .لكنهلم في نهايلة المطاف لن يكلون أمامهم
غير ذللك .و هذا هو ما اتبعوه في مواجهات المدن بورسلعيد
– دمنهلور – اإلسلكندرية – المنصلورة –
المحلة – طنطلا و ربما مدنا أخرى
كذللك .و تثيلر قضيلة الحرب
األهلية عديلد من القضايا
أولهلا قضيلة االنقاب
العسلكري .و يحلذر
البعض ملن تصعيد
المواجهلة حتلي
ال يحلدث أنقلاب
عسلكري يكلون
بطبيعتله فاشلية
عسلكرية جديدة.
خاصلة و أن فكرة
االنقاب العسلكري
أصبحت تلقي شلعبية
للدى قطاعلات معينلة
رافضة لحكم اليمين الديني
اإلخوانلي .و ال يمكلن أنلكار أن

وفلي هلذا الصدد هنلاك عواملل يتعيلن أن تؤخذ في
االعتبلار ،من أهمهلا :أوال :أن التيلار المدني أعلن عن
رفضله الدخول في أي مفاوضات سياسلية قبل إلغاء
اإلعان الدستوري ،إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية
ليأخلذ الصراع السياسلي منحى متصاعل ًدا من جانب
الطلرف اآلخلر ،حيث بعلث تيار اإلسلام السياسلي
برسلائل عديلدة مفادها علدم التراجع علن اإلعان،
وخرجت مؤسسلة الرئاسلة لتؤكد أنه لن يتم إلغاؤه.
ثانيلاً :يمثلل عاملل الزمن عنصلرا ً فاعا فلي األزمة،
فالتيار المدني سلعى إلى إطالة األزمة على أقل تقدير
إللى حين بت المحكمة الدسلتورية فلي ملفي مجلس
الشلورى والجمعية التأسيسية .استنا ًدا إلى أن صدور
حكلم بحل المجلس والجمعية التأسيسلية سيكسلبه
مزيل ًدا من الزخم ،وبالتالي وضعيلة تفاوضية أفضل.
فيما راهن رئيس الجمهورية ومن ورائه تيار اإلسام
السياسلي على تمكن الجمعية التأسيسية من االنتهاء
ملن الدسلتور قبلل أن ُتصلدر المحكملة الدسلتورية
حكمهلا ،وهو ما تلم بالفعل .وتجدر اإلشلارة إلى أن
اسلتباق المحكملة الدسلتورية واالنتهلاء من وضع
ً
ضغطا على التيار المدني ربما يدفعه
الدستور سيمثل
إلى التصعيد المسلتند إلى الشلارع .ملع ماحظة أنه
ورغلم االنتهاء من الدسلتور قبل يوم  2ديسلمبر فإن
بمقلدور رئيس الجمهوريلة اإلعان عن علدم رغبته
في طرح الدسلتور لاسلتفتاء الشلعبي إال بعد التأكد
ملن التوافق حلول الملواد الخافيلة .وتوظيلف تلك
المبادرة كورقة في يده ضمن مقتضيات إدارة األزمة.
ً
ثالثا :تشلابه آليات الطرفين في التعاطي مع السلياق
ً
السياسلي ،فلكا الطرفين علول كثيرا على الشلارع
والحشد والحشد المضاد .فالتيار المدني لجأ إلى خيار
الشارع ودعا لمليونية في ميدان التحرير يوم الثاثاء
الماضلي عبرت عن وزن للتيلار كان دائمًا متهمًا بأنه
يفتقلده .وفلي المقابل فلإن الصفة اللصيقلة بالتيار
اإلسامي أنه أكثر قدرة على الحشد الجماهيري ليست
غائبة عن المشهد ،ومن ثم فإن الوضع بهذه المعطيات
يفرض على كا الطرفين الدخول في مفاوضات.
فتكلفة إطالة أمد األزمة ستكون مرتفعة لكا الطرفين
والمجتملع باإلجمال؛ إذ إن اسلتخدام ورقة الشلارع
يمكن أن ُتنلذر بعواقب وخيمة ،حيلث يصبح التحكم
فلي الجماهير أصعب ،وتتزايلد احتماالت االنزالق إلى
العنلف المتبادل بملا ينعكس في نهايلة المطاف على
اسلتحقاقات سياسلية قادمة ،أهمها االستفتاء على
الدسلتور ،ثلم إجراء انتخابلات نيابية .وهلو ما يحتم
البحث عن صيغة توافقية -وليسلت معادلة صفرية-
للخلروج من األزمة بموجبها يتم إدخال تعديات على
اإلعان الدسلتوري تراعي تخوفلات التيار المدني وال
ُتحرج تيار اإلسام السياسي.
تعريف الكاتب:
باحث في العلوم السياسية

هذا خطرا قائما لكن من ناحية أخري ال يمكن القبول بفاشلية
دينيلة خوفلا من "احتمال" فاشلية عسلكرية .و األهم هو أن
القوي الشلعبية أن اسلتطاعت أن تتصدى لهجمات اإلخوان و
أن تطور نفسلها بحيث تصبح خطرا داهما علي نظام مرسلي
فسلتكون قد أطاحت بالقيادة السياسلية للبللد لثالث مرة في
سلنتين .و بالتالي سليكون من الصعلب جدا علي
أي نظلام أن يتجاهلل هذه القلوي حتى لو
كان نظاما عسلكريا .كما تثير قضية
الحرب األهلية فكرة "تدمير البلد"
و انقسام الشلعب الخ تعبيرات
الرعب المرتبطلة بها .و هي
تعبيرات حقيقية و ال مبالغة
فيها .لكن في الحقيقة أن
النظام اإلخواني المدعوم
أمريكيلا و إسلرائيليا
سليؤدي إللي مثلل هلذه
الكلوارث و أكثر .و يكفي
أن ننظر للوضع في سيناء
أو صعيلد مصلر .باإلضافة
إلي أن سلماح القوي الثورية
باسلتمرار هذا النظام سلتؤدي
لكوارث أكثر رعبا وهوال .والتجربة
اإليرانية خير دليل.
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ع�شام عبد �لعزيز �ملعموري
معهد �إعد�د �ملعلمني – بعقوبة
ال أزال أختزن يف ذاكرتي مقولة طريفة للفيلسيوف
(سيقراط) يشيجع فيها الشياب عيىل اليزواج بقوله :
لليز و ا ج
(علييك السيعي طلبيا
بشيتى الطيرق
فيان

حصلت عىل زوجة جيدة فسيتصبح سعيدا وان حصلت
عىل زوجة رديئة فسيتصبح فيلسيوفا .فهل أن الزواج
الفاشيل يقود الفرد حقياً إىل حقل الفلسيفة؟ هل هذا
يعيزى إىل تراكيم الخربات يف الحيياة الزوجية التي كتب
لها الفشيل وأصبح فيها الطرفان يحسبان ألف حساب
قبل الرشوع يف تجربة زواج جديدة؟
ويف الوقت الذي يشيجع فيه (سيقراط) عىل الزواج
بغض النظر عن نتائج هذا الزواج هنالك قول آخر يقف

يف الطرف اآلخر مفاده( :ال تحزن إن فاتك قطار الزواج
فيألن يفوتك القطيار خري من أن يدهسيك ) وأيا كانت
وجهيات النظير فإننا أميام ظاهرة ال يمكين تجاهلها
فرضيت نفسيها بقوة عيىل اليرأي العيام وتتطلب دق
ناقوس الخطر تجنبا ملا ال يحمد عقباه  ..إنها العنوسة
التيي وصليت أرقام مين اتصفن بها إىل ميؤرشات تثري
التساؤالت تشخيصا ووقاية وعاجا.
كثرية هي أسيباب العنوسية يف مجتمعاتنا العربية
واإلسيامية ومنها اطاع املقبيات عىل الزواج
عيىل تجيارب زمياتهن املتزوجيات وهن
يرين تعاسة البعض منهن ..فللزوجة
يف مجتمعاتنيا أدوار عدييدة يجيب
عليهيا القيام بها  ..فدورها األول
هو الطاهيية التي يجب أن تجيد
كل فنيون الطهيي ويجيب أن
تنافيس مطبيخ (منيال العالم)
لتحظيى بقليب اليزوج تأكييدا
للمقولية الشيهرية (أقيرب الطرق
إىل قليب الرجل معدتيه) ودورها الثاني
هو الحميمية التي تشيبع غرائز الزوج وال تدعه
يفكر بإشيباعها خارج إطيار الزوجيية ولتحقيق ذلك
التواصيل يجب عليهيا أن تتفنن يف الحصيول عىل وجه
مرشق أخياذ وبرشة نضة تير الزوج فرتاهيا تتابع
بشغف (جمالك سييدتي) يف أغلب وسائل اإلعام لعلها
تحظى بقوام ممشيوق يضاهي قيوام (هيفاء وهبي)
أو (نانييس عجرم) أو (مرييام فارس) أو غريهن  ..ويف
مقابلة مع الفنان (فؤاد املهندس) قال بسخرية (اللهم

عجرم نساءنا) نسبة اىل (نانيس عجرم) .ودورها الثالث
يتمثيل بإجادة فن اإلصغاء للزوج املحمّل بهموم العمل
والحيياة والتفاعل االيجابي مع تليك الهموم وغري ذلك
من األدوار يضاف إليها أدوار أخرى ان كانت موظفة ..
وكل دور من هذه األدوار له متطلباته ومقومات نجاح
ويفرض عىل املرأة تأهيا يصعب االستعداد له.
ولو أردنا إيجاز أسباب العنوسة يف مجتمعنا يمكن
ذكر ما يأتي:
 -1طميوح البعض مين فتياتنا إلكمال دراسيتهن
العليا:
بعيد أن تكميل الفتاة دراسيتها العليا تجد نفسيها
يف هيوة ميع اآلخريين حييث يرتفيع لديها ما يسيمى
بمفهيوم الذات الذي يعني فكرة املرء عن نفسيه حيث
ترى نفسيها أفضل من اآلخرين ممن يحملون شيهادة
أدنى إضافة إىل أن عمرها قد شيارف عىل الثاثن الذي
يبيدأ فيه اإلقبال عىل الزواج من اإلنياث يتدنى حيث أن
الذكور يفضلون ممن هن بن العرشين والثاثن وربما
أقل من ذلك ويف تعليق ألستاذة جامعية سعودية تحمل
لقب األستاذية ممن فاتهن قطار الزواج قالت بحرة:
خيذوا كل شيهاداتي وألقابي العلميية وأعطوني زوجا
وأوالد.
 -2رغبة الرجال بالزواج من موظفة:
يفضل أغلب الرجال إن لم نقل جميعهم الزواج من
موظفة ملواجهة متطلبات الحياة العصية وما تتطلبه
مين نفقيات ..يف الوقت الذي أصبح فييه الحصول عىل
وظيفة للرجل واملرأة حلما يصعب تحقيقه.
 -3انتظيار فيارس األحام مين قبل الفتياة :تحلم

بعض فتياتنا برجل وسيم وغني وذي ذكاء ملاح ويمتلك
مواصفات يندر وجودهيا ورفضها كل املتقدمن الذين
تنقصهيم تلك املواصفات ..فرتفض هيذا ألنه طويل أو
قصري أو أصلع أو أنفه كبري  ...فمن أين لنا أن نوفر لها
(مهند) جديد ليتزوج (نور) ويعيش (يف ثبات ونبات)!
 -4عدم قبول الفتاة باملتزوج من امرأة أخرى .
 -5طميع اآلبياء يف مرتبيات بناتهيم وتأخري فكرة
الزواج مما يؤدي إىل ضياع الفرصة منهن.
 -6الرفاهيية الزائيدة للبنيات التيي تيؤدي إىل عدم
التفكري بالزواج وتحمل مسيؤوليته.
 -7البطالة وعدم توفر فرص العمل لدى الكثري من

الشباب.
 -8عقدة األفكار املسبقة :تحكم الكثري من فتياتنا
عىل املتقدمن لها قياسيا بتجارب زمياتها يف العمل أو
الدراسية وهذا أمر خاطيئ فلكل تجربية خصوصيتها
التي ال يمكن أن تقارن بغريها.
 -9املهور الكبرية التي يطلبها أولياء األمور.
 -10إرصار بعيض األرس عيىل تزوييج أبنائهيا من
صغيريات السين إضافة إىل رغبية الرجال باليزواج من
صغيرية مطيعية لينة بن يدييه وال يفضل اميرأة تعتد
بشخصيتها ،فالرجل الرشقي يريد حبيبة بعقل أوروبي
وزوجة بعقل رشقي.

كيف تو ّفقني بني صديقاتك وزوجك ؟
إن التوفيق بين العائلة والصديقات
والزمياء قد يكون صعبيا ً بعض اليشء
ألنيه يتطلّب مين امليرأة أن ّ
ّ
تنظم وقتها
بطريقة توافق كاً من عائلتها واآلخرين
ّ
ّ
ّ
ولكين ذلك
ليكل حقيه،
تخصيص
وأن
صعيب ّ
ٌ
ألن امور العائلة تتطلّب
بالفعل
منها أن تنىس حياتها احياناً.
ّ
لتوفقي
إلييك إذا ً بعيض اإلرشيادات
بن صديقاتك وزوجك.
• زوريهن يف الصباح
يمكنيك أن تسيتيقظي صباحيا ً
ّ
وتتوجهيي اىل منيزل
وترتيدي ثيابيك
إحدى صديقاتك حييث ترشبن القهوة

لم تكن املهمة التي أخذها الكاتب والناشيط الفرنيس
لوي جينامار عىل عاتقه سهلة ,بل كانت شاقة ومضنية,
وثقيلية عىل القلب والنفس ..لكنيه كان ماضيا يف طريقه
بثقية ..عاقيد العيزم عيىل أن ينجزهيا ويكللهيا بنجاح..
حمل الرجل حقيبتيه وكامريته وجهاز الكمبيوتر الصغري
وجمييع أدواته التي قد يحتاجها يف هذه املهمة الشياقة,
واسيتقل الطائيرة املتجهة إيل تليك البقعة السياخنة من
القارة اإلفريقية :الكونغو..هناك يف تلك األرايض الشاسعة
الرابضية يف هدوء تقيع أركان الجريمة البشيعة..جريمة
صمت العالم عنها طويا ..ولكن ها هي األوراق تتساقط
الواحدة وراء األخرى ,لتكشف معها معاناة وعذابات نساء
من الكونغو تم اغتصابهن من قبل امليليشييات املسيلحة
املتصارعية يف تليك األرايض ..اسيتمع ليوي إىل كلماتهين
وعبارتهين التي يغلفهيا األلم والحيزن..كان يحثهن عىل
الحدييث والتواصيل دون خيوف ..دون رقابة..فحديثهن
هذا بمثابة الخطوة األويل للعاج من األزمة النفسيية التي
تعتميل يف وجدانهن ..والخطوة األويل كذلك لكشيف أبعاد
هذه الجريمة البشعة التي يغلفها الصمت والتواطؤ معا.
ال منياص إذن من الحديث ..من اليكام..وكان نتاج هذه
الكلميات الحزينة املنكيرة ,هذا الكتاب اليذي بن أيدينا

وتقضين وقتا ً ممتعا ً لتعيودي بعد ذلك
اىل منزليك وتقوميي باألعميال املنزلية
كلّها.
• ّ
حضي لزوجك غداءه
ال ترتكي زوجك مين دون طعام ّ
ألن
ذلك سيغضبه وسييتهمك ّ
بأنك تمضن
وقتيك كلّيه وأنيت تثرثريين وتقومين
بالزيارات غري املهمّ ة فتنسن األهمّ.
• ال تهميل أوالدك
ّ
إن صحّ ية ورخياء أوالدك قبيل
صديقاتك وأصدقائك بالتأكيد وعليك أن
ال تهمليهم وأن تسيعي قدر املسيتطاع
اىل االهتميام بهم قبيل ّ
أي يشء آخر فا

نساء يف جحيم احلرب األهلية

اليوم ,والذي يحمل عنوان ناجيات.
يكشيف الكتياب إذن -الذي يقيع يف 180صفحة -عن
تفاصيل تلك املأساة :االغتصاب اليومي واملنهجي يف رشق
جمهورية الكونغو الديمقراطية آلالف من النساء بواسطة
امليليشيات املسلحة املتصارعة ,سواء يف الحقل أو يف املنزل
أمام اليزوج واألطفال.يدخل املسيلحون ليغتصبوا هؤالء
النسيوة الاتي بلغ عددهن منذ بداية الحرب األهلية حتى
الييوم ,أكثر من 200ألف امرأة..أي جريمة بشيعة تلك؟..
ويرد الكتاب هنا قصة هؤالء النسوة الاتي بحن وتحدثن
يف شيجاعة اسيتثنائية عما تعرضن ليه .بكلمات واضحة
وغري ميرتددة يغمرها األىس ,يحكن مأسياتهن ,منددات
بهؤالء الجادين من امليليشييات املقاتلة .هي ليست فقط
حكايات مروعة ,لكنها تحميل معها أيضا عواقب حزينة
تتمثيل يف أطفيال ولدوا نتيجة هذا االغتصياب ..فأي ذنب
اقرتفه هؤالء املساكن األبرياء؟
ويديين الكتاب كذلك بطء العدالية الكونغولية ,وأيضا
عدالة املحكمية الجنائية الدولية ,التي ليم تتخذ إجراءات
فعالية ورسيعية تجياه هيذه الجريمية النكيراء ..ليوي
جينامار ,الذي أقام يف أرجاء الكونغو ألشهر طويلة ,حتى
يكيون قريبا من هيؤالء الضحايا ,التقيي أيضا العديد من

�أكلة �شهية

وصفة الدجاج
مع اجلبنة والزيتون
املبتكرة
املقادير:
  500غرام من صدر الدجاج.  200غرام من جبنة فيتا.  1غرام من االورغانو.  10سيل من زيت الزيتون.  1حبة من الليمون الحامض. ّرشة من امللح.
ّ
 رشية من البهار األبيض حسيبالرغبة.
طريقة التحضري:
 -1يشيوي صيدر الدجاج ثيم يربد
ّ
ويقطع قط ًعا متساوية.
 -2تضياف فوقه الجبنية املقطعة
والزيتون وبا قي املواد من ملح وفلفل
وزيت وعصري الحامض واالورغانو.
تخلط امليواد املذكورة حتيى تكوّن
طبقا ً رئيسيا ً عيل املائدة.
(املقادير تكفي  3أشخاص).

املناضلين املحليين ,وممثيل املحافيل الدوليية ,لينقل لنا
رصخات وآهات هؤالء النسيوة ,مؤكدا أن االسيتماع لهن
هو بداية الطريق إىل إقامة العدالة.
فهيذه الصخات هي من جانب آخير أمل يف الحياة..
لقيد ضاعت منهين حياتهين األوىل ,لكنهين يحتفظن يف
قلوبهن بأمل يف حياة ثانية كريمة.
إن األمل بالنسيبة لنساء الكونغو ليس اختياريا ,لكنه
رضورة.
هكذا قالت إحدى النساء املغتصبات..
لقد أدرك لوي عرب الشهور الطويلة التي قضاها هناك
يف الكونغيو ,أن التغيري ينبغيي أن ينبعث من الداخل ..من
داخيل نفوس هيؤالء الضحاييا الاتي واجهين أجواء من
العنف واملعاناة ال مثيل لها.
لقد اندلعت يف أعماق هؤالء النسوة املتعبات الحزينات
واملنكيرات بارقة أمل ..وكلما تحدثين وبحن بمحنتهن
تلك ,كن يشيعرن بإيمان وثقة فيما يقمن به ..ويرغبن يف
مواصلة هذه املعركة ..لقد صارت صيحاتهن هذه تبعث
الطمأنينية يف قلوبهين ..وكلما سيقطت ضحيية جديدة,
يشيعرن بأهمية ما يقمن بيه ..إن صوتهن يجب أن يصل
إىل أركان العالم األربعة ..إىل جميع املحافل الدولية..

احلل األمثل أللـم

التسنني عند الطفل

ّ
تقصي بواجباتك العائلية ايضاً.
• أنهي ّ
كل يشء واخرجي
يمكنك أن تنهيي ّ
كل أعمالك املنزلية
وتخرجيي لتاقيي صديقاتيك فلين
يسيتطيع ّ
ّ
يوجه
شيخص حينها أن
أي
ٍ
ً
كاميا يؤذيك أو يجرحيك ويف الوقت
لك
نفسه ستستمتعن بوقتك.
• تواصيل مع زوجك
اطلبيي مين زوجك أن يبيدي رأيه يف
خروجك وقبولك اىل املنزل مع األصدقاء
أو بدونهم ّ
ألنه سيعطيك رأيه وبعد ذلك
لن تغضبيه وستتداركن الوضع ألنه قد
رشح لك األمر.

جديير بالذكر هنا أن جرائم االغتصاب هذه باإلضافة
إيل جرائيم انتهاك أجسياد األطفيال مازالت مسيتمرة إىل
يومنا هذا يف أرايض الكونغو.

نصائح أساسية للمرأة يف

الفرتات األوىل من محلها...
قيد تكون فرتة الحمل من أجمل الفرتات
يف حيياة امليرأة ،ربّميا هيي صعبة بالنسيبة
لبعض النسياء وسيهلة بالنسيبة لألخريات
ّ
ولكنها بالطبع سيتقود املرأة لرتى طفاً من
لحمهيا ودمها ومين الرجل اليذي تحبّ ممّا
سيجعلها األكثر سيعاد ٍة عىل اإلطاق .لهذه
الغايية وللحفياظ عىل حملها ،عيىل املرأة أن
تتقيّد بعدد من النصائح.
 .1نامي أقلّه  4ساعات يف النهار
يحتياج الطفيل يف أول أشيهر تكوّنيه إىل
الراحية بحييث ّ
إنه عىل املرأة أن تنيام أقلّه 4
سياعات يوميا ً غري سياعات نومهيا العادية
لكي تساعده عىل النم ّو يف بطنها.
 .2ال ترشبي القهوة
ُيقيال إن رشب القهيوة يف الحميل لييس
مستحبّا ً بالنسيبة لبعض النساء فحاويل إذا ً
أن تبتعدي عنها واسيتبدليها بما يشبهها أو
ّ
املغذي الذي سيساعد
ارشبي مكانها الحليب
طفلك.
 .3ال تقومي بمجهود كبري
ُيستحسين ليك أن ال تقوميي باألعميال
املنزلية خال فرتة حملك ،اسيتخدمي عاملة

 -11التفيكك األرسي :إن التفيكك األرسي يجعيل
امليرأة تكيره الرجال ال شيعوريا ألن ذلك سيوف يخزن
يف العقيل الباطين أو الاوعيي فتتصيور أن كل الرجال
نسيخة مين أبيهيا أو أخيهيا .هذه بعض من أسيباب
تأخر الزواج أو العنوسة لدى فتياتنا وان ناقشنا نتائج
تلك الظاهيرة فلها آثار نفسيية واجتماعية وغري ذلك،
فبعد سين األربعن يكون الحمل والوالدة مسيألة فيها
نيوع من املجازفة ألنها تتعليق بالهورمونات واألطفال
والتشيوهات الخلقية ،إضافة إىل أن امليرأة العانس بعد
األربعين تصبح حادة امليزاج وحساسية وتيسء الظن
باآلخرين ،وتشعر بالغرية والحسد من األخريات وتشعر
غيري املوظفة بأنها أصبحت خادمة يف بيت أهلها أو بعد
موت والديها لدى أخوانها وزوجاتهم  ،وتكون معرضة
للقسيوة واالضطهاد وعدم التعامل الحسن وقد تضطر
إىل التنقل بن بيوت أخوتها لعدم تقبل املجتمع الرشقي
المرأة تسكن وحدها .أما عاج تلك الظاهرة فيكمن يف
رضورة إدراك كل من الرجل واملرأة أن اإلنسيان الكامل
ال وجيود ليه وان الجمال هو جمال العقيل والروح وان
مسيألة الجمال مسيألة نسيبية فمن يعتيرب جميا يف
نظرك يعترب قبيحا لدى اآلخرين وبالعكس ،وقال سييد
الكائنيات محميد (ص) ( :من أتاكم مين ترضون دينه
وخلقيه فزوجوه) ورضورة عدم التدلييل الزائد لألبناء
والبنات والرتبيية الصالحة لهم وتوعيتهيم بأن الحياة
قصيرية فا تقصوهيا بالهموم وعدم اسيتبعاد فكرة
زواج البنت إثناء دراسيتها فهناليك العديد من التجارب
الناجحة لفتيات كن متفوقات يف دراسيتهن وناجحات
يف زواجهن.

نظافة أو اطلبي املسياعدة من اختك أو أمّ ك
ولكين ال تحياويل وحيدك أن تتكبّيدي عنياء
التنظيف ّ
ألن التعب سيؤذيك.
 .4ال تقودي مسافات طويلة
إن القيادة قد تتعب املرأة يف الفرتات األوىل
ّ
خاصة إن كانت تقود ملسيافات
من حملهيا
بعييدة وحدهيا فقد تجيد نفسيها غارقة يف
أليم ظهرها إن لم تتيدارك الوضيع يف نهاية
املطاف.
 .5زوري الطبيب متى تألّمت
ّ
يتعقيد فأنت يف مراحل
ال ترتكيي وضعك
ّ
حساسة وعليك أن تأخذي ذلك بعن االعتبار
وال تغاميري بفقيدان طفليك لذا حياويل أن
ّ
تزوري الطبييب أو ّ
األقل متى
تتصيل به عىل
شعرت ّ
ألم ُيذكر.
بأي ٍ
 .6خذي دواءك بانتظام
ال تنييس دواءك وحياويل أن تتناولييه
بانتظام كي تسيتطيعي البقاء بكامل قوّتك
ّ
حتيى آخير أيام حمليك فهذه األدويية كلّها
فيتامينات ملساعدتك.
ّ
إنهيا إذا ً نصائح مهمّة جدا ً لك أيّتها املرأة
الحامل فخذيها بعن االعتبار...

التسنن عند األطفال هي فرتة يف غاية الصعوبة يمر بها
الطفل يف مراحل نميوه املختلفة ،ملا يعانيه من آالم متكررة
وتوتير وعصبيية ومين أهيم أعراضه تقليب ميزاج الطفل
وفقدان الشيهية ،الرغبة يف عض االصابع ،واالستيقاظ عدة
ميرات أثناء الليل والتهابيات االذن حتى أنه قيد ربط تكرار
حدوث التهابات األذن عند األطفال بمرحلة التسنن خاصة
أنيه بمجرد توقف مرحلة التسينن عند األطفيال تزول تلك
االلتهابيات ،كذلك من أعراضه سييان اللعياب وتورم اللثة
وارتفياع طفييف يف درجية حيرارة الطفل والقييء ورخوة
اليرباز .يتعين عيىل األم مراقبة الطفيل بعنايية فائقة فقد
تتشيابه أعيراض التسينن مع أعيراض أميراض أخرى فا
ينبغي اإلهمال إطاقا ،فارتفاع الحرارة أثناء التسنن يكون
طفيفيا ولكين إذا زادت الحيرارة فإن ذلك يشيري إىل تعرض
الطفيل مليكروب ذلك نتيجة لوضعه أي يشء يف فمه للضغط
علييه ،ويف هذه الحالة يجب عرضه عيىل الطبيب يف الحال.
وللتخفيف من حدة آالم التسينن يمكن االستعانة باللهاية
وأدوات التسينن لوقف حالية التوتر والغلييان التي تصيب
الطفيل بضغطه عليها ويفضيل لو أعطيت له بياردة وذلك
بوضعهيا فرتة يف الثاجة ،فهي تسياعد عىل بزوغ األسينان
تلقائييا ،كذلك يمكن استشيارة الطبييب إلعطاء جل مخدر
يوضيع عىل اللثية وإتباع تعليمات الطبييب وال داعي للقلق
فهيو مصنوع من مواد طبيعية ال تؤذي الطفل ،يمكن كذلك
إعطاء الطفل كوب من شاي البابونج ليهدأ الطفل ويخفف
من حيدة األلم كما يحتياج الطفل يف هذه الفيرتة ملزيد من
الصرب مين الوالدين وخاصة األم عنيد التعامل معه حتى
تمير هذه الفيرتة بسيام ،فيجب أن تشيعره بالدفء
والحنان األمر الذي يخفف عنه األلم والقلق الزائد.

لكي تكوين حمبوبة؟

حيب الناس هو أمر كلنا نسيعى إليه ،األمر
بسييط وال يسيتلزم منيك سيوى إتبياع بعض
الخطوات البسييطة حتى تصيل إىل حب كل من
حولك واحرتامهم لكي-1 .كوني انت وال تحاويل
أن تتصنعيي شيخصية اخرى غري شيخصيتك
أو تتعاميل بأسيلوب مختلف عين طبيعتك ،ألن
طبيعتك تظهر مدى بساطتك ملن حولك وتقربهم
منك أكثر وأكثر-2 .ال يعني ذلك أن ترتكي األمور
بدون حواجز ،بل يجب أن تضعي خطوط حمرا
يف التعامل مع مين حولك خاصة يف العمل حتى
ال يتعيدى أحيد حيدوده ويأخذ علييك أكثر من
الازم مما قد يسيبب لك مشياكل أنيت يف غنى
عنها -3 .مقولة ( حب ألخيك ما تحب لنفسك)
يجيب أن تطبيقها كما هي ،ألن ما تفعلينه من

خري أو ملصلحة الغري اليوم سيتجديه يعود إليك
أضعافا غدا ،بل وستكتسبن معه حب واحرتام
اآلخريين-4 .ال تتأخيري يف مسياعدة اآلخريين
خاصية أقرب الناس إليك مين األهل واألصدقاء
حتى وإن لم يتطلبوا املساعدة ،ألن هناك أوقاتا
يحتاج فيها املرء إىل مساعدة من حولح دون أن
يطلب ذلك-5 .االزمات واملشياكل تظهر معادن
الناس ،كوني حريصة عىل أن تقفي بجانب من
حوليك يف وقت الضيق أكثر من وقت الفرح ،ألن
هذا األمر لن ينسوه لكي أبداً.
-6كوني دائما بشوشية الوجيه ألن العبوث
ينفر من حولك عنك ويعطي لهم انطباع سييئ
عنيك ،حبي الضحك والهزار ميع اآلخرين ولكن
بحدود.
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طلبة الدراسات العليا..

بني شحة املصادر وتكاليف الدراسة
متابعة  /امل�ستقبل العراقي

ازدادت إبان عقد التسعينيات من القرن المنصرم،
وبنح�و ملح�وظ أع�داد الجامعات وخاص�ة األهلية
منها ،باإلضافة الى زيادة األقسام في الكليات عامة،
وه�ذا بالتأكيد أدى إلى زيادة واضحة في حجم وعدد
الطلب�ة المقبلين عل�ى إكمال الدراس�ات العليا ،بعد
االنتهاء م�ن مرحلة الدراس�ات األولي�ة ,وكان لهذه
الزي�ادة أن تؤتي ثمارها لو أنها ج�اءت اثر تخطيط
علم�ي مميز لدعم الباحثي�ن والخريجين ،منها على
الصعيدين المعنوي والمادي ولكن مع اآلس�ف كانت
عب�ارة عن تخبط النظام البائ�د وللجري وراء الوهم
اإلعالمي فقط  ,أما في العهد الجديد فقد زالت نسبة
كبيرة من المنغصات ل�دى طلبتنا في هذه المرحلة،
ولك�ن ظهرت بعض المش�اكل التي كان�ت موجودة
أصال ولكنها زادت بفعل الفوضى األمنية والسياسية
.
تق�ول اله�ام الحديث�ي (طالب�ة دكت�وراه) ،أن
اكب�ر مش�كلة

تواجهنا في دراس�تنا هي المصادر ث�م المصادر ثم
المص�ادر ,فنحن نقف أحيانا عاجزي�ن أمام طلبات
األس�اتذة بأحدث األبحاث والكت�ب ،وعندما نلجأ إلى
المكتبات قد نضطر إلى االنتظار أليام طويلة ،إلى أن
نس�تطيع الحصول على ما نبغيه وفي اغلب األحيان
ال نستطيع آن نجدها .
وم�ن جهة أخرى تخص المعون�ات والمنح المالية
للطلبة يقول نوزاد أمين (طالب ماجس�تير) ،األمور
المادي�ة ألكث�ر الطلب�ة ه�ي دون الوس�ط وخاصة
أنن�ا طلب�ة "الكورس�ات" نس�تمر في ال�دوام طيلة
أي�ام األس�بوع باإلضاف�ة لحاجتنا من كت�ب وطبع
واستنس�اخ ,رغم أننا نعلم انه يج�ب ان نتحمل مثل
هذه التكاليف ألننا ندرس برغبتنا ،ولكن لماذا ال تقوم
الوزارة بتخصيص مبالغ نقدية تعتبر كراتب شهري
للطالب كما هو معمول به في جامعات الس�ليمانية
حيث يتم صرف م�ا يقارب () $ 40 – 50
شهريا لكل طالب خالل الدراسة.
ويؤك�د اغل�ب الطلب�ة أن الجامع�ات
العراقية تعتبر آخر المؤسس�ات العلمية
ف�ي العال�م الت�ي دخل�ت فيه�ا خدمة
اإلنترن�ت وذلك في نهاي�ة عام ()2002
تقريب�ا لذل�ك كان�ت هن�اك الكثير من
الهموم حول هذه الخدمة:
يق�ول هيثم محمد (طالب دكتوراه-
لغات ، )-اضطررت ان أغير المش�رف
الس�ابق عل�ى رس�التي بس�بب كون
اغلب المشرفين يرفضون ما احصل
عليه من مصادر عن طريق اإلنترنت
ووضع التهميش المناسب لها داخل
األطروحة ،لذل�ك أتمنى وضع صيغ

أحياء سكنية تتوسع..

وطاقتها الكهربائية تتضاءل
لم تع�د المحط�ات والمول�دات التي تغ�ذي المناطق
السكنية قادرة على توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة
لهذه األحياء ،بسبب التوس�ع الحاصل في البناء فيها،
وامت�داد مناطقه�ا وتتش�عب أزقتها بص�ورة واضحة
وكبي�رة ،م�ا جعله�ا تعي�ش في حال�ة م�ن االحتياج
المس�تمر للطاقة ،خصوصا ً المناطق التي شيدت على
أس�اس التجاوز ،وأخ�ذت تبحث ع�ن الكهرباء في كل
اتجاهاتها ال س�يما من المناطق المج�اورة لها ،األمر
الذي عرض تل�ك المحطات أثناء الت�زود منها بالطاقة
بمنازلهم الى إعطابها بش�كل مآس�اوي ،وال يمكن أن
تعاد إلى الخدمة كما كانت س�ابقاً ،فاالنفتاح التجاري
ودخول معظم البضائ�ع الكهربائية بمختلف األصناف
واألن�واع والتي كان قد حرم م�ن اقتنائها المواطن منذ
س�نوات طويلة كانت الكهرباء مصدرها األساس فيما
اس�تهالكها يحم�ل الطاقة ماال طاقة له�ا على حمله،
كثي�رة وباتت المحطات غير قادرة على اإليفاء بحاجة
المنازل والمحال التجارية واألحياء المجاورة لها والتي
أنش�أت عش�وائياً ،وال يتوفر هذه األيام االكتفاء الذاتي
في تشغيل جميع األجهزة الكهربائية الموجودة ،األمر
ال�ذي أدى إل�ى توقفها نهائي�ا ً عن العمل وق�د يتطلب
تصليحها فترات طويلة بسبب اإلجراءات الروتينية عند
إدخالها الى معامل التصليح وتهيئة موادها االحتياطية
غير المتوفرة وحجم الضرر التي وقع عليها بسبب هذه
التجاوزات غير المبررة .

الواقع الزراعي..

�سعد اهلل اخلالدي

أكاديمية موح�دة وواضحة لبيان
طرق اعتماد اإلنترنت في البحوث
والدراسات.
وبش�أن المختب�رات ولوازمه�ا
يتفق معظم الطلبة على وجود عدد
من المشكالت ،تقول هدى فاضل
(طالبة ماجستير – صيدلة  ،)-بعد
ان ننه�ي الس�نة األولى في دراس�تنا وه�ي مرحلة
النظري ونبدأ في السنة الثانية بمرحلة البحث
الت�ي هي باألس�اس تعتمد عل�ى التجارب
بش�كل أس�اس ف�ي المختب�رات والتي
نحت�اج للكثير من الم�واد الكيميائية
وكذلك الحيوانات المختبرية وبالرغم
من أن الجامعة وف�رت لنا البعض
من هذه التجهيزات ولكنها قليلة
جدا بالنسبة لحاجتنا الفعلية.
ويق�ول األس�تاذ محم�د عب�د
األمي�ر /م�ن دائ�رة الدراس�ات
والتخطي�ط ،إن مس�الة توفي�ر
المص�ادر الدراس�ية والكت�ب
المنهجي�ة تعتب�ر ه�ي م�ن أهم
أولوياتن�ا لذل�ك فقد قمن�ا بتوزيع
أكثر م�ن خمس�ين ألف كت�اب إلى
جمي�ع الجامعات والهيئ�ات التقنية,
وكذل�ك فقد قمنا بتس�لم كتب ومصادر
منهجي�ة بقيم�ة ملي�ون دوالر ف�ي نهاية
الش�هر األول من هذا العام ونحن حاليا بصدد
توزيعه�ا فعال عل�ى إدارة الجامعات ،وكذلك وحول
الموض�وع ذات�ه تق�وم الجامع�ات وبش�كل منفرد
بشراء الكتب وحسب احتياجاتها.
أم�ا بخص�وص مش�كلة المختب�رات وتطويره�ا
فيقول الدكتور عبد الس�الم الجم�اس /المدير العام
لدائرة األعمار والمش�اريع ف�ي وزارة التعليم العالي
والبح�ث العلم�ي :ن�ود أن نبي�ن لطلبتن�ا األعزاء أن
دائرة اإلعمار والمشاريع تس�عى وتجتهد باستمرار
في توفي�ر المختبرات وتطويرها ونحب أن نعلم بان
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انتباه !!
كاظم اجلما�سي
مشي الس�لحفاة الذي وسم الحراك السياس�ي من جهة تشكيل
الحكومة ،كانت أصداؤه س�يئة للغاية فيما يخص مصالح السواد
األعظم من الناس ،فالبطال�ة مازالت تتضخم ولم تنقص ،والكثير
من البن�ى التحتية مازالت مهدمة ولم تبن�ى ،وقطاعات الخدمات
بمجمله�ا ل�م تزل تتدهور ول�م تنتعش ،والغالء في أس�عار المواد
األساس�ية لمعيشة المواطن اليومية يش�تعل وال ينطفئ ،وحركة
الناس وتنقالتها تتعقد وال تنبس�ط ،والخوف من الموت لم يختف
تماما ،على الرغم من تحسن األحوال األمنية ،وآفة الفساد مازالت
تتعمل�ق ول�م تضمحل ،عل�ى الرغم من جهود الش�رفاء في ش�ن
الحرب عليها ،فيما هدر المال العام بشتى صوره مازال فاعال بنحو
ممض ،وباإلجمال أصداء مش�ي السلحفاة للحراك السياسي بلغت
من الس�وء أنها جعلت من المش�هد العام بائسا بنحو ال يدعو الى
األس�ف فقط ،بل يدعو إلى القلق على مستقبل البالد والعباد .نحن
هن�ا ال نعاضد دعاة الي�أس ممن ينظر الى أحوالن�ا بعد (التغيير-
االنعطافة) بس�وداوية مطبقة ،ولس�نا نعاضد أيضا المتحس�رين
على ماضيهم الذهبي إبان عهود الحكم الش�مولي والديكتاتوري،
فالعراق وشعبه مارد خرج من القمقم ولن يعود اليه البتة ،ولكننا
نش�ير ونذكر فقط ،نش�ير إلى قراءة واقعية للمشهد العام ،ونذكر
أن غاية الغايات بالنس�بة للجميع من دون استثناء خدمة الناس،
ليس إال.

شكاوى
ا ألجهزة
ل�ك
كذ
كمياته�ا ونح�ن
نتأمل أن تش�حن قريبا جدا إلى العراق  .أما بالنسبة
لمش�كلة المبلغ ال�ذي يصرف إلى الدارس�ين عند أو
بع�د إكمال الدراس�ة فقد أكد اغلب المس�ئولين إنها
ح�ق فعل�ي للطالب وليس�ت مكرم�ة أو منح�ا وان
هن�اك مبلغا مرصودا ومخصصا فعال بش�ان طباعة
األطروحة وتهيئته�ا للمقابلة النهائي�ة ،وقد حددت
هذه المبالغ.

دور الرقيب يف التخمة
الغذائية املستوردة

صيد العدسة
االنفتاح الس�ريع غير المنضبط على االس�تيراد بنحو عام واس�تيراد
الم�واد الغذائي�ة المعلب�ة والمجم�دة بنح�و خ�اص بعد ع�ام ، 2003
واالنف�الت في دخول تلك المواد م�ن دون ضابط ،وضعف الرقابة وعدم
ق�درة األجه�زة المعنية ف�ي المناف�ذ الحدودي�ة من فرض س�يطرتها
وتطبي�ق تعليماته�ا على األغذية المس�توردة ،فضالً عن إه�دار الجهد
والوق�ت والم�ال أثن�اء فحص وتحلي�ل األغذية ،بس�بب تع�دد الجهات
المس�ؤولة عن س�المة الغ�ذاء ،م�ا أضعف المنظوم�ة الرقابي�ة لعدم
التكام�ل وتش�تتها في أماكن متباع�دة ،كل ذلك جعل الس�وق المحلية
تتخم بأنواع مختلفة من المواد الغذائية المتعددة المناش�ئ ،والتي غلبا
م�ا تكون فاقدة للمواصفات والش�روط الصحية ،األمر الذي يس�تدعي
وبص�ورة ملحة وعاجل�ة تحديث التش�ريعات الخاصة بس�المة الغذاء
بما يواكب التطورات العالمية ،باعتبار أن س�المة الغذاء أمر حاسم في
س�المة المواطن والصحة العامة ،وهو أمر ينبغي أن ال يستهان به ،مع
العلم أن اعتمادنا على األغذية المس�توردة وصل بنس�بة  ،80%حس�ب
آخ�ر التقاري�ر المحلية والعالمي�ة ،ما يتطلب خلق جه�از رقابي فاعل
يضمن سالمة المواطن ،وكذلك إصدار قانون يتضمن االلتزام التشريعي
بالجانب المتعلق بالصحة العامة بما ال يتعارض واتفاقية إزالة العوائق
أم�ام التجارة الدولي�ة ،وتحديد عدد المنافذ الحدودي�ة التي تدخل منها
األغذية المستوردة مع التأكيد على الجهد الوطني المشترك بين وزارات
الصح�ة والزراع�ة والتج�ارة والداخلية ف�ي تحقيق قط�اع غذائي آمن
وسليم ،يدرأ خطر تلك السموم ويحفظ السالمة الصحية للمواطنين.

مستلزمات ذوي االحتياجات اخلاصة ..حتت مظلة اجلشع

سؤال حيتاج إىل إجابة ؟!
س�ميت ارض العراق في غابر العه�ود ولخصوبتها وكثرة
بس�اتينها وحقوله�ا وأش�جارها ب�أرض الس�واد .وفي تلك
العه�ود التي لم تكن فيها المكنن�ة الزراعية قد رأت النور ،إذ
كانت الزراعة حينها بأساليب بدائية ،فعمليات الحرث والبذر
والري والحص�اد والعزل كانت تعتمد على األيدي واألجس�اد
وف�ي بعض األحيان اس�تعمال الحيوان�ات .وكان العراقيون
يأكلون مما تزرع أيديهم ويصدرون الفائض الى دول الجوار
والدول الفقيرة التي تفتق�ر للزراعة .وفي األوقات التي كان
النفط لم يكتش�ف بأراضي الع�راق كان هذا البلد من البلدان
القوية اقتصاديا والتي ال يس�تهان بها ،إذ كانت الزراعة فيه
ن�واة لنهضة صناعية حقيقية في مجال الصناعات الغذائية
والصناعات األخرى التي تعتمد على الزراعة في توفير موادها
األولي�ة ،وامتد الحال إلى عقود قريبة بعد أن تطورت الزراعة
ودخلت المكننة واألس�اليب الحديثة ف�ي الري وغيرها حتى
كنا نزرع محاصيل الصيف في الشتاء ومحاصيل الشتاء في
الصيف في البي�وت الزجاجية وغيرها من التقنيات .لم نكن
نجوع وننتظر أن نس�تورد ما تجود ب�ه علينا فوائض الدول
الت�ي كنا نص�در لها ما ن�زرع ،انقلبت اآلية وص�ار المصدر
مس�توردا ً وارض الس�واد صارت أرضا يباب فلماذا ؟ هذا ما
ورد في رس�الة المواطن (محمد فرحان السبعاوي) نشرها
بالنص وبدون تعليق.

الوزارة باشرت بشكل فعلي ومن خالل دائرة األعمار
والمش�اريع بتوزيع أجهزة طبية متطورة من خالل
المنح�ة القطرية وبالتنس�يق المباش�ر م�ع مكتب
اليونس�كو .أم�ا بخص�وص المختب�رات الهندس�ية
فقد قمنا بالتنس�يق مع مكتب اليونس�كو لتجهيزنا
باحتياجاتنا وسيتم ذلك على شكل دفعتين رئيستين
حي�ث ت�م االتف�اق
معه�م عل�ى
ن�و ع

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني
وتن�سر جمان ًا
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين

ال يختلف اثنان في بلد مثل العراق وما يمر به من عمليات
إرهابية تس�تهدف البنى التحتية واإلنس�ان على حد س�واء
مما ينعكس سلبيا على مستوى الحياة والعيش في العراق..
المعاق انسان يستحق منا ومن الحكومة الرعاية واالهتمام
الكافيي�ن ألن يحي�ا بكرام�ة وامل اكثر مما نس�تطيع ومن
يتج�ول في بغ�داد والمحافظات س�يجد اع�دادا ً كبيرة من
المعاقين وم�ن مختلف األعمار ،ويختلف ن�وع االعاقة من
ش�خص الى آخر .الش�اب عبد الل�ه أصيب بش�ظايا عبوة
ناس�فة في بغداد اثناء توجهه الى الكلية مما تسبب بقطع
قدميه عنما تكلمت معه شعرنا بمرارة كبيرة والم يختبئ في
صدره يقول عبد الله لقد تغيرت طريقة حياتي منذ اللحظة
التي وجدت نفس�ي معاقا ،لم اعتد على المش�ي بواس�طة
الكرس�ي المتحرك اال بعد جهد جهي�د ،واجد صعوبة كبيرة
في مراجعتي للدوائر الحكومية للمطالبة بالتعويضات التي

اقرتها الحكومة قبل فترة وجيزة ..تساؤالت
كثيرة عن  ،صناع�ة األطراف وهي صناعة
مهمة والس�يما في البل�دان التي يتعرض
مواطنوه�ا ال�ى العملي�ات اإلرهابية
والتع�رض ال�ى األلغ�ام القديم�ة
وحوادث السير مما تتسبب في بتر
اطرافهم كاأليدي واألرجل وتختلف
من منش�أ الى آخر فهن�اك الماني
وامريكي وفرنس�ي ومنها من يلقب
بأط�راف ذكية حيث تتمي�ز بالتقنية
المتقدم�ة والت�ي تحاك�ي الخالي�ا
العصبي�ة ف�ي الدماغ ولكن س�عرها
غ�ال وال يس�تطيع المع�اق
في العراق من شرائها ونتمنى
م�ن الحكومة توفيرها وبأس�عار مناس�بة،
اإلنس�ان المعاق هو انس�ان يستحق الكثير
من االهتم�ام والرعاية ،ونح�ن كإعالميين
من واجبنا ان نس�لط األض�واء ونبحث عن
الحلول والطرق الصحيحة مع المس�ؤولين
وأصحاب الشأن كي نخرج بمحصلة نهائية
يس�تفيد منها المعاق في العراق ،انها دعوة
للهيئات اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية
ومجل�س الن�واب العراقي للنظ�ر وبجدية لملف
المعاقين واحتياجاتهم وس�ن الق�رارات التي تليق بما
تحملوه من معاناة من اجل خلق بس�مة نرسمها على
وجوهه�م وح�ق يجب أن ينتزع له�م انها دعوة ونداء
من داخل الجرح العراقي.

الزي اجلامعي
بني احلشمة والتربج
تتلق�ى صفحتن�ا الكثي�ر م�ن الش�كاوى قد تك�ون اغل�ب األحيان
متش�ابهة ،فاله�م العراقي واح�د ال يتجزأ وهم�وم طلبة الجامعة
واح�دة وخصوص�ا ً الط�الب والطالبات م�ن غير األثري�اء ومن
الطبق�ات الفقي�رة وقد اتصل�ت بالصفحة الطالبة (ميس�ون
فائ�ق رس�ول) تقول (بالرغم م�ن القرارات الت�ي تصدرها
عم�ادات الكلي�ات والمعاه�د التي توصي بض�رورة عدم
التبرج واالحتشام في اللبس الجامعي لكن هناك اغلب
الطالب�ات اللوات�ي ال يلتزمن بهذا الس�لوك األخالقي
ويأتي�ن إل�ى الجامعة وكأنهن ذاهب�ات إلى حفلة
زفاف ناهيك عن المغاالة في ارتداء المخش�الت
الذهبية ،ومن المؤكد ان هذا األمر له انعكاساته
على س�ير العملية التربوية من ناحية تشتيت
ذهن الطلبة ونش�ر لمسألة التفاوت الطبقي
الح�اد الذي ي�زرع ف�ي النف�وس اإلحباط)
وتقترح الطالبة ميسون ،ان تقوم رئاسات
الجامعات وعم�ادات الكلي�ات إلى متابعة
ه�ذا الموضوع الحيوي والمهم وتقول" ،يا
حبذا لو أمكننا الرجوع الى تطبيق مس�ألة
الزي الموحد الذي كان س�ائدا ً في الس�ابق
وكيف كان�ت عمادات الكلي�ات تتعامل مع
الطلب�ة الذي�ن ال يلتزمون ب�ه بإنذارهم عدة
مرات وثم حرمانهم من إكمال السنة الدراسية
وبهذا نستطيع ان نضمن وجود مسيرة علمية
وتربوية ناجحة وخالي�ة من التلكؤ والقضاء
على الف�وارق الطبقية التي أخذت تنمو يوما ً
بعد آخر".
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اكتشاف أضخم ثقب أسود

قتل أمه الستخراج روح رشيرة!
قام�ت الرشط�ة الروس�ية
بالتحقي�ق م�ع ش�اب رويس (25
عاما) يف مدينة إيفانوف بتهمة قتل
والدت�ه رضب�ا بالعصا الس�تخراج
روح رشيرة من جس�دها ،بحس�ب
صحيفة "األنب�اء" الكويتية .وقالت
الصحيف�ة إن الش�اب اع�رتف يف
التحقيق�ات بقت�ل أم�ه برضبه�ا
بشدة عىل رأس�ها الستخراج الروح
الرشي�رة منه�ا ،وبع�د ان لفظ�ت
انفاس�ها االخرة قام بت�الوة صالة
ووضع االنجيل ف�وق جثتها قبل ان
يغ�ادر املنزل وبعد م�رور يوم كامل
ابلغ احد اقربائه بالجريمة.

أعلن علم�اء فض�اء يف مرصد
مكدونالد التابع لجامعة تكساس
األمركية أنهم اكتش�فوا ما يمكن
أن يكون أضخم ثقب أس�ود حتى
اليوم ،حيث تبل�غ كتلته  17مليار
ضعف كتلة شمس�نا (بزي�ادة أو
نقص�ان ثالث�ة ملي�ارات) ،أي أن
الض�وء يحت�اج أربعة أي�ام لعبور
قط�ره ،وهو يق�ع يف مركز مجرة
" ،"1277 NGCالت�ي تبع�د ع�ن
األرض نح�و  220ملي�ون س�نة
ضوئية .واألكثر إثارة يف اكتش�اف
العلماء أن كتلة هذا الثقب األسود
الهائل تشكل نحو  %14من الكتلة

الكلي�ة للمجرة ،ويعت�رب ذلك أكثر
بكث�ر م�ن كتل�ة أي ثقب أس�ود
هائ�ل ت�م اكتش�افه حت�ى اآلن
حي�ث تصل كتل الثقوب الس�وداء
املكتش�فة عادة إىل نحو  %0.1من
كتل مجراتها.
واعت�رب عض�و فري�ق علم�اء
الفض�اء كارل غيبه�اردت يف بيان
صحفي لجامعة تكساس أن هذه
املج�رة "غريب�ة األط�وار حق�ا"،
ألنها تبدو كأنها كلها ثقب أس�ود،
ويمكن لها أن تك�ون أول كائن يف
فئة جدي�دة من "أنظم�ة مجرات
الثقوب السوداء".

حظك اليوم

22مار�س20 -ابريل

احلمل

تته�ور يف مس�ألة بمك�ن أن
تقودك بعيدا ً ج�داً .ابتعد عن كل
ما يشوه سمعتك لدى املسؤولن
عنك

متاهة

وتمت احالة الش�اب الذي يعمل
يف مح�ل بي�ع مجوه�رات ومعروف
بحب�ه للعزل�ة اىل مصح�ة ملعرف�ة
مدى س�المة ق�واه العقلية ،خاصة
أن التحري�ات اثبتت ان�ه غر مدمن
للمخ�درات وليس له س�جل جنائي

مترشد أمريكي حافي ًا بشتاء نيويورك

أرص مت�رشد أمرك�ي ع�ىل
الس�ر حايف القدمن م�رة أخرى
بعدم�ا أه�داه رشط�ي بمدين�ة
نيويورك ح�ذاء جديدا األس�بوع
امل�ايض .وق�د حظي�ت ص�ورة
إه�داء الرشط�ي ل�ه ذاك الحذاء
باهتم�ام واس�ع يف الوالي�ات
املتح�دة لع�دة أيام .وق�ال الرجل
املترشد ويدع�ى جيفري هيلمان
لصحيف�ة نيويورك تايم�ز "ذلك
الحذاء محف�وظ يف مكان خفي..

لقطة من
الزمن اجلميل

إنه يس�اوي الكثر من املال ،وأنا
عىل اس�تعداد للتضحية بحياتي
(يف س�بيله)" .وكان�ت س�ائحة
قد التقطت ص�ورة فوتوغرافية
للرشط�ي الري ديربيم�و (25
عاما) وهو يه�دي هيلمان (54
عام�ا) حذا ًء من الن�وع املتن يف
ليلة ب�اردة ،ثم ن�رشت الصورة
ع�ىل ش�بكة اإلنرتنت مم�ا أثار
اهتمام وس�ائل اإلع�الم ومواقع
التواص�ل االجتماع�ي األس�بوع

شارع املتنبي يف التسعينات

 21ابريل –  21مايو

الثور

انت تعرف كيف تيرس امورك
لصالح�ك .تبذل كل ما بوس�عك
لتك�ون حيات�ك املس�تقبلية عىل
خر ما يرام

املايض .وتساءل الكثرون عن
هوي�ة الرج�ل املت�رشد ،إىل أن
عثرت صحيفة نيويورك تايمز
ع�ىل هيلمان الذي ق�ال إنه أب
لولدي�ن ويعي�ش متس�كعا يف
ش�وارع نيوي�ورك طيل�ة عقد
من الزمان.وطرحت الصحيفة
عدة أس�ئلة عن حيات�ه ،فقال
إنه من والي�ة نيوجريس ،وقد
خدم يف الجيش بصفته طاهيا
داخل الواليات املتحدة وأملانيا.

 22مايو 22 -يونيو
كثرة العتاب ال تنفع  ,و عليك
نسيان املايض و البدء من جديد
رشط االس�تفادة م�ن املايض ،
كن هادئا ً يف عواطفك

طموحك يسهل عليك االمور
املالي�ة ويفت�ح امام�ك مجاالت
كث�رة لجني امل�ال والتق�دم اىل
االمام برسعة وثبات

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

تواج�ه تغي�رات كث�رة  ،ترصف
بذكاء وال تقع تحت االنفعال والغضب
ألن ه�ذا م�ي ٌء ل�ك  ،مهنيا ً س�تتاح
فرص كبرة أمامك ولكن انتبه من أن
تكون مستغالً من قبل الرشكا

اعم�ل بصم�ط ودع عمل�ك يتكلم
وات�رك االخري�ن يولول�ون لوحده�م
واجعل شعارك فنك وكفائتك

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

فكر مليا واعرتف باخطائك
فاالع�رتاف بالخط�أ فضيل�ة.
عاطفي�ا ،ح�اول ان تفصل بن
امورك املهنية والعائلية،

لس�انك السليط يس�بب لك
املش�اكل العاطفية  ،فحاول أن
تكون اكثر ودا ً مع الحبيب

اجلوزاء

االأ�سد

امليزان

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

تعاني من عصبي�ة الرشيك
إال أن�ك تع�رف أن�ه يمل�ك قلبا ً
رقيقا ً ويحبك كثرا ً

 21يناير –  19فرباير

 - 1242أب�و أحم�د عبد
الل�ه املس�تعصم بالله يتوىل
الخالفة يف الدولة العباسية.
 - 1936جمهوري�ات
الس�وفييتية
أرميني�ا
االش�رتاكية وأذربيج�ان
وجورجي�ا
االش�رتاكية
الس�وفييتية االش�رتاكية
وقرغيزس�تان يصبح�ون
االتح�اد
ج�زءا ً م�ن
السوفيتي.
 - 1952اغتيال مؤس�س
االتح�اد الع�ام التون�ي
للش�غل فرحات حشاد عىل
يد عصابة اليد الحمراء.
الرئي�س
1957
اإلندونيي أحمد س�وكارنو
يطال�ب بخ�روج جمي�ع
الهولندين من بالده.
 - 1962الوالي�ات
املتحدة واالتحاد الس�وفيتي
تتفق�ان ع�ىل اس�تخدام
الفضاء الخارجي لألغراض

السلمية.
 - 1967وقوع مذبحة
داك س�ون يف فيتنام.
 - 1977س�وريا وليبي�ا
والع�راق والجزائر ومنظمة
الفلس�طينية
التحري�ر
يقررون قطع العالقات مع
مرص.
االتح�اد
1978
الس�وفيتي وأفغانس�تان
يوقع�ان اتفاقي�ة تع�اون
وصداق�ة ،وه�و االتف�اق
ال�ذي مهد للس�وفييت غزو
أفغانستان.
 - 1984إرهابي�ون
يختطف�ون طائ�رة بوين�غ
 747تابعة للخطوط الجوية
الكويتية ويتوجهون بها إىل
إيران.
 - 1996الرئيس األمركي
بيل كلينتون يسمي مندوبة
ب�الده يف األم�م املتح�دة
مادل�ن أولرباي�ت لتك�ون
وزي�رة للخارجي�ة ،لتصبح
أول امرأة تتوىل هذا املنصب
يف الواليات املتحدة.

فقد برصه حزن ًا عىل محاره!!
يح�اول يمني�ون يف إحدى الق�رى إنهاء العزل�ة عىل احد
أبن�اء قريتهم حت�ى ال يموت حزنا عىل حم�اره بعد ان فقد
ج�زءا من ب�رصه ،وأصبح جس�مه اكثر نحاف�ة ،ويخافون
ان يق�ي نحبه .وقال ش�هود عي�ان من أه�ايل املنطقة ان
«املواط�ن عب�ده .خ ( 40عاما) من مديري�ة وصاب العايل ال
ي�زال حزينا ويرف�ض لقاء جران�ه وأقاربه وت�ذرف عيونه
الدمع منذ أسبوعن نتيجة بكائه وحزنه الشديد عىل سقوط
حم�اره من أعىل جب�ل يف املنطقة ،حي�ث كان (الحمار) هو
مص�در رزقه الوحيد ويعول ب�ه أرسة مكونة من أب وأم و6
إخ�وة ،اذ يقوم بنقل متاع وس�كان قريته وم�ا جاورها من
ق�رى مقابل أج�ور ،كما اعت�ربه صديقه ورفيقه ويس�مع
كالم�ه ألكثر من  10س�نوات» .يش�ار اىل ان املنطقة تعيش
حقبة ما قبل  500س�نة ،حيث ال تصل السيارات نظرا لعدم
إمكانية ش�ق الطرق ،وال كهرباء وال أي من مقومات الحياة

Apago PDF Enhancer
 22يونيو 23 -يوليو

يف مثل هذا اليو م
5
كانون االول

يف الق�رن الواح�د والعرشي�ن .وهو الح�ال يف مناطق عدة يف
اليمن كمحافظات ريمة واملحويت وذمار ويافع والضالع.

حرك عود لتحصل عىل معادلة

ال�سرطان

العذراء

العقرب

أطفال يذبحون زميلهم يف "برج محام"
كشفت املباحث املرصية لغز العثور عىل
جثة تلميذ يف الرابعة عرش من عمره داخل
"ب�رج حم�ام" بأح�د األرايض الزراعية ،يف
إحدى قرى محافظة كفر الش�يخ .وذكرت
"بوابة األه�رام" أن التحريات التي أجراها
رئيس مباحث كفر الشيخ ،كشفت أن وراء
مقتل محم�د عبد الله يوس�ف أبو زيد14 ،
سنة طالب باإلعدادي ،ومقيم بنفس القرية
أربعة من زمالئه ،حيث شوهد املجني عليه
يس�ر معهم يف منتصف الليل آخر مرة .تم
القب�ض عليهم وتب�ن أن أعمارهم ترتاوح
بن  12و 13سنة ومقيمون بنفس القرية.
وبالتحقي�ق معه�م أق�روا بقيامه�م بقتل
املجن�ي علي�ه ،معلل�ن ذلك بك�ون املجني

لون مع
 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

تضاعف مكاس�بك وتتحقق
مطالبك وتح�اول ان تجد وقت
فراغ لتمأله بانجاز جديد يحقق
لك النجاح األكيد

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

مهني�ا نجاح�ك باهر ،فانت
تبني اساس�ات صلبة كالحديد
ومتينة كالباطون .عاطفيا ،دع
قلبك يقرر واع�ط عقلك اجازة
طويلة

تشعر بالوحدة بعد انفصالك
عن الحبيب وترتدد إىل الحفالت
وأماكن التسلية.

كلامت متقاطعة

علي�ه دائ�م التع�دي عليهم ،بس�بب بنيانه
الق�وي ،وإجبارهم عىل الرسق�ة بالطريق
العام ،ثم قيامه باالس�تيالء عىل متحصالت
الرسقة عيل حد قولهم يف محرض التحقيق.
فاتفق�وا عىل طريقة للتخلص منه ،وقاموا
باستدراجه إىل برج الحمام بإحدى الزراعات
النائي�ة ،ث�م احتال�وا عليه بتوثي�ق قدميه
بحبل بش�دة ،عىل أن يقوم هو بنفسه بفك
وثاق�ه الختبار م�دى قوت�ه ،فوافقهم عىل
الفور ،وبع�د قيامهم بربط�ه انهالوا عليه
ب�"س�نجة" وعصا غليظة كانت بحوزتهم
حتى فارق الحياة ،ثم قاموا بذبحه ،وقاموا
بتغطي�ة الجثة بكمية م�ن القش والبوص
حتى ال يتم اكتشافها.

افقي
 -1ممثلة مرسحية وسينمائية برزت يف دور األم يف مرسحية العيال كربت.
 -2ممثل كوميدي مميز عمل يف هاللو ش�لبي ومدرس�ة املش�اغبن
 -3فيلم لألطفال لدريد لحام  oرد السؤال
 -4وقت حدوث اليشء  oللسؤال  oنصف خائف
 -5مشكلة منترشة (معكوسة)  oتلبسه ولكن ال تراه
 -6صوت الجرس
 -7ممثل مرصي راحل وأحد أعضاء ثالثي أضواء املرسح ونجم من نجوم الكوميديا
 -8نصف راجح  oقص الصوف
 -9الفلم الذي ترددت فيه عبارة "جواز عرتيس من فؤادة باطل"
 -10مزق  oممثلة ومطربة وفنانة استعراضية سورية كتبت مسلسل دنيا

عمودي

 -1ممثلة اش�تهرت ب�دور البدوية خاصة عبلة يف فيلم عنرتة بن ش�داد  oزيارة
دينية  oفلق
 -2دفعة من الناس  oمن األوعية الدموية
 -3ممثلة مرصية عملت كثرا يف افالم عادل إمام  oعكس رضاء
 -4مساعدة  oحرف نفي
 -5فكرة مقصودة غر معلنة (معكوس�ة)  oانثى الخيل  oذكر اآلخرين بالسوء
يف غيابهم
 -6فرد  oقاد من قرطاج من أعظم القادة العسكرين يف التاريخ
 -7خصائص وصفات  oمن األطراف  oنصف مولع
 -8يضعه امللك عىل رأسه  oلب اليشء وجوهره  oسقط
 -9األقل وزنا  oذو قرشة خارجية وفارغ من الداخل
 -10عائل�ة ف�روز الفني�ة  oارتف�اع املوس�يقى والطب�ول واألهازي�ج احتفاء
بالعروسن

 17الراأي
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شموئيل شموئييل وعدوانيته الشمولية
كاظم فنجان احلمامي

ي�رى توينب�ي" ،أن ال�درس ال�ذي
اس�تخلصه اليهود من مواجهاتهم
م�ع النازيين قاده�م ,ال إلى تجنب
المج�ازر الت�ي ارتكبه�ا النازيون
ضدهم ,ب�ل إلى تقلي�د عدوانيتهم
الش�مولية ضد األق�وام األخرى",
وربما كان ش�موئيل شموئيلي هو
األكث�ر تطرف�ا ً اآلن ف�ي عدوانيته
الشمولية ,فقد تغلغل هذا الحاخام
ف�ي تركيبة المجتمع�ات اليهودية
المعق�دة ,وراح يدع�و اليهود على
اختالف مذاهبهم ومش�اربهم إلى
الح�رب الش�مولية ,للتعبي�ر ع�ن
ش�خصيته المتطرف�ة المعروف�ة
بعدوانيته�ا ,فلم يف�رق بين يهود
(األش�كناز) األوربيي�ن ,وال بي�ن
يهود (السفارديم) العرب ,وال بين
يه�ود (الصباري�م) المولودين في
فلسطين ,وال (الفاالشا) النازحين
م�ن أفريقي�ا ,وال (الكنعانيي�ن)
الجدد ,الذين يؤلفون اليوم الطبقة
العلماني�ة ,ويرى إن إس�رائيل في
حالة ح�رب دائمة البد أن تش�ارك
فيها الطوائف اليهودية كلها ضد
المحيط العرب�ي الخارجي,
على اعتبار أن الحكومات
اإلسرائيلية المتعاقبة
لم تتمكن من تحقيق
الس�الم ,ال م�ع
الفلسطينيين ,وال
مع الدول العربية
المجاورة.
تتع�ارض
أف�كار ش�موئيل
ش�موئيلي تماما
مع أف�كار (يهودا
لي�ف) ,ال�ذي يقول،
"كن يهوديا ً في بيتك,
وإنس�انا ً خ�ارج بيتك",

فمث�ل ه�ذه التوجهات المس�المة
ال تروق لش�موئيل أبدا ,فهو يدعو

للتمسك بأفكار (بن غوريون) الذي
يقول" ،ال يهم ما تقوله الش�عوب
األخ�رى ,ب�ل المهم هو م�ا يفعله
اليهود" ,ويقول أيضاً" ،بالدم والنار
س�قطت يهودا ,وبالدم والنار
س�تقوم يه�ودا" ,ويدع�و
الن�اس للتمس�ك بأفكار
"زائيف جابوتنسكي",
يق�ول،
ال�ذي
"الس�يف والت�وراة
ق�د ن�زال علين�ا من
الس�ماء" ,فالحرب
م�ن وجه�ة نظ�ر
الحاخ�ام ش�موئيل
ج�زء م�ن الماض�ي
وم�ن الحاض�ر ومن
المس�تقبل ,ويدع�و
لتحويل إسرائيل إلى ثكنة
عس�كرية تتحي�ن الف�رص

لالنقضاض على األقط�ار العربية
المحيطة بها.
من ال يع�رف ش�موئيلي نقول له،
انه رئيس حركة (حماة إس�رائيل)
اليهودي�ة المتطرف�ة ,ويك�رس
أنش�طته السياس�ية ف�ي المرحلة
الراهن�ة على كيفي�ة تدمير مصر,
دولة وحضارة وشعباً.
لق�د ب�دأ مش�روعه السياس�ي
ف�ي س�بعينيات الق�رن الماض�ي,
وخصص كتابات�ه لمحاربة مصر,
فأسس موقعا ً الكترونيا ً تحت اسم
(تشاباد):
وه�و الموق�ع ال�ذي يعتم�د عليه
ف�ي تأمي�ن التواص�ل م�ع الف�رق
والطوائف اليهودية ,لحشدهم في
الحرب القادمة ضد مصر باعتبارها
من الحروب التي س�يباركها الرب
(يهوا) إل�ه الحرب ,فالرجل يصرح

يوميا ً في الصحف والفضائيات عن
دعوته لنسف الشعب المصري كله
وإزالت�ه من على وجه األرض ,ولم
يتهمه أح�د باإلره�اب ,ولم يحتج
علي�ه أحد ,حت�ى ال يته�م بمعاداة
السامية.
مصر في نظر (شموئيل) هي العدو
األول ألنها التي أخرجتهم أذلة في
زمن س�يدنا موس�ى عليه السالم,
ويزع�م إنه�ا تس�يطر اآلن عل�ى
أرضهم (س�يناء) ,التي تاهوا فيها
أربعين عام�اً ,ثم يأتي م�ن بعدها
الع�راق الذي تع�رض في�ه اليهود
لل�ذل والمهانة في الس�بي البابلي
على يد ملكهم نبوخ�ذ نصر .يرى
ش�موئيل ،إن (س�يناء) تمثل أكبر
المناف�ذ الخطيرة ,الت�ي تهب منها
ري�اح الش�ر على حد قول�ه ,ويرى
ان�ه قد ح�ان الوق�ت الس�تعادتها
واس�تردادها وتحريرها من قبضة
العرب تمهيدا ً لقيام اإلمبراطورية
اإلس�رائيلية ,الت�ي مه�دوا له�ا
عب�ر مش�اريع التفكي�ك والتمزيق
المنفلتة م�ن عقالها في كل أنحاء
الوط�ن العرب�ي ,وتجمي�د المل�ف
الفلس�طيني نهائي�ا ع�ن طري�ق
توجيه ضربات موجعة إلى القوى
المعارضة إلس�رائيل ,واالستفادة
م�ن النش�وة ,الت�ي ش�عرت به�ا
القيادات اإلسرائيلية في ظل الدعم
األمريكي المتجدد ,لذا فإن شموئيل
ش�موئيلي وعصابت�ه يتص�ورون
في خضم غطرستهم وعنجهيتهم
ان الح�ل األمث�ل يقض�ي بضرورة
التوسع بالقوة عن طريق مواصلة
الهج�وم على ال�دول العربية ,التي
لم تع�د تمتلك المؤه�الت الحربية
الكافية ,وبمس�اندة الدول العربية
المنبطح�ة المؤمن�ة بسياس�ة
التطبيع والتركيع ،والله يستر من
الجايات.

حيدث يف مرص اآلن ..انتبهوا !

ناه�ض حرت

أل�ف ب�اء الش�رعية االنتخابي�ة أنه�ا دنيوي�ة
ومؤقتة ومقيّدة ،قانونيا وسياس�يا ،وتخضع،
تالي�ا ،لس�لطة القض�اء وش�رعية المعارضة.
وأس�اس ذل�ك أن الش�رعية االنتخابية هي ()1
ش�رعية متحرك�ة ،من حي�ث أن عمره�ا يمتد
حت�ى االنتخابات التالية ال غير )2( ،وش�رعية
منقوصة بالضرورة ،من حيث أنها تمثل األغلبية
(النصف زائد) وال ّ
تمثل اإلجماع )3( ،وشرعية
سياسية ،من حيث أنها تفويض مؤقت بتطبيق
سياس�ات ،وليس�ت تفويض�ا بف�رض صيغ�ة
ّ
وتش�كل هذه القيود والتحديدات،
أيديولوجية.
الفاص�ل بي�ن الق�وى الديمقراطي�ة والق�وى
االنقالبية التي تس�تخدم الش�رعية االنتخابية
كشرعية مطلقة ،وكاملة ،وأيديولوجية؛ بحيث
تعصف بس�لطة القض�اء ،وتفرض س�يطرتها
الحزبية واأليديولوجية على الدولة ،وتخلط بين
األغلبية البسيطة واإلجماع ،وتجرّم المعارضة،
وتنش�ئ ،في النهاية ،نظام�ا دكتاتوريا .وهذا
هو م�ا يفعله اإلخ�وان المس�لمون في مصر؛

فق�د حصلوا عل�ى ش�رعية انتخابي�ة لمنصب
الرئي�س ،مح�دودة للغاي�ة ( 51بالمئ�ة) ول�م
يتمكن�وا منه�ا إال بفض�ل التحالف م�ع القوى
القومية واليسارية في مواجهة مرشح النظام
المبارك�ي ،أحم�د ش�فيق .وم�ع ذل�ك ،فإنهم
يستندون إلى تلك الشرعية المؤقتة والمنقوصة
والتحالفية ،للقيام بانقالب ش�امل لالس�تيالء
على الدولة المصرية ،مس�تخدمين الصالحيات
الرئاسية واإلعالنات الدس�تورية القاراقوشية
والبلطجة الصريح�ة معا .وال أظنها حدثت من
قب�ل واقع�ة كالتي ش�هدتها مصر ،ي�وم األحد
الماض�ي ،حين أرس�ل رئيس منتخ�ب ،المئات
من أنص�اره لمحاص�رة المحكمة الدس�تورية
العلي�ا ،ومنعها من االنعقاد بالق�وة ،في اليوم
التالي إلط�الق مظاه�رات تش�تم المعارضين
ّ
وتكفرهم ،وتعتبره�م " قلة " ،مع
وتخوّنه�م
ً
ً
أن بينهم مرش�حا رئاس�يا حصل على أكثر من
خمس�ة ماليي�ن صوت ه�و حمدي�ن صباحي
ومرش�حين رئاس�يين آخرين وقادة عش�رات
األح�زاب الوطني�ة واللج�ان الثوري�ة ،إضافة
إل�ى الكتل�ة القبطية الت�ي تع ّد عش�رة ماليين.

علين�ا االنتباه ،هنا ،إلى أن الدكتاتورية تقع في
صل�ب الفكر اإلخواني من خ�الل القول بفكرة
"التمكي�ن" .وهي فكرة انقالبية في جوهرها.
وهكذا ،فإن ما يسمى التطور الديمقراطي لدى
" اإلخوان" ال يعدو كونه ضربا من البراجماتية
في استخدام الوسائل االنتخابية من أجل ضمان
تمكينهم من السلطة للقيام بانقالب ،كما يحدث
ف�ي مص�ر اآلن .ولكن ،حي�ن تكون الوس�ائل
االنتخابية مغلقة ،فإنهم سوف يلجأون للسالح،
كما ه�و حاصل في س�ورية الجريحة .انقالب
من أجل ماذا؟ تطبيق الش�ريعة ،حس�نا ،وماذا
بعد ؟ ليس لدى "اإلخوان" سياسات تختلف عن
السياس�ات الس�اداتية � المباركية :االستبداد،
اإلدارة ُ
الشرطية للمجتمع ،حكم رجال األعمال،
اقتصاد السوق النيوليبرالي ،الصداقة والتحالف
م�ع اإلمبريالي�ة ،والتعايش مع إس�رائيل .إنما
لديهم ميزة هي التي أقنعت واشنطن بتسليمهم
مقاليد الس�لطة ،وتتمثل في قدرتهم على إدارة
الفق�ر بم�ا يح�ول دون الث�ورة االجتماعي�ة.
م�ن حس�ن حظن�ا ،كأردنيي�ن ،أن المش�روع
اإلخواني انكش�ف سريعا في أكبر دولة عربية،

بوصفه مشروعا دكتاتوريا عاريا .ولذلك ،على
الق�وى التي ال ت�زال تتحالف م�ع " اإلخوان"
أن تمع�ن النظر جيدا في س�يرورة األحداث
المصرية؛ لقد استخدم " اإلخوان" ،الثوريين
الش�باب ،وألقوا بهم جانبا ،واستخدموا
الق�وى الديمقراطي�ة والقومي�ة
واليس�ارية ،و قف�زوا عل�ى ظهره�ا
إلى الس�لطة ،وحي�ن ب�دأوا يتمكنون �
بفضل التفاهمات مع الواليات المتحدة
وإس�رائيل � تنكروا لوعودهم الس�ابقة،
وص�ادروا الث�ورة ،واعتب�روا الثوريي�ن
والقيادات الوطنية و 60بالمئة من الشعب
المص�ري ،مج�رد " قل�ة" م�ن "الخون�ة"
و" الكافري�ن" ynoon1@yahoo.com .
عن" العرب اليوم

هـل يكفـي يـوم
ملناهضـة عنـف الرجـال ؟

هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إذن ..منذ أكثر من أربع
او خمس سنوات ال اعلم بالضبط وأنا اسمع بتلك المناسبات تذاع هنا
في بلدي ،وتقام ألجلها المؤتمرات والندوات وترفع الالفتات ،واعلم
قبله�ا أن اختيار ذلك التأريخ كان على اثر عملية االغتيال الوحش�ية
في عام 1960لألخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية
الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان انذاك.
كلم�ا اقترب موعد هذا اليوم ،ابدأ مع نفس�ي بإحص�اء أنواع العنف
الموجه ضد نساء جلدتي ،ولفرط ما أتذكر أصاب بالغثيان ،فمجريات
األوضاع في بالدي لم تعد تشي بالفرح ،وربما لن تتعب حالك وأنت
تبحث عن العن�ف الموجه ضد المرأة العراقية ،ويكفيك أن تخرج من
بيت�ك لتواجهك امرأة بثياب رثة ،يب�دو أنها تجاوزت عقدها الرابع أو
الخامس ،تتوس�لك كي تش�تري منه�ا علكة أو قطعة بس�كويت في
ش�كل آخر من أشكال التسول ،وقد تولي وجهك عنها ليطالعك منظر
آخر المرأة فقدت جميع معالم أنوثتها وهي تداوم يوميا على بس�ط
فرشة الخضار في مدخل السوق كي تحصل على بضعة دنانير تعيل
بها أوالدها الصغار.
ش�خصيا اع�رف ام�رأة معدمة ،تبك�ر كل صب�اح م�ع ابنتيها ألجل
الحصول على عمل مناس�ب في احد البي�وت المجاورة ،لكنها تعاني
كثيرا لفرط جمال ابنتيها الصغيرتين ،وهي تخشى عليهن من األذى
بس�بب ظروفهن الصعبة ،بعد موت األب بعبوة طائشة كانت تترصد
شخصا ً مسؤوال في الدولة ولكنها أخطأت الهدف كما يحصل دائما.
في المحاكم الش�رعية لدينا ،تتضح صور العنف الموجه نحو المرأة،
بقصص الزوجات المعنفات والباكيات واللواتي يسعين للطالق وهن
عارفات قبال بأنهن خاسرات كما خسرن حياتهن أول المشوار ،لكن
أمل الخالص يبدو خيارا أخيرا ثمنا ً لكرامتهن الضائعة.
المجتمع مازال يهلل للرجل بوصفه صاحب الحق في خيارات راحته
وس�عادته ورغبات�ه ،في حي�ن حرمت عل�ى المرأة اختي�ار ما تحب
ورفض ما تكره.
ونح�ن نبتعد عن المدين�ة ونوغل في عمق الم�دن الريفية ،تطالعنا
ذات القصص لنس�اء صغيرات يجبرن على زواج ال يعرفن منه سوى
بدلة العرس واطالقات رصاص هوجاء كطريقة زواجهن .
المحصل�ة أن بطش الرجال مازال كبي�را ،بعضهم يتصور ان الضرب
والزج�ر وحده هو العنف الذي يمارس�ه الرجل ضد المرأة متناس�ين
أن غي�رة الرجل من نجاح وتطور زوجته ف�ي العمل تحوله إلى عدو
مراب�ط ف�ي البيت يلتق�ط هفواتها ليس�خر منها ،في حي�ن تتحمل
المرأة أعباء تربية الصغ�ار وإدارة البيت والعمل ,وعيون المجتمع ال
تنظر س�وى للرجل على انه س�يد المكان والزمان برغم كل هفواته
ومصائبه.
اإلحصاءات الرس�مية تش�ير إلى ان النس�بة األكبر للنساء العراقيات
هن من ربات البيوت ،بالرغم من توجه الكثيرات منهم للعمل مؤخرا ً
لكن تبقى فرص العمل قليلة ،أمام األعداد المتزايدة منهن وهذا يعني
بق�اء معظمهن تحت رحمة الرجل مادام هو المس�ؤول عن ميزانية
البي�ت ،ومعظمه�م يتنكر لدور الم�رأة في تربية األجي�ال باعتبارها
أو الفرضيات التي ال تناقش وال تس�تحق الشكر
من المس�لمات
أيض�ا !! ال اع�رف من الجه�ة التي طالبت
بمن�ح أج�ور لرب�ة البي�ت العراقية،
وهي تعمل ألج�ل بيتها وتربية
صغارها؟ لكني أؤيد الفكرة
ب�ل واجده�ا منطقي�ة
تمام�ا ً فيما لو احتس�بنا
الفائ�دة الت�ي تضيفه�ا
تلك الجهود على األسرة
وبالتال�ي عل�ى تنش�ئة
مجتمع بأكمله.
خاتم�ة ،ل�و فكرن�ا أن
نحتف�ل بذك�رى اليوم
العالم�ي لمحارب�ة
العنف ضد المرأة بغير
طريق�ة المهرجانات
والخطاب�ات وإلق�اء
الكلمات ونثر الالفتات،
لتقدمنا كل ع�ام خطوة
واح�دة على األق�ل في دفع
األذى عن المرأة ،ولكن هل يكفينا
يوم واحد ؟.

لـم تتوقف عملية التغيري

�سليمان تقي الدين
أن تك�ون مع التغيي�ر ليس يعني أي تغيي�ر ،وال بالضبط مع
المش�هد الراهن في مصر وس�وريا وتونس وليبيا واليمن أو
أي مكان آخر.
لم يستأذن التغيير أحدا ً من المراقبين أو المعلقين أو أصحاب
الرأي ،بل هو نتاج موضوعي لظروف معقدة انفجرت خارج
التوقعات ،وقامت به قوى وجماعات ،وحراك ش�عبي لم يعد
يطي�ق األوضاع الس�ائدة .في أصل الح�دث التناقض العميق
بين قطاعات واسعة من الجمهور وسلطات سياسية كابحة
لطموحات�ه وتطلعات�ه .وفي طبيعة القوى ح�ركات كوّنت
نفس�ها تحت أجنحة األنظمة واغتذت من الثقافة السياسية
الراكدة وم�ن وقائع التهميش والش�عور باالغتراب .لم يكن
االس�تبداد مجرد احتكار للسلطة واالستئثار بها وبمنافعها،
ب�ل أن االس�تبداد حاص�ر المجتم�ع وف�رض علي�ه قي�ودا ً
للتط�ور واس�تهدف أول ما اس�تهدف التماس�ك االجتماعي
والتط�ور والتقدم وثقافة االنفتاح .احتكر االس�تبداد العنف
وأخضع�ه وطرده إل�ى داخل الحي�اة االجتماعية من دون أن
يفكك عناصره .صار العنف س�مة رئيس�ة م�ن ثقافة الكبت
واإلقص�اء وم�ن سياس�ات البدائل الت�ي ش�وّهتها األنظمة
واس�تخدمتها كجزء من مب�رّرات وجودها .لم يعرف تاريخ
العرب الحديث خصوبة في الفكر السياس�ي الدستوري ،ولم
تش�غل العرب قضايا العقد الوطني أو العقد االجتماعي ،ولم
ينتجوا فكرا ً لتنظيم الدول ،بعد أن صادرت النخب «القومية»
الحياة السياسية .كانت هناك مشتركات بين الفكر السياسي
اإلس�المي التقلي�دي (الس�لطوي) وبي�ن الفك�ر السياس�ي
القوم�ي ال�ذي يرى االجتم�اع السياس�ي قائما ً عل�ى ثنائية
«الجماعة» و«اإلمامة» ،وحدة الجماعة ووحدانية اإلمامة.
استورد العرب الكثير من ثقافة الغرب وأفكاره ومؤسساته،
ولكنهم أدرجوا ذلك تحت مظلة التراث اإلس�المي والقومي.
فال الجمهوريات وال البرلمانات وال األحزاب وال القوانين وال
الدس�اتير لها المعن�ى ذاته من حيث هي عناوي�ن «الحداثة»

أفراح شوقي

المرتك�زة إل�ى فاعلي�ة الجمه�ور وحريته وحقوق�ه .كانت
تل�ك المس�ميات منح�ة ُتعطى مش�روطة إلضفاء ش�رعية
على س�لطات قام�ت جميعها على فعل الغصب وعلى ش�يء
م�ن الش�عبوية المرتبط�ة بمواجه�ة االس�تعمار و«القوى
التقليدي�ة» .م�ا م�ن ح�زب عربي ف�ي الماض�ي والحاضر
تواف�رت في�ه ش�روط االختيار والحري�ة أو صار ج�زءا ً من
أدوات التغيي�ر ،أو ق�وة جاذب�ة فاعلة بوصفه مش�روعا ً أو
رؤية .عاش�ت األح�زاب في أحضان الس�لطة وج�اءت إليها
إم�ا بعصبية أو بانقالب واس�تقالت من دوره�ا في الصراع

السياس�ي وقطعا ً بالمنافس�ة الديموقراطية .وليس عبثا ً أن
يكون اإلسالم السياسي هو المخزون شبه الوحيد الذي صار
مادة التجييش والتأطير والتح ّزب والفاعلية.
تص ّدر اإلس�الم السياس�ي واجه�ة الثورات العربي�ة وتص ّدر
نتائج االنتخابات .االنتخابات وحدها ليس�ت الديموقراطية،
واألكثريات السياسية التي تنشأ عن ظرف استثنائي انتقالي
وم�ن خالل المن�اورات والمس�اومات والدع�م الخارجي ،ال
تعط�ي ش�رعية كامل�ة ألي فريق ك�ي يعيد صياغ�ة الدولة
والمجتم�ع بمف�رده وباس�تقالل عن ش�ركائه ف�ي الوطن.

يس�تطيع طرف سياس�ي أن يأخذ السلطة ولكنه ال يستطيع
أن يبرّر ديموقراطيا ً االستيالء على الدولة .الدولة ودستورها
وأنظمتها ومؤسساتها وقوانينها وكل ما له عالقة بالمجال
الع�ام وبكل مصالح الش�عب عام�ة أمور ال تخض�ع لميزان
اللحظ�ة السياس�ية .كان الع�رب في جمي�ع بلدانهم بحاجة
إلى عق�د وطني واجتماعي جديد ،إلى نظام دس�توري يؤكد
عل�ى أن الدولة هي الهيئة المعنوي�ة المعبّرة عن كامل هوية
المجتمع والحارسة لمصالحه والراعية لمكوناتها والقادرة
على اس�تيعاب النزاعات السياس�ية في مؤسس�اتها وتداول

السلطة فيها بالطرق الس�لمية .كانت الثورات العربية ثمرة
جه�ود واس�عة من أطياف الش�عب كاف�ة ومن ق�واه الحية
واتجاهاته الثقافية والسياس�ية .لم نكن أمام انقالب فوقي
ينته�ي إل�ى منح�ة دس�تورية أو إل�ى تجديد صيغ�ة الحزب
الحاكم .ال شرعية ديموقراطية ألي دستور ال ينتج من حوار
وطني واس�ع وعميق يأخذ ف�ي االعتبار أن حقوق المواطنة
ال يفرضه�ا طرف انطالقا ً من عقيدت�ه الخاصة .ما يقوم به
اإلس�الميون في مصادرة حق الناس جميعهم في المشاركة
والتعاقد الحر على دولة المس�تقبل ستكون له ارتدادات على
مناحي الحياة الوطنية في عدم االستقرار وفي عدم الشرعية،
بل أن اإلس�الميين بما يطرحونه من قواعد للدساتير العربية
يش�كل ارتدادا ً عل�ى كل اإلرث المدني التقدم�ي وكل ما صار
ثقاف�ة جماعية مكتس�بة س�اعدت على إنتاج حال�ة التغيير
وكانت في أس�اس قيامها .في الواقع ،إن الخشية ليست من
قدرة اإلسالميين على توطيد سلطتهم ،بل الخشية من إقحام
البلدان العربية في نزاعات وحروب وفوضى جراء محاوالت
فرض أنظمة شمولية جديدة باسم الدين تنتهي إلى مصادرة
الحرية واالرتداد على الديموقراطية .لقد باش�ر اإلسالميون
مشروعهم هذا بالتخلي أصالً عن القيم والمبادئ والشعارات
الت�ي أنتج�ت التغيي�ر ،وه�ي الحري�ة والكرام�ة والعدال�ة
والديموقراطي�ة والتنمي�ة ...إلخ .لكن اختطاف الس�لطة لم
يس�تقر ،ومصادرة الثورة لم تكتمل في ظل حيوية الش�ارع
وحض�وره واس�تعداده لمقاومة هذا الس�عي .على كل حال،
ما يحتاجه العرب هو هذا الجدل الفكري والسياس�ي ،شرط
أن ال ينزلق إلى العنف .فاإلس�الميون ال يملكون فعالً تصورا ً
لش�روط بناء الدولة الحديثة انطالقا ً من ثقافتهم التاريخية.
أما اآلخ�رون فهم كذلك لم يبلوروا ثقافة مس�تقلة وتجارب
ف�ي صياغ�ة برامج متكاملة ولم ينش�ئوا أحزاب�ا ً لديها هذه
الرؤية .الث�ورات العربية فيها الكثير م�ن التجريبية والكثير
من العفوية ،وهي اليوم أمام تحديات إنتاج مش�روع العرب
إلدارة اجتماعهم السياس�ي .إنه مخاض من أبرز احتياجاته
إغناء ثقافته السياسية.
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كـل اربعـاء

"لي أذرع واستغالل"
اتحاد الكرة :شروط البرازيلي ّ

مباراته مع البحرين "بيضاء" !! ..الوطني يعاود تدريباته ويغادر إلى الكويت غد ًا

زيكو
ومهند وكربالء !
البصرة  -سالم المناصير

يف كل عام قررت أن أتخذ من ديس�مرب موعدا لإلجازة السنوية ،الكثر
م�ن الزم�الء العرب كان�وا يقولون يل مل�اذا ترص عىل أخد الش�هر كله
يف الع�راق ب�دال من تقس�يمه عىل مراحل الس�ياحة والتن�زه ،جوابي
ببس�اطة :تواجدي يف بغداد والبرصة يساوي زيارة كواالملبور وبروت
!.
ق�ال يل صديق يف البرصة ،تذكرت كالم�ك بخصوص زيكو عندما أعلن
األخر االس�تقالة بال عودة ،بالفعل نحن ال نستحق زيكو فهو وطني
ونحن خونة !.
صديقي توقع أني س�أتفق معه خصوصا ً وأن كتاباتي السابقة كانت
تص�ف أبن الس�امبا بالغيور واملخل�ص والويف ،صديق�ي تفاجأ بردة
فعيل :زيكو لم يع ّد كما كان ،بات يختلق األعذار واألزمات يف كل عرص
ومكان ،الرجل الذي أحببنا بداياته أزعجنا بمسلسل الرواتب والتذاكر
واملكافأت ،يقول لن أدرب ألن مس�تحقاتي لألشهر الخمسة لم تصل،
فلماذا لم تقلها منذ الش�هر األول ؟ ،صديقي ر ّد بعصبية أهلنا" :عمي
زيكو ما يحجي جذب واالتحاد حرامية ؟!" ،أجبته بهدوء نادر :أتمنى
أن يكون زيكو صادقا ً معنا !.
حرص�ت ه�ذا املوس�م ع�ىل متابع�ة دوري النخبة ،ملي�ارات رصفت
ب�ال وجع قل�ب أو تنظي�م قل�م ،الفوىض عم�ت يف االختيارات س�واء
للمدربني أم الالعبني ،ولكن تبقى كربالء هي الظاهرة يف كل األوصاف
راع وبال نج�وم أو محرتفني ،الراية الخرضاء
والعناوين ،ب�ال داعم أو ٍ
تتصدر املش�هد بكل كربياء ،بالفعل إنها كربالء الظاهرة التي تستحق
الدراسة واالهتمام !.
فرحت�ي ال توصف وال تقدر بثم�ن عندما تلقيت خرب تتويج مهند عبد
الرحيم بجائزة أفضل العب آسيوي صاعد ،مهند أستحقها أدا ًء ُ
وخلقا ً
ً
وأخالق�ا ،ولكن االس�تقبال والتكري�م يف بلدي كان أخج�ل من املتوج
نفسه !.
أخر كالم ،البعض "الكثر" يريد امليناء كعكعة يتقاس�مها مع األحبة
واألصدقاء ،يريدون النادي مؤسسة ورث وهباء ،ليتهم يتعلمون شيئا ً
واحداً ،املسرة تستمر وال تتوقف عىل سني وصاد !.

المستقبل العراقي /متابعة
قال رئي�س االتح�اد العراقي لك�رة القدم،
أن زيك�و وض�ع رشوطا تع�د بمثاب�ة "يلّ
أذرع" للموافقة عىل تدريب املنتخب .وقال
ناج�ح حم�ود :أن زيك�و وافق ع�ىل قيادة
املنتخ�ب للمرحل�ة املقبلة ب�رط موافقة
االتحاد العراقي ع�ىل إيصال عقود املدربني
املس�اعدين ايدو وس�نتانا موقعة من قبل
اتح�اد الك�رة ودف�ع راتبيهم�ا للش�هرين
املاضي�ني .ولفت حم�ود إىل أن "طلب زيكو
بمثاب�ة يلّ ال�ذراع مس�تغال املوقف الصعب
ال�ذي يمر ب�ه اتح�اده" .وب�ني أن االتحاد
يس�تغرب م�ن طل�ب زيك�و ،موضح�ا أن
االتحاد يجب أن يجلس معه ومع مساعديه

لتحدي�د بن�ود العق�د واالط�الع ع�ىل كافة
النقاط من قبل الطرفني .وأش�ار حمود إىل
أن "االتحاد وضع البدائل الناجحة للمدرب
زيكو يف حال عدم التوصل إىل اتفاق".
وأكد اتحاد الكرة أن وفد املنتخب س�يتوجه
إىل الكوي�ت ي�وم غ�د الخمي�س للدخ�ول
بمنافس�ات بطولة غربي آسيا ،فيما أشار
إىل إلغاء ودية رصبيا املقرتحة.
وقال عضو االتحاد رئيس وفد املنتخب عيل
جب�ار أن "املنتخب الوطني ع�اود تدريباته
أمس الثالثاء ،عىل ملع�ب النادي العربي يف
معسكره املقام يف قطر بعد خوضه مباراة
البحري�ن الودية التي انتهت بالتعادل بدون
أهداف" ،مؤكدا أن وفد املنتخب سيغادر غدا
الخميس (السادس من كانون األول الحايل)،

جثير باق مع الصناعة
المستقبل العراقي /متابعة
نفى نادي الصناعة الريايض استقالة مدرب الفريق الكروي قحطان جثر بعد تراجع
نتائج الفريق يف منافسات الدوري ،مؤكدا أن من غر املمكن أن يرتك املدرب فريقه
وه�و يف ظروف صعبة ،فيما اتهم حكام الكرة بظلمهم للفريق وتأثرهم عىل
نتائجه.وق�ال املرف عىل الفريق مثنى لطيف أن "األنباء التي تحدثت
عن اس�تقالة مدرب الفريق قحطان جث�ر عارية عن الصحة"،
مؤكدا أن "املدرب مس�تمر بمهمته م�ع الفريق ،وال يمكن
ل�ه التخ�يل ع�ن فريقه وه�و يم�ر بظ�روف صعبة".
وأضاف لطيف أن "الفريق يف وضع ال يحسد عليه،
نتيج�ة النتائج غر املرضية التي أس�فرت عنها
مباريات�ه يف دوري الك�رة" ،متهم�ا "الحكام
بظلمه�م للفري�ق بعدم احتس�اب هدف له
يف مبارات�ه أمام دهوك وكذل�ك يف املباراتني
الس�ابقتني أمام كركوك والرطة مما أثر
يف نتائج الفريق" .وكانت تقارير صحافية
قد أكدت أن م�درب الصناعة قحطان جثر
اس�تقال من مهمته بعد سلسلة من النتائج
غ�ر املرضية يف دوري النخبة الكروي .يذكر أن
فريق الصناعة يحتل الرتتيب قبل األخر يف قائمة
ف�رق النخبة برصيد ث�الث نقاط من س�ت مباريات
حيث تعادل يف ثالث مباريات وخرس مثلها.

كوركيس :زيكو ال يصلح
لتدريب المنتخب !!
المستقبل العراقي /متابعة

أك�د امل�درب املس�اعد مل�درب منتخب
الع�راق بك�رة القدم باس�ل كوركيس،
أن الربازي�يل زيكو ال يصل�ح بأي حال
من األح�وال لتدري�ب منتخ�ب العراق
لتواض�ع مس�تواه الفن�ي والتدريبي.
وق�ال كوركي�س يف حدي�ث لربنام�ج
تلفزيوني ،أن "زيكو لألس�ف ال يمكن
اعتم�اده لقي�ادة منتخب الع�راق من
خالل م�ا ش�اهدته بعيني ،فأس�لوبه
الفن�ي والتكتيك�ي والنف�ي وحت�ى
تعامله مع الالعبني الذي يعد جافا بكل
املقاييس كون�ه ال يتحدث مع الالعبني
ويعرف نفسيتهم بل انه بعيد كل البعد
عنهم".
وأضاف "الحظته من خالل عميل معه
يف بطول�ة العرب ال�ذي فاجأني تماما
بأس�لوبه البس�يط الذي ال ينم عن انه
يمتل�ك مقوم�ات امل�درب الناجح الذي
س�يخدم الكرة العراقية وانه سيحقق
للع�راق مبتغاه يف التأهل أو بناء فريق
ق�وي للمس�تقبل ع�ىل اق�ل تقدي�ر"
.وأش�ار كوركيس إىل أن "زيكو افتعل

العديد من املشاكل واألزمات مع
االتح�اد العراق�ي وم�ع الالعبني
ومع�ي أنا ش�خصيا بمعية زمييل
الكابتن رياض عب�د العباس املدير
اإلداري ملنتخ�ب الع�راق الذي حاله
لي�س أفض�ل م�ن ح�ايل اآلن فنحن
االثن�ني أبعدن�ا م�ن قبل زيك�و وها
نح�ن يف العراق ومنتخبنا يف قطر من
دون أن نعرف أسباب ابتعادنا هذا".
وشكك كوركيس "بمصداقية املرتجم
عبد السالم العبيدي يف نقل الحقيقة
إىل زيكو كونه أثن�اء نقله الكالم إىل
زيكو يتب�ني عىل زيك�و ردود فعل
قوية من شأنها أن توسع الفجوة
بينه وبيننا خصوصا أنا ورياض
عب�د العباس ،علم�ا أنني أجيد
التح�دث باللغ�ة االنكليزي�ة،
التي عادة ما يمتنع زيكو عن
الحديث بها ما يجعل املرتجم
يرص أال نتكل�م بها ليقنعنا
أن زيك�و ال يجيده�ا ،لكن
الغاية من هذا انه يحاول
أن يوقع بيننا وبينه".

إىل الكويت لخوض منافسات بطولة غربي
آس�يا الت�ي س�تقام يف الثامن م�ن كانون
األول الح�ايل" .وأضاف جب�ار أن "املنتخب
ظه�ر بصورة جيدة أم�ام البحرين رغم أن
تشكيلته غلب عليها الطابع الشبابي وأدى
الالعب�ون م�ا عليهم إال أنه�م بحاجة ملزيد
من االنس�جام وتنقصهم الخربة" ،مش�را
إىل أن "املب�اراة املقرتحة أمام رصبيا ألغيت
لع�دم توص�ل اتح�اد الك�رة إىل أتف�اق مع
الجان�ب الرصب�ي".وكان املنتخب الوطني
الك�روي قد تعادل أول أم�س االثنني ،بدون
أهداف مع نظره البحريني يف مباراة ودية
صماء يف قطر تحضرا ملش�اركة املنتخبني
يف بطولة غربي آسيا التي ستقام يف الكويت
خالل كانون األول الحايل.وش�هدت املباراة

الت�ي ج�رت ع�ىل ملعب س�حيم ب�ن حمد
يف قط�ر ظهور ع�دد من الالعبني الش�باب
الس�يما يف صف�وف املنتخ�ب الوطني الذي
ق�اده املدرب حكيم ش�اكر ،ولم يتمكن أي
م�ن املنتخبني الوص�ول للمرمى رغم أنهما
لعبا بأسلوب مكشوف ،واتسم أداء املنتخب
الوطني بانعدام الفاعلية واللعب العشوائي
يف بعض أوقات املباراة والرضوخ للمهارات
الفردية بعد أن لجا إليها الالعبون الش�باب
إلثبات استحقاقهم بارتداء فانيلة املنتخب
عىل حس�اب اللع�ب الجماعي ،ول�م يتغر
الحال يف شوط املباراة الثاني الذي لم يشهد
أي�ة فرص�ة للمنتخب�ني باس�تثناء كرت�ني
للمنتخ�ب البحرين�ي أبع�د األوىل الح�ارس
جالل حسن بصعوبة بالغة إىل ركلة ركنية،
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واسط تشهد انطالق فعاليات
بطولة الجامعات العراقية
الكوت  /عالء العتابي

تح�ت ش�عار (بالعل�م والعم�ل يتحق�ق األم�ل) ضيّف�ت جامعة واس�ط بطولة
الجامعات العراقية للمنطقة الجنوبية والفرات األوس�ط للفرتة من -12 – 9/3
 2012بمش�اركة  13جامعة عراقي�ة وهي (جامعة واس�ط املضيفة للبطولة,
جامعة البرصة ,جامعة ميسان ,جامعة ذي قار ,جامعة املثنى  ,جامعة بابل،
جامعة كربالء ,جامعة الكوفة ,جامعة القادسية ,جامعة القاسم الخرضاء,
الكلية اإلسالمية ,الجامعة ,كلية شط العرب) أللعاب الريشة الطائرة وتنس
الطاول�ة للط�الب والطالبات ع�ىل قاعة الش�هيد ميثم الحبيب .وقد ش�هد
حفل االفتتاح اس�تعراض فرق الجامعات املشاركة وترديد القسم البطولة
بحض�ور الس�يد رئي�س جامعة واس�ط أ.د .تق�ي عيل املوس�وي ومعاون
املحافظ حيدر جاس�م وعدد من ممثيل االتح�ادات الرياضية يف املحافظة
فضال عن ممثيل الفرق املش�اركة وحش�د كبر من طلبة الجامعة  .يذكر
أن املؤتم�ر الفن�ي الخاص بالبطول�ة عقد عىل قاعة املكتب�ة املركزية يف
الجامع�ة قبل يوم م�ن انطالقها وبحضور ممثلني ع�ن جهاز االرشاف
الفني والريايض يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي و رؤساء الوفود
الرياضية ومدربي األلعاب إضافة ملمثيل االتحاد الدويل للعبتي الريش�ة
الطائ�رة وتن�س املنض�دة ،وبعد إج�راء القرع�ة تم تقس�يم الفرق إىل
مجموعتني ،املجموعة األوىل للعبة الريشة الطاولة والتي تضم كل ،من
بابل والقادس�ية والكلية اإلسالمية الجامعة ،أما املجموعة الثانية فقد
ضمت البرصة وكربالء وميسان واملثنى والكوفة.

فيما أخ�ذت الثاني�ة طريقه�ا إىل الخارج،
فيما سدد أمجد رايض كرة قوية يف الدقيقة
األخرة من املباراة أبعدها الحارس إىل ركلة
ركنية لتنتهي املباراة صماء بال أهداف وبال
ملح�ات كروية بعد أن طغ�ى عليها الطابع
ال�ودي حي�ث ج�اءت ضم�ن اس�تعدادات
املنتخ�ب الوطني لبطولة غربي آس�يا التي
س�تقام يف الكوي�ت يف الثام�ن م�ن كانون
األول الح�ايل ،وبطول�ة الخلي�ج فضال عىل
املباراة املهمة يف تصفيات كأس العالم أمام
املنتخب العماني .يذكر أن املنتخب الوطني
س�يلعب أوىل مبارياته يف بطولة غربي آسيا
يف الع�ارش م�ن كان�ون األول الح�ايل ،أمام
املنتخب األردني حيث يلعب ضمن مجموعة
تضم أيضا منتخب سوريا.

ضهد يقود الصقور في فلسطين
المستقبل العراقي /متابعة
أكد نادي القوة الجوية أن املدرب املساعد وليد ضهد سيقود الفريق يف مباراته
أمام الظاهرية الفلس�طيني يف إياب كأس االتحاد العرب�ي لألندية ،عازيا ذلك
لعدم السماح ملدرب الفريق أيوب أوديشو وأربعة من العبيه بالدخول لألرايض
الفلس�طينية ،فيم�ا اعترب عرقلة دخ�ول املدرب عملية مقص�ودة للتأثر عىل
الفريق.وقال األمني املايل للن�ادي رياض إبراهيم ،أن "وفد فريق القوة الجوية
تمك�ن من الدخول لألرايض الفلس�طينية يف الس�اعة ال� 11مس�اء أول أمس
االثن�ني ،لخوض مبارات�ه أمام الظاهرية الفلس�طيني يف جولة اإلياب لبطولة
كأس االتح�اد العرب�ي لألندية املق�ررة الي�وم األربعاء(،الخام�س من كانون
األول)".وأض�اف إبراهيم أن "مدرب الفريق والالعبني األربعة مازالوا يف األردن
حيث لم يحصلوا عىل التصاريح الخاصة بالدخول لفلس�طني ،حيث س�يقوم
املدرب املساعد وليد ضهد بقيادة الفريق يف املباراة" ،معتربا أن "عرقلة دخول
م�درب الفريق والالعبني األربعة عملية مقصودة للتأثر عىل معنويات الفريق
السيما وهو قد فاز يف مباراة الذهاب بثالثية نظيفة".

نقل مباراة الشرطة والكرخ..
الكهرباء يبحث عن صدارة الدوري السلوي
المستقبل العراقي /متابعة
ق�رر اتح�اد ك�رة الس�لة نق�ل
مب�اراة الكرخ والرط�ة املزمع
إقامتها يف قاعة نادي الرطة يف
الساعة الرابعة من عرص يوم غد
الخميس إىل قاعة النادي االرمني
يف التوقيت والزم�ان ذاته ،وذلك
إلجراء بع�ض أعمال الصيانة يف
القاعة الخاصة بنادي الرطة.
واملب�اراة املذك�ورة واح�دة من
أرب�ع مباري�ات تق�ام ضم�ن
ال�دور الخام�س م�ن املرحل�ة
األوىل للدوري املمتاز ،إذ يس�تضيف ايضا ً ضم�ن هذا الدور يوم
الجمع�ة املقبل زاخو فريق املوفقية يف مب�اراة تجري بينهما يف
قاعة زاخو ،يف حني يلتقي فريق التضامن جاره الحلة يف مباراة
تجري بينهما يف النجف.

كربالء يكتسح الهندية برباعية نظيفة
في بطولة الكأس الكروية
المستقبل العراقي /متابعة
حقق فريق كربالء بكرة القدم فوزا ً كبرا ً عىل ضيفه نادي الهندية ،برباعية نظيفة يف املباراة التي
جرت عىل ملعب االول لحساب الدور االول من بطولة كأس العراق الكروية.
وتمكن فريق كربالء من تسجيل الهدف االول  17عن طريق الالعب عباس لفتة ،ويفرض سيطرته
عىل ساحة اللعب طوال مجريات الشوط االول.
ويف الش�وط الثاني تمكن س�جل كربالء هدفه الثاني يف الدقيقة  ، 61ليس�جل وس�ام طركي هديف
يف الدقيق�ة  71و 81م�ن احداث اللق�اء ليخرج فريق كربالء منتش�يا ً بفوزه  0_4وس�ط احتفال
جماهره.
وق�ال م�درب ن�ادي
الهنديةع�الء فالح ،عقب
اللق�اء :ان فريقن�ا ليس
مؤهالً ملثل هذه البطولة،
ونحن فريق شاب يفتقر
ً
فض�ال عن
اىل االمكاني�ة،
ع�دم انظم�ام اي الع�ب
مح�رتف اىل صفوفن�ا،
مبين�اً :ان اش�رتاكهم
كان
بالبطول�ة
مفا ج�أ ة
للفريق.

وقم�ة مباريات ه�ذه الجولة
ه�ي الت�ي تجم�ع متص�دري
ال�دوري الكهرب�اء ودهوك يف
قاعة االرمني وتعد هذه املباراة
مهم�ة كون نتيجتها س�تحدد
متص�در ال�دوري بش�كل كبر
بعد أن حقق كل منهما العالمة
الكامل�ة يف الجوالت الس�ابقة،
الس�يما وأن فري�ق الكهرب�اء
ظه�ر بحلة جديدة هذا املوس�م
وق�دم ع�روض قوي�ة توجه�ا
بالف�وز ع�ىل الك�رخ يف املباراة
األخ�رة وال�كالم يع�ود ايض�ا ً
لفري�ق ده�وك صاح�ب األلقاب
واالنج�ازات والعب�ي الخربة واملحرتف�ني الذين قدم�وا عروض
قوية بمعية مدربهم حمزة عبيد ،وجميع هذه املباريات تجري
يف توقيت واحد يف الساعة الرابعة عرصاً.

البطاقات تحرم  11العب ًا
من المشاركة بالجولة السابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أصدر االتحاد العراقي لكرة القدم قائمة تضم  11العبا ال يحق لهم مع أنديتهم يف مباريات
الجولة الس�ابعة لدوري النخبة الكوري التي س�تنطلق يوم الجمعة املقبل ،فضال عىل ثالثة
آخرين ال يحق لهم اللعب بمباريات الجولة الثالثة لبطولة الكأس بسبب البطاقات الصفر.
وق�ال عض�و لجن�ة املس�ابقات باتحاد الكرة ش�هاب
احم�د ،أن "  14العب�ا ال يحق لهم اللعب مع أنديتهم
يف مباري�ات الجول�ة الس�ابعة ل�دوري
النخب�ة الت�ي س�تنطلق الجمع�ة
بس�بب حصولهم ع�ىل البطاقات
الصفر".
وأض�اف أن "الالعب�ني املش�مولني
بالحرم�ان ه�م "مج�د الدين عمر
وإبراهي�م صربي من الس�ليمانية
ومرت�ى قاس�م م�ن املص�ايف
ووس�ام جبار واحم�د وطان من
كرك�وك ومصطف�ى ج�ودة من
الكهرب�اء وحات�م عب�د الكري�م
من النجف وس�امر سعيد وسعد
عطية م�ن النفط وس�تار جبار
وإياد مال الله من الصناعة".
يذك�ر أن ثالثة فرق تتش�ارك يف
صدارة دوري النخبة وهي دهوك
والرطة وكرب�الء بنفس العدد
من النقاط.
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بنيتز يحاول انقاذ تشيلسي في دوري ابطال اوروبا

إبراهيموفيتش "بوقاحة " :أتمنى
الفشل لميسي من كل قلبي!!
ب�كل رصاح�ة تصل ح�د "الوقاحة" تح�دث املهاجم الس�ويدي املبدع
زالت�ان إبراهيموفيتش عن نواياه الرشيرة تجاه النجم األرجنتيني ليونيل
مي�يس والهداف التاريخي لفريق برش�لونة بطل كأس ملك إس�بانيا لكرة
القدم.وقال هداف فريق باريس سان جريمان املنافس يف الدوري الفرنيس
أن�ه يتمنى من كل قلبه عدم فوز مييس بجائ�زة الكرة الذهبية التي تمنح
ألفض�ل العب يف العال�م ،وذلك يف الحفل الذي يس�عى االتح�اد الدويل لكرة
القدم من أجل تنظيمه بالتعاون مع فرانس فوتبول يوم  7كانون الثاني/
يناير املقبل.وأعلن االتحاد الدويل (الفيفا) عن القائمة النهائية املكونة من
 3العبني ،واملرش�حني للجائ�زة وهم ليونيل مييس حام�ل لقب الجائزة يف
الس�نوات الثالث املاضية ،وزميله يف برش�لونة اإلس�باني اندريس انييستا
والغريم املبارش هداف ريال مدريد بطل الليغا الدون الربتغايل كريس�تيانو
رونالدو.وكشف السويدي من أصل رصاحة عن عدم رغبته يف عدم حصول
الربغ�وث األرجنتيني ،ع�ىل جائزة أفضل العب يف العال�م "الكرة الذهبية"
لهذا العام .2012وقال إبرا يف ترصيحات نقلتها صحيفة "أس" األس�بانية
عىل ذمة صحيفة اليوم الس�ابع املرصية ،إنه ال يتمنى حصول مييس عىل
الك�رة الذهبي�ة لهذا الع�ام وللمرة الرابعة ع�ىل التوايل.ورغ�م أن املهاجم
الس�ويدى ليس ضمن املرش�حني الثالثة عىل الفوز بالجائزة إال أنه كشف
عن مكنونات صدره دون أن يكشف يف الوقت ذاته عن املرشح الذي يريده
للف�وز بها.ويؤك�د مراقب�ون أن إبراهيموفيتس الذي يحق ل�ه التصويت
بصفته قائدا للمنتخب السويدي ،لن يصوت ملييس أو رونالدو وذلك بسبب
قناعته بأنه أفضل منهما.يش�ار أخريا إىل أن العالقات بني إبراهيموفيتش
وميىس لم تكن عىل ما يرام خالل الفرتة التي كان فيها املهاجم الس�ويدى
الع ًبا يف برش�لونة قبل أن يرحل إىل ميالن اإليطايل بعد موسم واحد فقط يف
"كامب نو".كشف الس�لطان زالتان بعدها عن معاناته خالل ذلك املوسم
تح�ت قيادة املدير الفني الس�ابق بيب غواردي�وال ،الذي كان يفضل مييس
عليه ونق�ل األرجنتيني بناء عىل رغبته إىل خط الهجوم وأجلس�ه هو عىل
مقاعد البدالء رغم أنه املهاجم الرصيح يف تشكيلة الفريق وقتها.

أزارينكا تواصل تصدرها
لتصنيف سيدات التنس
المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

بنقطتني ويحت�اج للتعادل فق�ط يف اوكرانيا كي يتأهل
ايضا اىل دور الستة عرش.ولم تستقبل جماهري تشيليس
املدرب االس�باني بالرتحاب بعد توليه املس�ؤولية بشكل
مفاجيء الشهر املايض خلفا لاليطايل روبرتو دي ماتيو
ويب�دو ان بنيتز يحتاج لتحقيق انجاز من أجل تحس�ني
عالقته مع مش�جعي النادي اللندني.وانطلقت صيحات
استهجان جماهري تشيليس تجاه بنيتز يف أول مباراة له
مع الفريق كما ازدادت االمور صعوبة بعد الهزيمة 1-3
امام وست هام يونايتد يف الدوري االنجليزي يوم السبت
امل�ايض ليفضل بطل اوروب�ا يف الفوز يف ث�الث مباريات

أنهى املدرب االس�باني رفائيل بنيتز امال تشيليس يف
دوري ابط�ال اوروب�ا لكرة القدم يف امل�رة االخرية عندما
كان يتوىل مسؤولية ليفربول لكن اليوم االربعاء سيحاول
انق�اذ الفريق االنجليزي من الخ�روج عىل أرضه.ويملك
تشيليس االنجليزي بطل اوروبا امال ضعيفا يف تخطي دور
املجموعات اذ يجب عليه الفوز عىل ضيفه نوردس�يالند
الدنمرك�ي وهزيم�ة يوفنتوس االيط�ايل يف نفس الوقت
ام�ام ش�اختار دونيتس�ك االوكراني.وضم�ن ش�اختار
الصع�ود بالفع�ل بينما يتق�دم يوفنتوس عىل تش�يليس

محافظة نينوى
قسم العقود

تحت قيادة املدرب االس�باني.وقال بنيتز ملوقع تشيليس
عىل االنرتنت "يجب ان نتحس�ن يف أرض امللعب من أجل
اس�عاد الجماهري".واض�اف "نملك العب�ني لعبوا يف هذا
املس�توى لوقت طوي�ل .يمكنكم ان ت�روا كيف يتدربون
وم�ن الواض�ح انه�م يري�دون التحس�ن".ويملك بنيتز
س�جال رائع�ا يف دوري االبط�ال لكن نجاحه ج�اء أغلبه
عىل حساب تشيليس نفس�ه.ووصل ليفربول االنجليزي
مرتني اىل نهائ�ي دوري االبطال وفاز باللقب مرة واحدة
منهما مع تش�كيلة تعد متواضعة مقارنة بالتي يملكها
تش�يليس االن.واذا س�ارت النتائج عىل عكس ما يتمناه

العدد5277 :
التاريخ2012 / 12 / 2 :

تش�يليس س�يصبح الفريق أول بط�ل الوروبا يخرج من
دور املجموعات يف دوري االبطال.كما انها س�تكون أول
م�رة يخرج فيها تش�يليس م�ن دور املجموعات بدوري
االبطال يف عرش مشاركات سابقة.
ورغ�م ان بنيت�ز هو مدرب مؤقت لتش�يليس بالفعل
اال ان وس�ائل اعالم بريطانية ذكرت ان مهمته ستكون
أقرص مما يتوقع اي ش�خص.ومن املف�رتض ان يحقق
بنيت�ز انتص�اره االول م�ع تش�يليس عىل حس�اب بطل
الدنمرك الذي حصل عىل نقطة واحدة يف خمس مباريات
باملجموعة الخامسة.

تواص�ل البيالروس�ية فيكتوري�ا أزارينكا
تربعه�ا عىل صدارة التصني�ف العاملي لالعبات
التن�س املحرتف�ات الصادر االثنني.ولم تش�هد
قائم�ة الالعب�ات الع�رش األوائ�ل أي تغيريات
هذا األس�بوع ،حي�ث تواصل الروس�ية ماريا
شارابوفا مكانها يف الوصافة تليها األمريكية
س�ريينا ويليامز.وفيم�ا ي�ي قائم�ة العرشة
األوائل.:
 -1البيالروس�ية فيكتوري�ا أزارين�كا.
 .10.595نقطة.
 -2الروسية ماريا شارابوفا.10.045 .
 -3األمريكية سريينا ويليامز.9.400 .
 -4البولندية أنيسكا رادفانسكا.7.425 .
 -5األملانية أنجليك كريبرز .5.550
 -6اإليطالية سارة إراني.5.100 .
 -7الصينية نا يل.5.095 .
 -8التشيكية برتا كفيتوفا.5.085 .
 -9األسرتالية سمانثا ستوسور.4.135 .
-10الدنماركي�ةكارول�نيفوزنياك�ي.3.765.

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد5278 :
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اعالن رقم (( 2012 )7/ 9البديلة) للمرة االولى

اعالن رقم (( 2012 )7/ 10البديلة) للمرة األولى

تعلن محافظة نينوى عن اجراء املناقصة العامة للمرشوع
املدرجة تفاصيله يف الجدول ادناه ضمن (انش�اء وتوسيع
االبنية للدوائر الزراعية يف االقضية والنواحي) املحسوب عىل
خطة تنمي�ة االقاليم لع�ام ( 2012البديلة) فعىل الراغبني
باالش�رتاك به�ذه املناقص�ة والذين تتوف�ر فيهم الرشوط
واملستمسكات الواردة (يف التعليمات اىل مقدمي العطاءات)
املرافقة باالعالن مراجعة (مديرية زراعة نينوى) للحصول
ع�ىل مس�تندات املناقصة لق�اء مبلغ ق�دره ()250,000
مئتان وخمسون الف دينار للمرشوع غري قابل للرد عىل ان
تستكمل كافة املستمس�كات املطلوبة وتقدم داخل ظرف
مغلق ومختوم ويس�جل عليه رقم االعالن واس�م املرشوع
ورقم�ه واس�م مقدم العط�اء وعنوانه الكام�ل وتوضع يف
صندوق العطاءات يف (مبنى محافظة نينوى) ويكون اخر
موعد لتقديم العطاءات يوم االحد املوافق 2012 / 12 / 16
الساعة الثانية عرش ظهرا.

تعل�ن محافظة نينوى عن اج�راء املناقصة العامة للمرشوع
املدرج�ة تفاصيله يف الجدول ادناه ضمن (انش�اء وتوس�يع
االبنية للدوائر الزراعية يف االقضية والنواحي) املحس�وب عىل
خط�ة تنمية االقالي�م لع�ام ( 2012البديلة) فع�ىل الراغبني
باالش�رتاك به�ذه املناقص�ة والذي�ن تتوف�ر فيه�م الرشوط
واملستمس�كات الواردة (يف التعليمات اىل مقدمي العطاءات)
املرافق�ة باالعالن مراجعة (مديري�ة زراعة نينوى) للحصول
عىل مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ ق�دره ( )150,000مائة
وخمسون الف دينار للمرشوع غري قابل للرد عىل ان تستكمل
كافة املستمسكات املطلوبة وتقدم داخل ظرف مغلق ومختوم
ويسجل عليه رقم االعالن واسم املرشوع ورقمه واسم مقدم
العطاء وعنوانه الكامل وتوضع يف صندوق العطاءات يف (مبنى
محافظة نين�وى) ويكون اخر موعد لتقدي�م العطاءات يوم
االحد املوافق  2012 / 12 / 16الساعة الثانية عرش ظهرا.
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Contract_ninavah@yahoo.com

مدة
العمل/
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التامينات االولية

 % 1من مبلغ العطاء
محمد حسين البياتي
معاون المحافظ لشؤون االعمار

20

األخيــــرة

العراقـي
المستشار العام
مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

مديــر التحريــر

واثتتتتتتق صتتتتادق

العدد (  ) 396االربعاء  5كانون االول 2012

صحيفةيومية سياسية مستقلة

كتتوبتترا تتلتتدغ أردنيت ًا
فتوق السحتاب!

دغدغات

مهوم متقاعد !!

القاهرة /وكاالت

تس�بب ظهور ثعبان كوب�را عىل ظهر طائرة مرصي�ة يف إجبار قائدها عىل
الهب�وط اضطراري�ا يف مط�ار الغردق�ة .وتعرض راك�ب أردني للدغ�ة الكوبرا
الت�ي تمكن الركاب من قتلها دهس�ا باألقدام ،حس�ب صحيف�ة املرصي اليوم
املرصية.
وأصيب الراكب األردني بعضة الكوبرا الس�امة خالل محاولة اإلمساك بها،
اإلس�عافات األولي�ة له بالحج�ر الصحي ،وت�م إلغاء
وت�م إجراء
س�فره ونقله ألحد املستش�فيات للع�الج ،ووضعه
تحت املالحظة ملدة  24ساعة.
ورجحت التحقيق�ات األولية وجود الثعبان داخل
الطائ�رة عرب قيام أحد ال�ركاب بإخفائه داخل
حقيبة يد وخروج الثعبان من الحقيبة،
أو وج�ود الثعبان داخ�ل الطائرة قبل
إقالعها.

* حسن العاني

سعودية تعرض  5ماليني ريال
ملن يتزوجها!
الرياض /وكاالت

يف ظاهرة جديدة من نوعها عرضت س�يدة أعمال س�عودية عرب إحدى
وسائل اإلعالم مليونا ً و 330ألف دوالر أمريكي ،أي ما يعادل خمسة ماليني
ري�ال ،ملن يتزوج منها مس�يار ،وبينت الس�يدة س�بب دفعها له�ذا املبلغ
قائل�ة« :إنني يف الوقت الحايل أفكر بالزواج ،ويع ّد الهاجس األول بالنس�بة
يل ،والسبب أنني لم أوفق يف االختيار عندما تزوجت يف املرة األوىل قبل ثالثة
أعوام ،وكان سبب طالقي ّ
أن زوجي األول كان يطمع يف مايل».
وأضافت «أما اآلن فال يهمني إذا كان زوج املستقبل يبحث عن املال أم
ال؛ كل م�ا يهمني أن يقدر العرة الزوجية ويمنحني كل واجباتها» ،وفقا ً
ملا ذكرته صحيفة املرصد أول من أمس.
وأضاف�ت الصحيفة أن الس�يدة أبدت اس�تعدادها ألن تتزوج مس�يارا ً
وتدف�ع للعريس الجديد مليون�ا و 330ألف دوالر أمريك�ي ،ولكن بروط
منه�ا أن يس�كن يف منزلها الخ�اص ،وأن يوافق عىل كاف�ة رشوطها التي
س�تطلعها عىل من يرغب به����ذا الزواج ،وأوضحت أنها تبلغ من العمر
 33عاماً ،وتسكن يف محافظة جدة ،وطلبت السيدة من يريد التقدم للزواج
منها أن يرس�ل رسالة عرب الف����اكس أو الربيد اإللكرتوني ،ويضع فيها
رق�م هاتفه الش�خيص وعم�ره لكي يت�م االتص����ال ب�ه يف حال رغبت
بالزواج منه.

الربيطانيات يأكلن أكثر خالل الشتاء
لندنUPI /
أظهرت دراس�ة جدي�دة نرتها
صحيف�ة «ديي اكس�ربيس» أول من
أمس ،أن النس�اء الربيطانيات يأكلن
أكثر خ�الل فصل الش�تاء ،ألن برودة
الطقس تقيّد نشاطاتهن االجتماعية.

ووجدت الدراس�ة أن الجنس اللطيف
يج�د راحة يف الطعام أكث�ر من إغراء
الرج�ال خ�الل الش�تاء ،يف حني تجد
الكثريات منهن أن األمس�يات الباردة
ودرج�ات الح�رارة املتدني�ة تش�كل
عائقا ً أمام خروجهن من منازلهن يف
مناسبات اجتماعية.

انشغاالت

كأهنا حكومة
* حاتم حسن
الدكت�ور صال�ح املطلك ,بق�راره ازال�ة التج�اوزات عن امالك
الدول�ة وكأنه يوحي ان الحكومة قد ولدت وقامت اخريا وس�تتوىل
مهامها وواجباتها ,وس�تواصل اجراءاتها االخ�رى وتعيد مليارات
ال�دوالرات املرسوقة وتحاس�ب اللصوص «وتحي�ي املوتى وتجرتح
املعج�زات» وتكن�س اجهزتها م�ن الزبالة ,وتطهره�ا من مزوري
الش�هادات ,ومن اتخذوا من الطائفية وثيقة كف�اءة وجواز مرور
للثروات واالمتي�ازات .والبداية ازالة التج�اوزات عىل امالك الدولة،
وس�تهرع االحزاب واملنظمات والسياس�يني بخ�وف وذعر للملمة
اثاثها وحاجاتها وبرامجها العظمى لبناء البلد وتفر مرسعة خوف
املساءلة والحساب والحرج.
نتمنى عىل السيد املطلك ان يشفق ويرأف باملتجاوزين بساعات
اضافي�ة تقلل من ارتباكهم .وان يميز بني االقوياء وبني املس�اكني
من س�كنة االمالك العامة عىل نحو قانون�ي واصويل ومن عرات
الس�نني .يمي�ز ب�ني موجة مثقل�ة باللص�وص وتجار الش�عارات
والطق�وس ومن ناهبي االمالك العامة ,مع التذكري ان امالك الوقت
الس�ابق تحولت اىل ملكية عامة ,وال يحق الي كان االستيالء عليها
ومصادرتها.وبه�ذه الحال�ة يتعني االرساع يف تمليك س�كنة الدور
العامة قانونا واصوال وفق التعليمات املعروفة .نحن اذن بتوصياتنا
وتنبيهاتنا قد صدقنا ان فعال واجراء وترصفا س�يقع عىل االرض..
ال يف الريح وال عىل الفضائيات ما تلبث ان تميض مع اعصار اخر.
نخ�ى عىل قرار املطلك ان يذوب مع كل خطوة باتجاه التنفيذ
..اىل ان يص�ل يف الق�اع قطرة م�اء وقد تبخرت ،ث�م ان العراقي قد
اعتاد والف ان مواقف واجراءات واصوات لصوص السياسة تخضع
لقانون املزايدة .ورس�وها عند الدفع االكثر .فهل يقوى عىل امليض
يف تنفيذ قراره اىل النهاية؟ ،ام يقر بانه ال امر ملن ال يطاع؟
هنا تظهر مش�كلة اصع�ب ،الكرامة ،فالكريم ال يقبل لنفس�ه
ان يك�ون دمية .ان يكون مجرد عنوان ,مج�رد امتيازات ووجاهة
وستار يوفر للصوص فرصة .حتى قيل ان الرف والسمعة واالرث
العائي الرفيع قد دخل س�وق النخاسة وتوظف لخدمة ناهبي املال
الع�ام .وللدرجة الت�ي غابت فيه مواقف االحتج�اج والتربؤ مما ال
يرف وتقديم االس�تقالة من منصب ال يمكن تقديم استحفاقاته
.وباستثناء الدكتور عادل عبد املهدي ففي ظاهرة الفساد القياسية
لم يتقدم االالف باالس�تقالة .فعدم االستقالة تعني فرص مضافة
لالس�تحواذ ع�ىل بي�ت او قرص او ارض س�عر مرته�ا الواحد اكثر
من خمس�ة ماليني .وق�رار املطلك يمس عصبا حساس�ا وان كان
خفيا وس�نرى بتنفيذه بعدالة ايذانا بمبارشة الحكومة لوظائفها.
وس�نتفاءل بوالدة دولة املواطنة والقانون وتصويب شناعات عقد
من السنني .وال نرى من يمد لسانه سخرية ان لم يعفط.

العراقـي

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

فيم�ا كانت الناس تحتف�ل مبتهجة  ,و هي ترى ب�أم عينها غري مصدقة ,
إن رم�ز النظام الس�ابق قد تهاوى يف س�احة الفردوس  ,و إنته�ت بنهايته أيام
الحصار و الظلم و الجوع  ,كان الحاج (أبو محمد ) يتس�اءل مع نفس�ه [ هل
س�يبقى راتبي التقاعدي ( )24ألف دينار أم إن ثورة التاسع من نيسان املجيدة
س�تنظر يف أمري و أمور املتقاعدين  ,و تعوضن�ا عن أعوام الذل و الحرمان ؟!]
.كان ذلك همه الوحيد و شغله الشاغل  ,و ما هي إال سنوات قليلة من الصرب و
األنتظ�ار  ,إال و تحق�ق حلمه  ,و تضاعف راتبه ع�ر مرات  ,من  24ألف دينار
اىل ( )240ألف دينار  ,و هذا الرقم بالنس�بة له أقرب اىل الخيال منه اىل الحقيقة
 ,و كادت فرحة املفاجأة تقيض عليه لوال اللطف الرباني  ,حيث لم يصب الرجل
إال بغيبوبة طارئة  ,يس�ميها األطباء (إغماء الس�عادة)  ,ع�ادة ما يتعرض لها
األنسان عندما يلتقي حبيبا ً غائبا ً  ,أو يسمع وعدا ً حكوميا ً يسبق األنتخابات
! إس�تعاد أبو محمد وعيه  ,و مضت بضعة أش�هر عىل فرحة الراتب التقاعدي
الجدي�د  ,و الزيادات املذهلة التي طرأت عليه  ,و بدأ يتعامل مع تفاصيل الحياة
اليومي�ة و املعيش�ية بص�ورة واقعية  ,و تنب�ه اىل إنه يعاني م�ن ضائقة مالية
ش�بيهة ٍ بضائقة األيام الس�ود التي عانى منها يف عهد الدكتاتورية املقيت ,فقد
تراجعت البطاقة التموينية  ,و إختفت أغلب مفرداتها مثل الشاي و الحمص و
العدس و امللح و الفاصوليا ..الخ  ,مما إضطره اىل تعويض النقص من السوق
بأسعار تجارية مرهقة  ,من جانب آخر قام املؤجر برفع بدل إيجار الغرفة التي
يس�كنها مع أرسته اىل ثالثة أضعاف ما كانت عليه  ,كما الحظ الرجل إن س�عر
قنينة الغاز أصبح ستة آالف دينار  ,يف الوقت الذي كان سعرها مئتني و خمسني
دينارا ً  ,أي تضاعف السعر أربعا ً و عرين مرة  ,بينما إرتفع سعر اللحم األحمر
من س�بعة آالف دينار إىل أربعة عر ألف دينار  ,و هذا يعني إنه إرتفع بنس�بة
(مئ�ة باملئة)  ,عىل الرغم من إن الحاج و أرسته نس�وا طع�م اللحم األحمر منذ
رب�ع ق�رن  ,كذلك وجد الرجل بحكم الرضورة  ,إنه غري قادر عىل الوقوف خارج
حركة التطور  ,أو بعيدا ً عن متطلبات الحياة الجديدة  ,و لهذا بات ملزما ً بدفع
()45أل�ف دينار ش�هريا ً ملولدة الكهرباء الخارجي�ة  ,و هي من األجور الحديثة
ع�ىل ميزانية البيت  ,و إن يدفع من بني األجور الحديثة مبلغ ( )35ألف دينار يف
الحد األدنى أجورا ً لكارتات املوبايل  ,و بعد أن قام بعمليات حسابية مطولة  ,و
أعاد الحساب مرتني و ثالثا ً  ,و أجرى مقارنة دقيقة بني راتبه التقاعدي الكبري
( 240أل�ف دينار)  ,و بني عم�وم املرصوفات البيتية و أجور املولدة و املوبايل و
األيجار و النقل و الطبيب و املالبس  ,إكتش�ف مل�اذا ال يكفيه الراتب الجديد مع
إنه عرة أضعاف راتبه القديم  ,و ملاذا يجب عليه األقرتاض بأس�تمرار  ,مثلما
كان يفع�ل من�ذ عرين س�نة  ,و ملاذا يجب أن يبحث عن عم�ل كما كان يفعل
يف الس�ابق  ,و توص�ل يف خاتمة املطاف اىل يقني ثاب�ت و مؤكد و مجرّب  ,و هو
إن الدكتاتوري�ة (املكروه�ة ) و الديمقراطية (املحبوبة)  ,تختلفان يف سياس�ة
الحرية و التعبري عن الرأي  ,و تلتقيان يف سياسة تجويع املواطن !!

رواج جراحة جتميل الشوارب يف الرق األوسط

مبارك "سام صابر" ميالدك األمجل

دبيCNN /

نهن�ئ «س�ما صاب����ر»،
الطف�����ل�ة الجم���يل����ة
ذات الث���غ�ر الب��اس����م،
والح���ض�ور امل�تأل�ق ،وه�ي
تزهو مث�ل وردة تتفتح ،وتطري
فرح�ا وس�عادة مث�ل فراش�ة
ملونة ،وسط حقول من األزهار،
مرتدي����ة األج�م�ل واألبهى،
وتق�فز هنا وهناك فرحا ،فيما
تتابعه�ا نظرات األه�ل واألحبة
وت�دعو لها بحياة سعيدة وعمر
مدي�د وه�ي تطف�ئ ش�معتها
الخامس�ة يقاس�مها الف�رح
الكب�ري والس�عادة الطفولي�ة
الغام�رة أخوه�ا ع�ي ليضيف
لجمالي�ة املناس�بة جم�اال آخر
يش�يع البهجة والرسور ..فألف
مبارك للحلوة سما عيد ميالدها
وكل عام وانتم بخري.

بعد اإلقبال للنس�اء يف الرق األوس�ط ع�ىل الجراحة
التجميلية ،ج�اء دور الرجال يف نوع غري معروف من هذه
العملي�ات ،يتمحور بش�كل أس�ايس ع�ىل الش�وارب التي
تعترب «رم�ز» الرجولة وأداة «للتفاخر» ب�ني أغلب الرجال
باملنطقة.
وبني طبيب التجميل الرتكي ،صالح
الدي�ن تولون�اي أن أع�داد الراغب�ني
بإج�راء جراح�ات تجميلية وزراعة
للش�وارب ب�ني رج�ال غالبيته�م
من ال�رق األوس�ط ازدادت خالل
األعوام املاضية بش�كل كبري ،حيث
أن�ه حاليا يقوم بإج�راء  50إىل 60
عملي�ة تجميلي�ة م�ن ه�ذا النوع
شهريا.
وق�ال تولون�اي «أغلبي�ة
الراغب�ني بإج�راء ه�ذه
العملي�ة ي���ري�دون
الحصول عىل شوارب

أكثر كثافة وجعلها تبدو بمظهر جليل ووقور».
وأضاف الجراح الرتكي «بالنسبة لبعض الرجال الذين
لهم مالمح طفولية ،ينظرون إىل الش�ارب الكثيف عىل أنه
رضوري للظه�ور بمظهر الرجل البال�غ واملهني باإلضافة
إىل إبداء مظهر من الحكمة بحسب وجهة نظرهم».
وأك�د ج�راح التجمي�ل الفرنيس ،بي�ري بوهان�ا ازدياد
اإلقبال رجال الرق األوس�ط عىل هذا النوع من العمليات
وخصوص�ا م�ن دول مث�ل اإلم�ارات العربي�ة املتحدة،
وإيران ،ولبنان ،وتركيا.
وق�ال بوهان�ا« :باعتقادي أن ه�ذا االرتفاع
يف أع�داد املقبلني عىل جراحة وزراعة الش�ارب
تنبثق م�ن رغبتهم بتأس�يس الجانب الرجويل
بمظهره�م ،وال�ذي يتمح�ور برأيه�����م
بالشارب الكثي��ف».
وبني بوهانا أن الفئة العمرية األكثر
إقب�اال عىل ه�ذا النوع م�ن العمليات
ترتاوح بني  30إىل  50عاما ،مش�ريا
إىل أن تكلف�ة العملية تبلغ نحو
 5500يورو (نحو 7000
دوالر).

إقبال شعبي على قراءة الفنجان والكف والتنبؤ بالمستقبل

التنجيم يف العراق خيدم أجندات ال عالقة هلا بالتوقعات !!

بغداد /وسيم باسم

يحظ�ى التنجي�م وق�راءة الفنج�ان
ومالحق�ة األب�راج باهتم�ام متزايد بين
العراقيي�ن ،م�ع ظهور الكثي�ر من الذين
يزعمون قدرتهم على قراءة الطالع وحل
المش�كالت .وم�ع اقت�راب حل�ول العام
 ،2013يحرص الكثير على قراءة األحداث
التي تنتظرهم في السنة الجديدة .وبينما
ع�رف العراقي�ون التنجي�م من س�نوات
قديمة ،إال أن الظاه�رة اليوم تتحول إلى
مش�اريع تجاري�ة وصناعي�ة ت�در على
أصحابه�ا مداخي�ل جيدة .لكن الش�ارع
العراقي ينقسم بشأن هذه الظاهرة ،بين
أش�خاص يعتقدون بها وآخرين يعدونها
وس�يلة لترويج األكاذيب والشعوذة .وما
يس�اعد في ذل�ك برام�ج ق�راءة الطالع
ف�ي المحط�ات الفضائي�ة ،م�ا يضف�ي
عليه�ا بع�ض المصداقية ألنه�ا ُتبث من
فضائي�ات معروفة .لكن أب�ا حمزة الذي
يق�رأ وزوجت�ه الفنج�ان يش�ير إل�ى أن
ممارس�ته المهنة ال تمت إلى الش�عوذة
بصلة ،ألنه يس�تعمل الق�رآن الكريم في
قراءة األحداث ،مش�يرًا إلى أنه تعلم علم
الن�ور والتنجي�م في عقدين م�ن الزمن،
خالل إقامته في إيران.
تبل�غ كلفة ق�راءة الطال�ع والخيرة
ل�دى أبي حم�زة نح�و عش�رة دوالرات.
هن�اك الكثي�ر م�ن الزبائن الفق�راء من

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

الذي�ن ال يس�تطيعون الدف�ع ،لكن هناك
أثري�اء يدفعون في بع�ض األحيان 100
دوالر للجلس�ة ،ويجلب�ون الهداي�ا حين
تتحق�ق أمنياته�م .يضي�ف“ :الزبائ�ن
يبحث�ون عن األمان في المس�تقبل وعن
مس�تقبل العالقة مع أشخاص يودونهم،
أو يبحث�ون عن مفق�ود أو غائ�ب” .أما
الناش�طة االجتماعي�ة كوث�ر حس�ين
فتق�ول“ :يج�ب ع�دم اس�تغراب منظر
الزبائن ،وهم يصطف�ون طلبا ً للخدمات
الروحاني�ة ،فالظاهرة تش�مل المتدينين
والعلمانيي�ن عل�ى حد س�واء ،ويش�ترك
فيه�ا أمي�ون ومتعلم�ون” .وتربط كوثر

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

بي�ن انتش�ار المنجمين وق�راءة الطالع
وبي�ن األزم�ات األمني�ة واالقتصادي�ة
واالجتماعي�ة ،ألن العالق�ة بينها جدلية.
كريم حس�ن تاجر في س�وق الشورجة،
يج�رّب بين الحين واآلخر ق�راءة الطالع،
يطلب�ه من منجمين يمرون أمام مخزنه،
بل أصب�ح زبونهم الدائم .وبالرغم من أن
حس�ن خريج جامعي من�ذ الثمانينيات،
إال أن�ه يعتقد بالتنجيم ،مؤك� ًدا أنه حتى
ل�و أن�ه اعتب�ر األمر بدع�ة أو ش�عوذة،
إال أن ذل�ك يمنح�ه الطاق�ة الروحي�ة،
ويس�هل عليه التركيز في عمله .المنجم
محم�ود الس�امرائي يثق كثيرا بنفس�ه

لالشتراك
واإلعتالن

07901463050
07709670606

وبزمالئ�ه من خب�راء الع�الج الروحاني
كما يس�ميهم ،ويؤكد أن ه�ؤالء “مُ ِنحوا
قدرات اس�تثنائية على عالج الناس وحل
المش�كالت” .وتمثل قضاي�ا اجتماعية،
كالحب والعالقات العاطفية والبحث عن
مفقود ومس�تقبل عالق�ة زوجية والقلق
من الرؤى واألحالم ،محاور أساس�ية في
اهتم�ام الناس بق�راءة الطالع .في وقت
كان�ت فيه الظاهرة تنتش�ر بي�ن الناس
عند المراقد الدينية واألماكن المقدس�ة،
حي�ث كان يق�وم به�ا أن�اس يرض�ون
باألج�ر القليل من زبائنه�م ،فإنها اليوم
ت�دار بحس�ب أجن�دات ليس له�ا عالقة

م�ن قريب أو بعي�د ،بالجوان�ب الروحية
التي كان�ت ف�ي الغالب مح�ور عمليات
كش�ف الطالع والتنبؤ بالمستقبل .ويرى
الس�لمان أن القن�وات الفضائي�ة الت�ي
تب�ث برام�ح التنجي�م واألب�راج تش�جع
على انتش�ار الظاهرة ،إضافة إلى وجود
فضائيات تختص بأعمال السحر .يأخذنا
عالء حس�ن ،ال�ذي يعمل بائع�ا متجوال،
إلى أم حس�ان في الصالحي�ة في بغداد،
وهي منجمة ال يفوتها الكثير من أس�رار
المهنة بحس�ب ع�الء .وما أن تس�ألك أم
عص�ام ع�ن برج�ك حتى تفت�ح خطوط
يدك مس�تعينة بالفنجان والقرآن الكريم
لتقرأ لك حظك .وبحس�ب أم عصام ،التي
تجيد قراءة األحداث السياس�ية وهو أمر
نادر بي�ن العراف�ات اللوات�ي يبرعن في
الغالب بالقضايا االجتماعية ،ستس�تمر
االضطراب�ات السياس�ية طيل�ة الع�ام
 ،2013وس�يؤثر الوضع في سوريا كثيرا
عل�ى الع�راق ال�ذي سيش�هد المزيد من
التفجيرات والفوض�ى األمنية.وتتابع أم
عصام“ :س�يتمتع العراقي�ون ببحبوحة
اقتصادية في العام المقبل ،لكن تعكرها
بعض الحوادث االمنية ،وتنصح أم عصام
مواليد برج الدلو بالشروع في مشاريعهم
خ�الل العام المقب�ل ،ألن فرصة نجاحها
أكب�ر ،إال أن حظ�وظ برج�ي العق�رب
والميزان ستتراجع”.
• عن موقع إيالف

العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني info@almustakbalpaper.net :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

