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قتلتها لسرقة قرطيها وأخفت جثتها تحت «البلوك»

اإلعــدام شنقــ ًا لقـاتلــة طفـلـة يف النجـف

يبدأ اإلنسان في احلياة عندما
يستطيع احلياة خارج نفسه

«ألبرت أينشتاين»

النجف /المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جنايات النج�ف حكما ً باإلعدام عل�ى المتهمة “ش.ج” لقيامها بقتل طفلة وس�رقة
قرطيه�ا .وذكر بيان للمركز اإلعالمي للس�لطة القضائية تلقت المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس أن
“المتهمة قامت بخنق المجني عليها “ح.ح” البالغة من العمر أربع سنوات بعد أن سرقت أقراطها ووضعت
فوق جثتها خمس قطع من مادة البلوك بغية إخفاء الجثة والجريمة” .وأفاد المصدر بأن “األداة األساسية
الت�ي أدت الى الكش�ف عن المجرمة هو كيس حطب عائد إلى المتهم�ة ودائما ما كانت تحمله معها ،وجد
داخل محل الحادث” .وأكد المصدر أن “األدلة المتحصلة من القضية المتمثلة باالعتراف الصريح والمفصل
للمتهمة في ادوار التحقيق بحضور المحامي واالدعاء العام ،إضافة إلى أقوال الش�هود األربعة بضمنهم
احد أخوة المتهمة المذكورة والمفرقة قضيته ،وش�هادة المدعين بالحق الش�خصي ومحضر الكشف عن
الجثة وشهادة وفاة المجني عليها كافية ومقنعة لتجريم المتهمة”.

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

علي الدراجي

هل تكرر المرجعية الدينية فتواها بعدم جواز قتال األكراد اآلن ؟!

الدوحة ختطط الغتيال شخصية عراقية بارزة !!

المستقبل العراقي /خاص

تفاصيل ص2

مذكرة قبض
ضد نائب
حمافظ البنك
املركزي

قالت مصادر سياسية مطلعة إن رئيس المخابرات القطرية أحمد
ناصر بن جاسم آل ثاني هاتف مجموعة من الشخصيات التي تنضوي
تحت مكون سياس�ي رئيس في العراق ،مبلغا إياهم ضرورة حضور
ثالثة منهم إلى قطر في أسرع وقت ،الفتة إلى أن تركيا رصدت في هذا
الوقت مؤش�رات خطيرة في الوضع السياس�ي .وأوضحت المصادر
الت�ي فضلت عدم الكش�ف عن هويتها في تصريحات ل�”المس�تقبل
العراق�ي” أن المس�ؤول المخابراتي القط�ري كان ممتعضا جدا ً من
تطورات المواقف السياس�ية ،مش�يرة إلى أنه أبلغ هؤالء القادة بأن
األم�ور ال يجب أن تس�تمر على ه�ذا النحو ،داعيا ً إياه�م أن يصعدوا
مواقفه�م ضد حكومة بغداد ،وأن ّ
ينف�ذوا الخطة التركية التي ترمي
إلى إش�عال حرب بين المركز واإلقليم .وكش�فت المصادر عن دعوة
تقدم بها آل ثاني للقادة السياسيين الغتيال شخصية سياسية بارزة،
منو ً
ِّه�ا بأن المخابرات التركية س�تقوم بالتخطيط والمس�اعدة في
هذا األمر ،بحسب زعمها .وأش�ارت المصادر إلى أن المشكالت التي
أثارت حذر تركيا وقطر تمثلت فيما أسمته “سحب بغداد البساط من
تحت أقدام قادة رئيسين في العملية السياسية ،فضالً عن مزاحمتهم
سياس�يا ً في مناطق نفوذهم ،مبينة أن االزمة دغدغت مش�اعر هذه
المناطق بسبب تعرَّضها للنفوذ الكردي في المناطق المتنازع عليها،
بحسب قولها.

ص3

نـــــــزع
القداسة

عن سلطان
الطفولة البائسة في مناطق أطراف بغداد !!!

ُعامن

نائبة :العراقيون في المهجر يتعرضون لمضايقات وعنف ..والسفارات نائمة !!
«تزكية هيودية» حترم رجل اعامل من االستثامر يف كردستان !!
المستقبل العراقي/خاص

كش�فت مص�ادر مطلع�ة عن قي�ام رج�ل أعمال
أميرك�ي بتقديم ش�كوى إلى ال�”جه�ات المختصة”
بس�بب عقب�ات واجهه�ا عند س�عيه للحص�ول على
عق�ود اس�تثمارية ف�ي إقلي�م كردس�تان الع�راق،
مش�يرة إل�ى إن تل�ك العقب�ات تتمث�ل بهيمن�ة رجل
أعم�ال يه�ودي أميركي على مقدرات االس�تثمار في
ش�مال العراق يجب الحصول عل�ى “تزكية” منه قبل
الحص�ول على عق�ود اس�تثمارية .وقال�ت المصادر
ل�”المس�تقبل العراقي” أن “رجل أعمال أميركي من
والي�ة كاليفورنيا كان يس�عى للحص�ول على عقود
استثمارية في أربيل وشمال العراق منذ سنة تقريبا،
لكن�ه اصطدم بعقب�ة كبيرة بحس�ب الش�كوى التي

الشاله :الوزارات ال تفهم مبدأ حق الوصول إىل املعلومة !!

ص3

اعتقــال عـصـــابــة للمــتـــاجرة بالنســـاء يف بغـــداد

ص3

جلنة التحقيق :إفادة الدباغ والشابندر كشفت عن متورطني جدد

األحد ..املفوضية تفتـتح مراكز حتديث سجالت الناخبني

ص3

قريب ًا جد ًا يف

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

ص5

تتقاسمها أطراف سياسية وحزبية ومافيات كبيرة

 20مليار دوالر تم تدويرها ضمن موازنات  5سنوات !!!
المستقبل العراقي/خاص

ص3

ص3

تفاصيل ص3

سبع جمموعات مسلحة تنضم للمصاحلة الوطنية

انتفـــاضــات
«الربيع العريب»
لـم تكافح الفساد

تقدم به�ا إلى الجه�ات المختصة” .وأش�ارت إلى إن
تل�ك العقبة تتمث�ل بالحصول “على تزكي�ة من رجل
أعم�ال يه�ودي أميركي ي�كاد يهيمن عل�ى مقدرات
االس�تثمار في ش�مال العراق” ،موضحة انه “رفض
التعامل مع هذا الش�خص ألن�ه يعمل على وفق نظام
“المراباة التعسفي والقاسي” ،وانه يفرض ان تكون
ل�ه حصة من أي عمل اس�تثماري يمنح ألية ش�ركة،
بغض النظر عن جنس�يتها” .وقالت المصادر إن رجل
األعم�ال اليه�ودي “يعمل بش�راكة ثالثة م�ن أنجال
اكبر المس�ؤولين الكرد ،وأنهم يس�عون لمد نفوذهم
نح�و مناط�ق أخرى ف�ي الع�راق ،من بينها ش�رقي
الع�راق التي ي�رون أنها امتداد طبيع�ي للكرد وصوال
إلى منطقة علي الغربي ف�ي مدينة العمارة المحاذية
إليران تقريبا” ،على حد قول المصادر.

ص13

قال عض�و في مجلس النوّاب أن�ه حصل على وثائق
م�ن الحس�ابات الختامي�ة للحكومة العراقي�ة منذ عام
 2006حت�ى عام  ،2010الفتا ً إلى أن ه�ذه الوثائق تبين
وج�ود أكثر م�ن  20ملي�ار دوالر تقريبا ً ت�دور في فلك
الموازنات وتحتسب احتساب مزدوجا .وأوضح أن هذا
المبل�غ يقتطع س�نويا من الواردات العام�ة للبالد فيما

يضاف الرقم ذاته من “راج�ع” الموازنة العامة ،مؤكدا ً
أن حجم إنفاق الوزارات والمحافظات في تلك السنوات
نسبة  %30في أحس�ن األحوال ،مضيفا ً أن هذا يعني أن
هن�اك  %40عل�ى أدنى تقدير من أم�وال موازنة كل عام
تع�ود ويتم إضافتها إلى الموازنة الجديدة بينما هي في
األص�ل مقتطع�ة من ال�واردات الجدي�دة لموازنة العام
الجديد.
َّ
التحق�ق والتفتيش
وأش�ار النائب إلى أن�ه في طور

مع مجموعة من “الش�رفاء” في مجلس النواب بش�كل
س�ري إلثب�ات وج�ود  20ملي�ار دوالر تس�رق س�نويا ً
تحت باب الموازنة .وكش�ف أن هذه األموال تتقاسمها
أطراف سياس�ية وحزبية ومافيات كبيرة ولذلك تخفى
الحس�ابات الختامي�ة وال ت�زود به�ا الجه�ات النيابية
المختصة وال ديوان الرقابة ،مبينا ً أن مشكلة الحسابات
الختامية إذا ثبتت فإنها س�تقود إلى أكبر فضيحة فساد
مالي في تاريخ الحكومة العراقية للعصر الحديث.

طهران تتوسط بني بغداد وأربيل ..وبان كي مون يدخل عىل خط األزمة
العمل التشريعي سيقود النظام القانوني في البالد إلى كارثة حقيقية

مصدر« :املساومات» ترجئ إقرار أكثر من  20قانون ًا مه ًام !!
المستقبل العراقي /خاص

قال عضو ف�ي مجلس النواب أن هن�اك أكثر من
 20قانون�ا ف�ي المجلس وضع�ت في س�لة واحدة
ألس�باب كثيرة ف�ي مقدمتها “المس�اومات” ،الفتا ً
إل�ى أن قانون االتصاالت والمعلوماتية من بين هذه
القواني�ن .وأكد النائب الذي َّ
فضل عدم الكش�ف عن
هويت�ه ،في تصريح خص به “المس�تقبل العراقي”
أن “اغل�ب تلك القوانين ال تطابق األصول الصحيحة
للصياغ�ات التش�ريعية وتخال�ف م�واد االلتزامات
واالتفاقيات الدولية التي التزم بها العراق بمعاهدات
دوليَّة .وأش�ار إلى أن مش�اريع القواني�ن تلك فيها

فق�رات ومواد تع�ارض مواد دس�تورية مم�ا يولد
تعارضا وتصادما بين القواعد الدستورية والقانون،
مؤكدا ً أن هناك مشرعين ال يملكون خبرة في العمل
النياب�ي وال يهمه�م التناقض مع الدس�تور بقدر ما
يهمهم التصويت على تلك القوانين خدمة للمصالح
الحزبية ،منوِّها ً بأن العمل التش�ريعي س�يقود البلد
ونظامه القانوني الى كارثة كبيرة تؤسس لفوضى
عارمة تعيشها األجيال المتعاقبة.
وذكر إنه طالما يعمل النوَّاب على وفق األجندات
الت�ي تمليها عليه�م أحزابهم ،فلن يس�تطيع العراق
النه�وض بدولة صحيح�ة تؤمن الرف�اه لمواطنيه،
على حد تعبيره.

استمرار اعتصام أهايل
ضحايا تفجري احللة
لليوم الثالث
ص2

مشـاريع التنمـية
توزع بني املناطق
يف دياىل ألغراض
انتخابية !!
ص2

السمك املسكوف ..هوية حتمل عبق
الذكريات ونكهة احلارض

ص4

ص12
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هل تكرر املرجعية الدينية فتواها بعدم جواز قتال األكراد اآلن ؟!

التحليل السياسي /غانم عريبي

وم�ن المفترض أن نعود قب�ل العودة إلى
الدس�تور ،ورفع المصاح�ف ،إلى التاريخ
النضال�ي المش�ترك ،ووح�دة المصي�ر
الوطن�ي ،ووثيقة آخر مؤتم�ر للمعارضة
العراقي�ة بلن�دن ع�ام  ،2002حي�ث ت�م
االتفاق على شكل الحكم ومضمون إدارة
الدولة واالهم االعتراف بالمكونات أساسا
لوحدة المجتمع والدولة.
والن تل�ك الثواب�ت الجوهري�ة لم يتم
االلتفات إليها ،وربما س�قطت في ساحة
الخ�الف بين الحكومة االتحادية واإلقليم،
فالب�د من اللجوء إل�ى المرجعيات الدينية
التي تمثل لوحة الوطن ،وعماد المجتمع،
وق�وة المش�روع الوطن�ي ،وحامي�ة
األم�ة ،والفت�وى التي تنطلق م�ن بيوتها
وحاضرتها إنما تش�كل اح�د أهم األوراق
السياس�ية الت�ي تفص�ل ف�ي القضاي�ا
الوطنية إذا ما أصاب األمة خطب او دخل
حركة الش�عب خاطب بلي�ل فهدد بيوتها
ومؤسس�ة الدولة وته�دد تاريخ العالقات
المش�تركة بي�ن المكون�ات األساس�ية

س�تحملها الس�يارات إل�ى كل المناط�ق
العراقية ،وبدل التابوت عش�رات بل مئات
التوابي�ت ،وهك�ذا األم�ر ف�ي كردس�تان
العراق له�ذا كان التدخل ضرورة تاريخية
وش�رعية ووطني�ة وديني�ة لحق�ن دماء
المسلمين أوال وترطيب األجواء المحتقنة
بين ش�رائح المجتمع السياس�ي العربي
الك�ردي وأداء ل�دور إس�المي وأخالق�ي
وش�رعي الب�د من�ه ف�ي بل�د في�ه كل
المقدسات اإلس�المية والمس�يحية ..بلد
األنبي�اء والمرس�لين م�ن نوح إل�ى أبينا
إبراهيم إل�ى نبي الثورة وقيم اإلباء اإلمام
الحس�ين "علي�ه الس�الم" .إن التدخ�ل
ستكون له مبرراته الضرورية والتاريخية
والسياسية ،وسيفهم الشعب العراقي أن
الفت�وى أعظم درجة عند الل�ه من القرار
السياس�ي الذي يؤلب النف�وس ويحرض
المش�اعر ويع�زز م�ن أرص�دة الكراهية
والحقد والبغضاء والنكاي�ة القومية بين
أبن�اء االتح�اد العراق�ي الدس�توري الذي
تس�الم الناس على اإليمان ب�ه واختياره.

فؤاد حسون

التدخل رضورة تارخيية ورشعية ووطنية ودينية
حلقن دماء املسلمني وترطيب األجواء املحتقنة

كاريكاتير

م�ا يج�ري عل�ى الح�دود م�ع إقليم
كردس�تان الع�راق ،أم�ر دبر بلي�ل ،والبد
من الوقوف على األس�باب لسحب الذرائع
اإلقليمي�ة التي تتربص بالع�راق عبر دور
"إخوان�ي" لتركيا و"وهابي" للس�عودية
و"إس�رائيلي" لقط�ر ف�ي المنطق�ة
العربية!.
وما يجري ش�يء مؤس�ف بعد عشر
س�نوات عل�ى حكوم�ة ش�كلتها الق�وى
الوطني�ة ،وه�ي خالص�ة كل المكون�ات
السياس�ية والقومي�ة والوطني�ة الت�ي
قاتلت ص�دام ،وعملت م�ع الجهد الدولي
إلس�قاطه ،فأراح�ت المنطق�ة العربي�ة
منه ومن ش�روره ومخططاته التوسعية
عل�ى حس�اب األم�ن القوم�ي العرب�ي،

للشعب العراقي الذي قاتل سنوات طويلة
من اجل وحدة مكوناته العربية والكردية
والتركماني�ة .الي�وم ،هن�اك خطب مريع
وخاط�ب خطي�ر يتهدد األم�ة والمجتمع
والدولة والش�عب العراق�ي ،واالهم وحدة
المكونات التي كانت ومازالت متعايش�ة
على قاع�دة ان العراق هو الوطن النهائي
ل�كل العراقيين ،وان ما ت�م انجازه قبل 9
نيس�ان  2003وما بعد الح�رب األميركية
األخي�رة يمث�ل خالص�ة النض�ال الوطني
الش�امل .م�ا يج�ري لي�س اعتراضا على
بطاق�ة تمويني�ة او عل�ى رغي�ف خب�ز
او انتفاض�ة عل�ى ع�دم توف�ر الطاق�ة
الكهربائية ،وإذا كانت الجماهير العراقية
حمل�ت تابوتا للكهرباء ف�ي البصرة ،فان
الحرب إذا ما وقع�ت بين القوات العراقية
وقوات البيشمركه العراقية ،فان التوابيت

قبل أكثر من نصف قرن أفتى اإلمام السيد
محسن الحكيم فتواه الشهيرة بعدم جواز
قتال األكراد ،وكانت تلك الفتوى في وقتها
العنص�ر األه�م ف�ي تحقيق تل�ك الوحدة
الشعورية بين المرجعية الدينية والقيادة
الكردي�ة ،ومازل�ت اذك�ر ان مخاطب�ات
جرت بين المال مصطفى بارزاني واإلمام
الحكي�م بش�أن ش�تى القضاي�ا الخاصة
بالحركة الكردية والنظام البعثي ايامذاك،
وكيف لعب اإلمام دورا نوعيا وممتازا في
درء الفتنة ،وتحقيق السالم على مستوى
الشعبين العربي الكردي ،وتشكيل تحالف
ش�يعي ك�ردي يمت�د إل�ى تلك الس�نوات
الطويل�ة من الكد والكدح وحماية الناس،
وربم�ا كان�ت تلك الفت�وى القاع�دة التي
بني�ت عليه�ا كل س�تراتيجيات العم�ل
السياس�ي والعس�كري وبن�اء الدولة بعد
 50س�نة من اآلن بين الشيعة واألكراد،
ومختلف فصائل العملية السياسية.
أنا أعج�ب من اللغة التي س�معتها
قب�ل ع�دة أيام ف�ي المؤتم�ر الصحفي
ال�ذي أجراه رئيس ال�وزراء على هامش
التط�ورات األخي�رة عل�ى الح�دود
المش�تركة ،وكي�ف خف�ف م�ن حج�م
التحالف الكردي الشيعي حين أكد أن هذا
التحال�ف بني في فترة كان فيها الش�يعة
واألكراد مظلومين في الهور والجبل بفعل
ممارسات الس�لطة العراقية السابقة في
إشارة إلى أن أي تحالف ال يستجيب لقرار
الس�لطة وربم�ا للرؤي�ة الت�ي يعتقد بها
األخ الرئيس فلي�س بتحالف وال ينبغي أن
يستمر!.يدرك رئيس الوزراء أن التحالفات
الت�ي بنتها الفتوى الش�رعية وتاريخ من
العالق�ات الوطني�ة الحقيقي�ة ف�ي زمن
الخوف وس�طوة البعث ال يمكن التخفيف
من أهميتها ومبررها وفاعلها الستراتيجي
ف�ي الحي�اة الوطني�ة ،والف�رق بي�ن تلك
التحالف�ات والتحالفات األخرى أنها بنيت
بالدم والتفاهم المش�ترك ،وإدراك أهمية
أن الفت�وى كالخيم�ة الت�ي يس�تظل بها
المحرومون ،والعب�اءة التي يحتمي فيها
المس�تضعفون الذين الذوا بعباءة اإلمام،
وكان م�ا كان مم�ا لس�ت اذكره!.ما بنته
الفت�وى ال تهدمه االختالفات السياس�ية

عل�ى قمي�ص
االحتكام للدستور ..هذا "القميص" الذي
تحول إلى نص حمال أوجه ،قابل للتأويل
والتفس�ير والتكرير واإلضافة ،وما يجري
احت�كام لإلضافة والتأوي�ل ،وليس التقيد
بالنص الحرفي ،وهو خرق فاضح وواضح
ال يش�كل وصمة في جبين العهد الوطني
الراه�ن وممارس�اته السياس�ية البعيدة
عن الواقعية والهدوء والحكمة بل وصمة
عار ف�ي جبي�ن كل الذين ش�هدوا والدته
وأس�اءوا للن�اس وأخافوه�م ووضعوهم
على صفيح ساخن ال يلوون على شيء..
وإذا كان البع�ض يمني النف�س بتحقيق
انتصار مؤقت هنا ألسباب انتخابية ،فان
ذات األسباب االنتخابية ستضعه ذات يوم

استمرار اعتصام أهايل ضحايا تفجري احللة لليوم الثالث
بابل /المستقبل العراقي
واص�ل أهالي ضحايا التفجير األخير في مدين�ة الحلة أمس اعتصامهم
لليوم الثالث على التوالي ،للمطالبة بالقصاص من الجناة وإرسال المصابين
للعالج خارج البلد وتقديم الدعم العاجل إليهم ،فيما طالب عضو في مجلس
بابل الحكومة المركزية بتنفيذ مطالب المعتصمين .وقال مراسل "السومرية
نيوز" في المحافظة ،إن العش�رات من أهالي ضحايا تفجير الحلة المزدوج
الذي وقع ،في  29تش�رين الثاني المنصرم وسط المدينة واصلوا اعتصامهم
لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالقصاص من الجناة وإرس�ال المصابين
ً
فض�ال عن تقديم الدع�م العاجل إل�ى ذوي القتلى.
في�ه للع�الج خارج البلد،
وأض�اف أن المعتصمي�ن قام�وا بتوزيع الالفت�ات المطالب�ة بحقوقهم على
الط�رق الرئيس�ية والمباني العامة ،مش�يرا ً إلى أن عددا ً م�ن أعضاء مجلس

المحافظة أيد مطالب المعتصمين .ولفت المراس�ل إلى أن وفدا ً من محافظة
باب�ل ومجلس المحافظة بادر بأخذ مطالب المعتصمين وإرس�الها في بريد
ف�وري إلى الحكومة المركزية ،مؤكدا ً أن الوف�د طالب من المعتصمين إنهاء
االعتص�ام مخاف�ة اس�تهدافهم ،إال أن المعتصمين رفضوا ه�ذا األمر لحين
تحقي�ق كاف�ة المطالب لهم .من جانبه ،طالب عض�و مجلس محافظة بابل
حس�ان الطوفان الحكوم�ة المركزية ب�"تأمي�ن احتياج�ات ذوي الضحايا
وإرسال المصابين من الحاالت الحرجة للعالج خارج البالد" ،عادا أن "مجلس
المحافظة مع كل المطالب المشروعة التي تقدم بها أهالي الضحايا" .يشار
إلى أن مدينة الحلة مركز محافظة بابل شهدت ،في  29تشرين الثاني ،2012
استشهاد  35ش�خصا ً وإصابة  120آخرين بجروح بتفجير مزدوج بعبوتين
ناس�فتين أمام غرفة تجارة الحلة في منطقة باب مشهد وسط الحلة ،وفقا ً
لمستشار محافظ بابل للشؤون األمنية حسن فدعم.

استنفار امني يف سامراء إثر أنباء عن تسلل جماميع ارهابية
بغداد /المستقبل العراقي
أف�اد مص�در في ش�رطة محافظ�ة صالح
الدي�ن أمس ب�أن الق�وات األمنية في س�امراء
انتش�رت بش�كل مكثف إثر ورود معلومات عن
دخ�ول مجامي�ع مس�لحة إل�ى المدين�ة .وقال
المص�در ف�ي تصري�ح صحف�ي إن "األجه�زة
األمنية في قضاء س�امراء انتشرت أمس بشكل
مكث�ف في القض�اء عق�ب ورود معلومات عن
دخول مجاميع مس�لحة تحمل عبوات ناس�فة
إل�ى القضاء" .وأضاف المصدر ،الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه ،أن "اإلجراءات شملت نصب
س�يطرات أمنية داخل المدينة" .وشهدت صالح

إلجبارها على تسديد مستحقات الشركات العالمية المستثمرة
كردستان تضغط عىل بغداد بخفض  % 50من الصادرات النفطية
بغداد /المستقبل العراقي
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اعتقال أجنبيين من دون أوراق رسمية في بغداد
الدين أمس نج�اة قائممقام قضاء تكريت عمر
طارق من محاولة اغتيال بهجوم مس�لح غرب
القض�اء ،واختطاف ش�قيق س�كرتير محافظ
صالح الدين ش�مال تكريت .يذك�ر أن محافظة
ص�الح الدي�ن ومركزها تكريت تش�هد بين مدة
وأخرى أعمال عنف تستهدف المدنيين والقوات
األمنية على حد سواء ،كما تنفذ األجهزة األمنية
بين الحي�ن واآلخر حم�الت ده�م وتفتيش في
أنح�اء المحافظة ،تس�فر عن اعتقال عش�رات
المطلوبين بتهم جنائية وإرهابية.
على صعيد ذي صلة ،أعلنت وزارة الداخلية
أمس عن إلقاء القبض على ش�خصين أجنبيين
احدهما تركي واآلخر باكس�تاني يحمالن أوراقا ً

خارج الحسابات الوطنية ،وسيدرك أن ما
ذهب إليه يمثل مزاجه المتوتر وال يعكس
حجم�ه االنتخابي او مكانت�ه الحزبية او
صلته بنصوص العهد الوطني وش�رعيته
الدس�تورية .إن تكرار فت�وى تحريم قتال
األك�راد في ه�ذه المرحل�ة التاريخية من
حياة الشعب واألمة والمجتمع والعالقات
الوطني�ة بي�ن المكونات ،يمث�ل ضرورة
حقيقي�ة يتوق�ف عليه�ا بن�اء الدول�ة،
ومش�روع االحتكام للدس�تور شريطة أن
يتم ذلك بالتسليم للثوابت الوطنية واالهم
م�ن ذل�ك التس�ليم بوج�ود قوة رئيس�ة
ه�ي المرجعي�ة الديني�ة بقي�ادة اإلم�ام
السيستاني حفظه الله ودعم المرجعيات
األخرى الس�اندة .الب ّد من موقف تاريخي

منتهي�ة الصالحي�ة ف�ي بغ�داد .وقال�ت وزارة
الداخلية ،في بيان صدر أمس إن "دوريات نجدة
بغداد ألقت القبض على أجنبيين اثنين ،أحدهما
تركي الجنس�ية واآلخ�ر باكس�تاني ،لحملهما
أوراقا ً منتهية الصالحية في ش�ارع الس�عدون
وس�ط بغداد" .وأوضحت ال�وزارة في بيانها أن
"دوريات النجدة سلمت الشخصين إلى الجهات
المعنية إلجراء المطلوب" ،دون ذكر المزيد من
التفاصي�ل .وكان�ت وزارة الداخلية أصدرت في
ش�باط  ،2009تعليمات بالقب�ض على األجانب
الداخلي�ن إل�ى العراق م�ن دون الحص�ول على
سمة دخول رسمية من الحكومة االتحادية في
بغداد.

من المرجعية الدينية أما أن يسحب الثقة
عن الس�بب والمبرر الك�ردي الذي يصعد
في كركوك ويضع الس�يطرات والسيارات
والمدرع�ات والدباب�ات العس�كرية ف�ي
الطري�ق ليض�ع ح�دا ً فاصالً بي�ن زمنين
وقيادتي�ن وعهدي�ن ،وإم�ا أن يس�حب
الذريعة والثقة في بغداد عن المسألة التي
تحاول إعالن حال�ة الطوارئ ووضع البلد
على صفيح ساخن والبدء بالحرب التي ال
يجني من تأثيراتها وشرورها احد شيئاً..
فالع�راق ال�ذي عانى من الح�روب واأللم
والع�ذاب وتوابيت القتلى في الس�تينيات
والس�بعينيات وانتفاض�ة آذار والحربين
الكونيتي�ن ف�ي الكويت وإي�ران والحرب
الكونية األخيرة التي أس�قطت صدام غير

أعلن�ت حكوم�ة إقلي�م كردس�تان أمس عن
تخفيض صادراتها النفطية إلى النصف احتجاجا
على عدم قي�ام بغداد بدفع المس�تحقات المالية
للش�ركات النفطي�ة العامل�ة في اإلقلي�م ووجود
بعض المش�كالت الفني�ة .وقال مستش�ار وزارة
الث�روات الطبيعية الكردس�تاني علي حس�ين بلو
أن "ال�وزارة أعلن�ت عن وجود خلل فن�ي أدى إلى
انخفاض نسبة صادرات اإلقليم من النفط الخام،
إال أنني اعتقد أن احد األسباب وراء هذا االنخفاض
عدم التزام الحكومة العراقية بدفع المس�تحقات
المترتبة بذمتها للش�ركات النفطي�ة العاملة في
اإلقليم" .وأشار إلى انه "حسب االتفاقية الموقعة
بين أربيل وبغداد في التاس�ع من ش�هر تش�رين
األول الماضي ،كان من المقرر أن تقوم الحكومة
العراقية بدف�ع  350مليون دوالر لتلك الش�ركات
في غضون أسبوع" ،مس�تدركا ان "بغداد لم تف
بتعهدها بدفع تلك المستحقات".
وأض�اف بل�و أن "نائ�ب رئي�س الحكوم�ة
العراقية لش�ؤون الطاقة حس�ين الشهرس�تاني
أطل�ق مؤخرا تصريحات بان بغ�داد لن تدفع هذه
األموال للشركات األجنبية".
وتع�د مس�ألة النف�ط والغ�از من المس�ائل
الخالفي�ة العدي�دة بين أربي�ل وبغ�داد ،اذ تطالب
األولى الحكومة باإلس�راع في إقرار قانون النفط
والغ�از االتح�ادي ليك�ون المرج�ع ف�ي كيفي�ة
التعام�ل مع ه�ذه الثروات والحد من التفس�يرات
االنتقائية لفقرات الدستور الذي يعد النفط والغاز
ملكا للشعب العراقي وتؤكد دستورية العقود التي
ابرمتها مع الشركات العالمية.

وتص�ر بغ�داد عل�ى حص�ر استكش�اف
واس�تخراج وتصدير النفط بيدها كونها مس�ألة
س�يادية ومنع�ت الش�ركات النفطي�ة العالمي�ة

أطراف نافذة وراء العملية واالستياء الشعبي في تزايد

عضو جملس دياىل :مشاريع التنمية توزع بني املناطق ألغراض انتخابية !!
بغداد /المستقبل العراقي
اتهمت عضو في مجلس ديالى أمس "أطرافا ً نافذة"
في مجلس المحافظة باعتماد مبدأ المناطقية في توزيع
المش�اريع التنموية لتحقيق مكاس�ب انتخابية ،عادة أن
الج�زء الكبي�ر من مناطق ديال�ى تضرر جراء ه�ذا األمر.
وقالت عضو مجلس ديالى ش�يماء الع�زاوي إن "مجلس
ديالى يقر ميزانيته السنوية عبر تحديد محاورها الرئيسة
المتضمنة توزيع الميزاني�ة بين الوحدات اإلدارية اعتمادا ً
على مبدأ الكثافة السكانية" ،مبينا ً أن "هناك أطرافا ً نافذة
في مجلس ديالى تعمد س�را ً إلى تغيير توزيع المش�اريع
التنموي�ة من اجل تحقي�ق مكاس�ب انتخابية".وأضافت
أن "عملية تغير المش�اريع التنموية جرى خالل السنوات
الث�الث الماضية من دون أي توقف ما تس�بب بضرر بالغ
لجزء كبير من مناطق ديالى بس�بب سياس�ة المناطقية
التي خدمت مناطق يس�كنها بعض أعضاء المجلس فيما
حرم�ت مناطق م�ن مش�اريع بس�بب افتقاره�ا لوجود
مس�ؤول يمثلها داخل قبة المجلس" .وع� ّدت العزاوي أن
"سياسية المناطقية هي من أضرت بحركة اإلعمار والبناء
في ديالى وأسهمت في زيادة استياء األهالي" ،مشيرة إلى
أن "عملي�ة اإلعمار ال تجري على وفق الس�ياقات العلمية
الصحيحة بل تعتمد اطر االجتهادات الشخصية التي تبنى

في الغالب على المصالحة السياس�ية والمناطقية".يذكر
أن مجل�س ديال�ى يعتمد على مبدأ الكثافة الس�كانية في
توزيع ميزانيته السنوية التي ال تزيد في اغلب األحيان عن
 220مليار دين�ار ،إال أن العديد من الوحدات اإلدارية تؤكد

مستعد ألن يحارب نفسه هذه المرة تحت
مبرر االحتكام للدس�تور بينم�ا الحقيقة
ه�ي أن البع�ض يبح�ث ع�ن انتص�ارات
انتخابي�ة ولو على جث�ث العراقيين! .كنا
ننتظ�ر من الحكوم�ة إج�راء ايجابيا بعد
إج�راء تحوي�ل البطاق�ة التمويني�ة إل�ى
مبلغ زهي�د و"بالش�افعات" حتى عادت
الحكوم�ة عن قرارها لكنه�ا دهمتنا هذه
المرة بتحشيد القوات على حدود المناطق
المتنازع عليها ،وربما تشتعل الحرب ،وال
نجن�ي ال بطاق�ة تمويني�ة وال زيت فالح
الس�وداني الفاس�د بل المزيد م�ن القتلى
واحتراق الدبابات واالهم ..انهيار التحالف
ّ
وشكل الدولة
األعظم الذي اس�قط صدام
وعبر بالعراقيين إلى العدالة والحرية.

أن المب�دأ ال يطبق بحذافيره وهناك تجاوزات على ميزانية
بع�ض الوحدات لصال�ح أخرى.الى ذلك ،كش�ف المجلس
البل�دي لناحي�ة مندلي ف�ي محافظة ديالى ،عن خس�ارة
 80بالمئ�ة من بس�اتين النخيل خ�الل  30عاما ً الماضية،

عازيا ً ذلك إلى الحروب وش�ح مص�ادر المياه ،داعيا وزارة
الزراعة إلى إنش�اء مركز لتطوير وتوس�يع زراعة النخيل.
وق�ال رئيس المجل�س البل�دي لناحية مندل�ي أزاد حميد
ش�في إن "الناحي�ة كانت ف�ي بداية عق�د الثمانيات من
القرن الماضي عبارة عن غابة عمالقة من أشجار النخيل
الت�ي تتميز بكثرة أنواع التمور فيها إال أن تداعيات الحرب
العراقي�ة اإليرانية وما لحقها م�ن مؤثرات مناخية أضرت
بش�كل كبير" .وأضاف ش�في أن "ناحية مندلي خس�رت
 80بالمئ�ة من مس�احة بس�اتين النخيل خ�الل  30عاما ً
الماضي�ة" ،مؤك�دا ً أنه "لم يتبق في الوقت الحالي س�وى
أل�ف دونم تعاني من انحس�ار مس�تمر في أع�داد النخيل
نتيجة ش�ح مص�ادر المياه و نش�وب الحرائ�ق في فصل
الصيف".ودع�ا ش�في وزارة الزراع�ة إلى "إنش�اء مركز
تخصصي لتطوير وتوس�يع زراعة النخي�ل داخل الناحية
وإعادة إعمار قطاع البس�تنة بشكل عام" .يذكر أن أعداد
النخيل في العراق قد تراجعت بسبب الحروب إلى نحو 13
مليون نخلة في األعوام األخيرة بعد أن كان مجموع نخيل
الع�راق في أواخ�ر الس�بعينيات ومطل�ع الثمانينيات من
القرن الماض�ي أكثر من ثالثين ملي�ون نخلة تقع معظم
بساتينها في محافظات البصرة وواسط وميسان ،إضافة
إلى محافظات بابل وكربالء وبغداد وذي قار وديالى ومدن
أخرى.

م�ن العمل في حق�ول اقليم كردس�تان من دون
الحصول على اذن منها وفرضت عقوبات ولوائح
سوداء للشركات العالمية المخالفة لتعليماتها.

إصابة معاون مدير اجلنسية
العامة بانفجار يف بغداد
بغداد /المستقبل العراقي
أف�اد مصدر في الش�رطة أمس بأن
مع�اون مدي�ر الجنس�ية العامة بترت
ساقه بانفجار عبوة الصقة بسيارته
وس�ط بغ�داد .وق�ال المص�در في
تصري�ح صحفي إن "عبوة الصقة
كانت مثبتة بس�يارة معاون مدير
الجنس�ية العام�ة الل�واء صب�اح
مه�دي انفج�رت ،صب�اح أم�س لدى
م�روره في ش�ارع الرش�يد وس�ط بغداد،
مما أس�فر ع�ن بتر س�اقه" ،مبين�ا أن "مهدي نقل
إلى مستش�فى قريب وه�و بحالة حرج�ة" .وأضاف
المصدر الذي اش�ترط عدم الكش�ف عن هويته أن "قوة
من الش�رطة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة
مالبساته" .وتشهد بغداد منذ مدة خروقات أمنية تتمثل
باغتيال الش�خصيات باألس�لحة الكاتمة للصوت أو
بالتفجيرات بعبوات ناس�فة يتم زرعه�ا أو بالصقة
تستهدف القوات األمنية والمدنيين.

مذكرة تفاهم مع مؤسسة دولية
لتثقيف نزالء املؤسسات اإلصالحية
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة العدل أمس عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مؤسس�ة دولية
لتدري�ب نح�و  500حارس إصالحي وتعليم  1200س�جين على ثقافة حقوق
اإلنس�ان ورف�ع المس�توى الثقافي ل�� 1200م�ن موظفي ال�وزارة من أربع
محافظات ،فضال عن فتح مراكز لمحو األمية .وقال المتحدث باس�م الوزارة
حيدر السعدي في بيان صدر أمس إن "وزارة العدل وقعت اليوم "أمس اتفاقية
تعاون مشترك مع مؤسسة عمار الخيرية الدولية" ،مبينا أن "المذكرة تتضمن
تنفيذ مش�روع لتثقيف ونش�ر الوعي في مجال حقوق اإلنس�ان في س�جون
الوزارة في بغداد والبصرة وميس�ان وذي قار" .وأضاف أن "تنفيذ المش�روع
المش�ترك بين الوزارة والمؤسس�ة الدولية س�يصب في مجال ترسيخ ونشر
الوعي في مجال حقوق اإلنسان واحترام أحكام القانون لموظفي السجون"،
مشيرا إلى أن "بنود االتفاقية تضمنت تدريب من  500 -400حارس إصالحي
على ثقافة حقوق اإلنس�ان وحكم القانون بواقع محاضرتين أسبوعيا ولمدة
ثالث س�نوات" .وأوض�ح المتحدث باس�م الوزارة أن "أش�خاصا من أصحاب
الخبرة في مجال حقوق اإلنسان وأحكام القانون سيلقون المحاضرات ،ويتم
ترشيحهم من قبل الوزارة أو من أية جهة أخرى توافق عليها الوزارة" .وتابع
المتحدث باسم وزارة العدل أن "المؤسسة ستتولى إعداد المناهج المخصصة
للتدريب بواسطة أساتذة جامعيين عراقيين مختصين ولهم الخبرة في مجال
حقوق اإلنس�ان وحكم القانون" ،مؤكدا أن "هذه المناهج ال يتم اعتمادها إال
بعد عرضها على مخول الوزارة واستحصال موافقته عليها" .وأشار السعدي
إلى أن االتفاقية س�تتضمن فتح مراكز لمحو األمي�ة معد من وزارة التربية"،
موضحا أنه "س�تتم متابعة البرنامج من مشرفي وزارة التربية بالتنسيق مع
الجه�ات المعنية في وزارة الع�دل" .ولفت إلى أن "البرنامج سيش�مل تعليم
 1200س�جين أو أكث�ر عل�ى ثقافة حقوق اإلنس�ان واحترام حك�م القانون،
كما سيشمل البرنامج مش�روع مشترك لرفع المستوى الثقافي ل� 1200من
موظفي الوزارة من محافظات بغداد ،والبصرة ،وميسان ،وذي قار".

ـ

األحـد المـقـبـل ..المـفـوضـيـة تفـتـتــح مـــراكــز تحـديـث سـجـالت النـاخبــيـن
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن�ت مفوضي�ة االنتخابات أمس عن مصادقتها على  265كيانا ً سياس�يا ً في عم�وم المحافظات حتى اآلن ما
عدا إقليم كردس�تان للمش�اركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ،في حين أكدت أن مراكز تحديث سجالت
الناخبين س�تبدأ باس�تقبال المواطنين لتحدي�ث بياناتهم بد ًء من األح�د المقبل .وقال رئيس الدائ�رة االنتخابية في
المفوضية مقداد الشريفي في كلمة ألقاها خالل ندوة إعالمية عقدتها المفوضية أمس إن “المفوضية صادقت على
 265كيانا ً في كل المحافظات ما عدا محافظات إقليم كردس�تان بينها  16كيانا ً فرديا ً كيانات للمش�اركة انتخابات
مجالس المحافظات” .وأضاف إن “المفوضية س�تقوم بافتتاح مراكز تحديث س�جل الناخبين األحد المقبل” ،داعيا ً
المواطني�ن كافة إلى مراجعة هذه المراكز وزيارتها لتحديث س�جالتهم والتأكد من أس�مائهم .وتابع رئيس الدائرة
االنتخابية في المفوضية إن “المفوضية باشرت بإطالق حملتها اإلعالمية التوعوية في القنوات الفضائية والصحف
واإلذاع�ات والمواق�ع اإللكترونية ،كما دعت الكيانات السياس�ية واإلعالميين والمراقبي�ن المحليين والدوليين إلى
المباشرة باتخاذ الخطوات المهمة العتماد وكالئهم وممثليهم وتوزيع باجات االعتماد الخاصة بهم.
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مقترح النجيفي في ملعب لجنة التفاوض الفنية

املتنازع عليها بيد رشطتها املحلية ..وبغداد تغلق ممثلية كردستان !!
بغداد  /المستقبل العراقي
ط�ي صفح�ة النزاع
ل�م يتب�ق عل�ى
ّ
العس�كري ال�ذي كان ُيخش�ى وقوع�ه
بي�ن المرك�ز واإلقلي�م س�وى خط�وة
اإلج�راء اإلداري إلتم�ام المقت�رح الذي
طرح�ه رئي�س مجل�س النواب أس�امة
النجيف�ي على الطرفي�ن ووافق كالهما
علي�ه ،فيم�ا تحدث�ت أنب�اء ع�ن إصدار
ق�رار م�ن قب�ل رئي�س ال�وزراء ن�وري
المالكي بإغ�الق ممثلية حكومة االقليم
ف�ي مجلس ال�وزراء .ويتضم�ن مقترح
النجيفي س�حب قوات الجيش االتحادي
والبيشمركة من المناطق المتنازع عليها
واس�تبدالهما بقوات الش�رطة المحلية
ف�ي تل�ك المناط�ق .ويب�دو إن األزم�ة
كانت بحاج�ة إلى تدخل ط�رف متوازن
العالق�ات م�ع الطرفي�ن المختلفين من
أج�ل إنهائه�ا ،إذ كان المالك�ي أعل�ن
عن تقدي�م ه�ذا المقترح قب�ل أن يقوم
النجيفي بزيارته إل�ى اربيل أمس األول،
إال إن رئي�س إقليم كردس�تان مس�عود
بارزاني لم يعلن موافقته عليه إال بعد أن
س�معه من النجيفي ف�ي االجتماع الذي
جمع�ه به ف�ي اربيل .وف�ور عودته الى
بغداد ،اتجه النجيفي إلى المالكي ليخبره
بموافق�ة بارزاني عل�ى المقترح ،وكان
م�ن الطبيع�ي أن يواف�ق المالك�ي عليه
أيض�ا ً بوصفه كان قد طرح�ه في وقت
س�ابق .ومن المق�رر أن يت�م تنفيذ هذا
المقترح بعد استئناف اللجنة الفنية بين
وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها
في بغداد للوصول إل�ى الصيغة النهائية
ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

وكش�ف مصدر مس�ؤول في مجلس
ال�وزراء ،أم�س االربع�اء ،أن رئي�س
الحكوم�ة ن�وري المالك�ي أص�در قرارا
بإغالق ممثلية حكومة إقليم كردس�تان
في مجل�س الوزراء وتوزي�ع موظفيها
عل�ى الدوائ�ر األخ�رى ف�ي المجل�س.
ونقلت “المدى برس” عن المصدر قوله
إن “رئي�س الحكوم�ة ن�وري المالك�ي
أص�در ق�رارا يوم أم�س “ام�س االول”
قض�ى بإغ�الق ممثلي�ة حكوم�ة اقليم
كردس�تان ف�ي األمانة العام�ة لمجلس
ال�وزراء ف�ي بغ�داد” ،مبين�ا أن “القرار
جاء بع�د قرار أص�دره المالك�ي في آب
الماض�ي بتجميد عم�ل ممثلية حكومة
االقليم” .واض�اف المص�در ،الذي طلب
عدم الكشف عن اسمه ،أن “القرار شمل
توزي�ع الموظفين العاملين في الممثلية
والبالغ عددهم نحو خمسة عشر موظفا
عل�ى الدوائر األخرى ف�ي األمانة العامة
لمجلس الوزراء” ،مش�يرا الى أن “اغلب
الموظفي�ن تم نقله�م الى مكت�ب نائب
االمين العام فرهاد نعمة الله الذي ينتمي
للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة
مسعود بارزاني” .وعلى صعيد حل أزمة
الجيش والبيش�مركة ،قال مقرر مجلس
الن�واب محم�د الخال�دي ف�ي تصري�ح
صحفي أمس إن “رئيس البرلمان أسامة
النجيف�ي التق�ى مس�اء الي�وم “امس”
رئيس الحكومة ن�وري المالكي وأطلعه
على نتائ�ج زيارته إلى إقليم كردس�تان
ولقائه برئيس اإلقليم مسعود بارزاني”،
مبين�ا ً أن “النجيف�ي والمالك�ي ناقش�ا
المقترح�ات المعروض�ة على الس�احة
والن�زاع بي�ن أربي�ل وبغ�داد” .وأضاف

الشاله :الوزارات ال تفهم مبدأ حق الوصول
إىل املعـلـومــة !!

مذكرة قبض ضد نائب حمافظ البنك املركزي
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت عض�و لجن�ة النزاه�ة مجلس
الن�واب عالي�ة نصي�ف أمس ع�ن صدور
مذك�رة قبض ض�د نائ�ب محاف�ظ البنك
المرك�زي مظه�ر محم�د صال�ح عل�ى
خلفي�ة اتهامه بالفس�اد .وقال�ت نصيف
ف�ي تصريح صحفي إن “هيئة النزاه�ة أصدرت مذكرة قبض
ضد نائ�ب محافظ البن�ك المركزي مظهر محم�د صالح على
خلفية اتهامه بالفس�اد بقضية البنك المركزي” .وأضافت أن
“المذك�رة صدرت على خلفية التحقيق بم�زاد العملة الصعبة
ودائ�رة غس�يل األموال ف�ي البن�ك المرك�زي” .وكان رئيس
مجل�س الن�واب أس�امة النجيفي ومحاف�ظ البن�ك المركزي
وكالة عبد الباسط تركي بحثا آلية عمل البنك المركزي واثبات
اس�تقالليته في ظ�ل التغييرات التي حصلت مؤخ�را فيما أكد
األخير اس�تمرار التحقيق بمزاد العملة الصعبة ودائرة غسيل
األموال في المركزي.

سبع جمموعــات مسلحــة تنضم
للمصـاحلـة الوطنيـة
بغداد /المستقبل العراقي

الخال�دي أن “النجيفي اتفق مع المالكي
وبارزاني على أن تس�تلم قوات الشرطة
مس�ؤولية األمن في المناط�ق المتنازع
عليها وأن تنسحب البيشمركة والجيش
العراق�ي إلى م�ا كانت عليه قب�ل اندالع
األزم�ة” .وأوض�ح الخال�دي أن “تنفيذ
ه�ذا القرار س�يتم بعد اس�تئناف اللجنة
الفنية بين وزارتي الدفاع والبيش�مركة
اجتماعاته�ا ف�ي بغ�داد للوص�ول إل�ى
الصيغ�ة النهائي�ة ليت�م التوقي�ع عليها

م�ن قب�ل الطرفي�ن” .وبم�وازاة ذل�ك،
ش�كلت لجنة االمن والدف�اع البرلمانية،
لجنة للتواصل بي�ن االجهزة االمنية في
االقليم وبغداد .وقال عضو اللجنة عدنان
الش�حماني في مؤتمر صحفي أمس ان
“هذه اللجنة تس�عى الى اقناع االطراف
ال�ى العمل عل�ى أطروحة تش�كيل لجنة
عليا قيادية تشرف على عمل السيطرات
المش�تركة يتفق على عددها من الجيش
والبيش�مركة والش�رطة االتحادي�ة”،
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مضيفا ً “بشرط ان تكون االدارة الداخلية
للمدن بيد الشرطة المحلية” .واشار الى
إن “لجن�ة االم�ن والدفاع تدع�م مبادرة
النجيفي التي تشير الى انسحاب الجيش
والش�رطة من المناط�ق المتنازع عليها
ووضع الس�يطرة بيد الش�رطة المحلية
وتش�كيل ق�وات جدي�دة مش�تركة من
جميع المكون�ات العراقية تدعم مبادرة
النجيفي بس�حب الجيش والبيش�مركة
من المناطق المتنازع عليها”.

جلنة التحقيق :إفادة الدباغ والشابندر كشفت عن متورطني جدد
بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /خاص

كش�ف رئيس لجنة الثقافة واإلعالم في مجلس النواب النائب علي الش�اله ،في ندوة حوارية
لمناقش�ة قانون حق الوصول للمعلومة أمس عن غياب ثقاف�ة حرية التعبير وحق الحصول إلى
المعلومات لدى الوزارات والمؤسسات العراقية ،الفتا ً إلى أن السبب في ذلك عقلية أجهزة اإلعالم
في تلك المؤسسات .ويقول مراقبون إن تلك المؤسسات ترى أن الصحفي شخص فضولي يبحث
ع�ن المعلومات ،وال تدفعه في ذلك دوافع المهنيّة والوصول إلى المعلومة لتحقيق الصالح العام
وتقليل الفساد .وأشار الشاله إلى أن هناك توجها حكوميا لتغيير كل مكاتب اإلعالم في الوزارات
ليتولى مهمة إدارتها إعالميون وصحفيون محترفون لتكون خطوة أولى على طريق فتح المجال
أم�ام مهنة الصحافة واإلعالم للتواصل بالش�كل األمثل والصحيح وع�دم حجب المعلومات عن
المؤسسات اإلعالمية” .ويأتي قول الشاله في وقت كان مجلس النوّاب يناقش قانون االتصاالت
والمعلوماتي�ة الذي يوصف بأنه القيد األكبر على حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومة ألنه
يف�رض قيود ويؤس�س لقمع الحريات ،بحس�ب ق�ول متخصصين .وأش�ار متخصصون إلى أن
قانون االتصاالت والمعلوماتية سيض ُّر بتق َّدم الصحافة ،وسيضيَّق من حريتها.
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أعلن�ت لجن�ة التحقي�ق البرلماني�ة الخاص�ة بصفقة
األس�لحة الروس�ية امس أنها حصلت على “أسماء جديدة
متورطة” في صفقة األس�لحة الروس�ية ،في حين أكدت
أن اس�تضافتها للناط�ق الس�ابق باس�م الحكوم�ة عل�ي
الدب�اغ والقي�ادي بدولة القانون عزت الش�ابندر ،أظهرت
أن تصريح�ات رئيس الحكومة ن�وري المالكي بخصوص
الصفقة كانت “متناقضة”.
وق�ال عض�و اللجن�ة البرلماني�ة الخاص�ة بالتحقي�ق
بصفقة األس�لحة الروس�ية ط�الل الزوبعي ف�ي تصريح
ل�”الم�دى ب�رس” إن “اللجن�ة اس�تضافت أم�س الناطق
السابق باسم الحكومة علي الدباغ بعد االطالع على إفادة
القيادي بدولة القانون عزت الش�ابندر أمس األول” ،مبينا

أن “ما أدلى به الدباغ والش�ابندر كشف عن أسماء جديدة
متورط�ة حاول�ت أن تك�ون لها عم�والت ف�ي صفقة”.
وأضاف أن “اللجنة حريصة على عدم تس�ريب أي محضر
من محاضر االجتماع ،وس�تتخذ إجراءات ضد المتورطين
للكشف عن الحقيقة بش�كل عاجل وسريع” ،الفتا إلى أن
“العش�رة أيام المقبلة س�يتم فيها إكمال التحقيق بش�أن
الصفقة وستتم اإلطاحة بالمفسدين قريبا”.
وبي�ن الزوبعي أن “اللجنة اس�تمعت إلى جميع أعضاء
الوف�د ال�ذي كان مش�اركا في الصفق�ة ،وتق�وم بإعداد
تفاصيل للخروج برؤيا حقيقية تنس�جم مع هذه الصفقة
الكبي�رة” .ولفت إلى أن “اللجنة س�تتخذ إجراءات صارمة
بحق هؤالء المفس�دين ،وس�تقوم بإحالته�م إلى القضاء
العراق�ي ومحاس�بتهم ،وقد تصل عقوباتهم إلى الس�جن
والغرامات وإرجاع المال العام”.

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية
عامر الخزاعي ،امس ،عن انضمام سبع مجموعات مسلحة،
تعمل تحت قيادة “سرايا التحرير” ،إلى مشروع المصالحة
الوطنية ،مش�يرا إل�ى أن “كتائب ثورة العش�رين” من بين
هذه المجموعات .وقال متحدث باسم الخزاعي في تصريح
ل�”الس�ومرية نيوز” ،إن “قيادة العمليات الموحدة لسرايا
التحري�ر “قيامة” أعلن�ت انضمامها لمش�روع المصالحة
الوطنية” ،موضحا أن “هذه القيادة تضم سبع مجموعات
مسلحة هي التنظيم الموحد لكتائب ثورة العشرين وسرية
مالك األش�تر وس�رية خالد بن الوليد وس�رية أبناء القبائل
العربي�ة وس�رية عمر ب�ن الخطاب وس�رية أبن�اء العراق
وسرية صقر قريش”.
وتابع الخزاعي أن “هذه السرايا تنشط في األنبار وديالى
وواس�ط وبابل ومناطق جنوب بغداد” .وسبق أن أعلن عن
انضمام خمس�ة فصائل مسلحة إلى العملية السياسية بعد
تطبيق االتفاقي�ة الموقعة بين الع�راق والواليات المتحدة
األميركية.

اعتقال عصابة للمتاجرة بالنساء يف بغداد
بغداد /المستقبل العراقي

أفاد مصدر في الش�رطة ببغداد أمس باعتقال مجموعة
تتاج�ر بالنس�اء في منطق�ة المي�دان وس�ط المحافظة.
وق�ال المص�در ف�ي تصريح صحف�ي إن “قوات الش�رطة
اعتقل�ت صب�اح أم�س ف�ي منطقة المي�دان وس�ط بغداد
مجموعة مكونة من ثالثة أش�خاص بينهم امرأة يتاجرون
بالنس�اء” .وأض�اف المص�در الذي طلب عدم اإلش�ارة إلى
اس�مه أن “المجموعة اعترف�ت خالل التحقيق�ات األولية
عن تورطها باستغالل نس�اء وابتزازهن ممّن يعشن ببيئة
فقي�رة للمتاجرة بهن في أماك�ن الدعارة” .وأكدت مصادر
أمني�ة ،مطلع الع�ام الماض�ي ،إن قضايا االتجار بالنس�اء
تأت�ي بالمرك�ز الراب�ع ف�ي العراق ،بع�د اإلره�اب والقتل
والمخدرات .وشرّع مجلس النواب قانون مكافحة االتجار
بالبش�ر في بداية العام الحالي ،والتي تصل إحدى عقوباته
إلى حد اإلعدام.

االردن يشرد  27عائلة عراقية ..والدول العربية اصبحت مالذًا غير آمن

نائبة :العراقيون يف املهجر يتعرضون ملضايقات وعنف ..والسفارات نائمة !!
المستقبل العراقي /فالح الشامي
ف�ي الوقت الذي كش�ف في�ه العراقيين
المقيمي�ن ف�ي االردن ع�ن تعرضه�م
لمضايق�ات كبي�رة اجبرتهم عل�ى الهجرة
والبحث ع�ن مكان اخر ,حمل�ت النائب عن
القائم�ة العراقي�ة وح�دة الجميل�ي وزارة
الخارجي�ة المس�ؤولية الكاملة ع�ن تردي
اوض�اع العراقيي�ن المغتربي�ن ,مؤك�دة
ان ه�ذه الش�ريحة تعان�ي م�ن االهم�ال
وكثي�ر م�ن الضغوط�ات ف�ي الدول�ة التي
يقيمون فيها .وقال�ت الجميلي في تصريح
ل�”المس�تقبل العراقي” ان”جمي�ع البلدان
العربي�ة اصبحت مالذا غير ام�ن للعراقيين
خاصة بعد التغيرات التي ش�هدتها المنطقة
نتيجة الربي�ع العربي” ,مبينة ان المغتربين
العراقيي�ن يعان�ون م�ن اوض�اع معيش�ية
صعبة في كثير من بل�دان العالم ،فضال عن
العنف والمضايقات التي يتعرضون لها”.
وع�ن المضايق�ات الت�ي يعان�ون منها
العراقيي�ن ف�ي االردن التي تس�ببت بهجرة
كثير من العائ�الت ,اكدت الجميلي ان “هذه
المضايق�ات ج�اءت نتيج�ة لالضطراب�ات
السياس�ية واالقتصادي�ة الت�ي تش�هدها
الب�الد ف�ي االون�ة االخي�رة” .واش�ارت
النائب ع�ن القائمة العراقي�ة الى ان االردن

ه�و الخاس�ر االكبر م�ن هج�رة العراقيين
خاص�ة وان اغلبهم هم من اصحاب رؤوس
االم�وال والمس�تثمرين”.وحملت الجميلي
وزارة الخارجي�ة “مس�ؤولية تردي اوضاع
العراقيين في المهجر” ,مبينة ان السفارات
العراقية في العديد م�ن بلدان العالم مهملة
والس�فراء مش�غولين في امورهم الخاصة
وان اي عراقي يريد مقابلة اليس�تطيع من
ذلك او خالل ش�هرين في احسن الظروف”,
مطالب�ة الحكوم�ة بمتابع�ة اوض�اع ه�ذه
الشريحة المظلومة من خالل تفعيل دورها
الدبلوماس�ي ورفع توصيات الى الدول التي
تحتضن الجاليات العراقية تطالبهم بالبتعاد
ع�ن التهجي�ر القس�ري” ,داعي�ة جمي�ع
العراقيي�ن المغتربين الى الع�ودة الى ارض
الوطن خاصة بعد االس�تقرار الذي يش�هده
البلد”.م�ن جانبه ,طالب النائب عن التحالف
الكردس�تاني محم�ود عثمان ف�ي تصريح
خ�اص ل�”المس�تقبل العراق�ي” الحكومة
بمتابع�ة اوض�اع العراقيي�ن ف�ي المهج�ر
خاص�ة المقيمي�ن” ,مش�ددا عل�ى ضرورة
فت�ح تحقي�ق بموض�وع المضايق�ات التي
تعانيه�ا العائ�الت العراقية ف�ي االردن كما
ذكرت وسائل االعالم التي اجبرت  27عائلة
عل�ى الهجرة” .وقال عثم�ان ان “العراقيين
المغتربي�ن يعان�ون من كثير من المش�اكل

والضغوط�ات في كثير من البل�دان” ,مبينا ً
ان الدور الحكوم�ي والبرلماني غائب تماما ً
“,عازيا ً ذلك الى التناحرات وكثرة المشكالت
بين هذه المؤسستين وانهذه هذه الشريحة
اصبحت ضحية هذه النزاعات”.
الى ذلك ,كش�ف مص�در مطلع امس عن
مغادرة  27عائل�ة عراقية االراضي االردنية
على خلفية اعمال عنف ومضايقات تعرضت

له�ا .وق�ال المص�در ان العائ�الت العراقية
المقيم�ة ف�ي العاصم�ة االردني�ة عم�ان
تتع�رض الى الض�رب على اي�دي مجهولين
في اثناء توزيعها الطعام بذكرى عاشوراء،
فيم�ا اكد اصابة ع�دد من افراده�ا بجروح
نتيج�ة اس�تعمال االس�لحة الح�ادة .وبين
المص�در إن “ان كثي�ر من العراقيي�ن بدأوا
بمغادرة االردن خوفا م�ن تعرضهم للقتل،

إذ غاردت حتى  27عائلة” .وكان مصدر في
الحكومة العراقية ،قد كشف مؤخرا ،عن ان
بغ�داد ال تس�تطيع إنقاذ العائ�الت العراقية
الت�ي تتع�رض لتهديدات بالقت�ل في االردن
فيم�ا لف�ت إل�ى أن ه�ذه العائ�الت ترفض
العودة إلى العراق ،مشيرا ً الى ان المنظمات
الدولي�ة الت�ي تتول�ى أموره�م ف�ي االردن
وحدها القادرة على إنقاذهم.

وق�ال المص�در إن “الحكوم�ة العراقية
ليس باس�تطاعتها انقاذ العائ�الت العراقية
الت�ي تتعرض الى تهدي�دات في االردن لعدة
اس�باب” ،مبينا ،ان “الحكوم�ة قادرة على
مس�اعدة العائ�الت الت�ي تتلق�ى تهدي�دات
بالقتل بش�يء واحد فقط وهو إعادتها إلى
الع�راق بش�كل طوع�ي ،وتوفي�ر الحماية
المطلوبة”.
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بارزاني يقبل بسحب قوات الطرفين ..وتولي الشرطة لمهمات األمن

طهران تتوسط بني بغداد وأربيل ..وبان كي مون يدخل عىل خط األزمة
المستقبل العراقي /متابعة

تأخذ األزمة السياس�ية والعسكرية بين
الحكومتي�ن االتحادي�ة في بغ�داد والكردية
ف�ي اربيل بعدا دوليا ،فبعد وس�اطة اميركية
بحث الرئي�س طالباني مع الس�فير االيراني
تداعيات االزم�ة بينما سيناقش�ها أيضا مع
األمي�ن الع�ام لألم�م المتحدة ب�ان كي مون
الذي يزور العراق غ� ًدا ،في وقت اعلن رئيس
مجلس النواب أس�امة النجيفي أن مس�عود
بارزان�ي رئي�س إقليم كردس�تان ،وافق على
مقترحه بانس�حاب ق�وات الجيش االتحادي
والبيش�مركة الكردي�ة م�ن نق�اط التوت�ر
واستبدالها بالشرطة المحلية.
بعد س�اعات من االع�ان عن توجه وفد
اميرك�ي من اربيل الى بغداد حاماً مش�روع
سام كردياً ،فقد بحث الرئيس جال طالباني
مع الس�فير االيراني في بغداد حس�ن دانائي
آخر المس�تجدات و المتغيّرات على الس�احة
العراقية واالقليمية ،حيث اشار الى استمرار
الجه�ود الكفيل�ة بإنهاء المش�اكل وتضييق
رقعة الخافات بين القوى السياسية وخاصة
التوت�ر بين بغ�داد وأربيل .ومن جانبه اش�ار
السفير الى “حرص بلده على استقرار وأمن
الع�راق الجار ودع�م العملية السياس�ية من
اجل تقدمها واجتياز المراحل الصعبة” التي
يم�ر بها العراق ،كما قال بيان رئاس�ي عقب
االجتم�اع الليل�ة الماضية .وفي ه�ذا االطار
قالت صحيفة “ئاوينه” الكردية إن ،قاسمي
سليماني ممثل المرش�د االيراني االعلى علي
خامنئي للش�ؤون السياسية واالمنية اجتمع
االس�بوع الماضي بكل م�ن طالباني ورئيس
االقلي�م مس�عود بارزان�ي وعدد م�ن اعضاء
المكتب السياسي لكا الحزبين الكرديين في
اربيل .ونقلت الصحيف�ة عن مصدر وصفته
ّ
بالمطل�ع أن س�ليماني ل�م يخ�فِ مخاوف�ه
من اتس�اع دائ�رة النزاع بين االقلي�م وبغداد.
واضاف�ت أن زي�ارة س�ليماني تزامن�ت مع
زيارة رئيس البرلم�ان االيراني علي الرجاني
ال�ى بغ�داد واجتماعه برئيس ال�وزراء نوري
المالك�ي قب�ل اي�ام حي�ث اع�رب الريجاني
للمالك�ي عن اس�تعداد ايران للوس�اطة بين
الطرفين.
م�ن جهته ،بحث رئي�س مجلس النواب
أس�امة النجيفي مع رئيس اإلقليم مس�عود
بارزان�ي س�بل نزع فتي�ل األزمة السياس�ية
والعس�كرية بي�ن المرك�ز واإلقلي�م .وأعل�ن
النجيفي عقب االجتماع أنه “ضمن مساعيه
المس�تمرة لتهدئة االوضاع ونزع فتيل األزمة
بي�ن حكومتي بغ�داد واقليم كردس�تان فقد

بحث مع بارزاني س�بل انه�اء األزمة الراهنة
من خال ط�رح الحلول والبدائ�ل والخيارات
المتاح�ة والممكن�ة لتهدئ�ة االوض�اع بي�ن
الجانبي�ن وتج�اوز مرحل�ة المواجه�ة
المس�لحة” .وق�ال النجيف�ي ف�ي تصري�ح
صحاف�ي مكت�وب عق�ب االجتم�اع تلقت�ه
“اياف” في وقت متأخر الليلة الماضية إنه “
ق�دم مقترحا جديدا للرئيس بارزاني يتضمن
انسحاب قوات الجيش والبيشمركة من نقاط
التوتر واس�تبدالها بالش�رطة المحلية ،وذلك
م�ن اجل تخفيف وطأة االزم�ة وضمان عدم
حدوث مواجهة عس�كرية مباش�رة” .واشار
ال�ى ان بارزان�ي رأى أن المقت�رح ايجاب�ي
عل�ى أن يط�رح للنقاش في اجتم�اع اللجان
المش�كلة “الفني�ة والعس�كرية” لطرف�ي
األزمة.وم�ن المؤمل أن يعق�د رئيس مجلس
ً
اجتماع�ا مع رئي�س ال�وزراء نوري
الن�واب
المالك�ي بعد عودته من أربيل في وقت الحق
اليوم “أم�س” .وكان النجيفي قد حذر قبيل

توجه�ه الى اربيل م�ن أن األزمة السياس�ية
بي�ن الحكوم�ة االتحادية واقليم كردس�تان
تتصاع�د ف�ي تفاعاتها بش�كل كبير “ومع
األسف وصلت إلى مرحلة التهديد بالمواجهة
العس�كرية” .وأش�ار إل�ى ّأن�ه ي�زور اقلي�م
كردس�تان “لغرض التواص�ل وتهدئة االخوة
األك�راد ألن مجل�س الن�واب معن�ي بتحقيق
الس�لم وحفظ الدس�تور وحي�ث ال يخلو أي
بلد م�ن مش�اكل سياس�ية خاص�ة في ظل
التغيي�ر والتحول الديمقراطي الذي تش�هده
المنطق�ة” .وأضاف ّأنه اس�تكماالً لمبادرته
لتهدئة األزمة س�يبحث مع بارزاني بناء على
رغب�ة المالك�ي الذي طل�ب من�ه المزيد من
التدخل لغرض التهدئة بعد ورود انباء بتوجه
قوات من البيش�مركة إلى كرك�وك ،كما نقل
عنه تصريح مكتوب تلقته “إياف” .وأوضح
النجيف�ي أنه قد اتصل بالبارزاني الذي أكد له
فعاً صح�ة االنباء حول توج�ه قوات كردية
إل�ى المنطقة .وأك�د النجيفي أنه سيس�عى

خال مباحثاته مع بارزاني إلى حل االشكال
ً
خصوص�ا بعد التصعيد
القائ�م بين الطرفين
والتهديد بالمواجهة العسكرية.
وكان النجيف�ي ق�د اطل�ق ف�ي  30من
الش�هر الماض�ي مب�ادرة لح�ل األزم�ة بين
بغ�داد وأربي�ل باجتماعي�ن منفصلي�ن م�ع
المالك�ي وبارزان�ي لك�ن جه�ود التهدئ�ة
تراجعت بعد فش�ل االجتماع العس�كري بين
وف�د البيش�مركة ومس�ؤولي وزارة الدف�اع
العراقية ،حيث أعلنت رئاسة إقليم كردستان
عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها وأكدت
أن األح�زاب الكردس�تانية جميعه�ا اتفق�ت
على صد “الديكتاتورية والعس�كرتارية” في
بغداد وعلى عدم السماح ألية حملة شوفينية
تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها .وفي
هذه االثن�اء دخلت مواق�ع الكترونية مؤيدة
لهذا الط�رف أو ذاك على خ�ط االزمة لتوجه
اتهام�ات متبادل�ة ال�ى طالبان�ي والمالكي
باتخاذ اجراءات تصعيدية في االزمة.

فق�د ت�م توجي�ه اتهامات ال�ى الرئيس
طالبان�ي بس�حب اللواءين الرئاس�يين األول
والثاني إل�ى محافظة كرك�وك لزيادة وجود
القوات الموالية لاتحاد الوطني الكردستاني
بزعامت�ه ف�ي المدين�ة والثب�ات الوج�ود
ألغ�راض انتخابي�ة مقاب�ل الوج�ود الكثيف
للقوات الموالي�ة لبارزاني .معروف أن لواءي
حماية الرئيس يتش�كان م�ن عناصر قوات
البيش�مركة الكردية .ونقل موقع “المسلة”
المق�رب م�ن رئاس�ة الحكومة ع�ن مصدر
مطل�ع ل�م يذك�ر اس�مه قول�ه إن الرئي�س
طالباني “امر بس�حب اللواء الرئاس�ي االول
والل�واء الرئاس�ي الثان�ي وهما لواءا مش�اة
مكلف�ان بحماي�ة مقر الرئاس�ة ف�ي بغداد
الى كركوك وابقى المنطقة الرئاس�ية خالية
من الحماية” .واش�ار الى ان خطوة الرئيس
طالبان�ي ه�ذه “تأت�ي الغ�راض انتخابي�ة
وإلثب�ات الوجود ف�ي كرك�وك وموجهة ضد
التحش�د العس�كري االخير للق�وات الموالية

لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني”.
وكش�ف المصدر ً
ايضا أن وصول زوجة
الرئيس طالباني هي�رو ابراهيم احمد ونائبه
ف�ي رئاس�ة االتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني
كوسرت رس�ول الى كركوك “لم يكن لتهدئة
االوض�اع ف�ي المدين�ة كم�ا اعل�ن ب�ل يأتي
ً
ايض�ا في ب�اب اثبات وجود االتح�اد الوطني
الكردس�تاني فيها” .واضاف أن زيارة هيرو
وكوس�رت رس�ول “تدخ�ل في ب�اب الصراع
الكردي الكردي في المدينة”.
وف�ي المقاب�ل ،ق�ال موق�ع “خندان”
الك�ردي إن رئيس ال�وزراء العراقي قد اصدر
ام�را ً رس�ميا ً بقط�ع مرتبات حماي�ة رئيس
الجمهوري�ة ج�ال طالباني .وقال اس�تنادا ً
ال�ى مص�در قال إن�ه خ�اص لم يس�مه ،أن
المالك�ي وجه باعتباره القائ�د العام للقوات
المس�لحة ام�را ً قب�ل ايام ال�ى وزي�ر الدفاع
وكال�ة س�عدون الدليمي طالبه فيه رس�م ًيا
بقط�ع مرتبات حماية طالباني .وأش�ار إلى

أن هن�اك دواف�ع سياس�ية لق�رار المالك�ي
ه�ذا منوّه�ا ً إل�ى أن المالك�ي تحج�ج ب�أن
ع�دد حماية رئي�س الجمهوري�ة كبير.وكان
المالك�ي قد حذر س�لطات إقليم كردس�تان
االثنين بتصعيد األزم�ة ،محذرًا من “مخاطر
ال تحم�د عقباه�ا” ،ف�ي وقت وصل�ت قوات
كردي�ة جدي�دة إلى مش�ارف كرك�وك .وقال
إن المس�ؤولين في االقلي�م ينتهجون “نبرة
التصعيد غير المس�ؤولة الت�ي تعود بالضرر
الكبي�ر على الجميع وفي مقدمتهم الش�عب
الك�ردي” .واعتب�ر أن “تحري�ك الق�وات
العس�كرية والتحش�يدات الجدي�دة خ�ال
الس�اعات االخي�رة والدف�ع به�ا إل�ى ه�ذه
المناطق ومحاوالت تهجير بعض العوائل من
كركوك ال تدل على رغب�ة حقيقية في ايجاد
ّ
الكف
الحلول” .ودعا “المس�ؤولين هناك إلى
ع�ن هذه التصرف�ات واالنتب�اه لخطورة هذا
المس�لك وما يمكن أن يجلب�ه من مخاطر ال
تحمد عقباها على الجميع”.

تزايد مظاهر «التطرف» االسالمي بين معارضي نظام االسد

الغرب غري قادر عىل متييز طبيعة «املسلحني» يف سوريا !!
دمشق /أ .ف .ب
مع تزايد نفوذ االساميين في سوريا ،تبنى عدد
كبير من المسلحين المعارضين للنظام السوري
صفة المشاركين في “الجهاد العالمي” ،ما
يعقد كثيرا من مهمة الغربيين الداعمين “للثورة
السورية” ،بحسب ما تدل الوقائع ويقول خبراء.
وتقول اليزابيث اوباغي واضعة تقرير “الجهاد
في سوريا” لصالح معهد الدراسات الحربية الذي
يتخذ من واشنطن مقرا له “في اطار الحرب
االهلية من الصعب جدا التمييز بين االساميين
المعتدلين والسلفيين الجهاديين”.
وتضيف ان “ميل الثوار بشكل عام الى استعمال
الرموز الجهادية يؤثر سلبا في رؤيتنا لعقيدتهم
واهدافهم” .ولوحظ في االشهر الستة الماضية
تزايد في مظاهر التطرف االسامي بين المسلحين
المعارضين لنظام الرئيس بشار االسد ،ال سيما
مع بروز جبهة النصرة االسامية المتطرفة
الى واجهة االحداث ومشاركتها بشكل اكبر في
المعارك وانتشارها على معظم جبهات القتال.
وكانت هذه الجماعة في بداية االحداث مجموعة
غير معروفة تكتفي بتبني عمليات هنا وهناك
في بيانات على شبكة االنترنت .وتقول اوباغي
“بدأ النزاع السوري بانتفاضة مستوحاة من
الديموقراطية ضد التسلط ،لكن مع الوقت ،برزت
حركة اسامية داخل المعارضة” ،مضيفة ان “هذه
الحركة تعطي دفعا الى داعمي االسد وتعقد تدخل
الواليات المتحدة في النزاع” .وهذا الواقع هو احد
اسباب الحاح واشنطن على المعارضة السورية
لتتوحد من اجل مواجهة االساميين الذين يشتبه
بمحاولتهم “تحويل الثورة عن اهدافها” .ويقول
معظم المسلحين المعارضين للنظام في سوريا
انهم مسلمون متدينون ،معتبرين ان معركتهم
دينية ووطنية في آن معا.
وسواء كانوا اساميين متطرفين أم ال ،فإن
مظهرهم الخارجي “اللحية والكام عن الجهاد
والشعارات” يكاد يكون متطابقا ل�”المجاهدين”
الذين ظهروا في افغانستان في مرحلة اولى ثم في
العراق ،وكذلك في ليبيا خال الثورة التي اطاحت
بالزعيم معمر القذافي .فمن اللحية الطويلة
الى عصبة الرأس السوداء او الخضراء وقد كتب
عليها “ال اله اال الله ،محمد رسول الله” .ويمكن
رؤية العلم االسامي االسود الذي كتبت عليه هذه
العبارة ايضا على كل حواجز ومعسكرات ومراكز
المسلحين المعارضين ،الى جانب اعام “سوريا
الحرة” .كذلك تبنى عدد كبير من المسلحين العلم
االسود الذي يحمل ختم النبي محمد والذي اعتمده
تنظيم القاعدة في العراق وحركة “الشباب” في
الصومال.
وهناك من يرتدون الزي االفغاني او حتى اللثام
والمابس السود التي عرفت في العالم على انها
ل�”الجهاديين” .اما بالنسبة الى اشرطة الفيديو

التي تعد الوسيلة المفضلة لديهم للترويج
لعملياتهم منذ سنوات ،فقد باتت ظاهرة معممة
لدى المسلحين في سوريا .فلكل لواء وكتيبة
ومجموعة مصور او اكثر مكلفين بنشر انشطتها
وانجازاتها في ساحة المعركة على موقع يوتيوب
على شبكة االنترنت او على صفحة خاصة
بها على “فيسبوك” .ولم يعد وجود المسلحين
االجانب يشكل معيارا للحكم على التوجه الجهادي
للمقاتلين من عدمه .فقد دخل سوريا عدد كبير

إضاءات

“آتوني بأعمالك�م وال تأتوني بأنس�ابكم” حديث
شريف
“وعلمت أن عملي ال يقوم به احد غيري فاجتهدت”
– اإلمام جعفر بن محمد الصادق .
قص�ة ه�ذا الرج�ل بعثها ل�ي الصدي�ق المهندس
يوس�ف الفضل ،أصبح هذا الرجل” س�تيف بول جوبز
“صاحب ش�ركة” ابل “اكبر شركة عماقة في العالم,
بع�د أن كان يعم�ل في مرآب بيته ,تع�اون مع صديقه
“س�تيف فوزنياك” وكس�را احتكار شركة “اي بي ام”
لصناعة الكومبيوتر.
اس�تطاع أن يخرج جه�از “الماكنت�وش” “ماك”
بأنواعه ,وثاثة من األجهزة المحمولة هي:
 -1ايبود
 -2أيفون
 -3آي باد
ولد س�تيف بول جوبز في س�ان فرانسيسكو في
ش�باط عام  1955ألبوين غير متزوجي�ن ،كانا حينها
طالبي�ن ف�ي الجامع�ة هما “عب�د الفت�اح الجندلي –
س�وري األصل – وجوان شبيل هي األم عرضاه للتبني,
فتبن�اه زوجان م�ن كاليفورنيا هما ب�ول وكارا جوبز
وهما من عائلة ارمني�ة بولندية ،توفي عام  2011بعد
أن تعرض لس�رطان البنكرياس ,وخضع لعملية زراعة
الكب�د بعدها توفي الرج�ل عن عمر بل�غ “  ”56عاما,
بع�د أن أصبح صاحب اكبر ش�ركة عماق�ة في العالم
بلغ رأس�مالها “ “ 350مليار دوالر حتى نافست شركة
“اكسون موبيل” النفطية.
غي�ر ه�ذا الرج�ل ال�ذي ولد م�ن أصل مس�تقبل
اإلنس�انية ,تخل�ى عن�ه أب�وه العرب�ي” عب�د الفت�اح
الجندلي” ،قصة الرجل حزينة ,ولكنها مملوءة بالعمل
والمثابرة ,وكتابتي عنه ليس ألنه من أصل عربي ,فلقد
توجت مقالتي عن الرجل بحديث ش�ريف للنبي محمد
بن عب�د الله “ص” الذي يقول في�ه“ :آتوني بأعمالكم
وال تأتوني بأنس�ابكم”  ,وهذا النبي الكريم هو من قال
لنا وللعالم“ :وم�ا محمد إال ابن امرأة من قريش كانت
أمه تأكل القد”.

من المتطوعين المتعاطفين مع الثورة المتنوعي
الجنسيات واالنتماءات ،من الناشط البسيط
المتحمس للربيع العربي الى الجهادي المتطرف،
ويشاهد هؤالء في مناطق متعددة من سوريا.
ويمكن احصاء ،الى جانب جبهة النصرة ،حوالي
عشر مجموعات تقاتل الى جانب الجيش السوي
الحر ،ويوحي خطابها واداؤها بانها سلفية او
اسامية متشددة ،وبينها “صقور الشام” و”لواء
االسام” و”احرار الشام” و”كتيبة االنصار”

و”لواء درع االسام” ..واعلنت هذه المجموعات
وغيرها من منطقة حلب في  19تشرين الثاني
رفضها االئتاف الوطني السوري المعارض الذي
انشىء اخيرا في قطر وجمع غالبية اطياف
المعارضة ،داعية الى انشاء “دولة اسامية” في
سوريا .ويثير تعدد االلوية والكتائب المقاتلة
واالسماء وتعاون المجموعات السلفية مع
وحدات مقاتلة علمانية على االرض ومع المجالس
العسكرية التابعة للجيش السوري الحر ،االرتباك

ويعقد مسالة تحديد انتماء هؤالء المسلحين.
اال ان بعض المؤشرات ال تخطىء ،ولعل اهمها
العدائية الواضحة في تصرف عدد كبير من
المسلحين تجاه الصحافيين االجانب الذين
يقصدون مناطق الثوار ،ما يؤكد ان بين هؤالء
العديد من الجهاديين والسلفيين واالساميين
الرافضين لكل ما هو غربي حتى لو كان يهدف
الى تغطية ثورتهم.

ستيف جوبز يرثي العرب
عندما سافر ستيف بول جونز في شبابه إلى الهند
حلق رأسه واعتنق البوذية،
وعندم�ا عرف انه م�ن أصل عرب�ي خاطب العرب
قائا :
دماؤكم تج�ري في عروقي ,ولكن�ي ال اعرف ألية
قبيلة انتمي ,ال يهمني ذلك ,انتم تتفاخرون بانتماءاتكم
العرقية والقبلية ،انتم تعيشون في الماضي ,وتبتعدون
عن الحاضر والمستقبل ،انتم تقبلون يد اإلمام ,ال ادري
أي إمام ،وتتغنون بأمجاد غابرة ال تملكون مصاديقها،
انتم تنسون المستقبل ,وأنا الذي احمل دماءكم أعيش
للمس�تقبل ،حملت مامحكم ومش�يت ف�ي هذا العالم
ال انظ�ر للمامح واألل�وان  ,ولكني انظ�ر الى محتوى
اإلنسان.
ستيف بول جونز العربي األصل – وأنا هنا ال انطلق
من مفه�وم األصل والعرق والدم�اء “فكلكم آلدم وادم
من تراب” وإنما انطلق من الخطاب الذي وجهه ستيف
ب�ول جونز إلى العرب وم�ن حقه ذلك ،فهو رجل ناجح
بالمقاييس العملية للنجاح ثم هو رجل عرف الحقا انه
من سالة العرب ,ومن موقع الرجل الناجح الذي يتربع
عل�ى عرش مملك�ة صناعية غي�رت العال�م بصناعته
للكومبيوتر المحمول وأجياله المختلفة وجعلته يمتلك
ثروة “ ”350مليار دوالر ,ثم غادر الحياة مبكرا بس�بب
سرطان البنكرياس وهذا الموضوع له حديث آخر.
ستيف بول جونز من حقه أن يخاطب العرب سواء
كان من أصل عربي أم لم يكن ,فالمشتركات اإلنسانية
بين أبناء البش�رية كثي�رة وتتاقى ف�ي دروب الحياة,
حي�ث يأخ�ذ التخاطب منحا ت�ارة يكون علمي�ا بحتا,
وتارة يكون سياس�يا أو اقتصاديا أو فنيا ،وستيف بول
جونز اس�تحق المش�اركة في التخاط�ب من خال كل
هذه المش�تركات ,ومن يظن اس�تثناء السياس�ة منها
فه�و واه�م ,الن مضمون خطاب س�تيف ب�ول جونز
هو من المعاني الس�امية للسياس�ة ,ألنه عاتبهم على
تخلفه�م وتراجعه�م ,وانتقد فيهم انش�غالهم بغير ما
يحتاجه العصر ,وكام من هذا المستوى هو من أعالي
المعرفة البشرية في مدلوالتها اإلنسانية “اإلنسان أما

أخ ل�ك في الدي�ن أو نظير لك في اإلنس�انية “ كما قال
اإلمام علي بن أبي طالب.
العرب اليوم منش�غلون بالقشور ,متخمون بحب
المظاه�ر ,يقدس�ون غي�ر المق�دس ويؤله�ون غي�ر
الله ،تتكاث�ر عندهم األلقاب ,ويتفاخرون باألنس�اب,
ويصنع�ون أصناما يجعل�ون منها آلهة وينس�ون رب
األرباب.
العرب اليوم هم جن�د العصبية وأحاف الطائفية,
وأنصار من يضمر لهم االنكس�ار والفش�ل ,وأعداء من
يتمنى له�م ان يكونوا من خير البري�ة “أن الذين آمنوا
وعمل�وا الصالحات ه�م خير البرية” وخي�ر البرية هم
أه�ل بيت النبوة س�الة األئمة األطه�ار “ذرية بعضها
م�ن بعض “فالذين آمن�وا وعملوا الصالح�ات هم كثر
م�ن المؤمنين ولكن على رأس�هم وقمته�م هم األئمة
األطه�ار من آل البيت الذي�ن قال عنهم النبي “ص” “ال
تتقدموا عنهم فتهلكوا ,وال تتأخروا عنهم فتندموا ,وال
تعلموهم فإنهم معلمون”.
وما ظهرت العصبيات عند العرب إال بعد ما تخلفوا
عن عل�وم أهل البيت الذين عرفهم اإلم�ام علي بن أبي
طال�ب عندما قال“ :أهل البيت ه�م عيش العلم وموت
الجهل”.
ول�و عم�ل الع�رب بأطروحة أه�ل البي�ت واخذوا
بعلومهم لما انتقدهم “ س�تيف ب�ول جونز “ المنحدر
من اصابهم .
وما ظهر حب المظاهر والش�هرة إال بعد أن أعطوا
والءه�م لم�ن بالغوا ف�ي ح�ب الدنيا وعش�قوا بذخها
ومالوا إلى ترفها وتركوا قيم الس�ماء ومفاهيمها ,قال
معاوية بن ابي سفيان“ :ما حاربتكم لتصوموا وتصلوا
ولكن حاربتكم ألتأمر عليكم”.
وقال يزيد بن معاوية :
لعب�ت هاش�م بالملك ف�ا  ....خبر ج�اء وال وحي
نزل
وكان الوليد ب�ن المغيرة مثاال على التجبر والتكبر
والخي�اء ,حيث كان يأتزر بكس�اء الكعبة لوحده دون
بقي�ة قري�ش ,وكان يق�ول ع�ن النب�ي محم�د “ص”
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رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
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بأنه س�احر ولذل�ك نزلت به بعض آيات س�ورة المدثر
المبارك�ة “ذرن�ي ومن خلق�ت وحيدا وجعل�ت له ماال
مم�دودا” وبنين ش�هودا” إلى ان تقول اآلي�ة المباركة
“سأرهقه صعودا”.
هؤالء أسسوا أس�اس السوء ,فحدث االنحراف عن
منهج الس�ماء ,فكان زبد العصبي�ات والطائفيات يرغ
في اجتماع العرب ,وهو ظاه�ر اليوم في هذه األعمال
الش�نيعة والممارس�ات الفظيعة من قتل على الهوية,
وذب�ح بالمدية كما تذب�ح الخراف واغتصاب النس�اء,
وتدمير ممتلكات الناس ,واإلغارة على بعضهم البعض
بدون رحمة وال شفقة وال إحساس.
يقول البعض منهم “الله اكبر” وهي مجرد ألفاظ
 ,لم يكبر الله في نفس تقتل على الهوية ,وتبطش كما
تش�اء ال تعرف حياء وال حمي�ة ,يحفظون للصهيونية
ويهوده�ا عه�دا باط�ا وال يحفظ�ون لل�ه وصية وال
لرسوله من بقية.
تخلفوا عن ركب الحياة ومس�تقبلها ,وعاشوا في
ماض ممل�وء بالتخلف والرزية ،فالعال�م يعمل وينتج
ويصنع ,وهم ال يعرف�ون إال البدع ,وال يقدمون للناس
إال التخلف والوجع.
ومن ه�ذه صفاتهم ال يمدحهم قري�ب وال يفتخر
بهم صديق ,وال يطمئن لهم عابر س�بيل ,ومن هنا كان
خطاب س�تيف بول جونز للعرب ,تأنيبا وتقريعا .فهل
ينفعهم ما سمي لهم بالربيع العربي زورا على طريقة
الس�جع واألطناب الذي ال يفرق بين الس�ادي وصاحب
المبدأ المستطاب والدعاء المستجاب.
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قالت :مصر تراجعت ست درجات في عهد مرسي

الشفافية الدولية :انتفاضات “الربيع العريب” لـم تسفر عن مكافحة الفساد
المستقبل العراقي /متابعة

َّ
منظمة الش�فافية الدولي�ة ،أمس
قال�ت
إن مص�ر تراجعت في قائم�ة عالمية خاصة
بالفس�اد في المؤسسات الرس�مية في العام
الماض�ي ول�م تس�فر انتفاض�ات “الربي�ع
العربي” بعد عن عمل جاد لمكافحة الفس�اد
بالمنطقة .وفي المؤشر السنوي للفساد قالت
منظمة الشفافية الدولية التي تحارب الفساد
إن مصر تراجعت ستة مراكز إلى المركز رقم
 118من بين  176دولة فيما يتعلق بمستويات
الرشى وإس�اءة استغالل السلطة والتعامالت
الس�رية التي مازالت مستوياتها مرتفعة في
أكبر دول العالم العربي سكانا.
وق�ال كريس�توف فيلكه مدير الش�فافية
الدولية للشرق األوسط وشمال افريقيا “نعلم
أن مش�اعر اإلحباط من الفساد جعلت الناس
تخ�رج إل�ى الش�وارع ف�ي العال�م العربي”،
وأض�اف “الحظن�ا أنه ف�ي الدول الت�ي وقع
فيها تغيير كبير مازالت تسعى جاهدة لوضع
أنظم�ة حكم جدي�دة .ه�ذا يتضح م�ن هذه
األرق�ام .لم يتحول األمل بع�د إلى حقيقة في
صورة برامج أكثر جدية لمكافحة الفس�اد”.
وأظه�رت قائم�ة بمؤسس�ات القط�اع العام
م�ن المنظمة الت�ي تتخذ برلي�ن مقرا صورة
مختلطة لدول ش�هدت اضطراب�ات في العام
الماض�ي .وكلم�ا ارتفع مركز البل�د في هذه
القائم�ة كلما ق�ل الفس�اد فيه�ا .وتراجعت

تونس مركزين إلى المركز  .75وتدنى تصنيف
س�وريا التي تش�هد أزمة أمنية  15نقطة إلى

 144لك�ن ليبي�ا تمكن�ت من إحداث تحس�ن
فارتفعت م�ن  168إل�ى  .160وبصفة عامة

فإن الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا تتساوى في
المرتبة بحصولها على  90نقطة في مقياس

جديد يعني فيه رقم مئة األقل فس�ادا وصفر
األكث�ر فس�ادا .وتقاس�م الصوم�ال وكوريا
الشمالية وأفغانستان المركز األخير.
وظل�ت مص�ر متس�اوية م�ع جمهورية
الدومنيكان واالكوادور واندونيسيا ومدغشقر
بحصوله�ا عل�ى  32نقطة .وأصب�ح الرئيس
اإلس�المي محمد مرس�ي أول رئي�س ينتخب
ديمقراطي�ا في مصر في حزي�ران هذا العام
بعد فترة من الحكم العسكري عقب اإلطاحة
بالرئيس الس�ابق حس�ني مبارك ف�ي فبراير
ش�باط عام  .2011وكان الفس�اد س�واء بين
صغ�ار أو كب�ار المس�ؤولين أح�د األس�باب
الرئيس�ية التي أدت إلى اإلطاحة بمبارك .لكن
آمال الحد من الفس�اد ظلت بعيدة في الوقت
الذي يش�كو في�ه الناس الذي�ن يعملون على
التعامل مع الجهات الحكومية من أن فس�اد
المؤسسات الحكومية على مستوى الموظفين
أصبح أكثر س�وءا منذ قيام االنتفاضة بسبب
التراخي في تطبيق القانون.
وتحدث مرس�ي عن القض�اء على عناصر
الفس�اد في الدولة ومن يتعاملون مع الدولة.
لك�ن الكثير من المؤسس�ات التجارية هزتها
تصريحات�ه خش�ية أن يعن�ي ه�ذا أن تكون
نخبة قد حلت محل نخبة أخرى أو الطعن في
الصفقات التي اتفق عليها المس�تثمرون مع
حكومة مبارك.
غير أن بعض المسؤولين يقولون أن هناك
على األقل مؤش�رات محدودة على أن الفساد

أكد ان الزمن تجاوز العائالت الحاكمة

الغنوشـــي“ :الربـــيع” اقرتب مـــن قطـــر والكويـــت
المستقبل العراقي/وكاالت

توقع رئيس حركة النهضة اإلسالمية الحاكمة
في تونس راشد الغنوشي اقتراب “الربيع العربي”
من قطر والكويت في أول إشارة له لحراك في دولة
دعمته في اس�تالم الحكم في تونس ،مش�يرا ً في
حوار تلفزيوني مصور م�ع صحيفة “الغارديان”
بثت�ه على موقعها االلكترون�ي إلى حاجة الدوحة
إلى إصالحات قد تبدأ من داخل النظام.
وتوقع ان يكون التغيير في قطر س�لميا ومن
داخ�ل النظ�ام ،مؤك�دا ً ان الزم�ن تج�اوز العائلة
الحاكمة وأن التغيير سيطال الجميع في المنطقة
برضا الحكام أو عدمه.
واعتبر الغنوش�ي الذي يوص�ف ب�”الليبرالي”
عن�د أحاديثه مع صحافة الخارجية و”الس�لفي”
عندم�ا يكون في تونس ،المنطق�ة العربية دخلت
منطق�ة التغيير وأصب�ح من المس�تحيل تواصل
م�ا كان قائما من حكم ف�ردي أو عائلة محدودة.
وأكد ان العالم العربي متشابه والمنطقة تجمعها
ثقافة متشابهة ،والش�باب العربي يرى ما يحدث
ف�ي بلدان أخ�رى ،وال يرى نفس�ه اقل ش�أنا من
ش�باب هذه البلدان .وقال في الحوار التي اختارت
الصحيفة ان تبثه فديويا ً على موقعها اإللكتروني،
“ال يمك�ن ان تبق�ى دول�ة عربي�ة ال يش�ملها
التغيير”ُ .يش�ار إلى أن الغنوشي غالبا ما يتراجع
عن تصريحات س�ابقة ،بحجة أن وس�ائل اإلعالم
حرف�ت أقواله ،أو لم تنقلها بأمانة؛ لكنه أعتبر ان
التغيير ال يمكن أن يكون متش�ابها في كل البلدان
“فف�ي ليبيا غير ماحدث ف�ي تونس وكذلك الحال
في مصر وس�وريا” .واضاف ان “بعض الملكيات
بدأت ف�ي التغيير م�ن الداخل كما ه�و الحال في
المغرب ،النظام المغرب�ي لديه قابلية للتغيير من

راشد الغنوشي حول دول الخليج العربي ،كانت قد
أثارت حفيظ�ة مجلس التعاون لدول الخليج الذي
س�ارع إلى رفضها وإس�تنكارها .وقالت الحركة
في بيان وزعه مكتب الغنوشي ،إنه قد “تم إخراج
المعاني عن س�ياقها” فيما تناقلته بعض وسائل
اإلع�الم م�ن تصريحات الغنوش�ي ح�ول الثورات
العربية.وأوض�ح البيان أن الغنوش�ي “تحدث عن
ما تش�هده بعض البلدان العربية م�ن ثورات مثل
تون�س ومص�ر وليبيا وس�وريا واليم�ن في حين
تحق�ق التغيير ف�ي المثال المغرب�ي عبر اإلصالح
وهو األقرب إلى وضع دول الخليج العربي”.
وش�دد في هذا الس�ياق عل�ى أن “التصريح ال
يتضم�ن تدخ�ال في الش�ؤون الداخلي�ة ألية دولة
عربي�ة وال يقص�د ب�ه ذل�ك” ،رافض�ا ف�ي نفس
الوقت ما وصفه ب�”أس�لوب تش�ويه التصريحات
إلفس�اد العالق�ات وتحري�ف المواق�ف ويدع�و
الجميع إلى الحرص عل�ى الموضوعية والدقة في
النقل” .وأضاف�ت الحركة في بيانه�ا أنه “عندما
س�ئل الغنوشي بش�أن المرحلة التالية مشيرا الى
الكوي�ت والبحرين وقطر ،قال أن�ه يتوقع انتصار
الثورة السورية وحدوث اصالحات في أكثر من بلد
عربي خاصة منطقة الخليج” .وأثارت تصريحات
الغنوش�ي حفيظة األمين الع�ام لمجلس التعاون
ل�دول الخليج العربي عب�د اللطي�ف الزياني الذي
اس�تنكرها ،ووصفها ب�”التدخل غير المقبول في
الشؤون الداخلية لدول المجلس”.
وأع�رب الزيان�ي عن إس�تيائه م�ن تلميحات
الغنوش�ي عن األوض�اع الداخلية ف�ي بعض دول
المجل�س ،وتمن�ى أال تعك�س تل�ك التصريح�ات
الموقف الرسمي للحكومة التونسية ،وأال تنعكس
على العالقات التي تربط دول المجلس بتونس.
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داخل�ه” .ووصف بع�ض األنظمة بأنها متكلس�ة
م�ن الداخ�ل ،ال يمك�ن ان يحدث فيه�ا التغيير إال
بالثورة المس�لحة ،لكن�ه عبر عن أمل�ه ان يكون
التغيير س�لميا ً ومن داخل األنظمة ألنه أقل كلفة.
وتثير تصريحات الغنوش�ي االنطباع الش�ائع عن
“الش�يخ” بانه حريص على تقديم نفس�ه للغرب
ك� “ش�خصية ليبرالية” وعلى تقديم نفسه داخل
تونس بأن�ه “ش�خصية إس�المية” ذات مرجعية
س�لفية .ويجاهد الغنوش�ي ال�ذي اهتزت صورته
داخ�ل تونس وخارجها منذ تول�ي النهضة الحكم
إثر فوزها في انتخابات عام  ،2011من أجل كسب
“ثقة” دوائر القرار في لندن وواش�نطن وباريس
أكث�ر مما يعمل عل�ى تهدئة حال�ة االحتقان التي

تعيشها تونس.وس�بق وان قال “إن العالم العربي
يمر بمرحلة انتقالي�ة تحتاج إلى أن تتولي الحكم
ائتالفات تضم االتجاهات اإلس�المية والعلمانية”،
في محاولة المتصاص الغضب الش�عبي المتفاقم
على حركة النهضة االس�المية .وي�رى المقربون
من “رجل الدي�ن الذي يمارس العمل السياس�ي”
أن ش�خصية الغنوشي “س�لفية بامتياز” تحاول
تطوي�ع اإلس�الم السياس�ي وتوظيف�ه م�ن أجل
الهيمنة على مؤسسات الدولة والمجتمع من أجل
الوصول إلى بناء دولة دينية تقوم على مبدأ تطبيع
الشريعة اإلسالمية في المجتمع .وسبق وان نفت
حرك�ة النهض�ة اإلس�المية الت�ي تق�ود اإلئتالف
الحاكم ف�ي تونس ،تصريحات ُنس�بت لرئيس�ها

الحذر يعود إلى لبنان

والسنة” ..واجليش هيدد
مرصع أربعة يف االقتتال بني “العلويني ُّ
المستقبل العراقي/وكاالت
ف�ي الوق�ت ال�ذي ح�ذر الجي�ش اللبناني
المس�لحين م�ن التم�ادي ف�ي العب�ث بأمن
المنطقة ،ارتف�ع عدد قتل�ى المواجهات بين
منطقت�ي التبانة وجبل محس�ن في طرابلس
بش�مال لبنان إل�ى أربعة قتلى من�ذ تفجرها
أم�س األوَّل .وق�ال مص�در أمني إن ش�خصا
في العق�د الرابع من العمر لق�ي حتفه أمس
األربع�اء ف�ي منطقة المنكوبي�ن الواقعة في
منطق�ة ب�اب التبانة خ�الل االش�تباكات مع
منطقة جبل محس�ن ،بعد مقتل شخص يبلغ
من العمر  27عاما في باب التبانة أيضا مساء
أم�س األوّل جراء االش�تباكات .وقبل ذلك قتل
ش�خصان أحدهما م�ن جبل محس�ن واآلخر
من باب التبانة أمس الثالثاء في أعمال قنص
بين المنطقتي�ن ،كذلك أدت االش�تباكات إلى
جرح  27شخصا ،بينهم عنصران من الجيش
اللبنان�ي .وأوضح مراس�ل لوكال�ة الصحافة
الفرنس�ية أن حدة االش�تباكات هدأت أمس،
لكن أعمال القنص ال تزال مس�تمرة .مش�يرا
إل�ى أن الطري�ق الدولي الذي يرب�ط طرابلس
كب�رى مدن ش�مال لبنان بالحدود الس�ورية،
والذي قطع وفتح بحذر جراء استمرار أعمال
القنص.
ويس�ود التوت�ر طرابل�س من�ذ األس�بوع
الماضي بع�د مقتل أكثر من عش�رين لبنانيا
م�ن المدين�ة في كمي�ن نصبته له�م القوات
النظامية الس�ورية في منطقة تلكلخ وس�ط
س�وريا المج�اورة للحدود مع ش�مال لبنان.
وأوض�ح قي�ادي إس�المي محلي أن الش�بان
ينتم�ون إل�ى التي�ار اإلس�المي ،فيم�ا ق�ال
مص�در أمني إنهم كانوا ف�ي طريقهم للقتال

طرابل�س إلى الهدوء وعدم تأجيج الصراع في
المدينة.
وق�ال ميقاتي في جلس�ة لمجلس الوزراء
عقدت أمس األوّل الثالث�اء “إننا نجدد دعوتنا
إل�ى جمي�ع اللبنانيين إلبعاد وطننا وأنفس�نا
ع�ن التدخل ف�ي األح�داث في س�وريا كي ال
ندف�ع ثمن صراع ال قدرة لن�ا عليه ،ونؤكد أن
الحكومة مستمرة في قرارها بالنأي بالنفس
لحماية لبنان واللبنانيين من تداعيات الصراع
في سوريا”.

إل�ى جان�ب المعارضين ض�د نظ�ام الرئيس
بش�ار األس�د .وطلب وزير الخارجية اللبناني
عدنان منصور من الس�لطات السورية تسليم
جثامي�ن اللبنانيي�ن “ل�دواع إنس�انية” ،ورد
السفير الس�وري في بيروت علي عبد الكريم
عل�ي بأن ب�الده ت�درس الطلب .م�ن جهتها،
ح�ذرت قي�ادة الجي�ش اللبناني المس�لحين
م�ن التمادي في العبث بأم�ن مدينة طرابلس
واس�تقرارها ،وقالت إنها سترد بحزم على
مصادر النيران.
ودعت المواطنين إلى التجاوب الكامل
مع اإلج�راءات األمنية الت�ي تتخذها قوى
الجيش “حفاظا على أمنهم وس�المتهم”.
وكان رئي�س الحكوم�ة نجي�ب ميقات�ي دعا

ا للبنا نيي�ن
إل�ى ع�دم
التدخ�ل ف�ي
ا أل ح�د ا ث
الجارية في
س�و ر يا ،
كم�ا دع�ا
ه�ل
أ

أصبح أقل ظهورا في بعض قطاعات األعمال
ومن أس�باب ذل�ك ش�عور جيد بالمحاس�بة
راف�ق التحول الديمقراط�ي في مصر الذي لم
يكتمل بعد .وقال فيلكه إن مرس�ي أدلى بعدد
من الخطب قال فيها إن محاربة الفس�اد هي
كب�رى اولويات�ه “لك�ن حتى اآلن ل�م يتحقق
الكثي�ر فعلي�ا لجعل ه�ذا واقعا فيم�ا يتعلق
بوضع أنظم�ة نعلم أنها تعم�ل على محاربة
الفس�اد ...تعزيز اس�تقالل القضاء أحد هذه
األنظمة” .وأض�اف فيلك�ه أن العمل الدؤوب
في دول تحارب الفس�اد يمك�ن أن يؤدي إلى
تراجع مركزها ألن المواطنين يصبحون أكثر
وعيا بالفساد.
ومض�ى يق�ول “يمكن أن أق�ول إن مصر
قدمت وع�ودا كبيرة واتخذت بعض الخطوات
الصغيرة المبدئية ...أي شخص يشهد عملية
التح�ول يوافق عل�ى أنها صعبة بش�كل غير
معت�اد .ليس من الممك�ن تغيير األوضاع بين
عشية وضحاها”.
ويخوض مرس�ي معركة عالية المخاطر
م�ع القض�اة ف�ي مص�ر والكثي�ر منهم من
خصوم جماعة االخوان المسلمين التي ينتمي
إليه�ا والتي ته�دف إلى تطهير قض�اء ينظر
ل�ه على أنه مل�يء بمن عينهم مب�ارك .ودعا
القض�اة إلى إضرابات وعلق�ت محاكم العمل
احتجاجا على اإلعالن الدستوري الذي أصدره
مرس�ي والذي يمدد سلطاته ويحصن قراراته
بشكل مؤقت من الطعن القضائي.

جعل منها مدينة مقطوعة عن العالم

إعصار يوفا يف الفلبني يتسبب بمقتل
 238شخص ًا وفقد املئات
المستقبل العراقي/وكاالت

تس�بب اإلعص�ار يوفا -الذي يعد األق�وى الذي يجتاح الفلبين ه�ذا العام -في
مقت�ل  238ش�خصا وفقد مئ�ات آخرين جنوب�ي البالد .ورافق األعصار س�قوط
أمطار غزيرة ورياح عاتية وصلت س�رعتها  120كلم في الساحة بجنوب الفلبين
قب�ل انخفاض قوته وه�و يتجه نحو جنوب بحر الصين .وواصل اإلعصار س�يره
صوب منتجعات سياحية بعد أن دمر منازل في إحدى الجزر الجنوبية وتسبب في
فيضان�ات وانهي�ارات أرضية لقي فيها المئات حتفهم ونزح عش�رات اآلالف عن
منازلهم .وظلت أغلب األماكن التي اجتاحها اإلعصار بوفا معزولة بسبب انقطاع
الكهرباء واالتصاالت والدمار
الذي لحق بالطرق والجسور،
ويجري نقل وحدات عسكرية
بالمروحي�ات للقيام بأعمال
البح�ث واإلنقاذ.وق�د أجلت
الس�لطات عش�رات اآلالف
إلى مناطق بعيده عن طريق
اإلعصار ،وأغلق�ت المدارس
أبوابه�ا ووقف�ت عش�رات
الرح�الت الجوي�ة المحلي�ة،
وأطلق مسؤولون محليون مناش�دات طلبا للمساعدات للنازحين.وكانت حصيلة
س�ابقة أش�ارت إلى س�قوط  115قتيالً نتيجة للفيضانات أو انزالقات أرضية أو
سقوط أشجار في جزيرة مندناو التي تكون عادة في منأى عن األعاصير الكثيرة
التي تضرب سنويا أرخبيل الفلبين.والعديد من سكان مندناو التي يقيم فيها عدد
كبير من المس�لمين ،ال يزال�ون محرومين من الكهرب�اء ومقطوعين عن العالم.
وإجم�اال قتل  142وفق�د  241آخرون في مدينة نيو بات�ان التي يصعب الوصول
إليها لوقوعها في منطقة جبلية كما قال ضابط عسكري في المنطقة الجنوبية.
وأحصي  81قتيال على األقل في إقليم دافاو الشرقي بحسب ما أعلنه جهاز الدفاع
المدني.وتتعرض الفلبين لنحو عش�رين عاصفة أو إعصارا سنويا غالبيتها خالل
فصل األمطار بين حزيران وتش�رين األول ،وبوفا هي العاصفة ال� 16هذه السنة.
وف�ي آب أدت فيضانات ناجمة عن سلس�لة عواصف إلى س�قوط نحو مائة قتيل
ون�زوح أكثر م�ن مليون ش�خص .وفي  2011تس�بب  29إعص�ارا بمقتل 1500
شخص بينهم  1200في مندناو بعد مرور العاصفة اإلستوائية واشي.

لوس أنجلوس تايمز :بناء املستوطنات
مستفزة
خطوات إرسائيلية
ّ
المستقبل العراقي/وكاالت

اعتب�رت صحيف�ة لوس أنجل�وس تايمز م�ا وصفتها بالخطوات اإلس�رائيلية
االنتقامي�ة من المس�عى الفلس�طيني في األم�م المتحدة التي منحت فلس�طين
صف�ة دول�ة مراقب غير عضو ،بأنها مس�تفزة ومن ش�أنها أن تلحق ضررا ليس
فقط بالقادة الفلس�طينيين “المعتدلين” ،بل بإس�رائيل أيضا.وأشارت الصحيفة
في افتتاحيتها تحت عنوان “إس�رائيل تتخذ نهجا أكثر تشددا” -إلى أن إسرائيلاش�تكت لدى إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن توجهه لألمم المتحدة
لرف�ع التمثيل الفلس�طيني ،بأنه كان عليه أن يحقق هدفه عبر مفاوضات س�الم
تجري وجها لوجه ،وحذرت من عواقب مس�اعيه مهددة بتوس�يع المس�توطنات
أو حتى بإلغاء عملية الس�الم برمتها .وترى لوس أنجلوس تايمز أن إسرائيل -بعد
موافقة الجمعية العامة على رفع التمثيل الفلسطيني -تمضي في “طريق خطير
يدمرها”.ومن اإلجراءات العقابية التي قررت إسرائيل اتخاذها بحق الفلسطينيين
حرمانه�م من أموال الضرائب (نحو مائة مليون دوالر) التي تجبيها إس�رائيل من
تجار فلسطينيين يستخدمون موانئها ،وإعالنها بناء ثالثة آالف وحدة استيطانية
ف�ي الضف�ة الغربية ومنطق�ة الق�دس المحتلة .وم�ا يثير القلق -حس�ب تعبير
الصحيفة -قرار إسرائيل بناء آالف الوحدات االستيطانية في ما تسميها بمنطقة
(إي )1-بالقدس الش�رقية ،مش�يرة إلى أن ذلك البناء س�يربط مستوطنة معاليه
أدومي�م المقام�ة على أراضي الضف�ة الغربية م�ع القدس الش�رقية ،األمر الذي
يفصل الضفة الغربية إلى ش�طرين ،بحيث يتع�ذر التواصل بين مدينتي رام والله
وبيت لحم .ورغم أن الصحيفة ترجح أن يكون اإلعالن اإلسرائيلي عن خطط البناء
مج�رد خدعة تهدف إلى الضغط على عباس للعودة إل�ى المفاوضات ،فإنها ترى
أن التهديد اإلس�رائيلي بذلك إلى جانب التوسيع على المدى األقصر للمستوطنات
القائم�ة ربما يقوض�ان موقف عباس أمام ش�عبه ويعزز دعم حرك�ة المقاومة
اإلس�المية (حماس).وتضي�ف ل�وس أنجلوس تايم�ز أن ذلك اإلعالن اإلس�رائيلي
من ش�أنه أن يعقد العالقة بين إس�رائيل ومصر التي “تديرها الحكومة اإلسالمية
الجديدة”.وتش�ير إلى أن المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية لم تكن أبدا
العقبة الوحيدة أمام الس�الم بين الفلس�طينيين واإلس�رائيليين ،ولكن االستمرار
في البناء وتوسيع المس�توطنات القائمة استفزازي ،وغير قانوني وفقا للقانون
الدولي.وتختم بأن البناء في المنطقة (إي  )1س�يجعل من إقامة دولة فلسطينية
مس�تقلة اقتصاديا وقابلة للحياة ضربا من المستحيل ،مشيرة إلى أن وجود مثل
تلك الدولة إلى جانب “دولة إسرائيلية آمنة” هو ما ينشده الطرفان.
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حققت نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ خزان ماء الجادرية

التعليـم تعـلن الطلبـة املقبـولني
يف املعاهد بعد تعديل الرتشيح

أمانة بغداد توجه مالكاهتا بالعمل عىل مدار الساعة
حتسبـ ًا هلطـول األمطــار

بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة باس�ماء الطلبة
المقبولي�ن ف�ي المعاهد الذين تزي�د معدالتهم عل�ى  %75والتي عدلت
ترش�يحاتهم .ونق�ل بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة
من�ه أمس ع�ن مدير دائرة الدراس�ات والتخطيط الدكتور س�هيل نجم
عبد الله قوله إن الوزارة أصدرت قائمة باس�ماء الطلبة والبالغ عددهم
 337طالب�ا ً وطالبة من خريجي االعدادية المقبولين في المعاهد للعام
الدراس�ي  2013–2012الذي�ن تزي�د معدالتهم ع�ن  %75والذين عدلت
ترشيحاتهم للقبول في الجامعات والكليات.
وأض�اف عبد الل�ه أن الوزارة كانت قد س�محت للطلبة من خريجي
الدراس�ة اإلعدادية الذين تبلع معدالتهم  %75فأكث�ر بتعديل خياراتهم
للتقدي�م عل�ى الجامع�ات والكليات على وف�ق االس�تمارة االلكترونية
المخصصة لخريجي الدور الثالث والمحددة بثاثة خيارات فقط .وذكر
انه يمكن االطاع على أس�ماء الطلبة المعدلة ترشيحاتهم على الموقع
الرس�مي للوزارة ،داعيا ً الطلبة الى مراجعة الجامعات والكليات لغرض
اتمام التسجيل بعد جلب الوثائق المطلوبة.

بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه امي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين
المرش�دي معاوني المديري�ن العامين
للدوائر البلدية واقسام المجاري وفرق
الصيانة المتخصصة بقطاع المجاري
بالتواج�د عل�ى م�دار الس�اعة ضمن
قواطعهم البلدية وفي محطات تصريف
مياه المجاري واالمطار تحسبا ً لهطول
االمط�ار ولمعالجة المي�اه المتجمعة.
وذك�رت مديري�ة عاق�ات واع�ام
امان�ة بغداد ف�ي بيان صحف�ي تلقت
“المستقبل العراقي” نسخة منه امس
ان “امي�ن بغ�داد وجه بتش�كيل غرفة
عمليات مصغرة ضمن قاطع كل دائرة
بلدية تض�م معاوني المديرين العامين
ومدي�ري اقس�ام المج�اري وف�رق
الصيانة المتخصص�ة وتواجدهم على
مدار الس�اعة تحس�با ً لهطول االمطار
ولس�حب المي�اه المتجمعة وتش�غيل
محط�ات المج�اري بطاقتها القصوى
الس�تيعاب تل�ك المي�اه” .واوضح�ت
ان “المرش�دي وج�ه ايض�ا ً بمعالج�ة
جميع المشكات الحاصلة في خطوط
وشبكات تصريف مياه الصرف الصحي
واالمطار وتنظيف المشبكات وخطوط
تصري�ف مياه االمطار لتك�ون جاهزة
الس�تيعاب كميات المياه المتجمعة”.
وتابعت ان “كمية وحجم االمطار التي
هطل�ت في اوقات س�ابقة على مدينة
بغ�داد تف�وق الق�درات االس�تيعابية
والتصميمي�ة لش�بكات وخطوط نقل
وتصري�ف مي�اه المج�اري واالمط�ار
الس�يما ف�ي جان�ب الرصاف�ة م�ن
العاصمة بغداد” .واضافت ان “الدوائر
البلدي�ة االرب�ع عش�رة المنتش�رة في
عموم مناطق العاصم�ة بغداد نجحت
ف�ي معالجة الطفوح�ات التي حصلت
نتيجة تجمع مياه االمطار خال هطول
االمطار االخيرة وفي وقت قياسي بعد
ان استنفرت منذ لحظة هطول االمطار
جمي�ع ماكاتها وآلياته�ا التخصصية
لمعالج�ة الطفوح�ات الت�ي حصل�ت
بش�كل آن�ي وفت�ح االنس�دادات ف�ي
المشبكات وتشغيل محطات المجاري
بكامل طاقاتها وبا توقف” .وبينت ان

الصحة تطلق محلة تلقيح ضد احلصبة
لألطفال يف الديوانية
بغداد  /المستقبل العراقي
“معالجة الطفوح�ات التي تحصل في
مناطق جانب الرصافة يمثل حاً مؤقتا ً
لحين انجاز المش�اريع االس�تراتيجية
كمش�روع خط الخنس�اء الناقل لمياه
المجاري واالمطار بطول  12كم والذي
يمتد من محطة مج�اري الحبيبية في
مدين�ة الص�در ال�ى مش�روع معالجة
مي�اه الص�رف الصح�ي ف�ي منطق�ة
الرستمية جنوبي بغداد وبأقطار كبيرة
تصل الى  2800ملم” .واض������افت
ان “المش����اريع االس�تراتيجية
المخصص�ة لجان�ب الرصافة تش�مل
خ�ط الق�دس الناق�ل لمي�اه الص�رف
الصح�ي واألمط�ار ال�ذي يبل�غ طوله
نحو  4كم ويمتد من س�احة  83مرورا
بس�احة  55وصوال الى ساحة الحمزة
ومشروع الخطوط الرئيسة التي تربط
عل�ى الخط الش�مالي الش�رقي “خط
الخنس�اء” لتصري�ف مي�اه المج�اري
لخدمة المناط�ق الواقعة ضمن قاطع
بلديت�ي الغدي�ر وبغ�داد الجدي�دة وتم
انجازه�ا وبانتظ�ار دخوله�ا الخدمة
الفعلي�ة” .واش�ارت الى “ق�رب انجاز
ش�بكة المجاري الرئيسة لحيي الربيع

وتونس بط�ول  12كم التي تخدم عددا ً
م�ن المناط�ق الواقع�ة ضم�ن بلديتي
االعظمي�ة والش�عب منها ح�ي الربيع
وحي تونس وحي البساتين”.
وعلى صعيد آخر ،حققت أمانة بغداد
نس�ب انجاز متقدمة في تنفيذ اعمال
خزان ماء الجادري�ة بطاقة تصميمية
تبل�غ  30ال�ف مت�ر مكع�ب .وذك�رت
مديرية العاق�ات واالعام ف�ي بيانها
ان “ه�ذا الخزان الذي وصل الى مراحل
متقدم�ة ف�ي االنج�از بلغت نس�بتها
اكث�ر م�ن  %86بالمئة يخ�دم منطقة
الك�رادة وبعض االحي�اء المجاورة من
خ�ال تجهيزه�ا بالم�اء الصافي على
وف�ق المواصف�ات المعتم�دة من قبل
منظم�ة الصحة العالمي�ة” .وبينت ان
“الس�عة التصميمية لهذا الخزان تصل
لنحو  30ألف مت��ر مكعب ويرتبط به
انبوبان بقطر  90ملم يصانه بمحطة
الضخ وتبلغ كلفة المش�روع  35مليار
دينار بس�قف زمني مدته  360يوماً”.
واضافت ان “الهدف من إنشاء الخزان
هو خزن الكمي�ات المطلوبة من الماء
الصاف�ي ف�ي أثن�اء اللي�ل حي�ث يقل

حمافظة كربالء املقدسة

الطلب عل�ى الماء لتغطي�ة احتياجات
المناط�ق وق�ت ال�ذروة عن�د الظهيرة
وكذل�ك اس�تغال الطاق�ات القصوى
في عم�ل مش�اريع الم�اء عل�ى مدار
الس�اعة والحف�اظ عل�ى الضغوطات
في ش�بكات التوزي�ع وتأمي�ن خزين
مناسب من الماء لتغذية المناطق عند
توق�ف المش�اريع”.إلى ذل�ك ،حققت
امانة بغداد نس�ب انج�از متقدمة في
تنفيذ اعمال مش�روع م�ول بغداد في
منطق�ة الحارثية الذي ينفذ عن طريق
االس�تثمار .وذكرت مديري�ة العاقات
واالعام في أمانة بغداد ان “المول يعد
احد الموالت التجاري�ة الكبيرة المهمة
ف�ي العاصمة بغداد ،اذ تبلغ مس�احته
الكلي�ة  15500متر مرب�ع ويتألف من
موقف للس�يارات ذي  8طبقات يس�ع
 675سيارة ومجمع طبي مكون من 6
طبقات يضم  50عي�ادة ومول تجاري
مكون م�ن  4طبقات يضم  104محاالً
تجاري�ة ومراك�ز تس�ويقية ومطاعم
للوجبات السريعة وكافتريات وقاعات
ألع�اب وقاع�ات رياضي�ة وحدائ�ق”.
واضافت إن “المش�روع يتضمن أيضا ً

انش�اء فندق  5نجوم بتصميم بيضوي
ممي�ز يع�د االول من نوعه ف�ي العراق
يتأل�ف م�ن  28طبق�ة بارتف�اع 105
أمتار ويض�م  238غرف�ة و 34جناحا ً
م�ن بينه�ا اجنح�ة رئاس�ية وأجنحة
ال��” ”vipومطاع�م مختلف�ة االن�واع
وكافتريا وغرفة اجتماعات و 6مصاعد
ً
منوهة
س�عة كل مصعد  16شخصاً”،
ب�أن “الجه�ة المس�تثمرة للمش�روع
ه�ي ش�ركة دار الصب�اح للمقاوالت”.
وأوضحت أن “مثل هذه المش�اريع لها
أهمية كبرى في المجال االس�تثماري،
إذ تحف�ز المس�تثمرين عل�ى تنفي�ذ
مش�اريع مماثلة في العاصم�ة بغداد
وكذل�ك تفعي�ل الحرك�ة االقتصادي�ة
واإلس�هام ف�ي عمليات البن�اء وإعادة
اإلعم�ار” .يذك�ر أن أمان�ة بغ�داد ق�د
أعلنت في اوقات سابقة عن ثاث حزم
من مش�اريع اإلستثمار تتضمن إنشاء
مجمع�ات س�كنية وم�والت تجاري�ة
واماك�ن ترفيهية وفنادق خمس نجوم
وعم�ارات لوق�وف الس�يارات وغيرها
من المشاريع التي تحتاجها العاصمة
بغداد.

البيئـة متنح  30مـوافـقة بيـئيـة ألنشطـة

العدد19576 :

اعالن مناقصة انشائية رقم ( )144تنمية  2012/االضافية تبويب ()11 1 12 10

تعلن محافظة كرباء المقدسة عن اجراء المناقصات ادناه وفق المواصفات الفنية والكميات المبينة في جداول الكميات والتي يمكن الحصول عليها من قسم العقود
العامة في المحافظة مقابل المبلغ المبين ازاء كل منهم ادناه غير قابل للرد فعلى الراغبين من الشركات العربية واالجنبية او مقاولين وشركات عراقية ممن لديهم هوية
نافذة بدرجة التصنيف المطلوبة تقديم اعطيتهم المستوفية للتعليمات والشروط العامة الى سكرتير لجنة فتح العطاءت المركزية في المحافظة مرافق معها التامينات
االولية المذكورة ضمن شروط المناقصة ادناه مع وصل الشراء (باسم مقدم العطاء) النسخة االصلية مع المستمسكات االخرى المطلوبة والمبينة في استمارة تقديم
العطاء .وان اخر موعد لتقديم وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم (االحد) المصادف . 2012 / 12 / 16
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اسم المشروع

.1

بناء مدرسة في
الحي العسكري/
الجدول الغربي

انشائية /خامسة

.2

بناء مدرسة 18
صف في منطقة
الكمالية 10/ 1
مقاطعة الكمالية

انشائية /خامسة

.3

انشاء مدرسة
في منطقة
مويلحة على
القطعة المرقمة
 23مقاطعة 28
امويلحة في
الجدول الغربي

انشائية /خامسة

متنوعة يف واسط

التاريخ2012/ 12/ 5 :

قسم العقود العامة

درجة التصنيف
المطلوبة للمقاولين
والشركات العراقية

اعلنت دائرة صحة الديوانية عن انطاق الحملة الوطنية ضد مرض
الحصب�ة المختلط�ة والمنفردة لاطفال من عمر س�تة اش�هر ولغاية
خمس سنوات.
ونقل بيان لوزارة الصحة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه
أم�س عن مدير عام دائرة صحة الديواني�ة الدكتور عدنان تركي علوان
قول�ه ان الدائرة ش�كلت  188فرقة صحية ،منه�ا  35فرقة ثابتة و86
اخرى راجلة و 67فرقة آلية.
واوضح ان الحملة ستشمل اكثر من عشرين الف من االطفال الذين
هم دون الس�نة الواحدة واكثر من خمس�ة عش�ر ال�ف طفل ممن هم
فوق السنة ولغاية خمس س�نوات ،بغض النظر عن الموقف التلقيحي
السابق ،اذ تعتبر في هذه الحالة “جرعة تعزيزية”.
واوضح علوان ان الدائرة خصصت عددا ً من المشرفين لمراقبة سير
العمل واتمامه على اتم وجه ،وإن الحملة ستستمر لغاية العشرين من
الشهر الجاري.

مبلغ مستندات
المناقصة

225,000

225,000

225,000

مدة المشروع

 420يوم

( )420يوم

( )420يوم

الدائرة المستفيدة

الماحظات

المديرية العامة
للتربية في
محافظة كرباء

الكشف مرافق معه
مخططات

المديرية العامة
للتربية في
محافظة كرباء

الكشف مرافق معه
مخططات

المديرية العامة
للتربية في
محافظة كرباء

الكشف مرافق معه
مخططات

شروط المناقصة
تقدم التامينات االولية بنسبة ال تقل عن ( )% 1واحد من المائة مع مبلغ العطاء على شكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ المفعول (لمدة  90يوم) من تاريخ غلق
المناقصة معنون الى /محافظة كرباء /حس�ابات تنمية االقاليم (وبالعملة المحلية وباس�م مقدم العطاء (بالنس�بة للمقاولين) او المدير المفوض او احد المؤسسين
(بالنسبة للشركات حصرا) وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كرباء المقدسة على ان ترفع النسبة الى  % 5من قيمة العقد عند االحالة.
يت�م تقدي�م العط�اء من قبل المقاول نفس�ه او وكيله المخول والمصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ،ومن قبل المخول رس�ميا بكت�اب صادر وموقع من المدير
المفوض بالنسبة للشركات المقاولة وبعكسه لن يتم استام االعطية مهما كانت االعذار.
مدة نفاذية العطاء المقدم ( )60يوم من تاريخ غلق المناقصة.
يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعان.
الملحوظات
تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كرباء المقدسة
موعد انعقاد المؤتمر يوم (االحد)  2012 / 12 / 9الساعة ( 11,000صباحا) في قسم العقود العامة لمناقشة اراء وماحظات المقاولين بخصوص المشروع اعاه
على الشركات والمقاولين االلتزام بما جاء بالشروط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة
موقع المحافظة على االنترنيت)www.HolyKerbala.gov.iq( -:
املهندس
البريد االلكتروني لقسم العقود العامة ( )E-mail.theholykarbala_gcd@yahoo.comلاجابة على استفساراتكم

آمال الدين جميد اهلر
حمافظ كربالء املقدسة

بغداد  /المستقبل العراقي
منح�ت وزارة البيئ�ة  30موافق�ة بيئي�ة لمختلف
االنشطة الصناعية والزراعية والخدمية المختلفة في
محافظة واسط بعد استيفائها الشروط البيئة الازمة،
وجهت انذارات الى  8من االنشطة المخالفة للمحددات
البيئي�ة ،ع�ادة االجراءات الت�ي تتبعه�ا ضرورية من
اج�ل تحس�ين الوضع البيئي ف�ي العراق .وق�ال بيان

للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس
ان “الوزارة ومن خال مديرية بيئة واس�ط منحت 30
موافقة بيئية لمختلف النشاطات ،حيث تمت ماحظة
مطابقتها للتعليمات والتزامها بالش�روط والمحددات
البيئية التي حددها القانون البيئي الجديد” .واش�ارت
ال�ى ان “الفرق التابعة لبيئة واس�ط وجهت  8انذارات
الى االنش�طة المخالفة للش�روط والمتطلبات البيئية
لعدم مطابقتها للمحددات البيئية”.

التجـارة جتهز املواطنيـن بمـادة الطحـني
لشهـر تشـرين الثــاين

بغداد  /المستقبل العراقي
باش�رت الش�ركة العامة لتصنيع الحب�وب بوزارة
التج�ارة بقط�ع وتجهيز م�ادة الطحي�ن المخصص
للبطاقة التموينية لش�هر تشرين الثاني ،فيما رصدت
اللج�ان الرقابية احدى وعش�رين مخالف�ة للمطاحن
والوكاء .ونقل بيان لوزارة التجارة تلقت “المس�تقبل
العراق�ي” نس�خة منه أمس ع�ن مدير عام الش�ركة
رياض فاخر الهاشمي قوله ان شركته باشرت بقطع
وتجهيز الوكاء بحصص المواطنين من مادة الطحين
لش�هر تش�رين الثاني في بغداد وعموم المحافظات,
مش�ددا ً على ان ش�ركته مس�تمرة بتجهي�ز الطحين
للمواطنين بدون انقطاع حيث لم تؤشر أي حالة تلكؤ
ف�ي التجهيز خال الفترة الماضية .وقال ان الش�ركة
تطب�ق اج�راءات صارمة بح�ق أي مخالف�ة ترتكبها
المطاحن او الوكاء او الناقلين ،حاثا ً المواطنين على
االب�اغ ع�ن أي مخالف�ة او تاعب ياحظ م�ن قبلهم
بمقر الشركة او دوائرها في المحافظات او عن طريق
الخطوط الس�اخنة .وفي السياق ذاته ،واصلت اللجان
الرقابية جوالتها التفتيش�ية عل�ى المطاحن والوكاء

تنويه

إضاف�ة ال�ى تحقي�ق عدد م�ن الزي�ارات التفتيش�ية
للمخاب�ز واألفران .وبحس�ب بيان ال�وزارة ،تخلل تلك
الجوالت س�حب نم�اذج من الحبوب المس�تخدمة في
الطح�ن ونماذج من الطحي�ن المنتج لغرض الفحص
المختب�ري .وأس�فرت تل�ك الج�والت عن رص�د واحد
وعش�رين مخالفة نوعية وغير نوعي�ة للمطاحن في
بغداد خ�ال األيام القليلة الماضي�ة بكل من مطاحن
“الك�رخ ,الفاح ,الحلبي ,الراضي ,العطيفية ,الهادي,
االس�راء ,النس�ر ,العل�م ,الصب�اح ,اله�ال ,العزاوي,
البيض�اء ,الناص�ر” .وأحيلت المخالفات الى قس�مي
المطابق�ة والقانون�ي لتطبي�ق الش�روط الجزائي�ة
بحقها ,فضاً عن تأش�ير  8مخالفات للناقلين ورصد
 26مخالف�ة لل�وكاء م�ن خ�ال  261زي�ارة للوكاء
تم خالها س�حب  424نم�وذج للفح�ص المختبري.
واتخذت اإلجراءات القانونية بحق المطاحن المخالفة،
حي�ث ت�م تغريم عدد م�ن المطاحن في عم�وم الباد
استنادا ً الى الشروط الجزائية المتضمنة في بنود عقد
إنت�اج الطحين .وبل�غ إجمالي الغرام�ات المفروضة
على المطاحن في بغداد  26880000س�تة وعشرون
ملي�ون وثمانمائ�ة وثمانون ال�ف دين�ار ،فيما بلغت
الغرامات المفروضة على المطاحن في
باقي المحافظ�ات  88120000ثمانية
وثمان�ون مليون ومائة وعش�رون الف
دين�ار ,في حين تمت إحال�ة مخالفات
ال�وكاء الى دائ�رة التخطيط والمتابعة
ومخالفات الناقلين الى القسم القانوني
التخ�اذ اإلج�راءات العقابية المناس�بة
بحقهم .وقال البيان إن الش�ركة تهيب
بالمواطنين الكرام الى مراجعة الوكاء
الس�تام حصصه�م المق�ررة ،وف�ي
حال�ة ادع�اء الوكيل بعدم االس�تام او
الش�ك ب�رداءة نوعية الطحي�ن المجهز
االتص�ال بهوات�ف الخطوط الس�اخنة
“,07710000501 ,07710000042
 ،”07808295773 ,07808295772أو
االيميل “.”grainprocc@yahoo.com

نشر بالعدد  393في / 12 / 2
 2012صفح�ة  6اع�ان محكمة
ورد في�ه اس�م القاض�ي خط�أ
جاسم رحيم الياسري والصحيح
ه�و راس�م رحي�م الياس�ري لذا
اقتضى التنويه.
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وزارة الدفاع /دائرة المستشار القانوني العام  /المحكمة العسكرية في االنبار

اىل املتهم�ني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم ملا كنت�م متهمني وفق املواد املبينة ازاء
اسم كل منكم من من قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات رقم 111لسنة  1969يف القضايا املؤرشة ازاء اسمائكم
وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية يف االنبار
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا واعطاء
الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليكم والزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب الجهات العسكرية بذلك
استنادا للمادة (  ) 81من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم  30لسنة . 2007

وزارة الدفاع /
دائرة المستشار
القانوني العام/
المحكمة العسكرية في
ديالى
اعالن

اىل املتهمني الغائبني املدرجة
اس�مائهم ادن�اه وعناوي�ن
سكنهم ملا كنتم متهمني وفق
املواد املؤرشة ازاء اس�مائهم
يف القضي�ة املبين�ة ادن�اه
وبم�ا ان مح�الت اقامته�م
مجهولة لذا اقتىض تبليغهم
يف الصح�ف املحلي�ة عىل ان
يح�رضوا ام�ام املحكم�ة
العس�كرية يف دي�اىل خ�الل
م�دة ثالث�ني يوم�ا من نرش
هذا االعالن يف الصحف وعند
عدم حضوركم سوف تجري
محاكمتك�م غيابيا وتحجز
اموالك�م املنقول�ة وغ�ر
املنقول�ة ويطلب م�ن كافة
املوظف�ني العمومي�ني القاء
القب�ض عليكم وتس�ليمكم
الق�رب جه�ة عس�كرية او
مركز رشطة .
Apago PDF Enhancer

وزارة الدفاع  /دائرة المستشار القانوني العام  /المحكمة العسكرية في أربيل
اعالن

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اس�مائهم أدناه وعناوين س�كنهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة إزاء أس�مائكم من قانون
العقوبات العسكري رقم  19لسنة  2007وقانون العقوبات العام رقم  111لسنة 1969املعدل يف القضايا املبينة ادناه وبما
ان محالت اقامتكم مجهولة اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية ولكم الحق يف تمييز القضايا خالل مدة ثالثون يوما بالنسبة
للمخالفات وثالثة اش�هر بالنس�بة للجنح وس�تة اشهر بالنس�بة للجنايات اعتبارا من تاريخ النرش وعند عدم حضوركم و
تقديم انفسكم اىل محكمتنا او اىل اي مركز رشطة ودون ان تعرتضوا عليه خالل املده املذكورة فان الحكم يف االدانة والعقوبة
االصلية او الفرعية يصبح بمنزلة الحكم الوجاهي استنادا الحكام املادة (  ) 243من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم
 23لسنة . 1971

وزارة الدفاع /
دائرة المستشار
القانوني العام /
المحكمة العسكرية في
ديالى
إعالن

إىل املتهم�ني الغائب�ني املدرج�ة
أس�مائهم أدناه والس�اكنني يف
العناوي�ن امل�ؤرشة إزاءه�م مل�ا
كنتم متهم�ني وفق املواد املبينة
إزاء اس�م كل منك�م من قانون
العقوب�ات العس�كري رق�م 19
لس�نة  2007وقانون العقوبات
رق�م  111لس�نة  1969يف
القضايا املؤرشة إزاء أس�مائكم
وبم�ا أن محل إقامتكم مجهول
لذا اقت�ىض تبليغكم يف الصحف
املحلي�ة ولك�م الح�ق يف تميي�ز
القضايا خالل مدة ثالثون يوما
بالنس�بة للمخالف�ات وثالث�ة
أش�هر بالنس�بة للجنح وس�تة
أشهر بالنسبة للجنايات اعتبارا
من تاريخ النرش دون أن تقدموا
أنفس�كم إىل محكمتنا او إىل أي
مركز رشطة ودون أن تعرتضوا
عليه خ�الل املدة املذك�ورة فان
الحكم يف األداة والعقود األصلية
او الفرعي�ة بمنزل�ة الحك�م
الوجاهي استنادا ألحكام املادة
(  ) 243ق ا م ج رقم  23لس�نة
. 1973
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كالنا القصيدة

جواد كاظم ا�سماعيل اخلاقاين
هاكِ صمتي..
ناوليني ضجيجك
هاك ِكيل..
ناوليني بعضك
هاك ِ فييض..
ناوليني قطرك
هاكِ خويف..
ناوليني أمنك
هاك ِ قلقي....

هادي عبا�س ح�سني
هو املكان نفس�ه الذي يف ظلمته الواضحة ابني تلك
األح�الم التي أمس�ت رمادا ,هو ركن واحد اش�د س�وادا
من الباقي�ات ,أحاطتني من جوانب�ه بقايا تلك الكرايس
املحطم�ة واألش�ياء املعزول�ة يف هذا الجان�ب البعيد عن
الضياء ,عندما اخلد اليه قبل رحيل الشمس واستكني يف
قوقعتي ولم اتركه أال عىل صيحات الحاج داود قائال:
_هيا انهض الساعة قاربت منتصف النهار ..
فاس�حب جس�دي الخاوي بأرجل ضعيفة باتت لن
تس�تطيع الوق�وف بعدم�ا س�يتعبها نهار ش�اق طويل
منتصبا عند بداية السوق لتخرج الكلمات التي حفظتها
كالطالب املبتدئ يف تعلمه
_لله ...يا ...محسنني لله ...
حتى تس�تباح صورة وجهي الوق�ور وتذوب حائرة
م�ع نظرات الن�اس اللذي�ن يرمقوني بنظرات الش�فقة
والعط�ف وصار أكثرها تعودت عىل املوقف الذي
أبقى فيه حتى ساعة عودتي إىل منفاي ,يف بادئ
املار أحاول ان اقنع نفيس بالقول
_الي�وم أح�س بم�رض يف جس�دي والتعب
يسيطر عيل ...
أال ان رصخ�ات الح�اج داود تط�ن يف أذن�ي
وتفزعن�ي ألنه�ض كاملعتوه أفتش عن س�بييل
الذي أضعت�ه فيما مىض ,فللحظ�ات أجد نفيس
بال شعور جالسا يف مكاني املحدد والذي اعتربته
ملكا يل وقد س�جلته باس�مي يف دائ�رة العقاري
,كان رفيق�ي اليومي قنينة امل�اء التي ظل منها
بقايا ورغيف الخبز املعتاد أعطائي إياه صاحب
الفرن الذي يقع يف مقدمة الس�وق ,مرات أصيب
بالنس�يان واجتازه لك�ن نداءات زغل�ول الكدع
قائال يل
_يا ابا غائب ...رغيفك اليومي ..
فأعود اليه بخطى رسيعة وكأنني أخىش ان
يسيطرون عىل املكان الذي اجلس فيه ,فيهمس
يف أذني بكالم ال أحبه لكنني مجربا سماعه
_خذ رغيف الخبز ولو انك ال تس�تحقه كونك

وزارة الدفاع  /دائرة المستشار القانوني العام  /المحكمة العسكرية في اربيل
اعالن

ناوليني أستقرارك
هاكِ أناي....
ناوليني أياك
ليس تناقض هذا الذي فينا
بل هو نصفي
وهو نصفك
فولوالنا ملا كانت القصيدة
بل ملا كان كل هذا الضجيج
أنا ذكورة الوجع
وأنتِ أنوثة الحنان
ألم تعلمي ان النساء شقائق الرجال .,..؟

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه وعناوين س�كنهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء اس�مائكم من
قانون العقوبات العس�كري رقم  19لس�نة  2007وقان�ون العقوبات العام رقم  111لس�نة 1969املعدل يف القضايا
املبينة ادناه وبما ان محالت اقامتكم مجهولة اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية ولكم الحق يف تمييز القضايا خالل
مدة ثالثون يوما بالنس�بة للمخالفات وثالثة اشهر بالنسبة للجنح وستة اشهر بالنسبة للجنايات اعتبارا من تاريخ
النرش وعند عدم حضوركم و تقديم انفس�كم اىل محكمتنا او اىل اي مركز رشطة ودون ان تعرتضوا عليه خالل املده
املذك�ورة ف�ان الحكم يف االدانة والعقوبة االصلية او الفرعية يصبح بمنزلة الحكم الوجاهي اس�تنادا الحكام املادة (
 ) 243من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم  23لسنة . 1971

زوايا مظلمـــة
مدمن عىل الخمر ,
فأصوب اليه نظراتي كالسهام وارد عليه
_انه وقتا عس�را حيث انتم تتصدقون عىل أهل البلد
..
هذا الكالم أقوله ما بني نفيس وبصمت ألنني ال أريد
ان اخرس ذلك الرغيف الحار ,وينتظره كاس الش�اي من
يد أم عب�اس الذي دكانها يقع يف مقدمة الس�وق والذي
استخرج من دارها اآليل إىل السقوط ,أجد كل يشء مرتب
ومكان�ي مهيأ ونظيف وكأنها أجزمت ان تكون املهتمة
بأم�ري ,يف بداية جلويس لم افتح فمي بكلمة بل اش�غل
نف�يس بتقطي�ع رغيف الخبز مع رش�فات من الش�اي
املمزوجة مع حلقات دخان الس�كارة التي وضعها بيدي
عباس أبو التمر ذلك الرجل الذي تخصص يف بيع أش�هر
أن�واع التمور ,مل�رات عديدة يحاول اس�تبدال الس�كارة
ببع�ض من التم�رات املتس�اقطات ع�ىل األرض ويكون

يوم�ي هذا نش�طا وقويا من جراء أكل�ه ,وأيام يعطيني
الس�كارة التي تزيدني نش�وة وارتياح ,املهم بعد الرحلة
الطويل�ةافت�حفم�يب�أولالكلم�ات
_لله ..يا..محسنني لله..
وتبقى عيني مشدودة تتبع األرض التي أمامي وبني
لحظة وأخرى انطق بكلمة واحدة أضيفها بسكوت
_رزقك يا رب أنها تجاوز األلف دينار ..
م�رات يتع�دى الع�دد الرقم�ي إىل خمس�ة آالف وأنا
عندم�ا أجد ه�ذا املبلغ قد وصل لحد تتول�د عندي قناعة
انهض تاركا كلماتي يف آذن أم عباس
_اش�عر بالتعب ووصل الرقم الذي اقتنع به خمس�ة
آالف دين�ار الطم�ع يشء يسء ..
انهض وأعود إىل بقايا رغيف الخبز الذي بات يابس�ا
احمله ألس�يل نف�يس به لطري�ق عودتي إىل تل�ك الزوايا
املظلم�ة ,لتطوقن�ي أحالمي وتش�اركني يف هذا الس�واد
الحالك ,ويبقى السؤال يدور يف رايس
_ملن اجمع هذه األموال وبالطريقة البائسة
التي تعودت عليها ..
ال امل�ك أال ه�ذه الوس�ادة الت�ي ادخر كل
ما احص�ل عليه من أم�وال بداخلها ,تلمس�تها
وجدته�ا منتفخة وح�ان الوقت الذي س�أبارش
فيه واعتربه يوم أجازتي ألذهب بهن إىل املرصف
القريب يل ,لن اخرب كائنا من يكون بهذه العملية
التي أنفذها برسية تامة ,وال أجد جوابا لس�ؤايل
ال�ذي يبقى يدور يف تلك الزواي�ا املظلمة ,ملاذا أنا
هكذا ..؟ومل�ن ادخر األموال وأن�ا وحيدا يف هذه
الدنيا لكني أجد حلما جميال يؤنس�ني وال أحب
ان ينته�ي بحقيقة أمري عندم�ا أجد أم عباس
تسألني
_أين تذهب باألموال التي تحصل عليها ...
_()...()...
ال ج�واب للس�ؤال وتبق�ى الزواي�ا املظلمة
تعانقن�ي حت�ى اس�تفيق يف الي�وم الثان�ي عىل
نداءات الحاج داود...
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وزارة الدفاع

إىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزاءهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة إزاء اسم كل منكم من
قانون العقوبات العس�كري رقم  19لس�نة  2007وقانون العقوبات رقم  111لسنة  1969يف القضايا املؤرشة إزاء أسمائكم وبما أن محل
إقامتك�م مجه�ول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية ولكم الحق يف تمييز القضايا خالل مدة ثالثون يوما بالنس�بة للمخالفات وثالثة
اشهر بالنسبة للجنح وستة اشهر بالنسبة للجنايات اعتبارا من تاريخ النرش دون ان تقدموا انفسكم اىل محكمتنا او اىل اي مركز رشطة
ودون ان تعرتضوا عليه خالل املده املذكورة فان الحكم يف االداة والعقود االصلية او الفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي استنادا الحكام املادة
(  ) 243ق ا م ج رقم  23لسنة . 1973

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اسمائهم ادناه والساكنني يف العناوين املؤرشة ازائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة ازاء اسم كل منكم من
من قانون العقوبات العس�كري وقانون العقوبات رقم 111لس�نة  1969يف القضايا املؤرشة ازاء اسمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول
لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل عىل ان تحرضوا امام املحكمة العس�كرية يف االنبار خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا
االعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا واعطاء الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عليكم والزام
كل شخص يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا للمادة (  ) 81من قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكرية
رقم  30لسنة . 2007
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دوبوفوار وجه ًا لوجه مع �شارتر:

هازل رويل
ترجمة حممد حنانا

احلياة بوصفها نزهة فلسفية

ذهبا إىل املطاعم الرخيص�ة ،تناوال القريدس
املش�وي والزيتون األس�ود وآيس كري�م الدراق؛
جلس�ا يف املقاهي حي�ث تحدث العمال بنش�اط
عن ثورة  1968الوش�يكة ،هك�ذا حافظ كل من
س�ارتر ودوبوف�وار ع�ى تل�ك الحري�ة الفردية
املطلقة يف عيش الحياة كنزهة زمنية تش�اركاها
يف ظمئهما للمطلق؛ فبع�د نهاية الحرب العاملية
الثاني�ة تب�وأ كل منهم�ا مكانة عالي�ة كزوجني
م�ن أزواج العال�م األس�طوريني ،وكمفكري�ن
حرين ومثقف�ني ملتزمني كتب�ا يف جميع األنواع
األدبي�ة ،من مرسح ورواية ودراس�ات فلس�فية
وقصص رحالت وس�رة ذاتية ومذكرات وتراجم
ّ
لتش�كل رواية سارتر األوىل «الغثيان»
وصحافة،
حدثا يف عام الرواية الفرنسية املعارصة ،ولتغدو
مرسحيات�ه الع�ر حدي�ث املوس�م املرسحي يف
باري�س ،فيما ملع�ت دوبوفوار بمؤلفها الش�هر
«الجنس اآلخر» ككاتبة اس�تحرضت بمذكراتها
وبروايته�ا «املندري�ن» أوروبا بع�د الحرب ،فإىل
جانب دراسات سارتر الفلسفية سجلت رفيقته
مجلداته�ا األربعة يف أجمل كت�اب مذكرات حول
رحلتها إىل الصني «املس�رة الطويلة» ،وكتابا ً عن
موت أمها «موت س�هل جداً» ،وآخر عن سنوات
س�ارتر األخرة س�يحمل اس�م «الوداع» كعنوان
مؤثر عن عالقتها بصاحب «الوجود والعدم».
مثلما كان صاحب «نقد الفكر الديالكتيكي»
الشخصية الجوهرية يف كتابتها ،كانت دوبوفوار
كاتبة سرته وسرة صديقاته ،ففي كتابتها عن
حياتها كتبت عنه أيضا ً وقد ش�جعها سارتر عى
ذلك ،بوصفهم�ا وجوديني؛ أما أن ش�خصيتهما
ليس�تا أكثر أو أقل م�ن مجم�وع أفعالهما ،فلم
يتوقف�ا يف عالقتهما عن العي�ش ككاتبني عالجا
مس�ائل علم األخالق ومذاهبه ،فمنذ البداية كانا
منش�غلني بالحري�ة الفردية ،ينتق�دان فيما بعد
وبش�دة ،تلك الفرتة املبكرة الطويلة من عمرهما

التي نظرا إليها كفرتة الشباب غر املسؤولة .لقد
جعلتهما الحرب مدركني للتاريخ بش�كل أفضل؛
ليؤسسا معا ً عام  1945مجلة «األزمنة الحديثة»
الت�ي كان لها أثر كبر يف فرنس�ا وأوروبا وحتى
يف بلدان العالم الثالث ،فس�ارتر املدافع املتحمس
ع�ن الس�الم يف العال�م عن االش�رتاكية تمس�ك
بالشيوعية كمسألة شغلت مثقفي الخمسينيات
والستينيات من القرن الفائت ،ليقف مع صديقة
عم�ره ب�كل ش�جاعة ض�د الح�رب الجزائري�ة
والح�رب الفيتنامية جنب�ا ً إىل جنب مع أطروحة
دوبوف�وار األدبية كنص مؤس�س لثورة النس�اء
الحديثة.
نتعرف أكث�ر عى حياة رجل وام�رأة «كتاب:
وجه�ا ً لوجه -صادر حديثا ً عن الهيئة الس�ورية
للكت�اب» نجح�ا يف تحوي�ل الحي�اة إىل رسد ،تلك
املتعة الحسية الشهوانية كمهووسني بما يدعوه
سارتر«وهم السرة» مجسدين فكرتهما القائلة:
«إن الحي�اة املعيش�ة يمك�ن أن تماث�ل الحي�اة
امل�رسودة ،فال أرسار ،لك�ون االحتفاظ باألرسار
كان بنظرهما أثرا ً من آثار نفاق الربجوازية».
هكذا يقدم الكت�اب الذي ألفته «هازل رويل»،
منش�ورات «الهيئ�ة العام�ة الس�ورية للكتاب-
ترجم�ة محمد حنان�ا» الكثر مم�ا يثر فضول
القارئ نحو حياة هذا الثنائي النجم الذي برع يف
تحويل الشخيص الدفني إىل إرث إنساني عمومي،
فقد كان سارتر يؤمن بشدة أن املرء يمكنه بقوة
اإلرادة أن يتج�اوز كل العواط�ف واإلزعاج�ات،
وبالنس�بة إليه ،ف�إن الدموع والحال�ة العصبية
السيئة هي ضعف .حتى دوار البحر كان ضعفاً:
«نحن كائنات ح�رة ويمكننا أن نختار» فلم يو ِل
صاح�ب مرسحي�ة «الذب�اب» أهمي�ة للوظائف
الفيزيولوجية وال لتكي�ف الفيزيولوجي ،يف حني
مض�ت دوبوف�وار -املعرضة ل�دوار البحر وذرف
الدم�وع -م�ع وجودي�ة س�ارتر املتطرف�ة نحو

اعتب�ار «الجحيم هو اآلخر» .لق�د كانا وقت ذاك
يف رشخ الش�باب ،ويف صح�ة جي�دة ،م�ع وفرة
من الوق�ت وامل�ال الكافيني لفعل م�ا يريدانه يف
حياتيهما كفيلس�وفني يقيّمان العالم من خالل
نظرة موضوعية.
أنفقت دوبوفوار عم�را ً وهي تالحظ كم كان
س�هالً عى النس�اء أن يحرن س�ارتر يف زاوية
«ضم�ره املذنب» فم�ع أنه كان يكره مش�اهد
الغ�رة تج�اه رجال يرتص�دن دوبوف�وار ،إال أن
َّ
«نس�اءه» َّ
يس�كن عى بعد ع�ر دقائق من
كن
ً
بيته .كان نادرا أن تجتم�ع الواحدة مع األخرى،
له�ذا لم تع�رف أي واحدة منه�ن الحقيقة حول
حياته ،فحني كان يميض الوقت مع أخريات كان
يحتج دائما ً لغرهن بقوله« :ألم أقل لكِ منذ البداية

لحرك�ة نس�وية رفع�ت دوبوف�وار رايتها ،حيث
كان اإلجه�اض ال ي�زال غ�ر قانوني يف فرنس�ا
الكاثوليكية ،لكن وباجتماع مجموعة من النساء
الناش�طات املعروفات ت�م إصدار بي�ان ال�343
الشهر يف  5نيسان  1971نرته صحيفة «نوفيل
أوبرسفات�ور» طالبن املوقعات عليه باس�تخدام
وس�ائل منع الحم�ل الرعية وجع�ل اإلجهاض
قانوني�اً ،م�ا أثار وقته�ا فضيحة ك�ربى ،فألول
م�رة ُتذكر كلمة إجهاض يف الرادي�و والتلفزيون
الفرنس�يني ،ولينع�ت املحافظ�ون صاحب�ات
البي�ان بالبغايا ،إال أن ذلك كان خطوة نحو جعل
اإلجهاض قانونيا ً يف بالد بلزاك عام .1975
جه� ٌد أبلته الكاتبة بالتوازي مع كتب س�وف
تث�ر ش�كيمة النق�اد ،فف�ي مؤلفه�ا «ق�دوم

واليأس كانت
د و بو ف�و ا ر
تتع�رض ل�ه
ط�وال حياته�ا
رغ�م أك�داس الكت�ب
الت�ي كان�ت تكتبه�ا ع�ن
س�ارتر املنش�غل بوجوديت�ه
وبنس�اء أخري�ات ،لتكتش�ف أن خوفها
م�ن الوح�دة وفق�دان الح�ب كان أق�ل
بكث�ر مم�ا وصفت�ه ب�أس�وأ كاب�وس،
أال وه�و :موت س�ارتر .فلقد أس�اء ه�ذا األخر
بتهور لجس�ده ،متسببا ً خس�ائر فادحة ،ليصل
إىل حال�ة من العمى والهذيان وارتفاع الس�كر يف
الدم بس�بب إفراطه بتدخ�ني ورشب الكحول ،إال

�شعر

يــوم بـسـفح الـدير ال أنـساه
الأمري اأبو فرا�س احلمداين

أن�ه ينبغي ّ
عيل أن أميض وقتا ً مع س�يمون؟»...
ً
ً
مفارقات كانت دائما تضع الرفيقني وجها لوجه
مع فكرتهما األوىل عن الكتابة بوصفها «شفافية
النهائية نحو الذات» س�واء يف لحظات خلودهما
إىل الكتاب�ة ،أو حت�ى يف أس�فارهما الكثرة التي
تعرف�ا فيه�ا إىل جمهورهم�ا عرب العال�م ،ففي
ع�ام  1965بعد ترجمة كتاب «الجنس اآلخر» إىل
الياباني�ة ،ذهب�ا إىل طوكيو ،متنقل�ني من مكان
إىل آخر ،ليلقيا العدي�د من املحارضات ،متحدثني
فيها لحشود من الصحفيني واملثقفني اليسارين،
ّ
معربين عن احتجاجهما عى الحرب الفيتنامية،
حي�ث قامت دوبوفوار كعادتها بالبحث عن كتب
ح�ول الياب�ان ،بينما ّ
فض�ل س�ارتر يف محاولته
لفه�م الثقاف�ة الياباني�ة ،التعرف عى عش�يقة
جديدة ،لتغدو «توميكو أسابوكي ،املرأة الضئيلة
واملجاملة والشغوفة ،حبيبة ومرتجمة شخصية
لس�ارتر ،وتعل�ق دوبوف�وار ع�ى ه�ذه العالقة
بقوله�ا« :يف كل رحل�ة قمت بها أو س�تقوم بها
يكون هن�اك امرأة تتحول ألجلك لتصبح جس�دا ً
للبلد».
س�يكون عام  1970عاما ً حاس�ما ً بالنس�بة

ي��وم ب�س�فح ال�دير ال أن�ساه

أرع�ى ل�ه ده�ري ال�ذي أوالهئ ه

ي�وم ع�مرت ال�عمر ف�يه بفتية

م�ن ن�ورهم أخ�ذ ال�زمان بهاه

ف�ك�أن ع� ّزتهم ض�ياء ن�هاره

وك��أن أوج�ههم ن�جوم دج�اه

وم�هفهف ل�لغصن ح�سن قوامه

وال�ظ�بي م�نه إذا رن�ا ع�يناه

ن�ازع�ته ك�أسا ك�أن ض�ياءها

ل�ما ت�ب ّدت ف�ي ال�ظالم ض�ياه

ف�ي ل�يلة ح�سنت ب�ود وصاله

ف�ك�أنها م��ن ح�س�نه إي�اه

ف�ك�أنما ف�ي�ه ال�ثريا إذ ب�دت

ك�ف ي�شر ال�ى ال�ذي ي�هواه

وال�بدر م�نتصف ال�ضياء كأنه

م�ت�بسم ب�ال�كف ي�سرت ف�اه

ظ�بي ل�و أن ال�فكر م� ّر بخده

م�ن دون ل�حظة ن�اظر أدم�اه

ف�حرمت قرب الوصل منه مثل ما

ح�رم ال�حسني ال�ماء وهو يراه

واح�تز رأس�ا ط�املا من حجره

أدن�ت�ه ك�ف�ا ج��ده وي��داه

ي��وم ب�ع�ني الله ك�ان وان�ما

ي�م�يل ل�ظ�لم ال�ظ�املني الله

ي�وم ع�ليه تغرت شمس الضحى

وب�كت دم�ا م�ما رأت�ه س�ماه

ال ع�ذر ف�يه ل�مهجة ل�م تنفطر

أو ذي ب�كاء ل�م ت�فض ع�يناه

ت�ب�ا ً ل�ق�وم ت�ابعوا أه�واءهم

متابعة :اليا�س توما

ف�ي�ما ي�س�وءهم غ�دا ع�قباه

ات�راهم ل�م ي�سمعوا م�ا خصه

ف�ي�ه ال�نبي م�ن ال�مقال اب�اه

اذ ق�ال ي�وم غ�دير خ�م م�علنا

م�ن ك�نت م�واله ف�ذا م�واله

ه��ذي وص�يته ال�يه ف�افهموا

ي�ا م�ن ي�قول ب�أن م�ا أوصاه

واق�روا م�ن القرآن ما يف فضله

وت�أم�لوه واع�رف�وا ف�ح�واه

ل�و ل�م ت�ن ّزل فيه إال (هل أتى)

م��ن دون ك��ل م�ن ّزل ل�كفاه

مَ �ن كان أول مَ ن حوى القرآن من

ل�ف�ظ ال�ن�بي ون�طقه وت�اله

مَ ن كان صاحب فتح خيرب من رمى

ب�ال�كف م�ن�ه ب�اب�ه ودح�اه

مَ ن عاضد املختار من دون الورى

مَ ��ن آزر ال�مختار م�ن آخ�اه

مَ �ن خ�صه جربيل من رب العال

ب�ت�حية م��ن رب��ه وح�باه

أظ�ن�ن�تم أن ت�ق�ت�لوا أوالده

وي�ظ�لكم ي��وم ال�معاد ل�واه

ق�رر اتحاد املخرجني األمريكيني تكريم
املخرج األمريكي من اصل تشيكي ميلوش
فورمان م�ن خالل منحه أعى جائزة لديه
وهي جائزة العمل الحياتي وذلك يف الثاني
من شباط فرباير القادم.
وأكد رئيس اتحاد املخرجني األمريكيني
تيل�ور هيس�كفورد ب�ان فورم�ان ه�و "
واحد من اكرب مخرج�ي حقبتنا وانه يجد
دائم�ا يف أي موضوع يرك�ز عليه وأي نوع
فن�ي يختاره ش�مولية وعمومية التجربة
البري�ة وبالت�ايل يمكنن�ا م�ن معرف�ة
أنفس�نا يف الكفاح من اج�ل التعبر الحر
ومن اجل تقرير املص�ر الذي يتم عرضه
عى الشاشة الفضية".
ويتواجد اتح�اد املخرجني األمريكيني
من�ذ  76عام�ا ويف العام القادم س�ينظم
االحتف�ال الخام�س والس�تني لتوزي�ع
جوائ�زه ملخرج الع�ام أما جوائ�زه التي
منحها للمخرجني ع�ن أعمالهم الحياتية
فق�د بلغ�ت  33جائ�زة وكان أخر محرج
يكرم بها هو املخرج نورمان جيويس�ون
يف عام .2010
وكان ع�دة مخرج�ني عامليني بارزين
قد حص�ول عى جوائ�ز تقديرية من هذا
االتح�اد منه�م الفريد هيتش�كوك وبييل
ويلدي�ر واك�را كوروس�اوا وفرانس�يس
ف�ورد وس�تيفن س�بيلبرغ ومارت�ني
سكورسيس.
اش�تهر ميلوش فورم�ان الذي احتفل
ه�ذا الصي�ف بالعي�د الثمان�ني مليالده يف
الستينات يف بلده األصيل تشيكوسلوفاكيا

أو ت�ربوا م�ن ح�وضه بيمينه

كأسا وق�د رشب الحسني دماه

أن�س�يتم ي��وم ال�كساء وان�ه

م�من ح�واه م�ع ال�نبي ك�ساه

ي��ا رب ان��ي م�هتد ب�هداهم

ال اه�تدي ي�وم ال�هدى ب�سواه

اه�وى ال�ذي ي�هوى النبي وآله

أب��دا واش�نأ ك�ل مَ �ن ي�شناه

م�ذ ق�ال ق�بيل يف قريض قائل

وي�ل ل�مى ش�فعاؤه خ�صماه

الش�يخوخة»  ،1967درس�ت دوبوف�وار خريف
العمر البري من الناحية البيولوجية والتاريخية،
ً
محققة عرات الزيارات لدور املس�نني ،مسجلة
مذكراته�م حول ش�يخوختهم .ففي حني أجمع
النق�اد ع�ى أن كت�اب دو بوفوار غن�ي وواضح
وأش�به برواية ،أش�اروا إىل أنها اصطدمت ثانية
باملحظور االجتماعي ،لكن الكتاب يف الوقت ذاته
وبع�د ترجمت�ه إىل االنكليزي�ة ع�ام  1972انتقد
نق�دا ً الذع�ا ً يف صحيف�ة «لوس أنجل�وس تايم»،
فقد كتب نيلس�ون ألغرين يقول« :لقد أخذت دو
بوفوار دور عاملة اجتماع عن غر قصد يف كتابها
ً
فع�ال من الذي
(أمري�كا يوما ً بع�د يوم) وأعجب
يقوم بتلقينها .أرجو أال يكون سارتر»!.
يف هذا الوقت أنهى س�ارتر بعد عر س�نوات
من العمل مؤلفه الضخم عن فلوبر تحت عنوان
«أبله العائلة» تناول فيه فلوبر يف الستة وثالثني
عاما ً األوىل من حياته ،وليحقق عرب أربعة مجلدات
رشح عن حياة هذا الكاتب؛ والسيما رواية فلوبر
الش�هرة «مدام بوفاري» .كتاب س�يغمر سارتر
بسعادة بالغة بعد وصول أول نسخة إىل يده عن
دار غاليمار ،س�يقابل ذلك ش�عور خانق بالقلق

أن دوبوفوار ل�م تتخل عنه حتى اللحظة األخرة
م�ن حياته ،والتي حاول فيه�ا مواجهة البنيوية
كموضة فكرية جديدة حمل رايتها كل من دولوز
وفوكو ،ففي ع�ام ّ 1974
وقع س�ارتر عقدا ً مع
التلفزي�ون الوطن�ي لكتابة ع�رة برامج حول
صلته بالتاريخ الفرنيس يف القرن العرين وذلك
بالتعاون مع بير فيكتور .ليتعرف س�ارتر فيما
بعد عى فرانس�واز س�اغان؛ الروائية الفرنسية
التي أحبت�ه كاتبا ً وإنس�انا ً دافع ع�ن الضعفاء
واملظلوم�ني ،ليلتقي بصاحبة «صباح الخر أيها
الح�زن» مصطحب�ا ً إياه�ا إىل املطاع�م الفخمة
ولتصب�ح بمثاب�ة امل�رأة الثاني�ة يف حياته ،حتى
إنه كان يدعوها ب�«الش�يطانة لييل» .كان يقول
لها« :هل تعلمني يا طفلتي أن َّ
لدي تسع نساء يف
حياتي ماعدا دو بوفوار؟»
كان�ت الس�نوات الخم�س األخرة م�ن حياة
س�ارتر ش�اقة وعس�رة بالنس�بة لبوفوار ،فلم
تكن تتحمل رؤيته كرجل أعمى يفرط يف الراب
والنس�اء والس�جائر ،إىل أن حان�ت تل�ك اللحظة
الت�ي ش�هدتها يف  13نيس�ان  1980يف غرف�ة
العناي�ة املش�ددة واقفة أم�ام رسيره وس�ارتر

يمسك بمعصمها وعيناه مغلقتان« :أحبك كثرا ً
ً
نائمة إىل
عزيزتي بوفوار» لتودعه مرة وإىل األبد،
جانب�ه يف رسي�ره األخر رغم تحذي�رات األطباء
م�ن خطر انتقال الغرغرينا التي أصابت س�اقيه
إليه�ا .أحداث س�وف تدونها بوف�وار يف كتاب لن
يقرأه حمل عنوانا ً مؤثراً« :وداع سارتر».
بن�ت بوفوار ه�ذا الكتاب ع�ى مذكراتها يف
ً
واصفة وداعها املطوّل
الس�نوات العر األخرة،
للرج�ل الذي أحبته ،ولم تغ�ا ِل يف العاطفة ،فلقد
صورت تدهور س�ارتر الجسدي إال أن إصدارها
للكتاب أثار ضجة نقدية عارمة ،ففي عام 1981
نرت صحيفة ليبراسيون رسالة مفتوحة من
إحدى عشيقات سارتر إىل سيمون دوبوفوار جاء
فيه�ا« :كان س�ارتر ميتا ً تماما ً بنظ�ركِ حينئذٍ،
ويب�دو أنك انته�زت الفرصة بقس�وة وتصميم،
ووطئ�ت عى وجوه الناس الذي�ن أحبهم بهدف
نزع مصداقية املقاب�الت التي كانت تجري بينك
وب�ني «بين�ي ليفي» يف الش�قة التي م�ات فيها
س�ارتر ،مع أنه كان يقظا ً تمام�اً ،فعليا ً لم يعد
يرى ش�يئا ً قد كانت صحته متدهورة ،لكنه كان
يسمع ويفكر .لقد عامل ِته كإنسان ميت».
لم ت�رد دو بوفوار وقتها عى هذه الرس�الة
املفتوح�ة ،إال أنه�ا وبع�د س�نتني قام�ت بنر
رس�ائل سارتر التي كتبها لها عى مدى سنوات،
قائل�ة ألصدقائه�ا« :إن كل من يقرأ رس�ائله يل
ُ
عني�ت له» .الحقيق�ة لقد أخفت
س�يعرف ماذا
دو بوفوار الكثر من أس�ماء األشخاص يف نص
الرس�ائل التي نرتها لكن حرصها الشديد عى
ق�ول الحقيقة جعلها تودع الرس�ائل األصلية يف
املكتب�ة الوطني�ة الفرنس�ية .حتى ق�ام النارش
روبرت غاليمار بنر «الرسائل» عام  1990بعد
ً
صدمة
أربع سنوات عى موتها ،ليرتك هذا الكتاب
ً
هائلة عند القراء حول «الش�فافية الس�ارترية»
لكن�ه يف الوقت ذاته أوضح ذلك البعد الش�هواني
املدمر بني رج�ل وامرأة يخ�ربان بعضهما بعضا ً
أدق تفاصيل حياتهما الحميمية عى الورق ،فهنا
ً
رج�ال ضئيل الجس�م وقبيحاً ،يملك
كان س�ارتر
بع�ض املالبس وغلي�ون وقلم حرب ويب�دو أنه لم
يكن يهتم بيشء س�وى التفكر والكتابة والحب،
وهنا كانت دو بوفوار التي عاشت حياتها بحرية
تتمتع بذكاء المع وبش�غف ال ينضب للحياة ،إىل
أن توفيت يف  14نيس�ان  1986بسبب استسقاء
رئ�وي .وليصاح�ب جثمانها نحو خمس�ة آالف
ش�خص ويدف�ن رماده�ا يف ق�رب إىل جان�ب قرب
س�ارتر .نهاي�ة يمكن تلخيصه�ا يف جملة كتبها
بابلو نرودا نقتطفها هنا من كتابه «مئة سوناتة
حب ملاتيلدا» والتي يقول فيها الش�اعر التشييل:
«جسدان مقهوران بعسل واحد» ربما يلتقي مع
نص رسالة كتبها س�ارتر إىل بوفوار( :ثمة يشء
واحد لم يتغر وال يمكن أن يتغر ،وهو أنه مهما
ُ
أصبحت ،سأصبح ُه معكِ )
حدث ومهما

متابعات

تكريم ميلوش فورمان من قبل املخرجني األمريكيني
عندما أنجز العديد من األفالم من اشهرها
فيلم حب امرأة ش�قراء وفيلم إنها تحرتق
لعبتي أما بع�د هجرته إىل الواليات املتحدة
فق�د اخرج العديد من األفالم الناجحة من
اشهرها فيلم " اماديوس " وفيلم التحليق
فوق عش الورور حيث حصل عليهما عى
جائزتي اوس�كار أما األف�الم التي أنجزها
عموما فقد حصلت عى  13جائزة اوسكار
منها فيلم اماديوس الذي عرض فيه بشكل
مبدع حياة املوسيقار املبدع موزارت والذي
حصل مقابله عى  8جوائز اوسكار.

وينحدر ميلوش فورمان من أب يهودي
وأم مسيحية وقد تويف والده يف معسكرات
االعتق�ال النازي�ة خ�الل الح�رب العاملية
الثاني�ة وبع�د الحرب درس يف مدرس�ة يف
مدينة بودبراد إىل جانب الرئيس التشيكي
السابق فاتس�الف هافل ثم درس اإلخراج
يف أكاديمية العلوم املرسحية يف براغ.
وق�د اعت�رب بأفالم�ه الت�ي أنجزها يف
تشيكوس�لوفاكيا يف الستينيات من القرن
املايض بأنه ينتم�ي إىل املوجة الجديدة من
الس�ينما التشيكوسلوفاكية وعندما جرى

تدخل حلف وارس�و إلجهاض حركة ربيع
براغ يف عام  1968وقع يف باريس عى عقد
إلنتاج فيلمه األمريك�ي األول ثم انتهى به
األم�ر إىل البق�اء يف الوالي�ات املتحدة حيث
عمل مخرج�ا وكاتب س�يناريو وأس�تاذا
جامعيا يف جامعة كولومبيا.
وقد فاز فيلمه " العالم ضد الري فلينت
" بجائ�زة مهرجان برلني الس�ينمائي ثم
كرمته السينما التشيكية من خالل منحه
جائ�زة كرة من الكريس�تال يف عام 1997
تقديرا لعمله السينمائي الحياتي.

فنــــون

العدد ( )397اخلميس

kbalpaper.net

عيل جابر" :رس القوارير" بوابتي إىل السينام
أجرى الحوار /سعدون شفيق سعيد

ّ
يطل النجم الكوميدي عيل جابر للمرة األوىل يف الس�ينما من
خ�الل فيلم (رس القوارير) ،بحس�ب ما كش�ف جابر خالل
مقابل�ة مع (املس�تقبل العراق�ي)  ،وق�ال إن الفيلم "تدور
أحداثه يف خمس�ينات القرن املايض يف ريف جنوب العراق...
وهو سيناريو واخراج د .عيل حنون وتأليف ستار البيضاني
وهو عمل مشرتك مع دول الجوار" يف ما ييل نص الحوار:
* كيف يحلو لك أن تقدم نفسك؟
 أنا الفنان عيل جاب�ر ..عملت يف املرسح أعماال جماهرييةكث�رية ،ويل حض�ور كب�ري وتواص�ل دائ�م م�ع الجمهور يف
التلفزيون.
* متى تكره الفن؟
� الف�ن ال يمك�ن أن نكره�ه ألن به وإلي�ه نلجأ ملحاربة
الفاس�دين املجرم�ن الذين يش�وهون الحي�اة ..وهناك
مقول�ة نؤم�ن بها وه�ي انك حينم�ا تقع يف مش�كلة ال
تذه�ب إىل الجه�ات املعني�ة كي تق�دم لها ش�كواك ...بل
اذهب إىل املرسح ،إىل اللوحة ،إىل املوسيقى ،إىل الدراما ..ألن
من خالله�ا تتبن مظلوميتك من خالل ط�رح الفكرة التي
توصلك إىل الحقيقة.
* إىل أين يأخذك الطموح؟
 أن نص�ل اىل ض�وء بعيد ..وض�وء امن ..وض�وء به مكانةعالي�ة ..وعلي�ك ان تعد الع�دة كي تتنافس ..وليس بش�كل
مح�يل ..ولي�س بش�كل عرب�ي ..وإنما بش�كل إنس�اني...
وبشكل مقنع لآلخرين.
* برأي�ك ،كيف يت�م االنتقال يف الفن م�ن املحلية إىل العربية
والعاملية؟
� الحال�ة هذه ال تخص الفن�ان ..بل تخص املنتج ورشكات
اإلنتاج والتس�ويق ،وكمث�ال انه عندما تم عرض مسلس�ل
(ع�زوز وتم�ارة) ع�ىل محط�ات عربي�ة محرتم�ة ومهمة
بالوط�ن العربي ...قالوا إن ه�ذا العمل ليس عراقيا ..وليس
عربيا ..انه عمل يحمل س�مات األعم�ال العاملية املتميزة...
وه�ذا دليل واضح عىل أننا بإمكاننا تس�ويق أعمالنا لنكون
منافس�ن لألعمال العربي�ة األخرى كالس�ورية والخليجية

واملرصية.
* ومن كان معك يف مسلسل (عزوز وتماره)؟
 ش�اركتني يف البطولة زميلتي الفنانة املحرتمة آالء حسنويف جزئي املسلس�ل ..علم�ا بان التأليف واإلخراج ألس�امة
الرشقي وعمار رضوان.
* وهل جاء مسلس�ل (ع�زوز وتمارة) بع�د اعرتافك بخطأ
املشاركة يف مسلسل (أمان أمان)؟
 أن�ا تحدثت عن هذا املوضوع يف حين�ه ...وهو عمل مرَّ...وأكيد أن القابل سيكون أفضل.
* كيف تجد نفسك ممثال

كوميديا؟
 ّلدي (كرك�رت) كوميدي خاص ،ولدي قراءتي
وطريقت�ي يف التضم�ن والنقد من دون أن اجرح او أس�يئ
إىل اح�د ..ول�دي (الكارزما) املقبولة ل�دى جمهوري ،وخفة
الظل.
*وما الذي تقوله للذين يسيئون ألبناء الريف؟
 املجتمع العراقي مجتمع متنوع ...واملجتمع الريفي ينتمياىل ج�ذور لها قيم ولها مبادئ وله�ا أعراف ...وباإلمكان ان
نقدم ش�خصية كوميدية من خالل ه�ذا املجتمع الريفي...
الن (اللهج�ة) و(الكركرت) يكونان حارضي�ن وجاهزين...
رشط ان ال ن�يسء ملجتم�ع أو رشيحة عريق�ة مثل املجتمع
الريفي ...وس�بق لن�ا ان قدمنا أعماال كث�رية وبها كوميديا

جمهول ينتقم من شذى حسون
أصيبت الفنانة شذى حسون بصدمة كبرية بعدما قام مجهول بترسيب أغنيتها الجديدة التي تحمل
اسم “الهواوي” وطرحها عرب اإلنرتنت قبل أن تنتهي من عملية املكساج.
نجمة س�تار أكاديمي ،أكدت أنها س�تقوم بمقاضاة من وصفته باملجرم وكتبت عىل موقع “تويرت”:
“م�ن املجرم اليل رسب أغنيتي الجديدة الهواوي بعد حتى م�ا خلصنا امليكس ،والله عيب كل هالتعب
يروح هدر ..ال حول و ال قوة إال بالله”!
واالغنية كلمات ّ
الش�اعر أسري الرياض .واختارت حس�ون هذه األغنية لطرحها بتاريخ 2012-12-12
ً
ّ
لك�ي ال تطيل غيبتها عن الجمهور الذي يطالبها باإلصدارات الجديدة وخصوصا بعد النجاح الكبري الذي
ّ
حققته أغنيتها األخرية "يا وفاك".
ّ
ّ
من جانب آخر ،س�تحيي ش�ذى عدة حفالت هذا الش�هر يف جولة خليجيّة ما بن دبي وأبوظبي والدوحة
وتختمه�ا بالكوي�ت ،ث ّم تعود مرّة أخ�رى إىل دبي لتحيي حفالً غنائيا ً كبريا ً ضمن فعاليات اس�تقبال العام
الجديد وهو من تنظيم قسم الحفالت يف رشكة "روتانا".

عادل إمام يف أربيل ونارص الدين يف بغداد
وصل الفنان املرصي الكبري عادل إمام ،ظهر امس إىل أربيل يف زيارة تس�تمر لثالثة أيام لغرض تكريمه من
قبل اقليم كردستان ،ولقاء الشخصيات الثقافية والفنية الكردستانية.
ونقلت وس�ائل إعالم إن الفنان عادل امام ونجله رامي ومدير اعماله وصلوا اىل مدينة اربيل ظهر أمس
لتكريمهم�ا من قبل اإلقليم ،مش�رية اىل ان امام س�يبقى يف كردس�تان ملدة ثالثة ايام ،حيث س�يلتقي
خاللها العديد من الشخصيات السياسية والفنية.
وأضافت "س�يقام حفل كبري عىل رشف النجم تكريما ملش�واره الكبري ومسلس�ل "ناجي عطا الله"
ال�ذي ص�ور جزءا كبريا من أحداثه يف أربي�ل ،مبينة "أن مجموعة قنوات العادل الفضائية ،برئاس�ة
رشدي سعيد الجاف هي من ستنظم حفل التكريم.
وكان الزعيم أعرب عن س�عادته بهذا التكريم قائال “أقدر تكريمي من دولة بحجم
العراق مؤكدا أن الس�بب الرئييس لذهابه إىل التكريم هو دعم
دول�ة بحجم وتاري�خ العراق ملا م�رت وتمر به من
أزمات".
ويف جه�ة أخرى وص�ل املخرج العرب�ي ايمن نارص
الدي�ن للبدء بمش�اريع تلفزيونية يف الف�رتة القادمة
واولها مسلسل يحمل عنوان (الشيطان يف قلب امرأة)
تألي�ف عب�اس الن�ارص وانت�اج رشكة فن�ون الرشق
االوس�ط..ومن املقرر ان يبدأ املخرج مجموعة لقاءات
تمهيدا ً للبدء بتصوير العمل قريباً.

تشكييل :الفنون فردية بعد
غياب اجلامعات والفرق
ن�وه الفنان التش�كييل رشحبيل ال�دوري ،بتح�ول الفنون إىل
عملية فردية بعد أن كانت تعتمد عىل الجماعات والفرق الفنية.
وق�ال الدوري لوكالة انب�اء محلية أمس األربعاء :إن العمل الف�ردي يملك خصوصية وال
يعني وجوده أو انتش�اره جانبا ً سلبياً ،لكن غياب الجماعات يف الفنون التشكيلية وغياب
الفرق املوسيقية يف الغناء أضعف االحتكاك باإلبداعات الجديدة رغم رواجها اآلن يف أوربا.
وأض�اف :ص�ار من الصعوبة اتف�اق فنانن أو أكثر عىل أقامة معارض تش�كليه مش�رتكة،
وانترشت وش�اعت املعارض الشخصية ،كاش�فا ً عن وجود نية له مع مجموعة من الفنانن
التشكيلن لتأسيس جماعة فنية جديدة.

شبيهة إليسا تظهر عىل الساحة :من األمجل؟

يخلق من الش�به أربعن ،لكن إليس�ا حتى اآلن لم ير جمهورها شبيها ً لها سوى واحدة فقط،
بعد أن انترشت عرب مواقع التواصل االجتماعي ،صورة مثرية للجدل تظهر فتاة أطلقت عليها
تسمية “شبيهة إليسا”.
الص�ورة جذب�ت مئ�ات التعليقات الت�ي ذهب�ت إىل املقارن�ة بينها وبن ش�خصية
إليس�ا الحقيقية ،وب�ن معجب ومعارض ،انهالت النقاش�ات
والج�داالت ح�ول ما يميّز إليس�ا عن ش�بيهتها،
وبالعك�س أيضاً .وبينما رف�ض بعض املتعصبن
للنجمة اللبنانية املقارنة من أساسها.
رأى آخرون ّ
أن “الشبيهة” تمتاز بالجمال الطبيعي
بعيدا ً عن أي عملية تجميل بخالف النجمة اللبنانية،
خصوصا ً ّأنها أصغر سنا ً ووهجاً.
من جه�ة أخ�رى ،رفض الفن�ان امل�رصي أحمد عز
عرضا مغريا من املطربة اللبنانية إليسا ،حيث طلبت
من�ه الظه�ور معه�ا كمودي�ل يف فيديو كلي�ب أغنية
ألبومها الجديد «أسعد واحدة».
إليس�ا لم تيأس ولم تستسلم لرفض عز للظهور معها،
واتصل�ت به وطلب�ت منه الحضور إىل ب�ريوت ألنها تريد
أن تجدد عرضها عليه ،مؤك�دة تقديرها للتعاون والعمل
معه ،وأن األمر لن يستغرق منه إال  24ساعة ومن ثم يعود
لتصوير فيلمه الجديد «الحفلة».
أن أخربته
ولك�ن عز للمرة الثانية رفض عرض إليس�ا واعتذر لها بعد
أن رشك�ة روتانا تعرض عليه  80ألف دوالرً ،
ليس له عالق�ة بقيمة العرض
الفتا إىل أن األمر
ولكنه يرفض أن يعود للعمل كموديل بعد أن وصل ملكانة كبرية بن الجمهور.

كشفت عارضة األزياء ميرندا كير
نصائح جدتها إلبقاء زوج النجمة
سعيدا.
زوجا
أورالندو بلوم ً
ً
قالــت العارضــة االســترالية في
برنامــج "The Late Late
":"Showجدتــي كانــت تقول
لــي ،الرجــال بصريــون للغايــة،
لذلك ال تنسي ذلك ،ضعي القليل
من مســاحيق التجميل ،وارتدي
مالبــس جميلة ،وســوف تبقين
على زوجك".

ولكنها بعيدة عن البيئة الريفية ..وكمثال ش�خصية الفنان
الراح�ل طال�ب الفراتي ...يف مرسحي�ة (املحطة) حيث قدم
من خاللها شخصية ريفية كوميدية ..ولكنه لم يكن مسيئا
إىل مجتمعه الريفي ..وكذلك الفنان قاس�م املالك ..الذي قدم
لنا شخصية (عذافة) يف جوارس جرف امللح.
*هل تحب نفسك؟
� ح�ب الذات يعن�ي حب الكرامة ..حب م�ا منحني الله من
جس�د وروح وهي نعمة وبالتايل عليك ان تحافظ عىل هذه
النعمة من الزوال وبالشكر تدوم النعم.
* ومتى تكره نفسك؟
� برصاحة عندما اخطأ بحق اآلخرين ...وعندما أجامل عىل
حس�اب نفيس ..لكنني افرح كثريا باالعتذار إىل من أس�أت
الي�ه واىل نف�يس ...الن ه�ذا االعت�ذار هو تج�اوز خطأ...
ووضع اليد عىل الصواب..
*ما الذي يقوله اإلنسان عيل إىل الفنان جابر؟
 اق�ول له انك يف الطريق الصحي�ح ومازلت يف البداية...وكلم�ا كن�ت متواضعا وكلم�ا كنت متأني�ا ..كلما كنت
حارضا يف الروح والعقل والجس�د ..وعندما س�تواصل
املس�رية الن املس�ري طويل جدا ...وان اي نجاح تحققه
يعني انك يف الطريق الصحيح.
* آخر عمل مرسحي كنت عنده؟
� مرسحية (امريكان يف البستان) قدمناها يف سوريا تناولت
الوضع بعد األحداث .وال جديد مرسحيا.
*ويف التلفزيون؟
� (بلوتوث) ..مع ش�يماء رعد وإخ�راج التفات عزيز .ولدي
عم�ل يف طور االتف�اق م�ع العراقية إىل جان�ب تواصيل مع
برنامج (كاريكاتري) للدكتور عيل حنون.
* هل من جديد آخر؟
 ألول م�رة سأش�ارك يف فيل�م روائ�ي طوي�ل عنوانه (رسالقوارير) تدور احداثه\يف خمس�ينات القرن املايض يف ريف
جن�وب العراق ...س�يناريو واخ�راج د .عيل حن�ون وتأليف
ستار البيضاني وهو عمل مشرتك مع دول الجوار.
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مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح
متخصصون يعرتفون بموت املرسح الشعري
ويدعون إىل إحيائه
أعرتف فنانون ونقاد مرسحيون بتاليش وغياب املرسح الشعري يف الوسط الفني العراقي ،لكنهم وجدوا إمكانية إعادته إذا ما
استعان القائمون عىل املرسح بالشعراء ،مشددين عىل إعادته ألنه يمثل تراثا وفنا مهما ال يمكن االستغناء عنه.
وقال الناقد املرسحي عباس لطيف  ،أن أس�باب غياب املرسح الش�عري وعدم تحوله إىل ظاهرة مرسحية ،حصلت ألنه ال يهتم
بالتصعيد الدرامي عىل خشبة املرسح طبقا ً ملا ورد يف (الوكالة اإلخبارية).
ً
وأض�اف :لك�ن ه�ذا ال يعني عدم وجود فنانن مرسحين قدموا أعماالً يف هذا املجال ،مش�ريا اىل أن املرسح الش�عري اعتمد يف
بداياته عىل الشعر املنربي أو الخطابي الذي ال نراه إال يف املناسبات الدينية حالياً.
ويتاب�ع :أن النث�ر أقرب للحوارات الدرامية من الش�عر الذي يقوم عىل وزن وقافية معينة ،وم�ن النادر أن نجد كاتبا ً مرسحيا ً
يوازن بن الكتابة املرسحية والشعر.
ويرى :أن املرسح الش�عري يمكن أن يعود يف حال اس�تعان الكاتب املرسحي بشاعر ويحاوالن خلق قصيدة نثرية تكون قريبة
م�ن الح�وار املرسحي ،داعيا ً اىل صياغة الحوار املرسحي بأس�لوب ش�عري
وإيجاد حوار متناغم رصن ،فذلك أفضل من مرسح شعري تقليدي قائم
ع�ىل أطر ثابته ال تتغري .ومن جانبه أك�د نقيب الفنانن صباح املندالوي:
أن املرسح الش�عري انحرس مؤخرا ً بش�كل كبري ،لكن هذا ال يعني اندثاره
وتحوله إىل أرشيف.
ورج�ح املن�دالوي عودة املرسح الش�عري من جدي�د ألن كل عرص يحمل
تباين�ات ورصاعات مختلفة ،لكن يف النهاية نعود إىل تلك املدارس القديمة
من جديد بشكل حديث.
وأضاف :أن أغلب إصدارات دار الشؤون الثقافية مؤخرا ً هي كتب شعرية،
ربم�ا تش�د انتباه أح�د املخرج�ن املرسح�ن وتدفعه إىل طرحه�ا كعمل
مرسحي برؤى جديدة ومختلفة.
بينما أبدى الفنان كاظم القرييش حزنه عىل اختفاء مسارح عديدة وليس
الشعري فقط ،مؤكدا ً غياب مرسح الطفل ومرسح الظل والدمى وصارت
من األرشيف.
وقال القرييش إن الحياة العامة برمتها ال يوجد بها غري األس�ود واألبيض
واختف�ت املعال�م الوس�طى نتيجة وضع الب�الد املتده�ور ،بالرغم من أن
العراقين متذوقن للش�عر ،وهناك بعض القصائد يف أعمالنا الفنية ،لكننا
فقدنا الكثري من جوانب املرسح األخرى.
ون�وه املخرج املرسحي أن�س عبد الصمد يف وقت س�ابق باختفاء املرسح
الش�عري وبات من األرش�يف ،موضحا ً أن الفنون عموما ً تتجه إىل تطبيق
التكنولوجي�ا الحديث�ة ،ل�ذا أصب�ح الش�عر وح�ده ال
يس�تهوي جمهور املرسح بالرغ�م من أن بدايات املرسح
كانت شعرية.
وأضاف :أن الش�عر وحدة ال يكف�ي وإذا ما أريد إحياؤه
يج�ب إدماج�ه م�ع التكنولوجي�ا املتط�ورة كم�ا تفعل
املسارح العاملية اآلن.
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وفاء حسين عانس في (م.م)
تعان�ي الفنانة وفاء حس�ني من العنوس�ة إىل جانب العقد
النفس�ية التي تتكب�ل بها لكونه�ا عرجاء ودميم�ة ..علما
بأنها قد قامت بمس�اعدة والدته�ا يف عمليات اإلجهاض غري
الرشعي ..وذلك من خالل مشاركتها يف مسلسل (م.م) ،تأليف
عبد الخالق كريم وإخراج حس�ن حسني وتجسيدها شخصية
أمرية املركبة والتي تحمل بعدين كوميدي تراجيدي.
هذا وتقوم بدور األم يف املسلسل الفنانة أنعام الربيعي.

"ضوء"
معرض من 75
لوحة لعمار عيسى
أقام املصور الصحفي واإلعالمي عمار
عيل عيىس معرضه الخامس الش�خيص
بمناس�بة إقام�ة مهرج�ان بغ�داد
واملرحي العربي الش�بابي األول حيث
أس�مى معرضه ضوء وه�و يحتوى عىل
م�ا يقارب ال��  75ص�ورة فوتوغرافية تتناول
األعمال املرحية الش�بابية الت�ي تم تقديمها
عىل املرح الوطني ومنتدى الشباب .
والجدي�ر باإلش�ارة اىل ان املص�ور عمار قد
دخ�ل العم�ل الصحف�ي اإلعالمي منذ
تعيينه يف دائرة الس�ينما واملرح
ع�ام  2007ليك�ون الوري�ث
الفن�ي لوال�ده الفنان عيل
عيىس يف هذا املضمار.

جينيفر لوبيز :األمومة أكبر تح ٍد يواجهني
قال�ت النجم�ة ،جينيف�ر لوبي�ز ،للنس�خة الربيطاني�ة م�ن جري�دة
" "Expressإن النجومي�ة ال
تعني أن يتخلص الشخص من
كافة الضغوطات ،بل إنها تزيد
م�ن التوت�ر خصوص�ا عندما
يتعل�ق األم�ر باملس�ؤوليات
العائلية.
وأك�دت لوبي�ز أنه�ا تش�عر
بالذن�ب وتأنيب الضمريعندما
ت�رك توأميها ماك�س وإيمي
اللذي�ن يبلغ�ان م�ن العمر 4
س�نوات م�ن أج�ل ممارس�ة
عمله�ا ،وقال�ت" :أن أك�ون
أما ً ه�و أكرب وأصع�ب تح ٍد قد
أواجهه".
جينيفر لوبيز التي تتوجه األسبوع الحايل إىل اسراليا الستكمال جولتها
الغنائية " ،"Dance Again world tourأوضحت أنها تشعر بالقلق عىل
أطفالها عندما ال ترشف بنفسها عىل تفاصيل حياتهما اليومية.
وتقول" :أصعب ما أواجهه هو ش�عوري بأني لست متواجدة بالشكل
ال�كايف لرعاية اطفايل ،أو أني ال أقوم ب�دوري كأم عىل أكمل وجه ،ولذا
أس�عى دوما ً إىل تخفيف شعوري بالذنب بتذكري نفيس أني أعمل بجهد
من أجل مستقبلهما".

أنجلينا جولي :المصريون يقتلون بعضهم
ف�ر الفن�ان امل�ري ع�زت
أبوع�وف رئي�س مهرج�ان
القاه�رة الس�ينمائي ،غي�اب
النجمة األمريكية أنجلينا جويل
ع�ن املهرج�ان بقول�ه« :لق�د
تفاوضن�ا مع الرشك�ة العاملية
الت�ي تدي�ر أعم�ال النجم�ة
أنجلينا جويل والنجم فان ديزل،
ولكنهم أرس�لوا إلين�ا رفضهم
التام لحضور املهرجان».
ع�زت ق�ال إن رس�الة االعتذار
كان�ت كالت�ايل« :إن مر تمر
بظ�روف صعب�ة وتقتل�ون
بعضكم البعض يف الشارع املري ،باإلضافة إىل
أن وضع مر عىل الحدود غري آمن».
الفنان املري أكد عىل أن هذه الرسالة
أغضبته ج ًدا ،ووضعته يف موقف محرج
واضط�ر إىل أن يفك�ر يف بدي�ل ألن من
أه�م فاعلي�ات املهرج�ان ه�و تكريم
بعض الفنانني األجانب.

كاتشر بدور مؤسس
 appleستيف جوبز

هيلني مريين "مرتددة" يف إعادة متثيل دور امللكة مرسحي ًا
اعرفت املمثلة هيلني مريين بأنها "غري متأكدة تماما" من امكانية إعادة تجس�يدها لش�خصية امللكة يف مرحية قادمة س�تعرض يف مس�ارح ويس�ت إند العاصمة
الربيطانية وهو الدور الذي نالت عليه جائزة أوسكار حني قدمته يف السينما.ومع تسلمها جائزة رشفية يف حفل جوائز األفالم األوروبية الذي يقام يف مالطا ،رصحت
مريين ذات السبعة والستني عاما أنها تفضل امليض قدما وال تحب الرجوع مرة أخرى إىل املايض.وتصور مرحية "ذا أوديينس" أو "الجمهور" ،التي كتبها بير
مورغان الذي كتب مرحية "ذا كوين" أو "امللكة" ،تصور عالقة امللكة برؤس�اء وزرائها ممن ش�غلوا ذلك املنصب خالل فرة حكمها.
تق�ول املمثلة مريين" :ال تركز املرحية بش�كل حقيقي ع�ىل امللكة ،بل هي تصوير لربيطانيا يف الق�رن العرشين .وتلك طريقة
رائعة للنظر إىل تاريخ بريطانيا ،كما أنها تضم فريقا رائعا من الفنانني ممن يسهمون يف نجاح هذا العمل".
دهشة
ومن املنتظر أن تبدأ املرحية ،التي يخرجها س�تيفن دالدري ،عرضها األول للجمهور يف فرباير/ش�باط القادم،
عىل مرح غيلغد يف ويست إند بلندن.وجاء تعليق مريين اثناء حديثها إىل الصحفيني بعد تسلمها جائزة اإلنجاز
األوروبي يف الس�ينما العاملية.وحصدت مريين عن تجسيدها لشخصية امللكة اليزابيث الثانية يف فيلم "ذا كوين"
ع�ام  2006عددا من الجوائ�ز ،من بينها جائزة أفضل ممثلة يف حفل جوائز مهرجان الفيلم األوروبي.إال أنها عربت عن
دهشتها من االستقبال الحار الذي لقيته من الجمهور يف مركز مؤتمرات البحر األبيض يف العاصمة املالطية ،فاليتا.
وقال�ت وهي تتس�لم الجائزة من صديقها وزميلها الذي ش�اركها البطولة يف بعض األفالم ،الس�ري ماي�كل غامبون" :يف بعض
األحيان نلقى إشادة باألفعال التي قمنا بها ،ويف أحيان أخرى نتلقى صفعة عىل الوجه ألعمال أخرى قمنا بها .لذا فعندما يحدث
يشء من هذا القبيل ،فإنه يكون مفاجئا ،لقد كانت لحظة رائع�ة".
جوائز
تس�لم املخرج االيط�ايل بريتولوتيش جائزة خاصة ع�ن مجمل اعماله
س�لمها له املخرج فيم فيندرز.وكانت هيلني مريين من بني مجموعة
الفنان�ني الربيطانيني ممن تلق�وا تكريما يف الحفلة التي كان يهيمن
عليه�ا فيل�م "آم�ور" أو "حب" ،والذي ح�از عىل جائزة "الس�عفة
الذهبي�ة" يف مهرج�ان كان الس�ينمائي ورش�ح لجائ�زة أوس�كار.
وج�رى اختي�ار الفيلم الدرام�ي ،الذي أخرجه املخرج النمس�اوي
ماي�كل هانكه والذي يع�رض قصة زوج�ني عجوزين
يواجه�ان امل�رض والخ�رف ،كأفضل فيل�م أوروبي،
وحصد مخرجه النمس�اوي ونجم�اه جوائز أخرى.
إال أن نجم�ا الفيلم جان-لوي ترينتي�ان ( 81عاما)
أو إيمانوي�ل ريفا ( 85عاما) ل�م يتمكنا من حضور
الحف�ل.وكان الفيل�م ،ال�ذي بدأ عرض�ه يف بريطانيا
الش�هر املايض ،هو الفيلم النمساوي املرشح لجائزة
أوس�كار لألفالم غري اإلنجليزية العام القادم .وشهد
الحف�ل ال�ذي أقيم يوم الس�بت مناس�بة م�رور 25
عاما عىل بداية مهرجان الجوائز السنوي ألكاديمية
الفيل�م األوروب�ي ،وال�ذي أقي�م ألول م�رة يف برلني
عام .1988وجرى تكريم املخ�رج اإليطايل بريناردو
بريتولوتيش ،والذي كان ضمن املكرمني يف حفل االفتتاح ،مرة أخرى عىل مجمل إنجازاته يف مشوار حياته الفنية.وقال
بريتولوتيش ،ذو االثنني والس�بعني عاما ومخرج افالم "التانغو األخري يف باريس" و "اإلمرباطور األخري" و"املنش�ق":
"م�اذا يمكنن�ي أن أقول؟ تحيا الس�ينما األوروبية!!"وكان أح�دث أفالمه "أنا وأنت" ،والذي يع�د فيلمه الوحيد خالل
التسع سنني املاضية ،عرض يف مهرجان كان السينمائي .وحصل فيلم الجاسوسية الربيطاني "تينكر تيلور سولدجر
سباي" ،عىل جائزتي أفضل موسيقى وأفضل تصميم إخراجي.

اختري املمثل االمريكي أش�تون
كات�رش ليجس�د دور رج�ل
األعمال والتكنولوجيا ستيف
جوب�ز ،يف فيلم "جوبز" الذي
سيختم به مهرجان صندانس
السينمائي.
ت�دور اح�داث الفيلم مش�وار
مؤس�س رشكة  appleالراحل
س�تيف جوب�ز املهن�ي ،منذ أن
س�وق أول جه�از كمبيوت�ر
ش�خيص م�رورا ً بإقالت�ه ث�م
عودت�ه الحق�ا إىل رشك�ة apple
الت�ي جعلها أكرب رشكة يف العالم،
من حيث القيمة السوقية.
يذكر ان املهرجان الس�ينمائي الدويل
س�يقام يف الف�رة ب�ني يوم�ي 17
و 27كان�ون الثان�ي املقبل،
وسيعرض خالله  115فيلما
روائيا و 11فيلما وثائقياً.
تجدر اإلش�ارة غىل ان الفيلم
م�ن إخ�راج جوش�وا مايكل
سترين.

12

العدد ( )397اخلميس  6كانون االول 2012

حتقيقات

السمك المسكوف ..هوية تحمل عبق الذكريات ونكهة الحاضر

ق�شي القري�شي
عاد الس�مك المسكوف وانتش�رت مطاعمه،
لكنها افتقدت تقاليدها.
وفي وقت قريب مضى لم تعد شواطئ دجلة
تجم�ع األحباب ،ولم يعد أب�و نواس يحتضن
العوائ�ل البغدادي�ة بعد أن تحولت ش�واطئه
إل�ى مرت�ع لليال�ي الحم�راء .بع�د أن أرخت
الح�روب ظالله�ا وحطت رحاله�ا في ارض
السواد اندثرت الذكريات والطقوس الجميلة
تحت رماد الدمار ،والس�مك المس�كوف ليس
مج�رد أكلة تحمل عب�ق الذكري�ات ،إنما هي
تقليد عراقي له نكهته التي ارتبطت بشواطئ
دجلة وبش�ارع أبي نواس حيث يجتمع األهل
واألحب�ة واألصدقاء على مائ�دة أكلة صارت
هوية للعراقيين في كل بقاع العالم .
الأهم والأغلى
دجلة تراث وهوية ضارب�ة في عمق التاريخ
حيث وج�دت الكثير من المنحوت�ات األثرية
البابلية والس�ومرية تحمل مش�اهد للس�مك
ناهيك ع�ن أن الع�راق يقع على ثالث�ة انهار
إضاف�ة إل�ى بحيرات�ه ومس�احات أه�واره
المس�ترخية في الجنوب .ال يش�ترك الس�مك
التقلي�دي العراق�ي في ش�يء م�ع غيره من
األس�ماك ،وللس�مك العراقي طع�م خاص ال
يتشارك فيه مع أنواع أخرى بما فيها النهرية
م�ن خارج مياه نهري دجلة والفرات .أما عن
أنواع الس�مك التقلي�دي فهي كثي�رة أهمها
(الكطان ،البني ،الشبوط)
وه�ذه األن�واع األهم
واألغل�ى بي�ن قائم�ة
الس�مك العراق�ي ل�ذا
يفضلها الناس عادة في
طريقة عمل المسكوف،
ويبق�ى الصي�د التقليدي
اي بواس�طة الش�باك
ه�ي الطريق�ة المثل�ى إذا
م�ا قورن�ت ب�أدوات الصيد
األخرى كالديناميت وغيرها
من الوس�ائل  .يق�ول صالح
القريش�ي في الخمس�ين من
عم�ره ،فيما مض�ى من الزمن
كان�ت ضف�اف دجل�ة تزخ�ر
باألس�ماك المتنوع�ة بما تجود
ب�ه أيدي الصيادي�ن ،وكنا نعتزم
الذه�اب صباح�ا للظف�ر بكمي�ة
جي�دة منها وم�ن أجم�ل لحظات
حياتنا عندم�ا نحمل جزءا منها إلى
الس�ماك المعروف أبي علي الذي كان يشرف
عل�ى ش�ي الس�مك ونجل�س ننتظر الش�واء
وتتعال�ى أصوات ضحكاتنا مع ارتفاع أعمدة
الدخ�ان ،مضيف�ا وبمرارة أقوله�ا اليوم نفد
ماء دجلة وتالش�ت الضفاف وتالش�ت معها
الذكريات وما بقي غير األمكنة والسراب .
اأب� ن�ؤا�س يحت�شر
م�ا أن تدخ�ل ش�ارع أبي ن�ؤاس حت�ى يلف
ناظري�ك الم�كان ،فمواق�د الس�مك وأعمدة
دخانها تثير فضول نوارس دجلة لتحلق عاليا

بعكس الفحم المصنع .ويضيف جعفر العادلي
يملك مطعما للمس�كوف  .األس�ماك النهرية
مث�ل الكطان والبني والش�بوط ه�ي األنواع
المهيمنة على باق�ي األصناف ،قاطعناه :هل
يمكن سكف األس�ماك المستوردة ؟ فأجاب:
نع�م يمك�ن ذل�ك لكنها ال
تعطي�ك مذاق�ا ممي�زا
مثلم�ا هو الح�ال في
الكط�ان أو الش�بوط
وغيرها من األس�ماك
النهرية المحلية مس�تدركا
كالم�ه بالق�ول :ش�رط
أن تراع�ى أدوات الصي�د
القانوني�ة مث�ل الش�باك
وغيره�ا م�ن الوس�ائل.
مضيف�ا وإلكم�ال عملي�ة
الش�واء بداي�ة نق�وم
بإيق�اد الن�ار ومراعاة
الخش�ب المس�تخدم
وعادة م�ا يك�ون الصفصاف إلضف�اء طعم
مميز على السمكة على شكل دائري وتوضع
أوت�اد م�ن الخش�ب الرفي�ع بارتف�اع يعادل
عرض الس�مكة على المحيط الخارجي للنار
ثم يعلق السمك المطلوب شوائه على األوتاد
مع مراع�اة وضع ظهر الس�مكة عل�ى قليل
من جمر الخش�ب لغرض شواء جلد السمكة
الخارج�ي بع�د ذل�ك تض�اف إليه�ا الخلط�ة
المخصصة المتكونة م�ن معجون الطماطم
والتوابل ويقدم مع أنواع السلطات المختلفة.
س�ألناه ،لماذا يعد السمك المسكوف مكلفا؟
فأج�اب :ارتفاع أس�عار الحطب المس�تخدم
لغرض الش�واء وكذلك األسماك التي نبتاعها
مكلفة وأيضا عامل الوقت إذ يستغرق الشواء
مدة س�اعة إلى س�اعتين كلها أسباب جعلت
من السمك المسكوف مكلفا بهذه الطريقة .
اأ�شهر حمال ال�شمك
نواس وس�ط بغداد
ف�ي ش�ارع أب�ي
مطاعم حصدت
يم�ا
قد
وأينع ثمرها
ش�هر تها
و أ مست

الم�الذ المفض�ل لدى اغل�ب مرتاديه�ا أمثال
البغ�دادي والخيام واس�ماك دجل�ة وغيرها،
م�ن المطاعم ولم تزل ه�ذه المطاعم تحظى
بكثير م�ن االهتمام حتى هذه اللحظة ،ولكن
بحلة جديدة وتسعى جاهدة بأن تحافظ على
مجدها الذي طرزته بأنامل
الماضي ،ولكن لألس�ف
الش�ديد أصبح�ت بعض
ه�ذه األماك�ن مرتعا لكل
م�ن ه�ب ودب والليال�ي
الحم�ر ،م�ا ح�دا ببع�ض
العوائل القريب�ة العزوف
ع�ن التن�زه وس�ط ه�ذه
األج�واء .وبش�أن انتقال
الس�مك المس�كوف إل�ى
أزقة بغداد يجيب حس�ين
الخفاجي متقاعد ،الكثير
م�ن الن�اس يمتن�ع من
الذهاب إل�ى مطاعم أبي
ن�واس خوفا م�ن االنفجارات الت�ي قد تنجم
ما س�اعد ذل�ك في نقل ه�ذه التجرب�ة داخل
أحياء بغ�داد وأزقتها والقت إقب�اال ملحوظا
من الناس ،لكنها فق�دت طقوس األكلة التي
ارتبطت بش�ارع أبي نواس والماء والخضرة
والشاطئ.
القيمة الغذائية للم�شك�ف
يجيب الدكتور لؤي صباح عن سؤال طرحناه
علمي�ا ،هل يعد الس�كف أفضل م�ن القلي أي
ه�ل يحافظ الس�كف عل�ى القيم�ة الغذائية
في الس�مكة؟ كما هو معروف فأن األسماك
الح�رة غني�ة بالكاربوهي�درات والبروتينات
والس�كريات الت�ي يحتاجها الجس�م بش�كل
يومي ،والسمك المسكوف غذاء مهم الحتوائه
على م�واد مفيدة خصوصا للذين يعانون من
اضطرابات المعدة واألمراض المزمنة .عكس
الس�مك المقلي فأنه يحتو على نس�بة كبيرة
م�ن الكولس�ترول مم�ا يفقد الس�مك بعض
فوائده كما يساعد السمك بصورة عامة على
التئام الكسور والكثير من األمراض األخرى.

كنا نجلس ننتظر
الشواء وتتعالى
أصوات ضحكاتنا مع
ارتفاع أعمدة الدخان

أمانة بغداد إال أنها لم تستطع
ش�فاءه ،ويش�اركنا ع�دي
خضي�ر الحدي�ث ،الظروف
األمني�ة المتردي�ة هي التي
جعل�ت م�ن ه�ذا الش�ارع
الحي�وي وحيدا

مر حب�ة
بقد و م�ك ،
وعل�ى مقرب�ة منها نص�ب أبي
نؤاس جالسا يشاركك البهجة ويطرد ذبولك،
وت�رى أحواضا ملونة ترقص فيها األس�ماك
معلن�ة بدء الحفل الس�احر .هن�ا يقول احمد
عيدان صاحب مطعم للسمك المسكوف اليوم
ال يشبه األمس ففي س�بعينيات وثمانينيات
القرن الماض�ي كنت اعمل لدى احد المطاعم
في أبي نؤاس كانت البهجة تعم المكان حتى
س�اعات اللي�ل المتأخرة ،ولم نكن نس�تطيع
تلبي�ة طلب�ات الزبائ�ن الحاضري�ن لكثرتها،
أما اليوم وبس�بب الظروف السائدة استطيع
القول أن أبا نؤاس يحتضر بالرغم من لمسات

بع�د م�ا كان
محاطا بالضي�وف والزائري�ن والعوائ�ل
الكريم�ة ،كذل�ك تل�وث مياه دجل�ة واحتكار
البعض أس�ماكها وغالء أس�عار المس�كوف
كلها أس�باب أثرت في ديموم�ة التواصل مع
الناس .
ماذا تعرف عن امل�شك�ف ؟
يجلب السمك الحي أو المصطاد حديثا ويشق

م�ن جه�ة الظهر على ط�ول الس�مكة لغاية
رأس�ها  .ث�م تخرج احش�اؤها ويت�م تنظيف
م�ا بداخلها بواس�طة الم�اء والملح وتش�ق
ف�ي جل�د الس�مكة فتحت�ان أو ث�الث لمكان
تعلي�ق األوتاد .يقول اس�عد
المحم�داوي صاحب مطعم
للس�مك المس�كوف نعتمد
ف�ي ش�واء الس�مك عل�ى
طريق�ة اس�تعماله أي
نوعي�ة الحط�ب
ا لمس�تخد م
و غير ه�ا
م�ن

األم�ور ،فبع�ض الناس
يفض�ل الفح�م لغ�رض
الش�واء والبع�ض اآلخر
يفض�ل الحط�ب ،أم�ا لو
س�ألتني أيهم�ا تفض�ل
فس�أقول ل�ك الحط�ب
المتكون من خشب التوث
 ،الصن�دل  ،الصفص�اف
كونه يضيف نكهة خاصة

مطاعم بغداد الشعبية ..أكالت نسجتها أيدي الملوك

امل�شتقبل العراقي /متابعة
على نكهة كبة (السراي) الشهيرة المحشية
ب�� (اللي�ة واللوز) وح�الوة (ش�ربت زبيب
زبالة) العريق ،كان (الباش�ا) يس�بق دوامه
الرس�مي بتن�اول ه�ذا الفط�ور الممي�ز في
(سراي الحكومة).
ولم يكن (الباش�ا) والمقصود نوري السعيد
رئيس الوزراء في العه�د الملكي هو الوحيد
ال�ذي (اغ�رم) به�ذه األكل�ة الش�عبية التي
يعش�قها البغدادي�ون كثي�را ً  ،فالملك فيصل
األول والوص�ي عل�ى ع�رش الع�راق األمير
عبد اإلله كانا من زبائن مطعم كبة الس�راي
الذي افتتح في العام  1933في مدخل س�وق
السراي  ،أشهر سوق للوراقين في بغداد.
وعل�ى ذكر ش�ربت زبالة  ،ف�ان محل الحاج
زبالة افتتح في العام  1914في مدخل جسر
الشهداء الحالي ،ثم انتقل إلى موقعه الحالي
في ش�ارع الرش�يد أمام جامع الحيدر خانة،
وقي�ل أن من اب�رز زبائن�ه كان الملك غازي
والرئيس عبد الس�الم محم�د عارف ورئيس
الوزراء عبد الكريم قاسم وكبار ضباط وزارة
الدف�اع آنذاك  ،فيما كانت الملكة عالية والدة
الملك فيصل الثاني ترس�ل س�ائقها ليشتري
لها الش�ربت.وقد اختص ه�ذا المحل بتقديم
سندويشات (جبن العرب) اللذيذة مع شربته
ذي الم�ذاق الفري�د ،وه�و م�ا جع�ل معظم
رواده يختارون تناول فطورهم هناك أو في
األقل ارتشاف كأس�ين من شربت زبالة قبل
ذهابهم إلى العمل.وفي موازاة أكلة (الكبة)،
تحتل أكلة (الباجة) مكانة مرموقة في أذواق
البغداديي�ن وخاصة الذي�ن يعملون في مهن
تتطلب القوة البدنية كالحدادة والبناء.
ويعرف الكرخيون ،على س�بيل المثال ،مدى
قوة تأثير باجة حجي رشيد ابن طوبان على
م�ن يتناولها وخصوصا ً ف�ي الصباح الباكر،
حي�ث يخ�رج العم�ال مبكري�ن ال�ى عملهم
ويتجه�ون ال�ى مطعم اب�ن طوب�ان الواقع
قرب مقبرة الشيخ معروف لتناول (ماعون)
الباج�ة ال�ذي يغنيهم م�ن الج�وع الى حين
عودتهم إلى البيت في وقت متأخر من اليوم،
وذلك الن باجة ابن طوبان (دهينه).
وإذا أردت التغيير قليالً وتجنب الملل في نوع

الرشيد قبل هدمها لبناء جسر السنك الحالي
 ،مطعما ً صغيرا ً قدم فيه وجبات سريعة من
الهمبرغر التي صارت عنوانا ً ألفضل وجبات
الطعام التي ب�دأت العوائل والش�باب وكبار
السن وحتى األطفال يقبلون عليها.
وطارت س�معة مطعم (أب�و يونان) الصغير
إل�ى اآلف�اق  ،لتصب�ح حديث كل األوس�اط
وحت�ى المس�ؤولين الذين كان�وا يحرصون
عل�ى تناول همبرغر (أبو يونان) الذي افتتح
ً
مح�ال أكبر ف�ي منطقة العلوي�ة مضيفا ً إلى
الهمبرغ�ر الكص (الش�اورمة) ال�ذي عرف
أيض�ا ً ب�(ك�ص أب�و يون�ان) وكان يق�دم
معهم�ا أيض�ا ً اللب�ن وقنان�ي الك�وال .وفي
شارع الس�عدون ،اش�تهر مطعم (الشمس)
ال�ذي كان يق�ع بج�وار س�ينما الس�ندباد
بتوصيل طلبات الزبائن بواس�طة الدراجات
الفطور ،فما عليك اال التوجه الى احد مطاعم
(الباق�الء بالده�ن) الش�عبية  ،وس�تقودك
قدم�اك حتم�ا ً ال�ى مطع�م (ق�دوري اب�و
الباجال) في ش�ارع (أبو نؤاس) قرب جس�ر
الجمهوري�ة ،يق�ول حميد عل�وان احد رواد
المطع�م الس�ابقين :اعتدت تن�اول فطوري
صباح كل يوم في مطعم قدوري قبل ذهابي
إل�ى المحل الذي أديره في ش�ارع الخيام ،ما
عدا الي�وم الذي حدث فيه الح�ادث المروع ،
فقد كنت خارج بغداد في عمل خاص.
ويس�تذكر علوان بحزن أجواء المطعم  :كان
المطعم يعج يوميا ً بالناس ومن جميع شرائح
المجتمع ليتناولوا (ثريد) الباقالء المقش�رة
المغط�اة بالبي�ض المقل�ي بالده�ن الح�ر
وش�رائح الطماطم وبجانبه�ا صحن يتكون
من النارنج ال�ذي يعصر فوق صحن الباقالء
المغط�ى ب�� (البطنج) والبصل والطرش�ي.
وبعد االنتهاء من الطعام يستقبلك (استكان
الشاي السنكين والمهيل على الفحم) ليريح
معدتك ويعدل مزاجك.
أما في جان�ب الكرخ  ،فال ي�زال (حمادة أبو
الباج�ال ومخلمته التي تحس�ده على مذاقها
امه�ر رب�ات البي�وت) إل�ى جانب (عل�و أبو
الباجال) يس�تقبالن زبائنهما في مطعميهما

المتواضعي�ن ق�رب س�احة الش�هداء  ،ف�ي
صمود قل نظيره يوم كانت منطقتهما (اشد
سخونة) من الدهن الذي يسكب على (ثريد)
الباقالء  ،تلك االكلة (الحالوية) األصل.
وبين أزقة س�وق الصفافير يعلو في الطابق
األول من إحدى البنايات القديمة مطعم (أبو
حق�ي) الملتق�ى الطبيع�ي الهل ال�ذوق من
(البغادة) التسمية الشائعة ألهل بغداد الذين
يتميزون بذوق رفيع في الطعام.
وإذا كنت حديث العهد بمطاعم بغداد العريقة
وأضع�ت مكان ه�ذا المطعم  ،ف�ال تقلق الن
رائح�ة (ده�ن الح�ر) و (التم�ن العنبر) البد
إن ترش�دك إلى (الحاج أبو حقي) بمالبس�ه
البغدادي�ة المكون�ة م�ن بدلة الدمي�ري وقد
أحاط خصره ب� (الباش�تمال) وعلت رأس�ه
طاقي�ة اش�تهر به�ا ،ومطعمه العتي�د الذي
يقدم (تبسي الباذنجان) و(الباميا المطبوخة
بلحم الدوش الدهين) و(تش�ريب الطماطم)
و(الق�وزي عل�ى التم�ن) وهي األكل�ة التي
اش�تهر بها وغيره�ا م�ن األكالت البغدادية
الت�ي تأب�ى إال أن تبقى محفورة ف�ي ذاكرة
عشاق بغداد القديمة.
وكان ش�ارع الرش�يد يتميز بكثرة المطاعم
في تل�ك األي�ام الخوالي ..وأش�هرها مطعم

(عمو الياس) في
منطق�ة المربعة
والذي كان يتميز
بتقدي�م وجب�ات
الدجاج المش�وي
مع أنواع الطبيخ
البغدادي  ،وكانت
الخدم�ة ف�ي هذا
المطعم مشهودا ً
بالتمي�ز
له�ا
وكان ملتق�ى
الطبق�ة الراقي�ة
ف�ي المجتم�ع
البغدادي والسياح
األجان�ب وغيره�م  ..حت�ى فقد بريق�ه اثر
سقوط النظام الملكي في العام .1958
ومن المطاعم المشهورة التي احتضنها هذا
الشارع العريق  ،مطعم الجمهورية الذي يقع
عند مدخل ش�ارع الرش�يد من جهة س�احة
المي�دان قرب س�وق اله�رج وكان هو اآلخر
م�ن المطاع�م المش�هورة بتقدي�م الطبيخ
العراق�ي المن�وع .وف�ي الع�ام  1968افتتح
(اب�و يون�ان)  ،وفي رك�ن صغير م�ن بناية
دائ�رة الكمارك التي كانت واقعة في ش�ارع

الهوائي�ة  ،وكان ينافس هذا المطعم  ،مطعم
(تاجران) الذي كان يقابله من الجهة الثانية
من الش�ارع ..أما مطاعم (ابن س�مينة) فقد
تجاوز صيتها حدود بغداد وكانت مش�هورة
بتقديم (القوزي).
ونعود إلى (صوب) الكرخ وتحديدا ً في مدخل
شارع حيفا في مكان وزارة الثقافة الحالية
 ،حيث كان مطعم ش�باب الكرخ الذي ال يقل
ش�هرة عن باقي مطاعم بغ�داد القديمة  ،إال
أن ما كان يميزه بعض الش�يء هو احتضانه

ألغل�ب دعوات العش�اء الت�ي ترافق حفالت
الزفاف لعرسان الكرخ وغيرهم.
وبنظ�رة ملؤه�ا الحس�رة عل�ى أي�ام الخير
� كم�ا يصفه�ا � يتذك�ر الحاج عب�د اللطيف
ش�كر م�ن س�كنة الك�رخ ان�ه م�ع أصوات
الفرق الموس�يقية الش�عبية كان المدعوون
يتناولون طعامهم الشهي مع (العريس) في
هذا المطعم وس�ط مظاه�ر البهجة والفرح
التي تعم تلك المنطقة الش�عبية ذات التقاليد
البغدادية العريقة.
والحدي�ث عن (مطاع�م الطبي�خ البغدادي)
س�يكون بال طعم إذا لم نع�رج على (مطاعم
الس�مك المس�كوف) الت�ي كان�ت منتش�رة
بالعش�رات على شاطئ دجلة في شارع (أبو
نؤاس) الش�هير وتزدحم بالعوائل البغدادية
وأصحاب الذوق في األكل البغدادي.
ومن بين تل�ك المطاعم  ،تبرز مطاعم أخرى
ال تقل ش�أنا ً ولها مكان في ذاكرة البغداديين
م�ن بينها (باج�ة الحاتي) في محلة الش�يخ
عم�ر ومطع�م (عنج�ر) ف�ي محل�ة الفضل
ومطع�م كوخ دج�اج في س�احة الفردوس
الحالي�ة ومطع�م (قاس�م اب�و الك�ص) في
االعظمي�ة ومطع�م كص وكب�اب االخالص
في شارع المتنبي ومطاعم الكباب المشوي
الشهيرة عند سوق االستربادي في الكاظمية
باإلضافة إل�ى مطاعم الكاه�ي والقيمر في
الكسرة والكرخ والحيدرخانة وغيرها كثير.
أم�ا مطاع�م االزق�ة والطرق�ات ف�ان له�ا
طعمها المميز وزبائنها المعروفين وابرزها
سلس�لة المطاع�م المنتش�رة أم�ام جام�ع
االمام االعظم التي تقدم وجبات ش�هية من
الكب�ة والمش�ويات والش�وربة وغيرها من
المأك�والت الش�عبية إضاف�ة إل�ى المطاعم
المماثلة في محلة باب الشيخ.
ويب�دو إن فق�دان األم�ن أدى إل�ى ع�زوف
معظ�م الناس عن ارتياد تل�ك المطاعم او ما
تبقى منها واضطرار بعض من أش�هرها إلى
الهجرة مع روادها إل�ى عواصم دول الجوار
وغيرها وافتتحت فروعا ً فيها عسى أن تعود
يوما ً إلى (اعشاش�ها) لتطل على بيوت بغداد
العريق�ة الت�ي تغفو أم�ام (روج�ات) دجلة
الخالد .
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نزع القداسة عن سلطان ُعامن

امت���أ �سي��ف  2012بتقارير متعددة تتحدث ع��ن اعتقاالت واإدانات
ملدون��ن ونا�س��طي حق��وق اإن�س��ان .حملة القم��ع هذه ب��داأت يف اأيار
وحمام اأثناء حماولتهم
(مايو) حن مت اعتقال نا�س��طي حقوق ان�س��ان
ٍ
االلتقاء بعمال نفط م�سربن يف اثنن من اأهم حقول النفط العمانية.
يف بداي��ة حزيران (يوني��و) ،مت اعتقال ثماني��ة مدونن وكتاب وهو
يوثقون اال�سرابات وقلة اال�س�ح��ات اجلدية منذ  .2011وفيما قبع
بع�سه��م يف احلب�س االنفرادي ،ومنعت عوائلهم وحماميهم من احل�سول
ً
عمانيا الذين
على اأية معلوم��ات عن اأماكن تواجدهم ،ف��اإن الث�ثن
تظاه��روا ب�س�م للمطالبة باالفراج عنهم مت اعتقالهم يف احلادي ع�سر
م��ن حزيران .منذ بداية متوز (يولي��و)  ،2012مت اعتقال اأكرث من
ً
ً
ً
ً
اأربعن ً
وحماميا
و�سحفيا ،ونا�سط حقوق ان�سان،
وكاتبا،
جامعيا،
طالبا
– تعر���س بع�سهم ل�س��وء معاملة نف�سية وج�سدي��ة ت�سل اإىل درجة
التعذيب -ومت اإ�سدار اأحكام بحب�سهم ل�سنة اأو اأكرث مع تغرميهم مبالغ
مالية طائلة بع��د اتهامهم بالتحري�س على "اإثارة ال�سغب" و"االنف�ت
االأمني" ،و"خرق قانون جرائم املعلومات" ،و"اإهانة ال�سلطان".
في الرابع عش�ر من آذار  ،2011أص�در قابوس أمرا ً
ملكيا ً يعلن في�ه عن عزمه على إعطاء مجلس عمان
س�لطات تش�ريعية وتنظيمي�ة أوس�ع .وق�د أصبح
واضحا ً أن الس�لطان ،ونظرائه ف�ي مجلس التعاون
الخليج�ي ،ال يعت�زم الذه�اب إلى ما يعتبره بش�كل
أساس�ي خطا ً أحم�ر ،وه�و الحفاظ على س�لطاته
السياس�ية (الت�ي تش�مل الس�لطات التش�ريعية
والتنفيذي�ة) كح�ق ش�خصي غير خاض�ع للنقاش.
إن قان�ون الحد من جرائم االنترن�ت الذي صدر بأمر
ملك�ي في ش�باط( فبراي�ر)  ،2011والتعزيز الكبير
لمدى عم�ل االدعاء العام يضمن الس�لطات والنفوذ
الش�خصي اللذان يتمتع بهما المفتش العام للشرطة
والكمارك بمرس�وم ملكي في اذار  ،2011والتشديد
ف�ي الم�ادة  137م�ن قان�ون العقوب�ات المعدل�ة
بمرس�وم ملكي في تش�رين األول( أكتوبر) ،2011
والتي تنص على أن "أي ش�خص يش�ارك في تجمع
يضم على األقل عش�رة أش�خاص بنية تهديد النظام
العام ،يتعرض للحبس مدة ال تقل عن ش�هر وال تزيد
عن سنة ".تؤكد كلها طبيعة الرد األمني للنظام.

لقد ش�هد ربي�ع  2011أوس�ع احتجاج�ات تمر بها
سلطنة عمان منذ انتهاء حرب ظفار في السبعينات.
مع ذلك ،فقد س�ارع الكثير من المراقبين بالقول إن
الحاك�م لم يكن هدف ه�ذه االحتجاجات ،وأنه أظهر
نفس�ه "متجاوب�ا ً مع القل�ق الش�عبي "،وأن إدارته
لألحداث فس�رت لماذا " انتهى العنف بالسرعة التي
بدأ بها ".هذه االس�تنتاجات -والت�ي يمكن أن نقول
إنها ج�اءت مبكرة في ضوء أحداث  2012-أس�اءت
ق�راءة "الربيع العماني" بش�كل جزئي ،وغفلت عن
النتيجة األساسية له .إنه من الواضح أن االحتجاجات
لم تتطور بنفس الكثافة والمقياس الذي تطورت به
االنتفاضات األخرى في العالم العربي .ولكن "الربيع
العماني" أفرز نتيجة ال تقل أهمية أو داللة لمستقبل
السياس�ة العمانية وهي :نزع القداسة عن السلطان
قابوس.

طلب م�ساعدة مهمل

لق�د كان للديناميكي�ات االقليمية تأثي�ر واضح على
األح�داث التي هزت الس�لطنة من�ذ  ،2011وهي بلد
ُتمنع في�ه الحركات السياس�ية ،وتتطلب التجمعات
الش�عبية إذن�ا ً مس�بقا ً م�ن الس�لطات .وبعي�دا ً عن
ص�ورة "الس�لطنة النائم�ة "،والت�ي ُتق�دم عم�ان

عادة عل�ى أنها جزيرة التطور اآلم�ن تحت "القيادة
الحكيمة لوالد األمة "،قابوس بن س�عيد ،إن النتائج
المح�دودة لسياس�ات العومنة ،والب�طء في عملية
تنويع م�وارد الدخل تظهر في التف�اوت االجتماعي
المحزن ،والبطال�ة والفقر المزمني�ن الناتجين من
سياسات تحرير الس�وق والخصخصة .لقد انخفض
معدل العومنة في القط�اع الخاص من  18.8بالمئة
في نهاية  2005إلى  12.2بالمئة في آب (أغس�طس)
 .2012تظهر التوقعات معدل بطالة مستمرا ً بحدود
عش�رين بالمئة في أوس�اط المواطني�ن ،وما يقرب
م�ن خم�س وعش�رين بالمئة في أوس�اط الش�باب
م�ن عم�ر ثمانية عش�ر إلى أربع�ة وعش�رين عاماً.
ه�ذه األرقام تغفل ما يمكن أن يعد نس�بة كبيرة من
العمال�ة الناقص�ة خصوصا ً ف�ي المناط�ق الريفية.
وحين اندلعت االحتجاجات في كانون الثاني (يناير)
 ،2011كانت نس�بة العمانيي�ن العاملين في القطاع
الخ�اص والذي�ن يحصلون على دخل أق�ل من الدخل
الرسمي الش�هري ( مئتي ريال عماني) تبلغ سبعين
بالمئة .كما ارتفعت كلفة المعيش�ة بشكل متزامن،
فم�ن المس�تحيل اآلن أن تج�د ش�قة بغرفت�ي نوم
لاليجار بأقل من أربعمئة ريال في الش�هر في عمان
وأق�ل من مئة وخمس�ين ريال عماني ف�ي عبري أو
ص�ور .األكثر من هذا أنه من المعتاد اآلن أن تس�مع
العمانيين يشتكون من أن أعضاء الحكومة ،والنخبة
االقتصادي�ة القريبة م�ن الحكومة ق�د حصلوا على
نف�وذ كبي�ر في عملية صن�ع القرار مما س�مح لهم
أن يس�تغلوا هذا الوضع لمصالحهم الشخصية .لقد
عزز ه�ذا االنغماس من قبل النخب�ة الصانعة للقرار
ف�ي قطاع األعمال صورة النخبة الفاس�دة في أعين
العام�ة ،المنش�غلة بحماي�ة امتيازاته�ا ف�ي الوقت
الذي ُتخرس فيه كل األلس�نة التي تسأل عن تضارب
المصالح بين مصلحة البالد العامة التي من المفترض
أن تحميها النخبة – كسياسات العومنة -والمصالح
الخاص�ة التي يدافع عنها رجال األعمال .لقد وجدت
الهموم السياسية أيضا ً تربة خصبة لتنمو فيها .فقد
نت�ج عن حملة اعتقاالت في عام  ،2005في صفوف
مسؤولين عسكريين ومدنيين رفيعي المستوى عن
س�جن ما يقرب من أربعين ش�خصاً .وكانت التهمة
ه�ي العضوية في منظمات س�رية ته�دف لإلطاحة
بالنظام .ومنذ  ،2005نش�أت منتديات على االنترنت
يس�تخدم فيها أغلب المشاركين أسماءهم الحقيقية
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من التوقعات اإىل التحرر من الوهم

مروجي�ن دع�وات لنقاش�ات سياس�ية واجتماعية
ح�ول المجتم�ع العماني .ورغم التضيي�ق المنهجي
واالعتق�االت في صف�وف الصحفيين والناش�طين
على االنترنت -مثل الصحفي المستقل علي الزويدي
ال�ذي اعتقل النتق�اده الحكومة وتوفي�ره أدلة على
فس�اد أعض�اء الحكومة ف�ي  2009-ف�إن الروايات
ع�ن ممارس�ات الفس�اد والتزوي�ر من قب�ل أعضاء
بارزين في النظام (باس�تثناء الحاكم) أصبحت أمرا ً
معتاداً .في صيف  ،2010اس�تغل مثقفون وناشطو
حقوق انسان فرصة الذكرى األربعين لتولي قابوس
الع�رش ليقدموا له التماس�ا ً عل�ى االنترنت ،طالبوا
فيه بعمليات إصالح واسعة كإصدار "دستور جديد"
يقود إلى ملكية دس�تورية ويضع قواعد تحكم عمل
المس�ؤولين الحاليين .اعتمدت ش�رعية الس�لطان
قابوس منذ الس�بعينات على استيعاب كل عمان في
"الدول�ة" وهو ما ال ي�زال مثاالً بارع�ا ً على التطور
االقتص�ادي واالجتماعي ،ومن ث�م اختزال "الدولة"

صوت المجتمع
المدني بدأ ًيعلو
ً
شيئا فشيئا ًمنذ
سنوات مؤشرا
األخطاء االقتصادية
والسياسية في
النظام
في شخص قابوس نفس�ه .ومع االنجازات المذهلة
ف�ي مج�االت التكنولوجي�ا ،واالقتص�اد ،والتط�ور
االجتماعي منذ الس�بعينات ،فقد .ينظر عادة لتاريخ
ما قبل الس�بعينات على أنه المعنى المناقض للثالث
والعش�رين م�ن تموز( يولي�و)  ،1970وه�و تاريخ
جل�وس قاب�وس على الع�رش ،وال�ذي أطل�ق عليه

فيم�ا بع�د يوم النهض�ة ( عيد النهض�ة) .يهدف هذا
التوجيه السياس�ي للتاريخ "لتطبيع" حكم قابوس.
حت�ى اآلن ،كان الس�لطان هو مص�در كل القوانين،
ول�م تك�ن هن�اك إمكانية لالس�تئناف ض�د قرارات
الحاك�م .إن الم�ادة  41م�ن القانون األس�اس لعام
 1996تن�ص صراحة على أن هذا الش�خص مصون،
وأن احترام�ه واج�ب ،وأن قرارات�ه يج�ب أن تطاع.
إن الش�خصنة الحادة التي صبغت النظام السياس�ي
العماني من�ذ  1970قد طبعت الكثي�ر من العمانيين
عل�ى فك�رة أن مصي�ر كل المواطني�ن معتم�د على
النواي�ا الطيب�ة لقابوس .وضمن ه�ذا التفكير ،فإن
مختلف التعبيرات عن الوعي السياس�ي في فترة ما
قبل  2011كانت طلبات عون موجهة للس�لطان من
قب�ل مواطنين قلقين على مس�تقبلهم وغير قادرين
على مواجهة متطلبات الحياة يوما ً بعد آخر .ترجمت
الس�لطات هذه المناشدات بهذا الشكل وأخذتها على
أنها أجراس إنذار متكررة .ورغم ذلك ،فإن مظاهرات
مسقط في كانون الثاني( يناير)  ،2011والجو العام
من االحباط الذي أش�عل النار في صحار في شباط،
أخذ الس�لطات على حين غرة مخالفا ً كل التوقعات.
إن النظ�ام لم يثبت فق�ط أنه عاجز ع�ن التنبؤ بتلك
التظاه�رات ،ولكنه فش�ل أيض�ا ً في فه�م أن أعمال
االحتجاج هذه مثلت صرخة إحباط -كما هو واضح
ف�ي قائم�ة المطال�ب التي رفع�ت ف�ي دوار صحار
ف�ي األيام األول�ى للمظاهرات والموجه�ة لقابوس
شخصياً .وهكذا ،فإن المطالب األساسية لالضرابات
والمظاهرات تمحورت حول فرص العمل واإلجراءات
الفاعلة لكبح جماح األسعار المتزايدة والتفاوت بين
الطبق�ات ،ولكنهم طالبوا الس�لطان أيضا ً أن يتدخل
ش�خصيا ً ليحارب الفساد في أوساط الطبقات العليا
من مس�ؤولي الدولة .لم تتم االستجابة بعد لطلبات
المس�اعدة هذه الموجهة للحاكم ،ولم ينتج عنها أي
إصالح يذكر .في عام  1994وعام  ،2005أخذ النظام
زمام المبادرة عن طريق بدء حملة أمنية قاسية في
أوس�اط المثقفين وناش�طي المجتمع المدني .كان
الهدف م�ن الحملة هو التأكيد عل�ى أن أي تعبير عن
رأي خ�ارج عن الخطاب الرس�مي يبقى محرما ً وأن
الرد سيكون بال رحمة .ولكن في  ،2011كان النظام
يجر قدميه خلف مطالب المحتجين .لقد توهم النظام
أن بمقدوره أن يستعمل نفس الوصفات القديمة ،أي
أن يقم�ع بال رحمة ويقوم ف�ي الوقت ذاته بعمليات
إصالح تجميلية ليكس�ب أمن�ا ً إجتماعياً .تم توظيف
بع�ض االس�تراتيجيات السياس�ية لمواجه�ة ه�ذا
الحشد في  2011-التالعب بالهوية المحلية واألمور
القبلية الظهار المطال�ب وكأنها دعوات انفصال -و
اتب�ع سياس�ة تهدف لمنع انتش�ار الحش�ود :إدخال
أصوات بديلة ،ومبادرات الحاكم الكيفية للتعبير عن
حس�ن النية ( كزيادة الدخل الش�هري بنس�بة أربعة
وثالثين بالمئ�ة في منتصف فبراير  ،2011واالعالن
ع�ن إعطاء دخ�ل ش�هري للمس�جلين كباحثين عن
عمل ،وخلق خمس�ين أل�ف فرصة عم�ل جديدة في
القطاع الع�ام في أواخر ش�باط -فبراير) ،واالدعاء
أن أص�وات االحتجاج المس�تقلة واقع�ة تحت نفوذ
خارجي في محاول�ة لتجريدها من المصداقية تحت
ذريع�ة متطلبات الحفاظ على الوحدة الوطنية خلف
الحاكم ،وفصل بعض الموظفي�ن الرفيعين لجعلهم
أكب�اش ف�داء وتحميلهم مس�ؤولية فش�ل النظام-
ولكن كل هذه المحاوالت باءت بالفش�ل .لقد فشلت
ه�ذه الق�رارات الت�ي كانت ته�دف إل�ى التأكيد على
محورية الس�لطان ف�ي الوحدة الوطني�ة ومحاربة
الفس�اد ،ولتعزيز ش�رعيته عن طري�ق التركيز على
اهتمامه بمطالب ش�عبه وطموحاتهم في الفت في
عضد المحتجين.
حي�ن دخلت القوات الس�عودية واالماراتية البحرين

دف�ع ه�ذا ال�رد القمعي من قب�ل النظ�ام الكثير من
العمانيين إلى وهدة االس�تغراب .حتى هذه اللحظة،
لم يكن العمانيون قد رأوا انتقادات علنية للسياسات
تندلع في الشوارع .على خالف ذلك ،فقد اعتادوا منذ
أربعين عاما ً على االعتماد على تطمينات الش�خصية
األبوي�ة "بابا قابوس" ليحكم في ويحل كل القضايا
العامة .من أكثر األش�ياء التي أزعجت العمانيين هذا
الوصف المتكرر من قبل مسؤولين بارزين في الدولة
للمتظاهرين بأنهم "جانحون" و"مخربون" ،إضافة
إلى الحكم على أكثر من مئة ش�خص من كافة أنحاء
الدول�ة بالس�جن بتهم ملفقة تش�مل "حي�ازة مواد
بغ�رض صناعة متفجرات لنش�ر االره�اب ".هؤالء
األش�خاص هم ،في واقع الحال ،أقرب�اء وجيران أو
أعضاء في مجتمع أوس�ع يطالب بكل بساطة بحياة
أفض�ل .كم�ا لم يك�ن مفهوما ً قل�ة الظه�ور العلني
لقابوس وفش�له في مقابلة المتظاهرين في .2011
إن ق�راره بالجلوس في قصره في منح أبرز بوضوح
عدم رغبته في تحدي صورته كحكم فوق المش�اكل
اليومية ،أو أن يخاطر بتقويض مكانته إذا هو واجه
نق�دا ً علنيا ً من الش�عب .إن هذا التردد في كش�ر
المحرمات في قضايا رئيس�ة لم يفعل ش�يئا ً
سوى إشعال المزيد من القلق حول االفتقاد
إل�ى نظ�رة اقتصادية وسياس�ية بعيدة
األم�د .لقد أس�هم رف�ض قابوس في
تعيين رئيس وزراء ووضع األس�اس
لعم�ان م�ا بع�د قاب�وس ف�ي زيادة
القلق الشعبي ،وأصبح النقد المباشر
للس�لطان مألوفا ً بش�كل متزايد في
المظاه�رات الش�عبية .ففي صاللة،
شكك المتظاهرون علنا ً في مسؤولية
الحاكم عن س�وء اإلدارة المالية قائلين
( إن كن�ت ال ت�دري ] بس�وء االدارة[ فتلك
مصيب�ة ،وإن كن�ت تدري فالمصيب�ة أعظم)،
كما أنهم هددوه بش�كل ضمني حين أش�اروا إلى
ح�رب ظف�ار ("من ينس�ى ح�رب الس�بعينات
يج�ب ان يفكر ف�ي أحفاد األح�رار") .لقد عبر
الناش�طون الذين كانوا مقتنعين برغبة الحاكم
ف�ي االصالح عن تحررهم من الوهم بأن النظام
س�يتجاوب مع دعوات المجتم�ع للعون .يوضح
أحد المدرس�ين قائالً :قابوس رجل كبير السن ،إنه
رجل وحيد ولم يعد يفهم بلده جيداً .هو ال يثق بأحد،
يث�ق فقط في حلقة ضيقة من األفراد الذين يقدمون
له التقارير حول الوضع في البالد ] [...وأخش�ى أنه
سيبدد كل ما بناه و كل التأييد الشعبي الذي جمعه
ط�وال أربعي�ن عاماً .أن�ا أؤيد

تم إعادة صياغة
صورة قابوس
التاريخية على أنه
التجسيد الحي لعمان
تسمية رئيس للوزراء أو ولي للعهد بأسرع ما يمكن،
حت�ى يحتفظ قاب�وس بالصورة التي بناها لنفس�ه
"كخليفة الله على األرض".
إن�ه اآلن عل�ى خ�ط الن�ار كما تش�هد به�ذا النكات
العدي�دة الت�ي يزخ�ر بها الفيس�بوك :فقد انتش�رت
قصص التضييق األمني ،واالنتهاكات ألبسط حقوق
االنس�ان ،واالدانات لوج�ود دولة األم�ن والبوليس
بش�كل كبير على االنترن�ت والتويتر .لق�د تم ،وفي
عجال�ة ،اعتقال ّ
كت�اب االنترن�ت والمحتجين الذين
ينتق�دون علنا ً ممارس�ات الحاكم -وبش�كل خاص
قربه م�ن المصالح البريطاني�ة واألمريكية وإدارته
للمدخ�ول النفطي -والحكم عليهم بالس�جن إلهانة
صاح�ب الجالل�ة .إن عملي�ة إضفاء الش�رعية على
النظام ،والتي اس�تمرت منذ سنوات طويلة ،المبنية
على تعريف عم�ان العصرية على أنها قابوس ،بدأت
باالهت�زاز ويت�م نقده�ا علنا ً ف�ي المدون�ات بأقالم
الناش�طين الذين يفرق�ون اآلن بين النظ�ام الحاكم
واألمة العمانية .إن االنتقادات ضد الحاكم وسلطاته
والقلق على مس�تقبل البالد يعبر عنه بش�كل صريح
بإس�م عم�ان .لقد ذهب أحد الناش�طين إل�ى حد أنه
اعتبر الحاكم المشكلة وليس الحل:
أردنا في عام  2011أن نفهم ما هي العلة التي تعاني
منه�ا البالد .أردن�ا أن نزيح النخبة الفاس�دة ] حول
الس�لطان[ من النظام السياس�ي ون�رى إذا كان هذا
س�يحل المشكلة .استطعنا أن نجبر هذه النخبة على
فهمنا سريعا ً
الرحي�ل ..ولكنن�ا
ما
أن الجسد
زال

مريض�ا ً بش�كل كبير .إضاف�ة إلى ه�ذا ،فقد ظهرت
رس�وم جرافيتي على الجدران ف�ي صحار تدعو إلى
اإلطاحة بالس�لطان .لقد أصبح المدع�ي العام الذي
تعي�ن بموج�ب مرس�وم س�لطاني ف�ي  2004أكثر
الش�خصيات المكروه�ة في النظ�ام .إن تصريحات
المدع�ي الع�ام المتك�ررة من�ذ يوني�و  2012تب�دو
وكأنه�ا تنتم�ي لعهود غاب�رة ،فقد قال إنه س�يتخذ
"كل االج�راءات القانوني�ة المناس�بة" ض�د الكتاب
والمش�اركين في االعتصامات الذي�ن يعملون "ضد
القي�م واألخالق للمجتم�ع العمان�ي" و يحاولون "
المس بالوحدة الوطنية والصالح العام "،وهذا يؤكد
التش�وش الحاصل عند السلطات في مواجهة تطور
فش�لت في توقع�ه أال وه�و :التفكيك المس�تمر في
أسطورة أن قابوس هو تجسيد لعمان المعاصرة.
وكنتيج�ة النعدام الرغبة في التج�اوب مع الدعوات
العديدة للمساعدة من قبل رعاياه ،فقد هوى السلطان

إن الحاكم الذي فصل
في عام  2011وزراء
رفيعي المستوى ً
وضحى بهم سياسيا
لم يعد لديه من
يلومه حتى يهدئ
الرأي العام ويخفف
من غضب المحتجين
قابوس من مكانته الرمزية .إن الرواية الرسمية التي
تش�دد على أن من واجب العمانيين أن يدينوا بالوالء
لبابا قابوس بإس�م فكرة النهض�ة تبدو وكأنها
اسطوانة مشروخة لم يعد أحد يستمع إليها
في بل�د وُ لد ثمانية وأربع�ون بالمئة من
س�كانه بعد  ،1970وس�بعون بالمئة
بع�د  .1980إن المجتم�ع العمان�ي
المدني الش�اب مك�ون من رجال
ونس�اء متعلمي�ن ،ال يوافق�ون
عل�ى التنازل ع�ن حقهم في أن
يك�ون له�م دور في الق�رارات
السياس�ية واالقتصادي�ة ف�ي
بلده�م ،كما فعل آباؤهم باس�م
الرفاه االجتماع�ي أو لمتطلبات
الوح�دة الوطني�ة خل�ف الحاكم.
الكثير من العمانيين يؤمنون اآلن أن
الس�لطان يجب أن يعتبر مسؤوالً عن
قرارات ستؤثر على أجيال عديدة في عمان
ما بعد قابوس .وكما لخص هذا أحد الناشطين
في صحار " ،لقد أصبح قابوس شخصا ً كسائر
األش�خاص ،إن بإمكان�ه أن يخط�ئ كأي فرد
آخر "..ال حاجة للقول إن قابوس ال يزال ،حتى
اآلن ،المرش�ح الوحيد للس�لطة .ولك�ن إذا كان
"الربي�ع العمان�ي" قد أنجز ش�يئاً ،فإن�ه قد نزع
القداس�ة عن السلطان قابوس .هذا التغيير الدرامي
في العالق�ة بين المجتمع وقيادته يواجه الس�لطان
قابوس بتس�اؤالت غير مس�بوقة ويجبر الس�لطان
عل�ى إعادة تقييم أس�اليب أضفاء الش�رعية بش�كل
ع�ام .إن هذا التصادم الح�اد مع الواقع "لخليفة الله
على األرض" يؤش�ر وبش�كل أكيد عل�ى بداية فصل
جديد في تاريخ عمان وعملية اضفاء الشرعية على
الحكم االستبدادي.
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الهرمل وجهة ال�سياح املغامرين

هنر العايص ومنزل جربان وكتابات نبوخذ نرص ..أشهر معاملها
تعد منطقة الهرمل اأحد
اأجمل املواقع ال�سياحية
يف لبنان؛ ملا فيها من معامل
اأثرية وطبيعية ،تزود
زائرها باملعرفة ،وت�سفي
على اإقامته فيها ال�سعور
بالفرح والراحة؛ لو�سائل
الت�سلية املنوعة املوجودة
فيها ،ويف مقدمها ريا�سة
الـ ،Raftingاأو
الرتميت كما هي معروفة
بالعربية
تقع الهرمل يف البقاع الش�مايل للبنان ،وهي مزنرة
بالوديان والجبال والهض�اب ،وينبع منها نهر العايص
(يف ش�واغري الهرمل) ،الذي تنترش عىل يمينه ويساره
املقاه�ي واملطاع�م ،فتحل�و الجلس�ة ع�ىل ضفاف�ه،
خصوص�ا أن مج�راه متع�دد املس�تويات يس�تقطب
الشباب الريايض الذي يقصده ملمارسة نشاطات قلما
يف اس�تطاعته أن يق�وم به�ا يف مناطق أخ�رى .وتعترب
أكواخ الهرمل ،وهي كناية عن ثالثة بيوت ضيافة أعيد
ترميمها من جديد يف قرية (الكواخ) ،يف خطوة أطلقتها
جمعي�ة «م�دى» االجتماعي�ة (تخت�ص باملش�اريع
التنموية يف منطقة عكار والهرمل والضنية) لتس�تقبل
زوارها ع�ىل الطريق�ة اللبناني�ة القديم�ة ،أحد أجمل
األماكن املخصصة لراحتهم ،وقد تم تجهيزها بأسلوب

خ�ارج عن املألوف بحيث يش�عر من يقي�م بها بلفحة
تراثي�ة ذات ملس�ة بدوية ونكه�ة لبنانية عىل الس�واء.
ه�ذه األكواخ التي تبلغ مس�احة كل منه�ا نحو ال�40
مرتا ،تتسع لنحو  25ضيفا ،وهي كناية عن بيوت ذات
ش�كل مربع ،مبنية من الحجر وسقوفها مصنوعة من
الخشب والرتاب ،وتقع يف منطقة نائية يسودها الهدوء
والس�كينة فينىس س�اكنها همومه بعيدا عن ضوضاء
املدينة وضغوطات الحياة اليومي�ة .أما أثاثها ،فيتألف
من مقاع�د عربية تس�توي مع األرض ،وقد افرتش�ت
بالبس�اط الشعبي املصنوع من الصوف متعدد األلوان،
وكذل�ك األم�ر بالنس�بة ألغطي�ة املقاعد ووس�اداتها.
ويحتوي كل بيت عىل (يوك)؛ أي عىل رفوف من الحجر
توض�ع فيها حاج�ات الن�وم (الوس�ادات واألغطية)،
وكذل�ك ع�ىل مدخنة بيض�اء ،كم�ا أن ج�دران الكوخ
تستخدم للتدفئة أيام الشتاء ،إذ ترتاوح حرارة الطقس
هناك ما بني الصفر وال�� 15تحت الصفر .أما الديكور
الداخيل ،فقد اعتمد عىل أدوات تراثية كس�الل وصواني
الق�ش يدوية الصنع والج�رار الفخارية ،وهذه البيوت
م�زودة بالكهرباء واملياه ،وتغيب عنه�ا تماما األدوات
اإللكرتوني�ة أو الكهربائية ليتس�نى للمقيم بها خوض
تجربة فريدة من نوعها ،بدائية إىل حد ما يف زمن القرن
الح�ادي والعرشي�ن .أما الطعام ،فه�و يحرض من قبل

نس�اء البلدة الالتي أخذن عىل عاتقهن تأمينه لزوارهم
ع�ىل طريقتهن ،بحيث كل ما يق�دم من وجبات فطور
وغ�داء وعش�اء يتألف م�ن مكون�ات طبيعي�ة %100
طازج�ة ،تقط�ف وتعد م�ن حدائق القرية ومواش�يها
وطيوره�ا .اللبن�ة البلدية ،والبي�ض بالقاورما (خليط
م�ن اللحم املف�روم م�ع الده�ن) ،والفت�وش ،إضافة
إىل كب�ة البطاط�ا ،وس�لطة (مخو بعب�و) ،والقريص،

الأغلى يف العالـم

الزعفران ..ذهب إيران األمحر

تع� ّد زهرة الزعفران رمزا ً يتوارثه اإليرانيون
الذين يربعون بزراعتها والعناية بها ،فقد بدأت
زراع�ة الزعفران قب�ل نحو ثالث�ة آالف عام يف
إقليم كش�مري الهندي وانتقل�ت إىل بالد فارس.
ويع� ّد الزعفران م�ن التوابل الن�ادرة التي تباع
بالقيم�ة ذاته�ا التي يباع فيه�ا الذهب وبعض
املعادن الثمينة ،م�ا يجعله من التوابل األغىل يف
العالم.
وال يقاس الزعفران بالكيلوغرام أو الغرام بل
يوزن باملثقال مثل الذهب .لذا اس�تحق بجدارة
لقب "الذهب األحمر" .ويبل�غ ثمن الكيلوغرام
الواحد من الزعفران ،الذي يتمتع بجودة عالية،
نحو  11ألف دوالر ،ما يوازي نسبيا ً ثمن الذهب،
خصوصا ً أن زراعته تع ّد نادرة ومحصورة بعدة
مناطق يف العالم.
وتعت�رب زراعة الزعفران م�ن األمور املكلفة
مادياً .وتعطي  70ألف زهرة صالحة  500غرام
فق�ط من الزعفران ،بينم�ا يتطلب األمر زراعة
 150ألف زهرة إلنت�اج كيلوغرام من الزعفران
الخالص ،أي ما يعادل مس�احة ملعب كرة قدم
تزرع بكامله�ا .كما يجب حصد الزعفران فورا ً
ل�دى بزوغ زهوره الصفر التي ال يجب أن ترتك
يف الشمس يوما ً واحدا ً حتى ال تجف .فإذا جفت
الزه�رة يعن�ي أنها فق�دت الكثري م�ن قيمتها
وخصائصها وغناه�ا .وتقاس نوعية الزعفران
بحسب درجة رطوبة أزهاره باإلضافة إىل لونها
األصفر املائل إىل القرمزي يف فرتة الحصاد.
ويف أوق�ات كث�رية ،يلج�أ بعض التج�ار إىل
اعتماد أسلوب "الغش" يف بيع الزعفران بسبب
ارتف�اع ثمنه حيث يتم مزجه بأعش�اب لزيادة
وزنه ،مثل العصفر الذي يش�بهه يف اللون
ورسع�ة الذوبان يف

املاء.
ويضفي الزعفران اللون األصفر الذهبي عىل
بع�ض أنواع املأكوالت .ويف أواخر فصل الخريف
تنبت أزهاره وتس�تمر بالتفتح لثالثة أسابيع،
حي�ث يوج�د يف كل زهرة ثالث بت�الت ذات لون
زهري تحت�وي عىل عيدان الزعف�ران .وتتكاثر
ه�ذه األزهار عام�ا بعد آخ�ر وتعط�ي أزهارا
جديدة ،لكنه�ا تحتاج لعناية واهتمام ومتابعة
حتى تنمو بشكل صحيح .لذا يرتبط املزارعون
بعالقة وطيدة بزهور الزعفران.
بأصابع اكتس�ت بصبغة زه�ور الزعفران،
وبعيدا عن أضواء املدينة يف أرض أحبها وغرس
فيه�ا زهور هذه النبتة الش�هرية التي نس�بت
لبلده وارتبطت به ،يبدأ الحاج اإليراني حس�ني
قوميان عمل�ه يف قطف زهور حقل�ه الواقع يف
مزرعة بالقرب من طهران.
وقومي�ان ارتبط منذ س�نوات طويلة بهذه
املهن�ة املميزة ،إذ يمنحه�ا كل اهتمامه فتجود
علي�ه بالدخل .ويقول "أن�ا أزرع الزعفران منذ
نح�و  20عاما ونوعي�ة الزعفران ال�ذي أزرعه
جيدة بفضل الرتبة حيث حصلنا خالل السنوات
األخرية عىل محصول جيد".
وتتطلب زراعة الزعف�ران الكثري من الحب،
وم�ن يزرع�ه فال بد م�ن أن يحب�ه ،إذ أن عطر
زهرة الزعفران ولونها س�يندمجان بالشخص
الذي يزرعها ويرعاها.
وي�زرع الزعف�ران يف أوائل فص�ل الخريف،
وبعد  15يوم�ا ً تبدأ أزهاره بالتفتح ،وتس�تمر
بذل�ك لف�رتة  20يوم�ا .ويتوق�ف نم�و زه�رة
الزعفران يف فص�يل الربيع والصيف ،األمر الذي
يميزها عن النباتات األخرى .بعد ثمانية أش�هر
م�ن زراعتها ،تنبت زه�رة الزعفران الش�هرية
لتدخ�ل املرحلة األوىل يف مس�ريتها وهي مرحلة
قط�ف األزهار ،ث�م تجمع وتفصل
عنه�ا البصيالت الث�الث ،لتوضع يف
مكان للتجفيف لتهيئتها لالستهالك
املحيل يف األسواق.
وارتب�ط اس�م زه�رة الزعفران
بم�كان زراعته�ا ،ل�ذا يق�ال دائما
الزعف�ران اإليران�ي ،وهن�ا ال يكاد
يخل�و طب�ق م�ن الطع�ام م�ن
اس�تخدامه .وس�ابقاً ،اس�تخدم
الزعفران كدواء للعالج من أمراض
عدة.

والربغل بالبندورة ،والسمبوسك بالتمر ،وكبة الحيلة -
هي أش�هر تلك األطباق التي تش�هد طلبا كبريا من قبل
السياح األجانب والعرب .أما تكلفة اإلقامة يف (الكوخ)،
فتبل�غ  50دوالرا .أم�ا املوقع الثاني الذي يف اس�تطاعة
الزوار اإلقامة به أيض�ا ،فهو  ،lezzebe eco lodgeوقد
أطلق عليه هذا االس�م نسبة إىل شجر اللزاب املحيط به
واملعروف بقدرت�ه عىل تصنيع األوكس�جني ،واألوزون
بنس�بة كبرية وهو نادر الوجود ،كم�ا أن الصمغ الذي
يظه�ر ع�ىل أغصان�ه وجذوع�ه يس�تخدم يف عمليات
توس�يع الرشايني القلبية ويعترب غذاؤه أساسيا للنحل
وعس�له م�ن أفض�ل األن�واع يف العالم .ويتأل�ف املوقع
من ثماني غرف مس�تقلة (تش�به الش�اليهات) بعيدة
بعضها ع�ن بعض نح�و العرشين مرتا ،تق�دم إضافة
إىل خدم�ة املنام ثالث وجبات يف الي�وم يف املطعم التابع
له�ا والواقع بجانبها الذي يتخص�ص بتقديم الوجبات
القروية لزبائنه داخل املطع�م ويف الباحة الخارجية له
التي تظللها أشجار اللزاب الضخمة والعريقة .ويوضح
صاحب هذا املرشوع ،حسني دندش ،أن الهدف األساس
للم�رشوع هو إعط�اء ال�زوار فرصة خ�وض مغامرة
العيش يف بيئة قروية ش�بيهة إىل حد كبري بالحياة التي
يعيشها س�كان املنطقة ،بعيدا عن ضوضاء املدينة فال
تل�وث وال زمام�ري س�يارات ،كما أن الغ�رف ال تحتوي

ع�ىل أرسّة ،ب�ل ع�ىل مرتبة عىل
األرض ،إضاف�ة إىل أن الطع�ام
صح�ي ال تدخل�ه أي مكونات
اصطناعي�ة ومس�تخرج من
األرض مبارشة .ومن األطباق
الت�ي يقدمه�ا اللوبيا بالزيت
والع�دس بالربغل ولبن الغنم
والزع�رت البل�دي وغريها .أما
تكلفة اإلقامة بها ،فتبلغ 60
دوالرا لليلة الواحدة.
أم�ا املطاع�م املنت�رشة
عىل ضف�اف نهر العايص مثل
(جن�ة الع�ايص) و(الجندول)
و(روتانا) و(القناطر) وغريها،
فتحل�و فيه�ا الجلس�ة ع�ىل
صوت خرير املياه وأنت تتلذذ
بتذوق أطباق سمك الرتويت
الطازجة وامل�ازة اللبنانية
ع�ىل أنواعه�ا ،وتالم�س
تكلف�ة تن�اول الطع�ام
فيها للشخص الواحد 20
دوالرا .وملحب�ي رياض�ة
الرافتين�غ (التجدي�ف
الرسيع) ،فباستطاعتهم
ممارستها يف نهر العايص
بني ش�الالته ومس�توياته املتنوعة لنحو الس�اعتني أو
أكث�ر بتكلف�ة  20دوالرا ،يرتدي فيها ممارس�ها خوذة
من البالس�تيك ع�ىل رأس�ه وجاكيت اإلنق�اذ ،ويعيش
فيها أجمل لحظات اللهو واملغامرة وهو يقطع مسافة
الكيلومرت أو أكثر وس�ط رذاذ املاء املنعش .ومن املعالم
السياحية املعروفة يف الهرمل ،سهلة مرجحني التي يقع
فيها ما تبقى من منزل األدي�ب اللبناني العاملي جربان
خليل ج�ربان ،يف منطقة تعرف ب�وادي الرطل ،ويروي
املس�نون هن�اك أن جربان ول�د وعاش فيها م�ع أهله،
إذ كان وال�ده يملك دكان�ا هناك ،حتى إنهم يش�ريون
ل�ك إىل أماك�ن كان يجل�س فيه�ا الفيلس�وف اللبناني
للقراءة أو الدراسة تحت ظالل األشجار فيها .وتتضمن

الهرم�ل أيض�ا املوق�ع األثري (قام�وع الهرم�ل) الذي
يحتل أعىل قمة من سهل البقاع بناه الحاكم الروماني
ألكس�ندرو مانو ع�ام  175ق.م ،وهو عىل ش�كل هرم
مروس الرأس ،اس�تخدمه جيش الحاكم ملراقبة الغزاة،
يتألف من ث�الث طبقات مصنوعة من الرخام األس�ود
(طول�ه 27م) ،وتوجد ع�ىل جوانبه لوحات منقوش�ة
تمثل صور بعض امللوك وهم يدشنون النصب .وإضافة
إىل كنيس�ة بريصا القديمة وطاحون�ة العمرية الرتاثية
ونب�ع الزرق�ا ومغارة م�ار م�ارون ،تلف�ت انتباهك يف
الطري�ق املؤدي�ة إىل وادي الرشبني لوحت�ان صخريتان
يعرف عنهم�ا أنهما تعودان للفاتح البابيل نبوخذ نرص
الذي حفر عليهما اسمه عىل أطول نقش بابيل يف العالم
( 1400سطر) تخرب عن الفاتح وبالده.

ت�سم نحو  400موقع اأثري
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حمطة تارخيية لكل سياحة عراقية
بابل..
وسيم باسم
تعترب مدين�ة باب�ل التاريخية (100
كم جنوب بغداد) الوجهة الرئيس�ة التي
يقصده�ا ال�زوار إىل العراق بع�د املعالم
الس�ياحية يف العاصم�ة بغ�داد .ومن�ذ
اس�تتباب األمن يف مناطق جنوب بغداد،
بدأت أقدام السائحني تطأ تراب بابل بعد
انقطاع دام عقودا.
يقول الباحث االثاري احمد حسن إن
أعداد السائحني إىل بابل مازالت خجولة،
لكنه�ا هناك أم�ل يف ازدياد الع�دد إذا ما
تحسنت وس�ائل الراحة والخدمات التي
تقدم للزائر.
وما يميز بابل قربها من بغداد ،ومن
مدين�ة الحل�ة (مرك�ز محافظ�ة بابل)
املعروفة بأس�واقها الش�عبية وبس�اتني
نخليه�ا .ويمك�ن للس�ائح أن يختار بني
أن يقيض فرتة راحت�ه يف فنادق بغداد أو
فندق بابل السياحي املطل عىل نهر الحلة
حيث تتوفر خدمات سياحية جيدة.
وع�ىل رغ�م أن الجول�ة يف باب�ل ال
تستغرق طويال  ،إال أن املتمعن سيدهش
كث�ريا للمعال�م التاريخي�ة يف املنطق�ة،
السيما وأنها تضم نحو  400موقع أثري
محدد ومكتش�ف مابني ديني وتاريخي ،
كما تضم اآلالف من املواقع غري املسجلة
رس�ميا .وبحس�ب حس�ن فان نحو 95
باملائ�ة من املعال�م االثارية يف املنطقة لم
يكتشف إىل اآلن.
احد السائحني االنكليز واسمه جون
وفد إىل املكان برفقة مجموعة س�ياحية

م�ن عرشين ش�خصا ،ي�زورون مناطق
العراقي�ة الس�ياحية ،إذ يقض�ون نهارا
كامال يف املدين�ة ثم يعودون إىل العاصمة
بغ�داد .واخت�ارت املجموعة الس�ياحية
مدين�ة بغداد منطلق�ا لها لزي�ارة اغلب
املعالم السياحية يف مدن وسط العراق.
كما تن�وي املجموعة زي�ارة آثار أور
يف النارصي�ة ( 375كم جنوبي العاصمة
بغداد) جنوب الب�الد  ،ويف خطتهم اتخاذ
مدين�ة البرصة (  545ك�م جنوب بغداد)
منطلق�ا لزي�ارة املعال�م الس�ياحية يف
الجنوب.
ويف هذا الص�دد يؤكد جون أن مدينة
بابل تستحق أن يزورها السائح ،فاملكان
مرت�ب جي�دا وهناك (كازينو) س�ياحية
قضوا فيها ش�طرا م�ن الوق�ت للراحة،
كما اندهش جون لطيبة العراقيني الذين

التقاهم يف املكان.
وم�ا يث�ري أن ج�ون كان يعتق�د انه
س�ريى قرب االس�كندر املقدون�ي يف بابل
حي�ث تويف ،لك�ن خبريا اثاري�ا أخربه أن
ه�ذا موجود يف الكتب فق�ط ،فليس ثمة
اث�ر للق�رب يف املنطق�ة .ويتأس�ف جون
لكثر الت�الل يف املنطقة التي تغطي اآلثار
املدفون�ة فيه�ا ،ويق�ول إن كل تل يمثل
تاريخ�ا مدفونا داعيا الجه�ات املختصة
إىل رسعة اكتشاف هذه اآلثار.
وال تكل�ف الرحل�ة للس�ائح املقب�ل
إىل باب�ل مبالغ كبرية .وبحس�ب املرش�د
الس�ياحي احم�د كاظم فإن�ه يفضل يف
الوق�ت الح�ارض أن يأت�ي الس�ائحون
بش�كل مجاميع فهذا اقل كلفة ،كما انه
يتيح لهم االستفادة من الخدمات األمنية
واللوجستية التي تقدمها الجهات املعنية.

ويقول كاظم أن املنطقة تس�تقبل الزوار
عىل انفراد أيضا ،وترحب بهم وترشدهم
إىل أفضل األساليب للتمتع برحلتهم.
كم�ا يتمت�ع الزائ�ر أيض�ا بحرك�ة
السائحني املحليني أيضاً إذ بدأ العراقيون
يفدون اىل املنطق�ة للنزهة واإلطالع عىل
التاري�خ عرب بابل .وإضاف�ة إىل القصور
واملعاب�د املش�يدة ،هنالك أيض�اً ،املرسح
الرومان�ي العم�الق ،ومتح�ف بابل الذي
يضم تحفا تأريخية نفيسة.
وع�ىل رغم أن املنش�آت الس�ياحية
قليلة يف بابل ،إال أن الس�ائح يستطيع أن
يضمن جولته زيارة مناطق أثرية أخرى
يف امل�دن القريب�ة ،فهي تبعد ع�ن بغداد
نح�و  100كم  ،و عن النجف نحو  60كم

حضارة الصني يف حديقة من فخار

ص�ني الحضارة ،ص�ني األفكار الفريدة ،كل يوم يتكش�ف
فيه�ا يش ٌء جدي�د ،والجدي�د الي�وم لي�س منتج�ا تكنولوجيا
جدي�دا ،وليس غزوا لس�وق جديد ،إنما هو حضارة مجس�دة
وح�ي من لوحة،
يف حديق�ة مصنوع�ة بالكامل م�ن الفخار،
ٌ
ففك�رة مخطوطة بحرب صيني عىل الورق ،وتنفيذ فيه اإلرادة
صلب�ة ،والعزم والتصميم عىل النج�اح ،حديقة ثقافية فريدة
م�ن نوعها افتتحت للجمهور ،الش�جر فيها منازل مصفوفة
لوح�ة عن الحارض ،واألنهار فيها ش�وارع مزدحمة ،ورودها
هم الباعة وعرباتهم ،واجتمع�ت ألوانها بلون واحد ،هو لون
الفخار التي ُ
صنعت منه.
بناؤه�ا ه�و استنس�اخ للوح�ة الرس�ام الصين�ي
الت�ي تص�ور
الش�هري ،Zhang Zerui
لعي�ش
ا
الحض�ارة الصيني�ة ونم�ط

واالزدحام ،وأسلوب التجارة والتسوق ،فهي باختصار تجمع
الص�ني يف لوحة مُ عربة ،وم�ن هنا بدأت الفك�رة عند املواطن
يف مدينة تانغش�ان الصينية ،والذي يدعى تش�ن شيبننغ منذ
ثالث س�نوات ،والتي قرر فيها أن يجس�د اللوحة لواقع مبني
م�ن الفخار ويكون بمثابة حديقة عامة للجمهور .بعد وضع
التصميم يف العام  ،2008تم توظيف اثنني من النحاتني األكثر
خ�ربة يف نحت الط�ني ،إضاف�ة إىل  100عامل يف ه�ذا املجال،
فاس�تغرق تنفيذ امل�رشوع ثالث س�نوات ،وخ�رج للجمهور
بحلة مبهرة ،فواق�ع الحضارة القديمة موجود يف حديقة من
الفخار.
مجسمات من الفخار تمأل ممراتها،
باع�ة من الفخ�ار ،ومتس�وقون من
البرش ،لم ُيعلن حتى اليوم عن حجم
التكلفة الفعلية ،ولكن وصل املبلغ
املُنف�ق عىل ه�ذا امل�رشوع العام
امل�ايض ح�دود  1545000دوالر
أمريكي.
لي�س اإلب�داع يف ضخام�ة
املس�احة ،إنم�ا الف�رادة يف
املضم�ون هي األهم ،يبلغ طول
الحديق�ة  300م�رت ،وعرضه�ا
س�تون م�رتا ً فقط ،إنم�ا حجم
العم�ل ضخم ج�دا ،فه�و يلحظ
كل التفاصي�ل اململ�وءة باملعان�ي
املعربة.
إن تجس�يد التاري�خ ،يف جغرافية
الحضارة الصينية من لوحة رسام ،إىل
حديقة واقعية ،إنما هي كتاب مفتوح،

و ع�ن كربالء نح�و  40كم وان يتجول يف
األسواق الشعبية ،كما يمكنه ،من تذوق
املأك�والت العراقية يف املطاعم الش�عبية.
وبحس�ب مدير الس�ياحة يف بابل حسني
نعم�ة الع�وادي فإن الس�ائح س�يجد يف
املستقبل القريب مرافق سياحية جديدة،
وفق خطة تريس البنى التحتية الالزمة.
كما يمكن للس�ائح املس�لم أيضا أن
ي�زور نح�و  200مرق�د ومزار يف�د إليه
آالف الزائرين سنويا .إذ يجد الزائر فنادق
وأماكن إلقامة الزوار والس�ياح ،يف املدن
الدينية .ويضفي شاطئ الفرات وغابات
النخيل طبيعة ساحرة يتمتع بها السائح
ع�ىل رغم أن بع�ض آثار الخ�رب مازالت
ماثلة يف بعض املناطق.

ُ
تسهل فيه معرفة ُ
سبل العيش القديمة ،بأسلوب سلس يبعدك
ع�نالتاري�خامل�دونيفكت�ابمم�ل.
أن تك�ون النزه�ة يف حديق�ة ،ه�ي درس م�ن التاري�خ،
نك�ون قد جمعنا ب�ني الثقافة واملتعة ،ب�ني املعرفة والرتويح
عن النف�س ،وعندها يصبح التاريخ معلوم�ة موثقة يف عقل
مبتسم.
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�سيا�سي معتدل ومتزن وباحث ومفكر �سامل
قائد ع�سكري حمرتف..
ّ

رئيس الوزراء طه اهلاشمي ..لـم يكن له خصوم وال أعداء
مما هو �سيا�سي ،مل يخلق له اأعداء ،وعندما انتقل اإىل ال�سيا�سة مل يتغري ،فلم يفعل ما يقتنع به بل
ع�سكري اأكرث ّ
يفعل ما يوؤمر به وهي نقطة القوة يف تر�سيحه لرئا�سة الوزارة ،فهو يت�سرف وفق توجيهات ال�سفارة الربيطانية
والو�سي عبد الإله ،وكان يبتعد عن املواقف التي تدخله يف م�ساكل ،ومثبت يف مذكراته انه �سعيف يف موقفه
ال�سيا�سي ،فلم ي�ستطع ان يوقف الذين ل يتفق معهم عند حدهم!! وهو باحث ومفكر �سمويل

اإعداد /د .هادي ح�سن عليوي
نبذة عن حياته ون�ساطه الع�سكري
هو طه بن الس�يد س�لمان بن السيد صالح
مخت�ار محلة البارودية ،وه�و االبن الثالث بعد
أخوية (داود وياس�ن) ولد يف محل�ة البارودية
ببغ�داد الع�ام  1888وبع�د الدراس�ة التقليدية
(الكتاتيب) أكمل دراسته االبتدائية ثم اإلعدادية
العس�كرية يف الع�ام  ،1903وليدخ�ل املدرس�ة
الحربي�ة يف اس�طنبول الع�ام  1909برتب�ة
رئي�س أركان حرب وتع�ن يف الجيش العثماني
يف س�وريا ،واش�رك يف ح�ركات ح�وران ثم يف
إخماد الثورة يف الكرك ،واتصل برجاالت سوريا
األح�رار لينض�م إىل جمعي�ة العه�د الرسية ثم
ش�ارك يف حرب البلقان ويف العام  1913نقل إىل
اليم�ن ،وعندم�ا اندلعت ثورة الرشيف حس�ن
يف الحج�از يف حزي�ران  1916لم يش�رك فيها،
الن جمعي�ة العه�د قررت الريث وع�دم القيام
بأي عم�ل عدائي ضد الدول�ة العثمانية ثم عاد
اىل اس�طنبول يف ترشي�ن األول  ،1919ويف آذار
 1920غ�ادر إىل س�وريا لاللتح�اق بالحكوم�ة
العربي�ة بقي�ادة األم�ر فيص�ل ب�ن الحس�ن
وتع�ن مديرا لألم�ن العام فيه�ا ،وبعد معركة
ميس�لون غ�ادر دمش�ق عائ�دا إىل اس�طنبول
حيث عن رئيس�ا لقس�م التاريخ العسكري يف
األركان العامة العثمانية ،ويف  21ش�باط 1921
اس�تقال من الخدمة يف الجي�ش العثماني وعاد
نّ
وعن آمرا ً ملنطقة املوصل
اىل العراق برتبة عقيد
يف أيار  1922ثم عن يف نهاية ذلك العام رئيس�ا
الركان الجيش ..بعد تصديق املعاهدة العراقية-
الربيطانية اعفي م�ن منصبه ،ويف العام 1924
ع�ن مرافقا لألمر غازي ب�ن امللك فيصل األول
ويف الع�ام  1927توىل مديري�ة النفوس العامة،
ويف العام  1929أعيد لرئاسة أركان الجيش ويف
 1936 / 10 / 31احالت�ه حكوم�ة انقالب بكر
صدق�ي اىل التقاعد واثر مقتل بكر صدقي يف آب
 1937ع�اد الهاش�مي اىل الع�راق وانتخب نائبا
عن لواء بغداد.

ن�ساطه ال�سيا�سي
شغل الهاشمي منصب وزارة الدفاع يف أربع
وزارات متتالي�ة وه�ي يف وزارة نوري الس�عيد
الثالث�ة والرابع�ة والخامس�ة ()1939 � 1938
ويف وزارة جميل املدفعي ..ويف العام  1939وعند
قيام الحرب العاملية الثانية رفض طه الهاشمي
فكرة نوري الس�عيد يف إعالن الحرب عىل أملانيا،
ورأى رضورة االكتفاء بقطع العالقات مع دول
املح�ور ويف وزارة جمي�ل املدفعي التي ش�كلت
بع�د مقتل بكر صدقي حي�ث كان قادة الجيش
منقس�من اىل فريقن :األول (الفريق املحافظ)
ويض�م حس�ن ف�وزي رئي�س اركان الجي�ش
والل�واء ام�ن العم�ري (قائ�د الفرق�ة االوىل)
والعقي�د عزي�ز ياملك�ي (قائد النق�ل االيل) اما
الفريق الثاني (الفريق القومي) ويضم العقداء
االربعة  :صالح الدين الصباغ ومحمود س�لمان
وفهمي س�عيد وكامل شبيب ويس�مى (املربع
الذهبي) وقد اس�تطاع طه الهاشمي ان يضمن
والء العق�داء األربع�ة للحكوم�ة مس�تفيدا من
عالقته بهم ..فساهم يف تثبيت نوري السعيد يف
الحكم ،يف وقت برز فيه الخيار العس�كري ثانية
ليحسم املوقف ويقرر مستقبل الوزارة.
فالفريق االول كان ال يريد اشراك
ط�ه الهاش�مي( ،وزي�ر
الدف�اع) ون�وري
ا لس�عيد
(وزي�را

Hh1940@yahoo.com
للخارجية) يف الوزارة ،الن الفريق حسن فوزي
(رئي�س اركان الجي�ش وفريق�ه كان ي�رى يف
بقاء الهاش�مي ع�ىل رأس وزارة الدفاع حرمانا
له م�ن أي نفوذ داخ�ل الجيش ،وقائ�د الفرقة
األوىل ناق�م ع�ىل العقداء األربع�ة ،ويرى يف تويل
الهاش�مي وزارة الدفاع دعما لنف�وذ هؤالء اما
الفري�ق الثاني (العقود األربعة) فانه منس�جم
م�ع دخ�ول الهاش�مي والس�عيد يف ال�وزارة
الكيالنية املقرحة ..وس�ر األحداث كان يش�ر

الفريق�ن( :الكيالن�ي والعق�داء االربع�ة) و
(الويص والس�فارة الربيطاني�ة) وكان ظاهريا
محاي�دا ،ويمثل بيض�ة القبان ،ولك�ن حقيقة
األمر كان ينف�ذ توجيهات االنكليز بحذر ودقة،
فلم يكن له مواقف واضحة ،وتميز بانه ال يريد
االصطدام بأحد ويتحاىش خلق خصوم له ..فقد
ازداد الشعور يف تلك الفرة ضد بريطانيا وظهر
ميل العنارص القومية نحو دول املحور ،بس�بب
موقفهم من قضية العرب يف فلس�طن ،خاصة

اىل ان الفريق االول نجح يف ابعاد طه الهاش�مي
ونوري الس�عيد عن السلطة ..غر ان الهاشمي
لعب دورا مهما يف تغير مسار االحداث ،فيشر
عبد الرزاق الحس�يني يف كتابه "تاريخ الوزارات
العراقي�ة  /الج�زء الخام�س  /ص "159اىل ان
ط�ه الهاش�مي علم بش�كل قاط�ع اىل ان كتلة
رئي�س األركان تع�ارض دخوله ال�وزارة وانها
ضغط�ت عىل ال�ويص عب�د اإلله ليبع�ده عنها
حينئ�ذ ث�ارت ثائرته وق�ال( :اذن لن تس�تقيل
وزارة ن�وري الس�عيد ب�ل س�تبقى يف الحك�م
والحقيق�ة ان الهاش�مي كان ال يري�د ان يهزم
امام عسكرين اقل رتبة منه اما ان يواجههم يف
محاولة إلقصائه او ال يتآمرون وهي تحد كبر
ملشاعره العس�كرية فقد كان الهاشمي فخورا
بتاريخه الحرب�ي ،وهو الذي ل�م يدخل معركة
ويخرج منها مهزوما!! ويقول محمود ش�بيب
يف كتاب�ه "صفحات مطوية م�ن تاريخ العراق،
ص( :"56 � 54من هذا املنطق اوعز الهاش�مي
للعقداء االربعة بوضع القطعات العس�كرية يف
معسكر الرش�يد يف حالة طوارئ وأرسل العقيد
ص�الح الدي�ن الصب�اغ اىل ال�ويص ليخ�ربه ان
الجيش يريد إبقاء الوزارة ،وبعد ان تأكد الويص
من قوة رجال الجيش اس�تدعى نوري الس�عيد
اىل ق�ر الرح�اب وأع�اد اليه كتاب اس�تقالته
وكلفه بتش�كيل الوزارة من جديد ..غر ان ذلك
لم يس�تمر س�وى اس�ابيع فاس�تقالة الوزارة
وشكل رشيد عايل الكيالني وزارته الثالثة يف 30
اذار  1940واش�رك طه الهاشمي وزيرا للدفاع
فيها.

بعد االنتصارات التي حققها االملان ،واستسالم
فرنس�ا يف حزيران  ،،1940وبمرور الوقت وجد
الكيالني نفس�ه الناطق بلس�ان التي�ار املعادي
لربيطانيا ،أدركت بريطانيا صعوبة انس�جامها
مع سياس�ة الحكومة العراقي�ة وراحت تتحن
الفرصة لتصعيد املوق�ف ضدها فطلبت منها
تحدي�د موقفها م�ن الحرب وقط�ع العالقات
م�ع ايطالي�ا بوصفها حليفة أملاني�ا بالحرب،
غ�ر أن مجلس ال�وزراء قرر الري�ث يف طلب
بريطاني�ا ،وبناء ع�ىل طلب بريطاني�ا بمرور
قواتها ع�رب العراق وتعزيزه�ا يف العراق وافق
مجلس الوزراء عىل الطلب واستمرت بريطانيا
يف تصعي�د موقفه�ا تج�اه حكوم�ة الكيالني
واتفقت مع الويص نوري السعيد عىل إسقاط
الحكومة فتقرر ان يقدم نوري السعيد (وزير
الخارجي�ة) وناجي ش�وكت (وزي�ر العدلية)
استقالتهما ،وهنا أبدى طه الهاشمي انحيازا
اىل جانب الويص ،عندما قام الوزيرين وآخرين
باستقالتهما من الوزارة فاعترب استقالتيهما
يخدم انسجام الوزارة وعندما وجد أن الكيالني
لم يقدم اس�تقالته قدم الهاش�مي اس�تقالته
وصاغه�ا بطريق�ة توح�ي بحرصه الش�ديد
ع�ىل بقائه�ا ..ولم يكت�ف الهاش�مي بتقديم
االس�تقالة ب�ل ظ�ل عازما عىل تحقي�ق رغبة
ال�ويص واالنكلي�ز يف حمله�ا عىل االس�تقالة،
فق�د حرض اجتماعا ملجلس الوزراء باش�راك
بعض الش�خصيات السياس�ية والعسكرية يف
 30كان�ون الثان�ي لبحث موقف ال�وزارة ،ويف
ه�ذا االجتماع اق�رح طه الهاش�مي رضورة
تمس�ك ال�وزارة بأح�كام الدس�تور ،واقراحه
يعن�ي ان يعطي الربملان ثقت�ه بالوزارة فاما ان
يمنحها الثقة او يستقيل!! كان االقراح يعن يف
حقيقته ان تقدم الوزارة استقالتها ،الن موقف
الربمل�ان كان املطالبة باس�تقالة ال�وزارة وهو
ما جع�ل الكيالني ان يقدم اس�تقالة وزارته يف
نفس االجتماع ..وإزاء قدرة الهاش�مي يف حمل
الكيالني عىل االس�تقالة واس�تطاعته ان ينتزع
م�ن رئيس ال�وزراء املتمس�ك بالس�لطة كتاب
االس�تقالة دون اث�ارة ضج�ة ودون اللجوء اىل
القوة كان هو املرشح لرئاسة الوزارة

الها�سمي بي�سة القبان
ل�م ينح�ز الهاش�مي اىل اي م�ن

وزارة الها�سمي
يف األول من شباط  1941شكل طه الهاشمي
وزارت�ه ويب�دو أنها كان�ت نتيج�ة االتفاق بن
الجامعت�ن السياس�يتن اللت�ن كان يق�ود
إحداها نوري السعيد ،ويقود الثانية رشيد عيل
الكيالني ..اما بالنس�بة لربيطانيا فالزمن زمن
ح�رب عاملي�ة وهي كان�ت قلقة ع�ىل مصرها
العس�كري وتريد رئيس وزراء يف العراق يس�ر
حس�ب توجهاتها ويخدم مصالحه�ا وأهدافها
يف ه�ذه املرحل�ة الكيالني ويعتق�د مر بري
ان ه�ذه املواصف�ات ال تنطب�ق كله�ا عىل طه
الهاشمي فنظرته للسياسية الخارجية تختلف
عم�ا يري�د االنكلي�ز فه�و يف ال�وزارات األرب�ع
التي اش�رك فيها كان يع�ارض قطع العالقات
الدبلوماس�ية بن الع�راق وايطالي�ا وكذلك مع
الياب�ان كم�ا انه عارض بش�دة نوري الس�عيد

حن اراد إعالن الح�رب عليها ،مفضال الوقوف
ع�ىل الحيادي�ن املعس�كرين املتحارب�ن ومثل
ه�ذه املواقف يف تل�ك الظروف الس�اخنة تبعث
عىل القلق ..اما بالنس�بة لعالقته بقادة الجيش
فهي جيدة وبإمكانه السيطرة عليه ،لكن هذه
املي�زة ليس�ت يف صال�ح االنكليز ،فه�ي نقطة
خط�ر فيما لوز توىل رئاس�ة الوزارة عىل اعتبار
ان الجي�ش مع�ه ،وهو لي�س م�ع بريطانيا يف
سياسته الخارجية ...ومع ذلك وافقت بريطانيا
ومن ثم الويص عبد اإلله عىل ترشيحه لرئاسة
ال�وزارة عىل الرغ�م من التقييم أع�اله ،ويبدو
أن االنكلي�ز نظ�روا اىل تركيبت�ه الش�خصية
وإطاعته لألوامر طيلة حياته العس�كرية فلم
تخيفه بع�ض توجهاته الس�يايس ..فنش�أته
يبدو انها استندت لرشيحه وعىل هذا األساس
كان االنكلي�ز مطمئن�ن انه لن يتخ�ذ قرار يف
سياسته الخارجية ضد بريطانيا وانه مستعد
لقطع العالق�ات مع ايطاليا فيما لو طلب منه
ذلك ..كما انه يحتفظ بعالقته مع رش�يد عايل
الكيالني ومع الضباط الجي�ش وقادته وبذلك
يس�تطيع ان يهدأ األجواء الس�اخنة يف العراق،
وان يقلل من خطر رجال الجيش عندما يطلب
من�ه لع�ب هذا ال�دور ..وبع�د ان كل�ف االمر
عبد االله الهاشمي بتش�كيل الوزارة استدعى
ص�ادق البصام وزير املعارف وقال له ..اش�هد
يا ص�ادق ان طه تعهد فوافقني عىل تش�تيت
العق�داء االربع�ة فاع�رض ط�ه قائ�ال (إنني
اتعه�د بذل�ك وانما قلت ان هذا يت�م مع الزمن
وبالفع�ل ح�اول ان يحق�ق رغب�ة الويص مع
االيام فقد طلب بشكل رسي من رئاسة األركان
ان تقدم اقراحا بنقل العقيد كامل ش�بيب من
بغداد إىل قيادة الفرق�ة الرابعة يف الديوانية وان
يكون مقر العقيد صالح الدين الصباغ يف جلوالء
ب�دال من بغداد وذلك يف اذار  1941اال ان العقداء

االربع�ة رفضوا االس�تجابة فب�دأت األزمة بينه
وبينهم واس�تطاع العقداء تش�كيل تكتل رسي
ضم إضافة إىل العقداء كال من:
املفتي أمن الحس�يني ورشيد عايل الكاليني
وناج�ي الس�ويدي وناج�ي ش�وكت ويون�س
الس�بعاوي ووضع�وا الخطة إلس�قاط الوزارة
وتحدي�د مس�ؤولياتهم يف إنق�اذ البل�د يف تل�ك
املرحلة الحاسمة.
من جهته فان الهاش�مي ح�اول يف البداية
إرضاءه�م ..وماط�ل وأراد التمل�ص ..لكن يف
النهاي�ة كش�ف موقف�ه قائ�ال له�م ..البد من
املوافق�ة ع�ىل م�ا يري�ده االنكليز وام�ا رضا
ال�ويص عىل ق�ادة الجيش .فمس�تحيل ويذكر
عبد الرزاق الحس�ني يف كتاب�ه االرسار الخفية
يف حركة الس�نة  1941التحررية تلك الحقيقة
الت�ي يعمل بها الهاش�مي لخصمه�ا مضطرا
بجملتن:
االوىل :م�ا يريده االنكليز امر ال يعىص ..اما
الثانية وقادة الجي�ش البد من إبعادهم وهكذا
افص�ح الهاش�مي عن حقيقة آرائ�ه ألول مرة
فكان�ت نهايته يف الس�لطة فقدم اس�تقالته يف
االول م�ن نيس�ان الع�ام  1941وقبلها الويص
عىل العرش الجديد الرشيف رشف بدال من عبد
اإلله.

اآخر اأعماله

ش�كل رش�يد عايل الكيالني حكومة الدفاع
الوطني عقب اس�تقالته الهاشمي ،ولم يقطع
الهاش�مي عالقاته مع ايه جهة وآراء الكيالني

ان يذبح بيانا باس�م رئاس�ة اركان الجيش عن
حكومته الجديدة فاستشار طه الهاشمي حول
هذه الخط�وة ويقول الباحث اس�ماعيل احمد
ياغ�ي يف كتابة حركة رش�يد عايل الكيالني ،ص
 :176فأجابه الهاشمي( :ال يجوز الردد يف تويل
مس�ؤولية الحكم بغية اس�تتباب األمن وحفظ
الصالح العام).
وهكذا تمكن من رت�ق الفجوة مع أصحابه
القدماء وان يس�تبدل خصومته�م صداقة كما
كانت بحي�ث لم يجدوا حرج�ا يف االعتماد عليه
فعندم�ا تده�ور الوض�ع العس�كري للق�وات
العراقية يف حربها مع القوات الربيطانية قررت
حكومة الكيالن�ي اتخاذ قرارات عاجلة ملعالجة
التده�ور وم�ن ضمنها ان يتوىل طه الهاش�مي
رئاس�ة اركان الجي�ش فت�رف الهاش�مي
بحيادي�ة ذكية حافظ ت ع�ىل عالقته مع طريف
الن�زاع حيث امر خطة القتال ضد االنكليز حتى
تتم تس�وية مرشفة مع االنكلي�ز ،ولكنه اعتذر
عن تويل القيادة قائال:

ليس يل صالحية الس�تالم القيادة والس�يما
انني مقتنع بفشل الحركة واذا لم يرسع االملان
باملس�اعدة ف�ال س�بيل اىل املقاوم�ة مطلق�ا..
وبعد فش�ل الحركة وع�ودة الويص عبد االله اىل
بغداد بمس�اعدة الق�وات الربيطاني�ة ابعد طه
الهاش�مي اىل تركي�ا ...ويف مطل�ع العام 1946

عاد اىل بغداد بعد انته�اء الحرب العاملية الثانية
وسماع الس�لطات الربيطانية بعودته ثم سافر
اىل دمش�ق ليصبح مستشار عس�كريا للرئيس
الس�وري ش�كري القوت�يل ث�م مفتش�ا عام�ا
لجيش االنقاذ الوطن�ي الذي كان يقوده فوزي
القاوقجي ..ويف العام  1949عاد إىل العراق ثانية
بعد انقالب حس�ني الزعيم الذي أطاح بشكري
القوت�يل ان التطورات السياس�ية الت�ي مر بها
العراق خالل الحرب العاملية جعل طه الهاشمي
يدخ�ل املعرك الس�يايس يف صف�وف املعارضة
لنظام الحكمة فألف حزبا سياسيا باسم حزب
الجبهة الش�عبية وذلك يف نيسان  1951وأصبح
له لكن هذا الحرب لم يستمر طويال.
ويف العام  1954عن الهاش�مي نائبا لرئيس
مجل�س االعم�ار الذي ح�ل بعد قيام ث�ورة 14
تم�وز  1958فاعتك�ف ط�ه الهاش�مي يف بيته
يكت�ب مذكرات�ه ويراجع مؤلفات�ه وتويف يف 11
حزيران العام  1961يف لندن ودفن يف بغداد.

نتاجه العلمي
يعت�رب الهاش�مي باحث�ا ومفكرا ش�موليا
فق�د ص�در ل�ه  28مؤلف�ا ضخم�ا يف مختل�ف
العل�وم منها يف :التاريخ والش�ؤون العس�كرية
ويف الجيوبولتي�ك والتاريخ والفلس�فة واألديان
والحضارة ،منها:
 -1نهض�ة الياب�ان وتأث�ر روح األم�ة يف
النهضة بغداد .1925
 -2مختر تاريخ الحرب ...بغداد .1927
 -3تاريخ الرشق القديم ..بغاد .1929
 -4التاري�خ والحض�ارة يف االزمن�ة الغابرة
بغداد .1935
 -5الجغرافية العسكرية( ..بغداد.)1938 ،
 -6بولد كن�ج ..الوح�دة االيطالية ..ترجمة
طه الهاشمي ..القاهرة .1952
 -7تاري�خ االدي�ان وفلس�فتها ..ب�روت
.1953
 -8دروس يف املعلوم�ات العس�كرية ..بغداد
.1936
 -9ح�رب العراق ج ،1الحركات العس�كرية
من إعالن الحرب ...بغداد .1936
 -10مذكرات طه الهاش�مي 1943 – 1919
مع تحقيق ومقدمة يف تاريخ العراق.
 -11مذكرات طه الهاش�مي 1955 – 1942
– الع�راق وس�وريا – القضي�ة الفلس�طينية..
بروت .1978
 -12جغرافية العراق ...بروت .1939
 -13مباح�ث يف التعبئة ثالثة مجلدات بغداد
.1937 – 1936
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حيوان اسطوري يف كوريا !!

عالـم خيرتع
مصباحا كهربائي ًا "بالستيكيا"

ابتكر عالم أمريك�ي نوعا جديدا
م�ن املصابيح الكهربائية تس�تخدم
فيه بوليمرات بالستيكية ومواد نانو
إلصدار ضوء أكثر توفريا للطاقة من
مصابيح الفلورسنت الحالية وأخف
تأث�ريا منه�ا ع�ىل الع�ن .ون�رشت
تفاصيل االبت�كار الجديد أمس ،عىل
املوق�ع اإللكرتون�ي لجامع�ة وي�ك
فورس�ت بوالي�ة ن�ورث كاروالينا،
حيث يقيم مخ�رتع املصباح الجديد
وهو أس�تاذ الفيزياء ديفيد كارول.
ويس�تخدم املصب�اح البالس�تيكي
الجدي�د نفس ق�در الكهرب�اء الذي
ذكرت الوكالة الرسمية ألخبار
كوريا الش�مالية أنه تم اكتشاف
عرين للحي�وان الخرايف الحصان
أح�ادي الق�رن وال�ذي ابتدعت�ه
الخرافات واألس�اطري اإلغريقية
القديم�ة ول�م ُي� َر أو يُس�مَ ع به
إال يف الحكاي�ات القديم�ة .وأكد
الكوريون أن ه�ذا الحيوان يعود
إىل املل�ك تون�غ ميونغ مؤس�س
مملك�ة كوري�ا القديم�ة الت�ي
حكم�ت بع�ض أج�زاء الص�ن
وش�به الجزي�رة الكوري�ة من�ذ
الق�رن الثال�ث قبل املي�الد حتى

22مار�س20 -ابريل

احلمل

تش�تد وطأة الضغوط ومن
المستحس�ن أن تتجنب السرعة
والته�ور والمجازف�ات كلي�اً.
إح�م س�المتك م�ن الضغ�وط
ِ
واالنفعاالت وكن متساهالً

تس�تخدمه مصابي�ح الصمام�ات
الثنائي�ة الباعث�ة للض�وء ونص�ف
الق�در ال�ذي تس�تخدمه مصابي�ح
الفلورس�نت .وق�ال مدي�ر مرك�ز
تكنولوجي�ا النانو وامل�واد الجزيئية
كارول "كث�ريا ما يش�كو الناس من
أن مصابي�ح الفلورس�نت تس�بب
اهتياج�ا يف أعينهم ،كم�ا أن صوت
الطن�ن الصادر عن ه�ذه املصابيح
تزعج أي شخص يجلس عىل مكتب
أس�فلها" .وأض�اف أن "املصابي�ح
الجدي�دة الت�ي صنعناه�ا يمكن أن
تعالج هاتن املشكلتن وغريهما".

سيدة تركض  250كم بال توقف !!

القرن الس�ابع بع�د امليالد.وذكر
العلماء الكوريون أنهم اكتشفوا
دلي�ل وجود هذا الحيوان يف معبد
قريب من العاصمة الكورية حيث
توجد صخرة مستطيلة منقوش
عليه�ا «عري�ن أح�ادي القرن»،
و ُي َ
عت َق�د أن الكلم�ات املنحوت�ة
تع�ود إىل ف�رتة اململك�ة كوري�و
(.)1392-918ومن املعروف عن
كوري�ا الش�مالية أنه�ا دائما ً ما
تنس�ب بعض القصص املدهشة
لحكامها وذلك عىل سبيل الفخر
بدولتهم األسطورية.

حظك اليوم

متاهة

اس�تطاعت س�يدة مقيم�ة
باإلم�ارات العربي�ة املتح�دة أن
ترك�ض مس�افة  220كيلوم�رتا ً
م�ن دون توق�ف ،يف اس�تعراض
ن�ادر لقوة التحم�ل .وذكرت مجلة
"إكس�ربيس" اإلماراتي�ة يف عددها
األخ�ري ،أن كاثري�ن ت�ود ،املقيم�ة
بإمارة دبي ،اس�تطاعت أن تقطع
املس�افة بن س�احل دبي وساحل
إمارة الفجرية يف حوايل  29س�اعة
و 29دقيق�ة .ونقل�ت املجل�ة ع�ن

لقطة من
الزمن اجلميل

تود ،التي تحمل الجنسيتن الربيطانية
واألس�رتالية ،قوله�ا إن الرحل�ة كانت
صعبة ،حيث عانت من ألم كبري يف إصبع
قدمه�ا اليمن�ى ،إال أنها اس�تطاعت أن
تس�تكمل طريقها ،بعد أن شقت جزءا ً
كاف حت�ى يخرج
م�ن حذائها بش�كل
ٍ
إصبعها .وتود تعمل كأس�تاذ مس�اعد
لعلوم الحاس�ب اآليل بإحدى الجامعات
األجنبية بدبي ،لكنها تحرص دائما ً عىل
قضاء وقت فراغها يف الركض ملسافات
طويلة.

بيعت أربعة قفازات ارتداها بطل املالكمة األمريكي
محمد ع�ي كالي يف مباراتن تاريخيتن له مقابل أكثر
من  800ألف دوالر يف مزاد.
وحق�ق القف�ازان الل�ذان ارتداهم�ا محم�د عي يف
 25فرباي�ر عام  1964يف مباراته ضد س�وني ليس�تون
التي ف�از فيها ببطولة الوزن الثقي�ل للمرة األوىل مبلغ
 385848دوالراً ،كم�ا حقق القفازان اللذان ارتداهما يف
مباراته األس�طورية ضد جو فرايز يف  8آذار عام 1971
مبلغا ً مماثالً يف املزاد الذي اُختتم مساء السبت املايض.
وذكرت ش�بكة "اي أس ب�ي أن" أن التذكارات التي
بل�غ مجموعها نحو  100قطعة بيعت يف مزاد «اس يس
ب�ي» .وكان ورثة م�درب محمد ع�ي" ،أنجيلو داندي"
عرضوا القطع للبيع.

الثور

م�ن واجب�ك أن تداف�ع ع�ن
انجازات�ك لتن�ال م�ا ترغ�ب في
تحقيق�ه ،فثم�ة م�ن يحث�ك
ويحرض�ك عل�ى التص�رف
بعشوائية ورعونة

Apago PDF Enhancer
 22مايو 22 -يونيو
تس�تعيد معنوياتك قوية إال
أن�ك تميل إلى الوح�دة واالنزواء
ابت�داء م�ن ه�ذا الي�وم .تفتق�د
الحيوية والشجاعة وتحتاج إلى
من يدعم

يتنق�ل فين�وس ال�ى بيت�ك
الح�ادي عش�ر ،أي ال�ى الث�ور،
فيع� ّزز ش�عبيّتك واتصاالت�ك
االجتماعية ولقاءاتك،

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

ال تدف�ع األم�ور نح�و
المواجهة المباش�رة في العمل،
فالظروف ليس�ت في مصلحتك
في الوقت الحالي

مرحل�ة جدي�دة ف�ي حياتك
العملية مليئ�ة بالتطورات ،لذلك
علي�ك أن تك�ون أكث�ر تركي�زا ً
لتكون النتائج مضمونة.

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

يرافق�ك الحظ عل�ى الصعد
كاف�ة .تت�زود أف�كارا ً جدي�دة
وقناعات من نوع آخر .قد تعرف
نجاحا ً مهماً.

ال تف�رض عل�ى نفس�ك
التزامات أكبر من طاقاتك ،فهذا
س�يضعك أمام اختبارات صعبة
ومكلف�ة .إس�تمع إل�ى نصائح
الشريك

اجلوزاء

االأ�سد

امليزان

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

ال تت�رك المجال لمنافس�يك
ليتمكنوا من مجاراتك ،بل حاول
أن تحاف�ظ عل�ى الف�ارق ال�ذي
حققته لنفسك

 - 1240املغ�ول يتمكن�ون من
السيطرة عىل كييف.
 - 1877ص�دور الع�دد األول
م�ن صحيف�ة واش�نطن بوس�ت
األمريكية.
 - 1884اإلم�ام محم�د عبده
يص�ل إىل تون�س ويلتق�ي بعلماء
جامع الزيتونة يف رحلة استغرقت
أربعن يوماً.
 - 1917إعالن استقالل فنلندا
عن روس�يا بعد الثورة البلش�فية
سنة .1917
 - 1941جوزيف س�تالن يبدأ
هجومه املضاد ضد أدولف هتلر يف
الحرب العاملية الثانية.
 - 1956الق�وات الجن�وب
أفريقي�ة تعتقل نيلس�ون مانديال
و 156من رفاقه بسبب نشاطاتهم
السياسية املناهضة لنظام الفصل
العنرصي يف جنوب أفريقيا.
 - 1971اإلم�ارات العربي�ة
املتح�دة تنظ�م إىل جامع�ة الدول
العربية.
باكس�تان تقط�ع عالقاته�ا

الدبلوماس�ية مع الهند بس�بب
اعرتافها باستقالل بنغالديش.
 - 1980افتتاح أول أكاديمية
للطب العسكري يف الرشق األوسط
وذلك يف القاهرة.
 - 1990اإلع�الن عن تأس�يس
حركة مجتمع الس�لم "حمس" يف
الجزائر بزعامة محفوظ نحناح.
 - 1992صدام ب�ن املتطرفن
الهن�دوس واملس�لمن يف أيودي�ا
بوالي�ة أتر بردي�ش الهندية بعدما
حاول الهندوس هدم مسجد بابري
إلقام�ة رضي�ح اإلل�ه الهن�دويس
راما.
 - 2004اقتح�ام القنصلي�ة
األمريكية يف جدة باململكة العربية
السعودية.
 - 2005تحط�م طائ�رة
عس�كرية إيرانية من نوع 130-C
ف�وق طه�ران ،وأدى الح�ادث إىل
مقتل  94شخصاً.
 - 2010حاك�م إم�ارة رأس
الخيمة الش�يخ س�عود ب�ن صقر
القاسمي يعن نجله الشيخ محمد
بن سعود القاس�مي وليا ً للعهد يف
اإلمارة.

بيع قفازات "كالي" بأكثر من  800ألف دوالر

شناشيل بغداد قدي ً
ام

 21ابريل –  21مايو

 22يونيو 23 -يوليو

يف مثل هذا اليو م
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حرك عود لتحصل عىل معادلة

ال�سرطان

العذراء

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

ّ
تحق�ق ربحاً ،تبدأ جديداً ،وتهتم
بآفاق واس�عة وواعدة .قد يعرّفك
صديق بشخص يثري حماستك.

كلامت متقاطعة

يعذب ابنته حتى املوت ألجل  40جنيه ًا
لقيت طفلة مرصعها عىل يد والدها
بع�د أن عذبه�ا وصعقه�ا بالكهرباء,
إلجبارها عىل االعرتاف باالستيالء عىل
 40جني ًها ( 24.55ريال سعودي).
وبحسب صحيفة (املرصي اليوم),
تلقى اللواء س�عد زغل�ول ،مدير أمن
الفي�وم ،االثن�ن املايض ،إخط�ارا ً من
مستشفى الفيوم العام يفيد بوصول
الطفلة (آي�ة .ن) التي تبلغ من العمر
 14عام�اً ،وتلمي�ذة بالص�ف األول
اإلع�دادي ،جث�ة هام�دة ،وأن هن�اك
شبهة جنائية يف وفاتها.
وأف�ادت تحري�ات مباح�ث مركز
إطس�ا ،أن هناك ش�بهة جنائية حول

لون مع

مقت�ل الطفل�ة ،وذل�ك
بعدم�ا تبن وج�ود آثار
رضب وصع�ق بالتي�ار
الكهربائ�ي يف أنح�اء
متفرقة من جسدها.
وكش�فت التحري�ات
أن الطفل�ة ل�م تتحم�ل
قي�ام والده�ا بتعذيبها
بالتي�ار
وصعقه�ا
الكهربائ�ي ،ولفظ�ت
أنفاسها األخرية باملنزل
أثن�اء محاول�ة إجبارها
عىل االعرتاف باالستيالء
عىل مبلغ  40جنيها.

افقي
 – 1ش�اعر ٌلقب ب� ش�اعر القطرين –  – 2متش�ابهان – أحد
خطب�اء الث�ورة الفرنس�ية –  – 3لدغ – للنه�ي – نبصر مجزومة
–  – 4ديوان ش�عر لس�عيد عقل – أس�م علم مذكر –  – 5ضعف –
عكس�ها الغن�ج والدل�ع –  – 6ضرب من كبار البق�ر يكون داجنا ً
ومنه أصناف وحش�ية – قرع –  – 7اإلنصاف – كرم –  – 8نوعي
أو صنفي – األس�م الثاني لش�اعر غنائي عربي راحل –  – 9ممثل
مصري.

عمودي
 21يناير –  19فرباير

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

ق�د تتلق�ى معلوم�ات جي�دة
تس�اعدك ع�ىل حس�ن الخي�ار
والقرار .كن متكتما ً جدا ً هذا اليو
وال تعط ثقة عمياء.

الجه�ود املكثف�ة مطلوبة للحد
من الخس�ائر التي قد تتعرّض لها
قريب�اً ،وعندها قد تنجح يف إعادة
تصويب األمور.

 – 1األس�م األول لمط�رب عالم�ي – ش� َّدد الطلب – – 2
مدينة في جنوب غربي الواليات المتحدة –  – 3عيب – أقصد
–  – 4اداة جزم – من أس�ماء األس�د –  – 5مقياس إنكليزي
للمس�افات – ف�ي المقدم�ة –  – 6مدينة لبنانية – عكس�ها
حيوان أليف –  – 7نصف رامز – حاجز – كأس –  – 8شاعر
عباس�ي كان متطيرا ً –  – 9مقاطعة قديمة في شمال غربي
فرنسا.

 17الراأي

العدد ( )397اخلميس  6كانون االول 2012

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة
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اخلليج من الوناسة إىل التعاسة

كاظم فنجان احلمامي
الوناس�ة :مفردة خليجية بصراوية األصل
تعني االستمتاع البريء بالملذات المتاحة,
وتعن�ي البح�ث ع�ن األف�راح والمس�رات
بمش�اركة األحباب واألصدقاء ,فالخليجي
يمي�ل بطبيعت�ه الفطري�ة إل�ى االبتع�اد
ع�ن المنغص�ات ودوخ�ة ال�رأس ,يعش�ق
الطبيع�ة البحري�ة ,تنف�رج أس�اريره ف�ي
البادي�ة ومضاربها ,يه�وى الصيد البحري
(الح�داق) ,يقضي اس�عد أوقاته في الصيد
الب�ري (القن�ص) ,يمض�ي أجم�ل أيام�ه
ف�ي األهوار وعل�ى ضفاف األنه�ار ,يربي
الصق�ور والطيور ,يح�ب األماكن النظيفة
والثياب األنيقة والعط�ور الزكية واألنغام
الش�جية واألطعمة اللذي�ذة .يكره األماكن
المزدحمة ,ال يعت�دي على احد ,وال يتطفل
على احد ,وال يتس�بب في إزع�اج احد ,وال
يغ�ش أحد ,وال يحتال عل�ى أحد ,ال تفارقه
االبتس�امة والبشاشة ,واسع الصدر ,طيب
القلب ,حسن التصرف في التعامل التجاري,
منضبط في مواعيده ,أمين مسالم خجول,
وهذه هي الخصال العامة لس�كان الخليج
العرب�ي كله�م م�ن رأس البيش�ة إلى رأس
مس�ندم ,وبها عرفهم الن�اس ,فكانت هي
الس�مات ,الت�ي حقق�ت لهم االنتش�ار في
بحار الله الواسعة نحو مرافئ الهند والسند
وزنجبار وجزر المالديف وسوقطرة ,حتى
وصلوا إلى تخ�وم جزر الم�االوي ,فكانوا
موض�ع ثقة العال�م حيثما ذهب�وا وحيثما
حطوا رحالهم.
ثم جاءت نعمة النفط ,فاتسعت وناستهم
بالطول والع�رض ,وانفتحوا عل�ى العلوم
والفن�ون واآلداب ,فازده�رت حياته�م,

وانتعش�ت أحواله�م ,فوج�دوا وناس�تهم
ف�ي الترحال والس�فر والم�أكل والملبس,
وعاشوا في بحبوحة من المرح والسعادة,
في ظل الخيرات الوفيرة والبركات الجليلة,
حتى ج�اء اليوم الذي تورط�وا فيه بولوج
مس�تنقع السياس�ة الدولية ,فخرجوا من
خيمته�م الطبيعي�ة الوارفة إل�ى مخيمات
الس�يرك السياس�ي وضباعه�ا الش�ريرة,
وظه�ر عندهم جي�ل من الزعم�اء ,خالفوا
نهج اآلباء ,واقتفوا أثر البرامكة في البطر
والتجب�ر والطغي�ان ,فورط�وا العب�اد في
ح�روب ومؤام�رات ال ناق�ة له�م فيها وال
جمل ,واهتزت أركان حوض الخليج ومدنه
بسلس�لة من الحروب الس�احقة الماحقة,
فش�هد العالم تداعيات حرب الخليج األولى
( ,)Gulf War Iوحرب الخليج الثانية (Gulf
 ,)War IIوحرب الخليج الثالثة (Gulf War

 ,)IIIث�م أصب�ح زعماء الخلي�ج طرفا في
الع�دوان على البلدان العربية واإلس�المية,
فطغ�وا بصنيعهم هذا طغي�ان عظيم .لم
يخطر على بال الجن األزرق أن
الطائ�رات القطرية س�تقصف
المواق�ع العس�كرية ف�ي باب
العزيزي�ة بليبي�ا ؟ ,ولم يخطر
عل�ى ب�ال ثعل�ب الصح�راء
(الجن�رال رومي�ل) أن قط�ر
هذه الجزي�رة الصغيرة الناتئة
من رح�م الخليج س�تقفز في
الج�و لتحلق في س�ماء البحر
األبيض المتوس�ط ,وتحط في
الش�مال األفريقي فتنضم إلى
قوات الناتو في هجومها على
طرابل�س ؟ ,ش�يء ال يصدق�ه
العقل ,وال يقبله المنطق.
ولم يخطر على بال جنكيزخان
أن القوات اإلماراتية س�تغادر
الخليج محمول�ة جوا ,وتحلق
ف�وق المحيط الهن�دي لتهبط
فوق جبال (تورا بورا) فتؤازر
ق�وات البنتاغ�ون ف�ي حربها
ض�د أفغانس�تان ,وتس�جل
قف�زة حربية في عالم الجحيم
والدمار .سألوا وزير خارجية
اإلمارات (عبد الله بن زايد) بعد عودته من
أفغانس�تان ,فق�ال( :أنا كنت ف�ي قندهار
الطم�أن عل�ى قواتي) ,تخيل�وا قواته التي
يزع�م انه بعثه�ا إلى أفغانس�تان لمحاربة
اإلره�اب هناك ,عاج�زة أن تطلق رصاصة
واح�د لتحرير ج�زره التي اس�تولت عليها
إيران بالقوة منذ سبعينيات القرن الماضي,
والتي ال تبعد عنه سوى بضعة كيلومترات.
بي�د أن المف�زع ف�ي الموض�وع إن حوض
الخلي�ج العرب�ي تحول بين ليل�ة وضحاها
إلى قاعدة حربية جبارة تضم مجموعة من
القواعد الحربية الفرعية ,منتشرة من رأس
البيش�ة إلى رأس مسندم ,ومبتدئة بقاعدة
(ب�وكا) ف�ي أم قص�ر ,ومنتهي�ة بقاع�دة
(مصيرة) الجوية في سلطنة عمان ,مرورا
بقواعدها في الكويت بمعسكر (الدوحة),
ناهي�ك عن التس�هيالت الحربي�ة األخرى,

الت�ي توفره�ا من حين آلخ�ر قواعد (علي
الس�الم الجوية) ,و(أحمد الجابر الجوية),
ومعس�كر (عريفجان) ,إلى البحرين حيث
مقر األس�طول الحربي األمريكي الخامس
ف�ي المنام�ة ,آخذين بنظ�ر االعتبار تخلي
دوري�ات األس�طول ع�ن حماية س�واحل
البحري�ن في األزمات ,وه�و تصرف يبعث
عل�ى الريب�ة ويلق�ي بظ�الل الش�ك عل�ى
خططه ,ث�م ننتقل إلى قط�ر حيث مكامن
الخطر ,التي تضم أكب�ر القواعد األمريكية
الحربية في الشرق األوسط ممثلة بقاعدة
(العدي�د) الجوي�ة ,ومعس�كر (,)Snoopy
وقاع�دة الس�يلية ,وننتق�ل إل�ى اإلمارات
حيث توجد فيها قاعدة جوية ومستودعات
أمريكي�ة متعددة األغ�راض ,باإلضافة إلى
التس�هيالت التي تقدمها قاع�دة (الظفرة)
الجوية ,وتتم�دد القواعد إلى عمان فتظهر
لن�ا قواع�د (المس�نة) ,و(التمري�ات),
و(مصي�رة) الجوي�ة ,وتس�هيالت موان�ئ
(قابوس وصالل�ة) ,بينما نأت الس�عودية
بنفسها خارج مديات هذا التهافت العجيب
نحو إقام�ة القواعد األمريكي�ة ,وال يوجد
فيه�ا اآلن أي تش�كيل عس�كري أجنب�ي.
أحيانا تكون الوناسة قريبة جدا من التهتك
واالنح�الل والتفس�خ ,ولس�نا مغالي�ن إذا
قلنا إنها تقع فريس�ة الرت�كاب الفواحش
(أعزكم الله) ,وليس أدل على كالمنا هذا من
تصريحات قائد شرطة دبي الفريق ضاحي
بن خلفان ,وعزمه الحقيقي على مكافحة
تفشي الزنا ,ومن نافلة القول نذكر إن عدد
اللواتي يمارس�ن الدعارة العلنية والسرية
ف�ي إحدى دول الخليج زاد على عددهن في
عشر دول أوربية ,فالدعارة لها وجوه عدة
في فن�ادق الدرجة األول�ى ,وفي البالجات
المفتوحة ,واليخوت الفارهة.
يقول ضابط الموس�اد األس�بق (غوردون
توم�اس) في كتاب�ه (جواس�يس جدعون
 ,)Gideon's Spiesال�ذي يس�تعرض في�ه
التاري�خ الس�ري للموس�اد من التأس�يس
إلى التدنيس ,يقول( :ما كان إلس�رائيل أن
تحقق انتصاراتها في المنطقة لوال تضامن
زعم�اء العرب معها) ,واألنكى من ذلك كله
إن القن�اة التجاري�ة الثانية ف�ي التلفزيون

اإلس�رائيلي اخت�ارت رئي�س الموس�اد
الس�ابق (مئير دوغان) كأفضل إس�رائيلي
لع�ام  ,2009وقال�ت عنه :ان�ه الرجل الذي
اش�تهر بقط�ع رؤوس الفلس�طينيين
بنفس�ه ,بيد أن الملفت للنظر إن الصحافة
اإلس�رائيلية تحدث�ت بوضوح ع�ام 2003
ع�ن عالقات�ه الحميم�ة مع أش�هر زعماء
األقطار الخليجية ,وكيف كان يرتبط معهم
بعالقات علنية وس�رية ,وكان�وا (كرماء)
جدا مع�ه ,فأغدقوا عليه الهداي�ا والعطايا
والهب�ات ,وكان�ت معظم هداياه�م عبارة
عن س�يوف مرصع�ة بالذه�ب واألحجار
الكريمة ,فخصص لها جناحا خاصا في
مكتبه بت�ل أبي�ب ,وكان حريصا على
عرضه�ا عل�ى أصدقائ�ه المقربين,
موثق�ا تاري�خ اس�تالم كل هدي�ة,
واسم الزعيم الخليجي الذي أهداها
له ,والمناسبة الدامية التي استحق
عليها الهدية ,وتجدر اإلشارة إن
(مئي�ر دوغان) تمكن منذ
تس�لمه مهام عمله عام
 2002من اختراق العديد
من العواصم العربية .أما
عل�ى الصعيد التجاري فقد
لعبت الموانئ الخليجية دورا
رياديا في تعزيز حركة لتبادل
التجاري ,فوجدت إسرائيل
نفس�ها خ�ارج حلب�ة
التناف�س عل�ى خلفي�ة
إجراءات المقاطعة ,التي
تبنتها األقطار الخليجية
ف�ي الس�ابق ,لكنه�ا
وج�دت له�ا اآلن أكثر من
منفذ ,فاقتحمت الس�وق
الخليجي�ة بواجه�ات
تجاري�ة مزيف�ة,
حت�ى ص�ارت
له�ا قواعد
ومراك�ز
ف�ي

الخلي�ج ,ف�ي حي�ن تفوق�ت الش�ركات
األجنبي�ة عل�ى العربي�ة فاكتس�حتها من
الس�وق الخليجي�ة ول�م يعد له�ا وجود إال
في النش�اطات الضيقة .اختفت الوناس�ة
الحقيقي�ة م�ن م�دن الخلي�ج ,واختف�ى
معها اإلنس�ان الخليجي نفسه ,وصار من
المتع�ذر العث�ور عليه وس�ط ه�ذا الزحام
الكثيف من األيدي األجنبية العاملة الوافدة
إل�ى المنطقة ,حتى بلغت نس�بة الس�كان
األصليين ( ,)25%وانخفضت هذه النس�بة
ف�ي اإلم�ارات فهبط�ت إل�ى ( )15%ف�ي
تركيبته�ا الس�كانية المُ خترق�ة المُ نتهكة,
بينم�ا اس�تحوذت العمال�ة األجنبي�ة على
النسبة العظمى ,فكل مواطن إماراتي يقابله
عش�رة وافدين ,ما يعني إن اللغة األوردية
بات�ت هي اللغة األول�ى ,وإن العرق العربي
أصبح مهددا بالزوال ف�ي عقر داره ,وبات
م�ن المؤكد انه سيخس�ر ثقافت�ه ,ويفقد
عاداته وي�ودع تقاليده ,ونخش�ى أن يأتي
الي�وم الذي يكون فيه مصي�ر إمارة (دبي)
مثل مصير جزيرة (فيجي) عندما آلت فيها
الس�لطة إلى الهنود الوافدين إليها ,وتحول
س�كانها األصليي�ن إلى رعاي�ا ال حول لهم
وال ق�وة ,في ظل الديمقراطية التعس�فية,
التي فرضتها عليهم القوى الدولية لصالح
األغلبي�ة التي يمثلها الهن�ود .والبد لنا أن
نتس�اءل في الختام :من هو المسؤول عن
ضياع الخليج وتدميره ؟ ,والمس�ؤول عن
فقدان�ه لهويته العربية ؟ ,والمس�ؤول عن
اضط�راب أمنه القومي ؟ ,والمس�ؤول عن
تعاس�ته ,وغيره�ا من األس�ئلة المصيرية
المؤلم�ة ,والت�ي لي�س له�ا س�وى جواب
واحد ,وهي إن الكيانات الحاكمة المتخمة,
الباحثة عن نزواته�ا ,الغارقة في ملذاتها,
هي التي فصمت عالقتها بالماضي ,وفقدت
صلته�ا بالمس�تقبل ,وس�لمت الخليج إلى
غير أهله ,وهي الت�ي جلبت له الهم والغم,
ورمته ف�ي براكين النزاع�ات الدولية التي
ال دخل له فيها ,وه�ي التي نقلته من نعيم
الوناس�ة إلى جحيم التعاس�ة ،والله يستر
من الجايات.

كرك�وك
حم�ور السياس�ة والتهمي�ش !!

يلماز إبراهيم

المتاب�ع ألخبار العراق يجد كل طرف يتهم اآلخر بخرق الدس�تور
ومخالفته ،هذا الدس�تور هم أنفسهم واضعوه بما فيه من أخطاء
وص�واب ،وان خل�ق األزم�ات ماض ف�ي طريقه وللس�نة الثالثة
وبنجاح ساحق ال مثيل له في أنحاء المعمورة كافة.
ابتداء من أزمة تش�كيل الحكومة بعد االنتخابات األخيرة ومرورا
بأزم�ة الهاش�مي وأزمة س�حب الثقة وأزمة ق�وات دجلة وقوات
حمرين وأزمة صفقة األس�لحة الروس�ية وأزمة احتمال نش�وب
حرب بين حكومة المركز واإلقليم واألزمات القادمة ستستمر إذا
بقي الحال كما هو عليه وبنجاح منقطع النظير.
إن س�بب األزمة بين المركز واإلقليم ليست وليدة اليوم وإنما هي
نتيجة تراكم المشاكل في وقتها وتأجيلها لوقت آخر.
لقد كانت واضحا نوايا الساسة الكرد من البداية وكانوا يقولونها
علن�ا أن المناط�ق المختلطة هي جزء من اإلقلي�م إال أن المركز لم
يحسب لها حس�ابا (رغم تنويه المكون التركماني بنوايا الساسة
الك�رد) وإنما اجلّها إلى حين آخر دون حل وبدأت طلبات الطرفين
بالزيادة للحصول على مكاسب اكبر.
ال اح�د يتمكن أن ينكر إن محور السياس�ة في العراق تتمركز اآلن
حول كركوك هذه المدينة العريقة والكريمة والسخية في عطائها
س�واء سياس�ة المركز أم اإلقليم يجتمعون ويختلفون ويقررون
وأه�ل كركوك مغيبين من جمي�ع هذه الحوارات س�واء بقصد أم
بغير قصد ،وهذا خطأ جسيم سيولد أزمات أخرى متالحقة.
تسع سنين ونيف ويعاني أهل كركوك والشعب التركماني خاصة
من ويالت األحزاب العنصرية والطائفية في تهميشهم من جميع
مراك�ز الق�رار ويعاني وي�الت اإلرهابيين المجهول�ي الهوية من
تفجيرات واغتياالت والخطف والتهديد والتش�ريد والس�رقة وكل
الب�الءات ،وحتى اللحظة ال يوجد في قيادة األمن واالس�تخبارات
والمخاب�رات ع�دد يس�تحق الذكر م�ن المكون التركمان�ي ،يعني
خلل في أس�اس ه�ذه القوى غي�ر المتكافئة وال يمك�ن أن تؤدي
عمله�ا بش�كل صحيح .ممثل�و التركمان في البرلم�ان يصرحون
بهذه األخطاء منذ تس�ع س�نوات ولكن دون فائدة  ،وفجأة نسمع
من الس�يدين المالك�ي والنجيفي بوجوب إش�راك جميع مكونات
المناطق المختلطة في قوات مشتركة.
النائب زالة النفطجي حين صرحت قبل حوالي س�تة أشهر بأنه ال
مان�ع على أية قوة ومنها قوة دجلة بش�رط أن تضم
في تشكليها جميع مكونات المناطق المختلطة
كانت عل�ى حق بنظرها البعي�د لألحداث ،الن
اش�تراك جمي�ع المكونات في صن�ع القرار
سوف ال يس�بب أي إجحاف او تهميش ألي
مكون وبالتال�ي ال نلتقي مع أزمة جديدة
أخرى.
لذلك أية قوة تتش�كل أو تعاد تشكيلها
يجب إشراك جميع مكونات المنطقة
فيها وخاصة المكون التركماني ألنه
ومنذ س�قوط الصن�م مهمش ولحد
اللحظة سواء في القيادة أم القاعدة،
إننا كش�عب تركماني ال نرى فائدة
م�ن التوت�ر الحاص�ل وال نريد أي
ط�رف يتغلب على اآلخ�ر والحرب
ال نريدها إطالقا إيمانا بقول س�يد
الكائن�ات "علي�ه أفض�ل الص�الة
والتسليم س�يدنا محمد "" ،مَ ْن
الس َ
َ
�ال َح َفلَي َ
حم ََل َعلَي َْنا ِّ
ْس مِ َّنا
" ألننا كلنا مسلمون.
وال يعرف قدر" فليس منا "
االّ المؤمن بالله وبنبيه
وال اعتقد أن هناك احدا ً
يريد الخروج من امة
محمد (ص) سوا ًء
كان قائ�دا ً أم نفرا
بس�يطا الن ال�كل
ف�ي حض�ور رب
الع�زة سواس�ية ال
انس�اب وال ألق�اب وال
قومية وال عشيرة وال رتبة
وال مق�ام إال م�ن أت�ى الل�ه بقلب
س�ليم خال م�ن النف�اق والغش.
اختم قولي بقول س�يدنا محمد
َ
ْج ُعوا َب ْعدِي
(ص)" :ال َتر ِ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُك َّف�ارًاَ ،يض ِرب بعْضك ْم
ِر َق َ
ْض".
اب َبع ٍ

العالقة املتبادلة بني الدين واألخالق
اأحمد القباجني
جميعنا نعلم أهمية الدور الذي يلعبه الدين في تقوية دعائم
األخ�الق وتفعيل عناص�ر الخير والصالح ف�ي واقع النفس
اإلنس�انية ،ولك�ن هل ّ
أن هذه النس�بة بين الدي�ن واألخالق
أحادي�ة الجانب وال يوجد تأثير متقابل م�ن الطرفين ،أم ّ
أن
النس�بة ثنائي�ة والتأثير بين الدين واألخ�الق متقابل؟ هناك
الكثي�ر م�ن علم�اء اإلس�الم وخاصة األش�اعرة ي�رون ّ
أن
األخالق تس�توحي مقوماته�ا من الدين ال العك�س ،فالدين
أو القضايا الدينية مس�تقلة عن األخالق وتقوم على أساس
األم�ر اإلله�ي ،فم�ا أمر الله ب�ه يكون حس�نا ً أخالقي�ا ً وما
نه�ى عنه يكون قبيحاً ،وبعبارة أخ�رى ّ
أن األخالق تنبع من
الدي�ن فقط ،أما على أس�اس ما تقدم من الحديث الش�ريف
وما توحي به اآليات الكريمة فاألخالق ّ
تمثل أصالً
ً
وأساس�ا
ّ
الب�د أن تتوافق مع القيم األخالقية
للدين ،واألحكام الدينية
الموجودة في الفطرة البشرية ،وبذلك تكون العالقة متبادلة
بين الدين واألخالق ،فكما ّ
أن األخالق تعتمد في إذكاء دوافعها
الخي�رة على الدين ،فكذلك الدين يعتمد في مش�روعيته على
األخالق ،فالحكم الش�رعي ال يكون ش�رعيا ً إالّ إذا توافق مع
مقتضي�ات العدال�ة التي يدركها اإلنس�ان بوجدان�ه ،بل إننا
نع�رف حقاني�ة الدين ،من خالل تطابق أحكام�ه مع العدالة
ومع متطلبات الحس�ن والقبح التي يفهمها اإلنسان بعقله
الفط�ري .وعل�ى هذا األس�اس تتكون لن�ا المعادل�ة التالية
ف�ي مجال عالقة األخ�الق بالدين ،فالدي�ن يعتمد في األصل
والحقانية والمش�روعية على األخالق ،ثم يقوم بدوره على
مس�توى تفعي�ل عناص�ر الخير ف�ي وجدان اإلنس�ان حتى
يص�ل في مس�يرته التكاملية وف�ي قوة وجدان�ه األخالقي
أن يس�تغني عن التعاليم الدينية في مجال األخالق ويتحرك
بم�ا يوحي إلي�ه وجدانه من أفعال الخير والقيم اإلنس�انية،
وبذلك يك�ون الدين كماء المطر الذي يس�قي البذرة والنبتة

الصغيرة حتى تصير ش�جرة كبيرة وتمد جذورها إلى حيث
المياه الجوفية وتس�تغني بشكل كامل عن ماء المطر ،وهنا
أن الدين ّ
ندرك جيدا ً ّ
إنما جاء ليف ّعل عنصر الوجدان في واقع

اإلنس�ان ،وهو ما يقوله اإلمام علي(عليه الس�الم) في نهج
البالغة (الخطبة  )1ف�ي الغرض من بعث األنبياء« :ويثيروا
له�م دفائن العقول» .وببي�ان آخرّ :
إن األخ�الق االجتماعية

والعرفي�ة تقوم على أس�اس المصلحة ف�ي الفعل األخالقي
كم�ا يرى التاجر المصلحة في قول الصدق وأداء األمانة ّ
وأن
ذلك يفضي إلى حس�ن س�معته وتقوية رصي�ده االعتباري

ف�ي المجتم�ع بخ�الف الك�ذب والغ�ش ،أو ّ
أن صل�ة الرحم
تؤدي إل�ى تقوية العالقة العاطفية بي�ن األقرباء واألرحام،
والحك�م بالعدل ي�ؤدي إلى تعميق عناصر ال�ود والمقبولية
لدى الناس تجاه الحاكم وتقوية أركان س�لطته وأمثال ذلك،
بينما األخ�الق الوجدانية � وهي المرحل�ة األخيرة للتكامل
األخالق�ي ف�ي اإلنس�ان � تق�وم على أس�اس الح�ق فقط،
فالحاكم في هذه المرحلة يحكم بالعدل ال من موقع كس�ب
و ّد الناس ،وال كس�ب رض�ا الله تعالى ،بل م�ن موقع العمل
وأن هذا الحكم العادل يتوافق مع الحق ،والتاجر ّ
بالحق ّ
إنما
يق�ول الص�دق ال لتقوية رصي�ده االعتباري بي�ن الناس وال
ألن الصدق حق ّ
ألن الله أم�ر بالصدق ،بل ّ
ّ
وأن وجدانه يأمره
بذلك (كما يقول كانت األلماني) ،ويلعب الدين دورا ً وس�يطا ً
بين األخالق االجتماعي�ة والوجدانية ،أي ّ
أن األخالق الدينية
تقع في مرحلة متوسطة بين األخالق االجتماعية واألخالق
الوجداني�ة ،حيث يقوم الدين بتوس�يع دائ�رة المصلحة في
الفعل األخالقي بما يستوعب المصلحة األخروية ،أي ينتقل
باإلنس�ان من أج�واء المصلحة الدنيوي�ة الضيقة إلى أجواء
أرحب وأوس�ع ،وبذلك يرتفع بالدافع األخالقي في اإلنسان
من دوافع أنانية ال ّ
تمثل عنصرا ً إنس�انيا ً في البعد األخالقي،
إل�ى دواف�ع دينية خ�ارج دائ�رة األنانية الدنيوي�ة ،ولكن ال
ليبقى اإلنس�ان في إط�ار األخ�الق الدينية ،ب�ل ليتجاوزها
إل�ى األخالق الوجدانية ،وهي التي يك�ون الفعل فيها بدافع
وجدان�ي بحت ،أي بدافع الح�ق فقط ،وهو عبارة أخرى عن
الخل�وص التام لله تعالى ومن دون طل�ب الثواب أو الخوف
من العقاب ،فاألزمة التي يعيش�ها المتدين في عالم األخالق
وما نراه من انحطاط أخالقي في أجواء المجتمعات المتدينة
ولدى المتدينين بالذات يعود إلى جمود المتدين على األخالق
الدينية بتصور ّأنها هي األصل والغاية في األخالق اإلنسانية،
وه�ذا التوهم أدى إلى إفراغ القي�م األخالقية من مضمونها
اإلنس�اني والوجداني وتحويلها إلى كسب وتجارة ،فيعطي
في الدنيا ليأخذ أضعافها في اآلخرة.
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نجم نادي دهوك في حوار لـ

اسامة علي :طموحي ارتداء فانيلة الوطني ..والبد من العودة للنوارس
حوار /حاتم العيساوي

العب أمتاز بأدائه الكبري مع الفرق
الت�ي مثله�ا  ،أس�م دخ�ل أج�واء
النجومي�ة ع�رب االنج�ازات الت�ي
حققه�ا م�ع بقية زمائ�ه  ،العب
مثل اندية الطلب�ة واربيل والزوراء
واخ�ريا ً ده�وك  ،انه نجم الوس�ط
أس�امة ع�ي ال�ذي كان بضياف�ة
املس�تقبل .حيث تحدث وأباح عما
بداخل�ه وتكلم ع�ن الحنني ألقرب
الفرق اىل قلب�ه  ،إليكم نص ما دار
يف هذا اللقاء .

* كيف ترى نادي دهوك هذا الموسم ؟

 الحمد لل�ه الفري�ق متكامل منجمي�ع العن�ارص ولدين�ا أكثر من
تش�كيل نس�تطيع ان نلع�ب ب�ه
يف منافس�ات ال�دوري العراق�ي
املمت�از وبطول�ة ال�كأس وأيض�ا
هن�اك العبون ممي�زون من نجوم
املنتخب والعب�ون محرتفون ولهذا
ب�دالء الفري�ق ال يختلف�ون ع�ن
الاعبني األساس�يني  ،باإلضافة اىل
كادر تدريبي مميز وعىل مس�توى
ع�ال وله�ذا نج�د أن فريقن�ا جيد
بكل أش�كاله من العبيه اىل كادره
التدريبي .

* ماذا أضاف الالعب المحترف اليكم

كأوليفيرا وعالء عبد الزهرة ؟

 برصاح�ة نح�ن فري�ق جي�دوعندما حرض املح�رتف الربازيي
اوليف�ريا وأيض�ا الع�ب املنتخ�ب
الوطن�ي ع�اء عب�د الزه�رة ق�د
أضاف�ا الكث�ري للفري�ق والدلي�ل
أنهم�ا يس�جان أهداف�ا يف اغلب
مباري�ات الفري�ق باإلضاف�ة اىل
انهما يشغان فكر كل الخصوم ،
فريقنا اآلن متكامل بصفوفه وقد
يكون افضل اس�تقطابات لنا هذا
املوس�م الن كل العب يعترب سوبر
بالفريق .

لوف أبرز المرشحين لخالفة مورينيو
المستقبل العراقي /متابعة
بدأت وسائل اإلعام اإلسبانية يف البحث عن
املدرب�ني األوفر حظا ً لخافة جوزيه مورينيو يف
تدريب ريال مدريد املوس�م القادم بعد أن أكدت
تقارير سابقة أن رئيس الريال فلورنتينو برييز
قرر اإلس�تغناء ع�ن املدرب الربتغ�ايل مع نهاية
املوس�م الحايل.األس�ماء املرش�حة انح�رصت

بكارلو أنشيلوتي ومدرب منتخب أملانيا يواكيم
ل�وف اللذين يعتربان من املدرب�ني البعيدين عن
اإلع�ام نوعا ً م�ا إىل جانب خربتهم�ا الكبرية يف
التعامل مع النجوم.
أنش�يلوتي الذي يدرب باريس سان جريمان
يم�ر بف�رتة صعب�ة م�ع الن�ادي البارييس عىل
مس�توى النتائج وه�و الذي أح�رز لقب دوري

اعت�ذر املدرب حكيم ش�اكر عن مواصلة مش�وار تدريب املنتخب
الوطني بكرة القدم ،ويف حني فضل استمرار مهمته يف تدريب منتخب
ش�باب العراق الك�روي ،طالب اتحاد الكرة اختي�ار مدرب آخر كفء
للمنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاق بطولتي غربي آسيا وكاس
الخليج.
ونقل منذر العذاري موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية مع
بعثة املنتخب يف العاصمة القطرية الدوحة عن شاكر قوله إنه" أكمل
املهم�ة التي كلف�ه بها االتح�اد العراقي لكرة القدم بقي�ادة املنتخب
العراق�ي يف الف�رتة القصرية املاضي�ة التي تمثلت بقيادت�ه يف مباراة
البحري�ن الودي�ة" ،مقدما اعت�ذاره إىل اتحاد الكرة ع�ن عدم تكملة
املش�وار ،داعيا االتح�اد الختيار م�درب آخر لقي�ادة الفريق ببطولة
غربي آس�يا التي س�تقام يف الكويت األس�بوع املقبل.وأضاف ش�اكر
بحس�ب املوفد أن "املهمة التي تم تكليف�ي بها أنجزتها وعىل االتحاد
أن يخت�ار مدربا آخر للفريق قبل الدخول يف منافس�ات بطولة غربي
آس�يا التي س�تنطلق يوم الس�بت املقبل خاصة وإن هن�اك عددا من

أبط�ال أوروبا مرتني م�ع امليان وال�دوري مع
امليان وتشيليس.
يواكيم ل�وف يعترب مدرب�ا ً تكتيكيا ً وذو
حض�ور ق�وي يف املاع�ب العاملية
وعادة ما يقدم مس�تويات
قوي�ة م�ع أملاني�ا يف
البطوالت الكربى.

املدربني املعروفني لدى االتحاد ممن
يمتلك�ون الخربة والكف�اءة والقدرة
ع�ىل قي�ادة املنتخ�ب الوطن�ي خ�ال
منافس�ات البطولة ومنهم أساتذة كبار
جديرون بهذه املهمة الكبرية" .وقال "إنني
أفض�ل البقاء مع منتخب الش�باب القريب إىل
قلبي وال�ذي تربطني باعبيه عاقة روحية وحب
وانس�جام وعمل مشرتك لفرتة طويلة جعلني متفائا
أكث�ر من أي ش�خص عىل ق�درة الفريق الش�اب عىل تحقيق
آمال الجماهري الرياضية والذي سيكون فريق األمل واملستقبل"،
مردف�ا "لذلك أتمنى عىل االتح�اد قبول اعتذاري عن مهمة تدريب
املنتخب األول".
وكان اتح�اد الك�رة قد أكد أن�ه أمهل مدرب املنتخ�ب الربازيي
زيك�و  72س�اعة لتحديد موقفه من مهمته م�ع املنتخب الوطني،
مه�ددا باللجوء إىل القضاء يف حال عدم التحاق زيكو بمهمته ،فيما
كشف أن زيكو أمر مساعده سانتانا بالبقاء يف تركيا.

شنيشل  :مباراتنا أمام الطلبة
"باهتة"
المستقبل العراقي /متابعة

وص�ف مدرب ال�زوراء رايض شنيش�ل ،األربعاء ،مب�اراة فريقه أمام
الطلبة يف بطولة كأس العراق التي انتهت بالتعادل السلبي ب�"الباهتة"،
مبينا أن مباريات الكأس غالبا ما تتس�م بالتحفظ ،فيما اعترب مدرب
الطلب�ة كريم س�لمان نتيج�ة املب�اراة عادلة ب�ني الفريق�ني .وقال
شنيشل إن "مباراة فريقي الزوراء والطلبة التي جرت أمس الثاثاء
(الراب�ع من كان�ون األول الحايل) ،ضمن منافس�ات بطولة الكأس
الكروية كانت باهتة ولم يقدم الفريقان املس�توى املطلوب" ،مبينا
أن "مباري�ات بطول�ة الكأس تختل�ف عنها يف الدوري حيث تتس�م
بالتحفظ والتقيد بالواجبات" .وأضاف شنيشل أن "العبي الفريقني لم
يظه�روا بصورة طيبة نتيجة ضغ�ط املباريات حيث يلعب الفريق أكثر من
مباراة خال أسبوع بني بطولتي الدوري والكأس" ،مشريا إىل أن "مستوى
املب�اراة بصورة عامة بني الفريقني كان متوس�طا" .ب�دوره اعترب مدرب
الطلب�ة كري�م س�لمان أن "النتيجة التي انته�ت عليها مب�اراة الفريقني
كان�ت عادلة بينهما بعد أن ظهر الفريقان بمس�توى متقارب نوعا ما"،
داعي�ا إىل "الرتكيز أكثر عىل مباري�ات الفريق يف بطولة الدوري ومحاولة
النه�وض م�ن الرتاجع يف النتائ�ج يف املقبل من األدوار".يذك�ر أن مباراة
فريقي الزوراء والطلبة التي جرت عرص الثاثاء (الرابع من كانون األول
الحايل) ،عىل ملعب الشعب الدويل انتهت بالتعادل بدون أهداف ،وافتقرت
للمحات الكروية ولم تشهد خطورة من الفريقني إال يف مناسبات قليلة.

* كيف ترى وضع البيت الزورائي ؟

 حقيقة القلب م�ع األبيض واللهيك�ون بع�ون الفريق ألن�ه يعاني
اآلن ورغ�م اإلمكاني�ة البس�يطة
املتوفرة لدى اإلدارة وأكيد هذا األمر
سيش�كل ضغطا عىل املدرب رايض
شنيشل وكان الله يف عونه ألن اغلب
الف�رق اس�تقطبت العبني س�وبر
وبأس�عار خيالي�ة وهن�اك اندي�ة
مدعومة بش�كل كبري عكس فريق
ال�زوراء ولكن ق�د ينجح ال�زوراء
وذلك لوجود فاح حس�ن عىل رأس
االدارة وأيضا وجود املدرب شنيشل
ع�ىل رأس ال�كادر التدريب�ي وهذا
امر جيد ومعنوي واتمنى ان يصرب
جمهور الزوراء ع�ىل نتائج فريقه
ألن الجمه�ور األبي�ض مع�روف
بوفائه لفريقه  ,وأكيد سيأتي يوم
وأعود اىل عش النوارس ألني عاشق
لألبي�ض ولكن اليوم انا مع فريقي
دهوك ونحن بعالم االحرتاف ويجب
ان اخدم فريقي الحايل بكل ما أملك
ألن الاعب يجب ان يحرتم الفانيلة
الت�ي يرتديها وان يخدم فريقه ألن
ه�ذا األمر هو االح�رتاف الحقيقي
واالح�رتام للفانيل�ة الت�ي يرتديها
الاعب .
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حكيم شاكر يعتذر عن االستمرار باإلشراف
على الوطني
المستقبل العراقي /متابعة

* ما هي سر جلوسك على دكة البدالء ؟

 ال توجد اي مش�كلة يف مس�ألةجلويس ع�ىل مصطب�ة االحتياط
ألنن�ا س�بعة وعرشي�ن العب�ا
جاهزون لاش�رتاك كأساس�يني
بالفري�ق وانا يف بع�ض املباريات
اشرتكت أسايس ولكن فكر املدرب
هو فوق كل االعتبارات وهذا يشء
مه�م ويج�ب ان يح�رتم الاع�ب
قرار امل�درب ألننا كاعبني نطمح
بأن يوفق الفريق يف حالنا لعبنا او
ال فمصلحة الفريق فوق كل يشء
وهذا األمر جميع يعمل به جميع
العب�ي ده�وك كونه�م يطمحون
بتحقيق االنجاز مرة اخرى .

فلورنتينو بيريز
يفاوض ديفيد
سيلفا
المستقبل العراقي /وكاالت
ذكرت الصح�ف اإلنجليزية
أن فلورنتين�و بريي�ز رئي�س
ن�ادي ري�ال مدري�د دخ�ل يف
محادث�ات م�ع ممث�ي النجم
اإلس�باني ديفي�د س�يلفا من
أج�ل ضم�ه يف الصي�ف القادم.
رئي�س ري�ال مدري�د قاب�ل ممثي
س�يلفا قبل عدة أيام لبحث إمكانية
ضم�ه لكن عقب�ة الراتب ق�د تكون
عقبة يف هذا الطريق.راتب نجم وسط
املان س�يتي يصل حالي�ا ً إىل  200ألف
جنيه أس�بوعيا ً بعد أن جدد عقده مع
بطل إنجلرتا.مص�در يف النادي امللكي
قال“ :املفاوض�ات صعبة جدا ً يف ظل
مطالب الاعب املادية لكن اليشء
مستحيل يف عالم كرة القدم”.

* ما هي الفرق التي تعدها منافسة لفريق

دهوك ؟

 هن�اك ع�دة اندية وق�د تصل اىلاربعة فرق او اكث�ر ولكن املنافس
الحقيقي لفريق ده�وك هما ناديا
اربي�ل والجوية كونهم�ا يتمتعان
بالخربة والنفس الطويل يف بطولة
الدوري ،وايضا ً يج�ب ان نعلم بأن
هن�اك فرقا قد يكون لها دور ايضا
باملنافسة كفرق الرشطة والزوراء
والطلبة وفرق اخرى ولهذا ستكون
املنافسة رشس�ة اىل حد كبري نوعا
ما .

* جمال علي هل أضاف بصمة لك؟

محمود عباس يرحب بوفد الجوية
على االراضي الفلسطينية
المستقبل العراقي /متابعة
أش�اد رئيس دولة فلس�طني محمود عباس ،بمجيء فريق الق�وة الجوية بكرة
القدم ،إىل فلس�طني.جاء ذلك أثناء اس�تقبال عباس للفريق يف مقر الرئاسة بمدينة
رام الله ،بحضور رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جربيل الرجوب حيث
رحب بالوفد الضيف ،معربا ً عن سعادته الكبرية بهذه الزيارة.
م�ن جهته ق�ال اللواء الرجوب :إن مج�يء الفريق العراقي كان بقرار س�يايس
عراقي وذلك إليصال رس�الة تضامن ومحبة من الش�عب العراقي لشقيقه الشعب
الفلس�طيني .وأضاف :أن زيارة الفريق العراقي لفلس�طني تأتي وس�ط احتفاالت
الش�عب الفلس�طيني بحصوله عىل عضوية الجمعية العام�ة لألمم املتحدة بصفة
مراقب بأغلبية ساحقة من دول العالم .وأكد الرجوب عىل تقدير القيادة الفلسطينية
والشعب الفلس�طيني لهذه الزيارة التاريخية التي حرص فيها أشقاؤنا العراقيؤن
ع�ىل كرس الحصار الريايض املفروض عىل الش�عب الفلس�طيني ورياضته من قبل
االحت�ال .بدوره�م ،أعرب أعض�اء الوف�د العراقي عن س�عادتهم الكب�رية بزيارة
فلس�طني ،وحفاوة االس�تقبال التي حظوا بها من قبل االتحاد الفلسطيني ،بالرغم
من كل إجراءات االحتال التي حاولت إعاقة هذه الزيارة الرياضية .وأش�اد أعضاء
الوفد الريايض ،بحرص الرئيس عباس عىل اس�تقبالهم ،رغم مش�اغله
الكب�رية ،والتي تعرب عن مدى قوة العاق�ات األخوية التي
تربط الشعبني الفلسطيني والعراقي.

 بالتأكي�د فقد أض�اف هذا املدربيل وس�يضيف ايض�ا ً املزيد رغم انه
اس�تلم الفريق مؤخ�را ً ولكن يجب
نحن كاعبني ان نستفيد من عقليته
لك�ي نتطور أكثر وأكثر خاصة انه
كان العب وس�ط ولهذا سأستفاد
منه كاختصاص ألن�ه يمتلك فكرا
جدي�دا ويجب ان نس�تفاد منه يف
كل يشء ألنن�ا باألخري س�نعطي
ألنفس�نا خلفي�ة تمكنن�ا م�ن
تطوير أنفسنا وأيضا ان نخدم
فريقنا باملش�اركات الداخلية
والخارجية .

توريس
على رادار روسي
المستقبل العراقي /متابعة
ذكرت الصحف اإلنجليزية
أن ن�ادي أنج�ي ال�رويس
يرغ�ب يف ض�م النج�م
اإلسباني لنادي تشيليس
فرناندو توريس الصيف
القادم.الن�ادي ال�رويس
عىل إس�تعداد لدفع مبلغ
قريب م�ن  50مليون جنيه
م�ن أج�ل ض�م توري�س وهي
رغب�ة م�درب الفريق غ�وس هيدينك
ال�ذي تربط�ه عاق�ة جي�دة باملال�ك
ال�رويس للبلوز روم�ان أبراموفيتش.
التقاري�ر أش�ارت إىل أن أبراموفيتش
س�يعطي فرص�ة لراف�ا بينيتي�ز كي
ُيعيد توريس إىل مس�تواه فإذا فشلت
املحاول�ة فالخروج هو مص�ري النينو.
امل�درب الهولندي يرغ�ب يف تعزيز قوة
أنج�ي الهجومية وهو الذي يملك النجم
الكامريوني صامويل إيتو.

* كيف ترى استعداد الفريق للمشاركة
الخارجية ؟

 ان ش�اء الله الفريق س�يكونخري ممثل للك�رة العراقية وبإذن
الل�ه س�نحقق نتائ�ج طيب�ة ألننا
نأمل ب�أن نحقق االنتص�ارات وان
نق�دم ش�يئا جديدا لفري�ق دهوك
وللك�رة العراقي�ة وفريقن�ا اآلن
جاه�ز ألي منافس�ة وألي تح�د
ألن نوعي�ة الاعبني ممي�زة وأيضا
كادرن�ا التدريبي مميز فكل س�بل
الراح�ة والنجاح متوف�رة ولهذا ملا
ال نحقق نتيجة نفتخر بها كفريق
وكاعبني .

الجيش والعدالة "حبايب" في احتفالية كروية
بغداد  /إحسان كريم ديبس

برعاي�ة وزي�ر الش�باب والرياضية الس�يد
جاس�م محمد جعفر ،أقامت مديرية الشباب
والرياضي�ة يف مدين�ة الص�در احتفالية
رياضي�ة بمناس�بة الذك�رى
السنوية للشهيد الطفل محمد
أحم�د محس�ن احد ش�هداء
الحركة الرياضية يف املدينة
ع�ىل أدي�م ملع�ب املدين�ة
الجدي�د ذو ال�� ()5000
مقعد تخللتها مباراة ودية
بك�رة الق�دم ب�ني فريقي
الجي�ش والعدال�ة والت�ي
انتهت بالتع�ادل اإليجابي
بهدف لكل منهما .شهدت
االحتفالي�ة حض�ورا ً كب�ريا ً
من مس�ؤويل ورواد الرياضة
يف املدينة وبعض من أفراد أرسة
الش�هيد وق�د اس�تهلت بوق�وف
الجمي�ع دقيق�ة ح�داد وق�راءة
س�ورة الفاتحة عىل روح الطفل
الشهيد محمد.
بع�د ذل�ك أطل�ق حك�م املب�اراة
صفارته لب�دء املباراة التي كانت
دون املس�توى املطل�وب بالرغم
م�ن وج�ود بع�ض امله�ارات

الفردية لدى العب�ي الفريقني  ،وقد أحرز فريق
العدالة هدف الس�بق الذي ج�اء يف الدقيقة 25
م�ن الش�وط األول  ،بينما ع�ادل فريق الجيش
النتيج�ة يف الدقيقة  60من عمر املباراة لتنتهي
حباي�ب بهدف لكل منهم�ا .ويف نهاي�ة املباراة
رصح مدير شباب ورياضة مدينة الصدر السيد
حمود حس�ني م�وزان ل�� (املس�تقبل العراقي
) " ان م�ن ح�ق املدين�ة أن تفتخر بش�هدائها
الذي�ن ضحوا بدمائه�م الطاه�رة  ،وقد جاءت
ه�ذه االحتفالية تكريما لذكرى احد ش�هدائها
األطفال الذي تويف أثناء توجهه لس�احة امللعب
لغ�رض التدري�ب  ،وه�و
حق له علين�ا بأن نذكره
بم�ا كان يحب�ه ويرغب
ب�ه  ،وسنس�عى إلقامة
احتفالي�ات رياض�ة
أخرى نحي�ي بها ذكرى
جمي�ع ش�هداء الحركة
الرياضية يف املدينة ".
أما والد الش�هيد السيد
أحم�د محس�ن فق�د
ش�كر ب�دوره مديرية
ش�باب ورياضة مدينة
الص�در الت�ي أحي�ت
ذك�رى ول�ده به�ذه
االحتفالي�ة  ،وق�ال يف
ترصي�ح خ�ص ب�ه (

سيرينا ويليامز "أفضل
العبة تنس في العام"
المستقبل العراقي /وكاالت
أعلنت رابطة العبات
التن�س املحرتف�ات
األمريكي�ة
أختي�ار
س�ريينا ويليامز "كأفضل
العب�ة تن�س يف الع�ام" ،بعد
موس�مها الرائع الذي أحرزت
خال�ه لق�ب اثنت�ني م�ن
البطوالت األرب�ع الكربى
"غران�د س�ام" ،هم�ا
ويمبل�دون وأم�ريكا
املفتوحة.
فض�ا ع�ن ذل�ك،
حصل�ت املصنف�ة األوىل
عاملي�ا س�ابقا ( 31عاما)
عىل امليدالي�ة الذهبية بدورة
األلعاب األوملبية يف لندن ،سواء
عىل مس�توى الف�ردي أو الزوجي
إىل جان�ب ش�قيقتها فينوس.وختمت
األمريكي�ة عامه�ا بلق�ب البطول�ة الختامية
ملوس�م رابطة العبات التنس املحرتفات (نهائي الدوري
العاملي) يف أس�طنبول ويش�ارك يف اختي�ار الفائزة
بالجائزة صحفيون من جميع أنحاء العال�م.

املس�تقبل العراق�ي ) " أقدم ش�كري وتقديري
ل�وزارة الش�باب والرياضي�ة ومديرية ش�باب
ورياضة مدينة الصدر عىل هذه املبادرة الرائعة
يف أقامة مثل هذه االحتفالية الكروية بمناسبة
الذكرى السنوية الستش�هاد ولدي محمد الذي
كان يعش�ق كرة الق�دم  ،وقد وافت�ه املنية بعد
أن كان متوجه�ا ً لس�احة اللع�ب لغ�رض أداء
تمارين�ه اليومي�ة وممارس�ة هوايت��ه بك�رة
القدم ".ويف ختام االحتفالية وزع الس�يد مدير
ش�باب ورياضة مدينة الصدر الجوائز والهدايا
التقديرية عىل الفريقني .

برشلونة يخطط للتعاقد
مع نجوم دورتموند
المستقبل العراقي /وكاالت
جوتزهكش�ف تقرير صحفي أن فريق برشلونة اإلسباني
قرر بدء التفاوض مع بوروس�يا دورتموند
األملان�ي لاستفس�ار ح�ول إمكاني�ة
التعاق�د مع ع�دد م�ن العبيه ب�دءا من
املوسم املقبل.وذكرت صحيفة "سبورت"
الرياضية واس�عة االنتش�ار يف كتالونيا أن
برشلونة يسعى للتعاقد مع جناح دورتموند
الش�اب ماري�و جوت�زه ،وكذلك أح�د قلبي
الدف�اع :ماتس هوميل�س والرصبي نفني
سوبوتيتش.وبحس�ب الصحيفة ،فإن
برش�لونة يعطي األولوي�ة لهوميلس
كونه عن�رص دويل مع منتخ�ب أملانيا
ويف نف�س الوق�ت فإنه س�يعفي املدرب
تيتو فيانوفا من اللجوء لحلول ارتجالية
يف الخط الخلفي يف ظل اإلصابات املتكررة
لجريارد بيكيه وكارليس بويول.ومع ذلك،
فإن الربسا لن يتحول بعيدا عن دورتموند إذا
أخفق يف ضم هوميلس حيث سيس�عى للتعاقد
مع س�وبوتيتش بدي�ا له.ويبدو جوت�زه الصفقة
األصعب لربش�لونة ك�ون دورتمون�د يعتربه من أح�د أبناء
قط�اع الناش�ئني ومن ثم يس�عى ألن يحوله رمزا للفريق يف الس�نوات
املقبلة.وتألق الاعبون الثاثة خال مباراتي دورتموند مع ريال مدريد،
الغريم املحي لربشلونة يف دوري األبطال األوروبي.
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قراءة تحليلية لمباريات الدور السادس لدوري النخبة

الجوية يتأهل للدور الرابع
لبطولة كأس اإلتحاد العربي
المستقبل العراقي /متابعة

تأهل فريق القوة الجوية الكروي اىل الدور الرابع من بطولة كأس اإلتحاد العربي لكرة
الق�دم بعدما تغلب عليه بهدف متأخر يف مرمى مضيفه ش�باب الظاهرية الفلس�طيني
لحساب منافسات إياب الدور األول يف املباراة التي اقيمت عىل ملعب دورا بمدينة الخليل
الفلس�طينية،بقيادة طاق�م تحكيم�ي أردني يتألف من س�ليمان دلقم حكما ً للس�احة
ومحمد روايدة مس�اعدا ً أول ووليد أبو حشيش مس�اعدا ً ثان وعبد الرزاق اللوزي حكما ً
رابعاً.وس�جل الالعب حمادي احمد الهدف الوحيد للجويني يف الدقيقة الثانية من الوقت
ب�دل الضائع وبأنتهاء املباراة تصبح نتيجة املبارات�ني رباعية للجوية فيما صام الفريق
الفلس�طيني عن التس�جيل .وظفر القوة الجوي�ة لكرة القدم ،بالنق�اط الثالث االوىل يف
مش�واره العربي عندما تخطى عقبة فريق شباب الظاهرية الفلسطيني بثالثية بيضاء
يف املب�اراة الت�ي جرت عىل ملعب فرانس�و حريري يف مدينة أربيل لحس�اب ذهاب الدور
الثان�ي لبطول�ة كأس االتحاد العربي ،والتي أدارها طاق�م تحكيم لبناني مؤلف من عيل
صباغ وعيل عي��د وحسني عيىس ورضوان غندور حكما ً رابعاً.

بلقيس  :هزازي وعدني بهدية
خيالية لو تركت الفن !
المستقبل العراقي /متابعة

عدسة /احمد حطاب
المستقبل العراقي /حاتم العيساوي

فريق الكهرباء وتعطيل أسالكه الكهربائية بتشكيلته
الش�بابية التي يقودها الكابتن حس�ن احمد وهناك
مقول�ة معروف�ة ان من يدخ�ل قف�ص الرشطة لم
يخرج س�املا لكن العبي حسن احمد كرسوا القاعدة
يف ذلك وظفروا بنقطة من القيثارة.

بانته�اء مباري�ات الدور الس�ادس م�ن الدوري
بقي�ت الصدارة عىل حالها ويمك�ن اعتبار الدور من
أفقر األدوار تس�جيال لألهداف إذ ش�هدت منافساته
تس�جيل ثالثة عرش هدفا وتم تأجي�ل مباراة القوة
الجوي�ة والنف�ط ملغ�ادرة الق�وة الجوي�ة إىل مدينة
الخلي�ل إلجراء املب�اراة أمام الظاهرية الفلس�طيني
تقدم املستقبل العراقي قراءة تحليلية للمباريات.

بغداد يقفز اربعة مراكز

الكتيب�ة البغدادي�ة املدجج�ة بالنج�وم الكروية
قدمت عروضا مميزة يف األدوار السابقة من الدوري
لك�ن حدث�ت االنتفاض�ة الكروي�ة ملصالح�ة الذات
والتعب�ر ع�ن األداء الجميل ال�ذي قادهم للفوز عىل
الطلبة جعل الفريق يتقدم من املركز السادس عرش
اىل املركز الثاني ع�رش ليقول ان نتائجنا يف املباريات
السابقة كبوة وها نحن نعود اىل املنافسة من جديد

المتصدر يحافظ على صدارته

ع�اد صق�ور الجب�ال اىل اقليم كردس�تان حامال
نقط�ة واحدة م�ن مباراته امام الصناع�ة يف املباراة
التي كان التعادل الس�لبي ح�ارضا فيها ورغم هذه
النتيجة اال انه بقي مرتبعا عىل عرش الصدارة بفارق
األهداف عن منافسه الرشطة وكربالء .

كركوك يواصل مسلسل نجاحاته

الشرطة والكهرباء

واص�ل ابن�اء مدين�ة كرك�وك مسلس�ل النتائج
الجيدة فبعد الفوز عىل الصناعة يف الدور السابق عاد
ليفوز ع�ىل النجف بهدف دون رد ليثب�ت ان الفريق

يف مب�اراة ضياع الفرص الس�هلة إمام املرمى لم
يتمك�ن ابناء القيثارة الخ�راء من تعطيل املتحفز

عندما يلعب يف كركوك عليه الجد واالجتهاد وأال يعود
خارسا امام فريق مدينة الذهب االسود.
الفوز األول للزوراء

ملك التعادالت لقب اطلق عىل النوارس بعد تعادله
يف مبارياته الخمس من االدوار االوىل من دوري النخبة
فبدأت حملة الترصيحات هنا وهناك قابله االستياء
الجماه�ري والرتديد متى يفوز ال�زوراء وهل يبقى
عىل هذا الحال لكن الفريق بانتقاله من صوب الكرخ
اىل صوب الرصافة وتحديدا اىل ملعب الرشطة امللعب
املف�رتض للن�وارس املالق�اة لواف�د الجدي�د للدوري
الس�ليمانية فكانت النتيجة رباعية نظيفة اس�عدت
عشاقه واعادته اىل سلسلة االنتصارارت
النفط يقهر البطل

كل م�ا قيل ويقال ع�ن بغداد وال�زوراء والطلبة
تناول�ه الوس�ط الك�روي ع�ىل فري�ق النف�ط الذي
اس�تقطب نجوم املنتخب الوطن�ي العراقي والعبني
محرتف�ني من م�رص وايران لكن نتائج�ه كانت غر

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

تعلن محافظة ميس�ان  /قس�م العق�ود العامة الحكومية ع�ن اعادة اعالن املناقص�ة املدرجة تفاصيلها يف
ادناه للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم
العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات
اىل مقدم�ي العطاءات مقابل دف�ع مبلغ قدره ( )100,000مائة الف دينار غر قابل للرد علما ان اخر موعد
لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف  2012/12/16الساعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان
املحافظة يف قس�م العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة
فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات اولية بنس�بة  % 1من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خط�اب ضمان نافذ املفعول
مل�دة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقي�ة املعتمدة واملعنون اىل
محافظة ميس�ان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة ومن
ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .
ت

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

1

انشاء جسور مشاة عدد ()2
على جدول ابو سبع بطول
()20م وجسر مشاة عدد
( )1على نهر ابو سبع بطول
()100م وجسر مشاة في
قرية ام كعيدة بطول ()35م
في قضاء الميمونة

مديرية طرق
وجسور
ميسان

صراع الهدافين

يتصدر قائمة هدايف الدوري العب كربالء حس�ني
فرهود برصيد س�تة أه�داف يالحقه الع�ب الزوراء
املتألق حيدر صباح بنفس الرصيد والربازييل اولفرا
العب دهوك برصيد اربعة اهداف وبسام قابل بنفس
الرصيد واملنافس�ة مستمرة عىل لقب هداف الدوري
للموسم الحايل.

الدرجة والتصنيف

اعادة اعالن مناقصة رقم ( )220لسنة 2012
انشاء سوق العمارة التراثي الجزء المكشوف والجزء المسقف /تنمية االقاليم

تعل�ن محافظة ميس�ان  /قس�م العق�ود العامة الحكومي�ة عن اع�ادة اعالن املناقص�ة املدرجة
تفاصيلها يف ادناه للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة
مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط
واملواصف�ات الفنية والتعليمات اىل مقدم�ي العطاءات مقابل دفع مبلغ ق�دره ( )150,000مائة
وخمس�ون الف دينار غ�ر قابل للرد علما ان اخ�ر موعد لغلق املناقصة هو ي�وم االثنني املصادف
 2012/12/17الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العقود
العامة الحكومية يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم
الذي يليه .
مالحظة
• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة  % 1من قيمة العطاء بموجب ص�ك مصدق او خطاب ضمان نافذ
املفع�ول مل�دة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وص�ادر من احد املص�ارف العراقية
املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة
 % 5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .
ت

 150يوم

كربالء وزاخو وغزارة تهديفية

املباراة التي ش�هدت غزارة يف االهداف والتي هي
اكرب نتيج�ة يف هذا الدور كانت مباراة كربالء وزاخو
والتي سجلت فيها خمسة اهداف ثالثة منها لكربالء
اصحاب االرض والجمهور والضيف زاخو القادة من
اقليم كردستان انها حقا مباراة كروية جميلة.

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

اعادة اعالن مناقصة رقم ( )77لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية طرق وجسور ميسان /تنمية االقاليم

مدة التنفيذ

ملبية للطموح ولكن يف الجولة السادسة انتزع فوزا ً
ثمينا ً من أنياب االسود بطل الدوري للموسم املايض
يف عق�ر داره وبني جمهوره ليعود اىل املنافس�ة من
جديد تحت قيادة مدربه ناظم شاكر.

العاشرة /انشائية

1

اسم المشروع
انشاء سوق العمارة
التراثي الجزء
المكشوف وتاهيل
الجزء المسقف

الدائرة
المستفيدة
دائرة اثار
ميسان

التبويب
2 – 15 – 17 – 9

مدة التنفيذ
 150يوم

علي دواي الزم
محافظ ميسان

تعلن محافظة ميسان  /قسم العقود العامة الحكومية عن اعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها يف ادناه ضمن
موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة
ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل
دفع مبلغ قدره ( )100,000مائة الف دينار غر قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االثنني
املصادف  2012/12/17الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العقود
العام�ة الحكومي�ة يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة فيؤج�ل اىل اليوم الذي
يليه .
مالحظة
• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات اولية بنس�بة  % 1من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خط�اب ضمان نافذ املفعول
مل�دة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقي�ة املعتمدة واملعنون اىل
محافظة ميس�ان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة ومن
ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

ت

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

1

نصب وحدة تحلية ()RO
تعمل بالطاقة الشمسية
في مناطق الهدى ،الزم
شعيع ،المدثرة ،في مركز
المحافظة وقرية الكريمة
في ناحية المشرح

مديرية
ماء
ميسان

91 – 1 – 17 – 9

 100يوم

اعالن مناقصة رقم ( )322لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية تربية ميسان /تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان  /قسم العقود العامة الحكومية عن اعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها يف
ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصات مراجعة لجنة تس�ليم
العطاءات يف ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية
والتعليم�ات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ ق�دره ( )100,000مائة الف دينار غر قابل
لل�رد علم�ا ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االثنني املصادف  2012/12/17الس�اعة الثانية
عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني
 ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• الدائ�رة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن
.
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنس�بة  % 1من قيم�ة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ
املفع�ول ملدة ش�هرين و( )28يوم م�ن تاريخ غلق املناقص�ة وصادر من احد املص�ارف العراقية
املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة
 % 5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .
ت
1

الدرجة
والتصنيف
العاشرة/
كهربائي -
ميكانيكي

علي دواي الزم
محافظ ميسان

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

هدم واعادة بناء
مدرسة تطوان (6
صف) في قضاء
المجر الكبير

مديرية تربية
ميسان

التبويب
19 – 1 – 17 – 10

مدة
التنفيذ
 180يوم

تعلن محافظة ميس�ان  /قس�م العق�ود العامة الحكومية ع�ن اعادة اعالن املناقص�ة املدرجة تفاصيلها يف
ادن�اه ضم�ن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات
يف دي�وان محافظ�ة ميس�ان لغرض الحصول عىل نس�خة من ال�رشوط واملواصفات الفني�ة والتعليمات اىل
مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره ( )100,000مائة الف دينار غر قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق
املناقص�ة هو ي�وم االثنني املصادف  2012/12/17الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان
املحافظة يف قس�م العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة
فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات اولية بنس�بة  % 1من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خط�اب ضمان نافذ املفعول
مل�دة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقي�ة املعتمدة واملعنون اىل
محافظة ميس�ان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة ومن
ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

ت

1

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

تجهيز ونصب
نافورة مائية
دائرية عدد ()2
في حديقة ديوان
المحافظة

محافظة
ميسان

20 – 2 – 17 – 6

التاسعة/
انشائية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

اعادة اعالن مناقصة رقم ( )290لسنة 2012
تجهيز ونصب نافورة مائية دائرية عدد ( )2في حديقة ديوان المحافظة /تنمية االقاليم

التبويب

الدرجة
والتصنيف

علي دواي الزم
محافظ ميسان

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

اعالن مناقصة رقم ( )323لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية ماء ميسان /تنمية االقاليم

التبويب

الخامسة/
انشائية

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

علي دواي الزم
محافظ ميسان

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

مدة
التنفيذ

الدرجة
والتصنيف

تحدثت خطيبة النجم الس�عودي نايف
هزازي الع�ب االتحاد الفنانة بلقيس احمد
فتحي الت�ي تنحدر من اص�ل يمني وتملك
الجنسية االماراتية عن عالقتها مع هزازي
 ،بأنهما يمران بفرتة عصيبة للغاية  ،حيث
اوضح�ت انه�ا امتح�ان لهما ع�ىل تحمل
ضغ�وط الجماهر واالع�الم .كالم بلقيس
ج�اء يف مقابله لها مع صحيفة س�عودية
حيث اضافت ان عالقتها مع عائلة هزازي
متين�ة للغاية خصوصا ً م�ع والدته التي ال
تنقط�ع االتص�االت بينهم�ا  ،وع�ن حفل
الزواج قال�ت بلقيس انه س�يكون يف مايو
املقب�ل يف دبي  ،كم�ا نوهت خطيبة هزازي
اىل ان والدة هزازي تريد حفالً آخرا ً يف مدينة
ج ّدة الس�عودية.كما برأت بلقيس ساحتها
من هبوط مستوى هزازي يف الفرتة االخرة
حي�ث علقت انها ليس�ت هي الت�ي تلعب ،
وهي عىل استعداد تام باالنتقال مع زوجها
اىل اي بلد كان مس�تقبالً  .ووصفت بلقيس
الجماهر الس�عودية بالعاطفية ،مش�رة
إىل أن املجتم�ع الم هزازي عىل ارتباطه بها
كفنانة ،مع أنها تنحدر من أرسة محافظة،

موضح�ة بأنها س�تكون س�يدة منزل من
ط�راز يبهر الجميع.بلقي�س اضافت ايضا ً
ان�ه وصلت إىل ناي�ف الكثر م�ن العروض
الس�عودية والخليجية ،وهو اآلن يدرس�ها
بعناية ليتخذ القرار املناسب بشأنها ،لكني
ل�م أتدخل يف هذا األمر ،فه�و من يحدد أين
مصلحت�ه ،كما أن�ه ال فرق لديه�ا إن بقى
نايف يف اململك�ة أو غادرها إىل أي بلد آخر،
حيث إنني مدركة أن الزوجة يجب أن تكون
م�ع زوجها أينما حل.وع�ن موقف والديها
قبل املوافقة عىل طلب هزازي قالت بلقيس
للوط�ن ان والدها كان هادئ�ا ،وطلبت من
والدته�ا أن تصيل االس�تخارة ،واس�تمرت
تصليه�ا طويال ،حتى أبلغتها ذات يوم أنها
تشعر براحة وطمأنينة نحو نايف.،وحول
تخوفه�ا من ان تتغر معامل�ة هزازي بعد
ال�زواج قالت بلقي�س “ :تحدثت إليه كثرا
حول هذا املوضوع ،ودائما ما يرد َّ
عيل بأنه
حري�ص عىل عم�يل ونجاح�ي ويفخر بي
وأك�د يل أنه لن يحرمني م�ن عميل كفنانة
ومنحن�ي حري�ة العمل وع�دم التأثر َّ
عيل،
وس�ألته إذا تركت العمل كيف ستكون ردة
فعله ،قال إنه سيقدم يل هدية خيالية!”.
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اعادة اعالن مناقصة رقم ( )304لسنة 2012
تأهيل القاعة الرياضية في ملعب ميسان الدولي /تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان  /قس�م العق�ود العام�ة الحكومية عن اع�ادة اعالن املناقص�ة املدرجة
تفاصيله�ا يف ادناه ضمن موازن�ة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة
لجن�ة تس�ليم العط�اءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغ�رض الحصول عىل نس�خة من الرشوط
واملواصف�ات الفني�ة والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبل�غ قدره ( )100,000مائة
الف دينار غر قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف 2012/12/16
الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية
يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• الدائ�رة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن
.
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنس�بة  % 1من قيم�ة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ
املفع�ول ملدة ش�هرين و( )28يوم م�ن تاريخ غلق املناقص�ة وصادر من احد املص�ارف العراقية
املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة
 % 5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .
ت
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صحيفةيومية سياسية مستقلة

وفاة أطول امرأة يف العالتم

الكتابة باالزيمل

بيكين /وكاالت

حكاية األعرايب
ورسول اهلل

ذك�رت تقارير إخباري�ة أن أطول امرأة يف العالم توفي�ت يف الصني عن عمر
ناهز  40عاما .وتوفيت ياو ديفني يف  13ترشين الثاني بمسقط رأسها يف إقليم
أنجوي رشقي البالد بحسب ما ذكرته صحيفة
ش�ينان وانب�او أم�س األول الثالثاء.وكانت
ديف�ني تعان�ي مش�كالت صحية من�ذ فرتة.
وأصيبت ديفني بورم أثناء طفولتها تسبب يف
نموها بش�كل مفرط حيث بلغ طولها 1.85
مرت بينما كان�ت يف الثالثة عرش من عمرها.
وأرس�لتها أرسته�ا للعمل بالس�رك من أجل
تعويض دخلها الضئيل.
وذكرت وسائل اإلعالم الصينية أن طولها
عن�د س�ن البلوغ وص�ل إىل  2.36م�رت بينما
سجلتها موسوعة جينيس لألرقام القياسية
العاملية بطول  2.33مرت.

* جواد الحطاب
للخمي�س والجمعة يف معتقدات املس�لمني يركات تفوق س�ائر
األيام؛ عىل الرغم من أن كل األيام مباركات إذا سلم املسلم فيها من
نوايا السياسيني ورسقاتهم للقمة أطفاله ..
ولهذا الخميس اخرتت حادثة بطلها إعرابي من أهل الله ؛ لكنه
يفوق بجرأته وذكائه كل جهابذة اإلفتاء واملتنطعني يف الدين؛ تقول
الحادثة املوثقة ..
بينما كان النبي صىل الله عليه وآله وس�لم يف الطواف إذا سمع
إعرابيا يقول :يا كريم
فقال النبي خلفه :يا كريم
فمىض اإلعرابي إىل جهة امليزاب وقال :يا كريم
فقال النبي خلفه  :يا كريم

تعرض الزوج حلادث ..فولدت الزوجة !
لندنUPI /

ش�اء الق�در أن يقب�ع بريطاني ممددا ً ع�ىل رسير يف الغرفة الت�ي تلد فيها
زوجت�ه ،إذ بع�د أيام معدودة عىل تعرض الرجل لحادث س�ر مروع كاد يقيض
عىل حياته دخلت املرأة يف املخاض وولدت ابنتهما األوىل «غرايس».
وذكرت صحيفة «الصن» الربيطانية ان الصياد آدم هامبيل ( 32سنة) كان
بني الحياة واملوت إثر تعرضه لحادث سر قرب منزله يف باليموث ،عندما نقلت
الزوجة املصدومة جو ( 35س�نة) إىل املستشفى نتيجة معاناتها من انقباضات
والدة.
وأش�ارت إىل ان املرأة ل�م تلد عىل الفور ،وإنما أعطيت ع�دة أيام لتعود وتلد
فيما تمكن زوجها من التواجد معها يف غرفة الوالدة وإنما ممددا ً عىل الرسير.
وعرب الوالد عن فرحته بابنتهما غرايس ،وقال ان األيام األخرة كانت األسعد
واألصعب يف حياته «ولكنني سعيد ألننا جميعا ً هنا».

عيد ميالد سعيد

بمناسبة عيد ميالدك
التاس�ع ي�ا مهيم�ن..
يتقدم لك والدك املهندس
قيص هاشم بأمنيات ال
يطرزها سوى الصدق،
يف أن يتحول اسمك الذي
اخت�اره ل�ك إىل فع�ل،
وتهيم�ن ع�ىل جمي�ع
النجاحات والس�عادات
التي تنتظرها س�نواتك
املقبل�ة ..كل عام وأنت
األقرب إىل القلب.

الأخيــــرة

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

الزميل فالح حسون الدراجي يصدر «احلقيقة»
يبارش الزميل الصحفي فالح حسون الدراجي يوم
األحد املقبل املوافق التاس�ع م�ن كانون األول الحايل
بإص�دار الع�دد األول م�ن جري�دة (الحقيقة) وهي
صوت عراقي وطني يض�اف إىل األصوات الوطنية يف
الساحة اإلعالمية العراقية.
نبارك للزميل الدراجي صدور (الحقيقة) وتمنياتنا
باملوفقية والنجاح عىل طريق الكلمة الصادقة.

هتنئة

اهن�ئ االخ العزيز عباس حم�زة الخفاجي وذلك
بمناس�بة مولوده الجديد الذي اسماه
«زي�ن العابدين» اق�ره الله
بعي�ون والدي�ه وجعل�ه من
ابناء السالمة .
اختتوك
هشتتام الشمتتري

فالتفت اإلعرابي إىل النبي وقال :يا صبيح الوجه ,يا رشيق القد
,أتهزأ بي لكوني إعرابيا؟
والل�ه لوال صباح�ة وجهك ورش�اقة قدك لش�كوتك إىل حبيبي
محمد صىل الله عليه وآله وسلم
فتبسم النبي وقال :أما تعرف نبيك يا أخا العرب؟
قال اإلعرابي  :ال
قال النبي  :فما إيمانك به؟
قال  :آمنت بنبوته ولم أره وصدقت برسالته ولم القه
ق�ال النب�ي  :ي�ا أعرابي ,اعل�م أني نبي�ك يف الدنيا وش�فيعك يف
اآلخرة
فأقبل األعرابي يقبل يد النبي صىل الله عليه وآله وسلم
فقال النبي:
مه يا أخا العرب
ال تفع�ل ب�ي كما تفع�ل األعاج�م بملوكها ,فإن الله س�بحانه
وتعاىل
بعثن�ي ال متك�ربا ً وال متجرباً ,ب�ل بعثني بالحق بش�را ً ونذيرا ً
فهبط جربيل عىل النبي وقال له :يا محمد .الس�الم يقرئك الس�الم
ويخصك بالتحية واإلكرام ,ويقول لك  :قل لإلعرابي ,ال يغرنه حلمنا
وال كرمنا ,فغدا ً نحاسبه عىل القليل والكثر ,والفتيل والقطمر
فقال اإلعرابي :أو يحاسبني ربي يا رسول الله؟
قال  :نعم يحاسبك إن شاء
فقال اإلعرابي :وعزته وجالله ,إن حاسبني ألحاسبنه
فقال النبي صىل الله عليه واله وس�لم  :وعىل ماذا تحاسب ربك
يا أخا العرب ؟
قال اإلعرابي  :إن حاسبني ربي عىل ذنبي حاسبته عىل مغفرته,
وإن حاس�بني عىل معصيتي حاس�بته عىل عفوه ,وإن حاس�بني
عىل بخيل حاس�بته عىل كرمه فبكى النبي حتى ابتلت لحيته فهبط
جربيل عىل النبي
وق�ال  :يا محمد ,الس�الم يقرئك الس�الم  ,ويق�ول لك يا محمد
قلل من بكائك فقد ألهيت حملة العرش عن تس�بيحهم وقل ألخيك
اإلعرابي ال يحاسبنا وال نحاسبه فإنه رفيقك يف الجنة)
* هل من قائل  :اللهم صيل عىل محمد وآل محمد ..؟

نقار الخشب

«ليلتة» أم »1000
ليلتتتة»؟!
* حسن عبد الحميد
مىض عام -بالكمال والتمام -عىل إهداء املخرج والباحث األكاديمي
(د.صالح الصحن) يل كتابه الرائع واملعنون (ألف ليلة وليلة...يف السينما
والتلفزي�ون عن�د الغرب)،وحقيقة األمر فان هذا الكت�اب هو جزء من
متطلب�ات تق�دم بها الصديق (الصح�ن) إىل أكاديمية الفن�ون الجميلة
ببغداد لنيل ش�هادة (الدكتوراه) التي اس�تحقها بجدارة عالية و قدرة
اس�تثنائية واضح�ة ملن يتتب�ع -بالقراءة الفاحص�ة -خيوط وخطوط
ومقرتبات ما تم الكش�ف عن�ه يف قراءاته التحليلي�ة والنقدية لعدد من
األف�الم والع�روض التلفزيونية املنتج�ة عامليا والتي اتخ�ذت من عوالم
وحكايات هذه الليايل العربي�ة (األلف زائدا واحد) ،يف عموم ذلك البحث
املضني والذي قد يضاهي-بحق وحقيقة -جهد وعمل مؤسس�ة بحثية
متخصصة كاملة ناب عنها (صالح الصحن) بدراسة وفحص وتمحيص
وتحليل دقيق لعدد كبر جدا من مصادر عراقية وعربية وعاملية تناولت
من خ�الل زوايا متعددة أهمية النظر له�ذا اإلرث الثقايف والفكري الذي
حفل به تأريخنا الحضاري ،بعيدا -تماما -عما سعت إليه بعض وسائل
وماكن�ات اإلع�الم الكاذبة والق�ذرة -حد النخ�اع -من تل�ك التي بدأت
نواياه�ا الخبيث�ة مع هدير زحف رسف�ات دبابات االحت�الل بفوضاها
(الحراق�ة) ال الخالقة ،وهي تس�تهني بعظمة ه�ذا اإلرث عرب ترويجها
لفك�رة ماكرة-ماجن�ة تتعل�ق بقص�ة( عيل باب�ا و األربع�ني حرامي)
مس�تلذة بفعل وسلوك بعض الرساق والسفلة ممن أغواهم فعل ما قام
به ش�يطان (ماما أمريكا) يف حربها الق�ذرة عىل العراق،لتعمم (أي تلك
الوس�ائل) سوء ذلك السلوك عىل غالبية شعب كان قد علم العالم برمته
أبجدية الحياة والعمل والحب.
أق�ول هذا ح�ول ما حوته الليايل بألفها املعروفة ،مس�تذكرا مقولة
الكات�ب( أنطوان غاالند) الذي ق�ام برتجمة الليايل عام 1704 /إىل اللغة
الفرنس�ية حني تلخص( :أن ألف ليلة وليلة هي الرشق بعاداته وأخالقه
وأديانه وشعوبه الخاصة ،وأنها الصورة الصادقة له ،فمن قرأها ،فكأنه
رحل إىل الرشق وس�معه ورآه وملس�ه ملس اليد)  ،لكي التفت إىل مسعى
موافق�ة أمانة بغداد بتوقيع أمينها بالوكالة (عبد الحس�ني املرش�دي)
عىل دراس�ة تقدم بها الفنان (عالء الش�بيل) تنوي إنشاء مجمع ثقايف-
فني يس�تجمع عددا من الفعالي�ات الثقافية والفنية ،فضال عن متحف
يطلق عليه أس�م (ألف ليلة وليلة) سيحوي -بعد تحول الحلم إىل واقع-
عىل لوحات زيتية كبرة ألش�هر الفنانني التش�كيليني تحكي أو تحاكي
قصصا من عوالم ومناخات ألف ليلة وليلة.
املجم�ع كم�ا جاء يف ذلك الخرب املوس�ع س�يتضمن إنش�اء مرسح
ودار س�ينما وقاعات عروض ومكتبة وكافرتيا ومح�ال ودكاكني لبيع
التحفي�ات واملطبوع�ات الس�ياحية واألدل�ة الخاصة باملواق�ع اآلثارية
وغره�ا من مح�اوالت اس�تذكار أبهة تأري�خ بغداد وعراق�ة أمجادها
وحضوره�ا األثر عرب كل العصور ،أقول هل ستس�تعني األمانة بجهود
ما توصل إليه الباحثون من طراز(د.صالح الصحن) وأمثاله ،كي يكون
املرشوع أروع؟ أم س�يكون مجرد إس�قاط فرض ال يحمل من جوهر
املوضوع غر أسم الحبيبة بغداد فقط ؟!!

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

مؤيــد عبــد الزهــرة
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