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ورش في بغداد لتصنيع الذهب المغشوش.. والتمرير عن طريق أربيل !!

فريق إرسائييل      ايرلندي يف كردستان لرتتيب أوراق االنفصال!!
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أرانب
 قــــطــر 

تفرتس 
فهودها !!

البطيــخ يثـيــر »فتنـة عشـائـريـة« ويتحــدى القــانون النتـزاع مزرعــة الـدبــوين من أصـحــاهبــا !!

ضعـف احلكـومـة املحليـة أغـرى مئـات األرس النازحة للسكـن جتاوزًا يف البرصة !!
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سجني 
القرن يعاين 

مرضًا
خـطــريًا

نائب:  حفر اآلبار النفطية فساد جديد وإهدار ملليارات الدوالرات !!

العراقية والكردستاين يف واشنطـن: احتلوا بغـداد من جـديد.. الديمقـراطيـة يف خـطر!!

اعتقـال 28 عنصـرًا من »القـاعـدة« بينـهـم 8 مغـاربـة

توقعات بتعيني مقرر أممي خاص ملراقبة أموال العراق

املواطن تدعو إىل التوحد بمواجهة  التحديات اخلارجية

عثامن ينتقد ترصحيات املالكي ويتوقع »فشل« حل أزمة الطوز
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     المستقبل العراقي/ خاص  

كش�فت مصادر سياس�ية بارزة في إقليم كردستان عن وصول 
فريق إس�رائيلي وايرلندي مؤل�ف من 6 أفراد لتول�ي عملية النصح 
بم�ا يتعلَّ�ق بمل�ف انفص�ال اإلقليم ع�ن المرك�ز من خ�ال تفعيل 
األزم�ات وتعميقها واالس�تفادة م�ن الخطوط الحم�ر التي تفرض 
على الحكومة المركزية لتحقيق مكاس�ب للجان�ب الكردي.وأكدت 
المص�ادر ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن الك�رد اس�تغلوا عوامل عدم 
االستقرار في المركز واخذوا يروجون لمظلوميتهم عالمياً، مؤكدة 
أنهم يرس�لون برقيات إلى الدول األوربية يدعون فيها بوجود تمييز 
عنصري عربي ضد الكرد، مشيرة إلى وجود حراك لطباعة وترجمة 
كت�ب تبيَّ�ن أن الك�رد يعانون عنصري�ة كبيرة خال ه�ذه المرحلة.

وأشارت المصادر إلى الفريق الذي رأى أن انفصال اإلقليم عن العراق 
صعب جّداً في هذه المرحلة، السيما وأن منطقة الشمال غير مهيأة 
ألن تكون ش�به جزيرة وليست دولة مس�تقلة، موضحة أن الفريق 
أكد أن تحقيق مطالب ساس�ة اإلقليم وجلب االمتيازات الكبيرة لهم 
تح�ت عناوين االنفصال أم�ر ممكن في ظلِّ ضعف السياس�يين في 
الحكومة المركزية فضاً عن تكاثر ملّفات الفساد.وذكرت المصادر 
أن الفري�ق االستش�اري -غال�ي الكلفة- يعم�ل حالي�اً داخل غرفة 
عملي�ات في أربيل لتوجيه الساس�ة الكرد نح�و الخطوط العريضة 

لتسيير األزمة الحالية والخروج منها بأحسن وأفضل المكاسب.

        المستقبل العراقي/خاص

كشف عضو لجنة اقتصادية في مجلس 
النواب عن وجود مش�كلة كبيرة س�تنجم 
عن اإلف�راط ف�ي التعاقدات مع ش�ركات 
نفطية لحفر آبار جديدة، الفتاً إلى أن هناك 
قرابة 500 بئر تن�وي الوزارة التعاقد على 
حفرها.وق�ال النائ�ب أنه ت�م حفر ضعف 
هذا الرق�م خال المّدة الس�ابقة، مبيناً أن 
نصف اآلبار المحفورة ال يتم اس�تخدامها 
بش�كل منطق�ي وعلم�ي صحي�ح فضاً 
ع�ن أن نفطها يهدر وتفق�د مكامن الغاز 

هاً بأن هذا يعني  المضغوط فيها حرقاً، منوِّ
إه�دار مليارات ال�دوالرات ش�هرياً.وكان 
عض�و لجنة الطاق�ة والنفط ف�ي مجلس 
النواب ع�واد العوادي قد أكد على ضرورة 

النف�ط  وزارة  وض�ع 
اس�تراتي���جية  خطة 
يتم من خاله�ا  العمل 
بخدم�ة اآلب�ار الجديدة 
بش�كل  المك��تش�ف�ة 
تدرجي في ضخ النفط 
ب�دال عن عملها بش�كل 
مفاجئ الذي قد يتسبب 

بمخاطر على الطاقة الطبيعة النفطية في 
العراق.وأك�د النائب، الذي رفض الكش�ف 
ع�ن هويت�ه، ل�”المس�تقبل العراقي” أن 
هذا كله يأتي بس�بب غياب سياسة نفطية 
واضح�ة المعال�م لدى 
ه�ذا  عل�ى  القائمي�ن 
المي�دان االق�تص�ادي 
أن  موضح�اً  الكبي�ر، 
موارد النفط في الباد 
ل�دورة  مل�كاً  ليس�ت 
تتص�رف  انتخ��ابي�ة 
في�ه كيفما تش�اء وال 

لوزي�ر وال لرئي�س وزراء، مش�يراً إلى أن 
النفط ملك كل األجيال المس�تقبلية.ودعا 
النائب إل�ى عدم إه�دار الم�وارد النفطية 
لك�ي ال تس�بب عجزا يصبح عج�زا بنيويا 
في استيعاب أي كمية نفطية منتجة تزيد 
عل�ى 5 مايين برمي�ل يومي�اً، مضيفاً أن 
العجز س�ينتج تلف�اً للبيئ�ة ألن ليس لدى 
العراق ش�بكة طرق برية أو بحرية مؤهلة 
الس�تيعاب هذا الكم الهائل.وذك�ر النائب 
أن الش�ركات النفط األجنبي�ة العاملة في 
الع�راق على علم به�ذا األمر إال أنها مررت 

شروطها على الحكومة.

           المستقبل العراقي/ خاص

كش�ف عضو في مجلس الن�ّواب عن ذهاب وفد 
مؤلف من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية 
والحزب اإلس�امي إلى الواليات المتحدة لمطالبة 
اإلدارة األميركي�ة بإعادة قّواته�ا إلى العراق، الفتاً 
إل�ى أن الوفد قدَّم طلباً رس�مياً إلى مس�ؤولين في 

البيت األبيض بذلك.
بأنه�م  اإلدارة  أخب�ر  الوف�د  إن  النائ�ب  وق�ال 
يطالبون بإع�ادة القوات األميركية لضمان المنجز 
الديمقراطي الذي قدمته “أميركا إلى العراق”، مبيناً 
أن الوفد طالب بإرسال جيوش وأسلحة للبيشمركه 
لضمان عدم هيمن�ة الحكومة المركزية على البلد.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان والقيادي في 

الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان بارزاني 
قد طال�ب الق�وات األميركية بالع�ودة إلى احتال 

العراق من جديد.
وأك�د النائ�ب، ال�ذي فّض�ل ع�دم الكش�ف عن 
هويته، ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن هذا الوفد على 
أتم االستعداد لتوقيع اتفاقية مع القوات األميركية 
والسياس�ية  الش�رعية  الضمان�ات  له�ا  لتؤم�ن 
لدخوله�ا الع�راق م�رة أخ�رى، موضح�اً أن ه�ذه 
الجهات السياسية تطمح بإعادة القوات األميركية 
إلى الب�اد لتضمن حصصا في العملية السياس�ية 
ولتوج�ه ضرب�ة للتحالف الوطني، الس�يما رئيس 
الوزراء ن�وري المالكي، مضيف�اً أن هذه األطراف 
تخش�ى من فوز المالك�ي بأغلبية ف�ي االنتخابات 

المقبلة.

        المستقبل العراقي/خاص

كش�فت مصادر عش�ائرية مطلع�ة أن النائب 
جمال البطيخ يس�تعد لجمع عناصر من عش�يرة 
ش�مر م�ن كل أنحاء الع�راق به�دف إقامة تجمع 
احتجاج�ي أم�ام مزرع�ة الدبون�ي، مش�يرة إلى 
أن ه�ذا التص�رف ل�و تم فمن ش�أنه خل�ق “فتنة 
تصريح�ات  ف�ي  المص�ادر  عش�ائرية”.وقالت 
ل�”المس�تقبل العراقي” أن البطيخ يس�عى لجمع 
عناصر من عشيرة شمر من غرب العراق وشماله 
ووس�طه، به�دف إقامة تجم�ع احتجاج�ي أمام 
مزرعة الدبوني. وأكدت إن البطيخ يسعى إلى خلق 
فتن�ة عش�ائرية، حيث أزعج تصرفه هذا عش�ائر 
م�ن الجن�وب ل�ن تقبل ب�أن يتعرض رم�ز علوي 

ألي اعت�داء عش�ائري، مش�يرة إل�ى أن المتعاقد 
قانون�ا عل�ى المزرع�ة ه�و “رجل مع�روف من 
نس�ب علوي ش�ريف وله حلف عشائري كبير مع 
عش�ائر الجنوب والوسط”. وأضافت المصادر أن 
“العشائر في الوس�ط والجنوب تنتظر أي اعتداء 
قد يطال الس�يد العلوي فتنشب معركة عشائرية 

لن يحمد عقباها”، على حد تعبيرها.
وأكدت المصادر أيضا أن “مس�اعي التهدئة ما 
تزال مستمرة، لكنها تصطدم بالطريقة العنجهية 
للبطي�خ وعائلته في الدبوني، مس�تعينين بالقوة 
الحكومي�ة التي يملكونها، الس�يما وان ابن أخيه 
غضنف�ر البطي�خ يس�تغل منصبه ف�ي محافظة 
واس�ط لتحقيق مصالح خاصة ف�ي الهيمنة على 

المزرعة المذكورة”.
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قريبًا جدًا يف 

األمن النيــابية: القــادة 
العسكريون بال حصانة !!

قوات ارسائيلية يف سوريا 
لتعقب االسلحة الكيمياوية !!

عـالوي يعـتــزم إعـالن 
حركتـه اجلديدة قـريبًا

رئيس الوقف السني.. يتسرت 
بعباءة الدين.. والعقـارات

 تبـاع يف الظالم !!

كم نائبًا يشتغل يف النزاهة ويتحدث بلساهنا..  وهو يعمل  يف العقود والصفقات والرشكات األمنية ؟!

مييس بغداد.. 
فيلم يصور 

معاناة 
طفل عراقي

16 مليون عراقي يبارشون 
بتحديث سجالهتم االنتخابية

حينـمــا يتحــول املـرء إىل حـافظـة نقـود.. 
فمـن املسـؤول ؟!
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي   

قبل أن يدهمن�ي السؤال، وتجتاحني 
ظن�ون المعرف�ة، اس�أل: لم�اذا حافظت 
المرجعية الدينية عل�ى أصالتها، ولم يتم 
اختراقه�ا أو العبث بوجوده�ا أو التقليل 
من حجية قرارها وشرعية مكانتها، وقوة 
تأثيرها في المجتمع العراقي، إذ الفقاهة 
للفقي�ه، لكن الفساد م�ازال معششا في 
الدول�ة ومؤسس�ات الحكوم�ة العراقي�ة 
بالرغم م�ن وجود هيئة ولجن�ة للنزاهة، 
وكالم طويل عري�ض عن ضرورة تنظيف 
الدول�ة العراقي�ة م�ن المفسدي�ن بحيث 
أن "الكرع�ه وأم الشعر" ص�ارت تتحدث 
ع�ن النزاهة واإلخ�الص لصاحبة الجاللة 

الحكومة والشعب العراقي؟!.
اإلجاب�ة أيها السادة الق�راء بسيطة، 
ه�ي أن الفقي�ه كان مخلص�ا لوظيفت�ه 
اإلسالمية واألخالقية، ويتعامل مع النص، 
كما لو ان�ه حقيقة مادي�ة، وليس حديثا 
أو آي�ة أو سورة سماوي�ة، مع أن ما يلزم 
الفقي�ه حتى يكون فقيه�ا، هذه الطهارة 
الداخلي�ة والنقاء الشفي�ف لألعماق، وإال 
صار الفقيه النسخ�ة المكرورة ألصحاب 
عبث�وا  الذي�ن  الفقه�ي  الدج�ل  سي�رة 
بالحدي�ث، وحولوا السنة إل�ى خادمة بيد 
الحاش�ية والنص القرآني جارية في بالط 

السلطان!. 
الفقي�ه يشتغ�ل لل�ه، لكن ه�ل الذي 
يشتغل على النزاهة، إنما يعمل من اجلها 
أم يشتغل لنفسه وحزبه وفئته السياسية 
م�ن خالله�ا؟!. أعطوني فقيه�ا إسالميا 
يعت�د بعلمه وورع�ه األخالق�ي وتصوفه 

االجتماع�ي عمل من اج�ل نفسه، وليس 
من اجل الناس والله، وأعطوني رجال عمل 
في النزاهة من اجلها، ولم يعمل لمصلحة 
جماع�ة سياسي�ة، وت�م إخراج�ه منه�ا 
لسبب ميله لحزبه أو شهوته، أو ألنه عمل 
فيه�ا، ولم يحت�رم قانونه�ا، وخان عهده 
في اإلخالص للناس، يوم اقسم ويده على 
القران أن يصون النظ�ام الوطني ويرعى 

مصالح شعبه؟!.
يب�دو أن مشكلتنا، نح�ن العراقيين، 
كم�ا ش�خصها الدكتور على ال�وردي في 
"لمح�ات م�ن تاري�خ الع�راق الحديث"، 
هي ف�ي إتقان الكالم الكبي�ر من دون أن 
تكون لن�ا القدرة الكبيرة عل�ى تنفيذه أو 
االرتفاع لمستوى النص وتأثيره المباش�ر 

ف�ي النف�وس، وهي طامة كب�رى لن نبرأ 
منها ومن عللها، حتى يبرأ أبو سفيان من 
كفره، والشيطان من معصيته، ويزيد من 

قتله اإلمام الحسين "عليه السالم".
ه�ل يستطيع يزيد إنك�ار قتله اإلمام 
الحسي�ن "علي�ه الس�الم"، وه�ل يتمكن 
أبو سفي�ان لو انتفض به قب�ره أو صحا 
م�ن رقدت�ه أن يعال�ج كف�ره وه�و الذي 
م�ات وعين�ه على ال�الت والع�زى ومنات 
الثالث�ة األخرى، وقبض علي�ه و"طلعت" 
روح�ه وهو يله�ج ..والذي يحل�ف به أبو 
سفي�ان كذلك ل�ن نبرأ من عل�ة الخضوع 
لإلغ�راء والسق�وط ضحاي�ا ف�ي الم�ال 
الح�رام أو الرك�ون إلى صفق�ة، وان كنا 
نواب�ا للشع�ب ووزراء ف�ي الحكومة، أو 
حت�ى ونح�ن أئم�ة جمع�ة وجماعة في 
جامع أله�ل السنة والجماع�ة أو مسجد 
أله�ل الشيعة والتشي�ع، فالنزاهة مذهب 

أخالقي ال عالقة له بالمذهب الديني، كما 
أن المسأل�ة الطائفية ل�ن تقترب منه ألن 
النزي�ه نظيف نف�س وان كان ش�يعيا أو 

سنيا أو مسيحيا!.
لماذا تثور األم�ة وتنتفض الصحافة 
العراقية على النزاهة في صفقة األسلحة 
الروسي�ة مث�ال، وال تث�ور ضد م�ن دخل 
عل�ى الخط وأوهم ال�روس انه المفاوض 
األول للحكوم�ة، م�ع إن مجل�س الن�واب 
كان المفترض ب�ه أن يكمل التحقيق في 
تلك المسأل�ة، وينتهي منها، وان ال تكون 
النزاهة في الواجهة تزبد الحكومة وترعد 
بوجه رجالها في البرلمان مع أن أحدا في 
الحكوم�ة لم يأت على ذك�ر هيئة النزاهة 

في هذا الموضوع؟!!.
"لي�ش" النزاه�ة متهم�ة م�ن قب�ل 
الحكومة، بينما النزاهة تقول أنها نزيهة، 
وأنه�ا تحقق في الفس�اد وال تأخذها في 
ق�ول الحق لوم�ة الئم وال غضب�ة حاكم، 
واألم�ر لي�س كم�ا يظ�ن الق�ارئ عل�ى 
حد السكي�ن بين نزه�ة البرلم�ان وكالم 
الحكوم�ة إذ سرع�ان م�ا ستعالج خلف 
الغرف المغلقة، ويتم التكتم على الصفقة 
وال حكوم�ة أو نزاه�ة وال هم يحزنون؟!. 
ه�ل صحيح أن "فالن" الموظف في لجنة 
النزاه�ة النائ�ب ف�ي البرلم�ان كان قدم 
مبل�غ 5 ماليين دوالر لجه�ة لعدم تحريك 
ملف البنك المرك�زي وما عالقته هو بهذا 
الملف؟!. يقال � والعهدة على كالم الناس 
� أن النائ�ب المحترم كان ق�د تسلف من 
التي بي اي "كم مليون" أيام والية مديره 
الع�ام الساب�ق حسي�ن االزري على ذمة 
االزري، ويق�ال أن السلف�ة تم�ت خ�ارج 
السياقات القانوني�ة، ويخشى أن يتطور 
التحقي�ق ليص�ل إل�ى سلفت�ه و"ينتع�ل 
سالفه"، وهكذا الكثير من الحوادث الدالة 

على وجود النزاهة وعدم وجود النزيه!.
م�ا يعنيني ويعن�ي المواطن هو ..أن 
الدول�ة الت�ي نعيش في ظالله�ا دولة من 
الدرج�ة األولى ف�ي الديمقراطية وقد أتت 

المتحدة  الواليات 
األميركي�ة إلى العراق، وه�ي تحمل معها 
خزانة فيها تجرب�ة عمرها 300 سنة من 
العم�ل الحكوم�ي والدست�وري والثقافي 
وبن�اء عص�ري للمؤسس�ات الحكومي�ة 
تك�ون  والنزاه�ة تصل�ح الن  والرقابي�ة 
التجربة العراقية في ظاللها من التجارب 
الت�ي يعتد به�ا ويقت�دى بسيرته�ا وتمد 
الرق�اب له�ا ألنه�ا تجربة حض�ارة يمتد 
عمره�ا إلى 5000 آالف سن�ة قبل الميالد 
يض�اف إليه�ا عراقة تجرب�ة أميركية في 

مجال بناء الدولة والمؤسسات المسؤولة 
عن متابعة المواطن وتطوير قدرات الدولة 
وتكثي�ف معنى السياسة وتأصيل مفهوم 
النزاه�ة لك�ن تل�ك التجرب�ة سقطت في 
الطين – وهااليام شتا وشغل مشاحيف – 
الن القيمين على سياسة التجربة أميون أو 
أنه�م أمويون في التعاطي مع مفاهيمها 
وصناديق اقتراعها ولون ومضمون النص 

الدستوري الذي يسير الدولة.
فنح�ن مث�ال طائفي�ون للعظ�م في 
كل ش�يء.. في أحزابن�ا السياسية، وفي 

ثقافتن�ا الداخلي�ة وف�ي البرلم�ان وف�ي 
الوزارة ندافع عن الطائفة، وليت الطائفة 
مستفيدة م�ن هذا ال�"لهي�ط" المستمر 
والن�واب  بالمط�ر  "طايف�ة  فالطائف�ة 
طافحين باالمتيازات" ويدافعون عن أبي 
حنيف�ة واإلمام البخ�اري واإلمام الكاظم 
عليه السالم وال اح�د منهم زار أبا حنيفة 
أو اإلمام الكاظم باستثناء كم نائب اجلهم 

واحترمهم.
قب�ل أن أغ�ادر عم�ودي له�ذا الي�وم 
تساءلت مع نفسي.. ه�ل حدث أن تخلى 

فقيه م�ن الفقهاء عن علمه ودائرة عمله 
الفقهي واشتغل مثال في العقود واألموال 
ونس�ي وظيفته الشرعية ف�ي األمة.. من 
جه�ة أخرى، كم نائبا ف�ي مجلس النواب 
يشتغل ف�ي النزاهة، ويتح�دث بلسانها، 
وهو يعمل في العقود واألموال والصفقات 
والش�ركات األمنية؟!. لي�ت نائب النزاهة 
نزيه�ا نزاه�ة الفقيه ف�ي الفقاهة.. ليت 
النزي�ه ف�ي مجل�س الن�واب مث�ل نزاهة 
الفقي�ه وهو يتعام�ل مع الل�ه واإلنسان 

بمنطق اإليمان!.
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الفقـاهــة بيـد الفقيــه.. هــل النزاهـة بيـد النزيــه ؟!

نائب عن القانون: ترصحيات شواين مقدمة إلعالن حرب النجيفي يؤكد لسفري الكويت رضورة إخراج العراق من الفصل السابع

انقسام يف اجلبهة الرتكامنية..
بني انتقاد املالكي والدفاع عنه !!

16 مليون عراقي يبارشون بتحديث سجالهتم االنتخابية متهيدًا خلوض االقرتاع
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          بغداد/ المستقبل العراقي

ع�ّد نائب عن ائتالف دولة القان�ون بزعامة رئيس الحكومة 
نوري المالكي أمس تصريحات النائب خالد شواني بشأن المناطق 
المتن�ازع عليها مقدمًة إلعالن "حرب" م�ن إقليم كردستان على 

بغداد، وفيما اته�م الكرد بتسليح مواطنيهم في تلك المناطق، 
كشف ع�ن تشكيل لجان لتنفيذ مقت�رح رئيس الحكومة لحل 
األزمة. وقال فؤاد الدورك�ي في تصريح صحفي إن "التصعيد 
ف�ي األزمة ال يخ�دم العراقيين"، مشيراً إل�ى أن "التصريحات 
األخيرة للنائب في التحالف الكردستاني خالد ش�واني مقدمة 
إلع�الن ح�رب من اإلقلي�م على بغ�داد وت�دل على وج�ود أياٍد 
خارجية ترغب في استمرار األزمة". وكان النائب عن التحالف 
الكردستاني خالد ش�واني ع�د أمس األول المناط�ق المتنازع 

عليه�ا "كردستانية جغرافيا وتاريخيا"، وفيما بين أن استعمال رئيس 
الحكومة نوري المالكي مصطلح المختلطة لتلك المناطق 
"خرق دستوري"، أتهمه ب�"محاولة تشكيل مليشيات" 
ف�ي كركوك. وأض�اف الدوركي أن "الطرفي�ن في بغداد 
وأربيل توافقا على حل األزمة بناًء على مقترح رئيس 
ال�وزراء ن�وري المالك�ي بتشكيل ق�وات مشتركة 
تضمن مكونات المناطق المختلف عليها"، الفتاً إلى 
أن "رئي�س البرلمان أسام�ة النجيفي حمل المقترح 
إلى أربيل وحصل على موافقة القيادة الكردستانية". 
وأك�د الدوركي أن "لجاناً من وزارتي الداخلية والدفاع 
االتحاديتي�ن تتابع تنفيذ االتفاق"، مؤك�داً أن "وفداً 
من البيشمرك�ه يتواجد في بغداد منذ يومين لبحث 

ومناقشة آليات تنفيذه على أرض الواقع".

          بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجل�س الن�واب أسام�ة 
النجيفي أم�س أهمية إزال�ة العراقيل من 
اجل خ�روج الع�راق من الفص�ل السابع، 
مشي�را إل�ى دعم�ه لتوجه�ات الحكوم�ة 

العراقية في الوصول لعالقات 
متين�ة مع الكوي�ت، فيما 
أكد السفي�ر الكويتي لدى 

محم�د  عل�ي  الع�راق 
رغب�ة  المؤم�ن 
إلى  للوص�ول  بالده 
الطبيع�ي  الوض�ع 

ف�ي العالق�ات بي�ن البلدين.وقال النجيف�ي في بيان 
صحفي أم�س عق�ب استقباله سفي�ر الكويت 
إنه "تم بح�ث العالقات الثنائي�ة بين البلدين 
وإمكاني�ة تطويرها"، مؤك�دا "أهمية إزالة 
العراقي�ل من اجل خروج العراق من الفصل 
الساب�ع وتمتي�ن العالق�ات بي�ن البلدي�ن 
الجارين". ودع�ا رئيس مجلس 
الن�واب إل�ى "تب�ادل زيارات 
النواب والمسؤولين لتقوية 
األواص�ر بينهم�ا". من 
السفير  أك�د  جهته، 
وفقا  الكويت�ي، 
للبي�ان، "الرغبة 

الج�ادة والصادق�ة للوص�ول إل�ى الوض�ع الطبيعي 
ف�ي العالقات الطيب�ة بين البلدين وح�ل كل الملفات 

العالقة".
وكان األمي�ن الع�ام لألم�م المتحدة دع�ا في 6 
كان�ون األول 2012، إلى ض�رورة اإلسراع في تجاوز 
الخالف�ات مع دولة الكويت، مؤكداً أن الفصل السابع 

وِجد لحماية العراق.
وأعلن�ت وزارة الخارجي�ة ف�ي 23 تشرين األول 
2012، أن أمي�ر دول�ة الكوي�ت واف�ق عل�ى تسوي�ة 
قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة 
بذمة الع�راق، فيما أكدت أن الكويت أبلغت ش�ركات 
المحاماة في بريطاني�ا بإيقاف جميع الدعاوى على 

الخطوط الجوية واألمالك العراقية.

          كركوك/ المستقبل العراقي

 استنك�رت الجبه�ة التركماني�ة العراقي�ة أم�س تصريحات عض�و مجلس 
محافظ�ة كركوك علي مهدي "التي اّدعى فيه�ا بأنه الناطق باسم الجبهة"، وأكد 
فيها رفض التركم�ان لتحدث رئيس الحكومة نوري المالكي باسمهم، وفي حين 
وصفت�ه ب�"الص�وت الشاذ"، أك�دت تقديرها لجه�ود المالكي بإش�راك المكون 
التركماني في حماية مناطقه. وقالت الجبهة في بيان صحفي إن "الجبهة ترفض 
بشدة ادعاء عضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي بأنه الناطق باسم الجبهة، 
وتأكي�ده رفض التركمان لتحدث رئيس الوزراء نوري المالكي باسمهم"، مضيفة 
بالق�ول "هذا الصوت الشاذ ال يمثل الجبهة التركمانية العراقية وتطلعات الشعب 
التركماني".وكان المتحدث باسم الجبهة التركمانية العراقية علي مهدي قد أعلن 
السب�ت في تصريح صحف�ي، أن المالكي ليس مخوال بالحدي�ث باسم التركمان، 
مشي�را إل�ى أن الجبه�ة التركمانية ه�ي من يحق له�ا الحديث باس�م التركمان، 
مستغربا من إعط�اء المالكي الحق لنفسه الحديث باسم التركمان. وأوضح علي 
مه�دي، أن أبن�اء كركوك ه�م من يحق لهم حص�را الحديث ع�ن مدينتهم واتخاذ 
القرارات بشأنها، وهم فقط من يستطيعون اتخاذ القرارات بشأن مدينتهم حتى 
في مجاالت األمن وحماي�ة أرواح المواطنين. وقال مهدي "لألسف هناك عقليات 
دكتاتورية ال تزال موجودة في العراق يجب التخلص منها، مشددا على عدم قدرة 
أي شخص على اتخاذ قرار شن الحرب على أي مكون من مكونات العراق أو جزء 
من�ه، فهناك مجلس نواب ورئاسة الجمهورية ووزراء من كل المكونات وكل هذه 
األطراف مجتمعة هي من تتخذ قرارا من هذا القبيل. وكان نوري المالكي قد قال 
ف�ي تصريح له ان�ه اذا ما تفجر النزاع ف�ي المناطق المختل�ف عليها فان العرب 

والتركمان لن يقفوا مكتوفي االيدي.

         بغداد/ المستقبل العراقي

لالنتخاب�ات  العلي�ا  المفوضي�ة  افتتح�ت 
العراقي�ة 863 مرك�زاً لتحديث سج�ل الناخبين 
ف�ي عم�وم المحافظ�ات إضافة إل�ى 28 مركزاً 
لتسجي�ل المهجرين موزعة بواقع 24 مركزاً في 
محافظات اقليم كردست�ان العراق الثالث بواقع 
12 ف�ي دهوك و5 مراكز ف�ي السليمانية و7 في 
اربي�ل وأربعة منها ف�ي محافظة كركوك لغرض 
تحديث سجل الناخبي�ن الذي يعتمد على بيانات 
نظام التوزيع العام للبطاق�ة التموينية. وقامت 
المفوضية بالتنسيق مع وزارة التربية بشأن فتح 
هذه المراكز في المدارس ورياض االطفال بحيث 
ال يؤثر ذلك في عمل وآلية الدوام في المؤسسات 
التربوي�ة. وأكد مدي�ر عام دائ�رة العمليات وليد 
الزي�دي جاهزية مرك�ز إدخ�ال البيانات لغرض 
إدخال بيانات استمارات تحديث سجل الناخبين 

الذي يستمر حتى 28 من الشهر الحالي، حيث 
ت�م تزوي�ده بأجه�زة وم�واد حديثة 

م�ع إنشاء ش�بكة بيان�ات جديدة 
ب�دالً من تلك الت�ي استخدمت في 
االنتخاب�ات الماضية. وأش�ار إلى 
أّن المفوضي�ة اكمل�ت نقل جميع 
مراك�ز  إل�ى  اللوجستي�ة  الم�واد 
التسجيل وأمن�ت الحماية األمنية 

لها وأتاحت فرصة المراقبة للمراقبين المحليين 
وأق�رت  أيض�اً.  السياسي�ة  الكيان�ات  ول�وكالء 
المفوضية بوج�ود تحديات تواج�ه تحضيراتها 
خ�الل انتخاب�ات مجالس المحافظ�ات المقررة 
ف�ي 20 نيس�ان المقب�ل. وق�ال رئي�س االدارة 
االنتخابي�ة ف�ي المفوضية مق�داد الشريفي ان 
ابرز هذه التحديات تكمن في ان جزءاً من قانون 
االنتخاب�ات ت�م نقضه، وهو االن قي�د المناقشة 
ليق�ول مجل�س الن�واب كلمت�ه الفص�ل في�ه. 
وأوض�ح ان مثل ه�ذا االمر يؤثر بشك�ل أو بآخر 
في سي�ر البرنامج والخطط 
دوائ�ر  وضعته�ا  الت�ي 
هذا  معتبرًا  المفوضية 

االم�ر تحدي�ا كبيرا ينبغ�ي أخذه بعي�ن االعتبار. 
وأض�اف ان المفوضية تواج�ه تحديا آخر يتمثل 
في ع�دم إقرار الموازن�ة االنتخابية حتى االن ما 
ي�ؤدي إلى ع�دم القدرة على المرون�ة من ناحية 
الصرف المالي وإنجاز المهام المتعلقة بالخطط 
الموضوعة للعملي�ة االنتخابية. ودعا المواطنين 
إل�ى مراجعة مراك�ز تسجيل الناخبي�ن بدءا من 
اليوم وحتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي 
لتحدي�ث سجالته�م والتأك�د م�ن االسم�اء في 
السج�ل، مطالب�اً الكيان�ات السياسي�ة وممثلي 
منظم�ات المجتم�ع المدني بممارس�ة دورهم 
الكبير والتعاون م�ع المفوضية في دعوة وحث 
الناخبين على مراجع�ة مراكز التسجيل. وكانت 
السلط�ة القضائية ق�د أعلنت ف�ي تشرين االول 
الماضي أن المحكم�ة االتحادية العليا قررت 
عّد الفقرة الخامسة من المادة 13 في 
قان�ون مجال�س المحافظ�ات 
غي�ر   2008 لع�ام 
دستوري�ة. وتن�ص هذه 
الفقرة على منح المقاعد 
الشاغرة عند وجودها إلى 
وصوت  الفائ�زة.  القوائ�م 
باألغلبي�ة  الن�واب  مجل�س 
مطل�ع آب الماض�ي على 
مقت�رح التعدي�ل الثان�ي 

لقانون انتخاب مجال�س المحافظات واالقضية 
والنواح�ي رق�م 36 لسن�ة 2008. م�ن جهتها، 
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة عن تشكي�ل لجنة أمنية 
علي�ا لحماي�ة انتخاب�ات مجال�س المحافظات 
تشارك فيها جميع صنوف القوات المسلحة بما 
فيه�ا طيران الجيش. وقال وكيل الوزارة لشؤون 
األم�ن االتح�ادي احم�د الخفاجي ف�ي تصريح 
صحفي إن "مجلس األم�ن الوطني أمر بتشكيل 
لجن�ة أمنية خاص�ة لحماية انتخاب�ات مجالس 
المحافظ�ات مبينا أن "ه�ذه اللجنة تضم جميع 
صن�وف الق�وات المسلحة ف�ي البالد بم�ا فيها 
القوة الجوية وطيران الجيش".وأضاف أن "هذه 
اللجنة وضعت خطة مستقبلية تم تقسيمها إلى 
مرحلتي�ن "مشي�را إلى أن "المرحل�ة األولى من 
الخط�ة تبدأ الي�وم االحد وتنتهي ف�ي الثالث من 
الشه�ر المقبل وتتضمن نق�ل السجالت وحماية 
مراكز تحدي�ث سجل الناخبي�ن والمخازن فيما 
تشم�ل المرحلة الثاني�ة حماية مراك�ز االقتراع 
الكبي�رة في يوم اج�راء االنتخابات ف�ي 20 من 
نيس�ان المقب�ل. وأش�ار إل�ى أّن ه�ذه الخط�ة 
وضعت للتعامل مع أسوأ االحتماالت. وقد أعلنت 
المفوضي�ة ان ع�دد الكيان�ات السياسي�ة التي 
ستخ�وض انتخابات مجال�س المحافظات التي 
ستج�ري ف�ي 20 نيس�ان المقب�ل قد بل�غ 265 
كيان�ا ستتنافس عل�ى 447 مقعدا. وق�د اعتمد 

مجلس مفوضي المفوضية عدد المقاعد في كل 
دائرة انتخابية والت�ي تمثل عدد اعضاء مجالس 
المحافظ�ات ف�ي كل محافظ�ة ليبل�غ مجموع 
مقاع�د مجال�س المحافظ�ات في الع�راق 447 
مقع�داً. وق�ال رئي�س اإلدارة االنتخابي�ة مقداد 
الشريفي، ان عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية 
ت�م احتسابه استن�ادا إل�ى البيان�ات المتسلمة 
م�ن قبل الجه�از المرك�زي لالحص�اء في ضوء 
قانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية 
والنواحي رق�م 36 لسنة 2008 المعدل. يذكر أن 
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق 
تشكلت بأمر من سلطة االئتالف المؤقتة رقم 92 
في 31 أيار ع�ام 2004 لتكون حص�راً، السلطة 
االنتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة 
مهني�ة مستقل�ة غير حزبي�ة تدار ذاتي�اً وتابعة 
للدولة ولكنها مستقلة ع�ن السلطات التنفيذية 
والتشريعي�ة والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة 
للقانون، سلطة إعالن وتطبي�ق وتنفيذ األنظمة 
والقواعد واإلجراءات المتعلقة باالنتخابات خالل 
المرحل�ة االنتقالية، ولم تكن للق�وى السياسية 
العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية 
في المرحلة االنتقالية، بخالف أعضاء المفوضية 
الحاليي�ن الذي�ن ت�م اختيارهم م�ن قبل مجلس 

النواب.
• عن موقع ايالف

انتخابات جمالس املحافظات تكرار لتدمري الديمقراطية بإسم الديمقراطية

الدكتور عيل التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com

راجعني البعض من المشتركين في إدارة العملية 
االنتخابي�ة داخ�ل كتلهم, كم�ا راجعن�ي البعض من 
المرشحين لالنتخابات المقبلة لمجالس المحافظات 
والت�ي بلغ عدد الكت�ل المسجلة ل�دى المفوضية بما 
يق�رب م�ن "250" كيان�ا انتخابيا لعدد م�ن كراسي 
المحافظ�ات البالغ�ة "447" مقع�دا, وهن�ا تتكشف 
حقيقة م�رة, فكثرة ع�دد الكيان�ات المسجلة ال تنم 
ع�ن وعي وثقافة انتخابية وطنية, بمقدار ما تنم عن 

توجه تنقصه المعرفة واللياقة في آن معا.
وكنت أقول لزواري من السائلين والمستفسرين 
ع�ن العملية االنتخابية والسيم�ا الطالبين للمساعدة 
والتوجي�ه لألداء الجيد وهم عناصر طيبة وأش�خاص 
يحبون وطنهم وشعبهم من الرجال والنساء الراغبين 
في الخدمة بعيدا عن أمراض السياسة التي تنتظرهم 
في تفاصيل العملية االنتخابية لمجالس المحافظات 

المقبلة والتي تليها لمجلس النواب المقبل.
وعلى قاع�دة "زكاة العلم تعليم�ه", وحتى تعم 
الفائدة للجميع من الذين سألوا والذين لم يسألوا بعد 
س�واء خجال, أم لوج�ود أسب�اب موضوعية تخصهم 
وأسب�اب غير موضوعية تخ�ص الكتل واألحزاب التي 
ينتم�ون إليه�ا أو الت�ي يعملون معها ألعل�ى طريقة 
االنتم�اء وال�وال, ولك�ن على طريق�ة الض�رورة من 

الطرفين وهي :
1- الحاجة للعمل عند طرف

2-  والحاجة للترويج واإلعالم عند الطرف اآلخر 

وهاتان الحاجت�ان غير منظور لهم�ا من زاوية 
معرفية انتخابية وطني�ة  "واالستثناء موجود ولكنه 
ن�ادر وقليل"، وإنما يغلب عليهم�ا االندفاع في سياق 
عملي�ة ظاهره�ا "الديمقراطية" وباطنه�ا غير ذلك 
تماما، ودليلنا على ذلك ليس تنظيرا وال رجما بالغيب, 
وإنما قائم على ش�واهد وأرق�ام ميدانية لمن يريد أن 

يدرس ويحلل بموضوعية على الشكل اآلتي :
1- ل�م تعقد ن�دوات عامة يدعى له�ا المفكرون 
والخب�راء ليتم تدارس السب�ل الكفيلة بتفادي أخطاء 
وثغرات العملي�ات االنتخابية السابق�ة – والمسؤول 
ع�ن ذلك مفوضية االنتخابات الت�ي لم يعرف بعد من 
ه�م أعضاؤها بسبب المحاصصة، وإذا تم ش�يء من 
الن�دوات فهو مقتصر عل�ى دعوات لألح�زاب والكتل 
والكيان�ات االنتخابية التي ال تتوف�ر فيها مواصفات 
الفكر والخب�رة غالبا مما يجعل تل�ك الندوات عديمة 

الفائدة من زاوية تقييم العمل المؤسسي.
2- ل�م يت�م استط�الع رأي الشع�ب ف�ي أيهم�ا 
يخت�ار من القوائم والترش�يح "القائمة المغلقة – أم 
المفتوح�ة – أم المغلق�ة والمفتوحة – أم الترش�يح 
الف�ردي" وأي الدوائ�ر يفضل، "الدائ�رة الواحدة – أم 

الدوائر المتعددة كما هو جار اآلن في المحافظات".
3- ل�م تعق�د ن�دوات جماهيري�ة عام�ة لشرح 
ثقاف�ة االنتخ�اب, وإنما ت�رك األمر للنش�اط الحزبي 
الخاص المتهم أصال بعدم االنفتاح على اآلخر, فضال 
عن تكريس الحس الفئ�وي والطائفي المدمر للحياة 

االجتماعية والسياسية.
4- ظهور تحالفات جديدة ظاهريا فقط وإال هي 
من رواسب الفشل والخيبات المحكوم عليها بالرفض 
ش�عبيا, وهذه التحالفات تكتفي بالتسويق اإلعالمي 

الخاص المرتهن بالمال والعالقات الشخصية.
5- وهذه التحالف�ات تعمل على طريقة تحضير 
المعل�ف قب�ل الحص�ان. وه�ذا خط�أ متك�رر م�ن 
االنتخاب�ات السابقة, واإلصرار علي�ه يجعل القائمين 
به سواء علم�وا أم لم يعلموا فإنهم يظلوا تحت رهان 
وصايا "افرام نعوم تشومسك�ي" األمريكي اليهودي 

في استراتيجياته العشر للتحكم بالشعوب. 
6-  وهذه التحالفات التي لم تجد وسيلة تنظيمية 

ناجحة الختيار المرشح المؤهل: 
ا -  سياسيا

ب - اجتماعيا
ت -  وطنيا

وأتحدى من يثبت عكس ذلك على مستوى قائمة 
الترش�يحات كاملة, أما االستثناء فإذا وجد فإنه ليس 
بك�اف مطلقا, وال يحق لألح�زاب والكتل أن تبرر ذلك 
على طريق�ة "هذا الموج�ود" وهذا التبري�ر هو احد 
أعمدة استراتيجيات "تشومسكي" للتحكم بالشعوب 
م�ن خالل قب�ول الرداءة حت�ى تصبح أم�را واقعا, أو 
تقديم األسوأ حتى يت�م التنازل عن األفضل, أو تقديم 
المزعج والمضر مثل التفجي�رات واإلرهاب حتى يتم 
التنازل عن الحريات في مك�ان آخر, فيصبح المخبر 

الس�ري تفرضه الضرورة ويصب�ح العفو عن المزور 
م�ن دواعي المسامحة, ويصبح الس�ارق للمال العام 
يحظى بالغطاء السياسي, ويصبح غير المؤهل وغير 
المناس�ب حاصال عل�ى أعلى المناص�ب نتيجة الملل 
والخن�وع الذي تص�اب به القاع�دة الشعبي�ة, وهذه 
هي حنك�ة "تشومسكي" في إخض�اع الشعوب التي 
أصبح�ت مطبق�ة عندن�ا في الع�راق وف�ي المنطقة 
وم�ا األح�داث األخي�رة ح�ول م�ا يسم�ى بالمناطق 
المتنازع عليها إال واحدة من أشهر وأوضح تطبيقات 
إستراتيجي�ة إخض�اع الشع�وب الت�ي يت�م بع�د ذلك 

مخاطبتها كما يخاطب األطفال الصغار.
ونصائ�ح األم�م المتح�دة وممثلها ف�ي العراق, 
وخلوات سفراء أمريكا وبريطانيا ببعض السياسيين 
إنم�ا تجري على ه�ذه القاع�دة دون أن تعلم القاعدة 
الشعبي�ة وإذا علم�ت, تصن�ع له�ا مش�اكل جدي�دة 
إللهائه�ا وص�رف النظر ع�ن الواقع الم�ر كما جرى 
ف�ي حادثة البنك المركزي وحادثة عقود التسليح مع 
روسيا وش�ركة روتانا ومسالة تأهي�ل فنادق الدرجة 

األولى والفساد المالي من وراء ذلك.
إن تك�رار األخطاء ف�ي عملي�ة االنتخابات تكاد 
تك�ون متعم�دة م�ن قب�ل البع�ض, وغي�ر متعم�دة 
م�ن البع�ض اآلخ�ر بسبب ع�دم الخبرة ف�ي العملية 
االنتخابي�ة, وعدم التأهي�ل الثقافي, وه�ذه جميعها 
ت�ؤدي إلى ع�دم التأهيل السياسي ال�ذي أصبح واقعا 
معترفا به ش�عبا, ومعبرا عن�ه بالملل والضجر وعدم 

الرغبة ف�ي المتابعة الج�ادة في المسائ�ل الثقافية, 
فل�و دعوت اليوم إل�ى محاضرة علمي�ة أو ثقافية لم 
يحضرها إال العدد القليل, ولو دعوت إلى حفل غنائي 
لحض�ره اآلالف ال حبا بالفن الذي يخدعون به تضليال 
وإنما حب�ا باللهو الذي ال يعرف الف�رح الحقيقي وال 
المرح بتوازن�ات النفس التي تحت�اج الراحة "روحوا 
أنفسك�م ببدائع الحكم فإنها تمل كما تمل األبدان" – 

اإلمام علي – .
ومل�ل األب�دان مع�روف أله�ل الفسلج�ة وعلوم 
البايولوجي�ا ال�ذي اتخ�ذت من�ه وصاي�ا تشومسكي 
منطلقا إلبعاد الشعوب ع�ن هذه العلوم وهي كل من 

:
1- علوم البايولوجيا

2- علوم الحاسوب
3- علوم النفس التحليلية والتطبيقية

4- علوم المنطق والفلسفة واللسانيات
كم�ا أن عل�وم النف�س معروفة لعلم�اء التحليل 
النفس�ي وهم موجودون في حق�ول المعرفة اإللهية 
والعرف�ان بج�دارة تتفوق عل�ى بع�ض األكاديميات 

التلقينية.
إن ظاهرة اإللهاء المصاحبة لالنتخابات أصبحت 
معروف�ة, فالعزائم والوالئم على طريقة الذي يأكل ما 
يجد ويطلب ما ال يجد, وتوزيع األموال كرشا انتخابية 
ل�م يسلم منها ط�رف دون طرف, وم�ن ال يوزع ماال 
حاسبا نفسه عصاميا في هذه الحالة نسى انه مارس 

الرش�ا بطريق�ة أخرى من خ�الل تكريس الترش�يح 
للمؤيدين ومنه�م المتزلفون الذين أصبحوا ظاهرة ال 

ينكرها من يعرف االجتماع العراقي.
وع�دم وجود قانون لألحزاب ه�و إقرار باختراق 
السي�ادة الوطني�ة، ألن البعض م�ازال يعتمد التمويل 
الخارج�ي األجنب�ي بكل سيئات�ه, ومن يك�ون كذلك 
فق�راره ليس بيده وم�ن يدعي غير ذل�ك إال مكابر أو 

جاهل .
وعلى ه�ذا سيمضي قط�ار انتخاب�ات مجالس 
المحافظ�ات محم�ال بالرش�ا والطائفي�ة والبضاعة 
االنتخابي�ة من مرش�حين غي�ر مؤهلين مم�ا سيعاد 
دورة م�ن الخسائ�ر المستم�رة انتخابي�ا وسياسي�ا 
وديمقراطي�ا، نتيجة حيتان الم�ال والسمسرة الذين 
امن�وا مكاتبهم وأعوانه�م بالمال الح�رام، حتى ظن 
الناس أنهم باقون فاستسلم�وا لهذه النتيجة الزائفة 
"وم�ا هي إال لمظة من عي�ش وبرهة من زمان" كما 

يقول "اإلمام علي".

كم نائبًا يشتغل يف النزاهة، ويتحدث بلساهنا، وهو يعمل
 يف العقود واألموال والصفقات والرشكات األمنية؟!



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
             بغداد/ المستقبل العراقي

أك�د عضو ف�ي اللجنة المالي�ة النيابية أم�س أن أموال العراق ف�ي الخارج بات�ت معرضة لخطر 
الوصاية الدولية، بسبب مشاركة األمم المتحدة في التحقيق بقضية البنك المركزي العراقي، متوقعا 
أن تعيين األمم المتحدة مقررا خاصا لمراقبة التحركات المالية العراقية. وقال النائب حس�ن أوزمن 
ف�ي تصري�ح صحفي إن »وف�دا دوليا يضم خبيرا وعددا من المس�اعدين وصل، خ�ال األيام القليلة 
الماضية، إلى بغداد، للتحقيق في ش�بهات الفس�اد التي تحوم حول البنك المركزي العراقي«، مشيرا 
إل�ى أن »األم�م المتحدة هي الت�ي طلبت من العراق إش�راكها في هذه التحقيق�ات«. وأضاف أوزمن 
وه�و نائب ع�ن القائمة العراقية، أن »قضايا غس�يل األم�وال التي تقع في دولة م�ا وتؤثر في دول 
أخ�رى تلزم األمم المتح�دة بالتدخل«، مؤكدا »تعاون جميع الجه�ات العراقية مع األمم المتحدة في 
ه�ذا التحقيق«. وعّد عضو اللجنة المالية النيابية أن »هذا التحقيق ربما يكون البداية لعملية إخضاع 
أم�وال العراق للوصاية الدولية«، مش�يرا إلى أن »األمم المتحدة قد تعّي�ن مقررا خاصا إلدارة عملية 

مراقبة التحركات المالية في العراق«. 

املنـح املالية لطلبـة اجلـامعات توزع العـام املقبـل بأثر رجعي
لجنة التعليم البرلمانية: الوزارة أخّرت مشروع التسليف

ـ
المالية النيابية تتوقع تعيين األمم المتحدة مقررًا خاصًا لمراقبة أموال العراق
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       بغداد/ فالح الشامي

ع�زت لجن�ة التعلي�م العالي ف�ي مجلس الن�واب أمس تأخي�ر توزيع 
المن�ح المالية لطلبة الجامع�ات والمعاهد إلى عدم وجود تخصيصات لها 
ضم�ن موازنة العام الجاري, مبينة أن هذه المنحة س�توزع العام المقبل 
بأث�ر رجعي.وقالت عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردس�تاني ش�لير 
عزيز احمد أن “لجنته�ا تعمل حاليا على تخصيص مبالغ خاصة بالمنحة 
المالي�ة الت�ي اقرها مجل�س الن�واب لطلب�ة الجامع�ات والمعاهد ضمن 
موازن�ة العام المقبل 2013 لتوزيعها بين الطلبة بأثر رجعي”. وأوضحت 
أن “التأخي�ر ف�ي توزيع هذه المنح�ة جاء نتيجة ع�دم تخصيص األموال 
المطلوبة له�ا ضمن موازنة العام الحالي”, مبين�ة أن الوزارة عزت األمر 
إل�ى تأخير المصادقة على قانون المنح م�ن قبل رئيس الجمهورية جال 
طالباني”. أما عن موضوع مش�روع تس�ليف الطلب�ة الجامعيين, حملت 
احم�د وزارة التعليم العالي مس�ؤولية تأخير هذا المش�روع كونها أجرت 
مناقلة في األموال التي خصصها البرلمان ضمن موازنة هذا العام والعام 
الماضي لتس�ليف الطلبة والبالغة 100 مليار دينار واستخدمتها في تنفيذ 
المش�اريع”. وكانت النائبة عن ائتاف العراقية الحرة لبنى رحيم، طالبت 
الجهات الحكومية المعنية الشهر الماضي بتوزيع المنحة المالية المقررة 
لطلب�ة الجامع�ات والمعاهد، ومن دون تأخير بع�د موافقة البرلمان على 
ذل�ك، مبينة أن تأخير توزيعها ال مبرر له. وأضافت إن “تأخير صرف هذه 
المنحة ال مبرر له على االنطاق، خاصة بعد أن تم إقرارها من قبل مجلس 
النواب”، مش�يرة إلى “ضرورة التعامل بجدية مع هذه المس�ألة التي تهم 
ش�ريحة مهمة جدا ف�ي المجتمع”. ووعدت رحيم بمتابعة هذه المس�ألة 
خال جلس�ات البرلمان المقبلة لمعرفة س�بب التأخير في صرف المنحة 
المالي�ة لطلبة الجامع�ات. وكان�ت الحكومة قد أقرت عل�ى تقديم منحة 
لطلبة الجامعات والمعاهد، ووافق مجلس النواب خال جلس�ته في األول 
من ش�هر آب الماض�ي على قانون لمن�ح طلبة الجامع�ات والذي تضمن 
من�ح طلبة المعاهد والكليات 100 ألف دينار ش�هريا وطلبة الماجس�تير 

والدكتوراه 150 ألف دينار شهريا.

            المستقبل العراقي / البصرة / خاص 

ضعف وس�وء إدارة الحكومات المحلية في 
البصرة وراء المشكات التي تعترض عمل لجنة 
رفع التجاوزات، القضية التي حالت دون الشروع 
باعمال االستثمار والتطوير في المدينة التي لم 
تستغل سوى 17% من ميزانيتها، او كما يصرح 
نائ�ب رئ�س مجل�س المحافظ�ة الش�يخ أحمد 
الس�ليطي بأنها 7%، وم�ا وق�وف المتجاوزين 
في وجه أعضاء اللجنة، الذي اس�فر عن إصابة 
5 منهم “3 م�ن عناصر الش�رطة ومدنيان” إال 
نتائج واضحة لتساهل الحكومة المحلية وعدم 
قيامها بتطبيق القوانين ضد المتجاوزين الذين 
تركوا منازلهم في محافظاتهم ومناطق االهوار 
بعد ان وج�دوا أن حكومة البصرة هي األضعف 
بي�ن الحكومات في أي م�كان آخر.يقول عضو 
لجنة رفع التجاوزات مكي التميمي: “ان النساء 
والرج�ال خرج�وا علينا بالس�كاكين والعصي، 
واعترضوا عمل اللجنة، وجلس�ت بعض النساء 
امام مع�دات رفع التجاوز للحيلول�ة دون إزالة 
التجاوزات التي عّطلت مش�روعا منذ أكثر من 5 
أشهر، المش�روع الذي يقوم على إنشاء محطة 
وس�طية لتصريف مي�اه المج�اري الثقيلة “بم 
ستيش�ن”، حيث تم تعويض المتجاوز مبلغ 12 
مليون دينار من قبل المحافظة والمقاول، لكنه 
ل�م ينف�ذ االوامر ولم يس�مح للمق�اول بإكمال 
ف�ي  المحلي�ة  الحكوم�ة  المش�روع”.وكانت 

البص�رة قد ش�رعت برفع اكثر من تس�عة االف 
حالة تجاوز عل�ى االراضي والعق�ارات التابعة 
للدولة، اذ اكد رئي�س لجنة رفع التجاوزات عبد 
الكري�م الروم�ي: “ان ه�ذه الحملة ته�دف الى 
تس�ليم االراضي والعق�ارات لتنفيذ المش�اريع 
عليه�ا بع�د اخائها، وان ه�ذه االج�راءات يتم 
تطبيقها اس�تناداً الى قرار مجلس الوزراء 440 
س�نة 2008 الذي اجاز تعويض المتجاوزين بما 
ال يتجاوز مبلغ الخمسة مايين دينار”. وإمعانا 
في ضعفها، عملت حكومة البصرة على انش�اء 
اول قري�ة م�ن الكرفانات خاص�ة للمتجاوزين 
م�ن اهالي البص�رة حصراً، ومعل�وم أن غالبية 
المتجاوزي�ن هم من س�كان مناطق محافظات 
اخرى، خاصة من محافظة ميس�ان التي تشهد 
حرك�ة بناء وتطوير فاقت مش�اريعها ما تقوم 
ب�ه حكومة البصرة، وقد ش�وهد محافظها ليا 
يعالج م�ع عمال البلدية تصري�ف مياه األمطار 
األخي�رة. فيم�ا تؤكد مص�ادر م�ن المدينة بان 
حكومتها قاربت عل�ى االنتهاء من اعمال البنى 
التحتية بما فيها ش�بكة المج�اري والمياه ومد 
القابلوات.ويشير التميمي الذي ُيشاهد متجوال 
ف�ي ش�وارع البص�رة م�ع فري�ق عم�ل مكون 
م�ن الجي�ش والش�رطة وعم�ال البلدي�ة: “الى 
أن مس�ألة التج�اوزات اصبحت مش�كلة كبيرة 
تس�ببت بتعطي�ل الكثير م�ن المش�اريع، وهي 
تعط�ي ص�ورة غير حضاري�ة ع�ن المحافظة، 
وقد تمكنت اللجن�ة من ازالة البيوت المتجاوزة 

على قطعة االرض المخصصة النش�اء المجمع 
السكني التابع لمؤسسة الشهداء، وتم تسليمها 
فارغة الى الجهة المستفيدة، ونحن ماضون في 
عملن�ا حتى انهاء اخر حالة تجاوز لضمان رفع 
العراقيل الت�ي تواجه عمل وتنفيذ المش�اريع” 
.من جهتهم، كشف مواطنون من اهالي البصرة 
لوسائل االعام عن تعرضهم للظلم نتيجة تنفيذ 
عملي�ات رفع التج�اوز، وانهم وبع�د ان هدمت 
دورهم اصبحوا في العراء، مناش�دين الحكومة 
المحلي�ة العم�ل إليج�اد الحلول المناس�بة لهم 
قب�ل االق�دام عل�ى اتخ�اذ مثل ه�ذه الق�رارات 
ومنحه�م قط�ع االراض�ي لبنائها او ش�مولهم 
بتوزي�ع الوحدات الس�كنية، مهددين بالتظاهر 
واالعتصام إليصال صوتهم الى المسؤولين في 

العاصمة بغداد.
من ناحيت�ه، يقول عضو المجل�س المحلي 
عباس عمران ان: “الكثير من المتجاوزين قاموا 
ببناء منازل من طبقتين على أراض ليست لهم، 
وه�م يمتلكون مس�اكن في احي�اء أخرى مثل 
خمس�ة مي�ل والحياني�ة والقبل�ة واالصدق�اء 
وغيرها، لكن الجشع واستغال ضعف الحكومة 
ذلك”ويتاب�ع:  وراء  يق�ف  القواني�ن  وتعط�ل 
“تنسحب آثار عدم تطبيق القوانين على مفاصل 
كثيرة داخل المدينة، وقد س�معنا بتشكيل فوج 
حم�اة البيئ�ة المكل�ف بحماي�ة البس�اتين من 
التجريف، لكننا لم نسمع بعمل له، بل لم يشاهد 
الفوج هذا، وهكذا األم�ر مع أصحاب المولدات 

الكهربائي�ة، حي�ث ل�م تتمك�ن الحكوم�ة م�ن 
إلزامهم بالتس�عيرة “سبعة آالف دينار” لألمبير 
الواحد التي لم يلتزم بها أحد منهم.فيما كش�ف 
عض�و مجلس النواب عن المحافظة عدي عواد، 
ع�ن أن كلفة اس�تيراد الطاق�ة الكهربائية تبلغ 
اكثر من مليار دوالر س�نوياً منه�ا ما يزيد على 
400 مليون دوالر تنفق على استيراد الطاقة من 
البارجات الثاث عدا كلفة الوقود الذي يمنح لها 
بص�ورة مجانية، مضيفاً الى ان االس�تثمار في 

قطاع الكهرباء يعد شكاً من اشكال االستيراد، 
اذ انه يس�مح لصاحب المحطة ببي�ع الكهرباء 
للدول�ة لم�دة معينة، ومن ث�م اعادته�ا الى بلد 
المنشأ خافاً لكل ما هو معمول في دول العالم، 
مش�دداً على ان االس�تثمار في قط�اع الكهرباء 
يخض�ع لحالة من الفوضى الت�ي تخفي خلفها 
حاالت الفس�اد، مش�يرا إلى هذا التحس�ن كان 
نتيج�ة عوامل تتعلق بض�روف مناخية انتقالية 
من م�دة فصل الصي�ف الى فصل الش�تاء، وان 

هذا التحس�ن لن يدوم طوياً بعد دخول اجهزة 
التدفئة واس�تهاكها للطاقة.ويتأسف مراقبون 
م�ن رؤي�ة رجال الش�رطة وأعض�اء لجنة رفع 
التج�اوزات وهم ملثمون، خائف�ون، مترددون 
ف�ي تطبي�ق قان�ون س�ّنته الدول�ة، ذل�ك ألن 
اس�تفحال نفوذ العشائر وتهديدهم أمر ال يشك 
فيه أحد، كما أن الحكومة أضعف من حمايتهم، 
وه�ذا ما تؤكده وقائع الحياة اليومية وفي أكثر 

من اتجاه !!.

ضعـف احلكـومـة املحليـة أغـرى مئـات األرس النازحة للسكـن جتاوزًا يف البرصة !!

         بغداد/ المستقبل العراقي

أكد عضو لجنة األمن والدفاع النائب عن ائتاف العراقية 
مظه�ر الجنابي أمس أن القادة العس�كريين غير محصنين 
دس�تورياً وجميع مواقعهم غير دس�تورية لعدم التصويت 

عليها في مجلس النواب. 
وق�ال الجناب�ي إن “جميع الق�ادة العس�كريين كقادة 
الفرق ورئاس�ات األركان وجميع قي�ادات الفرق بالوكالة 
وجه�از المخاب�رات، غي�ر محصني�ن دس�تورياً ومن حق 
المواطن أن يرفع دعوى قضائية ضد أي قائد عس�كري إذا 
كان مدان�ا ألنه تس�نم منصبه بالوكالة ول�م يتم التصويت 

عليه في مجلس النواب”.

          بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر مقربة م�ن رئيس 
القائمة العراقية إياد عاوي انه سيعلن 
قريبا عن حركته الجديدة التي أطلق عليها 
تس�مية »الحرك�ة العراقي�ة الوطنية«. 
وقالت المصادر في تصريحات صحفية 
أن »ع�ددا من الن�واب انضم�وا إلى هذه 

الحرك�ة، وفي مقدمتهم عاء مك�ي وحامد المطلك وثامر 
العلواني وشيروان الوائلي وعبد ذياب العجيلي«. 

وأضاف�ت إن »الحركة ستس�تقطب عددا م�ن الحركات 
السياسية التي لها تأثير في الشارع العراقي«.

االمن النيابية: القادة العسكريون 
بـال حصـانـة !!

عـالوي يعتــزم إعـالن حـركتـه
 اجلـديـدة قـريبًا

          بغداد/ المستقبل العراقي

دعا النائب عن كتلة المواطن فرات 
الش�رع الحكوم�ة ومجل�س الن�واب 
الخاف�ات  لنب�ذ  العراق�ي  والش�عب 
الوطني�ة  اللحم�ة  مب�دأ  وتكري�س 
الخارجي�ة  التحدي�ات  لمواجه�ة 
والتطورات السياس�ية واألمنية لدول 

الج�وار. وق�ال الش�رع لوكال�ة أنب�اء المس�تقبل أمس 
أن “الع�راق م�ر بتجرب�ة كبيرة وس�بق جمي�ع البلدان 
العربية بما يس�مى بالربي�ع العربي، وتحول مبكرا نحو 
الديمقراطي�ة والحري�ة، وف�ي نف�س الوق�ت تقع على 
عاتقه مس�ؤولية كبيرة للحفاظ على هذه المكتس�بات 
الت�ي حققها من خ�ال التحول من النظ�ام الدكتاتوري 
التف�ردي إل�ى النظ�ام الديمقراطي الذي يتي�ح للجميع 

المشاركة بإدارة أمور الدولة”. 
وأك�د ان “المحي�ط اإلقليمي يمر بتطورات س�ريعة 
ومتوقعة س�واء على الصعيد األمني أو السياسي، وهذه 
ال�دول ال تك�ون بمعزل ع�ن محيطها، حي�ث أن غالبية 
الدول المحيطة تتأثر سلبا أو إيجابا بتغييرات تلك الدول، 
والعراق ليس بعيدا عن تلك التطورات والتغييرات، حيث 
يتأثر بش�كل كبير به�ذه االضطرابات الس�يما وأن البلد 

محاط بدول تشهد تغييرات سياسية”. 

املواطن تدعو إىل التوحد بمواجهة
 التحديات اخلارجية

             بغداد/ المستقبل العراقي

افاد مصدر امني أمس ب�أن قوة امنية اعتقلت في 
عملية خاصة 28 ش�خصاً ينتمون لتنظيم “القاعدة” 
بأطراف بغداد، مبيناً ان من بين المعتقلين 8 اشخاص 
م�ن الجنس�ية المغربية. وقال المص�در -الذي 
طلب ع�دم االش�ارة ال�ى اس�مه- إن “قوة 
امنية اعتقلت في عملية خاصة 28 ش�خصاً 
ينتم�ون لتنظي�م “القاعدة” في الراش�دية 
ع�ن  اس�تخبارية  معلوم�ات  ورود  بع�د 

المجموعة”. 
وبين المصدر أن “م�ن بين المعتقلين 
8 اش�خاص يحملون الجنس�ية المغربية”. 
وكان مص�در امن�ي ق�د اف�اد، ف�ي 24 من 
تش�رين الثاني الماضي، باعتقال مجموعة 
مس�لحة تضم ثاثة اشخاص من جنسيات 
وتونس�ي  ومغرب�ي  مص�ري  عربي�ة، 
الجنس�ية، كانت تعم�ل على اع�ادة احياء 
خايا “القاعدة” في غربي وجنوبي بغداد. 

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع أمس عن تدمير معس�كر لتنظيم 
القاعدة خال عملية اس�تباقية نفذته�ا غربي الموصل، فيما 
أكدت العثور على معمل لتفخيخ الس�يارات وصناعة العبوات 

الاصقة والناسفة خال العملية. 
وقال المتحدث باس�م وزارة الدفاع العقي�د ضياء الوكيل 
في بي�ان صحفي أن “قيادة عمليات نينوى وفرقتي المش�اة 
الثانية والثالثة ومديرية شرطة نينوى وطيران الجيش نفذوا 
عملية “حماة الوطن” األمنية االستباقية في منطقة الجزيرة، 
غربي الموصل، أسفرت عن معسكر لتنظيم القاعدة أقيم بين 
الودي�ان في الصح�راء والعثور على أربع س�يارات مفخخة، 
ومعم�ل للتفخي�خ وصن�ع العب�وات الناس�فة والاصق�ة”. 
وأض�اف الوكيل أن “العملية التي أتصفت بالس�رعة ش�هدت 
تدمي�ر مأوى المنام والس�كن وتفجير مس�تودعات للعتاد”، 
مش�يرا إل�ى أن العملية اس�تندت إل�ى معلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة”. وكان�ت وزارة الدف�اع ق�د أعلنت في 31 من ش�هر 
أب 2012، أن قواتها المس�لحة بدأت بتنفيذ عملية عس�كرية 
واس�عة ف�ي منطقة الجزيرة ش�مال نه�ر الف�رات لمطاردة 
العناصر “اإلرهابية”، مؤكدة أن العملية تش�ارك فيها القوات 

البرية وبإسناد طيران الجيش.

             بغداد/ المستقبل العراقي

ع�ّد القيادي في التحالف الكردس�تاني محمود عثمان أمس أن 
تصريح�ات رئي�س الحكومة ن�وري المالكي األخي�رة ال تدل على 
“جديته” حل األزمة بين بغداد وأربيل، وفيما نفى توصل الجانبين 
إل�ى اتف�اق نهائ�ي، توق�ع “فش�ل” جميع تل�ك االتفاقات بش�أن 

األزمة. 
وق�ال عثم�ان ف�ي تصري�ح صحف�ي أن “تصريح�ات رئي�س 
الحكوم�ة نوري المالكي األخيرة لوف�د إعامي كويتي ال تدل على 
جدي�ة حل األزمة بين بغداد وأربي�ل”، مبينا أن “االتفاقات الجارية 

االن بين المركز واإلقليم مبدئية وليست نهائية”. 
وتوقع “فشل تلك االتفاقات كما هو حال االتفاق الذي توصلت 
إلي�ه وزارتا الدفاع والبيش�مركة والتي رفضها المالكي”، مش�دداً 
على أن “أي اتفاق ليس له قيمة ما لم ينسحب الجيش والبيشمركة 
م�ن مواقعها الحالية، برغم أن خطوط التماس بينهما هادئة حتى 
اليوم”. وكانت وسائل أعام عربية قد نقلت خبرا، الجمعة 7 كانون 
األول 2012، أن المالك�ي حذر خال لقائه بوفد إعامي كويتي من 
“حص�ول قتال عربي كردي”، مضيف�اً بأن المناطق المختلطة هي 
في األصل مناطق عربية وتركمانية، وإذا تفجر القتال لن نصل إلى 

نتيجة، وفيها تركمان وعرب لن يقفوا مكتوفي األيدي.

اعتقال 28 عنرصًا من »القاعدة« بينهم 8 مغاربة
عثامن ينتقد ترصحيات املالكي الدفاع دمرت معسكرًا لـلتنظيم في الموصل

ويتوقع »فشل« حل أزمة الطوز

التخلص من العشوائيات مهمة صعبة يكتنفها »العنف« بسبب سوء اإلدارة
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      المستقبل العراقي/ متابعة
ألغ�ى الرئي�س المص�ري محم�د مرس�ي 
اإلع�ان الدست�وري الذي أصدره ف�ي تشرين 
الثان�ي الماضي ومنحه صاحي�ات استثنائية 
ما تسب�ب في أزم�ة سياسية ح�ادة، واصدر 
إعان�ًا جدي�داً لكن�ه أبق�ى االستفت�اء عل�ى 
مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت 
المقبل. وكان الجيش المصري قد دخل للمرة 
األول�ى على خ�ط الن�زاع القائم بي�ن الرئيس 
المص�ري ومعارضي�ه، فدعا جمي�ع األطراف 
إل�ى اعتماد الحوار لح�ل األزمة محذرا من انه 
“ل�ن يسمح” ب�ان تدخل الب�اد “نفقا مظلما 

نتائجه كارثية”.
السياس�ي  وأعل�ن 

سلي�م  اإلسام�ي 
مستش�ار  الع�وا 
مرس�ي  الرئي�س 
المشاركين  وأحد 
ف�ي جلس�ة حوار 
الرئي�س  عقده�ا 
مرس�ي م�ع قوى 
ت  ش�خصيا و
وه�و  سياسي�ة 

ض  يعر

ف�ي مؤتم�ر صحافي بمق�ر الرئاسة 
نتائ�ج الجلس�ة، انه ت�م االتفاق على 

ء  بق�ا إل 15 ا موع�د  على 
األول  كانون 

الحال�ي لاستفتاء على مشروع الدستور ألنه 
ال يمك�ن قانونيا تغيير ه�ذا الموعد بحكم انه 
مح�دد بإع�ان دستوري تم استفت�اء الشعب 
عليه ف�ي آذار 2011.ونص اإلعان الدستوري 
الجديد الصادر السب�ت عن مرسي وتاه العوا 
ف�ي مادت�ه األولى عل�ى ان�ه “يلغ�ى اإلعان 
الدستوري الص�ادر بتاري�خ 21 تشرين األول 
2012، ويبق�ى صحيح�ا م�ا ترت�ب على ذلك 
اإلعان من آث�ار”، كما نص على انه في حالة 
رف�ض الناخبون في استفتاء 15 كانون األول 
مش�روع الدست�ور “يدعو السي�د الرئيس في 
م�دة أقصاها ثاثة أش�هر، النتخ�اب جمعية 
تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا 
ح�را مباش�را، وتنج�ز ه�ذه اللجن�ة اعمالها 

خال م�دة ال تتجاوز الستة أش�هر من تاريخ 
انتخابها، ويدع�و رئيس الجمهورية الناخبين 
لاستفت�اء على مشروع الدست�ور خال مدة 
أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه الى رئيس 
الجمهوري�ة”. من جهة أخرى، أك�د العوا في 
البيان الذي تاه، أن جلسة الحوار خلصت إلى 
ان “الميع�اد المنصوص عليه ف�ي المادة 60 
من اإلع�ان الدست�وري الصادر ي�وم 30 آذار 
2011 ميع�اد إلزام�ي وليس ميع�ادا تنظيميا 
وال يج�وز لرئيس الجمهوري�ة أن يخالف ذلك 
ال تأجي�ا وال بالتغيي�ر”. ونصت تل�ك المادة 
على ان�ه على رئي�س الجمهوري�ة أن يعرض 
مش�روع الدستور لاستفتاء بعد 15 يوما من 
تلقيه من اللجن�ة التأسيسية.وأكد انه بالنظر 

إلى ذلك فان “االستفتاء سيتم في موعده” أي 
ي�وم 15 كانون األول الحالي.وأضاف العوا، أن 
الرئي�س مرسي دعا جميع الق�وى السياسية 
“المعارض�ة” الت�ي ل�م تش�ارك ف�ي جلس�ة 
الح�وار إل�ى “إب�داء رأيها ف�ي الم�واد المراد 
تعديله�ا من مواد الدست�ور تمهيدا لتضمينها 
ف�ي وثيق�ة ملزم�ة يوقعه�ا السي�د الرئيس 
م�ع ممثلي ه�ذه القوى السياسي�ة وتتضمن 
الوثيق�ة التزام�ا بالسيد الرئي�س بعرض هذه 
المواد الم�راد تعديلها على البرلمان “الجديد” 
ف�ي أول جلس�ة يعقده�ا ليتم النظ�ر فيها”. 
وأدت معارض�ة اإلع�ان الدست�وري الساب�ق 
واالستفت�اء عل�ى مش�روع الدست�ور المقرر 
ف�ي 15 كانون األول الحال�ي، إلى احتجاجات 

وتظاه�رات كان بعضه�ا دامي�ا وأوق�ع قتلى 
وجرحى. وفي أول رد فعل على قرارات الرئيس 
مرسي اعتبر ح�زب 6 ابريل العضو في جبهة 
اإلنقاذ الوطني المعارض�ة “مناورة سياسية 
الغ�رض منها خداع الشع�ب” وان “من حضر 
من الق�وى السياسي�ة والشخصي�ات العامة 
في حوار رئاس�ة الجمهوري�ة ال يمثلون بأي 
ش�كل من األش�كال الحش�ود الموج�ودة في 
أنفسه�م”.  إال  يمثل�ون  وال  الث�ورة  ميادي�ن 
وقال ف�ي بيان “يعلن الحزب كجزء من جبهة 
اإلنقاذ الوطني عن التزامه بموقف الجبهة مع 
استمرار التظاهر واالعتصام بالميادين لوقف 
االستفتاء على دستور اإلخوان”.وكانت جبهة 
االنقاذ قد دعت قبل بيان الرئاسة الى استمرار 
“االحتش�اد السلمي” ضد اإلع�ان الدستوري 
واالستفتاء عل�ى الدستور ملوح�ة باإلضراب 
العام.وقال�ت الجبه�ة ف�ي بي�ان ان “جبه�ة 
اإلنق�اذ تدعم وتدعو ش�باب مص�ر لاحتشاد 
السلم�ي واالعتصام في جمي�ع ميادين مصر 
حت�ى تتحق�ق المطالب” مضيف�ة “تؤكد كل 
الشواه�د والحشود الجماهيري�ة خال األيام 
الماضية أن إرادة الشع�ب المصري تتجه إلى 

اإلضراب العام”.
 في المقابل أكد ائتاف األحزاب والحركات 
الداع�م لمرس�ي رفض�ه تأجي�ل  االسامي�ة 
االستفت�اء عل�ى مش�روع الدست�ور مؤك�دا 
“ض�رورة اجراء االستفتاء عل�ى الدستور في 

موعده دون تعديل او تأجيل”. 
ووق�ع بيان االئت�اف بالخصوص اإلخوان 
المسلم�ون وح�زب الحرية والعدال�ة المنبثق 
منهم وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة 

اإلسامية.
ف�ي هذه األثن�اء، واصل�ت مجموعات من 
المتظاهري�ن المعارضي�ن للرئي�س مرس�ي 
االعتصام ق�رب القصر الرئاس�ي وفي ميدان 

التحرير وسط القاهرة بدون حوادث.

المعارضة ثابتة على موقفها الرافض

مريس يستبدل إعالنًا دستوريًا بآخر.. واالستفتاء قائم

برلسكوين ينوي لفَّ يديه عىل 
جمددًا “خارصة” إيطاليا 

   المستقبل العراقي/ وكاالت
قال رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني إنه سيرشح نفسه مرة أخرى 
لذات المنصب، ما يشير إلى عودة محتملة ألكثر سياسي مثير للجدل، إلى األضواء 
م�رة أخرى.واستقال الملياردير برلسكوني، 76 عام�اً، من منصب رئيس الوزراء 
الع�ام الماض�ي، في ذروة أزمة الديون في باده، ما أنه�ى 18 عاماً هيمن خالها 

على الساحة السياسية اإليطالية.
ومن�ذ ذلك الحين، تم تشغيل إيطاليا من قبل حكومة تكنوقراطية غير منتخبة 
برئاس�ة الخبير االقتصادي ماري�و مونتي. وفي رسالة نش�رت على موقعه على 
االنترن�ت والفيسب�وك قال برلسكوني “أنا محاصر من قبل ش�عبي الذي يطالبني 
بالع�ودة إل�ى ساحة المعرك�ة وقيادة حزب الشع�ب من أجل الحري�ة”. وقال إن 
االئت�اف “الشعب من أج�ل الحرية” بحث ع�ن زعيم جديد، ولكن ل�م يكن هناك 
أح�د ليحل محل�ه. وأضاف “أعود إل�ى السياسة مع الي�أس وانطاقا من الشعور 
بالمسؤولي�ة.. وأنا أدخل السباق للفوز”. وم�ن المتوقع أن تجري االنتخابات في 

الفترة ما بين آذار وحزيران.

بعد أن تصاعد الفساد لدرجة كبيرة

ملك األردن يدعو إىل تعزيز 
النزاهة” “منظمة 

   المستقبل العراقي/وكاالت
دع�ا العاهل األردني المل�ك عبد الله الثاني رئيس وزرائه عب�د الله النسور إلى 
ت�رؤس لجن�ة ملكية تعمل عل�ى تعزيز “منظوم�ة النزاهة” في الب�اد من خال 
اع�داد خطة وميثاق يتم عرضها في مؤتمر وطني ع�ام، حسبما افاد بيان صادر 
ع�ن الديوان الملكي األردني.وعهد الملك في رسال�ة بعث بها الى النسور “رئاسة 
لجن�ة لتعزيز منظومة النزاه�ة تعنى بمراجعة التشريع�ات ودراسة واقع جميع 
الجهات الرقابية وتشخي�ص المشاكل التي تواجهها والوقوف على مواطن الخلل 
والضعف”. وهذه اللجنة مكلفة “اقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم 
سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد”.وأكد العاهل األردني ضرورة “تفعيل 
دور أجه�زة الرقابة والمساءلة” من اجل “محاربة الفساد “...” وإصاح األنظمة 
اإلداري�ة والمالي�ة وتعزيز القي�م المؤسسية والضوابط األخاقي�ة في مؤسسات 
الدول�ة “...” وتعزي�ز مبادئ الشفافي�ة والعدال�ة والمسؤولية في اتخ�اذ القرار 
اإلداري”. وتضم اللجنة الملكية إضافة الى رئيس الوزراء 11 عضوا أبرزهم رئيس 
مجل�س االعي�ان طاهر المص�ري. وأوضح المل�ك ان عمل اللجنة يج�ب ان يكون 
مرتكزا على “ضمان ادارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع اي 
هدر فيها وتعزيز اجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام”. كما شدد على 
أهمي�ة “تمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد 
وتعزيز مبادئ الحكومة الرشيدة وتطوير األطر التي تنظم العاقة التشاركية بين 
القطاعين العام والخاص”.ودعا اللجنة الى “التشاور والتواصل والحوار مع جميع 
مؤسس�ات المجتمع المدني” من اجل “صياغة ميثاق يتضمن المبادئ األساسية 
والمعايير األخاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص وإعداد 
خطة تنفيذي�ة مرتبطة ببرنامج زمن�ي محدد لتعزيز منظوم�ة النزاهة الوطنية 
والمساءلة والشفافية” و”تحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها”.وأش�ار 

والميث�اق، يت�م عرضهما الى انه “بعد االنته�اء من إعداد الخطة 
موضوعي�ة  بك�ل  وش�فافية ف�ي مؤتمر ومناقشتهم�ا 

التواف�ق وطني عام وذل�ك ضمانا ألعلى  درج�ات 
للحكومة البرلمانية حولهم�ا تمهي�دا لتقديمهم�ا 
جدي�دة ومنتظرة المقبلة التي ستشكل انطاقة 
اإلصاحي�ة”.  المل�ك ف�ي مسيرتن�ا  وكان 
الثان�ي ق�د وج�ه  الل�ه  ف�ي عب�د  الحكوم�ة 
اتخ�اذ سلسل�ة كت�اب تكليفه�ا إل�ى ضرورة 

والخط�وات  اإلج�راءات  في م�ن  وتضمينها 
االقتصادية  الحكوم�ة  سياسات 

منظوم�ة  لتعزي�ز  واالجتماعي�ة 
المساءلة  الوطنية وأس�س  النزاه�ة 

والشفافي�ة لمعالج�ة مواطن 
عملي�ة  ف�ي  الخل�ل 

التص�دي بكل حزم 
لك�ل  وش�فافية 
وحاالت  شبهات 

الفساد.

      المستقبل العراقي/وكاالت

السلط�ات  إن  محلي�ون،  مسؤول�ون  ق�ال 
اللبنانية تسلمت أم�س األحد أول ثاث جثث من 
مجموع�ة تض�م 14 مسلحا لبناني�ا وفلسطينيا 
قتل�وا في سوريا فيما ال ي�زال القتال الذي تفجر 
بسبب موتهم يهز أرجاء مدينة طرابلس بشمال 
لبن�ان. وق�ال ش�هود عي�ان إن قتاال اندل�ع ليل 
السبت أودى بحياة شخص على األقل ليزيد عدد 
القتل�ى على 14 خال أسبوع عاوة على سقوط 

أكثر من 120 مصابا.
 وتصاع�د التوت�ر ف�ي ش�مال لبن�ان منذ أن 
قتلت قوات األمن السوري�ة قبل أسبوع في بلدة 
سوري�ة حدودي�ة 14 عل�ى األقل م�ن اللبنانيين 
والفلسطينيي�ن السن�ة من المنطق�ة. ويبدو أن 
ه�ؤالء الرجال انضم�وا إلى القتال ض�د الرئيس 

السوري بشار األسد.
وتثار ش�كوك منذ مدة بش�أن تسلل مقاتلين 
ان مقت�ل  إال  إل�ى سوري�ا  لبن�ان  م�ن ش�مال 

المسلحي�ن أدى إل�ى تفاق�م التوت�ر ف�ي ميناء 
طرابلس المضطربة أصا.

ول�م يؤد الصراع ف�ي سوريا إلى إث�ارة نعرة 
االقتتال الطائفي فحسب بين أهالي طرابلس بل 
انه فجر اش�تباكات طائفية ف�ي المدينة. وتؤيد 
األغلبية السنية في طرابلس االنتفاضة السورية 
فيما يؤيد معظ�م أفراد االقلي�ة العلوية الرئيس 
الس�وري بش�ار األسد.وبث التلفزي�ون السوري 
لقط�ات للقتلى اللبنانيي�ن الذين غط�ت الدماء 
جثثه�م فيم�ا ظهرت آث�ار األعي�رة النارية على 
الجثث. وتظاهر اهالي القتلى األسبوع الماضي 
تواصل�ت  فيم�ا  الجث�ث  باستع�ادة  للمطالب�ة 
المصادمات في طرابلس. وتم التوصل الى اتفاق 
ف�ي نهاية المط�اف بين المسؤولي�ن السوريين 
واللبنانيين لنق�ل الجثث على دفعات وتم تسليم 

ثاث جثث يوم السبت.
ونقلت سي�ارات الجثث إل�ى منطقة الحدود 
األم�ن  ق�وات  تول�ت  فيم�ا  للبن�ان  الشمالي�ة 

والسلطات الدينية المحلية تسلمها.

      المستقبل العراقي/وكاالت

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن أن قوات إسرائيلية 
خاصة تعم�ل داخل األراض�ي السورية لتعقب مخزون�ات األسلحة 
الكيمياوي�ة والبيولوجي�ة التي يمتلكه�ا النظام هن�اك. وتأتي هذه 
العملية في إطار حرب سرية لتتبع األسلحة السورية غير التقليدية 

وتدميرها.
ونقل�ت الصحيف�ة ف�ي عددها الص�ادر أمس األح�د عن مصدر 
إسرائيلي لم تحدد هويته “كنا طوال السنوات الماضية نعرف مكان 
وجود األسلحة والذخائر واألعت�دة الحربية السورية بالضبط، لكننا 
تلقينا في األسبوع المنصرم إش�ارات على أن تلك األسلحة والذخائر 

ق�د ُنقلت إلى مواق�ع جديدة”. وقد ظلت أجه�زة المخابرات الغربية 
ترصد برنامج التسلح السوري منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي 
عندما وردت تقارير ألول مرة تشير إلى وجود مخزونات من األسلحة 

البيولوجية والكيمياوية.
وأش�ارت الصحيفة إلى أن البرنامج السوري أشرف عليه العالم 
الروس�ي أناتول�ي كونتسيفيت�ش، الذي مات وهو عل�ى متن طائرة 
متوجه�ة من دمشق إلى موسك�و في 2003. كما لق�ي نائب مدير 
االستخب�ارات العسكرية الروسية ي�وري إيفانوف حتفه في سوريا 
ف�ي ظروف غامض�ة عام 2010. وهن�اك تكهنات ب�أن جهاز األمن 
الخارج�ي اإلسرائيل�ي “الموس�اد” ربم�ا كانت له يد ف�ي وفاة كا 

الرجلين، على حد تعبير صنداي تايمز.

وق�د صنَّفت سوري�ا األسلح�ة البيولوجي�ة على أنه�ا جزء من 
ترسانته�ا التقليدية، وأوعزت بأنها ال تشعر بكبير حرج في نشرها. 
ولطالم�ا استهدفت إسرائي�ل البرنامج السوري. فف�ي تموز 2007 
وقع انفج�ار في مستودع السفير جنوب ش�رقي مدينة حلب بينما 
كان مهندس�ون سوري�ون وإيراني�ون يعكف�ون عل�ى تركيب رأس 
حرب�ي محشو بغاز أعصاب في صاروخ من طراز سكود. وأدى ذلك 
االنفج�ار إلى انفات الغاز مما أسفر ع�ن مقتل 15 مهندساً سورياً 
وعشرة من زمائهم اإليرانيين. ولم تعترف إسرائيل قط بمسؤوليتها 
ع�ن االنفجار، لك�ن تحقيقاً سوري�اً خلص إلى أن�ه ناجم عن عمل 
تخريب�ي. ووصف�ه وزي�ر إسرائيل�ي في وق�ت الحق بأن�ه “حادث 

مدهش”.

      
المستقبل العراقي/وكاالت

 أعل�ن متح�دث باس�م الرئاس�ة ف�ي جن�وب 
أفريقيا، أم�س األحد، أن الرئي�س السابق نلسون 
مانديا أمضى الليل في المستشفى في بريتوريا، 
موضحا انه سيص�در بيانا عن وضعه بعد تسلمه 
تقري�ر األطباء. وقال ماك ماه�اراج رفيق مانديا 
ف�ي سجنه “سأص�در بيانا بعد تقري�ر األطباء”. 
وكان نلس�ون ماندي�ا ق�د ادخ�ل السب�ت إل�ى 
المستشفى إلجراء فحوص طبية. وادخل مانديا 
في ش�باط المستشفى بعد آالم ف�ي المعدة. لكن 
الفح�وص الطبية لم تكشف وجود “أي ش�يء 
خطي�ر فع�ا”. وق�ال مكت�ب الرئاس�ة أن 
“ماديبا بحالة جيدة وال داعي للقلق”. ولم 
تكشف الرئاس�ة المستشفى الذي ادخل 
إلي�ه ماندي�ا، لك�ن وسائل إع�ام في 
جن�وب إفريقيا قالت، ان�ه المستشفى 
العسكري “وان ميليت�اري هوسبيتال” 

ف�ي الضاحي�ة الجنوبي�ة للعاصم�ة حيث خضع 
لفحوص طبية في ش�باط. وذكر مص�ور لوكالة 
فرانس ب�رس انه تم تعزيز اإلجراءات األمنية فيه. 
ويعاني مانديا الذي يدخل عامه الرابع والتسعين 
ف�ي تموز م�ن الضعف الع�ام ولم يظه�ر في أي 
مناسب�ات علنية منذ نهائي بطولة جنوب أفريقيا 
لكرة القدم ف�ي 2010.وتقاعد مانديا من الحياة 
العامة واخت�ار العيش في موط�ن طفولته كونو 
في مناطق ريف الكاب الشرقي. وتنتشر شائعات 
بشك�ل مستمر عن تدهور حالته الصحية أو حتى 
وفاته، م�ا يجبر الحكومة على إص�دار تطمينات 
إلى انه بخير.وأمضى مانديا 27 عاما في السجن 
بسبب نضال�ه ضد حكم األقلي�ة البيضاء في ظل 
نظ�ام الفصل العنصري. وبعد سنوات من النضال 
ضد حكم البي�ض، حصل على جائزة نوبل للسام 
مناصف�ة مع آخر رئي�س ابيض لجن�وب أفريقيا 

فريديريك دي كليرك في 1993.

بينما االقتتال الطائفي قائم في طرابلس

لبنــــان يتســـلَّم جثـــث مقـــاتــليه مـــــن سـوريـــا

صنداي تايمز: قوات إرسائيلية خاصة يف سوريا لتعّقب 
األسلحة الكيمياوية

األفارقة بانتظار التقارير الطبية لحالته

مانديال يعاين وضعًا خطريًا يف أحد 
مستشفيات جنوب أفريقيا
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      بغداد / المستقبل العراقي
الجريم�ة  مديري�ة  كشف�ت 
االقتصادية التابعة إلى وزارة الداخلية 
ع�ن ضب�ط ورش ف�ي بغ�داد لتصنيع 
الذه�ب المغشوش من خ�الل التالعب 
بنقاوت�ه، فيما أش�ارت إل�ى إن تمرير 
هذا الذهب يتم عن طريق مطار أربيل. 
وقال مدير مديرية الجريمة االقتصادية 
العمي�د حسي�ن الشمري ف�ي تصريح 
صحف�ي أم�س “بع�د ورود معلومات 
ع�ن بي�ع الذه�ب المغشوش، ش�كلنا 
فريق عم�ل يضم خب�راء وتوجهنا إلى 
مناطق معامل الذهب بعد اخذ موافقة 
التحقيق والموافقات األصولية  قاضي 
األخرى واكتشفنا وجود تالعب بنقاوة 

المصوغات التي يتم صناعتها”. 
وأوض�ح “لقد تم ضبط ورش تقوم 
بزيادة نسبتي النحاس والكاديوم، مما 
يؤدي إل�ى تقليل نق�اوة الذهب، حيث 
تصبح النسبة 840 أو 830 بدل 875”، 
كان  الفري�ق  “عم�ل  أن  إل�ى  مشي�را 
بالتنسي�ق مع قس�م المصوغ�ات في 
الجهاز المرك�زي للتقييس والسيطرة 
“الكمي�ة  أن  وأض�اف  النوعي�ة”. 
المغشوشة من الذهب التي تم ضبطها 
تص�ل إل�ى 3 كلي�و غرام�ات”، منوها 
بأن “التقاري�ر النهائية في المختبرات 
أثبت�ت عملي�ات الغ�ش الت�ي تجريها 
ه�ذه ال�ورش”. ويشك�و المواطن�ون 
الذه�ب  انتش�ار  م�ن  الع�راق  ف�ي 
المغش�وش ف�ي األسواق، فيم�ا يعزو 
قس�م المصوغات في جه�از التقييس 
والسيط�رة النوعي�ة السب�ب الى عدم 
جلب الصاغ�ة لمصوغاتهم إلى القسم 
تح�ت ذريع�ة ت�ردي الوض�ع األمن�ي. 
وكش�ف الشمري ع�ن الطريق�ة التي 

يمارسها بعض التج�ار إلدخال الذهب 
المغش�وش إل�ى بغداد بالق�ول “هناك 
التسهيالت  التج�ار يستغل�ون  بع�ض 
الت�ي تقدم لهم في مطار أربيل إلدخال 

الذهب المغشوش”.
الذه�ب  “اغل�ب  أن  وأوض�ح   
المغشوش يأتي من دول الخليج، حيث 
يت�م استيراده م�ن قبل بع�ض التجار 
الذين يرفضون إدخ�ال بضاعتهم عبر 
مط�ار بغ�داد وذل�ك لوجود إج�راءات 

صارم�ة تمن�ع إدخال�ه في ح�ال ثبت 
التالع�ب في نقاوت�ه”. وأش�ار إلى أن 
“السياق�ات المتبع�ة في مط�ار بغداد 
يت�م خالله�ا رزم وضب�ط الذهب الذي 
يأتي من الخارج، وتوضع عليه حراسة 
مشددة ويسل�م إلى الجه�از المركزي 
للتقييس والسيط�رة النوعية وال ُيسلم 

إلى التاجر بعد وسمه”. 
وتاب�ع “أم�ا إذا ج�اء الذه�ب عبر 
إقلي�م كردست�ان ال تتم ه�ذه العملية، 

وإنما يقوم�ون بأخذ بعض العينات او 
النماذج للفحص، والمتبقي من الكمية 
يخ�رج بها التاج�ر من المط�ار، وهذا 
م�ا يدفع بعض مست�وردي الذهب إلى 
استغالل هذه اإلجراءات إلدخال الذهب 

المغشوش”. 
باس�م  االقتص�ادي  الخبي�ر  وكان 
جمي�ل انط�وان ق�د أك�د ف�ي تصريح 
صحفي قبل أيام أن هناك حملة كبرى 
إلفراغ العراق من النفائس، ومن ضمنها 

معدن الذهب، باعتباره المصدر الثاني 
لدع�م العمل�ة العراقي�ة بع�د الخزي�ن 
االستراتيجي للدوالر، متهما بعض دول 

الجوار بدعم هذه العمليات. 
بينما لم تستبعد اللجنة المالية في 
مجلس الن�واب “وج�ود مؤامرة تحاك 
ضد العراق من دول الجوار بهذا الصدد، 
خصوص�ا أن بعض الجهات الحكومية 
كانت قد أعلنت العثور على محال لبيع 

الذهب المغشوش”. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت المحكم�ة الجنائية 
المركزي�ة بهيئته�ا األولى حكماً 
بالسج�ن المؤب�د عل�ى الم�دان 
“ع، م، ك” كون�ه اح�د العناص�ر 
االستخباري�ة في تنظيم القاعدة 
اإلرهاب�ي. ونق�ل بي�ان للسلطة 
“المستقب�ل  تلق�ت  القضائي�ة 
العراق�ي” نسخة من�ه أمس عن 
مصدر قضائي قوله أن “القوات 
األمني�ة المختص�ة ف�ي ناحي�ة 
العظي�م التابعة لمحافظة ديالى 
ألق�ت القبض على المدان بتهمة 
انتمائ�ه إل�ى التنظي�م اإلرهابي 
والذي يه�دف إل�ى زعزعة األمن 
واالستقرار ف�ي البالد”. وأضاف 
اعت�رف  “المته�م  أن  المص�در 
أمام القاض�ي والقائم بالتحقيق 

الضمان�ات  كاف�ة  وبتوف�ر 
التنظيم  إلى  بانتمائ�ه  القانونية 
المذكور منذ العام 2006 وقيامه 
بع�دة عمليات إرهابي�ة، وارتأت 
المحكمة إص�دار قرارها بعد أن 
وجدت اعترافات المتهم في دور 
التحقيق وأق�وال الشاهد واألدلة 
المتحصل�ة ف�ي القضي�ة كافية 

لتجريمه فيما نسب إليه”. 
المحكم�ة  أن  إل�ى  وأش�ار 
“ق�ررت الحكم بالسج�ن المؤبد 
عل�ى  المذك�ور  الم�دان  عل�ى 
وف�ق الم�ادة الرابع�ة /1 بداللة 
الثانية/3 عقوبات ولكونه شاباً 
في مقتب�ل العمر بغي�ة إعطائه 
الفرص�ة إلص�الح ذات�ه استناداً 
ألحكام الم�ادة 182/أ األصولية 
قاب�ال  وجاهي�اً  ق�رارا  ويع�د 

للتمييز”.

      بغداد / المستقبل العراقي

 باش�رت امانة بغ�داد تنفي�ذ المرحلة 
الثاني�ة م�ن مش�روع تأهي�ل خ�ط مياه 
الصرف الصحي الرئيس في جانب الرصافة 
) زبلن ( بإستخدام تقنية متطورة جدا تعد 
االح�دث من نوعها ف�ي العال�م بكلفة 11 
ملياراً و900 مليون دينار. وذكر مصدر في  
مديرية العالقات في تصريح صحفي ان “ 
دائرة مجاري بغداد باش�رت بالتعاون مع 
ش�ركة مجد الهدى العراقي�ة المؤتلفة مع 
ش�ركة المانية تنفيذ المرحل�ة الثانية من 
اعمال تأهي�ل خط تصريف مي�اه الصرف 
الصح�ي واالمط�ار )زبل�ن( ف�ي جان�ب 
الرصافة بإستخدام معدات تعد االحدث من 
نوعه�ا في العالم وتستعم�ل ألول مرة في 
الشرق االوسط بع�د اكمال المرحلة االولى 
المتمثل�ة  بتصوي�ر  المنه�والت وتحدي�د 

مواقعها “ .

العراقي�ة  الشرك�ة   “ ان  وأضاف�ت 
استعانت على وفق عقود معتمدة بشركات 
الماني�ة ونيوزلندي�ة وايرلندي�ة وايطالية 
العداد الدراسات وجمع المعلومات الالزمة 
وتجهيزالمش�روع بمع�دات وآليات حديثة 
لتنفيذ مرحلة صيانة وتنظيف خط )زبلن( 
وازالة الترسبات العادة عمل الخط بطاقته 
التصميمية ف�ي نقل مياه الصرف الصحي 
ال�ى مش�روع التصفية ف�ي الرستمية “ . 
وبينت ان “ المرحلة الحالية التي تعمل على 
تنفيذه�ا الشرك�ة تشمل تصوي�ر االنبوب 
بواسطة ق�ارب خاص يطف�و على سطح 
ماء االنبوب مزود بكاميرا تلفزيونية تقوم 
بتصوير االنب�وب من مستوى سطح الماء 
حتى سقفه و جهاز سونار يصور االنبوب 
م�ن االسفل لمعرف�ة الترسب�ات والعوالق 
والتشقق�ات ف�ي االنبوب الع�داد المعدات 
الالزمة لصيانتها وتنظي�ف تلك الترسبات 

وازالة العوالق  “ .

      بغداد / المستقبل العراقي

للصناع�ات  “أس.تي.أك�س”  قال�ت 
الصناعي�ة  األنشط�ة  وح�دة  الثقيل�ة، 
الكوري�ة  “أس.تي.أك�س”  لمجموع�ة 
طلبي�ة  عل�ى  حصل�ت  إنه�ا  الجنوبي�ة، 
قيمته�ا 150 ملي�ون دوالر لبناء وتشغيل 

محطة كهرباء في العراق. وبحسب 
بي�ان ص�ادر ع�ن “أس.تي.أك�س” 
للصناع�ات الثقيل�ة، سيتم بموجب 
عق�د تسلي�م المفت�اح الموقع مع 
تزوي�د  العراقي�ة  الكهرب�اء  وزارة 
محط�ة الكهرباء بأربع�ة توربينات 
غاز قدرة 125 ميج�اواط، وستقام 
ف�ي العمارة بجنوب ش�رقي 
العراق بحلول حزيران 2014. 
ومن المقرر أيضا أن تضطلع 
بمه�ام  “أس.تي.أك�س” 
المحط�ة  وصيان�ة  تشغي�ل 
لم�دة ع�ام بع�د تشييده�ا. 
وكان�ت “أس.تي.أك�س”  قد 
فازت في تموز الماضي بعقد 
قيمت�ه 195 مليون دوالر من 
بقي�ادة  “كونسورتي�وم” 
شركة الطاقة االيطالية ايني 
لبناء محطة لمعالجة النفط 
والغاز ف�ي البص�رة بجنوب 

العراق.

  بغداد / المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصح�ة ع�ن تعيي�ن 2449 من 
خريج�ي كلي�ات المجموع�ة الطبية ال�دور األول 
للع�ام الدراس�ي 2011-2012 عل�ى مالكه�ا في 
بغ�داد والمحافظ�ات. ونقل بيان ل�وزارة الصحة 
تلق�ت “المستقب�ل العراق�ي” نسخ�ة منه أمس 
ع�ن الدكتور جاسب لطي�ف الحجامي، مدير عام 

دائ�رة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة، قوله 
“ت�م تعيي�ن 2449 خريجا توزع�ت تخصصاتهم 
بواق�ع 1237 طب عام و631 ط�ب أسنان و581 
صيدل�ة”، مشيرا إلى انه ت�م توزيعهم على دوائر 
الصحة كاف�ة، وحسب محل سكناهم ومعدالتهم 
واحتي�اج كل دائرة صحة. وأوض�ح الحجامي أن 
“هذه التعيينات هي جزء من خطة وإستراتيجية 

للجامع�ات  المركزي�ة  التعيين�ات  ف�ي  ال�وزارة 
الت�ي تن�درج ضمن قان�ون ال�وزارة”, مضيفا أن 
“تعيي�ن الخريجين من الم�الكات الطبية مستمر 
ف�ي مؤسساتنا الصحية، وذلك م�ن اجل اإلسهام 
ف�ي س�د النق�ص الحاص�ل ف�ي بع�ض مفاصل 
مؤسساتن�ا الصحي�ة ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات 
مم�ا ينعك�س ايجابيا عل�ى نوع الخدم�ة الطبية 

الصح�ة  وزارة  أن  يذك�ر  للمواط�ن”.  المقدم�ة 
تؤك�د دائما على سعيها الج�اد والحثيث في دعم 
المؤسس�ات الصحي�ة ف�ي بغ�داد والمحافظات 
بزي�ادة أعداد االطباء واطب�اء األسنان والصيادلة 
وخريجي المعاهد الطبي�ة والكليات التقنية هذه 
السن�ة والسنوات المقبل�ة، خاصة ضمن خطتها 

المتوسطة األمد لسد النقص في تلك الدوائر.

الجهات المعنية تعتقد بوجود “مؤامرة”

ضبط ورش يف بغداد لتصنيع الذهب املغشوش.. والتمرير عن طريق أربيل !!
األحد املقبل.. موعد أخري لتقديم الطلبة 

اخلارجيني لالمتحانات العامة   
 

   بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التربية أن آخر موعد للتقديم على االمتحانات العامة للطلبة 

الخارجيين سيكون 
ي�وم األح�د المقبل 
الموافق 16  كانون 
الج�اري.  األول 
للوزارة  بي�ان  وقال 
تلق�ت “المستقب�ل 
نسخ�ة  العراق�ي” 
أن  أم�س  من�ه 
“الطلب�ات لن تقبل 
الموع�د  ه�ذا  بع�د 
مهما كانت األسباب 

ألمور فنية تتعلق بتنظيم االمتحانات التمهيدية وتهيئة المستلزمات الخاصة 
باالمتحانات”.

االقتصاد النيابية تؤكد رضورة إنشاء 
مناطق حرة مع دول اجلوار

  بغداد/ المستقبل العراقي
دع�ا عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية عزيز المياحي إلى ضرورة 
إنشاء مناطق اقتصادية دولية ح�رة مع دول الجوار وحتى بين المحافظات 
لتسهيل عمليات التبادل التج�اري. وقال المياحي في تصريح صحفي أمس 
إن “إنش�اء مناطق اقتصادية حرة س�واء على الحدود مع الدول المجاورة أم 
بين المحافظات والمدن أمر ضروري لتعزيز التبادالت التجارية وتقليل كلف 
نق�ل البضائع”. وأض�اف أن “المناطق الحرة ستساعد ف�ي جذب الشركات 
العالمي�ة للعم�ل في داخل العراق، باإلضافة الى انه�ا تساعد التجار في نقل 
بضائعه�م والتعرف عل�ى الشركات المصدرة للبضائع، مم�ا يدعم االقتصاد 
الوطني ويطوره”. وأش�ار إلى ان “بعض المحافظات العراقية يصلح إنشاء 
مناط�ق اقتصادية حرة بها، كالبصرة والديوانية وبغ�داد لتسهل عملية نقل 

السلع بين المدن والمحافظات”.

خبري اقتصادي حيذر من اعتامد الدولة 
عىل اإليرادات النفطية

   بغداد / المستقبل العراقي
ح�ذر الخبي�ر االقتصادي إسماعي�ل راضي م�ن االعتماد عل�ى اإليرادات 
النفطي�ة فق�ط في تسيير أم�ور الدولة المالي�ة، داعياً إلى توظي�ف الموارد 
النفطية ف�ي مشاريع إنتاجية تخدم االقتصاد الوطني وتطوره. وقال راضي 
في تصريح صحف�ي أمس “ال يمكن االعتماد على اإلي�رادات المالية العائدة 
م�ن مبيعات النفط في تسيي�ر أمور الدولة المالية ألنها تعد موارد غير ثابتة 
وتتأث�ر بأي ظروف طارئة تحدث في المنطقة كالحروب واألزمات وغيرها”. 
وأض�اف “يجب التفكي�ر بكيفية توظيف اإلي�رادات المالية الت�ي ترد للدولة 
ف�ي مشاريع إنتاجي�ة واستثمارية كبيرة س�واًء زراعي�ة أم صناعية تطرح 
من خالله�ا منتجات سلعية في األسوق المحلية وتص�در المتبقي منها إلى 

الخارج من اجل تنويع اإليرادات المالية للدولة”.

الصحة تعنينّ 2449 من خرجيي املجموعة الطبية يف بغداد واملحافظات

السجن املؤبد ألحد العنارص 
االستخبارية يف “القاعدة”

امانة بغداد: اطالق املرحلة الثانية 
ملرشوع مياه الرصف الصحي

رشكة كورية حتصل عىل عرض لبناء حمطة كهربائية

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة إعالن المناقصة المدرجة 
تفاصيله�ا في أدن�اه ضمن موازنة تنمية األقالي�م فعلى الراغبين في االش�تراك في المناقصة 
مراجع�ة لجن�ة تسليم العط�اءات في دي�وان محافظة ميس�ان لغرض الحص�ول على نسخة 
م�ن الشروط والمواصف�ات الفنية والتعليمات إل�ى مقدمي العطاءات مقاب�ل دفع مبلغ قدره 
)100,000( مائ�ة أل�ف دينار غير قابل للرد علما أن آخر موعد لغلق المناقصة هو يوم األربعاء 
المص�ادف  2012/12/19 الساعة الثانية عشر ظهرا وتسل�م العطاءات في ديوان المحافظة 
ف�ي قسم العقود العامة الحكومية ف�ي الطابق الثاني , إذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات 

عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائ�رة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحم�ل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر 
اإلعالن .

• يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان 
ناف�ذ المفعول لمدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق المناقص�ة وصادر من احد المصارف 
العراقية المعتمدة والمعنون إلى محافظة ميسان / تنمية األقاليم على أن تقدم تأمينات حسن 

التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو المناقصة .

تعل�ن محافظة ميس�ان / قسم العقود العام�ة الحكومية عن اعادة إع�الن المناقصة المدرجة 
تفاصيلها في أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعلى الراغبين في االش�تراك في المناقصة مراجعة 
لجن�ة تسلي�م العط�اءات في دي�وان محافظة ميس�ان لغرض الحص�ول على نسخة م�ن الشروط 
والمواصفات الفنية والتعليمات إلى مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( مائة ألف 
دين�ار غير قابل للرد علما أن آخر موعد لغلق المناقص�ة هو يوم االربعاء المصادف  2012/12/19 
الساعة الثانية عشر ظهرا وتسلم العطاءات في ديوان المحافظة في قسم العقود العامة الحكومية 

في الطابق الثاني , إذا صادف آخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائ�رة غي�ر ملزمة بقب�ول أوطأ العط�اءات ويتحمل من ترس�و عليه المناقص�ة أجور نشر 
اإلعالن.

• يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ 
المفع�ول لمدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غل�ق المناقصة وصادر من اح�د المصارف العراقية 
المعتم�دة والمعن�ون إلى محافظة ميس�ان / تنمية األقالي�م على أن تقدم تأمين�ات حسن التنفيذ 

بنسبة  5 % من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو المناقصة .

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن اعادة إعالن المناقصة المدرجة 
تفاصيله�ا في أدناه للمرة الثالثة ضمن موازنة تنمية األقاليم فعلى الراغبين في االش�تراك في 
المناقص�ة مراجعة لجنة تسلي�م العطاءات في ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول على 
نسخ�ة من الش�روط والمواصفات الفنية والتعليمات إلى مقدم�ي العطاءات مقابل دفع مبلغ 
ق�دره )150,000( مائ�ة وخمسون ألف دينار غير قابل للرد علما أن آخر موعد لغلق المناقصة 
ه�و يوم الخميس المصادف  2012/12/20 الساعة الثاني�ة عشر ظهرا وتسلم العطاءات في 
دي�وان المحافظة في قسم العقود العامة الحكومية ف�ي الطابق الثاني , اذا صادف اخر موعد 

لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه .
مالحظة 

• الدائ�رة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحم�ل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر 
اإلعالن .

• يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة .
• تقدي�م تأمين�ات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان 
ناف�ذ المفعول لمدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق المناقص�ة وصادر من احد المصارف 
العراقية المعتمدة والمعنون إلى محافظة ميسان / تنمية األقاليم على أن تقدم تأمينات حسن 

التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو المناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

إعادة إعالن مناقصة رقم )320( لسنة 2012
تأهيل مسجد اإلمام علي الهادي )ع( في منطقة حي الثورة/ قضاء العمارة/ تنمية األقاليم

إعادة إعالن مناقصة رقم )315( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية طرق وجسور ميسان/ تنمية األقاليم إعادة إعالن مناقصة رقم )100( لسنة 2012

تجهيز خباطة مركزية لمديرية بلدية العمارة/ تنمية األقاليم

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

فقدان
فق�دت مني وثيق�ة النقل 
باس�م ك�رار حي�در محمود 
 )839535( والمرقم�ة 
متوسط�ة  م�ن  الص�ادرة 
الكميت للبنين، على من يعثر 
ال�ى جهة  عليه�ا تسليمه�ا 

االصدار.

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
الدرجة والتصنيفمدة التنفيذ

1

تجهيز ونصب 
وتشغيل خباطة 

مركزية نوع )ستتر 
الماني( لمديرية 

بلدية العمارة

مديرية بلدية 
العمارة

180 يوم
هوية غرفة تجارة 
)ممتازة( او هوية 

استيراد وتصدير

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1

إنشاء جسور مشاة عدد 4 
في قرية المهينية – الوادية 

بطول )40( م وفي قرية 
صدر الحشرية بطول )80( 
م وفي قرية المصاليخ )ام 
زاهدي( بطول )30( م في 
قضاء المجر الكبير وفي 

قرية الصويرة بطول )60( 
م في ناحية المشرح

مديرية طرق 
وجسور ميسان

 18 – 1 – 17 – 8
 200
يوم

التاسعة/ 
انشائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1

تأهيل مسجد 
اإلمام علي الهادي 

)ع( في منطقة 
حي الثورة/ 
قضاء العمارة

مديرية الوقف 
الشيعي

75 يوم9 – 17 – 1 – 127 
العاشرة/ 

انشائية



 لك�ن على الرغم من مرور م�ا يقرب من العامين 
م�ن قيام تلك الث�ورة، ومرور أكثر م�ن عام على 
انتخ�اب "المجل�س التأسيس�ي" الذي ُعه�د إليه 
بإدارة المرحلة االنتقالية لمدة عام، فإن الش�اهد 
أن تونس ال تزال تعاني الكثير من المشكالت، مع 
انتقادات كثيرة توجه إلى المجلس في إدارته لتلك 
المرحل�ة المهمة ف�ي تونس، وذل�ك على الصعد: 

السياسية، واالقتصادية، واألمنية المختلفة.

1.ال�سعيد ال�سيا�سي:

منذ قيام الثورة وإلى اآلن، شهدت تونس تغييرات 
سياسية واسعة، لعل أبرزها انتخابات "المجلس 
التأسيس�ي" الت�ي ف�از فيه�ا ح�زب "النهض�ة" 
اإلس�المي بنحو 40% م�ن أص�وات الناخبين، ثم 
توافق القوى السياس�ية على اختيار "اليساري" 
المنصف المرزوقي رئيس�اً مؤقتاً للبالد، واألمين 
العام لحزب "النهضة"، حمادي الجبالي، رئيس�اً 
للوزراء، فيما تولى اليس�اري مصطفى بن جعفر 
رئاسة "المجلس التأسيسي"، في مسعى لتحقيق 
أكبر قدر من التوافق بين القوى السياسية في بلد 
ُعد نموذجاً في تحقيق ثورة أحدثت نقلة سياسية 

كبيرة بأقل قدر ممكن من الخسائر. 
ولكن منذ انتخاب "المجلس التأسيسي"، تعرضت 
البالد لعدد من المشكالت السياسية التي ارتبطت 
في المقام األول بطول الفترة االنتقالية التي كان 
يفترض أن تنتهي في 23 تشرين األول 2012، أي 
بم�رور عام على انتخ�اب المجلس الذي لم ينجح 
إلى اآلن في وضع مس�ودة الدس�تور، األمر الذي 
ترتب علي�ه تأخر إج�راء االنتخابات التش�ريعية 

التي أعلن أنها س�ُتجرى مبدئي�اً في حزيران 
المقبل، أي بتأخير ثمانية أش�هر كاملة 

عن التاري�خ الذي كان ُيفترض فيه 
إج�راء االنتخابات، وق�د تطول 

تل�ك الم�دة، ف�ي ح�ال ع�دم 
اتفاق األطراف السياس�ية 

في تونس على النصوص 
مشروع  في  الرئيس�ية 
الدستور الجديد، سواء 
لجهة نظام الحكم، أو 
وض�ع الش�ريعة في 

الدستور.
موض�وع  ويمث�ل 
اس�تمرارية الشرعية 
االنتخابي�ة من عدمه 

بعد الثالث والعش�رين 
األول  تش�رين  م�ن 

الم�ادة األول�ى للتجاذب 
تون�س،  ف�ي  السياس�ي 

فق�د تم�ت الدع�وة النتخاب 
ع�ن  التأسيس�ي"  "المجل�س 

طري�ق ق�رار جمه�وري من طرف 
رئاسة الجمهورية السابقة، وورد فيه 

-م�ن بين ما ورد- تحديد مدة عمل المجلس 
بعام واح�د. وتعتمد أح�زاب المعارضة على ذلك 
لتؤكد أن الشرعية االنتخابية للمجلس قد انتهت، 
والسيما أن مختلف األحزاب الممثلة في المجلس، 
بم�ا فيها حركة "النهض�ة"، كانت قد اتفقت قبل 
انتخابات 2011 على أال تتجاوز مدة عمل المجلس 
عاما، باس�تثناء حزب الرئيس "المؤتمر من أجل 

الجمهورية" الذي لم يوقع االتفاق.
  ومدعوم�ة بضعف أداء الحكومة، خالل المرحلة 
االنتقالي�ة، تش�دد المعارضة عل�ى أهمية تجاوز 
الش�رعية االنتخابي�ة للمجل�س التأسيس�ي إل�ى 
الشرعية التوافقية التي تفرضها طبيعة المرحلة 
االنتقالي�ة، مطالبة بإجراء تعدي�ل وزاري، حيث 
تلق�ى دعوتها مس�اندة من ح�زب "المؤتمر من 
أجل الجمهورية"، ش�ريك حرك�ة "النهضة" في 
االئت�الف الثالثي الحاكم، حيث دعا أخيراً الرئيس 
المؤق�ت منصف المرزوقي ف�ي األول من كانون 
"كف�اءات  حكوم�ة  تش�كيل  إل�ى   2012 األول 

مصغ�رة" ال تق�وم عل�ى أس�اس المحاصصة أو 
الوالءات الحزبية لتعني بالتنمية.

 وتصر المعارض�ة على تحييد وزارات الس�يادة، 
خاص�ة وزارات الداخلي�ة، والع�دل، والخارجي�ة 
)كله�م وزراء من قي�ادات حرك�ة النهضة(، قبل 
أشهر من إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ف�ي تونس، في حي�ن تعارض حرك�ة "النهضة" 
إجراء أي تعديل على الوزارات، وتنادي فقط بسد 
الشغورات الحاصلة على مستوى وزارتي المالية 
واإلص�الح اإلداري، بع�د اس�تقالة وزي�ر المالية 
حسين الديماسي، واإلصالح اإلداري محمد عبو، 
وتوافق كذلك عل�ى إمكانية تحوير بعض الوزراء 
اآلخرين مّمن لم تعرف مصالحهم اإلدارية تحقيق 

أهداف التنمية والتشغيل.
 إذ تخشى حركة "النهضة" من سيطرة المعارضة 
على مفاصل الدولة، وتمكنها من وزارات السيادة، 
بما يس�اعد على تحكمها في قيادة المرحلة التي 

تسبق االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

2.ال�سعيد االقت�سادي:

على الرغم من أن ثورة تونس لم تكن تماماً ثورة 
جوع�ى وفقراء، إذ التحقت به�ا طبقات عدة من 
المجتمع كانت تش�كو من س�لبيات حكم النظام 
الس�ابق الذي حكم البالد بقبضة م�ن حديد، فإن 
االس�تياء م�ن الوض�ع المعيش�ي هو ما أش�عل 
الث�ورة، وه�ي المعضل�ة ذاته�ا الت�ي تواجهه�ا 
الحكومة التونس�ية اآلن، عل�ى الرغم من إعالنها 
أنه�ا حققت بعد عام من الحكم نس�بة نمو بلغت 
ولكنه�ا   ،%3.5

ف�ي 

واق�ع 
ق�د  األم�ر 

أوضاعاً  متده�ورة م�ن آثار سياس�ات ورثت 
النظام السابق.

وقد أقر البن�ك المركزي التونس�ي بتفاقم العجز 
التج�اري للب�الد خ�الل ع�ام 2012 ، وبتراج�ع 
الموج�ودات الصافية من النقد األجنبي، موضحاً 
أن حال�ة ع�دم االس�تقرار الت�ي تعانيه�ا الب�الد 
أسهمت في تقلص مستوى الموجودات الصافية 
من النق�د األجنبي إلى ح�دود 9.773 مليار دينار 
)6.224 مليار دوالر( في السادس والعشرين من 
تش�رين األول 2012، أي م�ا يغط�ي 94 يوماً من 
ال�واردات، مقابل 113 يوماً في نهاية عام 2011، 

وذلك في سابقة لم تعرفها البالد من قبل.
وتواج�ه الحكومة التي تقودها حركة "النهضة" 
انتق�ادات ش�ديدة لجه�ة تقدي�م حل�ول عملي�ة 
لمشاغل التونسيين، وارتفاع نسبة الفقر، خاصة 
في الجه�ات المحروم�ة وفي األحياء الش�عبية. 

وتقدر وزارة الش�ئون االجتماعي�ة في الحكومة 
التونس�ية عدد العاطلين ب�700 ألف عاطل، %69 
منه�م تقل أعمارهم ع�ن 30 عاماً، في حين تقدر 
اإلحص�اءات غي�ر الرس�مية ع�دد العاطلي�ن في 
تون�س بنحو 850 ألف�اً مقارنة ب��600 ألف قبل 
عام، في الوقت الذي وصلت فيه نس�بة الفقر في 
تون�س إل�ى 24.7% ، وفق�اً للمقايي�س العالمية، 
والتي تحدد عتب�ة الفقر بدوالري�ن للفرد الواحد 
يومياً، وترتفع هذه النس�بة في المناطق الغربية 
احتجاج�ات  تش�هد  والت�ي  للب�الد،  والجنوبي�ة 
متواصل�ة، مطالبة بتحس�ين ظروف المعيش�ة، 
وتوفير فرص عمل، وتوفير الخدمات األساس�ية 

المفقودة في تلك المناطق.
ومن األس�باب الرئيس�ية للصعوبات االقتصادية 
تراج�ع  التونس�ية  الحكوم�ة  تواجهه�ا  الت�ي 
االس�تثمارات األجنبي�ة، وتراج�ع نش�اط قطاع 
الس�ياحة ال�ذي يمثل ش�رياناً رئيس�ياً لالقتصاد 
التونس�ي بفعل حالة عدم االستقرار التي تحياها 
الب�الد، ولذل�ك تب�ذل الحكوم�ة جه�وداً مضنية 
لتأكيد ترحيبها بالس�ائحين والش�ركات، وس�ط 
تدهور األوضاع األمنية التي تسببت في انكماش 

االقتصاد %1.8.
وكذل�ك، ف�ال ت�زال األموال الت�ي اس�تولى عليها 
الرئيس التونسي المخلوع وأفراد أسرته وأعوانه 
بعيدة المنال بالنسبة للحكومة والشعب التونسي، 
عل�ى الرغم من إع�الن االتح�اد األوروبي في 26 
تش�رين الثان�ي 2012 أنه س�يعيد إلى الس�لطات 
المصرية والتونس�ية األرص�دة المهربة من قبل 
نظامي الرئيس�ين الس�ابقين، المصري حس�ني 
مبارك، والتونس�ي زين العابدين ب�ن علي، والتي 

جمدها مع اندالع ثورات الربيع العربي.
يأت�ي ذل�ك م�ع انتق�ادات توج�ه إل�ى الحكومة 
االقتصادي�ة  السياس�ات  بترمي�م  باالكتف�اء 
واالجتماعية التي انتهجها نظام الرئيس بن علي، 
وأنها لم تنتهج سياسة تشاركية تتيح الفرصة 
ل�كل القوى السياس�ية واالجتماعية لتقديم 
مقارباته�ا وتصوراته�ا للخ�روج بتونس 

م�ن أزم�ة خانق�ة أجج�ت االحتق�ان 
التف�اوت  وكرس�ت  االجتماع�ي، 

الطبقي، وأسهمت في تهميش 
قطاعات واسعة من المجتمع، 
موج�ة  تصاع�دت  حي�ث 
واإلضراب�ات  االعتصام�ات 

التي أصبح�ت أمراً ش�ائعاً في 
أغلب مناطق البالد، منذ س�قوط 

النظام السابق، على خلفية مطالب 
تنموية واجتماعية.

 وفي ضوء الوضع االقتصادي المش�ار 
إليه، فقد توترت العالقة بين "االتحاد العام 

التونسي للشغل" -أكبر منظمة نقابية 
عمالي�ة بتونس- وحرك�ة "النهضة"، 

على خلفية مس�اندة االتحاد للكثير من 
اإلضراب�ات في البالد، والتي أثرت في 
الوض�ع االقتص�ادي للدولة ف�ي تلك 

المرحلة الحرجة. وقد اتهم مسؤولون 
حكوميون اتحاد الش�غل بتسييس العمل النقابي، 
والتحريض على اإلضراب�ات واالعتصامات، التي 
أدت إل�ى غلق عش�رات الش�ركات األجنبية، فيما 
اتهم األمين العام لالتحاد الحكومة بسوء التدبير، 
عازي�اً تفاقم االعتصام�ات إلى مبالغ�ة األحزاب 
الفائزة في االنتخابات بوع�ود الناخبين بتحقيق 

مطالبهم، دون إيجاد حلول.

3.ال�سعيد االأمني:

ف�ي ض�وء توت�ر العالق�ة بي�ن "االتح�اد الع�ام 
التونس�ي للش�غل" وحركة "النهضة"، فقد ش�ّل 
إضراب عام محافظة "سليانة" غربي تونس منذ 
27 تش�رين الثان�ي )2012(، وعلى مدى خمس�ة 
أيام بدعوة من الفرع الجهوي لالتحاد، وقد تخلل 
اإلضراب مواجهات عنيفة بين قوات األمن ومئات 
المطالبي�ن  المتظاهري�ن 
بالتنمي�ة والوظائف، وطرد 
المحسوب  المحافظ 
حرك�ة  عل�ى 
"النهضة"، 
وكذل�ك 

باإلفراج عن 14 شاباً اعتقلوا خالل أعمال 
عن�ف ش�هدتها "س�ليانة" ف�ي 26 أبريل 

.2011
وقد أف�ادت مص�ادر طبية أن نحو 300 ش�خص 
أصيب�وا خ�الل المواجهات التي اس�تخدمت فيها 
ق�وات األمن الغاز المس�يل للدم�وع، والرصاص 
لتفري�ق  )الب�ارود(  و"ال�رش"  المطاط�ي، 
 22 بأعي�ن  أض�راراً  ألح�ق  مم�ا  المتظاهري�ن، 
متظاهراً، مما زاد من حدة التوتر في المحافظة، 
ولتضطر الس�لطات التونس�ية أخي�راً إلى تكليف 
نائب "س�ليانة" بتس�يير ش�ؤون المحافظة، في 
انتظار اتخاذ القرار المناسب بخصوص المحافظ 
الذي يطالب أهالي المنطقة بإقالته، ضمن اتفاق 
توصلت إليه الحكومة التونس�ية و"قيادة االتحاد 

العام التونسي للشغل" بهدف "تهدئة األمور".
  ولك�ن لم تك�ن تلك المواجهات ه�ي األولى التي 
تش�هدها تونس، خالل فترة ما بعد الثورة، حيث 
كان�ت مدين�ة "قفصة" وس�ط غ�رب الب�الد قد 
ش�هدت ف�ي 14 تش�رين األول 2012 اش�تباكات 
بين محتجين ضد السياسة االجتماعية للحكومة 
"النهض�ة"  المؤيدي�ن لح�زب  ومجموع�ة م�ن 
الحاك�م، وم�رة أخرى ُقتل ناش�ط سياس�ي في 
صفوف حركة "نداء تونس"، مع إصابة أكثر من 
20 آخرين في 18 تش�رين األول 2012 في مدينة 
"تطاوين" ف�ي أقصى الجنوب التونس�ي، عندما 
ُنظمت مس�يرة مطالبة بتطهير اإلدارة التونسية 
من رم�وز النظام الس�ابق، دعت إليه�ا "الرابطة 
الش�عبية لحماي�ة الث�ورة" المقرب�ة م�ن حركة 
"النهضة". غير أن المسيرة تحولت إلى مواجهات 
عنيفة، عندم�ا اقتربت من مقر "االتحاد الجهوي 
للفالحي�ن"، ودفعت هذه التط�ورات وحدات من 
الجي�ش التونس�ي إل�ى التدّخ�ل لمس�اندة قوات 

األمن.
 وف�ي 30 تش�رين األول 2012، وقعت مواجهات 

واس�عة بين عناصر س�لفية وق�وات األمن 
في منطقة "دوار هيش�ر" من 

ي�ة  ال و
منوبة، أس�فرت عن مقتل 
ش�خصين م�ن التي�ار الس�لفي، بع�د أن ش�اركا 
بمهاجم�ة مرك�ز للح�رس الوطن�ي متس�لحين 
بالزجاجات الحارقة واألسلحة البيضاء، واستمر 
التوت�ر مع تس�جيل ح�االت اعت�داء عل�ى رجال 

الحرس الوطني.
وكان م�ن أخط�ر الحوادث األمنية التي ش�هدتها 
تونس، خالل الفت�رة األخيرة، هي الهجمات التي 
ش�ّنها عدد من العناصر الس�لفية على الس�فارة 
األمريكي�ة ف�ي س�بتمبر 2012، والت�ي أضاف�ت 
إل�ى أس�باب الخ�الف بي�ن الحكومة اإلس�المية 
المثل�ى  الطريق�ة  ح�ول  المعارض�ة  وأح�زاب 
للتعام�ل مع المتطرفين. ففي حين تحاول حركة 
"النهض�ة" طمأن�ة التونس�يين بأنها س�تحترم 
القي�م الديمقراطي�ة الليبرالي�ة، ول�ن تعم�د إلى 
ف�رض قانون أخالقي إس�المي صارم، فإن هناك 
انتق�ادات توجه إليها بأنها اتخ�ذت في إطار ذلك 
موقفاً متس�امحاً تجاه اإلس�الميين المغالين من 

السلفيين.
وقال�ت منظم�ة "هيوم�ان رايت�س ووت�ش" إن 
الس�لطات ب�دت غي�ر ق�ادرة -أو غي�ر راغب�ة- 
ف�ي حماية األف�راد من هجم�ات يش�نها عليهم 
المتطرف�ون الدينيون، حيث تؤك�د "النهضة" أن 
أقلية من السلفيين فحسب هي التي تتبنى العنف، 
وعلي�ه يحاول ق�ادة الحركة دمجهم ف�ي النظام 

الديمقراطي. لكن مع الهجوم على الس�فارة 
األمريكية، والذي ألحق الضرر بصورة 

أربعة  تونس، وخلّ�ف 
قتلى، فقد اضطر 

ن  لمعني�و ا
من حركة 

"النهض�ة" إلى تأكي�د أن المتطرفين المنخرطين 
في العنف س�يحاكمون وفقاً للقانون. وبعد ذلك، 
قض�ت محكمة تونس�ية عل�ى س�ليم القنطري، 
الراديكالي�ة  اإلس�المية  المجموع�ة  ف�ي  قائ�د 
"أنص�ار اإلس�الم" والمع�روف ب�"أب�و أي�وب"، 
بالسجن لمدة عام واحد، بعد تجريمه بالتحريض 
على مهاجم�ة الس�فارة األمريكية، م�ع اعتقال 
الس�لطات التونس�ية 144 ش�خصاً، على خلفية 

أحداث الهجوم، أغلبهم من السلفيين.
 وبحس�ب إحصاءات رس�مية أعلن�ت عنها وزارة 
الع�دل، ف�إن ع�دد الموقوفين م�ن أنص�ار التيار 
الس�لفي بلغ 178 من بي�ن 450 متهماً، في حين 
تش�ير مص�ادر غي�ر رس�مية إل�ى أن عددهم في 
ح�دود 300 عنص�ر، مما كان س�بباً فى مش�كلة 
أخرى تواجهها الحكومة مع المعتقلين من التيار 
الس�لفي وعائالتهم. حيث بدأت العناصر السلفية 
الموقوف�ة ف�ي الس�جون التونس�ية إضراباً عن 
الطع�ام أدى خالل نوفمب�ر 2012 إلى وفاة اثنين 
من الموقوفين، األمر الذي ينذر بمواجهة محتملة 
بين حركة "النهضة" اإلسالمية المعتدلة والتيار 
الس�لفي، مع اإلش�ارة إلى تنظيم عائالت أعضاء 
التي�ار الس�لفي المعتقلي�ن ف�ي الس�جون وقفة 
احتجاجية في الس�ادس من نوفمب�ر أمام وزارة 
الع�دل، مطالبين بإطالق س�راح أبنائهم، ولتفرج 
الس�لطات التونس�ية في 27 من الش�هر ذاته عن 

52 ش�خصاً من الس�لفيين، فيما يواصل 
آخرون إضرابهم ع�ن الطعام، ولتضطر 

الرئاس�ة التونس�ية إزاء الح�وادث 
األمني�ة التي ش�هدتها البالد 

خالل الفترة األخيرة 
تمديد  إلى 

الط�وارئ  حال�ة 
ف�ي 31 أكتوبر للمرة الخامس�ة منذ 
الثورة، ولمدة ثالثة أشهر حتى نهاية 
يناير القادم، بدالً من ش�هر واحد كما 

هو معت�اد، في دلي�ل واضح على حال�ة التدهور 
األمني التي تعيشها البالد.

- صعود "التيار البورقيبي" كنتيجة لضعف األداء 
الحكوم�ي: كنتيج�ة لضع�ف أداء الحكوم�ة في 
إدارة الملفات السياس�ية واالقتصادية واألمنية، 
خ�الل المرحل�ة االنتقالية، ف�إن ذلك كان س�بباً 
ف�ي تش�جيع تيارات كثي�رة على إع�ادة الهيكلة، 
وم�ن بينه�ا "التي�ار البورقيبي". وقد تجس�دت 
ه�ذه العودة في االجتماع الجماهيري الذي عقده 
الدس�توريون في مدينة "المنستير" يوم 24 آذار 
2012 برئاس�ة الوزير األول الس�ابق الباجي قايد 
السبس�ي. وإثر االجتماع، بدأ البعض يدق ناقوس 
خطر ع�ودة رموز النظام الس�ابق إل�ى الواجهة 
السياس�ية، خصوصاً مع ارتفاع شعبيتهم نسبياً 

مقابل شعبية األحزاب الحاكمة.
 ولمواجهة خطر إعادة تشكيل النظام القديم من 
جديد، فقد طرحت خمس كتل برلمانية بالمجلس 

الوطني التأسيس�ي مش�روع "قان�ون التحصين 
السياسي للثورة"، والذي يقضي بالعزل السياسي 
لم�دة 10 س�نوات ل�"الفاعلين" السياس�يين في 
نظ�ام الرئيس المخل�وع زين العابدي�ن بن علي. 
ويه�دف القانون الذي قدمه الن�واب للبرلمان في 
23 تش�رين الثان�ي 2012 إل�ى "إرس�اء التدابي�ر 
الضرورية لتحصين الثورة تفادياً لاللتفاف عليها 
م�ن النظام الس�ابق"، حس�بما ورد ف�ي الفصل 
األول من المش�روع. وبادرت إلى طرح المشروع 
كت�ل أح�زاب "النهض�ة"، و"المؤتمر" )يس�اري 
وس�طي(، و"وفاء" )قومي عرب�ي(، إضافة إلى 
كتلتي "الكرامة والحرية"، والمستقلين األحرار". 
ويشمل القانون كل من تقلد مسؤولية وزير أول، 
ووزير، وكاتب الدولة، في الفترة ما بين 2 نيسان 
1989، تاري�خ إج�راء أول انتخابات ف�ي عهد بن 
علي، إلى 14 كانون الثاني 2011، تاريخ اإلطاحة 
بنظامه، كما سيش�مل كل من تقل�د خالل الفترة 
ذاته�ا مس�ؤوليات في حزب التجمع الدس�توري 
الديمقراط�ي الحاك�م في عهد ب�ن علي، وكل من 
ناشد الرئيس السابق البقاء في الحكم إلى ما بعد 
ع�ام 2014، رغم أن الدس�تور التونس�ي لم يكن 

يسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة.
وبموج�ب القان�ون، ُيمن�ع ه�ؤالء من الترش�ح 
لرئاس�ة الجمهورية، ورئاسة أو عضوية مجلس 
الش�عب والمجال�س البلدي�ة، وأي مجال�س له�ا 
صفة الجماع�ات العمومية، ومن تولي المناصب 
س�فير،  وزي�ر،  حكوم�ة،  )رئي�س  الحكومي�ة 
الهيئ�ات  أو عضوي�ة  رئاس�ة  محاف�ظ(، وم�ن 
الدس�تورية المعتم�دة في الدس�تور الجديد، كما 
س�يمنعون من ش�غل رئاس�ة أو عضوي�ة أي من 
الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في األحزاب 

السياسية، أو عضوية هيئاتها المؤسسة.
وفي حين يتوقع مراقبون تمرير القانون بسهولة، 
ألن الكتل الخمس تمل�ك مجتمعة أغلبية المقاعد 
ف�ي المجلس الذي يض�م 217 نائًبا، فقد س�ادت 
عاصفة من الغضب األوساط السياسية التونسية 
احتجاًج�ا على مش�روع القانون ال�ذي اقترحته 
حركة "النهضة"، حيث اتهمت المعارضة الحركة 
ذاته�ا ب�"إي�واء ع�دد من رم�وز نظام ب�ن علي، 
مثل وزي�ر الدفاع الحال�ي، عبد الكري�م الزبيدي، 
الش�ادلي  الحال�ي،  المرك�زي  البن�ك  ومحاف�ظ 
العي�اري"، ورأوا أن القان�ون ين�درج ف�ي إط�ار 
تصفية الخص�وم السياس�يين بتوظيف القضاء.   
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء 
التونس�ي الس�ابق، الباجي قائد السبسي، رئيس 
حزب "ن�داء تونس"، أن قانون العزل السياس�ي 
"يستهدفه شخصياً"، معتبراً أن الهدف الحقيقي 
من هذا القانون هو إفراغ الس�احة السياسية في 
تونس من خصوم حركة "النهضة"، حيث أظهرت 
اس�تطالعات رأي أجريت أخيًرا أن السبسي، الذي 
س�بق له العمل ف�ي بداية التس�عينيات مع نظام 
ب�ن علي، أصبح يحظى مع حزبه بش�عبية كبيرة 
في تونس، ويتوقع مراقبون انحصار المنافس�ة 
خ�الل االنتخاب�ات العام�ة المق�ررة ف�ي 2013 
بين حزب�ي "النهضة" و"نداء تون�س"، في حال 
عدم إق�رار قانون الع�زل. في الوقت نفس�ه دعا 
الرئي�س المؤق�ت منصف المرزوقي إلى تش�كيل 
"حكومة كفاءات مصغرة"، ال تقوم على أس�اس 
المحاصصة أو الوالءات الحزبية لتعتني بالتنمية، 
منّبه�اً إلى أن تونس على "مفت�رق طرق"، داعياً 
الجميع إلى تحمل مس�ؤولياتهم أمام هذا الظرف 
الدقي�ق. وعل�ى الرغ�م م�ن عدم وض�وح موقف 
حرك�ة "النهض�ة" م�ن تل�ك الدع�وة، ف�ي إطار 
رفضها الس�ابق التنازل عن الوزارات الس�يادية، 
ف�إن دع�وة المرزوق�ي رأته�ا أطراف سياس�ية 
انتقاداً علنياً ألداء حكومة الترويكا، التي هو أحد 
أطرافها، ومؤشراً على بوادر تفكك محتمل داخل 

المنظومة الحاكمة.
تعريف الكاتب:

        باحثة متخصصة في الشؤون العربية

مّثلت تون�س مهَد ثورات الربيع العربي، والنموذج الذي احتذت به عدد من 
االأقطار العربية بعد جناح "ثورة اليا�سمني" يف اإنهاء نظام زين العابدين بن علي 

الذي حكم البالد لفرتة طويلة، ا�ست�سرى فيها الف�ساد، وُقي�ست احلريات، وتدهور 
الو�سع االقت�سادي، وهو ما كان ال�سبب الرئي�سي يف قيام الثورة التون�سية
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في قوقعة األذن بكل إنسان بطارية طبيعية عبارة عن غرفة مليئة 
باأليونات تنتج طاقة كهربية يمكنها أن تش�غل اإلشارات العصبية .  
هذا ما كش�ف عنه فريق م�ن الباحثين من معهد ماساشوس�يتس 
للتكنولوجيا ومستشفي ماساشوسيتس للعين واألذن وقسم العلوم 

الصحية والتكنولوجيا.
وأكد الباحث�ون أن هذه البطارية يمكنها تش�غيل األجهزة الطبية 
اإللكترونية المزروعة لمراقبة النشاط البيولوجي في آذان المرضى 

دون أي تأثير سلبي علي السمع أو خلل في التوازن.
جدي�ر بالذكر أن العلماء يعلمون بوجود هذه البطارية البيولوجية 
المهمة من أجل السمع الطبيعي, ولكنهم اكتشفوا ألول مرة إمكانية 
االس�تفادة منها في تش�غيل اإللكترونيات المفي�دة. من المعروف 
أن األذن تح�ول الق�وة الميكانيكية المتمثلة ف�ي اهتزاز طبلة األذن 
إلى تيارات كهروكيميائية يس�تقبلها الدماغ ويفسرها إلى أصوات, 
والبطاري�ة البيولوجية هي مصدر التيار الكهربائي الذي يحمل هذه 
اإلش�ارات, وتق�ع في قوقعة األذن, ويقس�مها غش�اء, وتتخصص 

بعض خالياه في ضخ األيونات.
رغ�م أن ه�ذا الجه�د الكهرب�ي ه�و األعل�ى ف�ي الجس�م, لكن�ه 
منخف�ض للغاي�ة. وحت�ى ال يت�م إعاق�ة الس�مع, ينبغ�ي على أي 

جهاز طبي يزرع في األذن أن يس�تفيد بجزء بس�يط من طاقة هذه 
البطاري�ة البيولوجية, وهذا هو الج�زء التقني الذي يبرع فيه معهد 

ماساشوسيتس للتكنولوجيا.

قام العلم�اء والباحثون في التجارب الت�ي أجريت بزراعة أقطاب 
كهربية في البطاري�ة البيولوجية في آذان بعض الخنازير, ووصلت 
ه�ذه األقط�اب بأجهزة إلكترونية تس�تهلك قدرا ضئي�ال للغاية من 
الطاقة, وبعد الزرع اس�تجابت الخنازير بصورة طبيعية الختبارات 
الس�مع, واس�تطاعت األجه�زة بث البيانات الس�لكي�ا ع�ن الحالة 
الكيميائية لألذن لمستقبل خارجي. غير أن الترددات الالسلكية رغم 
أنها تستهلك طاقة منخفضة, لكنها ال تستطيع العمل مباشرة علي 
البطاري�ة البيولوجية, ولجأ الباحثون إل�ي تصميم دوائر إلكترونية 
تق�وم بتحويل الطاقة, بمعني أنها تق�وم بتجميع الطاقة الكهربية 
في أحد المكثفات, وتتذبذب البطارية البيولوجية, ولكنها تستغرق 
ما بين40 ثانية وأربع دقائق لتكوين شحنة كافية لتشغيل االتصاالت 
الالس�لكية, مما جعل تكرار اإلش�ارة نفسه مؤشرا على الخصائص 
الكهروكيميائية لألذن الداخلية. لتقليل استهالك الطاقة, تم تبسيط 
الدوائ�ر اإللكترونية إلى حد كبير, ولكنها مثل الترددات الالس�لكية 
كانت تحتاج إلي طاقة كهربية أكبر مما توفره البطارية البيولوجية 
داخ�ل األذن, وكان�ت المش�كلة في مجرد تش�غيلها ألنه�ا بعد ذلك 
س�تعمل ذاتي�ا, ولحل هذه المش�كلة اس�تخدم الباحثون دفقة من 

موجات الراديو مرة واحدة من أجل تشغيلها.

إذا كن�ت تعان�ي من مرض الس�كري ف�ال بد أنك تع�رف بأن تن�اول الطعام 
بش�كل مت�وازن وصحي هو جزء أساس�ي م�ن المنظومة العالجي�ة الخاصة 
ب�ك، ولكن هل س�بق لك أن أولي�ت بعض االهتمام بالمعلوم�ات المكتوبة على 
الم�واد الغذائية التي تتناوله�ا؟ إذا لم يكن األمر كذلك فإنن�ا ننصحك بأن تقرأ 
المعلومات المكتوبة على المواد الغذائية التي تتناولها؛ ذلك أن القراءة المتأنية 
والصحيحة لهذه المعلومات من شأنها أن تساعدك بشكل فعال في المحافظة 
على نظام صحي متوازن وبالتالي المحافظة على معدل السكر في دمك ضمن 
الم�دى المطلوب. وحت�ى يتم لك ذلك إلي�ك عزيزي مريض الس�كري النصائح 

التالية:
أوال: ابدأ بقائمة المحتويات:

ابدأ بقراءة قائمة المكونات للمادة الغذائية التي ترغب في ش�رائها، فالمواد 
الغذائية التي تحتوي على الدقيق المصنوع من القمح غير المقشور أو الصويا 
أو الش�وفان تعد م�واد غذائية صحية، فهي تحتوي عل�ى األلياف وتحفز على 
الش�عور بالش�بع، أما الم�واد الغذائي�ة التي تحت�وي على الزي�وت المهدرجة 
فيفضل تجنبها؛ ألنها تسهم في زيادة الوزن وبالتالي تقلل من مقاومة جسم 

المريض للعالج.
ومن الجدي�ر بالذكر أن ترتيب المواد الغذائية ف�ي القائمة يكون تنازلياً، أي 
أن المكونات الرئيس�ية تكون مكتوبة في أول القائمة، ومن ثم تتسلس�ل هذه 

المكونات بحيث تصبح المكونات األقل نس�بة في ذيل القائمة.
ثانيا: اقرأ مجموع كمية النشويات في المادة الغذائية:

إن أه�م المكون�ات الغذائي�ة التي يج�ب أن يوليها مريض الس�كري انتباهاً 
هي النش�ويات؛ فالنش�ويات المعقدة وكما هو معروف تتحول إلى س�كريات 
في الدم، كما تش�مل النش�ويات السكريات البس�يطة التي تصل الدم بسرعة 
وتعمل على ارتفاع كمية الس�كر في الدم، ولذا يجب أن يعرف مريض السكري 
كمية النش�ويات في المادة الغذائية التي يتناولها حتى يس�تطيع تنظيم كمية 

النشويات التي يتناولها في اليوم الواحد.
ثالثا: حاول التمييز بين المواد الغذائية الخالية من الس�كر وتلك المواد التي 

تحتوي على كميات قلية من النش�ويات:
عزي�زي مريض الس�كري، كن على دراي�ة تامة بأن الم�واد الغذائية الخالية 
من الس�كر Sugar-free ليس�ت بالضرورة خالية من النش�ويات التي تتحول 
داخل جسم اإلنسان إلى السكريات، ولذا عند قراءتك عزيزي لمحتويات المادة 
الغذائي�ة التي تتناوله�ا تأكد بأنها قليلة النش�ويات وال تنخ�دع بجملة خالية 
من الس�كر، وحتى تتأكد م�ن أن المادة الغذائية التي تتناوله�ا خالية أو قليلة 

النشويات ال بد من قراءة المعلومات المكتوبة على المادة الغذائية بدقة.
رابعا: احسب الكمية التي تتناولها من المادة الغذائية
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 يواجه بعض األش�خاص صعوبة في الرؤية ليالً 
أو ف�ي ظل اإلض�اءة الخافت�ة أو في أيام الش�تاء 
القاتم�ة. وقد تش�ير ه�ذه األعراض إل�ى اإلصابة 
بالعشى الليلي الذي ال يمكن عالجه سوى في بعض 

الحاالت، شريطة تشخيصه على نحو دقيق.
وعن أعراض العشى الليلي الشائعة، يقول طبيب 
العيون األلماني البروفيسور لوتس هيسه "يواجه 
المرضى صعوبة ف�ي التعرف على عالمات المرور 
أثن�اء القي�ادة بحل�ول الغ�روب أو ليالً، كم�ا أنهم 
يضط�رون للوقوف قليالً عند مدخ�ل أحد المتاجر 
وهم قادمون من الشارع؛ فضالً عن شعورهم بأنه 
يتوجب عليهم تحسس األشياء الموجودة حولهم، 

إذا ما أصبحت إضاءة المكان خافتة".
وأشار هيس�ه، مدير مستشفى )SLK( ألمراض 
العيون بمدينة هايلب�رون األلمانية، إلى أن ظهور 
هذه األعراض ُيشير إلى أن الخاليا الحسية العصوية 
بشبكية العين قد يلحق بها الضرر. ويلتقط طبيب 

العي�ون األلمان�ي ج�ورج إيكرت ط�رف الحديث، 
ويقول: "تعمل هذه الخاليا الحسية العصوية على 
التفرقة بين النور والظالم ويتم استخدامها، عندما 
ُتصبح اإلضاءة خافتة أو عندما ينتقل اإلنسان من 

األماكن المضيئة إلى األماكن المعتمة".
التكّيف مع الظالم

وأض�اف إيكرت، عضو الرابط�ة األلمانية ألطباء 
العيون بمدين�ة دوس�لدورف، أن الخاليا العصوية 
الق�ادرة عل�ى أداء وظيفتها بش�كل كام�ل تعمل 
عل�ى تهيئة العي�ن للتكيف مع الظ�روف الضوئية 
الجدي�دة الت�ي تنش�أ حولها، تل�ك الوظيف�ة التي 
ُتس�مى )التكّيف مع الظالم( ال تس�تغرق أكثر من 
لحظ�ة واحدة ل�دى األش�خاص األصح�اء. أما إذا 
أُصيبت الخاليا العصوي�ة، فيؤدي ذلك إلى اإلصابة 
باضطراب�ات بصري�ة ش�ديدة ومس�تمرة لفترات 

طويلة وُيمكن أن تصل إلى العمى.
وأردف الطبي�ب األلمان�ي أن هن�اك العدي�د من 

األس�اليب واألجهزة، الت�ي ُتتيح للطبي�ب إمكانية 
التعرف على س�بب حدوث خلل في وظيفة الخاليا 
العصوية. وباستخدام هذه األجهزة، يختبر الطبيب 
عدة أش�ياء، من بينه�ا قوة اإلبصار وق�درة العين 

على التكّيف وكذلك مدى حساسية العين لإلبهار.
وفي أبس�ط ح�االت العش�ى الليل�ي، ترجع هذه 
األعراض إلى وج�ود عيب بصري طفيف في العين 
ال يظه�ر في ظ�ل ظروف اإلض�اءة الجي�دة، لكنه 
يظهر بش�دة ويسبب مشاكل للش�خص المصاب 
به خالل فترات الغسق أو الليل. ولعالج ذلك، يقول 
إيكرت: "ُيمكن أن ُيساعد ارتداء نظارة أو عدسات 
الصقة هؤالء األش�خاص على عالج هذه المشكلة 

بشكل سريع".
وأش�ار هيس�ه إل�ى أن الطبي�ب عادة ما يس�أل 
المريض أثناء التش�خيص عّم�ا إذا كان ُيعاني من 
أم�راض أخ�رى أم ال، موضح�اً: "غالباً م�ا يكون 
الخلل الوظيفي بالخاليا العصوية نتيجة أو ظاهرة 
مصاحب�ة ألحد أم�راض العيون األخ�رى؛ كقصر 

النظر الش�ديد مث�اًل أو المي�اه البيضاء على 
العي�ن، علم�اً أن تن�اول نوعي�ات معينة 

من األدوية ُيمكن أن يتس�بب أيضاً في 
اإلضرار بالخاليا العصوية بالعين".

وتابع هيس�ه: "ُيمكن أن يتسبب 
نق�ص فيتامي�ن )أ( ف�ي اإلصاب�ة 
بالعش�ى الليل�ي أيض�اً"، الفتاً إلى 
أن اتباع نظ�ام غذائي صحي يعمل 
على إمداد الجس�م بكمي�ات وفيرة 

من هذا الفيتامين. وأردف هيسه إلى 
أن األس�ماك واللحوم والبيض تحتوي 

على كمي�ات كبيرة من ه�ذا الفيتامين، 
الفت�ًا إل�ى أن كالً م�ن الج�زر والطماط�م 

يحتوي�ان على بروفيتامين )أ( المعروف باس�م 

)البيتاكاروتين(.
اضط�راب  أن  إل�ى  األلمان�ي  الطبي�ب  وأش�ار 
امتص�اص الطع�ام داخل المع�دة وكذل�ك إصابة 
البنكري�اس أو الكب�د أو المرارة ُيمكن أن يتس�بب 
في عدم امتصاص الجسم لفيتامين )أ( الذي يصل 
إلي�ه؛ ومن ثّم ال ُيمكن االس�تفادة من�ه. وللتحقق 
مم�ا إذا كانت اإلصابة بالعش�ى الليل�ي ترجع إلى 
نق�ص فيتامين )أ( بالجس�م أم ال، أوصى الطبيب 

األلماني هيسه بإجراء تحليل دم.
وأشار إيكرت إلى أن هذا النوع من العشى الليلي 
ُيعد مرضاً مكتس�باً، يظهر بش�كل غي�ر ملحوظ، 
وعادًة ما ُيصيب األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بي�ن 30 و50 عام�اً، موضح�اً: "بع�د التأك�د من 
التش�خيص، ال يمكن عالج سوى المرض المسبب 

للعشى الليلي".

أسباب وراثية
وأضاف إيكرت أن العشى الليلي ُيمكن 
أن يرجع أيضاً إلى أس�باب وراثية؛ فعلى 
س�بيل المث�ال، ُتمث�ل اإلصابة بالعش�ى 
الليل�ي أح�د أع�راض الته�اب الش�بكية 
الصباغي، الذي ينتقل عن طريق الجينات 
الوراثية ف�ي كثير من األحيان. وعن هذا 
النوع من العش�ى الليلي، أوضح إيكرت: 
"ال ُيمك�ن ع�الج هذا الن�وع المزمن من 

العشى الليلي".
وأكّد إيكرت ضرورة أن يستعلم الطبيب 
عند تشخيص الحالة عن عدة أشياء، من 
بينها ما إذا كانت هناك إصابة بالعش�ى 
الليل�ي ف�ي محي�ط األق�ارب، خصوصا 
اآلب�اء، أم ال. كم�ا أوص�ى إيك�رت اآلباء 
بض�رورة  الليل�ي  بالعش�ى  المصابي�ن 
إجراء اختبار جيني؛ حيث ُيمكنهم بذلك 
التحق�ق مم�ا إذا كان م�ن الممك�ن أن 

يورثوا هذه اإلصابة إلى أطفالهم أم ال.
وبغ�ض النظر عن الس�بب الذي ُتعزى 
إليه اإلصابة بالعشى الليلي، إال أنه عادًة 
م�ا ُيعاني المصاب�ون به من المش�اكل 
نفس�ها؛ مث�ل المواق�ف الت�ي يعان�ون 

منها فيما يتعلق بالطرق والمواصالت. وأوضحت 
األلمان�ي  المجل�س  م�ن  الكرويك�س  جاكلي�ن 
للسالمة على الطرق )DVR( بمدينة بون: "أغلب 
مالكي الس�يارات، الذين يشعرون بعدم األمان في 
فت�رات الليل، ع�ادًة ما يقي�دوا أنفس�هم في هذه 
األوقات ويتجنبوا القيادة أثناء الليل من األساس". 
وبالنس�بة للمش�اة الذي�ن يعان�ون من المش�كلة 
نفس�ها، ُيمك�ن أن ُيمثل البحث عن رفيق وس�يلة 
مس�اعدة لهم، إذا ما اضط�روا للخروج في فترات 

الليل.
خاليا مخروطية

ويقت�رح البروفيس�ور األلماني هيس�ه: "ُيمكن 
أن ُيمث�ل مصباح الجيب وس�يلة مس�اعدة لهؤالء 
األش�خاص عن�د المش�ي لمس�افات قصي�رة في 
فت�رات اللي�ل"، الفت�اً إل�ى أن اإلض�اءة الجي�دة ال 
ُتس�هم في تحفي�ز الخاليا العصوي�ة وحدها، إنما 
تعم�ل أيضاً على تحفي�ز الخاليا الحس�ية األخرى 
الموجودة بشبكية العين والمعروفة باسم )الخاليا 

المخروطية( التي تتيح إدراك الصور. .

م�ن الواض�ح أن اإلنتاجية 
بمايكف�ي  قوي�ة  أصبح�ت 
إلط�الق الهاتف الذكي المرن 
المقب�ل.  الع�ام  ف�ي  األول 
وتش�ير المعلوم�ات إل�ى أن 
ش�ركات أخرى مث�ل إل جي 
أيض�ا  ونوكي�اي  وس�وني 
عل�ى الطري�ق لتقديم أجهزة 
فائ�دة  وتتمث�ل  مماثل�ة. 
ه�ذه التقني�ة بق�وة التحمل 

ه�ذه  والرق�ة..  وبالحج�م 
"أولي�د"  المس�ماة  التقني�ة 
ش�ركة  قدمته�ا  ق�د  كان�ت 
سامس�ونغ منذ فترة بعيدة، 
وه�ي تقني�ة الع�رض الت�ي 
ب�أي  ثنيه�ا وطّيه�ا  يمك�ن 
شكل،التقنية كانت في حينها 
تقني�ة مس�تقبلية لكنه�ا قد 
تصبح اليوم واقعية حقيقية 

في متناول الجميع قريبا.

"ه�واوي"  ش�ركة  تس�تعد 
ف�ي  عالمي�اً  الرائ�دة  الصيني�ة 
توفير حل�ول تقني�ة المعلومات 
جه�از  إلط�الق  واالتص�االت، 
جدي�د ينتمي لم�ا يعرف باس�م 
"Phablet" المزي�ج بين الهاتف 
الذكي والحاسب اللوحي. ويندرج 
الجهاز تح�ت العالم�ة التجارية 
الخاصة بها "Ascend"، وس�يتم 
إطالقه خالل مش�اركة الش�ركة 
 "CES" ف�ي فعالي�ات مع�رض
الذي  االستهالكية،  لإللكترونيات 
تحتضنه مدين�ة "الس فيغاس" 

األمريكية في كانون الثاني. 
وتس�ربت تكهنات مؤخ�راً عن 
إنت�اج  "ه�واوي"  ش�ركة  ب�دء 
لجه�از  مناف�س  جدي�د  هات�ف 
"سامس�ونغ غاالكس�ي ن�وت". 
وعب�ر موق�ع التدوي�ن المصغر 
المناف�س   "Weibo" الصين�ي 

لتويتر األمريكي، أكد تشانغدونغ، نائب رئيس 
الش�ركة، أن الش�ركة بص�دد ط�رح جهازها 
الجدي�د, ولكن ليس كما تعود المس�تخدمون 

باقتران مس�مى "Phablet" بشاش�ة عرض 
قياس�ها 5 بوصات، بل سيكون جهاز هواوي 
 Ascend" الجدي�د وال�ذي أطلق�ت عليه اس�م
 6.1 أكب�ر قطره�ا  Mate" بشاش�ة ع�رض 

بوصة، مقارنة بجهاز سامسونغ ذي 
شاشة قياسها 5.5 بوصة. 

وس�يأتي هات�ف ه�واوي الجدي�د 
 1080 تبل�غ  عالي�ة  وض�وح  بدق�ة 
بيكسل، ويحتوي على معالج رباعي 
األنوية بس�رعة 1.8 غيغابايت وذاكر 
عشوائية بسعة 2 غيغابايت، مقارنة 
ب�"غاالكسي نوت 2" المزود بمعالج 
"إكس�ينوس" رباعي النواة بس�رعة 

1.6 غيغاهيرتز.
ول�م يفص�ح "تش�انغدونغ" ع�ن 
تفاصي�ل أكثر ع�ن الجه�از الجديد، 
ولكن�ه تعه�د بأن الش�ركة س�تقدم 
منتجاً يتحلى بمواصفات وخصائص 
أفضل من جهاز سامس�ونغ الهجين 
من حي�ث التصميم النحي�ف والوزن 
أعل�ى  س�عة  ذي  والبطاري�ة  األق�ل 
وعم�ر أط�ول والمتوق�ع أن تك�ون 
س�عتها 4000 ميلل�ي أمبي�ر، وه�ي 
أكب�ر م�ن نظيرته�ا الموج�ودة في 
جهاز سامس�ونغ، البالغ قدرها 3100 ميللي 
أمبير. وسوف يكون الجهاز أرخص سعرا من 

غاالكسي نوت 2.

أظه�رت دراس�ة مدعوم�ة م�ن منظم�ة الصح�ة 
العالمية أن اإلقالل م�ن تناول األطعمة الدهنية 

يحافظ على رشاقة الجسم دون الحاجة إلى 
إتباع نظام غذائي.

ووجدت الدراسة التي شملت تجارب 
عل�ى أكث�ر م�ن 70 ألف رج�ل وامرأة 
وطفل في الواليات المتحدة, وأوروبا 
أطعم�ة  اختي�ار  أن  ونيوزيلن�دا, 
تنخف�ض فيها الدهون يس�اهم في 
إنقاص ال�وزن, والحصول على قوام 

ممش�وق وخف�ض الكولس�ترول في 
ال�دم, كل هذا بدون الحاج�ة الى نظام 

غذائي. وقالت الباحثة لي هوبر من كلية 
الط�ب بجامع�ة ايس�ت أنجليا, الت�ي قادت 

دراس�ة العالقة الطردية بي�ن انخفاض ال�وزن وتناول الناس 
أطعم�ة بها دهون أقل ظهرت على نح�و ملحوظ, ورأينا 
ه�ذا في كل تجربة تقريبا, ولكن لم يكن التأثير كبيرا 

مثل الذي يحدثه إتباع نظام غذائي. 
بش�كل  تناول�ت  الدراس�ة  أن  إل�ى  وأش�ارت 
خ�اص األش�خاص الذين قل�ت نس�بة الدهون 
ف�ي غذائه�م, ولم يكن هدفه�م إنقاص الوزن 
لذلك اس�تمروا في تناول الكمي�ة المعتادة من 
الطعام, وما أدهشنا أن أوزانهم نقصت. وقال 
الباحثون عن الدراسة التي أجريت بتكليف من 
فريق مجموعة الخبراء االستشاريين إلرشادات 
التغذية ف�ي منظمة الصح�ة العالمية بعد طلب 
لتحديث إرش�اداتهم بش�أن األطعم�ة الدهنية أنها 

ستشكل اآلن جزءا أساسياً في التوصيات العالمية.

أكدت الرابط�ة األلمانية ألطباء الباطنية أن عدم 
انتظ�ام ضربات القلب ال يس�تدعي القلق دائماً؛ 

حيث إنه من الطبيع�ي أن يحدث اضطراب في 
نظ�م القل�ب الس�ليم أيض�اً وال�ذي يظهر في 

صورة ازدياد معدل النبضات.
وأوضحت الرابطة، التي تتخذ من 

مدين�ة فيس�بادن مقراً له�ا، أن 
ه�ذه النبض�ات الزائ�دة ُيمكن 
أن ترجع إلى تعرض اإلنسان 
الضطرابات نفس�ية وبدنية 
أو عدم أخذ قس�ط كاف من 
الن�وم أو الش�عور بالخوف، 
اإلف�راط  أن  إل�ى  الفت�ًة 

أو  الكح�ول  تن�اول  ف�ي 
أن  ُيمك�ن  التدخي�ن 
يتس�بب في حدوث ذلك 
الرابطة  أيضاً.  وأردفت 
األلماني�ة أن�ه ع�ادًة ال 
بهذا  اإلصاب�ة  تس�تلزم 

االضطراب الخضوع للعالج، إذ غالباً ما يكفي اتباع أس�لوب حياة صحي 
يلتزم خالله اإلنس�ان باإلق�الع عن التدخين والكحول م�ع الحرص على 
ممارس�ة األنشطة الحركية بقدر كاف وأخذ قس�ط كاف من النوم، كي 

ينتظم معدل ضربات القلب مجددا.
أما إذا الحظ اإلنس�ان زيادة معدل النبض�ات هذه عن 10 إلى 15 مرة 
في الدقيقة الواحدة، فتوصي الرابطة األلمانية حينئٍذ باستشارة طبيب 
قل�ب مختص، مؤكدة ضرورة القيام بذلك أيضاً، إذا ما كانت النبضات 

غي�ر الزائدة هذه تحدث بشكل سريع ومتكرر  و
منتظم؛ حيث ُيمكن أن ُتش�ير 

إل�ى  األع�راض  ه�ذه 
اإلصابة بأحد أمراض 

الخطي�رة  القل�ب 
تترب  ق�د  والت�ي 
عواق�ب  عليه�ا 
وخيم�ة، إذا لم يتم 
عالجه�ا؛ مثل وجود 
عي�ب ف�ي صمام�ات 

القلب أو اإلصابة بالتهاب 
عضلة القلب. 

هواوي تطلق جهازًا يمزج اهلاتف باحلاسب

أجهزة طبية تعمل بطاقة قوقعة األذن

التقليل من األطعمة الدهنية 
ينقص الوزن ويغني عن احلمية

هاتف مطاط..
هدية العام املقبل

العشى اللييل.. أسبابه وسبل عالجه

نصائح ملرضى السكري

عدم انتظام رضبات القلب ال يستدعي القلق دائاًم
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فضاء وبيئة

تؤكد دراس�ات األرص�اد الجوي أن االرتف�اع الحراري 
س�وف ي�ؤدي إىل تعاظ�م ح�دة وتك�رار العواص�ف 
الش�ديدة, وخصوصا تلك العواص�ف الرعدية العنيفة 
التي تح�دث يف بعض أنحاء الكرة األرضية بيئتنا التي 
نعيش فيها هي بيتنا الكبري.. وإن لم نحافظ عىل هذا 
البيت فلن نجد مكانا نعيش فيه .. ولألس�ف تس�ببنا 
بس�لوكياتنا الخاطئة يف العديد من املشكالت الخطرة 
.. التي إن لم نستطع تداركها وبرسعة فسنكون نحن 

أول الخارسين. 

ظاهرة االحتباس الحراري
االحتب�اس الح�راري هو ارتفاع يف املع�دالت الحرارية 
عاملي�ا ي�ؤدي إىل التغ�ريات املناخي�ة والبيئي�ة الت�ي 
نش�هدها يف أيامنا هذه. وقد تس�ارعت هذه املعدالت 
الحراري�ة يف االرتف�اع من�ذ بداي�ة الث�ورة الصناعية. 
ولنتمكن من فهم األس�باب الحقيقي�ة التي تؤدي إىل 
ه�ذا االرتفاع الحراري يجب علين�ا أن نعلم أن املحيط 
ال�ذي نحيا في�ه واملكون من الغ�ازات مثل النرتوجني 
واألكس�جني وثاني أكسيد الكربون باإلضافة إىل بخار 
امل�اء يملك تأثريا حاس�ما عىل ح�رارة الغالف الجوي 
للك�رة األرضية. وتقوم بعض تلك الغ�ازات مثل ثاني 
أكسيد الكربون وامليتان بامتصاص الحرارة, مخفضة 
بذلك كميات الحرارة التي يمكنها االنطالق إىل الفضاء 

خارج الغالف الجوي للكرة األرضية. 
وكلم�ا امتص الغ�الف الجوي الطاق�ة الحرارية كلما 
ارتفع�ت ح�رارة املحيطات وس�طح الك�رة األرضية 
بش�كل عام. ويس�مى هذا بفاعلية البيوت الخرضاء 

الذي بدونه يصبح متوسط حرارة الغالف الجوي 
للك�رة األرضي�ة أقل بثالثني درج�ة مئوية, 

مما يجع�ل الحياة غري ممكن�ة عليها. 
املوج�ودة يف  الغ�ازات  فامتص�اص 

الغالف الج�وي للح�رارة املنبعثة 
كنات�ج الح�رتاق أية م�ادة عىل 

الغ�الف  ويف  األرض  س�طح 
الج�وي ي�ؤدي إىل ارتفاع يف 
وق�د  الحراري�ة.  املع�دالت 
تراك�م غ�از ثاني أكس�يد 
الكرب�ون يف كوكب الزهرة 
ع�ىل س�بيل املث�ال إىل حد 
أدى إىل ارتف�اع يف الحرارة 
ال يمكن العيش يف وسطها 

ألي من الكائنات. 

كوارث الظروف المناخية
وق�د تعاظم�ت وتس�ارعت 

الكوارث الناجمة عن الظروف 
العالم.  املناخية والبيئية ح�ول 

ففي نف�س الوقت الذي بدأت فيه 
األنهار والجب�ال الجليدي�ة تذوب يف 

القطبني ومناطق أخرى, تنترش وتوسع 
مناطقه�ا األم�راض املعدي�ة مث�ل فريوس 

غرب النيل واملالري�ا واإليدز وجنون البقر وحمى 
الطيور وغريها. فهل لهذه الظواهر عالقة بالتغريات 
املناخي�ة؟ وهل نس�اهم نحن الب�رش يف صناعة هذه 
األحداث؟ وما هو دورنا يف ترسيع التقلبات املناخية؟ 
وم�اذا نس�تطيع فعل�ه لوقف الك�وارث املس�تقبلية 
القادمة؟ ففي الوقت الذي ال يستطيع أحد القول بأن 
عاصفة محددة س�ببها االحتباس الح�راري العاملي, 
فان هناك عالقة واضحة بني الحدثني. وتشكل الحرارة 
يف الغالف الجوي وقودا ألحوال جوية عاصفة. وتؤكد 
دراس�ات األرصاد الجوي أن االرتفاع الحراري س�وف 
ي�ؤدي إىل تعاظم ح�دة وتك�رار العواصف الش�ديدة, 
وخصوصا تلك العواصف الرعدية العنيفة التي تحدث 

يف بعض أنحاء الكرة األرضية. 
ويقوم االرتفاع الحراري يف املحيطات االستوائية 

بتغذية األعاصري والزوابع الشديدة, وكلما ارتفعت 
حرارة املحيطات كلما اشتدت وتكررت تلك األعاصري 
والزواب�ع املدمرة. وباإلضاف�ة إىل أن هناك عددا كبريا 
من العوامل املس�اهمة يف نش�وء األعاص�ري بظروفها 
الغامضة فإن تكرارها س�وف يتزاي�د نتيجة لالرتفاع 
الح�راري العاملي. علما ب�أن ارتفاع منس�وب البحار 
الناج�م حرصا عن االحتباس الحراري العاملي س�وف 
يفاقم مش�اكل الغمر الس�احيل الذي يش�كل الرضر 

األعظم من تأثريات هذه األعاصري. 

مختل�ف  م�ن  الخ�رضاء  البي����وت  غ�از  ويأت�ي 
العملي��ات الحياتية الطبيعية. فعىل سبيل املثال تقوم 
النباتات بتحويل ثاني أكس�يد الكربون إىل أكس�جني, 
مرجعة بذلك عمليات التنفس التي تس�مح لإلنس�ان 

والحيوان باستنشاق األكسجني وإطالق )زفري( 
ثاني أكسيد الكربون. 

وعىل نحو مماث�ل فان التعفنات التي تحدث 
امل�واد  املاش�ية والخ�ث )تفح�م  ألس�مدة 
النباتية( تطلق غاز امليتان. وتنتج مختلف 
النش�اطات البرشية أيضا غ�ازات البيوت 
الخ�رضاء. فمثال ينطلق غاز ثاني أكس�يد 
الكرب�ون عندم�ا نح�رق أي م�ن الوق�ود 
االحف�وري )النف�ط والغ�از الطب���يع�ي 
الطاق�ة  إلنت�اج  ش�ابهه(  وم�ا  والفح�م 
الكهربائية أو عندما نحرق البنزين واملازوت 
يف س�ياراتنا أو عندما نش�عل املواقد بأنواعها 
لطه�ي طعامنا. وينطلق غ�از امليتان من املواد 
املوجودة يف الرتبة. وقد تعاظمت هذه النشاطات 
كميات مختلف الغ�ازات يف الغالف الجوي. وأصبح 
تركيز ثاني أكس�يد الكربون يف الغ�الف الجوي للكرة 
األرضي�ة حاليا أعىل بحوايل 32 % مم�ا كان عليه قبل 
بداية الثورة الصناعية حوايل عام 1750, وأعىل من أي 
وقت م�ى منذ أربعمائة ألف ع�ام, وفقا للمعطيات 

العاملية. 
وق�د أك�د مختلف العلم�اء يف العالم أن ارتفاع نس�بة 
ثاني أكس�يد الكربون يف الغالف الج�وي الناجمة عن 
النش�اطات البرشية رافقه ارتفاع جوهري يف معدالت 

الحرارة العاملية. ويف ع�ام 2002 كان املعدل الحراري 
العامل�ي ثاني أعىل معدل بعد عام 1998, حيث س�جل 
ارتفاع�ا يف ه�ذا املعدل يس�اوي نصف درج�ة مئوية 
خ�الل العق�ود الثالثة املاضي�ة. وأظه�رت التحليالت 
العلمية للتقلبات املناخية خالل السنوات املاضية بأن 
مثل هذا التس�ارع يف ارتف�اع املع�دالت الحرارية غري 
طبيع�ي إىل حد كبري.وانه ملن ال�رضوري جدا أن نعلم 
بأن االحتباس الحراري يعني كل إنس�ان يف هذا العالم 
, ألن ارتفاع�ا يف املع�دالت الحراري�ة لبض�ع درج�ات 
مئوي�ة فقط قد يؤدي إىل ك�وارث مخيفة كما يحصل 
حالي�ا يف مختلف أنحاء العالم. ويمك�ن لهذا االرتفاع 
الح�راري إحداث تغيريات هائل�ة يف الظروف الحياتية 
لإلنس�ان وكذل�ك لإلمكاني�ات الطبيعية عىل س�طح 
الكرة األرضية لدعم الحياة البرشية. وقد ال يشعر بها 
البعض بش�كل مبارش, إال أن التغريات املناخية تؤذينا 
جميعا. فمثال قد يؤثر هذا عىل البعض بغالء املعيش�ة 
ألنهم س�يدفعون أكثر ثمنا للطع�ام, ألن الفيضانات 
يف مناط�ق والجفاف يف مناطق أخرى تؤثر س�لبا عىل 
املحاصي�ل الزراعية. وقد تعني ه�ذه التغريات ألناس 
آخرين خطر األمراض املعدية مثل املالريا التي تنترش 
برسع�ة أكرب يف ظ�روف االرتف�اع الح�راري واألجواء 
الرطبة. وهناك أيضا من يفقد منزله وكل أمالكه وقد 
يفق�د أهله أو يفقد نفس�ه عندما يتع�رض إىل كارثة 

طبيعية مثل تس�ونامي أو كاترينا وما ش�ابههما من 
الك�وارث الناجمة عن االحتباس الح�راري والتلوثات 
البيئية التي أصبحت التحتمل. ولذلك فان كل إنس�ان 
يف هذا العالم معرض لألذى من فعل الكوارث الناجمة 
ع�ن التغ�ريات املناخي�ة. إال أن أبن�اء ال�دول الفقرية 
س�وف يتأثرون بش�كل أكرب بكث�ري من أبن�اء الدول 
الغني�ة. ففي الدول الفق�رية تكون املن�ازل أقل أمانا 
إذا ماتعرض�ت لل�زالزل أو الفيضان�ات واألعاص�ري, 
وكذل�ك أنظمته�م الصحي�ة الضعيف�ة باإلضاف�ة إىل 
اقتصادهم الهزي�ل واعتمادهم الكب�ري عىل املنتجات 
الزراعية التي تخربها بش�كل كامل تلك الكوارث. وقد 
تعاظمت الكوارث الناجمة ع�ن الزالزل واألعاصري يف 
أيامنا هذه وقت�ل فيها مئات اآلالف يف مناطق عديدة 
من أنحاء العالم مثل ما حدث يف جنوب أس�يا وجنوب 
الصني ووس�ط أمريكا وأخرها ما حص�ل يف الواليات 
املتحدة األمريكي�ة – كاترينا. وهناك منظمات عاملية 
عديدة تقوم بدراس�ة التغريات املناخية والبيئية حول 
العالم, مثل منظمة األرص�اد العاملية والهيئة العاملية 
للتغ�ريات املناخي�ة واألكاديمي�ة الوطني�ة للعلوم يف 
الواليات املتح�دة األمريكية وغريها. وق�د اتفقت كل 
ه�ذه املنظم�ات ع�ىل أن االحتباس الحراري س�ببته 

النشاطات البرشية ولم يأتي بشكل طبيعي. 

نجحت وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" 
يف إنزال مسبار فضائي خال من الركاب 
فوق كويكب إيروس اوائل ش�باط العام 
الح�ايل ال�ذي يبع�د ع�ن األرض بحوايل 
ثالثمئ�ة مليون كيلومرت.وق�ال الدكتور 
روب�رت فاركوهار مدير التحكم يف هذه 
الرحلة يف ترصيح حول آخر مس�تجدات 
ه�ذا امل�رشوع: يس�عدني أن أق�ول إن 
املركب�ة ن�ري الفضائي�ة ق�د نزل�ت عىل 
س�طح إيروس، لتكون بذلك أول مركبة 

تنزل عىل ِجرْم فضائي صغري.
وكان مسبار نري قد أرسل صورا مقربة 
تح�وي تفاصي�ل عن الكويك�ب قبل أن 

تحط املركبة عليه
وأع�رب علم�اء م�ن مخت�رب الفيزي�اء 
التطبيقي�ة يف جامع�ة جون�ز هوبكينز 
األمريكية ع�ن إعجابهم بجودة الصور، 
وقالوا إنه يصعب تصديق ما ش�اهدوه 
وجاء نزول املس�بار عىل إي�روس عقب 
رحل�ة اس�تمرت خمس�ة أع�وام، كأول 

رحل�ة ضمن بعثات تقول "ناس�ا" إنها 
أرسع وأحسن وأقل تكلفة من سابقاتها 
.وتع�د رحلة نري من اإلنج�ازات الكبرية 
التي حققته�ا وكالة الفضاء األمريكية، 
وينظ�ر علم�اء الوكالة إىل الص�ور التي 
توصل�وا به�ا ع�ىل أنه�ا بمثاب�ة هدية 

للعلم.
ويشار إىل أن نري أرسل خالل دورانه ملدة 
س�نة حول الكويكب إي�روس نحو مئة 
وستني ألف صورة عن السطح الصخري 

لهذا الجسم السماوي.
ويش�ار إىل أن الكويكب�ات )أس�تريويد( 
الت�ي ه�ي بمثابة بقاي�ا عملية نش�وء 
النظ�ام الش�ميس، تتك�ون م�ن م�واد 
صخرية ومعادن، وتدور حول الشمس، 
لك�ن صغ�ر حجمها ال يؤهله�ا لتصنف 
ضم�ن الكواكب ويويل العلم�اء اهتماما 
كب�ريا لهذه الكويكبات ألنها تتكون من 
مواد يعود تاريخها إىل زمن بداية تشكل 

املنظومة الشمسية.

كل ش�هر يمر قمر األرض ع�رب مراحل، هو يف تحول 
مستمر من القمر الجديد إىل القمر البدر والعودة مرة 
أخ�رى. أقمار كام�ل تحدث كل ثالث�ني يوما أو نحو 
ذلك بينم�ا يتحرك القمر إىل جان�ب األرض مبارشة، 
والت�ي تعكس أش�عة الش�مس قبالة الوج�ه كامال 

ويبدو وكأنه قرص دائري رائع.
آلالف السنني ، استخدمت البرش حركة القمر لتعقب 
عام يمر والج�داول الزمنية املح�ددة للصيد وزراعة 
وحص�اد. الثقاف�ات القديمة يف جمي�ع أنحاء العالم 
ونظرا لهذه األسماء الكاملة أقمار استنادا إىل سلوك 

النبات�ات والحيوان�ات، أو الطقس خالل ذلك 
الشهر.

كانون الثاني : القمر الذئب
اسماه األمريكيون األصليون واألوروبيون يف 
القرون الوسطى بقمر كانون الثاني الكامل 
بعد ع�واء الذئاب الباكي�ة الجائعة عىل ندرة 
املواد الغذائية منتصف الشتاء. أسماء أخرى 
لهذا الشهر القمر الكامل تشمل القمر القديم 

والقمر الجليد.
شباط: قمر الثلج

الب�اردة عادة ، والطقس الثلجي من ش�باط 
يف أمريكا الشمالية القمر الكامل القمر اسم 
الثلوج. هناك أس�ماء أخرى ش�ائعة وتشمل 

العواصف والقمر لقمر الجوع.
آذار: دودة القمر

ودع�ا الهن�ود هذا القم�ر الكام�ل األخري من 
الش�تاء القمر دودة بعد مسارات الدودة التي 
من شأنها أن تظهر يف األرض تحسنت حديثا. 
أس�ماء أخرى تش�مل عفيف القم�ر ، القمر 
امل�وت ، قرشة القم�ر )يف إش�ارة إىل الثلوج 
التي س�تصبح ياب�س كما تحس�نت خالل 
النهار ، وجمدت يف الليل( ، وس�اب القمر ، 

بعد االستفادة من أشجار القيقب.
نيسان: القمر الوردي

يس�ميه االمريكي�ون األصليون يف امريكا الش�مالية 
القمر الكامل- أبريل القمر الوردي نسبة اىل نوع من 
الزهور الربية التي تتفتح يف وقت مبكر . يف الثقافات 
األخرى ، وهذا ما يسمى القمر القمر تنبت العشب ، 

والقمر البيض ، والقمر األسماك.

أيار: زهرة القمر
إعطاء القمر الكامل اس�م زهرة القمر يف العديد من 
الثقافات بس�بب ازهار مايو الوفرية. أس�ماء أخرى 
تش�مل القم�ر ه�ري ، القمر زراع�ة ال�ذرة والحليب 

والقمر.
حزيران: القمر الفراولة

يف أمريكا الشمالية ، وحصاد الفراولة يف يونيو القمر 
يعطي هذا الشهر الكامل اسمها. ووصف األوروبيني 
عليه ارتفع القمر ، يف حني أن الثقافات األخرى أطلق 

عليها اسم القمر الساخن لبداية حرارة الصيف.

buck تموز: القمر
ذكر األي�ل ، التي تنمو قرونها كل س�نة ، تبدأ تنمو 

عليه�ا يف تموز، ومن هنا جاءت تس�ميته األمريكية 
األصلية ليوليو القمر الكامل. أس�ماء أخرى تش�مل 

القم�ر الرع�د ، للعواصف الش�هر يف الصيف كثرية ، 
والقمر القش ، والقش بعد الحصاد يوليو.

آب: القمر سمك الحفش
دع�ا القبائل الش�مالية األمريكية القمر أغس�طس 
الكامل القمر صيد س�مك الحفش منذ األنواع وفرية 
خ�الل هذا الش�هر. كم�ا انه�ا كانت تس�مى القمر 

ال�ذرة الخ�رضاء ، والحبوب القم�ر ، والقمر األحمر 
لون�ا محمرا وعادة ما يس�تغرق يف الضباب يف فصل 

الصيف.
أيلول: حصاد القمر

القمر أكثر دراية باسمه ، والقمر يف سبتمرب الحصاد 
يش�ري إىل هذا الوقت من الع�ام بعد االعتدال الخريف 

عندما تجمع املحاصيل. كما يش�ري إىل ظهور القمر 
مرشق وخاص�ة ارتفاعه يف وقت مبكر ، والتي تتيح 
مواصل�ة حص�اد املزارع�ني يف الليل. أس�ماء أخرى 

تشمل القمر الذرة والشعري القمر.
ترشين االول : القمر الصيد

القم�ر األول بع�د القمر 

الحصاد القمر الصيد ، واس�مه حتى الشهر املفضل 
ملط�اردة الغزالن والثعالب الصيف مس�من غري قادر 
ع�ىل االختب�اء يف الحق�ول اآلن العارية. مث�ل القمر 
الحص�اد، والقم�ر الصيد ه�و أيضا م�رشق للغاية 
الفرص�ة  وإعط�اء   ، الس�ماء  يف  وطويل�ة 
للصيادين لساق الفريسة ليال. أسماء 
أخرى تشمل السفر والقمر القمر 

العشب املوت.
ترشين الثاني: القمر سمور

هناك خ�الف ح�ول أصل 
يف ترشين الثاني س�مور 
القم�ر. ويق�ول  اس�م 
البع�ض إنها تأتي من 
الفخاخ  وضع  الهنود 
للس�مور خ�الل هذا 
الش�هر ، يف ح�ني أن 
إن  يقول�ون  آخري�ن 
يأتي من نشاط  اسم 
كثي�ف م�ن القنادس 
بناء الس�دود الش�تاء. 
اس�م آخ�ر ه�و القم�ر 

الصقيع.
كانون األول: القمر الباردة

الش�تاء الق�ادم حص�ل م�ن 
القمر ديسمرب الكامل اسم القمر 
الباردة. أس�ماء أخرى تش�مل القمر 

ليلة طويلة والقمر البلوط.
القمر األزرق

كل ع�ام ، والقم�ر يكم�ل دورته ح�ول النهاية قبل 
11 يوم�ا من انه�اء األرض دورانها حول الش�مس. 
يف ه�ذه األي�ام تضاف ، وكل عام�ني ونصف أو نحو 
ذل�ك ، هناك إضافي�ة القمر الكامل، ودع�ا اىل القمر 
األزرق. أص�ل مصطل�ح غري مؤك�د ، وتعريف دقيق 
له�ا قد تغريت عىل مر الس�نني. ويش�يع اس�تخدام 
ه�ذا املصطلح اليوم لوصف القمر الكامل الثاني من 
الش�هر التقويم ، لكنها كانت يف األصل االس�م الذي 
يطلق عىل القمر الكاملة الثالثة للموسم تحتوي عىل 

أربعة أقمار كامل.

 العدد )399( االثنني 10 كانون االول  2012

االحتباس احلراري والكوارث النامجة عنه

القـــمـــر أسمـــاء ومـــراحـــل فتح جديد يف غزو الفضاء .. كويكب ايروس



قالت إدارة الط�ريان والفضاء األمريكية ناس�ا إنها تخطط 
إلرس�ال مس�بار جدي�د إىل املريخ يف ع�ام 2020 يتوىل جمع 
وتخزي�ن العينات والعودة بها إىل األرض،  مس�تفيدة يف ذلك 
م�ن نجاح املس�بار كرييوس�يتي الذي يستكش�ف الكوكب 
األحمر منذ أغسطس  آب املايض يف مهمة تتكلف 2.5 مليار 

دوالر.

ربم�ا ال يضط�ر رواد الفض�اء إىل اصطح�اب احتياجاتهم 
املعيش�ية أثن�اء رحلته�م إىل الكواكب األخ�رى ،  ويكتفون 
فق�ط بحمل حقيب�ة خفيفة وصغرية الحج�م تحتوي عىل 
ما يلزمهم يف الرحلة التي قد تس�تغرق ش�هورا .إن باحثني 
يف وكال�ة الفضاء والطريان األمريكية ناس�ا يعكفون حاليا 
عىل تطوير صندوق بيولوج�ي صغري الحجم معبأ بالكامل 
بامليكروبات املهندسة وراثيا ليجعل الحياة عىل كواكب أخرى 
أكث�ر مالءمة للعيش . فس�وف يحتاج هؤالء املس�توطنون 
الج�دد يف العالم النائ�ي إىل الغذاء والوق�ود واملأوى من أجل 
البقاء عىل قيد الحياة، لكن جلب إمدادات ضخمة من كوكب 

األرض هو أمر مكلف للغاية. 

عق�دت وكالة الفض�اء الروس�ية روسكوس�موس ووكالة 
الفضاء األمريكية ناس�ا مؤتمرا صحفيا مش�ركا ملناقشة 
خطط إط�الق بعثة أبحاث طويلة االم�د اىل محطة الفضاء 

الدولية يف عام ألفني وخمسة عرشة.

أعلن�ت رشك�ة جولدن س�بايك األمريكي�ة ،  التي أسس�ها 
تنفيذيون س�ابقون بوكالة الفضاء األمريكية ناس�ا ،  عن 
تخطيطها لتنظيم رحالت تجارية إىل القمر قبل نهاية العقد 
.ولفتت الرشكة إىل أنها تقدر تكلفة الرحلة إىل القمر والعودة 
لش�خصني ملدة يومني بمبلغ 1 .5 ملي�ار دوالر . .مؤكدة أن 
هذه التكلفة ال تمثل س�وى جزء من تكلفة برنامج رحالت 
القم�ر املماثل�ة الت�ي تديرها الحكوم�ة  . . حي�ث تخطط 
الرشك�ة لبي�ع الرحالت إىل ال�دول واألفراد وال�رشكات التي 

لديها أهداف وطموحات الستكشاف القمر . 

ناسا ترسل مسبارًا جديدًا 
للمريخ يف 2020

    اهلندسة البيولوجية توفر 
موارد أساسية لرواد الفضاء

      بعثة إىل حمطة الفضاء 
الدولية ملدة سنة ألول مرة

فضائية بعثات   -  space
رحالت جتارية للقمر 

بـ1 .5 مليار دوالر لشخصني 

www.almustakbalpaper.net

تؤكد دراس�ات األرص�اد الجوي أن االرتف�اع الحراري 
س�وف ي�ؤدي إىل تعاظ�م ح�دة وتك�رار العواص�ف 
الش�ديدة, وخصوصا تلك العواص�ف الرعدية العنيفة 
التي تح�دث يف بعض أنحاء الكرة األرضية بيئتنا التي 
نعيش فيها هي بيتنا الكبري.. وإن لم نحافظ عىل هذا 
البيت فلن نجد مكانا نعيش فيه .. ولألس�ف تس�ببنا 
بس�لوكياتنا الخاطئة يف العديد من املشكالت الخطرة 
.. التي إن لم نستطع تداركها وبرسعة فسنكون نحن 

أول الخارسين. 

ظاهرة االحتباس الحراري
االحتب�اس الح�راري هو ارتفاع يف املع�دالت الحرارية 
عاملي�ا ي�ؤدي إىل التغ�ريات املناخي�ة والبيئي�ة الت�ي 
نش�هدها يف أيامنا هذه. وقد تس�ارعت هذه املعدالت 
الحراري�ة يف االرتف�اع من�ذ بداي�ة الث�ورة الصناعية. 
ولنتمكن من فهم األس�باب الحقيقي�ة التي تؤدي إىل 
ه�ذا االرتفاع الحراري يجب علين�ا أن نعلم أن املحيط 
ال�ذي نحيا في�ه واملكون من الغ�ازات مثل النروجني 
واألكس�جني وثاني أكسيد الكربون باإلضافة إىل بخار 
امل�اء يملك تأثريا حاس�ما عىل ح�رارة الغالف الجوي 
للك�رة األرضية. وتقوم بعض تلك الغ�ازات مثل ثاني 
أكسيد الكربون وامليتان بامتصاص الحرارة, مخفضة 
بذلك كميات الحرارة التي يمكنها االنطالق إىل الفضاء 

خارج الغالف الجوي للكرة األرضية. 
وكلم�ا امتص الغ�الف الجوي الطاق�ة الحرارية كلما 
ارتفع�ت ح�رارة املحيطات وس�طح الك�رة األرضية 
بش�كل عام. ويس�مى هذا بفاعلية البيوت الخرضاء 

الذي بدونه يصبح متوسط حرارة الغالف الجوي 
للك�رة األرضي�ة أقل بثالثني درج�ة مئوية, 

مما يجع�ل الحياة غري ممكن�ة عليها. 
املوج�ودة يف  الغ�ازات  فامتص�اص 

الغالف الج�وي للح�رارة املنبعثة 
كنات�ج الح�راق أية م�ادة عىل 

الغ�الف  ويف  األرض  س�طح 
الج�وي ي�ؤدي إىل ارتفاع يف 
وق�د  الحراري�ة.  املع�دالت 
تراك�م غ�از ثاني أكس�يد 
الكرب�ون يف كوكب الزهرة 
ع�ىل س�بيل املث�ال إىل حد 
أدى إىل ارتف�اع يف الحرارة 
ال يمكن العيش يف وسطها 

ألي من الكائنات. 

كوارث الظروف المناخية
وق�د تعاظم�ت وتس�ارعت 

الكوارث الناجمة عن الظروف 
العالم.  املناخية والبيئية ح�ول 

ففي نف�س الوقت الذي بدأت فيه 
األنهار والجب�ال الجليدي�ة تذوب يف 

القطبني ومناطق أخرى, تنترش وتوسع 
مناطقه�ا األم�راض املعدي�ة مث�ل فريوس 

غرب النيل واملالري�ا واإليدز وجنون البقر وحمى 
الطيور وغريها. فهل لهذه الظواهر عالقة بالتغريات 
املناخي�ة؟ وهل نس�اهم نحن الب�رش يف صناعة هذه 
األحداث؟ وما هو دورنا يف ترسيع التقلبات املناخية؟ 
وم�اذا نس�تطيع فعل�ه لوقف الك�وارث املس�تقبلية 
القادمة؟ ففي الوقت الذي ال يستطيع أحد القول بأن 
عاصفة محددة س�ببها االحتباس الح�راري العاملي, 
فان هناك عالقة واضحة بني الحدثني. وتشكل الحرارة 
يف الغالف الجوي وقودا ألحوال جوية عاصفة. وتؤكد 
دراس�ات األرصاد الجوي أن االرتفاع الحراري س�وف 
ي�ؤدي إىل تعاظم ح�دة وتك�رار العواصف الش�ديدة, 
وخصوصا تلك العواصف الرعدية العنيفة التي تحدث 

يف بعض أنحاء الكرة األرضية. 
ويقوم االرتفاع الحراري يف املحيطات االستوائية 

بتغذية األعاصري والزوابع الشديدة, وكلما ارتفعت 
حرارة املحيطات كلما اشتدت وتكررت تلك األعاصري 
والزواب�ع املدمرة. وباإلضاف�ة إىل أن هناك عددا كبريا 
من العوامل املس�اهمة يف نش�وء األعاص�ري بظروفها 
الغامضة فإن تكرارها س�وف يتزاي�د نتيجة لالرتفاع 
الح�راري العاملي. علما ب�أن ارتفاع منس�وب البحار 
الناج�م حرصا عن االحتباس الحراري العاملي س�وف 
يفاقم مش�اكل الغمر الس�احيل الذي يش�كل الرضر 

األعظم من تأثريات هذه األعاصري. 

مختل�ف  م�ن  الخ�رضاء  البي����وت  غ�از  ويأت�ي 
العملي��ات الحياتية الطبيعية. فعىل سبيل املثال تقوم 
النباتات بتحويل ثاني أكس�يد الكربون إىل أكس�جني, 
مرجعة بذلك عمليات التنفس التي تس�مح لإلنس�ان 

والحيوان باستنشاق األكسجني وإطالق )زفري( 
ثاني أكسيد الكربون. 

وعىل نحو مماث�ل فان التعفنات التي تحدث 
امل�واد  املاش�ية والخ�ث )تفح�م  ألس�مدة 
النباتية( تطلق غاز امليتان. وتنتج مختلف 
النش�اطات البرشية أيضا غ�ازات البيوت 
الخ�رضاء. فمثال ينطلق غاز ثاني أكس�يد 
الكرب�ون عندم�ا نح�رق أي م�ن الوق�ود 
االحف�وري )النف�ط والغ�از الطب���يع�ي 
الطاق�ة  إلنت�اج  ش�ابهه(  وم�ا  والفح�م 
الكهربائية أو عندما نحرق البنزين واملازوت 
يف س�ياراتنا أو عندما نش�عل املواقد بأنواعها 
لطه�ي طعامنا. وينطلق غ�از امليتان من املواد 
املوجودة يف الربة. وقد تعاظمت هذه النشاطات 
كميات مختلف الغ�ازات يف الغالف الجوي. وأصبح 
تركيز ثاني أكس�يد الكربون يف الغ�الف الجوي للكرة 
األرضي�ة حاليا أعىل بحوايل 32 % مم�ا كان عليه قبل 
بداية الثورة الصناعية حوايل عام 1750, وأعىل من أي 
وقت م�ى منذ أربعمائة ألف ع�ام, وفقا للمعطيات 

العاملية. 
وق�د أك�د مختلف العلم�اء يف العالم أن ارتفاع نس�بة 
ثاني أكس�يد الكربون يف الغالف الج�وي الناجمة عن 
النش�اطات البرشية رافقه ارتفاع جوهري يف معدالت 

الحرارة العاملية. ويف ع�ام 2002 كان املعدل الحراري 
العامل�ي ثاني أعىل معدل بعد عام 1998, حيث س�جل 
ارتفاع�ا يف ه�ذا املعدل يس�اوي نصف درج�ة مئوية 
خ�الل العق�ود الثالثة املاضي�ة. وأظه�رت التحليالت 
العلمية للتقلبات املناخية خالل السنوات املاضية بأن 
مثل هذا التس�ارع يف ارتف�اع املع�دالت الحرارية غري 
طبيع�ي إىل حد كبري.وانه ملن ال�رضوري جدا أن نعلم 
بأن االحتباس الحراري يعني كل إنس�ان يف هذا العالم 
, ألن ارتفاع�ا يف املع�دالت الحراري�ة لبض�ع درج�ات 
مئوي�ة فقط قد يؤدي إىل ك�وارث مخيفة كما يحصل 
حالي�ا يف مختلف أنحاء العالم. ويمك�ن لهذا االرتفاع 
الح�راري إحداث تغيريات هائل�ة يف الظروف الحياتية 
لإلنس�ان وكذل�ك لإلمكاني�ات الطبيعية عىل س�طح 
الكرة األرضية لدعم الحياة البرشية. وقد ال يشعر بها 
البعض بش�كل مبارش, إال أن التغريات املناخية تؤذينا 
جميعا. فمثال قد يؤثر هذا عىل البعض بغالء املعيش�ة 
ألنهم س�يدفعون أكثر ثمنا للطع�ام, ألن الفيضانات 
يف مناط�ق والجفاف يف مناطق أخرى تؤثر س�لبا عىل 
املحاصي�ل الزراعية. وقد تعني ه�ذه التغريات ألناس 
آخرين خطر األمراض املعدية مثل املالريا التي تنترش 
برسع�ة أكرب يف ظ�روف االرتف�اع الح�راري واألجواء 
الرطبة. وهناك أيضا من يفقد منزله وكل أمالكه وقد 
يفق�د أهله أو يفقد نفس�ه عندما يتع�رض إىل كارثة 

طبيعية مثل تس�ونامي أو كاترينا وما ش�ابههما من 
الك�وارث الناجمة عن االحتباس الح�راري والتلوثات 
البيئية التي أصبحت التحتمل. ولذلك فان كل إنس�ان 
يف هذا العالم معرض لألذى من فعل الكوارث الناجمة 
ع�ن التغ�ريات املناخي�ة. إال أن أبن�اء ال�دول الفقرية 
س�وف يتأثرون بش�كل أكرب بكث�ري من أبن�اء الدول 
الغني�ة. ففي الدول الفق�رية تكون املن�ازل أقل أمانا 
إذا ماتعرض�ت لل�زالزل أو الفيضان�ات واألعاص�ري, 
وكذل�ك أنظمته�م الصحي�ة الضعيف�ة باإلضاف�ة إىل 
اقتصادهم الهزي�ل واعتمادهم الكب�ري عىل املنتجات 
الزراعية التي تخربها بش�كل كامل تلك الكوارث. وقد 
تعاظمت الكوارث الناجمة ع�ن الزالزل واألعاصري يف 
أيامنا هذه وقت�ل فيها مئات اآلالف يف مناطق عديدة 
من أنحاء العالم مثل ما حدث يف جنوب أس�يا وجنوب 
الصني ووس�ط أمريكا وأخرها ما حص�ل يف الواليات 
املتحدة األمريكي�ة – كاترينا. وهناك منظمات عاملية 
عديدة تقوم بدراس�ة التغريات املناخية والبيئية حول 
العالم, مثل منظمة األرص�اد العاملية والهيئة العاملية 
للتغ�ريات املناخي�ة واألكاديمي�ة الوطني�ة للعلوم يف 
الواليات املتح�دة األمريكية وغريها. وق�د اتفقت كل 
ه�ذه املنظم�ات ع�ىل أن االحتباس الحراري س�ببته 

النشاطات البرشية ولم يأتي بشكل طبيعي. 

الح�رارة ح�وايلْ 460 ع�ىل كوك�ب الزهرة، 
واملركبات الفضائية التي أرس�لت لدراس�ة 
طبيعة هذا الكوكب لم تستطع إال أن تذوب 
بع�د هبوطها علي�ه ، فهو الكوك�ب األكثر 

سخونة يف نظامنا الشميس.
ولك�ن وفق�ا لنتائ�ج جدي�دة أخ�ذت م�ن 
مسبار "فينوس اكس�ربيس"، الذي قامت 
وكالة الفضاء األوربية إيسا ESA بإطالقه 
ع�ام 2005، تب�ني وجود مناط�ق باردة يف 
الطبقات العليا من الغالف الجوي للكوكب 
تصل إىل ما يقاربْ 175 ، وتبلغ سماكة هذا 
الغالف عموم�ا حوايل 125كم، ومن املمكن 
أن تكون ه�ذه الحرارة ب�اردة ومنخفضة 
بش�كل يكف�ي لتجميد غ�از ثاني أكس�يد 
الكرب�ون ، وه�ذا يعن�ي ان ه�ذه املنطقة 

شديدة الربودة بشكل غريب. 
وإضافة لذلك فعىل ما يبدو أن هذه الطبقة 
الغريب�ة ال�ربودة تتأثر أيضا بف�رة انتقال 
الكوكب بني الليل والنهار، واليشء املشوق يف 

هذا االكتشاف أن العلماء قاموا باستخدام 
الغالف الج�وي كمصفاة لرش�يح وفلرة 
ضوء الشمس للكش�ف عن تركيز جزيئات 
غاز ثاني أكس�يد الكربون ع�ىل ارتفاعات 
مختلفة من س�طح الكوك�ب ، وعىل طول 

الخط الفاصل بني جانبيه. 
وق�ال العالم ارن�و مايو: "يج�ب أن تكون 
سحب غاز ثاني أكس�يد الكربون الجليدية 
الصغ�رية أو جزيئات الثل�ج املتناثرة هناك 
عاكس�ا جيدا ألش�عة الش�مس، ولربما أن 
وجودها يجعل ضوء الش�مس أكثر إرشاقا 
مم�ا هو يف طبقات الجو العادية ألي غالف 

جوي آخر".
ويقول هاكانسيفيدهام ، وهو أحد العلماء 
كوك�ب  لدراس�ة  امل�رشوع  يف  املش�اركني 
الزه�رة: "إن هذا االكتش�اف واالس�تنتاج 
جديد جدا، ولذلك فنحن ما زلنا بحاجة اكثر 
للتفكري يف فهم النتائج املرتبة عليه ، ولكن 

لهذا االكتشاف الجديد نكهة خاصة".

ناس�ا مارش�ال لرح�الت 
 ،CenterFriday الفضاء 
من�ذ   :2012 ديس�مرب   7
 7 ي�وم  عام�ا،  أربع�ني 
ديس�مرب، 2012، مهم�ة 
النهائي تحمل رواد  ناسا 
فضاء اىل القمر ابولو 17، 
أطلق�ت من قاع�دة كيب 
كانافريال بوالية فلوريدا. 
يتأل�ف الطاقم م�ن قائد 
البعثة كرينان A. يوجني، 
تجريبي�ة  ح�دة  القم�ر 
 ،.H ش�ميت  هاريس�ون 
وحدة  الرائ�دة  والقي�ادة 

 ..E رونالد ايفانز
مركبة القمرية املتجولني 
 £  257 جم�ع  يف  س�اعد 
)117 كجم( من العينات 
القمرية. وخلصت البعثة 

يف 19 ديسمرب 1972.

ن�رشت صحيف�ة بريطانية صوراً ملخب�أ األمان 
 ،Apollo11 الخاص بالسفينة الفضائية األشهر
التي أن�زلت أول إنس�ان عىل سطح القمر،وقد 
بن�ي املخب�أ داخ�ل الس�فينة لحماي�ة 
طاقمه�ا م�ن كارث�ة أو انفج�ار 

مفاجئ قد يحدث لها.
مساحة املخبأ 12 مراً مربعاً 
االنطالق،  منص�ة  أس�فل 
ويتم الوص�ول إليه عن 
ين�زلق  عم�ود  طريق 
الفضاء،  علي�ه رواد 
وتحمل الغرفة 
رج���الً،   20

وبابها حديدي بسمك 6 بوصات يستطيع تحمل أي انفجار قوي.
وتحتوي الغرفة أيضاً عىل 20 مقعداً ضخماً ووثرياً ليجلس عليه طاقم 
الس�فينة مع وضع ح�زام األمان، إىل جانب الكثري م�ن معدات اإلنقاذ 
واألمان، مثل بطانية تقي من النار وأجهزة للتنفس، كما يوجد حمام. 
جدار الغرف�ة املصقول يحمل جداول ترش�د رواد الفضاء إىل تعليمات 
الس�المة، ومتى يس�تخدمون األجهزة املتواجدة، وق�د بنيت الغرفة يف 
األصل لتستضيف طاقم الس�فينة الذي يعمل بجزئها األسفل، ولكنها 
اعت�ربت كمخب�أ للطوارئ.الجدير بالذكر أن الس�فينة Apollo11 هي 

)نيل األوىل التي تضع إنس�ان فوق س�طح  الق����م�ر 
أرمسرونغ( يف عام 1969.

كل ش�هر يمر قمر األرض ع�رب مراحل، هو يف تحول 
مستمر من القمر الجديد إىل القمر البدر والعودة مرة 
أخ�رى. أقمار كام�ل تحدث كل ثالث�ني يوما أو نحو 
ذلك بينم�ا يتحرك القمر إىل جان�ب األرض مبارشة، 
والت�ي تعكس أش�عة الش�مس قبالة الوج�ه كامال 

ويبدو وكأنه قرص دائري رائع.
آلالف السنني ، استخدمت البرش حركة القمر لتعقب 
عام يمر والج�داول الزمنية املح�ددة للصيد وزراعة 
وحص�اد. الثقاف�ات القديمة يف جمي�ع أنحاء العالم 
ونظرا لهذه األسماء الكاملة أقمار استنادا إىل سلوك 

النبات�ات والحيوان�ات، أو الطقس خالل ذلك 
الشهر.

كانون الثاني : القمر الذئب
اسماه األمريكيون األصليون واألوروبيون يف 
القرون الوسطى بقمر كانون الثاني الكامل 
بعد ع�واء الذئاب الباكي�ة الجائعة عىل ندرة 
املواد الغذائية منتصف الشتاء. أسماء أخرى 
لهذا الشهر القمر الكامل تشمل القمر القديم 

والقمر الجليد.
شباط: قمر الثلج

الب�اردة عادة ، والطقس الثلجي من ش�باط 
يف أمريكا الشمالية القمر الكامل القمر اسم 
الثلوج. هناك أس�ماء أخرى ش�ائعة وتشمل 

العواصف والقمر لقمر الجوع.
آذار: دودة القمر

ودع�ا الهن�ود هذا القم�ر الكام�ل األخري من 
الش�تاء القمر دودة بعد مسارات الدودة التي 
من شأنها أن تظهر يف األرض تحسنت حديثا. 
أس�ماء أخرى تش�مل عفيف القم�ر ، القمر 
امل�وت ، قرشة القم�ر )يف إش�ارة إىل الثلوج 
التي س�تصبح ياب�س كما تحس�نت خالل 
النهار ، وجمدت يف الليل( ، وس�اب القمر ، 

بعد االستفادة من أشجار القيقب.
نيسان: القمر الوردي

يس�ميه االمريكي�ون األصليون يف امريكا الش�مالية 
القمر الكامل- أبريل القمر الوردي نسبة اىل نوع من 
الزهور الربية التي تتفتح يف وقت مبكر . يف الثقافات 
األخرى ، وهذا ما يسمى القمر القمر تنبت العشب ، 

والقمر البيض ، والقمر األسماك.

أيار: زهرة القمر
إعطاء القمر الكامل اس�م زهرة القمر يف العديد من 
الثقافات بس�بب ازهار مايو الوفرية. أس�ماء أخرى 
تش�مل القم�ر ه�ري ، القمر زراع�ة ال�ذرة والحليب 

والقمر.
حزيران: القمر الفراولة

يف أمريكا الشمالية ، وحصاد الفراولة يف يونيو القمر 
يعطي هذا الشهر الكامل اسمها. ووصف األوروبيني 
عليه ارتفع القمر ، يف حني أن الثقافات األخرى أطلق 

عليها اسم القمر الساخن لبداية حرارة الصيف.

buck تموز: القمر
ذكر األي�ل ، التي تنمو قرونها كل س�نة ، تبدأ تنمو 

عليه�ا يف تموز، ومن هنا جاءت تس�ميته األمريكية 
األصلية ليوليو القمر الكامل. أس�ماء أخرى تش�مل 

القم�ر الرع�د ، للعواصف الش�هر يف الصيف كثرية ، 
والقمر القش ، والقش بعد الحصاد يوليو.

آب: القمر سمك الحفش
دع�ا القبائل الش�مالية األمريكية القمر أغس�طس 
الكامل القمر صيد س�مك الحفش منذ األنواع وفرية 
خ�الل هذا الش�هر. كم�ا انه�ا كانت تس�مى القمر 

ال�ذرة الخ�رضاء ، والحبوب القم�ر ، والقمر األحمر 
لون�ا محمرا وعادة ما يس�تغرق يف الضباب يف فصل 

الصيف.
أيلول: حصاد القمر

القمر أكثر دراية باسمه ، والقمر يف سبتمرب الحصاد 
يش�ري إىل هذا الوقت من الع�ام بعد االعتدال الخريف 

عندما تجمع املحاصيل. كما يش�ري إىل ظهور القمر 
مرشق وخاص�ة ارتفاعه يف وقت مبكر ، والتي تتيح 
مواصل�ة حص�اد املزارع�ني يف الليل. أس�ماء أخرى 

تشمل القمر الذرة والشعري القمر.
ترشين االول : القمر الصيد

القم�ر األول بع�د القمر 

الحصاد القمر الصيد ، واس�مه حتى الشهر املفضل 
ملط�اردة الغزالن والثعالب الصيف مس�من غري قادر 
ع�ىل االختب�اء يف الحق�ول اآلن العارية. مث�ل القمر 
الحص�اد، والقم�ر الصيد ه�و أيضا م�رشق للغاية 
الفرص�ة  وإعط�اء   ، الس�ماء  يف  وطويل�ة 
للصيادين لساق الفريسة ليال. أسماء 
أخرى تشمل السفر والقمر القمر 

العشب املوت.
ترشين الثاني: القمر سمور

هناك خ�الف ح�ول أصل 
يف ترشين الثاني س�مور 
القم�ر. ويق�ول  اس�م 
البع�ض إنها تأتي من 
الفخاخ  وضع  الهنود 
للس�مور خ�الل هذا 
الش�هر ، يف ح�ني أن 
إن  يقول�ون  آخري�ن 
يأتي من نشاط  اسم 
كثي�ف م�ن القنادس 
بناء الس�دود الش�تاء. 
اس�م آخ�ر ه�و القم�ر 

الصقيع.
كانون األول: القمر الباردة

الش�تاء الق�ادم حص�ل م�ن 
القمر ديسمرب الكامل اسم القمر 
الباردة. أس�ماء أخرى تش�مل القمر 

ليلة طويلة والقمر البلوط.
القمر األزرق

كل ع�ام ، والقم�ر يكم�ل دورته ح�ول النهاية قبل 
11 يوم�ا من انه�اء األرض دورانها حول الش�مس. 
يف ه�ذه األي�ام تضاف ، وكل عام�ني ونصف أو نحو 
ذل�ك ، هناك إضافي�ة القمر الكامل، ودع�ا اىل القمر 
األزرق. أص�ل مصطل�ح غري مؤك�د ، وتعريف دقيق 
له�ا قد تغريت عىل مر الس�نني. ويش�يع اس�تخدام 
ه�ذا املصطلح اليوم لوصف القمر الكامل الثاني من 
الش�هر التقويم ، لكنها كانت يف األصل االس�م الذي 
يطلق عىل القمر الكاملة الثالثة للموسم تحتوي عىل 

أربعة أقمار كامل.

 العدد )399( االثنني 10 كانون االول  2012

كوكب الزهرة يبني مصيفًا له! 

ناسا ورحالت 
الفضاء

خمبأ أول سفينة تصعد بإنسان للقمر

القـــمـــر أسمـــاء ومـــراحـــل
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 العدد )399(  االثنني  10  كانون االول  2012

دفاعًا عن الشاعرية واخليال 
غابرييل غار�شيا ماركيز

 يف العام املايض أنذر أستاذ األدب ابنة صديٍق يل بأّن 
امتحان نهاية العام س�يكون حول روايتي )مائة عام 
من العزلة(، فارتعدت فرائص الفتاة من الخوف، ولها 
الح�ّق يف ذلك: ليس فقط ألّنها لم تق�رأ الكتاب، وإّنما 
أيض�اً مل�ا كان عليها تحضريه م�ن مواد أكث�ر جدِّية 
من ق�راءة الرواية. وكان من حس�ن حّظها أن والدها 
صاحب ثقافة واس�عة يف األدب، ومالك فطرة شاعرّية 
ن�ادرة. فما كان منه إالّ أن أخضع ابنته لتحضري قاٍس 
ورسيع س�مح لها أن تتقدَّم لالمتحان بمعارف تفوق 
معارف أس�تاذها نفسه. ويف االمتحان، فوجئت الفتاة 
باألس�تاذ يسألها عن معنى َقلِْب حرٍف يف كتابة عنوان 
الرواية عىل الغالف، وكان يقصد بالطبع طبعًة محددًة 
م�ن طبع�ات الرواية هي تل�ك التي ص�درت يف مدينة 
)بوينس آيرس(، والتي شاء مصّمم غالفها قلَب بعض 
أحرفه�ا. وطبعاً ه�ذا حقٌّ مرشوع للفّن�ان. أّما الفتاة 
املسكينة فلم تعرف رّداً لهذا السؤال العويص. وعندما 
طرحت الس�ؤال نفسه عىل )بيس�انت روُخو( مصمم 

الغالف، وقف ذاهالً، عاجزاً عن تعليل فكرته تلك.
 وم�ع مطل�ع هذا الع�ام خضع ابن�ي )غونزاليث( 
المتح�ان قب�ول يف لندن. وكان بني أس�ئلة مادة األدب 
س�ؤال ح�ول رم�ز )الدي�ك( يف قّصت�ي: )لي�س ل�دى 
الكولوني�ل من يكاتبه(. وعىل الرغم من أن ابني يعرف 
جّيداً أس�لوبي يف الكتابة، لم يس�تطع مقاومة الرغبة 
يف االستهزاء من هذا الحكيم الدهقان صاحب السؤال 
فأج�اب: "إّنه الديك ذو البيضة الذهبي�ة". وُقّيض لنا 
أن عرفنا بعد زمن أن الطالب الحائز عىل أفضل تقدير 
كان ذاك الذي أجاب )كما س�بق لألس�تاذ أن حش�ا يف 
رأس�ه( أن الديك هو مثال القّوة الش�عبية املْضُطهدة. 
وطبعاً كانت س�عادتي بحس�ن طالعي الس�يايس بال 
ح�دود ألنَّ النهاية التي كنت أتصّوره�ا للقصة – قبل 
أن أغرّيها لتصبح ما هي عليه اآلن – كانت تقتيض أن 
يقوم الكولونيل بقصم رقبة ديكه ليصنع منه حس�اًء 

ساخناً.
 منذ أعوام وأنا أجمع هذه الدرر النفيسة التي يقوم 

أساتذة األدب بتضليل أفكار طالّبهم بها. فهناك، مثالً، 
أس�تاذ يقول لطالّبه إن الجدَّة القاسية الرشهة التي 
ل )إيرينديرا( الساذجة لتفيها َدْيَنها، هي رمّز  تس�تغِّ
للرأس�مالية الجشعة، وهناك أس�تاذ آخر كاثوليكي 
يؤّكد أن صعود )ريميديوس( الجميلة إىل الس�ماء لم 
يكن س�وى اقتباس ش�اعري لصعود العذراء، وهناك 
أس�تاذ قّدم محارضًة كاملة ع�ن )هريبري( الذي يقوم 
يف واح�دة من قصيص بحّل مش�اكل الناس من حوله، 
وبتوزي�ع األم�وال بس�خاء ليس�تخلص يف النهاية أن 
هذه ال)هريبري( ليس إالّ صورة تش�بيهية لله، وهناك 
ناق�دان من مدينة )برش�لونة( فاجآني باكتش�افهما 
أن بني�ة روايتي )خري�ف البطريرك( ه�ي نفس بنية 
الكونرشت�و الثالث آللة البيانو ل)بيل�ال بارتوك(. وقد 
رسرت جداً بهذا االكتش�اف ألّني معج�ب ب)بارتوك( 
وبه�ذا الكونرشت�و تحدي�داً، لكنني لم أفهم بع�د ِكْنَه 
التماثل الذي وجده هذان الناقدان بني العملني. وهناك 
أيضاً اس�تاذ يف كلّية اآلداب يف مدينة )هافانا( انتهى يف 
محارضات�ه الطويلة عن تحليل عم�ي )مائة عام من 
العزل�ة( إىل نتيج�ة مفادها أنَّ هذا العم�ل ال يقدِّم أيَّ 

..... حلٍّ
 كلُّ هذا يدفعني لالقتناع بأن َهوَس التفسري هو يف 
النهاية شكل من أش�كال التوّهم التي غالباً ما تفيض 
إىل الغباء.  ال ش�ك أّني قارئ س�اذج حّتى ال أرى يف ما 
يقوله الروائيون غري ما يقولونه. فعندما يقول )فرانز 
كاف�كا( أنَّ )غريغوار س�امزا( أف�اق ذات صباح ليجد 
نفسه ممسوخاً عىل شكل حرشة هائلة، ال يبدو يل أنه 
أراد أن يرم�ز بذلك إىل يشء آخ�ر، وكل مايثريني حّتى 
اليوم هو الشكل الذي كانت عليه تلك الحرشة الغريبة. 
إّن�ي أومن بأن�ه ُوِج�َد – حقيقًة – زمٌن عرف بس�اط 
الري�ح، وع�رف عفاريتاً مس�جونًة يف قماق�م، وأومن 
حّق�اً أّن حم�ارة – بلعام – قد تكلم�ت – كما يرد ذلك 

يف اإلنجيل – وجلَّ ما آس�ف له أننا ال نحتفظ بتسجيٍل 
لصوتها، وأومن حقاً أن )يوش�ع( هدم أس�وار مدينة 
)أريحا( بقوّة ص�وت األبواق، ويحزنني أّننا ال نحتفظ 
بنوطة هذه املوسيقى الهّدامة، وأومن أخرياً أن املوظف 
)فيدري�ريا( – الذي يرد عند رسفانتس – كان حّقاً من 
الزجاج كما كان يتخيله أثناء جنونه، وأومن بحقيقِة 

ف�رح )غارغانتويا( وه�و يبول فوق 
كاتدرائي�ات باري�س. ب�ل وأكثر من 
هذا أومن أن خوارق مشابهة تحدث 

يف عاملنا هذا كّل يوم. وأننا، إن ال نراها 
فإنم�ا عاقبة ذلك تقع ع�ىل العقالنية 
الظالمي�ة التي أدخلها الفاس�دون من 

األساتذة يف عقولنا.
ن كث�رياً من االح�رام، ومن   إن�ي أكِّ
املحب�ة لعم�ل املدّرس�ني، لكّنن�ي أتأل�م 
لرؤيته�م يتحول�ون إىل ضحاي�ا ألنظمة 
تعليٍم تقودهم إىل النطق بالحماقات. إّنني 
لن أنىس ما حييت اس�تاذتي التي علمتني 

الق�راءة وأنا يف الخامس�ة م�ن عمري فقد 
كانت فت�اة جميلة وعامل�ة ال تّدعي مطلقاً 
معرفَة ما ال تس�تطيع معرفت�ه. وفوق هذا 
كانت فتّية لدرج�ِة أنها أصبحت، مع الزمن، 
أصغر مّني. وما زالت تس�حرني تلك القصائد 
األوىل التي كانت تقرؤه�ا لنا يف الصف. وأذكر 
أيضاً بامتناٍن مماثٍل اس�تاذ األدب يف املدرس�ة 
الثانوية، وكان رجالً متواضعاً وحذراً، استطاع 

أن يقودن�ا يف متاهات الجميل من األدب دون أن 
يش�ّوه ذاك الجمال برشوحاته وتفسرياته. وقد 
س�محت ه�ذه الطريق�ة لنا – نح�ن طالبه – أن 
نس�اهم بحرِّي�ٍة بابداعنا الخ�اص يف تلك املعجزة 

املسماة: الشعر.

 وختام�اً ! ال بد برأي�ي من امله�ارة يف التدريس، إذ 
ال يج�ب عىل درس األدب أن يك�ون أكثر من دليٍل جّيد 
للق�راءات، أّما من يّدعي غري ذلك، فاعلموا أنه لن يفيد 

إالّ يف لجم شاعرية األطفال.

�شتيفن بلو�شتون/ امريكا
ترجمة حيدر الكعبي

كالوَْشِم تتناسل الزخارف املعقودة عىل يدْي ورسغْي ،
داة العليا اىل الفاصل الوسطّي. حني أربط خيوط السَّ

أحياناً أجلس قرب النول األفقّي،
داَة السفىل،  واملِْنَصُب الثالثيُّ فوق رأيس، فأرفع السَّ

وأُمرُِّر الُلْحمَة من األسفل، من وشيعٍة يف يدي.
وأحياناً أجلس قرب النول العمودّي، بني عوارَض متقاطعة

وأعمدٍة واقفة، فأَْنرُشُ الرسوَم وأواصل العمل.
ففي الرسوم تصاميُم أهتدي بها لَعْقِد الخيوط.

يف املايض، كنت أجلس يف مشغٍل بني صفوٍف من العامالت،
والحائكُة األقدم ُترْشف عىل تغيري األلوان.

واليوم أصبح النسيج عمالً آلياً،
اليوم حتى الرجال والصبيان، حتى العمال العاديون،

ينسجون يف الورشات عىل أنواٍل لم يصنعوها،
ويحوكون أنسجًة لم يغزلوا خيوطها.

أما أنا فأعمل يف الظالم، يف غرفة داخل بيتي، 
ال حاجَة بي اىل الضوء، إال ما يكفي لرؤية الخيوط

والخطاطيِف واألمشاِط املعدنيِة والجزازاِت عند قدمّي.
أشعر هنا كأنني داخل ِخباٍء مغويلّ،

ر األغاني التي تعلمُتها من أمي وجدتي، أتذكَّ
أياَم كانت سجاجيدنا تمتد وتتسع كاإليقاعات املتناغمة، 

وكمهور العرائس الجميالت يف حقوٍل ال حدَّ لنورها.
وحني يكثر عدُد الُعَقد، رغم أنه يبقى هو هو،

تفيض الزخارف وتتقدم صفوفاً نحو الحافات.
ط، فحني أغرق يف العمل ومع حريص عىل اّتباع املخطَّ
تتضاءل قيمة التفاصيل، فتتماسك طبقات النسيج

وتزداد ِغلظًة فكأنها الهواء املجدول،
فرتفع من النول نحو شعاٍع غامٍر 

يخرق ِصْبغاِت الُفوَّة، ويتخطى نقاوَة الحرير،
ويتجاوز َطَفَح الذهب عىل السطح، ويسبق خيوَط الفضة.

وحني يحدث هذا، ُيْفلت قلبي مني
مثل قلب عروٍس شابة، ويحلِّق فوقي،

يف الفضاء الذي َيْفِصل رأس زوجي عن النجوم.
وهذا أيضاً تعلمُته حني كنت فتاة،

أتدرب عىل الطرق املختلفة لَعْقِد الحوايش.
وألنني سمعت قصصاً كثرية عن سجاجيد القصور القديمة

فقد تعلمت أيضاً أن الُعَقَد عيون
وأن العني، إذ تبعد نفس البعد عن كل عقدة،

البد لها أن تهيَم كعريشة العنب، وأن تنعكَس وتتضاعَف
وتتوغَل يف حقوٍل أكثَر ثراًء من أحواض 

الزهور يف الحدائق    الحقيقية،
فأروُح أْجَمُع وأفّرق، وأربط وأَْقسم،

حتى ال تعوَد ثمة نهايٌة لهذا التيه،
ومع كل نقشٍة من النقوش

تتفتح طيات من زنابِق املاء والجوري والطواويس والرسو،
حتى ينتهي التطواف بتطهريي، مثلما 

يتطهر املصي بالرمل بَدَل املاء.
ومع ذلك فها هو الخواء يتسلل اىل قلبي.

كانت بناُت بناتي قد أبقينني حية.
ولكنهن اآلن يعشن يف املدن بني الغرباء

وقد أمىس نسيُجهن بضاعًة كاسدة،
ْعَن بتعلِم مهٍن أخرى. أما بناُتهن فرَشَ

وهناك، يف مسجد أردبيل،
مازالِت النقشُة الذهبيُة الكربى لوردِة الشمس، 

تحتل قلب السجادة العظيمة، 
وحولها يتحلق ستَة عرَش قرطاً يف هيئة اللوز،

تصدر عن أربعة ينابيَع للوتس،
هي عيون املياه املقدسة املغمورة بالضوء،

ثم تنترش فوق حقوٍل رماديَّة الزرقة.
فيما تمتد عروق األرض الالمحدودة ذاهبة اىل كل مكان،

ويظل العالم حياً كاألصابع التي َتْعِقُده
وكصوت الحائكة وهي تثرثر وتغني

وكالتحديق يف عيني فتاٍة مصغية.

صانعة السجاد
ص�در حديًثا ع�ن املركز القوم�ي للرجمة يف 
مرص النس�خة العربية من رواية "الذرة الرفيعة 
الحم�راء" الحائزة عىل جائزة نوب�ل لآلداب لعام 
2012 تألي�ف الكات�ب مواي�ان ترجم�ة الدكتور 
حسانني فهمي، وهي أول ترجمة بالعربية تصدر 

للكاتب. 
أش�ار د.خ�ريي دومة امل�رشف عىل سلس�لة 
اإلبداع القص�يص إىل أن "ال�ذرة الرفيعة الحمراء 
ه�ي رواية الص�ني بامتياز.. طف�ٌل صينيٌّ كبري، 
يس�تعيد بوع�ي وحن�ني، لقط�ات م�ن "تاري�خ 

عائلت�ه"يف قرية دونغ بي بمدين�ة قاو مي، وهي 
قرية املؤلف.. يس�تعيد الطف�ل حكايات عن األب 
واألم والج�د والج�دة وزوج�ة الجد.. وم�ا أحاط 
بعاملهم من أساطري، خالل مقاومة الغزو الياباني 

للصني يف ثالثينيات القرن العرشين..
 وم�ن ه�ذه النت�ف والحكاي�ات، تتأل�ف لدى 
الق�ارئ يف النهاية لوحٌة ملحميٌة واس�عٌة للصني 
والصيني�ني، بتقاليدهم وعاداته�م الغرائبية، ويف 
خلفي�ة كل ذل�ك تتبدَّى طبيع�ٌة خاص�ٌة، بنباتها 
وحيوانها وإنس�انها.  ترس�م الرواية عاملًا صينيًّا 

واقعيًّا، لكنه يف الوقت نفس�ه يقرب من أن يكون 
غرائبيًّ�ا، أهم م�ا يميزه هو ذل�ك الطابع البدائي 
املرع�ب، القائ�م ع�ىل القت�ل بس�هولة والتعذيب 
وقط�ع الطريق، وهذا التم�ازج املهول الذي يصل 
إىل حد التطاب�ق بني البرش والحيوان�ات والطيور 
والنبات وكل مظاه�ر الطبيعة، إنها قرية صينية 
صنعته�ا ذكريات موا يان الت�ي أراد أن يكتب لها 
الخل�ود، وصنعه�ا خيال�ه بالطبع، كم�ا صنعها 
وعيه الس�يايس واأليديولوجي الحارض بقوة وراء 

كثري من مشاهد الرواية.

حممد خري
أمس�كت بيدها حت�ى تجاوزنا زح�ام الطلبة 
ووقفنا بج�وار باب الكلية، قلت له�ا كالًما كثريًا 
ال أذك�ره، رضب�ت الكثري م�ن األمثل�ة وبالغت 
ىف بع�ض املش�اعر وقطع�ت وع�وًدا صبيانية، 
والحظت أن ش�اًبا جالًس�ا عىل الرصيف ينظر 
ىل مبتس�ًما وه�و يهز برأس�ه بمعن�ى أننى- 
بالتأكيد- أردد األس�طوانة املعتادة، ولم تكن 
ل�دى أس�طوانات وال تج�ارب، وكان الكالم 
ال�ذى يب�دو مع�اًدا يخ�رج من�ى ألول مرة، 
لكنن�ى أيًضا ل�م يكن لدى نية االس�تمرار، 
واليوم انته�ت االمتحانات والبد ىل أن أعود 
إىل مدينتى البعي�دة، وكانت واقفة أمامى 
بجسدها الصغري ووجهها املندهش، تهز 
برأس�ها فتبدو كأنها تصدقنى، وّدعتها 
ثم التفّت إىل حيث الش�اب املبتسم فلم 
أج�د أح�ًدا، وش�عرت بخ�وف طفيف 

مالبث أن أطاح به الحر والزحام.
ىف مي�دان املحطة بدأت الش�مس 
تمي�ل للمغي�ب، حاول�ت أن ألح�ق 
بمكان ىف أى س�يارة أج�رة متجهة 
إىل مدينتنا الصغرية، لم أجد واحدة 
ووج�دت خلًق�ا كثريي�ن وطلب�ة 
جامعيني ينتظ�رون مثىل، قّدرت 
أن االنتظار ق�د يطول، وعّضنى 
القليلة  الجوع، عددت جنيهاتى 

فوجدتها تس�مح ببعض السندوتشات، وما لبثت أن 
ملحت عربة لبيع الكبدة ىف

الطرف البعيد من امليدان.
العربة تعامدت عىل فتحة ضيقة جدا بني بنايتني متالصقتني امتدت بينهما الفتات تهنئ الشعب بنجاة الرئيس من محاولة 
اغتيال خارج البالد، أسفل الالفتات وضع البائع داخل الفتحة عدة كراس صغرية، سحب كرسًيا فجلست بالداخل وحيًدا وإذا 
بى انقطعت تماًما عن امليدان، طلبت عدًدا من األرغفة، فبدأ يقلب الكبدة والس�جق ليتصاعد منهما البخار، وبالس�كني الكبري 
يقطع األرغفة أنصاًفا متس�اوية ويناولنى، "مس�افر؟"، س�ألنى فأجبت باإليجاب، عرف منى اس�م مدينتى ونوع دراس�تى 
والس�نة التى أدرس بها، يتحدث ويتحدث بمخارج ألفاظ مشوهة أفهمها بصعوبة، بني لحظة وأخرى يمّسد شاربه بالسّكني 
ويعود لتقطيع األرغفة، وال يتوقف عن تقديم مزيد من السندويتشات ىل، أقنعت نفىس أننى كنت أكثر جوًعا مما ظننت فأكلت 

عدًدا أكرب مما طلبت، انتهيت ونهضت ألدفع حسابى وأمىش، "عرشة جنيهات" قال:
"ك�م؟" س�ألت مصدوًما، وكن�ت قّدرت ماال يزيد عىل نصف ذل�ك، لم تتغري نظرة البائع والحظ�ت ألول مرة ندوب وجهه، 
"عرشة جنيهات؟" سألت مستنكرًا والتّفت أبحث عن حكم ولم يكن باملكان غرينا، نادى البائع فجاء شاب آخر يشبهه ويؤيد 

موقفه "شوف كيلو الكبدة بكام يا كابتن"، قالها الشاب اآلخر الذى سّد املدخل مسدًدا ىل نفس نظرة البائع الحجرية.
ىف املي�دان كان اللي�ل قد هبط، وكانت أكثر من س�يارة تنادى الركاب، أحد املنادين دفعنى دفًعا داخل س�يارة ولكنى نزلت 

منها، وقدرت أن ما تبقى معى لن يكفى سوى لتذكرة األتوبيس الذى ستقوم رحلته األخرية بعد حواىل ساعتني.
محطة األتوبيس ازدحمت برجال ىف جالبيب زرقاء ونس�وة ملفحات بالس�واد، جلس�ت عىل الرصيف وس�ط روائح املش 
والبي�ض والعرق، ورأيت من بعيد ش�خًصا يش�به الش�اب الذى كان يبتس�م لكالمى عن�د الكلية، فأش�حت بوجهى وانحنيت 

متظاهرًا بربط حذائى.

 متابعة: يو�شف يلدا
تصدر إيزابيل الليندي خالل األسابيع املقبلة كتابها الجديد 
"آمور – حب"، يحتوي عىل مناخاٍت رومانس�ية وإيروتيكية، 
تل�ك املتناثرة بني ثنايا صفحات رواياته�ا وقصصها.    تقول 
الكاتب�ة والروائي�ة التش�يلية إيزابي�ل اللين�دي، الت�ي أكملت 
عامها الس�بعني، أن اإلثارة الجنسية بالنس�بة إليها " ال تزال 
مص�در ف�رح عظيم"، حت�ى أنها ق�ررت نرش مخت�ارات من 
أفض�ل نصوصه�ا يف الحب. وتضيف "س�وف أس�تمر يف ذلك 
حتى أموت، وأنا جد فخورة بعمي"، يف إش�ارة منها إىل كتابها 
الجديد "حب"، الذي من املتوقع ظهوره يف األس�واق التشيلية 
يف بحر األس�ابيع القادمة، حيث س�يضمُّ أجمل مشاهد الحب 

التي صّورتها يف رواياتها وقصصها. 
 وكان ن�ارش كتب اللين�دي األملاني إق�رح عليها الفكرة، 
وعىل الفور تحّمس�ت للم�رشوع. ولم تكلفه�ا مهمة إختيار 
النص�وص كثرياً، نظراً ألنها تعش�ق "كتابة مش�اهد الحب"، 
حيث تمكنت من العثور عليها برسعة، دون الحاجة إىل قراءة 
كل كتاب.  والبعض من هذه الش�ظايا، كانت الكاتبة نفسها 
مصدر اإللهام الرئييس لها عرب تجاربها العاطفية الشخصية 
أو التجارب املعروفة منها، رغم أنها أعادت صياغتها من أجل 
هذه املناس�بة.  قض�ت إيزابيل الليندي حياته�ا يف الحب، وال 
تتذكر مرحلة من حياتها وقد خلت منه، لذا، يجد الحب طريقه 
إىل أدبه�ا بيرس.  تتحدث الليندي بروح تّتس�م باملرح "أعرف 
أنني مثرية جنسّياً رغم كرب سني، و لو لم أكن أحادية الزواج، 

لكنت إلتحقت بجماعة وعش�ت معها حي�اة مليئة باملغامرات 
العاطفية. ومن حس�ن الحظ لدي ميزة الكتابة، التي تمنحني 
حرية ممارس�ة جميع املغامرات مع ش�خصياتي، تلك التي ال 

أستطيع تحقيقها عىل أرض الواقع".
 وتتذك�ر مؤلف�ة "بي�ت األرواح" يف مقدم�ة كتابه�ا كيف 
إكتش�فت الجنس عندما كانت صغ�رية، والبعض من تجاربها 
العاطفية التي عاش�تها خ�الل حياتها، إذ تق�وم بنثر روحها 
املفعم�ة باملرح الرائع يف كل فصل من الكتاب. وهي التي تؤكد 

عىل " الضحك هو أفضل منّشط جنيس". 
 وس�وف ينتب�ه الق�ارئ إىل إعراف�ات اللين�دي الصادمة، 
عندم�ا كان عمرها س�بع س�نوات، وقبل أن تحتف�ل بتناولها 
األول. كان الكاهن قد سألها إذا كانت ملست "جسمها بيديها"، 
أجاب�ت "كل ي�وم".    "هذه جريمة خطرية ج�داً يف نظر اللّه، 
أن الطه�ارة هي أعظ�م فضيلة لطفلة"، قال كاهن الكنيس�ة 
أم�ام إيزابيل اللين�دي الخائفة التي لم تتمكن م�ن أن تتصّور 
كيف كانت ستغس�ل وجهها أو تنظف أسنانها دون أن تلمس 
جس�مها بيديها. وقد ألهمتها هذه التجربة املؤملة، يف س�نواٍت 
الحق�ة، لتجس�يد مش�اهد يف روايته�ا "إيفا لون�ا"، وعن ذلك 
تقول "ليس هناك ما نفقده، وكل ش�ئ يمكن إعادة صياغته 
يف األدب". عندم�ا كان�ت تبلغ 33 عام�اً، ومتزوجة من ميغيل 
فرّياس، زوجها األول ووالد كل من باوال ونيكوالس، إكتش�فت 
اللين�دي أنه�ا "مخلوقة مث�رية". ويف الع�ام 1987 تم الطالق 
بينهم�ا، وبعده�ا بأش�هر إلتقت بم�ن أصبح زوجه�ا الثاني، 
املحام�ي األمريكي ويلي�ام غوردون. 
وتؤك�د مؤلف�ة "أفروديت" ع�ىل أنها 
"متزوج�ة من حبيبي وأعز أصدقائي. 
نح�ن معاً من�ذ 25 عام�اً، تعرّفنا عىل 
بعضنا، وس�اعدنا بعضنا، وس�امحنا 
بعضن�ا. وبرصاحة، دون ويي لس�ت 
أدري كي�ف كنت س�أتدبر أم�ر اإلثارة 
الجنس�ية".  ت�رى إيزابي�ل الليندي أن 
الجن�س اليوم أضحى رخيصاً وأنه "يف 
زمن جدي، نظرة خاطفة إىل س�يقان 
املرأة أثن�اء صعودها الس�يارة، كانت 
تكفي ألن تثري الغريزة الجنسية. اليوم 
ل�م يب�ق هناك فس�حة للخي�ال، ليس 
هناك ما ندعوه بحب اإلس�تطالع. كل 
ذل�ك بمقدوره أن يفق�د الجنس لذته، 
لكن�ه أمر جي�د، ع�ىل األقل بالنس�بة 
للم�رأة، إذ كيف كانت س�تبدو حياتنا 

وسط األصوليني!".

صدور أول ترمجة لرواية "الذرة احلمراء" للصيني مويان

إيزابيل الليندي:
عرشة جنيهات الكتابة متنحني حرية املغامرة

امل�شتقبل العراقي: متابعة  
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تش�هد العاصم�ة بغ�داد من�ذ س�قوط النظام 
وحت�ى اآلن مع�دال تصاعدي�ا للزح�ام الذي جعل 
من ش�وارعها الرئيس�ة تختنق ولساعات طويلة 
يش�هدها اليوم، ابتداء في بداية الدوام الرس�مي 
وحتى نهايته. ورغم أن هناك مواسم يتحجم فيها 
الزحام مثل العطالت المدرسية الصيفية وغيرها 
إلى أنه ما يلبث إال أن يعود، وألهمية الموضوع وما 
يتس�بب جراءه من معاناة للمواطنين وإحراجات 
كبيرة في الحاالت الخاصة السيما المرضية منها 
والتي تس�توجب وصول الحالة بالسرعة الفائقة 
إلى المستش�فى قبل مفارقة الحياة. س�نخوض 

في هذه التفاصيل..
كثي�رة ه�ي األس�باب التي أس�همت ف�ي خلق 
تل�ك الزحام�ات والت�ي يع�د أهمها بحس�ب رأي 
المختصي�ن كثرة الس�يطرات ونق�اط المرابطة 
التي تكدس�ت في كل كيلومتر أكثر من س�يطرة 
أو مرابطة يحولها العناصر المتواجدون فيها إلى 
سيطرة بحسب مزاجهم خارج ما مكلفون به من 
واجب، إضافة إلى قطع بعض الش�وارع الرئيسة 

الت�ي  والفرعي�ة 

تهيم�ن عليها األحزاب السياس�ية والمس�ؤولون 
في الدولة.

ورج�ل الم�رور عل�ي زغي�ر حدثنا قائ�ال، "أن 
الزحامات التي تش�هدها العاصمة بغداد بس�بب 
كث�رة الس�يارات القديم�ة إضافة الى الس�يارات 
التي دخلت حديثا إلى البلد، وكذلك تقديم ساعات 
الدوام الرس�مي وجعله في الس�ابعة صباحا بدال 
من الثامنة تس�بب هو اآلخر بخلق زحام أكبر، إال 
أنن�ا كرجال مرور قائمون عل�ى أداء واجبنا على 

أكمل وجه".
المواطنة افتخ�ار عبد الرزاق قالت في حديثها: 
"أن جزءا من س�بب الزحامات الحاصل في بغداد 
هو زيادة عدد الس�يارات الس�يما سيارات األجرة 
"الصف�راء" التي ت�كاد تمأل الش�ارع، حيث تعد 
تلك الس�يارات سريعة االس�تهالك وقليلة الجودة 
وضمانه�ا لم�دة س�نة بعده�ا تكث�ر العط�الت 
فيه�ا، وأود اإلش�ارة إل�ى موضوع مه�م جدا هو 
أن النظام الس�ابق كان يقوم بترحيل الس�يارات 
القديم�ة إل�ى المحافظ�ات، 
العامة  المرور  وعلى مديرية 
والحكوم�ة العراقية أن تجد 
حال للس�يارات دون موديل 
)1990( ، وختم�ت حديثها 
وذوق  ف�ن  الس�ياقة  ب�أن 
س�ائقي  وعل�ى  وأخ�الق 
السيارات االلتزام بالقواعد 
المرورية التي تسهم أيضا 

بتخفيف الزحام".
بس�بب  المعاناة  وع�ن 
الزحام قالت نور قاس�م 
– طالب�ة إعدادي�ة، في 
االمتحان�ات  موس�م 
المرك�ز  كان  الماض�ي 
أمتحن  الذي  االمتحاني 

فيه هو خارج منطقة سكنية، حيث أضطر الى 
أن أس�تقل س�يارة أجرة )تاكس�ي( مما يسبب 
تأخري عن االمتحانات بسبب الزحامات الشديدة 
التي تش�هدها معظم تقاطعات بغداد وشوارعها 
الرئيس�ة، وإضافة إلى التأخير بسبب الزحامات 
يلحق التأخير بسبب كثرة السيطرات مما جعلني 
أحرم م�ن االمتحانات مرتين وأكملت في مادتين 

بسبب الزحام. 
وعن معاناة سائقي سيارات األجرة )التاكسي( 

حدثنا السائق حس�ام جبار قائال:  "تستهلك 
س�يارتي كميات مضاعفة يوميا بس�بب 

تش�هدها  الت�ي  الزحام�ات  كث�رة 
الرئيس�ة  والش�وارع  التقاطع�ات 

في بغ�داد، ال بل حتى الكثير من 
الش�وارع الفرعي�ة، مما يجعل 
عمل�ي كس�ائق )تاكس�ي( ال 
ال�ى  إضاف�ة  نفع�ا،  يج�دي 
ذلك هو معاناتنا من أس�عار 
الوق�ود )البنزي�ن( التي تعد 
مرتفع�ة مقارنة بما نحصل 
عليه من أج�ور وكذلك رداءة 
ف�ي  يتس�بب  ال�ذي  الوق�ود 

كث�رة )األعط�ال( بس�ياراتنا، 
وأود أن أضي�ف نقطة أن الحفر 

والمطب�ات التي تم�أل الكثير من 
ش�وارع بغداد الت�ي أخ�ذت األمانة 

تهت�م بصيانة األرصفة وترك الش�وارع 
الت�ي أنهت س�ياراتنا مما جعلن�ا أن نفكر 

ببيعها".
وختمن�ا حديثنا م�ع أصحاب المعان�اة الكبرى 
ج�راء الزح�ام الذي ربم�ا يكلفه�م حياتهم وهم 
من المصابين باألم�راض المزمنة وقال المواطن 
أب�و أياد: "أني من المصابي�ن باألمراض المزمنة 
الخط�رة في حالة التدهور وهي الذبحة الصدرية 
ويصاحبها ارتفاع ضغط الدم، حيث ال تس�تطيع 
عائلتي القي�ام بنقلي إلى المستش�فى في حالة 

تدهور حالت�ي الصحية بس�بب الزحامات خوفا 
علي م�ن مفارقة الحياة مما يضطرهم إلى نقلي 
الى أقرب عيادة خاصة أو مستش�فى خاص على 
الرغم من أن حالتي المادية ال تسمح بذلك ونحن 
نعي�ش في مس�توى معيش�ي دون الوس�ط مما 

يجعل ذلك يثقل كاهلنا ماديا".
أم�ا أب�ن المواط�ن مصطف�ى حس�ن حدثن�ا 

ق�ع  ا لو الذي يعيش�ه جراء الزحام لنقل با
المري�ض  وال�ده 

للمستش�فى 
تتده�ور حالته  عندما 
المرضي�ة قائ�ال: "أن وال�دي مص�اب بعجز في 
القل�ب إضاف�ة الى الضغ�ط والس�كري، وعندما 
تتدهور حالته الصحية في منتصف الليل ال نعاني 
من نقله إلى المستشفى بسبب خلو الشوارع من 
الس�يارات ، أما في النهار يص�ل قريبا من الموت 

بسبب كثرة الزحامات". 

شكاوى
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ال نريد الغور في تفاصيل الوضع األمني الذي مر ويمر العراق به 
وما س�ببه من تداعيات من بينها أعداد الس�يطرات الكثيرة، وغلق 
العديد من الطرق الرئيسة والفرعية مما تسبب في الزحام الذي ال 

يطاق، وهذا ما اثر سلبا على نفسية المواطن.
وبع�د أن أثبتت الجهات األمنية قدرته�ا على الحد من التجاوزات 
األمني�ة وإعادة الوضع األمني إلى نصابه بنس�ب عالية على ارض 
الواق�ع، وهذا التحس�ن حث الجهات األمنية عل�ى إلغاء العديد من 
الس�يطرات وفتح العديد من المنافذ في المناط�ق البغدادية وهذا 

يعد انجازا يشار له بالبنان.
ولكن وهنا الغصة تقول، لماذا ترفع الكتل الكونكريتية من اغلب 
مناط�ق بغداد لتس�د بها منافذ في مناطق ش�رق القن�اة وتمويل 
الس�يطرات الملغ�اة من قل�ب بغداد إلى ه�ذه المنطق�ة، وبالذات 
مناطق حي أور والبنوك والش�عب وحي جميلة هذه المناطق التي 
يعاني س�كانها من ضياع الوقت أثناء الخ�روج والعودة من العمل 

للوقوف طوابير للسيارات، وهذا ما يزعج المواطنين ؟.
وعلى ما تقدم نلتمس قيادة عمليات بغداد أن تعتق مناطق شرق 
القناة من خالل تقليل أعداد الس�يطرات، وباألخص س�يطرة نادي 
النفط الرياضي  وسيطرة مدخل حي البنوك عن طريق قناة الجيش 
وكذلك فتح عدد من الش�وارع الفرعية ليتس�نى للناس االنسيابية 

في الذهاب واإلياب.. ونحن بانتظار فعلكم مع تقديرنا. 

تطرق�ت له�ذا الموضوع كون�ي مررت ب�ه ال ألنه ظهر في شاش�ات 
التلفاز أو سمعته من اإلذاعات بل عانيت منه.. بعد سماعي إعالن وزارة 
التربي�ة للتعيينات والتي خصصت )5000( آالف درجة  س�ارعت ذاهبة 
إلى إحدى المديريات القريبة من محل سكناي الستفسر عن الموضوع 
وبع�د رحلة االزدح�ام وصلت أخي�را إلى مديري�ة التربية لك�ي أنصدم 
بازدح�ام آخر "التفتيش" ولن تكف  الصدامات عني فوجئت بالموظفة 
المس�ؤولة تقول لي )نتريك نصف س�اعة( وبعد انتظاري نصف ساعة 
رجعت إلى غرفتها وس�ؤالها أجابتني )استفسري من الوزارة( تمالكت 
نفسي واستجمعت قواي وذهبت للوزارة الستفسر عن الموضوع ولكن 

كانت إجابتهم هي )ليس لدينا علم بالموضوع( ؟.
علما أن وزارة التربية هي ليست الوزارة األولى بالتصريح عن التعيين 
فهنالك الكثير من ال�وزارات التي تطلق آالف الدرجات الوظيفية بأرقام 
خيالية، ولكن من حقي كعراقية أن احصل على تعيين مثلي مثل غيري 
حيث س�نوات الدراسة التي كانت في وقت عصيب وقت الحصار ووقت 
الح�روب ومع هذا قدمن�ا ونجحنا ولكن توقفنا عند طريق مس�دود، ال 

نقدر أن نقدم أي شيء لوطننا سوى السكوت.

)يقول المواطن قاسم حسين صالح في رسالته إلى صفحة هموم الناس(
"لق�د أتاحت وزارة الصح�ة الفرصة أمام األطباء والمس�تثمرين والتعاونيين 
بإقام�ة تجمعات طبي�ة في األحياء الس�كنية، وراح�ت هذه التجمعات تنش�ر 
بس�رعة مذهل�ة وبأعداد كبي�رة واختصاصات طبي�ة متنوعة مس�ندة بأجهزة 
األش�عة والس�ونار وغيرها من المس�تلزمات الطبية ذات التقنيات التشخيصية 
ف�ي العمل الفن�ي )الصحي( والتش�خيصي، وه�ي تس�تقبل المواطنين للعالج 
والتش�خيص.! وبق�در إيجابية هذا )المنح�ى( الذي فتحت أبواب�ه الوزارة، فإن 
هناك اش�تراطات م�ن الواجب توفرها في مث�ل هذه التجمع�ات، منها،  تحديد 
أج�ور )المعاين�ة( التي ترك�ت دون تحدي�د )معق�ول ومنصف( وكذل�ك أجور 
الفحوصات المختبرية واألش�عة والس�ونار والفحص بالناظور، مما جعل األمر 
كيفي�اً ومزاجياً، فكٌل يتصرف على هواه، إضافة إلى إن بعض التجمعات الطبية 
أخذ يستأجر عقارات في األحياء الشعبية دونما حساب لشكل البناية ومالئمتها 
لهذا الغرض الصحي المطلوب ومدى استيعابها المراجعين. نأمل أن تأخذ وزارة 
الصح�ة هذه المالحظات في متابعة هذه المجمعات بم�ا يجعلها مؤهلة تماماً 

لخدمة المواطنين والصالح العام"
ونح�ن بدورنا نظم صوتنا إلى صوت المواطن قاس�م حس�ين صالح ونقول، 
فعال أن أغلب هذه المجمعات بعد أن آمنت المتابعة والحس�اب تمادت كثيرا في 

ابتزاز المواطن واألمر بحاجة ملحة إلى متابعة وزارة الصحة. 

مع االقتراب من نهاية عام 2012 وانتظار قدوم عام جديد، تتجّدد آماُل الشعوب، 
وخاص�ًة فيما تُع�رف بالدول النامي�ة أو عالَم الجنوب، في القض�اء على الجوع 
الذي يهدد نس�بًة متزايدة من سكان المعمورة بالفناء. ومع تزايد معدالت الفقر 
وانتشار التصّحر وتنامي مخاطر التغير المناخي وغيرها من العوامل البيئية خالل 
السنوات األخيرة، جّدد زعماء العالم االلتزامات التي نّصت عليها المواثيق الدولية 
بعد الحرب العالمية الثانية في ش�أن حق الحصول على الغذاء. حيث أن التعريف 
الذي تعتمده منظمة األغذية والزراعة الدولية )فاو( يس�تند إلى أربع ركائز هي: 
َتوّفر األغذية في السوق في كل األوقات، واستقرار إمداداتها، وإمكانية الحصول 
عليه�ا او الوصول اليها إضافًة إلى إمكانية اس�تخدامها. إلى ذلك، فإن الحصول 
عل�ى غذاٍء كاف هو من الناحية القانونية، أحد حقوق 
اإلنسان األساس�ية الذي كفلته المواثيق الدولية "بدءاً 
م�ن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس�ان في عام 1948، 
وانتهاًء باإلعالنات المتكررة للقمم العالمية حول األمن 
الغذائ�ي ومكافحة الفقر، والس�عي لتحقي�ق أهداف 
األلفية الثالثة وغيره�ا"، وهذه األهداف ُحّددت ضمن 
مفردات الخطة الخمسية للتنمية الوطنية التي أقرّتها 
الحكومة العراقية لألعوام 2010 إلى 2014 ، ولتحقيق 
تل�ك األهداف نؤك�د على أهمي�ة تطبي�ق التكنولوجيا 
الحديثة في زراعة المحاصيل األساسية بهدف تحقيق 
االكتفاء الذات�ي، وضرورة توّفر اثني�ن من المقومات 
األساسية هما التمويل وخطة العمل. أن تحقيق األمن 
الغذائ�ي للمجتمع، واحترام حق جميع المواطنين في 
الحصول عل�ى كفايتهم من الغذاء ه�و من األولويات 
الوطنية الكب�رى كما أن العراق بموارده الُمتاحة قادر 
على تحقيق ه�ذا الهدف النبيل. إذا م�ا صدقت النوايا 

وتظافرت الجهود.  

هذه ال�شفحة ت�شتقبل ال�شكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�شر جمانًا 
املرا�شلة على املوقع االلكرتوين 
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اىل قيادة عمليات بغداد مع التحية 

انتش�رت الم�دارس األهلية بش�كل واس�ع ف�ي الب�الد منذ عام 
2003 وبالرغ�م من كونه مش�روعاً تجارياً ربحياً كما يراه غالبية 
ذوي الطلب�ة الذي�ن تحمل�وا نفق�ات باهظ�ة لمس�اعدة أبنائهم 
عل�ى تجاوز فش�ل وتدني التدريس الحكوم�ي إال أن بعضهم يراه 
مش�روعاً يقدم خدمة للتعليم ويولد تنافس�اً بي�ن الطلبة في ظل 
وجود هيئات تدريسية جيدة ووجه حضاري يعكس مدى التطور 
الحاصل بالتعليم في العراق وانفتاحه على العالم من خالل طرقه 
التدريس�ية الحديثة، ما جع�ل وزارة التربية تمنح تراخيص لفتح 
تلك المدارس وفق شروط معينة وضعتها وتضمنت وجود بنايات 
جيدة تس�توعب الكثافة العددية الكبي�رة للطالب ومناهج تدرس 
فيه�ا موزع�ة من قبل ال�وزارة حص�راً ولكن بعد المباش�رة بهذا 
المشروع عانت الكثير من المدارس من مواعيد تسلم الكتب التي 
تأتي دائماً بش�كل متأخر واخذ التعليم فيه�ا منحى آخر وطابعاً 
تجاري�اً بحت من خالل األج�ور الباهظة التي فرضت على الطلبة 
مقابل خدمات تعليمية ال تتناسب مع هذه األجور والبنايات التي 
تستخدم للمدارس عبارة عن بيوت مؤجرة للسكن فقط وال تصلح 
أن تكون مكان مناس�باً للتدريس الطلبة، فلو كانت وزارة التربية 
ترغب في النهوض بالواقع التعليمي في البالد لقامت بمتابعة تلك 
المدارس بصورة جدية وفاعلة بعد أن سارعت األخيرة باإلعالن عن 
قبول جميع الطلبة في مدارس�ها للمراحل االبتدائية والمتوسطة 
وحتى اإلعدادية وإهمالها لجميع المشاريع التي لم تر النور حتى 
اآلن، فيما يخص بناء مدارس جديدة إضافية والتي ستفتح آفاقا 
جديدة تس�توعب الكثافة العددية والكبيرة من الطالب وتوفر في 
الوقت عينه فرص عمل لجميع المعلمين والمدرسين والخريجين 
الجدد الت�ي نالتهم البطالة واخذوا يتس�كعون في الش�وارع من 
دون يد تس�اعدهم في اجتياز هذه المحنة والشهادة التي حصلوا 
عليها وعلقت على حائط البيت من دون فائدة، إن ظاهرة ازدهار 

المدارس األهلية بهذه الطريقة العشوائية وغير المدروسة أهدرت 
أم�وال ذوي الطلبة م�ن خالل قيام اولياء امورهم بإرس�الهم الى 
تلك المدارس بس�بب افتقار المدارس الحكومية ألبسط مقومات 
التعلي�م والخدمات الت�ي تقدمها للطلبة كش�ح المي�اه أو وجود 
حمام�ات نظيفة او حدائق يس�تطيعوا أن يجلس�وا بها بدل هذه 
المساحات التي أصابها التصحر من كل جانب، وبعد أن توضحت 
الص�ور أمامهم بان األهلي يش�ابه الحكومي ف�ي افتقاره للكثير 
من مقومات نجاح أبنائهم، س�عوا وبطريق�ة مؤلمة إلى االتجاه 
نحو ال�دروس الخصوصية التي زادت أعباء من مس�ؤوليتهم في 

سد متطلبات نجاحهم في حياة أبنائهم الدراسية.

اعتقوا مناطق رشق القناةمتابعة / امل�شتقبل العراقي 

تعيينات وزارة الرتبية

بني الرتشيد واإلرساف

احلصول عىل الغذاء
من احلقوق األساسية

ال ش�ك أن ترش�يد اإلنفاق أو النفقات من أهم ما يواجه الفرد والمجتمع 
والدول�ة في أن معاً، ألنها هي التي تتحمل الع�بء األكبر في نجاح العملية 
التنموي�ة، وهي التي تقرر ما يج�ب أن ينفذ أو يؤجل، بدءاً باألهم ثم المهم 
، وأنه�ا ملزمة بوضع ما يحقق هذا الهدف من الترش�يد.  ويبقى دور الفرد 
مهماً في الترشيد وتنظيم عملية االس�تهالك والتربية على التحمل والصبر 
عل�ى احتم�االت األيام ومفاجآته�ا وتقلبات األمور واالس�تعداد للعيش في 
كل الظروف بس�المة واطمئنان.. وال بد من التمييز بين التبذير والترش�يد، 
ألن التمادي في اإلس�راف والتبذير غير العقالني ل�ه آثاره الوخيمة، كما أن 
للترش�يد الذي يصل حد التقصير والبخل س�لبياته أيضاً. قال الله س�بحانه 
وتعال�ى )وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبس�طها كل البس�ط فتقعد 
ملوماً محس�وراً( فربما يؤدي اإلس�راف غير المس�وغ والتبذير العش�وائي 
الذي يحصل في بالدنا حالياً، كنتيجة لما تحمله الناس في سنوات الحصار 
القاس�ية من ممارسة أعمال وصرف غير محدود، واشتغالهم ساعات عمل 
إضافي�ة ، ف�ي مجاالت عدة، وفي مجال التنظيم األس�ري والمعيش�ي فإن 
معظ�م الناس تصرفوا بالفائض من الحاجيات واألثاث دون أن يستس�لموا 
أو يضعف�وا أمام الظروف العس�يرة الس�ابقة، قد يؤدي هذا اإلس�راف إلى 
الهزيم�ة أمام الصع�اب والمفاجآت والمش�كالت، ومن ثم حص�ول الخلل 
ف�ي الموازن�ة المطلوبة بي�ن المال وما س�واه.. علم�اً بأن معظ�م التجار 
والمس�توردين، وبس�بب االنفالت الواضح في عملية االس�تيراد راح يغرق 
الس�وق بعشرات األنواع من الس�لع والبضائع والمواد الكهربائية والغذائية 
غير المطابقة للمواصفات القياس�ية، ورديئة المنش�أ أصال، إال أنها معبأة 
بنحٍو أنيق وزاٍه ويعرضها بأس�عار مغرية مما يش�جع الناس على شرائها، 
فال بد من مراجعة للذات وتقويم أعمالنا مس�تفيدين من تجاربنا الس�ابقة 
ومس�تحضرين س�يرة العظماء من أبناء هذه األمة ، وان نقتدي بس�لوكهم 
م�ن غير بخل أو تقصير على النفس أو التمادي في اإلس�راف حد التخمة.. 
وم�ا أعظم ق�ول الله جلت قدرته )كلوا وأش�ربوا وال تس�رفوا( ولهذا يكون 
االلت�زام بهذه الحكمة اإللهية تحقيقاً للصحة وتوفيراً للنفقات، وإس�هاماً 
فاعالً في حماية أجس�امنا واقتصادنا ودعم سلوكنا الحضاري على طريق 

مقاطعة كل البضائع والسلع الرديئة والكماليات التي ال نحتاجها. 

هموم النا�س

تقتضي الم�ادة )43( من قان�ون رعاي�ة القاصرين بعدم 
ج�واز قي�ام الول�ي أو الوصي ببع�ض التصرف�ات الخاصة 
بالقاص�ر إال بموافق�ة مديري�ة رعاية القاصري�ن ألكثر من 
س�نة واحدة، ولألراضي الزراعية أكثر من ثالث سنوات على 
أن ال تمت�د مدة اإليج�ار في أي من الحالتين إلى ما بعد بلوغ 
الصغير سن الرشد.. ويبدو هذا النص صريحاً في منع القائم 
بش�ؤون القاصر م�ن إيجار عق�ار القاصر ألكثر من س�نة 
واح�دة إال إذا حصل على موافق�ة مديرية رعاية القاصرين، 
غير أن الواقع يش�ير إلى أن بعض األوصياء يقومون بتأجير 
عقارات سكنية تعود للقاصرين دون الحصول على الموافقة 

الرسمية المطلوبة !.
والس�ؤال ال�ذي يث�ار هن�ا هو: ه�ل يج�وز لدائ�رة رعاية 
القاصرين طلب فسخ هذه العقود وتخلية العقارات المؤجرة 

من شاغليها ؟ 
تبدو اإلجابة ألول وهلة باإليجاب، وال سيما أن قانون رعاية 
القاصرين قد صدر بعد قان�ون إيجار العقار مما يوحي بأن 
أحكام�ه تضمن�ت قيداً على قاع�دة االمت�داد القانوني لعقد 
اإليج�ار المق�رر بموجب الم�ادة الثالث�ة من قان�ون إيجار 
العق�ار، غير أن الواقع يش�ير إلى خالف ذل�ك، حيث لم يأخذ 
قضاء محكمة التمييز بهذا االتجاه ، أليس الموضوع بحاجة 

إلى مراجعة ومناقشة لمصلحة القاصرين ؟!.

قوانني رعاية القارصين
 بحاجة إىل مراجعة

بعض املدارس األهلية.. خدمات غائبة وأجور باهظة

الزحامات.. 
التفارق مهوم املواطن
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تراخيص فتح املجمعات الطبية



             ميثاق �سلمان

الرج�ل  م�ن  امل�رأة  طلب�ات  تكث�ر  أن 
بمناسبة ودون مناسبة، وان يتكئ البعض 
عىل أهله يف الصغرية والكبرية يف مصاريفه 
األساسية منها أو الثانوية والكمالية، وان 
تستغل بعض الفتيات فرتة الخطوبة لرشاء 
الهداي�ا بش�كل مبال�غ في�ه، أو أن يعتمد 
أش�قاء عىل شقيقهم األكرب يف إنفاق املال، 
فإن املس�ألة ال تعدو يف مطلق األحوال عىل 
اعتبار اآلخر مجرد حافظة نقود أو "بقرة" 
مطل�وب حلبها عىل ال�دوام؟!  قضية مثل 
هذه قد ال يثريها البعض خوفا من االتهام 
القايس بالبخل، ولك�ن آخرين من ضحايا 
هذا الس�لوك بدأوا يرفعون الصوت عاليا.. 
ولرصد هذه الظاهرة كانت ل� "املس�تقبل 

العراقي" وقفة، فماذا نطالع ؟.

البنك املفتوح
عندما قصرّ عبد الله االجبوري، موظف، 
يف إعط�اء قريبه ما يري�ده، اتهمه بأنه ال 
يري�د مس�اعدته، ويف مرحل�ة العزوبي�ة، 
كان صديق الدكتور، محمد س�الم، مالزماً 
ل�ه، فوجد األول نفس�ه يف موقف، يتوجب 
عليه توفري كافة مستلزمات ذلك الصديق، 
ابتع�د عن�ه  أب�دى ل�ه ضيق�ه،  وعندم�ا 

واختفى!
لكن أس�امة س�عيد هو اآلخر موظف، 
ع�اد بذاكرت�ه إىل ذل�ك اليوم، ال�ذي فرض 
عليه إعالة أرسته، ألنه أكرب األبناء، ورآهم 
يك�ربون أمام�ه، ويدي�رون ظهوره�م له 

بينما هو يف مكانه موظف بسيط.
امل�رأة ع�ادة ما تك�ون أوىل به�ذا البنك 
"زوجه�ا"، فجاء اس�تغالل ع�ي، موظف 

يف رشك�ة أهلي�ة ، غري ق�ادر عىل 
اإلنج�اب، م�ن زوجت�ه، وظل�ت 
تس�حب من نقوده كأنه ماكينة 

رصاف آيل حتى طلبت الطالق !
وعندما تعلرّق أمري نبيل خريج 

كلي�ة اآلداب، أثناء دراس�ته 
بالكلي�ة بأخ�ت زميل�ة له، 
راح يقدم له�ا كل ما تطلبه 

م�ن خدم�ات، حت�ى فوجئ 
دون س�بب،  عن�ه  بانصافه�ا 

بينما مصيب�ة إبراهيم جوهر، 
رس�ام، أكرب فقد ت�زوج من 
امرأة استدان لها من اقاربه 
إلرضائه�ا، حتى فوجئ أنها 
ت�صف من ماله عىل اهلها، 

فطلقها.
هل تقبل أن تعطي الطرف 
؟  مقاب�ل  دون  م�ن  اآلخ�ر 

سؤال وجده احمد محم��ود" 
مدرس"، فضفاضاً، يس���تدرك: "تكفلت 
بمص�اري�ف تطبي�ب والدتي، م�ا أقدمت 

عليه رد دين يف ذمتي". ويرفض ابن بلده، 
يونس ذن�ون ، بائع متجول، فكرة العطاء 
بمقاب�ل أو ب�ال مقاب�ل ف�ال يشء عن�ده 
يمنح�ه حتى ألهله! وب�رأي احمد عبد الله  
"كاتب"، أن الغرب�اء يقدرون العطاء أكثر 
من األقرب�اء الذين يرون�ه طبيعياً 

مهما كان ُمتعباً.
ويعت�رب عي عب�د الجبار، 
" كاس�ب"، أن عم�ره 
زواج،  دون  ض�اع 
يتاب�ع: "أصبح�ت أنا 
حني  مفتوح�اً،  بن�كاً 
يهاتفني أح�د إخوتي، 
قس�ط  ع�يرّ  الحقن�ي 
دفع�ت  م�ا  ول�و  ثالج�ة، 
سأس�جن، فأضط�ر للس�داد 

وهكذا".
ورغم أن اب�ن بلده صهيب 
كام�ل، موظف، أصغ�ر إخوته 
الش�باب، لكنه كان مسؤوالً عن 
أخواته الخمس غري املتزوجات، 
مع والدته، يتاب�ع صهيب "أحد 
اللح�م،  يش�رتي  كان  إخوت�ي 
ويرسله لبيت أمي، ويرسل الفاتورة ملكان 
عمي، ث�م يأخذ نص�ف اللح�م لبيته، وما 

أخواتي  أن  يزعجني 
يعملن، وكل واحدة لديها راتب".

وعندم�ا أرسع محمد محم�ود، خريج 
طل�ب  ليلب�ي  جميل�ة،  فن�ون  أكاديمي�ة 
صديقه، وأحرض له "دي جيه" ألجل فرح 
أخت�ه، دون مقاب�ل، اكتش�ف أن الفرح يف 
الطاب�ق الثالث، فحم�ل املعدات بنفس�ه، 
يتابع محمد: "بانتهاء الفرح فوجئت بأنه 

انصف بحجة أن مرهق".
 

احللوب" "البقرة 
أغلب النساء ال يشعرن أنهن قد وضعن 
يف هذا القالب، أو أن هذه التسمية، تنطبق 
عليهن، وقد يشعرن بذلك، لألسف، متأخراً، 
فعندما سافرت معتزة "أبو جمل"، طبيبة 
نس�اء ووالدة فلس�طينية، إىل الس�عودية 
كل  فأعطت�ه  كمح�رم،  زوجه�ا  رافقه�ا 
راتبه�ا، حتى فوجئ�ت بضخامة رصيده، 
وح�ني واجهت�ه طلقه�ا وع�ادت خاوي�ة 

اليدين لغزة.
سما عبد الله، معلمة لم ترض الرجوع 
خاوي�ة اليدي�ن مث�ل معت�زة، ب�ل قررت 
اس�رتداد قيم�ة عطائها الذي اس�تمر ملدة 
20 س�نة؛ حيث كانت هي م�ن تنفق عىل 
زوجها الفقري دون مقابل، حتى تزوج من 

أخرى !.
وعندم�ا تقدمت أمنية حامد موظفة يف 
طلب س�لفة لبناء بي�ت، ألرستها وزوجها 
العاطل ع�ن العمل، اقتن�ص زوجها جزءاً 
من ه�ذا القرض بالحيلة، ث�م اختفى عن 
األنظار لتسمع بعد أيام بزواجه من أخرى.

فيما ارت�د عطاء خديجة بش�ري، ربة بيت 
عليها، بالبقاء ب�دون زواج، بعد أن عملت 
لس�نوات يف اح�دى املؤسس�ات الخريي�ة 
لتعيل والدها وأخوتها، هو نفس حال أمل 
، موظف�ة يف رشكة أهلي�ة والتي أصبحت، 
حسب قولها، البقرة التي تدر حليباً، طوال 
س�نوات، حتى ت�زوج آخر إخوته�ا، تعلرّق 
أم�ل، "عندما جاء نصيب�ي وتزوجت، كان 

متأخرا ومتأخرا جدا".
موظف�ة،  ج�ارس،  س�ونيا  وعاش�ت 
قص�ة اس�تنزاف حقيقي�ة من ش�قيقها، 
الذي يصغره�ا بأعوام، وال�ذي تخررّج من 
الجامعة، وتف�ررّغ ملتابعة مواقع االنرتنت، 

مستغالً مالها كمطلقة بحاجة لحمايته.
"يا غالب يا مغلوب"، هكذا بدأت نعيمة 
جواد من حكاية استنزاف مجاني دام ست 
س�نوات، فق�د تزوجت من رجل، اش�رتط 
عليها أن تنفق عىل نفس�ها وتتقاسم معه 
مصاري�ف الس�كن، تتذك�ر ه�ذه املرحلة 

املريرة، "كنت أنهض منذ الفجر الش�تغل، 
وهو س�ائق س�يارة أجرة ينف�ق ماله عىل 
الخمر، صربت حت�ى طفح الكيل، فطلبت 

الطالق".

الراأي النف�سي كلمة "ال"
يختلف شعور الش�خص املعطاء وفقاً 
لتص�وره وهدفه، مما يقدم�ه من عطاء، 
حسب وجهة نظر الطبيب النفيس الدكتور 
ظاف�ر العبيدي، ف�إذا كان يمارس العطاء 
م�ن أجل الظه�ور االجتماعي، ف�إنرّ األمر 

يكون بالنسبة منفعة مرشوطة.
فيما ترجع االختصاصية النفسية حياة 
خليل، ،عط�اء الناس املبالغ به إىل لحظات 
ضع�ف عاطفية أو قصور يف الش�خصية، 
عدم تمكن الش�خص من ق�ول كلمة "ال" 
ووضع "الحدود" هي س�بب املشكلة برأي 
املحللة يف علم النفس االجتماعي، املغربية 
فتيحة املوتشو، فالش�خص، الذي ينصب 
نفس�ه مخلَصاً ملش�اكل اآلخري�ن املادية، 
يض�ع ذات�ه يف موق�ف الخ�ادم لتخلي�ص 
املخدوم من مشاكله، وترى الدكتورة داليا 
العم�ري، من وجهة نظره�ا أن املعطاء ال 

يطلب انتظار املقابل من خدمته !. 

حتقيقات12
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المهذبة" "العدوانية 
حينما يتحول المرء إلى حافظة نقود.. من نلوم ومن المسؤول ؟!
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          امل�ستقبل العراقي/ التحقيقات 

ش�باب وش�ابات يف ربيع العم�ر تأكلهم الحرسة 
وتتوزعه�م الح�رية بع�د أن باتوا أرسى مش�اكلهم 
االجتماعية، وهم اليوم يبحثون عن طريق الخالص 
ع�ىل أمل تصحي�ح الوض�ع، فثمة من ك�ذب ليملك 
قل�ب م�ن أحبها قلبه، وثمة من تش�كو خس�ارتها 
ألصدقائها دائم�ا، وهناك من يلوم حظه العاثر ألنه 
فق�ري وال يمتلك مقومات الجمال مما دفع النس�اء 
للنفور منه واالبتعاد عنه، وآخر يش�كو املشاكل بني 
أم�ه وزوجته وكي�ف انقلبت حيات�ه إىل جحيم وهو 

يحاول إرضاء الطرفني. 
قضاي�ا يطول الحديث عنها، لكنها تلخص واقعا 
اجتماعيا نعيشه ونتنفسه، وللوقوف عىل بعض من 
هذه القضايا، اس�تمعنا إىل شباب من كال الجنسني 

وكانت الحصيلة التالية..

هل �ستتفهمني اأم اأنني �ساأخ�سرها ؟
عبد القادر فهد 20 سنة، طالب جامعي، يقول " 
ل�دي صديقة تعرفت عليها عرب الفيس بوك اس�مها 
ياس�مني، اسم عىل مس�مى، ارتحت لها وهي أيضا، 
تبادلن�ا الحديث وقد علمت من خالل ذلك أن والدتها 
متوف�اة فأحسس�ت يف تل�ك اللحظ�ة أن�ي أري�د أن 
أك�ون كل يشء يف حياتها ألعوضها كل الحنان الذي 
تفقده، ولكن املش�كلة األوىل التي وقعت فيها، أنني 
كذبت عليها بخصوص مكان إقامتي وذلك ألس�باب 
معينة وخاصة، وم�ع األيام حددنا موعدا للقاء بعد 
إلحاح ش�ديد مني، ال أس�تطيع أن أصف ش�عوري 
تلك اللحظة، فتاة جميلة ج�دا وخلوقة وخجولة لم 
أكن أتصورها بتلك الصف�ات الجميلة كلها، وكانت 
قد أخربتني س�ابقا أن عمرها 21 سنة، أما املشكلة 
الثاني�ة فه�ي أنني ل�م أج�د طريقة تكم�ن يف أنني 
أخفي�ت عنها عم�ري الحقيقي، فبمج�رد أن قالت 
إنه�ا تبلغ الواحد والعرشين من العمر قلت لها انني 
يف الواحد والعرشين م�ن العمر، وفعلت هذا حتى ال 
أفقدها وال أخرسها فهي ما كانت لتقبل رجال أصغر 
منها س�نا ولو بس�نة، كما كذبت عليها يف موضوع 
دراس�تي. "ويضي�ف ، أحببتها أنا ألول م�رة رأيتها 
فيها وبادلتني نفس املشاعر بعد شهرين من اللقاء، 
تعلقت بها كثريا لذلك كنت أود أن أصارحها بحقيقة 
أكاذيبي خاصة يف ما يخص فارق العمر بيننا، لكنني 
لم أستطع ألنها يف كل مرة كانت تحدثني أنها تكره 
فكرة االرتباط بشاب أصغر منها، فبعث ذلك الخوف 
والرعب يف داخي م�ن فقدانها، هي تظن أيضا أنني 

أكربها س�نا، وأنا أخف�ي عنها الحقيق�ة، فماذا لو 
عرف�ت أني أصغر منها ماذا س�تفعل ؟.ال أدري هل 
أصارحه�ا أم أحفظ هذا الرس بين�ي وبني الله، لكن 

أخاف أن يأتي يوم تكتشف فيه الحقيقة".
                   

الوحدة القاتلة �ستدفعني لالنتحار
مش�كلتي أنا جد عويصة ول�م أجد لها حل حيث 
لحق ب�ي األمر إىل مرحلة االكتئ�اب الداخي، ألن كل 
من يران�ي يظن أنني أعيش يف س�عادة ال مثيل لها، 
ولكن ما أعيشه هو العكس تماما حيث أنني رصت 
أفك�ر يف االنتحار للتخلص من ه�ذه الحالة. وتقول 
س�هام حس�ني، أن�ا ش�ابة يف العرشين م�ن العمر، 
مش�كلتي أن�ي أعيش يف وح�دة مرة، وقاتل�ة، وذلك 
البتع�اد األصدق�اء عني دون أي س�بب حيث أني لم 
أستطع االس�تمرار يف صداقة شخص أكثر من سنة 
وم�ا يحريني ويعذبني أكثر هو أنني أجهل الس�بب، 
يف الس�ابق كنت أرفض صداقة الش�باب لخويف عىل 
رشيف، لك�ن صداقة البن�ات لم تجد نفع�ا، حيث أن 
البن�ات يعاملنني بطريقة غريبة، حيث يخفني عني 
أشياء كثرية وال يش�اركنني همومهن وال أفراحهن 

وهذا جعلني أشعر أنني لست عادية حتى 
الصديقة التي ظننتها مخلصة يل لم تكن 
تب�وح يل بأرساره�ا وتخفي عن�ي الكثري 
م�ن األمور، فلم تدم عالقتنا وافرتقنا بعد 
م�دة زمنية، بعده�ا فك�رت يف مصادقة 
الش�باب لعي أجد من بينه�م من أثق به 
ويك�ون م�ودع أرساري لك�ن حظي كان 
أسوأ، فكل شاب أعرفه يطلب مني اللقاء 
وبعدها فع�ل املحرم�ات، وعندما أرفض 
ذل�ك يتهرب مني ث�م يقط�ع عالقته بي 
نهائيا، يف اآلونة األخرية تعرفت عىل شاب 
عرب الن�ت، وثقت به كث�ريا إىل درجة أني 
حكي�ت له كل أرساري ه�و رجل متزوج، 
ظننت أن عالقتنا ستدوم لكن دوام الحال 
م�ن املح�ال، حيث أن�ه طلب من�ي عدم 
االتصال به ألن زوجته صارت تش�ك فيه، 
ه�ذا ال�كالم حطمني وجعلن�ي أعيش يف 
دوامة من الحزن والكآبة ورصت أفكر يف 

االنتحار.

هل من امراأة حقيقية ؟!
أما عي محسن، فريوي حكايته وما 
سببه له مظهره من مشاكل مع النساء  
قائال "انا ش�اب ولدت ذات خريف سنة 

1976، من�ذ صباي لم أحظ بح�ب أحد حتى أهي 
وأصدقائ�ي وزمالئ�ي، كنت منبوذا وس�طهم ذلك 
ألنني خلقت قبي�ح الوجه، لم يعاملني أحد بلطف 
طوال حياتي، وكنت أشعر دوما بالوحدة القاسية 
وأنني غ�ري مرغوب في�ه، وبالرغم م�ن ذلك كنت 
أح�اول أن أتج�اوز كل ذل�ك بالص�رب إىل أن كربت 
فطرق�ت جمي�ع األب�واب للحص�ول ع�ىل وظيفة 
لك�ن دون ج�دوى، ال�يء الوحيد ال�ذي تحصلت 
عليه هو عمل بس�يط ضمن الشبكة االجتماعية، 
ففكرت يف الزواج لعي أتجاوز ما أنا عليه من حياة 
مرة، فبحثت ع�ن زوجة ظننت أنها قدرت وضعي 
وتفهمتن�ي لكنه�ا أذاقتن�ي العذاب، فاس�تحالت 
حياتي إىل جانبها فحدث الطالق بيننا، لم أس�تطع 
البقاء دون ام�رأة، فأنا أعيش الوحدة س�يما وأن 
الكل يعرض عني، فبحثت عن زوجة أخرى فرأيت 
يف إحداه�ن الدفء والحنان وكن�ت أعتقد أنها من 
س�تزيح عني العناء، لكنها تزوجتني ألجل الزواج 
فق�ط وعش�ت معه�ا ظروف�ا صعبة ل�م يحتمل 
الواح�د اآلخ�ر وانتهى بن�ا األمر للط�الق، بالرغم 
من أن الل�ه رزقني منها ولدا وبنت�ا. وبعد طالقي 

عش�ت الجحيم حيث كنت أشعر بالوحدة والفراغ 
وخش�يت عىل نفيس من الضياع سيما وأن الكل ال 
يحبني ويعرض عني، ألني بش�ع ولكن، وإن كنت 
بش�عا قبيح الوجه فإنني أملك قلب�ا طيبا وروحا 
جميلة، وخلقا حميدا، أنا أش�عر أنني غري مكتمل 
ومن يكملني ويش�عرني بوجودي هو وجود امرأة 
حقيقية يف حياتي. امرأة ال تهتم باملظهر وتعش�ق 
الجوهر، امرأة تحبني لجمال روحي الطيبة، قلبي 
ال ليء آخر ال يهمها ش�كي ألنني بصاحة وكما 
ذك�رت قبي�ح نوعا م�ا وكل من تران�ي تنفر مني 

وتسمعني كالما جارحا لم أعد أحتمله.
ال أدري م�ا هو ذنبي؟ لكنن�ي قانع وراض بما 
أعطاني، والناس ال ترحم س�خروا مني، ورفضت 
األنوث�ة احتواء رجولت�ي بالرغم م�ن أن الرجل ال 
يعيبه غري دينه وخلقه، أس�ئلة كثرية تحريني وال 
أج�د لها جواب�ا، وكم أتمنى أن ت�زول كل عالمات 
االستفهام التي تمأل رأيس يوما، كم أتمنى أن أجد 
ص�درا دافئا يعوضن�ي عن الحرمان الذي عش�ته 
وأعش�يه ويخفف آالمي وأحزان�ي، فأين أجد التي 
ال تسخر من شكي وتنظر إىل قلبي األبيض الكبري 

؟ أي�ن أجد فتاة ترغ�ب يف الزواج مني ملش�اركتي 
حياتي ؟ أم أن فتيات عصنا ال يبالني بالزواج من 

شاب فقري وغري وسيم مثي. 

خراب بيتي �سببه والدتي
 ويق�ول ضياء هادي ع�ن حكايته ما بني أمه 
وزوجت�ه، "منذ س�نتني تزوجت م�ن فتاة أحبها 
قلبي كث�ريا، وق�د رفضتها والدت�ي حينما أردت 
خطبته�ا، ولكنها رضخ�ت لألمر الواق�ع حينما 
رأتن�ي م�صا ع�ىل ال�زواج، وظننت أن املش�كل 
انته�ى وانق�ى ولكن بع�د زواجي منه�ا بدأت 
األم�ور تع�رف منعرج�ا آخ�ر، حي�ث أصبح�ت 
والدتي تكن العداء الش�ديد لزوجت�ي، وأصبحت 
زوجتي ال تكف عن الش�كوى والب�كاء، وكنت يف 
كل م�رة أحاول إص�الح األمور بينهم�ا، أعتقدت 
أن�ه بإمكان ذلك، فكانت زوجتي تس�مع كالمي، 
لكن أم�ي كانت املتس�لطة املتج�ربة تريد إلحاق 
الرضر بزوجت�ي، حيث ما كانت وحيث ما حلت، 
وتعاملها بس�وء وتطلب منها القيام بكل ش�غل 
البي�ت لوحدها لتبق�ى والدتي اآلم�رة والناهية، 
وضاق�ت زوجت�ي من س�لوك والدت�ي ذرعا ولم 
تس�تطع مواصل�ة العيش بذلك الش�كل، فطلبت 
مني أن أس�كنها ببيت مس�تقر، هنا وافقت عىل 
طلبها ألنني أحبها وهي حامل وعىل وشك الوضع 
وال أريد أن تتعرض ألي سوء قد أخرسها وأخرس 
الطفل، ففك�رت يف إيجار بيت صغرية وملا علمت 
والدتي أقامت الدنيا وأقعدتها واتهمتني بأنني ال 
أحبه�ا، وأنني أريد التخل�ص منها والهروب مني 
البي�ت حت�ى ال أراه�ا، حاولت أن أهدئه�ا لكنها 
رفضت ذلك واس�تمرت يف الب�كاء والصاخ حتى 
تس�تضعفني وأرضخ لها، وحينما أكدت لها عىل 
ق�راري قال�ت: إن الله س�يعاقبني واس�تغلت يف 
اليوم التايل غيابي عن البيت لتشعل فتيال آخر مع 
زوجتي حيث س�بتها واتهمتها يف رشفها وأشياء 
أخ�رى أخجل عن ذكره�ا، مما جع�ل زوجتي ال 
تطي�ق البقاء واتصلت بي لتخربن�ي أنها اتصلت 
بوالده�ا ليأت�ي ألخذه�ا ألن حالته�ا تس�وء وملا 
ذهب�ت زوجتي لم تحتمل األم�ر وأصيبت بنزيف 
ح�اد كادت أن تفق�د الجنني.زوجتي اآلن ترفض 
العودة إىل البي�ت ووالدتي ترفض أن أؤجر بيتا يل 
ولزوجتي نعيش فيه باستقرار، وال أدري ماذا أنا 
فاع�ل ؟ فأمي تريد خراب بيتي وهي تش�جعني 
حاليا عىل تطليق زوجتي لتزويجي بفتاة أخرى، 

ال أدري كيف أتصف؟.
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         كاظم فنجان احلمامي
من ش�ب على شيء ش�اب عليه, فالطبع 
يغلب التطبع, وخبايا الصنع تكشف نوايا 
التصن�ع, وهذه ه�ي المطب�ات التي تقع 
فيها دائما األنظمة الهجينة, التي تجاوزت 
ح�دود المبالغ�ة والغل�و ف�ي تظاهره�ا 
المزي�ف بالذود ع�ن الديمقراطي�ة, وفي 
دفاعه�ا المخ�ادع ع�ن الحري�ة والعدالة, 
فارت�دت أثوابا أط�ول من قامته�ا, فكان 
م�ن الطبيع�ي أن تتعثر بأذي�ال سراويلها 
الفضفاضة, وتنكب على وجهها في دروب 
الحقيق�ة, وهك�ذا كانت بالون�ات الكذب 
والنفاق السياسي أخف وزنا من فقاعات 
زب�د األم�واج المتالطم�ة عل�ى سواح�ل 
الدوح�ة, فتطايرت وذهبت جفاًء. لم يكن 
بمق�دور المزاعم القطرية الصمود طويال 
ف�وق روابي الربي�ع العرب�ي, فتدحرجت 
م�ن القمة إلى الحضي�ض, وتناقضت مع 
ش�عاراتها التحريضي�ة ف�ي أول قصي�دة 
هج�اء صدح به�ا الفهد العناب�ي الشريف 
في ميادين الحري�ة والتحرر, فاستأسدت 
أرانبها واستذأبت قططها لتحكم بالسجن 
المؤبد على قائد كتيب�ة الفهود, المواطن 
القطري محمد بن راشد بن الذيب الضاعن 
العجمي اليامي.   لم تستطع حكومة قطر 
الصم�ود بوجه محت�ج واحد م�ن كتائب 
المحتجي�ن والمعتصمي�ن والمعارضي�ن 
والثائرين, منتقد واح�د انتقدها بقصيدة 
يتيمة, فارتبكت وتلعثمت وفقدت توازنها, 
وعادت إلى ممارس�ة طبعها االستبدادي, 
وغريزته�ا التعسفي�ة, فجن�دت ضباعها 
القصي�دة,  صاح�ب  لمط�اردة  األمني�ة 
فاعتقلت�ه وألقت به في ظلمات سجونها, 
بتهم�ة التطاول عل�ى رموزه�ا, وبتهمة 
التحريض على اإلطاحة بنظام الحكم في 
الدوحة لمجرد انه كتب قصيدة واحدة رد 
فيها على أحد أرانب البالط األميري )خليل 
الشبرم�ي(. ل�م تجد نفع�ا مرافعات كبار 
المحامين من أمثال الدكتور عبيد الوسمي, 

ونجي�ب النعيم�ي, ول�م تذع�ن الحكومة 
المتصنع�ة لنداءات منظم�ة هيومن رايت 
ووت�ش الدولية, فالق�رار بالسجن المؤبد 
صدر من ش�يخ مشايخ الربي�ع البترولي, 
الشع�ب  يطال�ب  ماانف�ك  ال�ذي  الشي�خ 
العرب�ي كله بالنه�وض والتحرر من قيود 
األنظمة الظالمة المستبدة, وماانفك يقدم 
له�ا الدع�م اللوجست�ي بالم�ال والسالح 
والتغطية اإلعالمية المباش�رة عبر أبواق 
قن�اة الجزي�رة, لكن�ه انقلب ض�د نفسه 
وظهر عل�ى حقيقته ف�ي أول اختبار من 
اختب�ارات الربي�ع, ال�ذي غ�رس حقوله 
حكم�ه  فج�اء  والمتفج�رات,  باأللغ�ام 
الجائ�ر ض�د الشاع�ر )محمد ب�ن الذيب( 
بع�د أن أمض�ى قرابة ع�ام ف�ي السجن, 
ولقيت قضيته صدى واسعاً في األوساط 
الثقافي�ة واألدبية والسياسي�ة الخليجية 
والعربي�ة.   )ب�ن الذي�ب( ش�اعر ش�عبي 
)نبطي( من قط�ر, تميزت مفرداته بعمق 

المعان�ي, واتصف ش�عره بالقوة والجرأة 
والجزال�ة م�ع غ�زارة اإلنت�اج وعذوب�ة 
اإللقاء, نال ش�هرة إعالمي�ة واسعة, وله 
مكانة كبيرة في نفوس الجماهير, شارك 
في المنتدي�ات واألمسي�ات واالحتفاالت 
الشعبي�ة والرسمي�ة, تناول ش�عره كافة 
أغ�راض الشع�ر, لكن�ه تأل�ق بقصائ�ده 
الوطني�ة الداعي�ة للتح�رر م�ن سلط�ات 
التوري�ث المن�وي ف�ي عم�وم األقط�ار 
الخليجية.  ب�دأ مشواره مبكرا, واش�تهر 
بقدرت�ه عل�ى  الشعبي�ة  المجال�س  ف�ي 
انتقاء أبهر وأعذب القصائد, عرفه الناس 
بشجاعته واعتداده بنفسه كشاعر مغوار, 
ال يه�زه الهج�اء, وال يقه�ره األن�داد, ال 
يخاف وال يت�ردد من المواجهة مهما كان 
خصمه قويا ومتسلطا.  له باع طويل في 
الميادين الشعري�ة, بيد أن مشكلته تكمن 
ف�ي صراحته وصدق�ه ووضوح�ه, فهو 
صريح إلى أبعد الح�دود, وربما سببت له 

هذه الخصلة الكثير من المشاكل, وجلبت 
ل�ه الع�داوات.  )ب�ن الذيب( ش�اعر تربى 
عل�ى الفطرة ف�ي ربوع البادي�ة, فاستمد 
منه�ا فصاحته الشعرية, وردوده العنيفة 
عل�ى م�ن ه�م دون مست�واه الوطن�ي, 
تتح�دث قصائده دائما عن العزة والكرامة 
والكبري�اء, وتتميز بعزيم�ة قوية وإرادة 
صلب�ة ال تقبل الخنوع وال الخضوع, يعمر 
قلب�ه دائما بح�ب الله وهدايت�ه, فيمضي 
حياته مقداما شجاعاً, ال يتراجع وال يجبن.  
ش�اعر أصي�ل أنجبت�ه المض�ارب النقية, 
ال يمك�ن أن ننس�اه رغم احتج�ازه خلف 
قضبان الزنزان�ات المقفل�ة, وال تفارقنا 
صورت�ه البهية كقامة باسق�ة حامالً في 
قلب�ه الكبير كل المس�رات واألحزان, كان 
يرس�م بقوافيه مالم�ح الربي�ع القطري 
بانتظار انبالج خيوط الفجر في الدوحة, 
فاش�تكى من قتامة ليلها, وأب�دى تذمره 
من أض�راس أرانبه�ا الخبيث�ة, وعبر عن 

استنك�اره لطغيان النم�اذج المستنسخة 
من ش�يوخ الرموتكونت�رول, الذين طغوا 
األرض  ف�ي  وعاث�وا  عظيم�ا,  طغيان�ا 
فس�ادا.  ختاما نق�ول: هذه ه�ي حقيقة 
النظ�ام ال�ذي تظاهر بدعم مب�ادئ العدل 
والحري�ة, وتظاه�ر بالدفاع ع�ن حقوق 
اإلنس�ان, وفج�ر خ�ارج أرضه وق�ود ما 
يسم�ى بالربي�ع العربي, لكن�ه هو نفسه 
ال�ذي يط�ارد الشعراء ويضطه�د األدباء, 
فيضي�ق صدره م�ن سماع بضع�ة أبيات 
م�ن ش�اعر ص�ادق, كتبها ض�د أرنب من 
األران�ب الضال�ة.  فالك�الم يفت�رض أن 
يجابه بالكالم, والفكر بالفكر, والقصيدة 
السج�ون  بأقبي�ة  ولي�س  بالقصي�دة, 
والمعتقالت والقيود واألغالل, ثم إن الذي 
يناشد الناس ويدعوهم لرفع راية الحرية 
والعدال�ة في طرابل�س وتونس والقاهرة 
ودمش�ق ينبغ�ي أن ال ينكسه�ا وي�دوس 

عليها خلف أسوار الدوحة. .
القصي�دة النبطي�ة التي حبس�ت الشاعر 

محمد بن الذيب مدى الحياة
آه عقبال البالد اللي جهل حاكمها

يحسب إن العز في القوات األمريكية
وآه عقبال البالد اللي شعبها جايع
والحكومة تفتخر في طفرٍة مالية
وآه عقبال البالد التي تنام مواطن

معك جنسية وتصبح ما معك جنسية
وآه عقبال النظام القمعي المتوارث

ال متى أنتو عبيد النزعة الذاتية
وال متى والشعب ما يدري بقيمة نفسه

ذا ينصب ذا وآراءه كلها منسية
ليه ما يختار حاكم في البلد يحكم له

ويخلص من نظام السلطة الجبرية
علِّم اللي مرضي نفسه ومزعل شعبه

بكره يجلس بداله واحد بكرسيه
دامها تستورد من الغرب كل أشيائها

ليه ما تستورد القانووون والحرية ؟؟
ليه ما تستورد القانووون والحرية ؟؟

      ناه�ض حرت

أظهرت التجرب�ة المصرية، الحدود الكابحة 
لصالحي�ة الخطاب الليبرال�ي االنتخابي في 
البل�دان العربي�ة؛ ففي مصر، وه�ي أقدم � 
وأكب�ر � ال�دول الوطنية العربي�ة، وأكثرها 
تج�ذرا وتماسكا واستق�الال، وأقلها تشققا 
الديموغراف�ي و المرجعي�ة  التكوي�ن  ف�ي 
اصطدم�ت  واالتني�ة،  والمذهبي�ة  الديني�ة 
صالحي�ة الشرعي�ة االنتخابي�ة باالنشقاق 
الثقاف�ي العمي�ق بي�ن كت�ل اجتماعية ذات 
توجه�ات مدني�ة وعلمانية وبي�ن كتل ذات 
توجه�ات ديني�ة سياسي�ة. سع�ى اإلخوان 
المسلم�ون الستخدام الشرعي�ة االنتخابية 
المحدودة التي حصلوا عليها في االنتخابات 
الرئاسية، لفرض نظ�ام مركب من سيطرة 
تنظي�م "اإلخ�وان" عل�ى مفاص�ل الدول�ة 
وهيئآتها، وم�ن هيمنة اإلس�الم السياسي 
عل�ى مجم�ل نواح�ي الحي�اة الدستوري�ة 
والسياسي�ة  واالجتماعي�ة  والقانوني�ة 
والثقافية ف�ي مصر. وهو ما أدى إلى اتحاد 
المدني�ة  والق�وى  االجتماعي�ة  الكت�ل  كل 
والعلمانية في "جبهة إنقاذ وطني" واسعة 
)تمثل أقله ثلث�ي المصريين(. وهي تخوض 
الصراع، ال على سياس�ات وإجراءات فقط، 

وإنما على مستقبل مصر.

جبه�ة  ه�ي  الوطن�ي"  اإلنق�اذ  "جبه�ة 
علماني�ة، تنخ�رط فيه�ا الق�وى المدني�ة، 
عل�ى رغ�م تع�ارض مناهجه�ا االقتصادية 
االجتماعي�ة، ضد مش�روع الدول�ة الدينية؛ 
والمناضل�ون  واليساري�ون  فالناصري�ون 
في صف�وف النقابات العمالي�ة واالتحادات 
الفالحية والطامحون إلى بناء اقتصاد عادل 
وديموقراطي�ة اجتماعي�ة، يصطف�ون إلى 
جانب الشباب الثوريين من الفئات الوسطى، 
والليبراليي�ن  والقان�ون  القض�اء  ورج�ال 
الطامحين إلى نمط مدن�ي للدولة وليبرالية 
البرجوازية  سياسي�ة وثقافي�ة، وأوس�اط 
التقليدي�ة )علم�ا ب�أن برجوازي�ة البزن�س 
النيوليبرال�ي انضم�ت إلى زعيمه�ا الجديد، 
الشاط�ر(  خي�رت  اإلخوان�ي،  الملياردي�ر 
وأوساط المثقفي�ن والفنانين والمشتغلين 
بالفنون والسياحة والمهن المرتبطة بهما، 

وكذلك، بطبيعة الحال، الكتلة القبطية. 
ويدع�ي اإلخوان المسلم�ون وحلفاؤهم أن 
الق�وى القومي�ة واليساري�ة تحالفت مع " 
الفل�ول" المباركي�ة. وهو ادع�اء يخلو من 
الصدقية والنزاهة؛ فالفلول وصف غير دقيق 
وغير منصف للفئات االجتماعية التي تشكل 
الدولة المصرية � وإن خضعت جزئيا أو كليا 
لنظام مبارك � علما بأن "اإلخوان" هم الذين 
تحالفوا مع الفل�ول الحقيقيين من الوزراء 
ورج�ال األعم�ال، كم�ا تظه�ره حكومتهم 

وجمعيتهم النافذة لرجال األعمال.
لكننا، في النهاية، نواجه في مصر مستجدا 
فكري�ا وسياسي�ا، ينبغ�ي التوق�ف عن�ده؛ 
فالق�وى اليساري�ة والقومي�ة والليبرالي�ة 
وصل�ت إل�ى قطيع�ة ش�املة م�ع اإلسالم 
السياس�ي، وهي كون�ت جبهتها على أسس 
ثقافي�ة بالدرج�ة األول�ى، فالخي�ط ال�ذي 
يربطها جميعا ه�و النهج المدني العلماني، 
وليس االجتماع�ي أو القوم�ي. في تونس، 
حيث توج�د علمانية راسخة ، يتخذ الصراع 
الحكوم�ة  بي�ن  صريح�ا،  طبقي�ا  طابع�ا 
اإلسالمية � التي أع�ادت التحالف مع رجال 
األعمال والش�ركات والمستثمرين األجانب 
والخليجيين وش�بكات النفوذ االقتصادي � 
وبين ق�وة العمل التي تمثله�ا نقابة وطنية 
تاريخية وموح�دة ومهيمنة ه�ي "االتحاد 
التونس�ي للشغل" الذي غ�دا مظلة ألحزاب 
يساري�ة وقومية � يساري�ة صغيرة ولكنها 
حسنة التنظي�م والفعالية. الش�يء الالفت، 
هن�ا، أن الجبه�ة العمالي�ة اليساري�ة هذه، 
مناه�ض  واس�ع  لتي�ار  الدينام�و  تشك�ل 
لإلسالميين، يتشكل م�ن المثقفين والقوى 
المدني�ة والحركة النسائي�ة الشديدة القوة 
والتأثي�ر بسب�ب تاريخي�ة نظ�ام المساواة 

البورقيبي بين الجنسين.
إلى أين ستتجه سفينة الصراع السياسي في 
بلدن�ا، أنح�و النموذج المص�ري أم النموذج 

التونس�ي؟ لدين�ا، على المست�وى الفكري، 
إجابت�ان على ه�ذا الس�ؤال، األولى طرحها 
ليبراليون لبناء الطريق الثالث في البالد على 

أس�اس أولوية الدول�ة المدني�ة العلمانية، 
والثاني�ة، طرحها اللقاء اليس�اري لبناء 

جبه�ة وطني�ة ش�عبية، عل�ى أس�اس 
أولوي�ة الص�راع االجتماعي. إال أن كال 
م�ن اإلجابتي�ن ال ت�زاالن ف�ي وض�ع 
جنين�ي؛ ذلك أن أقساما من اليساريين 
ت�زال  ال  والليبراليي�ن،  والقوميي�ن 
عاج�زة عن القطيعة م�ع " اإلخوان"، 
والنظ�ر إل�ى ائتالفها الممك�ن، كقوة 
قيادية على مستوى المجتمع والدولة. 
ومن دون تشّكل هذه القوة، تحديدا، لن 
تك�ون هن�اك امكانية لتحقي�ق التحول 
الديموقراطي ف�ي األردن، حيث البديل 
اإلخواني ممنوع ألسباب ديموغرافية 

وجيو سياسية معا.
 "عن العرب اليوم"

       حيدر فوزي ال�شكرجي 

ف�ي بل�د مث�ل الع�راق يعان�ي نقصا 
ف�ي البن�ى التحتي�ة وف�ي الخدمات 
األساسية، فالحاجة اشد الى حكومة 
كف�اءات متخصص�ة )تكن�و قراط(، 
فال يمك�ن مثال اعط�اء طبيب مهمة 
االشراف على ناطحة سحاب ونتوقع 
منه أن ينج�ز البناء بالشكل الصحيح 
أو أن ال تح�دث عملي�ات فس�اد أثناء 
البن�اء بسب�ب جهل�ه بم�واد وطرق 
البناء وكذلك الح�ال إذا كلف مهندس 
معم�اري بإج�راء عملي�ة جراحي�ة 
أش�كاال  للفس�اد  أن  لمري�ض، كم�ا 
وألوان�ا متعددة منه�ا االهمال وهدر 
الم�ال العام، ولألسف ه�ذا ما يحدث 
االن في العراق، فبسبب المحاصصة 
وتقسي�م األدوار على الشركاء وضع 
في السلطة أن�اس غير اكفاء )بسبب 
جهلهم أو الستالمهم منصب بعيد عن 
مجال تخصصه�م( وهذا كان السبب 
الرئي�س ف�ي ضعف االعم�ار وتردي 
الخدم�ات وه�در الماليين م�ن المال 
الع�ام. نعم م�ن الممك�ن ان الظرف 
سابق�ا كان يفرض ه�ذا الشيء )من 
حداثة العملي�ة السياسية في العراق 
وقلة المشاركين فيها وتردي الوضع 
األمن�ي( ولك�ن االن الحال�ة مختلفة 
فه�ي فت�رة االلتف�ات إل�ى المواطن 

العراقي والعمل على إعطائه حقوقه 
وتلبي�ة احتياجات�ه. يج�ب ان تعرف 
الكتل واألحزاب الموجودة ان مرحلة 
الخط�ر والتراج�ع بالنسب�ة لهم هي 
عندم�ا تتغلب مصالحه�م الشخصية 
على المصال�ح الوطنية، ه�ذا الكالم 
ترجم ال�ى الواقع عندم�ا قام الشاب 
عم�ار  السي�د  الشج�اع  السياس�ي 
الربيع�ي  محم�د  بترش�يح  الحكي�م 

كأمين للعاصمة فقد اختاره لكفاءته 
أوال ولنزاهت�ه ثانيا متجاهال انتماءه 
السياسي وكونه ال ينتمي لتيار شهيد 
المح�راب فهو اتخذ الخط�وة األولى 
نحو حكومة التكنوقراط ويجب على 
اآلخرين أن يحذون حذوه ال أن يضعوا 
العراقيل والمطبات بوجه هكذا توجه 
ممك�ن أن يساع�د وبشك�ل كبير في 

بناء الدولة العصرية العادلة .

         مازن �شاحب

ف�ي اي�ام الدراس�ة األكاديمي�ة ق�ال لن�ا 
أست�اذ القانون الدولي، أن جميع نصوص 
القان�ون ال تمتل�ك غير الحب�ر الذي كتبت 
فيه، ولكي تتح�ول الى قرارات على ارض 
الواق�ع بحاجة ال�ى إرادة سياسية واعية 
لمقتضيات التطبيق، وإال تبقى مجرد كتب 

ترص على رفوف المكتبات العليا.
  م�ا يمك�ن إن نضيف�ه اليوم عل�ى واقع 
م�ا بعد الربيع العرب�ي، واغلب دولنا ومن 
أبرزها الع�راق، يواجه�ون مشكلة إعادة 
البن�اء على ترك�ة الفس�اد الت�ي خلفتها 
وه�ذا  البائ�دة،  الدكتاتوري�ة  األنظم�ة 
الفس�اد ال يعني مج�رد هدر للم�ال العام 
عل�ى ح�روب او أهواء قادة تل�ك األنظمة 
في بن�اء القصور والص�رف على ملذاتهم 
الشخصي�ة، ب�ل يتع�دى ذل�ك ب�أن يكون 
قادة األنظمة الجدي�دة أكثر ميال لإلفساد 
م�ن أولئك الطغ�اة الفاسدي�ن، وهنا تبرز 
مشكل�ة الشع�وب العربي�ة ف�ي التعامل 
م�ع تطبيقات األنظم�ة الجدي�دة وكأنها 
حملت ف�ي صنادي�ق االقتراع م�ا يقارب 
حكاية "صخ�رة سيزيف"، في األسطورة 
اإلغريقي�ة المعروفة، وكعقاب من اآللهة 
عل�ى خداعه، أرغم سيزي�ف على دحرجة 
صخرة ضخمة على تل منحدر، ولكن قبل 
أن يبلغ قمة التل، تفلت الصخرة دائما منه 
ويكون عليه أن يبدأ من جديد مرة أخرى.

هذا الدوران في فلك الفساد، جعل الحديث 

ممكنا عن ممتلكات زين العابدين بن علي، 
وع�ن دور نجلي الرئيس المصري السابق 
مب�ارك في الفساد السياسي واالقتصادي 
ف�ي مصر، وه�و أيضا ما ي�دور اليوم في 
ع�راق ديمقراط�ي، حين يج�ري الحديث 
عن الفساد ف�ي صفقة األسلحة الروسية 
وم�ن قبله�ا الكثير م�ن الملف�ات التي ما 
زال�ت الكثي�ر م�ن الهيئ�ات المتخصصة 
بها غي�ر قادرة عل�ى حسمه�ا، وفي هذا 
السياق وضعت منظمة الشفافية الدولية 
الع�راق في ادن�ى موقع له عل�ى جدولها 
األخي�ر، احت�ل في�ه المرتب�ة 169 ضمن 
مؤش�ر م�دركات الفس�اد لع�ام 2012 ، 
وجاء ترتيب العراق والسودان والصومال 
ف�ي آخر القائمة، لتك�ون بذلك أكثر الدول 

فساداً ف�ي العالم، وحصل العراق على 18 
درجة من 100 في مؤش�ر المنظمة الذي 
يتضم�ن 176 دول�ة.   وكما ق�ال استأذنا 
األكاديمي، ف�إن أي تطبي�ق واع للقانون 
يحت�اج ال�ى اإلرادة السياسي�ة، ويبدو إن 
مثل هذه اإلرادة غير متوافرة في حكومة 
المحاصص�ة الطائفي�ة والقومي�ة الت�ي 
انتخبها الشعب العراقي، وقل أن تقوم أية 
جهة مدني�ة بإيقاع اللوم عل�ى الحكومة 
او البرلم�ان العراق�ي ع�ن ه�ذه النتيجة 
المزري�ة، على الجميع ل�وم أنفسهم، ألن 
صنادي�ق االقت�راع هي م�ن أوصلت هذه 
الحكومة الى س�دة السلطة، ومحاسبتها 
على مثل هذه النتائج المأساوية، ال يكون 

إال عبر صناديق االقتراع وليس غيرها.  
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أرانب قطر تفرتس فهودها

أّي نموذج للقوة الثالثة يف األردن ؟

ربيع  فساد عراقي !!التكنوقراط أصبح حلاًم 

حممد ح�شن ال�شاعدي

التصارح
 أساس التصالح

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحةالراأي 13
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

التف�اؤل في األج�واء السياسية والت�ي أوجدتها ع�ودة الرئيس 
طالباني من رحلته العالجية آخذت في التراجع لمصلحة موجات 
التشن�ج السياس�ي، واللق�اءات الت�ي تكثفت مع ع�ودة الرئيس 
طالبان�ي قب�ل ش�هرين، والتي بدا معه�ا حل األزم�ة السياسية، 
وصلت إلى ما يشبه الركود، على وقع حدوث متغيرات وتعقيدات 
محلي�ة وأخرى إقليمي�ة تتشابك فيها الخي�وط بصورة واضحة 

المعالم.
ه�ذه األجواء عب�رت عنها رسالة وجهها رئي�س الجمهورية الى 
رئي�س المجلس األعلى اإلسالمي السي�د عمار الحكيم في ذكرى 
تأسي�س المجلس األعلى، أك�دت على غياب الثق�ة بين األقطاب 
السياسيين المعنيين، إن البالد تمر في مرحلة شديدة الحساسية 
والتعقيد تقتضي من جميع األطراف التصارح كأساس للتصالح، 
والع�ودة إلى الثوابت وفي رأسها الدستور، إلى جانب التفاهمات 

واالتفاقات والمبادرات القائمة.
أن انعدام الثق�ة بين السياسيين وغياب الجدي�ة هو العائق الذي 
يعت�رض نجاح مب�ادرة طالباني حت�ى اآلن، أن عدم وجود جدية 
وواقعي�ة في تلبية الدعوات إلى عق�د االجتماع الوطني هو الذي 
أدى إل�ى إرجاء عقده عشرات المرات منذ عام ونصف العام، كما 
أن الدع�وات التي ن�ادت بعقد هذا االجتماع وجع�ل الدستور هو 

الحكم في جميع القضايا لم تلق آذاناً صاغية. 
غياب الجرأة السياسي�ة في المبادرة يشكل سببا آخر في تراجع 
حظ�وظ الحل كم�ا أن الكت�ل السياسية غي�ر قادرة عل�ى اتخاذ 
الخط�وة األولى رغ�م النب�رة الهادئة في التصريح�ات، والشيء 
االيجابي ان جميع الكت�ل السياسية ال تزال مشاركة في العملية 
السياسي�ة ول�و أن هناك ش�كوكاً تحوم حول حكوم�ة الشراكة 
الوطنية، كما أن التعقيد ال يقلل من حقيقة ان الوقت متاح اليوم 
للب�دء بجدية وبشكل صري�ح في حل األزمة من خ�الل استثمار 

حالة الهدوء الراهنة. 
إن ما يحصل من اختالفات وانشقاقات في المواقف وداخل الكتل 
السياسية نفسها، ادى الى عدم نضوج فكرة واضحة لحل األزمة. 
فضالً عن أن اقت�راب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات 
ادى ال�ى انشغال الجميع باإلعداد لها ما أوصل المشهد السياسي 

الى ما يشبه المراوحة في األزمة.
إن العملي�ة السياسي�ة تحت�اج إلى المرون�ة والتع�اون من قبل 
األط�راف جميع�اً، ال ال�ى إط�الق التصريحات غي�ر المحسوبة. 
وان المطالب�ة بالتهدئة في التصريح�ات السياسية يأتي من باب 
الحاج�ة ال�ى تصويب مس�ار العملي�ة، ألن إط�الق التصريحات 
القوية ال يخدم التسوية، وما تشهده العملية السياسية من تعقيد 
يحتاج الى تعاون ومرونة من قبل األطراف المعنية للوصول إلى 
مخ�ارج مالئم�ة ألن الهدوء ف�ي حدة التصريح�ات مطلوب أوال 
م�ن اج�ل تهيئ�ة األج�واء المناسبة ألي 
اجتماع، وحالة الالثقة التي تسيطر 
على المشهد السياسي تستدعي 
خط�وات جدي�ة م�ن جان�ب 
الق�وى الت�ي تسيط�ر على 
الحكومة العراقية. الخيار 
المط�روح اليوم للخروج 
م�ن حال�ة الت�أزم الت�ي 
رافقت العملية السياسية 
من�ذ نشوئها بع�د العام 
الق�وى  انفت�اح   ،  2003
السياسي�ة الحالي�ة على 
بعضه�ا البع�ض ونشوء 
حال�ة من الثق�ة المتبادلة 
بي�ن الكت�ل السياسي�ة، أن 
التوافق�ات صارت  مرحل�ة 
من الماضي، ذل�ك أن القوى 
بصعوب�ة  تسل�م  السياسي�ة 
الحل النهائي للمشكالت، وهي 
تجنح إل�ى التعايش مع األزمة 
عل�ى األقل في م�ا تبقى من 
البرلماني�ة  الوالي�ة 

الحالية.
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بحض�ور رئيس وأعضاء الهيئ�ة اإلدارية لنادي بغداد الريايض ش�هدت قاعة 
املؤتم�رات يف نادي بغداد حفل تكريم البطل ال�دويل كرار محمد جواد والذي حطم 
األرق�ام القياس�ية يف بطولة رفع اإلثقال يف املحافل اآلس�يوية والعاملية للش�باب.

وق�ال رئيس الهيئ�ة اإلداري�ة لنادي بغ�داد ليث قاس�م الكعبي: نكافئ أنفس�نا 
ول�م ي�أت ذلك إال والهيئ�ة اإلدارية ملا حققه البطل ال�دويل كرار محمد جواد 

بتضافر الجهود يف إع�داد البطل ابن نادينا ونقدم 
الشكر للكادر الفني املرشف عىل تدريبه ونتمنى 
ل�ه االس�تمرار يف تحقيق  النتائ�ج الباهرة التي 
تضيف األوسمة واالنجازات للعراق.فيما تحدث 
الس�يد محمد حس�ن جل�ود عض�و إدارة بغداد 

والذي يشغل منصب نائب رئيس االتحاد اآلسيوي 
لألثقال ش�اكرا رئيس الن�ادي ملتابعته ألبناء 

النادي وللدعم ال�ا محدود من أمانة 
للنادي  الفخ�ري  والرئي�س  بغ�داد 
الدكت�ور صاب�ر العيس�اوي وقال 

: نح�ن منذ ثاثني عام�ا افتقرنا 
إىل انج�از مث�ل انج�از البط�ل 
ك�رار ال�ذي تتمن�ى أن يح�رز 

وس�اما للع�راق يف اوملبي�اد 
ش�قيقا  ليك�ون  الربازي�ل 
لوسام املرحوم عبد الواحد 
عزي�ز وادعوه أن ال يصاب 

بالغ�رور فهو مرشوع بطل 
دويل واعد.

قاد مهاجم كرة نادي الزوراء فريقه النتصار ثمني عىل منافس�ه فريق الطلبة 
به�دف جلب للنوارس ثاث نقاط دفعت بالفريق للمركز الخامس بقائمة الدوري 
النخب�وي بعدما تغلب عىل الطلبة بهدف وحيد، يف املب�اراة التي اقيمت عىل ملعب 
الش�عب الدويل لحساب الجولة الس�ابعة من منافس�ات املرحلة االوىل من بطولة 
الدوري النخبة الكروي.وس�جل مروان حس�ني الهدف الوحي�د لنوارس الزوراء يف 
الدقيق�ة الثالثة من عمر اللقاء بكرة رأس�ية.وظفر فريق املصايف بالنقاط الثاث 
بعدم�ا تخطى عقبة نفط الجنوب بهدف يتيم س�جله العب وس�طهم برهان عبد 
الكري�م بكرة راس�ية يف الدقيقة الثانية من الش�وط الثاني، ليصع�د املصايف بذلك 

للمركز السادس بعرشة نقاط.
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يخوض منتخب العراق بكرة القدم يف الس�اعة الس�ابعة 
و25 دقيق�ة من مس�اء الي�وم االثنني مبارات�ه األوىل يف 
منافس�ات النس�خة الس�ابعة لبطولة غرب آسيا بكرة 
الق�دم أم�ام منتخ�ب األردن عىل ملعب ن�ادي النرص يف 
الكويت , وهي أوىل مباريات املجموعة الثالثة التي تضم 

منتخبات العراق واألردن وسوريا .
وقال موفد االتح�اد العراقي للصحاف�ة الرياضية منذر 
الع�ذاري م�ن الكويت أن "منتخ�ب العراق لي�س يف أتم 
الجاهزية لهذه املباراة حيث تأخر إعداد الفريق بس�بب 
اإلش�كاالت التي أثارها مدرب�ه الربازييل الس�ابق زيكو 
والت�ي انتهت باس�تقالته من تدري�ب املنتخب فأضطر 
االتح�اد إلرس�ال الفري�ق إىل الدوح�ة لدخول معس�كر 

تدريبي قصري بدون مدرب , قبل أن يكلف الكابتن حكيم 
ش�اكر بمهمة قي�ادة الفريق ملبارات�ي البحرين ورصبيا 
التجريبيت�ني قب�ل إلغ�اء املب�اراة الثاني�ة ألس�باب غري 
معروف�ة واالكتفاء بالوح�دات التدريبية بإرشاف حكيم 

شاكر ومدرب حراس املرمى عبد الكريم ناعم".
وأضاف أن "الكابتن شاكر قد أثار موضوع اعتذاره عن 
االس�تمرار بتدريب الفري�ق العراقي بعد انته�اء مباراة 
البحري�ن يف ترصيح�ات صحفية ملوفد االتح�اد العراقي 
للصحافة الرياضية , لكنه عدل عن قراره بعد تس�ميته 
رس�ميا من قبل اتحاد الك�رة العراقي مدرب�ا للمنتخب 
الوطني يف منافس�ات بطولة غرب آسيا رغم الترسيبات 
اإلعامية التي أش�ارت إىل أسماء أخرى مرشحة لتدريب 
املنتخ�ب العراق�ي يف البطول�ة منه�ا عدن�ان درج�ال 
واإليراني عيل دائي واريكس��ون و فيليب تروس�ي��ه و 

دوميني�ك لكن رئيس الوف�د العراقي وعضو اتحاد الكرة 
املرك�زي عيل جب�ار نفى تلك األخبار رس�ميا وأعلن بأن 
حكيم شاكر هو من سيقود الفريق العراقي يف مباريات 

البطولة" .
وأش�ار الع�ذاري إىل أن "املنتخ�ب العراقي لع�ب مباراة 
تجريبية واحدة أم�ام منتخب البحرين لم تفصح ملدربه 
الجدي�د عن الكثري لكنه�ا كانت تجرب�ة مفيدة لإلطاع 
عىل مستويات الاعبني قبل الدخول يف مباريات البطولة 
خاصة وإن مس�توى املنتخب البحرين�ي وطريقة أدائه 
مش�ابهة لألش�قاء األردنيني والس�وريني , وبالرغم من 
النتيجة الس�لبية للمباراة لك�ن الفريق العراقي كان هو 
األكثر س�يطرة وحيازة عىل الكرة وكان صاحب املبادرة 
بالهج�وم , لك�ن غياب قائد الفريق عيل حس�ني رحيمة 
وزميله سام شاكر يف مباراة اليوم قد يؤثر عىل املنطقة 

الخلفي�ة ملنتخبن�ا ملا يمثان�ه من ثقل كب�ري يف الدفاع , 
بالرغم من وجود العبني متميزين يف هذه املنطقة أمثال 
ع�يل بهجت وع�يل عدنان واحم�د إبراهيم ووليد س�الم 
وس�امال سعيد وزيد خلف , ومن خلفهم الحارس جال 
حسن الذي ظهر بمس�توى متميز خال الفرتة املاضية 
مما يبرش بظهور نجم عراقي جديد عىل مرسح الخشبات 
الثاث، ويف الوس�ط هناك أكثر م�ن العب بإمكان حكيم 
شاكر االستعانة به لقيادة عمليات الفريق منهم أسامة 
رشيد وسعد عبد األمري ومثنى خالد واحمد ياسني ونبيل 
صب�اح وخل�دون إبراهيم وس�يف س�لمان وعم�ار عبد 
الحس�ني وأمجد كلف , أما يف خط املقدمة فهناك حسام 
إبراهي�م وحمادي احمد وأمجد رايض مما يعطي املدرب 
أكثر من خي�ار إلرشاك املهاجم الذي يراه مناس�با وفق 

متطلبات املباراة وما يقدمه الفريق املنافس".

منتخبنا الوطني يستهل مشواره في غرب آسيا اليوم

س�يكون ملعب اليوفنتوس ممتلئاً عن آخره 
ي�وم األربع�اء الق�ادم أم�ام كالي�اري يف كأس 
إيطالي�ا وهو األم�ر الغريب خاص�ة أن املباراة يف 

كأس إيطالي�ا وأمام خص�م غري صعب 
ه�و كالياري لك�ن إن عرفنا أن يوم 

األربعاء هو موعد عودة كونتي إىل 
القي�ادة اليويف م�ن الدكة يصبح 

الوضع مفهوماً.
ما سيحدث يوم األربعاء هو 
أم�ر ملف�ت للغاية وذل�ك ألنها 
املرة األوىل التي يمتلئ بها ملعب 

لدعم مدرب وليس لاعب أو نادي ..وهي محبة يحس�د 
عليها أنطونيو كونتي ألنها مسألة ال مثيل لها يف كل أنحاء 

إدارة بغداد تكرم البطل الدولي
كرار محمد جواد

مروان حسين يمزق دفاتر الطالب 
في الشعب

زيكو يعدل عن استقالته.. ويلتحق 
قبل خليجي 21!!

المستقبل العراقي /حاتم العيساوي 

المستقبل العراقي/ حسن البيضاني

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال مصدر مقرب من االتح�اد العراقي املركزي لكرة الق�دم إن الربازييل 
زيك�و م�درب املنتخب العراق�ي الك�روي ع�دل وكادره التدريبي عن 
اس�تقالته، وس�يبارش بتدريب املنتخب بعد نهاية بطولة غربي آسيا 
الت�ي انطلق�ت أم�س يف الكويت.وأضاف املص�در ل�"مع�رض الكرة 
العراقية املصور"أن "مدرب املنتخب الوطني زيكو عدل عن اس�تقالته 
بش�كل نهائي وس�يعود لتدريب الفريق بعد االنتهاء م�ن بطولة غربي 
آس�يا".وتابع أن "املرتجم الخاص بزيكو اتص�ل برئيس االتحاد العراقي 
ناجح حمود وابلغه بعدوله عن االس�تقالة التي تقدم بها األس�بوع املايض 
الكرتونيا عىل خلفية خافات مالية عىل حد وصف األخري".وأشار املصدر إىل 
أن "املدربني املس�اعدين ايدو وسانتانا وصا إىل بغداد وسيتباحث االتحاد 
معهما إلبرام عقديهما بشكل منفصل عن املدرب زيكو"، مبينا أن "ايدو 
وسانتانا سيتابعان املباراة الجماهريية، التي ستجرى عرص اليوم، بني 
فريق�ي الزوراء والطلبة عىل ملعب الش�عب الدويل".وتابع املصدر أن" 
زيكو وماكه التدريبي املس�اعد س�يرشفون عىل املنتخب الوطني بعد 
انتهاء مشاركته ببطولة غربي آسيا تحضريا لبطولة خليجي 21 التي 
س�تنطلق يف البحرين مطلع العام املقبل فض�ا عىل املباراة التجريبية 
التي س�يخوضها املنتخ�ب الوطني مع نظريه التون�ي يف الثاثني من 
الشهر الجاري يف العاصمة اإلماراتية أبو ظبي".يذكر أن زيكو كان قد تقدم 
باس�تقالته األسبوع املايض بدعوى وجود خافات مالية تتعلق برواتبه لألشهر املاضية 
األمر الذي نفاه اتحاد الكرة وأكد س�امة موقفه من املوضوع بحسب وثائق رسمية تم 

اإلعان عنها يف وقت سابق .

المستقبل العراقي /متابعة

أكد أس�طورة ك�رة القدم الربازييل دونغا أن املش�وار ال يزال طوي�ا للغاية أمام 
منتخب إس�بانيا لكي يصل إىل نفس املكانة التي يحظى بها حاليا منتخب السامبا.

وأوض�ح مدرب السيليس�او يف الفرتة بني عام�ي 2006 و2010 أن إس�بانيا يتعني 
عليه�ا الف�وز ببطولتي كأس عال�م لكي تضع اس�مها إىل جوار أفض�ل املنتخبات 
عىل مر تاريخ الس�احرة املس�تديرة.جاءت 
ترصيح�ات دونغا، الت�ي نقلته�ا صحيفة 
"ماركا"، تعليقا عىل سحب إسبانيا البساط 
م�ن تح�ت الربازيل ع�ىل الس�احة الكروية 
العاملية بعد تتويجه�ا بيورو 2008 و2012 
بجانب مونديال 2010.وأوضح دونغا، بطل 
 ،1998 نس�خة  ووصي�ف   1994 موندي�ال 
"الربازي�ل يف مقدم�ة أفض�ل املنتخب�ات يف 
التاريخ، إسبانيا لن تنضم ملصاف الكبار بعد، 
لقد فازت بمونديال واحد، ونجاحها الدويل بدأ 
قب�ل بضعة اعوام فق�ط، ال مجال للمقارنة، 
عندما تفوز بمونديالني آخرين س�نتحدث".

وانتقل بدوره للحديث عن منتخب الربتغال، 
فأشار اىل أنه يملك "أنصاف نجوم" باستثناء 
هداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو.وتابع 
"مش�كلة رونال�دو أن م�ن يحيط�ون ب�ه ال 
يرقون لنصف مس�تواه، لذا لن يفوز ببطولة 
كب�رية مع منتخب باده ألنه يلعب بمفرده".

وع�ىل النقيض يرى دونغ�ا أن فرص النجمني 
األرجنتيني ليونيل ميي والربازييل نيمار أكرب 
يف التأل�ق بمونديال 2014، حي�ث يحيط بهما 
العبون متميزون بوس�عهم تقديم املس�اعدة.

يذك�ر أن دونغا قاد منتخب ب�اده يف مونديال 
جنوب أفريقيا 2010، الذي توجت به إس�بانيا، 

لكنه خرج من ربع النهائي عىل يد هولندا.

دونغا: من هي إسبانيا
لتقارن بالبرازيل؟!!

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت
تختتم يف الس�اعة الثانية والنصف من ظهر اليوم 
االثنني منافس�ات الدور الس�ابع من املرحلة األوىل 
لدوري النخب�ة بكرة القدم بإقام�ة مباراة واحدة 
ب�ني فريق�ي الجوي�ة وكرباء ع�ىل ملع�ب األول 
.وتع�د هذه املب�اراة بمثابة إثب�ات وجود للجويني 
كم�ا أنه�ا تحد واختب�ار كبري للكربائي�ني إلثبات 
جدارته�م يف مواصلة منافس�تهم لف�رق الصدارة 
ده�وك والرشط�ة حيث يمتل�ك فري�ق كرباء 14 
نقطة حص�ل عليها من أربع حاالت فوز وتعادلني 
من دون أن يتعرض إىل أية خس�ارة يف الوقت الذي 
يحت�ل فريق الجوية املرك�ز 14 برصيد أربع نقاط 
فقط حص�ل عليها من ف�وز وتعادل وخس�ارتني 
ولدي�ه مباراتان مؤجلتان.و م�ن املمكن أن يعاود 
الجوية نشاطه مجددا والعودة إىل وضعه الطبيعي 
بعد ان اهتزت صورته مرتني أمام الرشطة وامليناء 
لكنه استطاع التأهل إىل الدور الثالث لبطولة كأس 

االتحاد العرب�ي بعد تحقيقه 
الف�وز عىل منافس�ه ش�باب 
الظاهرية الفلسطيني ذهابا 
وإياب�ا ما منحه ه�ذا التأهل 
جرع�ة معنوي�ة ق�د تجعله 
ينتف�ض الي�وم ع�ىل واقعه 
ويحقق فوزا يعيده إىل دائرة 
املنافسة .من جانبه يحاول 
فريق كرباء الفتي بقيادته 
الفتية أن يواصل مش�واره 
ونجاحات�ه باس�تمرار بعد 
أن اس�تحق لقب الحصان 
وأب�دع  بج�دارة  األس�ود 
العب�وه يف تخط�ي العدي�د 

من الفرق الت�ي تفوقه بكل اإلمكانيات يف محاولة 
للبقاء يف صدارة فرق النخبة وعىل حساب صاحب 

األرض والجمهور فريق الجوية العريق.

نيوي�ورك - وضع ش�يكاغو بولز 
ح�دا النتص�ارات نيوي�ورك نيكس 
يف املباري�ات الخمس األخرية عندما 
فاز عليه 93-85 يف دوري كرة السلة 
األمريك�ي للمحرتفني الس�بت ليواصل 
تفوقه عىل منافس�ه عىل ملعبه يونايتد 
س�نرت.وحقق بول�ز الف�وز اآلن يف 19 من 

ب�ني آخ�ر 22 مب�اراة له ع�ىل أرضه ض�د نيكس 
ال�ذي ال يزال يلعب ب�دون كارميلو أنطوني.وتألق 
لوول دينغ وماركو بلينييل مع ش�يكاغو وس�جل 
كل منهم�ا 22 نقطة ليحك�م الفريق قبضته عىل 
ص�دارة مجموع�ة الوس�ط يف القس�م الرشق�ي.
وأح�رز ريموند فيلتون 27 نقط�ة لصالح نيكس 
لكن�ه لم ينجح يف قيادة فريق�ه للفوز مثلما فعل 
أمام ميامي هيت الخميس املايض.وفاز نيويورك 
يف 14 مب�اراة مقاب�ل خمس هزائم لكن�ه ال يزال 

يف ص�دارة الرتتيب العام للقس�م الرشقي. كما 
تجاوز بولز خس�ارة العبه تاي جيبسون الذي 
كان يمثل قوة ضاربة عىل مقاعد البدالء والذي 
خرج خال النصف األول بسبب تعليقاته التي 
وجهها اىل الحكم ديريك س�تافورد عقب خطأ 
احتس�ب ضده.وأض�اف ثيبوديو "عىل صعيد 
دوري السلة األمريكي هناك يشء يتعني عليك 
أن تتعامل معه كل ليلة، يجب أن تمتلك القوة 

الذهنية لتجاوز كل هذا مهما يكن." 

المستقبل العراقي /متابعة

كربالء يسعى لضم الصقور 
لقائمة ضحاياه

شيكاغو بولز يضع حدًا النتصارات نيكس

ملعب اليوفي
كامل العدد

ترحيبًا بكونتي

عرب البلجيكي إيدين هازارد وسط تشيلي اإلنكليزي عن قناعته 
باختياره للربيميريليغ رغم كونه كان محط اهتمام عدة فرق حني 
تأل�ق رفقة فريقه الس�ابق ليل الفرني.وقال ه�ازارد يف ترصيح 
صحف�ي: "لي�س لدي أي إحس�اس بالن�دم نهائيا، فم�ن بني كل 
الف�رق التي رغبت يف التعاقد معي كان لدي 
إحس�اس أكيد أن فريق تشيلي يريدني 
فعا بني صفوف�ه، وأتمنى أن أكون عند 
حس�ن الثقة وأقدم كل م�ا لدي من أجل 
البلوز".وتحدث إدين هازارد عن مدربه 
السابق اإليطايل روبريتو دي ماتيو الذي 
أكد أنه مدين له باس�تقدامه لتش�يلي 
وأضاف: "ليس سها أن تتقبل الهزيمة 
)3-صف�ر أمام يوفنتوس( ولكنها جزء 
من اللعبة ويجب أن نرميها خلفنا ونفكر 
يف املس�تقبل، ش�خصيا أش�عر باألسف 
لرحيل دي ماتي�و الذي كان وراء قدومي 
لتش�يلي وكنت أود أن أعم�ل معه فرتة 
أطول".وش�ارك هازارد رفقة تشيلي يف 

16 لقاء يف الدوري هذا املوسم وسجل 3 
أهداف، كما ش�ارك يف اللقاءات الستة 
أبط�ال  يف دوري املجموع�ات ب�دوري 

أوروبا ولم يسجل أي هدف.

هازارد: لست نادمًا
على اختيار تشيلسي

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت المستقبل العراقي /وكاالت
أك�دت صحيف�ة امل�ريور االنجليزي�ة أن ناديي 
الس�د القطري والوص�ل اإلماراتي دخ�ا عىل خط 
النجم االنجلي�زي ديفيد بيكهام بغية التعاقد معه يف 

فرتة االنتقاالت الش�توية القادمة .السد 
راؤول  ورق�ة  سيس�تعمل  القط�ري 
غونزاليس الزميل الس�ابق لبيكهام 
إلغرائه باللعب مع النادي القطري 
يف حني س�يعتمد الوصل اإلماراتي 
عىل س�معته الكبرية كمؤسس�ة 
النج�م  جلب�ت  اقتصادي�ة 
دييغو مارادونا  األرجنتيني 
لتدريبها إلغراء بيكهام 
املنافسة  …لك����ن 
س�تك���ون صعب�ة 
ظل  ف��ي  خاص��ة 
سان  باريس  وجود 
وموناكو  جريم�ان 
الذي�ن  الفرنس�يني 
أيض�����اً  يري�دان 
عل����ى  الحص�ول 

خدمات النجم االنجليزي الكبري .

منافسة عربية للفوز 
بخدمات بيكهام
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أم�ا يف كس�ب األج�ر، وللتوفي�ق بني 
رأسني يف الحال، عمدت أستاذة جامعية 
يف إحدى الجامع�ات بالرياض إىل التحول 
إىل مهن�ة )خاطب�ة( للح�د م�ن نس�بة 
العنوس�ة وتزويج الطالب�ات للراغبني يف 
الزواج من الشباب الجادين فقط. وأكدت 
األستاذة الجامعية أنها تستهدف حفات 
التخ�رج ملعاين�ة الطالبات وجه�اً لوجه، 
وم�ن ث�م تس�عى إىل تحقي�ق متطلب�ات 
الش�باب يف القوائم الت�ي تصلها من أجل 
اختيار األنسب للطرفني. وذكرت األستاذة 
رفض�ت  الت�ي  )الخاطب�ة(  الجامعي�ة 
اإلفصاح عن هويتها أنها ال تتقاىض أجراً 
مادياً إزاء التوفيق بني خريجات الجامعة 

والراغبني يف ال�زواج، مرجعة ذلك ألن 
الفتاة يف املجتمع ال يس�تطيع الشاب 
رؤيتها، الفت�ة إىل أن املواصفات التي 
يطلبه�ا الزوج برشيكة حياته دقيقة 
ال تحت�اج إىل إغفاله�ا، حيث يس�بب 
عدم دقتها إىل رفض الرجل للفتاة بعد 
الرؤية الرشعية؛ مما يسهم يف دخول 
ل�ت  الفت�اة حال�ة م�ن الكآب�ة. وحمَّ
بدورها فوىض الخاطب�ات يف اململكة 
إىل جهل الخاطبات بمواصفات الفتاة، 
وذل�ك ألنها لم ترها، مش�ددة عىل أن 
الكس�ب املادي لدى بعض الخاطبات 

يفقد ثقة الرجل والفتاة بهن.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1520 - مارت�ن لوث�ر يق�وم 
بإحراق مرسوم كنيس بطرده من 
الرحم�ة عقاباً ل�ه عىل معارضته 
لسلطة الكنيس�ة، واعتربت هذه 
الخطوة خطرية ساهمت بابتعاده 

عن الكنيسة الكاثوليكية.
1901 - ب�دء تس�ليم جوائ�ز 

نوبل للمرة األوىل.
1902 - افتتاح الخزان التابع 

لسد أسوان يف مرص.
1948 - الجمعية العامة لألمم 
املتح�دة تص�در اإلع�ان العامل�ي 

لحقوق اإلنسان.
التحري�ر  جي�ش   -  1949
الش�عبي الصيني يبدأ بمحارصة 
الص�ني  ب�ر  يف  تش�نغدو  مدين�ة 
الرئييس حيث يعق�د الكوميانتغ، 
الصين�ي  الرئي�س  اضط�ر  مم�ا 
ش�يانج كاي ش�يك وحكومته إىل 
االنسحاب إىل جزيرة تايوان، وذلك 

أثناء الحرب األهلية الصينية.
ال�وزراء  رئي�س   -  1953

الربيطاني ونس�تون ترشش�ل 
يستلم جائزة نوبل يف األدب.

1984 - الجمعية العامة لألمم 
املتح�دة تق�ر اتفاقي�ة مناهضة 

التعذيب.
1992 - منتخ�ب قط�ر لكرة 
القدم يفوز ببطولة كأس الخليج 

املقامة يف دولة قطر.
الجي�ش  انس�حاب   -  1995
اإلرسائييل من نابلس تنفيًذا لبنود 

اتفاقية أوسلو.
اللبناني�ة  املعارض�ة   -  2006
ض�د  ش�عبي  اعتص�ام  تنظ�م 
الحكوم�ة يعترب األك�رب يف تاريخ 
لبنان بوس�ط بريوت حيث قدرت 
الوكاالت الرسمية عدد املتظاهرين 

بأكثر من مليون شخص.
2007 - اإلع�ان عن تش�كيل 
هيئ�ة البيع�ة الس�عودية والت�ي 
أسس�ها املل�ك عب�د الله ب�ن عبد 
العزي�ز آل س�عود يف 20 أكتوب�ر 
2006، وق�د اختري األمري مش�عل 
ب�ن عبد العزيز آل س�عود رئيًس�ا 

لها.

قهوة من براز الفيل!!.فرشاة اسنان تتكلم 

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
10

كانون االول

افقي

عمودي

1 - مدين�ة ومرف�أ يف جن�وب باكس�تان الغربية عىل بح�ر ُعمان – 2 
– ممثل�ة أملاني�ة راحلة – 3 – عكس�ها علم قراءة الوج�وه – زهر – 4 – 
تفس�ريية – عكسها مىش لياً – 5 – عاصمة أوروبية – ممثلة مرصية – 
6 – مدينة إيطالية – ملكه – 7 – األس�م الثاني لصحايف لبناني راحل – 8 

– كاتب قصة – للتنفس – 9 – شاعر لبناني راحل .

1 – لعبة رياضية – موس�يقي إيطايل – متش�ابهان – 3 – حرف 
تنبي�ه ويكثر بعدها القس�م – أش�ارات – 4 – عاصم�ة أوروبية – 
ركي�زة – 5 – رشش�ف مبعثرة – غ�ايل الثمن – 6 – عملة أس�يوية 
– فرح – 7 – نصف أمني – يشاهد – 8 – ممثل كوميدي عربي – 9 

– أسد – متشابهة .

أنتج�ت رشكة ُتعن�ى بتصنيع 
»ُفرش األس�نان« مؤخراً ُفرش�اة 
أس�نان ُصنف�ت ضم�ن التقنيات 
»اإللكرتوني�ة الحديث�ة« ُمهمتها 
إب�اغ ويل األم�ر يف ح�ال تخل�ف 
طفل�ه عن تنظيف  أس�نانه وذلك 

عرب رسالة نصية ُترسل له.
وتن�اول عدد من مس�تخدمي 
االجتماع�ي  التواص�ل  موق�ع 
»تويرت« صورة لها، لم يظهر فيها 
املنتج�ة ُمجمع�ني عىل  الرشك�ة 
أن س�عرها ال يتج�اوز 68 دوالراً 
أمريكياً، وعلّق البعض منهم عىل 
أن ه�ذه لن تكون تقنية إيجابية، 

ك�ون الطف�ل إن ل�م يحرص عىل 
ذل�ك بن�اًء ع�ىل ثقت�ه بتوصيات 
والدي�ه، فإن�ه م�ن الس�هل عليه 
امل�اء  يف  »بغطس�ها«  خداعهم�ا 
لدقائق، ه�ذا وغرّد بهذه الصورة 
خ�ال  »ُمتوت�راً«  و518  أل�ف 
ساعات قليلة يف الوقت الذي أعاد 
توجيهها »رتوتها« 496 شخصاً، 
يف حني أشاد 75 آخرون بفكرتها، 
ُيذك�ر أن أول م�ن غ�رّد به�ا كان 
)@3qh( حيث أنش�أ »هاش تاق« 
أسماه )كيف تحجز لعيالك( وما 
زال يشهد تفاعاً »فكاهياً« حتى 

لحظة كتابة هذا التقرير

القه�وة  محب�ي  ل�كل  يمك�ن 
الحص�ول عىل نوع لذي�ذ من مقاول 
كندي كش�ف أن رس طي�ب نكهتها، 
انه�ا  ه�و  الباه�ظ،  ثمنه�ا  رغ�م 
مستخرجة من براز فيلة يف تاياند. 
 ونقلت وس�ائل إعام بريطانية 
ان باي�ك دينكني )42 س�نة( منتج 
قه�وة ” Black Ivory”، كش�ف ان 
الرس وراء م�ذاق قهوته الفريدة هو 
ان قطيع فيلة يف تاياند يأكل حبوب 
القه�وة ث�م يخرجها مع ب�رازه ما 
يس�اهم يف التخلص م�ن الطعم املر 

فيه�ا.  وق�ال دينك�ني “عندما يأكل 
الفيل القه�وة تنتج معدت�ه حمضاً 
يف�كك الربوت�ني يف الحب�وب، وه�و 
املسؤول عن مذاقها املر”.وأضاف ان 
النتيجة هي قهوة ذات مذاق س�لس 
للغاي�ة. وأكد املس�ؤول ع�ن الفيلة 
 Golden Triangle  ” مؤسس�ة  يف 
Asian Elephan” ان القهوة ال ترض 
الحيوانات بتاتاً.يش�ار إىل ان س�عر 
الكيل�و الواحد من ه�ذه القهوة هو 
حوايل 230 دوالرا، وتحصل املؤسسة 

عىل 8% من املبيعات. 

مجل برجل صناعية

حرك عود لتحصل عىل معادلة

مدرس يكرس العمود الفقري لتلميذهبغداد 1958 

أستاذة جامعية سعودية تزوج طالباهتا 

لون مع

احلمل
مهم�ا حاولت ان تكس�ب ثقة 
اآلخري�ن، اال ان بعضه�م م�ا زال 
يش�كك يف قدرات�ك عاطفي�اً: ك�ن 
جاه�زاً ملواجهة الرشي�ك بحقيقة 

مشاعرك

الثور 
سعك االطمئنان، لن تعاني هذا 
اليوم ما يعّكر صفوك، اذ يس�اهم 
الحظ يف التخفيف من حدة األجواء 
ويف تهدئ�ة األمور وإح�ال بعض 

السام والطمأنينة

اجلوزاء
ساير األوضاع وال تعرتض، إذا 
كن�ت تريد مقاومة أم�ر ما، ابتعد 
ع�ن املواجهة حالًيا، وانتظر ريثما 

تتضح األمور

ال�سرطان 
ح�اول أن تس�تعمل عاقات�ك 
الخاص�ة والعام�ة لتعزيز موقعك 
العم�يل، لكن م�ن دون اس�تغال 
اآلخرين. ال تجرب القدر وال تذهب 

اىل مجاالت خطرة

االأ�سد 
تحصل عىل مبتغ�اك بعد طول 
انتظ�ار، وتجن�ي ما زرعت�ه. كن 
مس�تعًدا للمزي�د م�ن املفاج�آت 
الس�اّرة، ووظف جهودك يف سبيل 

مصلحتك

العذراء 
س�مح لك هذا اليوم بالتواصل 
البّناء مع اآلخرين بهدف تصحيح 
األوضاع وازالة الش�وائب عاطفياً: 

إحِم عاقتك من الكام املعسول

امليزان
ال تغامر اذا لم تكن واثقاً، ألنك 
قد تخرس كل يشء بس�بب التهور 
م�ع  التنس�يق  غي�اب  عاطفي�اً: 
الرشيك، س�يؤدي اىل عوائق كبرية 

تعرتض العاقة بينكما

العقرب 
الخاف�ات م�ع بع�ض الزماء 
ع�ىل  انعكاس�ات  له�ا  س�تكون 
نوعية العمل، وهذا ليس ملصلحتك 
عاطفياً: العاقة مع الرشيك تشهد 

بعض الفتور

القو�س 
ال تفك�ر إال بطريق�ة إيجابية 
لتتمكن م�ن تخطي كل املصاعب، 
فالس�لبية غالب�اً م�ا تك�ون أكثر 
رضراً عاطفي�ًا: م�زاج الرشيك يف 

أفضل حاالته

الدلو 
علي�ك ان تتقب�ل االنتقاد اذا كنت 
مخطئاً، وهذا يساعد لتصويب االمور 
عاطفي�اً: ال تفرض ع�ىل الرشيك أية 
قي�ود، ألنه س�يعاملك باملثل وهذا لن 

تحتمله

اجلدي
فيم�ا تقص�ده  ك�ن واضح�اً 
تتس�م  تدعه�ا  وال  وبقرارات�ك 
ع�ىل  الي�وم  تطل�ع  بالغم�وض. 
معلوم�ات رسية يف العمل عليك أن 

تحافظ عليها

حوت 
أجواء العمل ليس�ت عىل ما يرام، 
لكن التسحن يلوح يف األفق وسيظهر 
قريب�اً عاطفي�اً: أنت ع�ىل موعد مع 
بداي�ة عاق�ة جدي�دة تس�يطر عىل 

كامل تفكريك وتشل حركاتك

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

متاهة

تعدّى مدرس مرصي بالرضب عىل تلميذ يف الصف الس�ادس 
االبتدائي يف مدرس�ة بصعيد مرص مما تس�بب بكرس يف عموده 
الفق�ري، وت�م نقله إىل املستش�فى حيث اس�تمر يف غيبوبة ملدة 
3 أي�ام. وت�م تحرير مح�رض يف الواقع�ة وتولت النياب�ة العامة 
التحقيق�ات. ويف التفاصيل قام املدرس برضب التلميذ الذي يبلغ 
من العمر 12 عاماً بوحشية، بعد ان طلب األخري منه أن يلعب كرة 
القدم ضمن تش�كيلة فصل املدرسة. وكان التلميذ يجلس ضمن 
تش�كيلة فري�ق الفصل االحتياطي�ة أثناء حصة األلع�اب، وبعد 
نهاية الش�وط األول توجه إىل مدرسه طالباً منه أن يقوم باللعب 
ضمن الفريق مع بداية الشوط الثاني فما كان من املدرس إال أن 
انهال عليه بالرضب والركل فس�قط الصغري مغشياً عليه. ونجا 
الطفل من املوت بأعجوبة بعد رضبه بوحش�ية خاصة وانه كان 

قد أجرى عملية استئصال اللوزتني قبل عدة أيام من الحادثة.

 العدد )399( االثنني 10 كانون االول 2012

يبدو أن التقدم يف الطب البيطري 
األمريك�ي، وصل إىل آف�اق جديدة، 
حيث تمك�ن جمل اللبكة األمريكي 
من مواصلة العيش برجل صناعية 
رابعة، وذلك بعد أن كرست س�اقه 
واضطر األطباء إىل برتها يف حادثة 
مروعة بحديقة حيوان أوكاهامو.

 وقال موقع "إن بي يس توداي"، 
إن ه�ذه ه�ي الس�ابقة األوىل التي 
يت�م توصي�ل طرف صناع�ي فيها 
بحي�وان، وهو ما يش�كل طفرة يف 

علم الع�اج البيطري ويؤك�د أن العالم 
ال يع�رف ح�دودا للط�ب. وكان الجمل 
املحظ�وظ ق�د ع�اد إىل حديق�ة حيوان 
أوكاهامو صب�اح يوم الجمعة املايض، 
وواص�ل العي�ش بالط�رف الصناعي�ة 
وامل�ي عليها والجري به�ا دون عوائق 
كم�ا ي�رشف ع�ىل حالت�ه مجموع�ة 
م�ن األطب�اء الذين صمموا ل�ه الطرف 
الصناعي وأك�دوا نج�اح التجربة التي 
س�تكرر بالتأكيد مع حيوانات أخرى يف 

املستقبل.
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

              بغداد/ المستقبل العراقي

أثارت صور ومقاطع فيديوية تظهر طفالً 
بعكازين ويرتدي قمي�ص الالعب األرجنتيني 
مييس، مش�اعر الكثريين عىل مواقع التواصل 
االجتماعي أمس، وهي جزء من فيلم وثائقي 

يحمل عن�وان )مي�يس بغداد( للمخ�رج عمر 
كردي. 

وم�ن املرتقب أن يع�رض الفيلم الوثائقي 
دب�ي  مهرج�ان  خ�الل  القص�ري 
الس�ينمائي الدويل الذي انطلق أمس 
ويستمر حتى 16 من الشهر الحايل، 
ويحك�ي الفيل�م معان�اة طف�ل 
عراق�ي تأثر بظ�روف الحرب يف 
ب�الده، يعش�ق نادي برش�لونة 

ونجمه ليونيل مييس. 
اس�مه  الفيل�م  يف  البط�ل 
حمودي ، بس�اق واح�دة، ويبلغ 
من العمر ثماني س�نوات، يحب 

ك�رة الق�دم كباق�ي األطف�ال ويتكئ عىل 
عكازي�ن، وكان حلم�ه مش�اهدة نهائ�ي 
ب�ن   2009 ع�ام  أوروب�ا  أبط�ال  دوري 
برش�لونة ومانشس�ر يونايتد، واملواجهة 
الخاصة بن النجمن كريس�تيانو رونالدو 
وليوني�ل مييس، ولك�ن الحلم لم 
يتحق�ق حينما تحطم جهاز 
التليفزي�ون الخ�اص به 
ليح�رم من مش�اهدة 
املب�اراة التي انتهت 
لصالح برش�لونة 
ف��ن  به����د

نظيفن.

مييس بغداد.. فيلم يصور معاناة طفل عراقي

UPI /تكساس              

صدر العدد السادس من صحيفة 
باليت التشكيلية املتخصصة بالفنون 
التش�كيلية والبرصية، وق�د بدأ العدد 
بتحي�ة خاص�ة م�ن رئي�س التحرير 
ن�ارص عبدالل�ه الربيع�ي وجهه�ا اىل 
معرض اساتذة معهد الفنون الجميلة 
وال�ذي رأى فيه�م أفق إلب�داع عراقي 
جدي�د ق�ادم الن االم�ل الجميل يؤخر 
خرسان الحي�اة، وضم الع�دد تغطية 
خاصة لس�مبوزيوم بغداد الذي اعترب 
خط�وة اوىل يف مش�وار طوي�ل ق�ادم 
إضافة إىل تس�اؤل الوسط عن ما بعد 
انتخابات التش�كيلن وهل س�تحقق 
الهيئ�ة اإلداري�ة الجدي�دة تطلعاتهم، 
كما ابرز العدد حكاية اش�راك فنانن 
كبريين بإنتاج لوحة واحدة، واحتوى 

للنش�اطات  ش�املة  متابع�ة  كذل�ك 
العراقي�ة  التش�كيلية  والفعالي�ات 
يف الداخ�ل والخ�ارج منه�ا مع�ارض 
الفنان�ن منذر ع�ي ومحمود عجمي 
وهاي�دي االويس ومنى مرعي ويحيى 
الش�يخ ، مع تخصيص صفحة للفن 

التشكيي يف كردس�تان العراق تحوي 
ترجم�ة بالكردي�ة للمواضيع، وكذلك 
النش�اطات املكثفة  املتمي�زة للفنون 
الس�ليمانية وده�وك، وكم�ا ه�و  يف 
الحال يف كل اصدار لباليت العدد امتاز 
بإضافات جديدة لطباعته وتصميمه.

باليتت تطلتق العتدد الستادس
              بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن املجل�س املحي يف قض�اء الزب�ري الواقع غرب 
محافظة البرصة، أول م�ن أمس عن ظهور أعداد كبرية 
من العناكب الصغرية بش�كل مفاجئ يف عدد من مناطق 
القضاء، فيما كش�ف مجلس املحافظة عن فتح تحقيق 

لتقيص الحالة.
وقال مسؤول اإلعالم يف املجلس املحي بقضاء الزبري 
عي ه�دار العكي�ي يف حديث ل�«الس�ومرية ني�وز«، إن 
»أعداد كبرية من العناكب ظهرت، بشكل مفاجئ وغريب 
يف مناطق الدريهمية والشهداء والحي العسكري«، مبيناً 
أن »العناكب وجدت يف الش�وارع وفوق س�طوح املنازل، 

فيم�ا علقت بعض أنس�جة ش�باكها 
بأعمدة نقل الكهرباء«.

ولف�ت العكيي إىل أن »هذه 
الحال�ة أثارت قلق واس�تغراب 

املواطن�ن يف تلك املناط�ق، ما دفع 
ببعضهم إىل قت�ل العناكب للتخلص 

منها«.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس املحافظة الشيخ 
أحمد السليطي يف حديث ل�«السومرية نيوز«، إن »مركز 
األم�ن الوطني يف الب�رصة قام بفتح تحقيق بالتنس�يق 
مع الجهات املختصة ملعرفة س�بب ظه�ور أعداد كبرية 
م�ن العناكب يف بعض املناطق«، موضحاً أن »عينات من 
العناك�ب تم اصطياده�ا وتس�ليمها إىل جامعة البرصة 

لغرض فحصها«.
وأش�ار الس�ليطي إىل أن »ظهور العناك�ب قد يكون 

بموس�م تكاثره�ا، خاص�ة وإنه�ا متعلق�اً 
عناكب صغرية«، معترباً أن »الحديث 
ع�ن قيام طائرة بإلق�اء العناكب من 
الجو من املس�تبعد أن يك�ون صحيحاً، 
الن الطائرة التي ش�وهدت وهي تحلق 
فوق املناط�ق التي ظهرت فيها العناكب 
هبطت يف مط�ار البرصة الدويل، وعند 
االستفس�ار عنها تبن أنها طائرة 

لنقل املسافرين«.

             فلوريدا/ وكاالت

أعلن�ت والي�ة فلوريدا عن مس�ابقة »تش�النج 
بايتنز 2103« يف كانون الثاني  للقبض عىل اكرب عدد 

من أفاعي األصلة يف متنزه ايفريغليدز الوطني.
ووراء هذه املسابقة الخارجة عن املألوف واقع 
مقلق وه�و تكاثر كبري لعدد االفاعي البورمية التي 

يس�تودرها أمريكيون ويطلقونها يف املتنزه او انها 
تفل�ت اليه مما يه�دد نظاما بيئيا فري�دا من نوعه 
يف العال�م. وه�ذه االفاعي كب�رية جدا بحي�ث انها 
تهاجم حت�ى التماس�يح االمريكية الت�ي تعد رمزا 

لهذا املتنزه. 
واوض�ح خورخ�ي بين�و الناط�ق باس�م لجنة 
الحف�اظ ع�ىل الحياة الربي�ة يف فلوري�دا ان »فكرة 

هذه املس�ابقة التي تستمر ش�هرا تقوم عىل توفري 
معلومات للجمه�ور حول هذه األفاع�ي البورمية 
البيئ�ي يف  النظ�ام  أنه�ا تجت�اح تدريج�ا  وكي�ف 
ايفريغليدز وتشكل تهديدا للثورة الحيوانية املحلية«.  
وش�دد عىل ان هذه املسابقة »تشكل اختبارا للجنة 
الحفاظ ع�ىل الحياة الربية يف محاولتها الس�يطرة 

عىل تكاثر هذه الحيوانات« يف املتنزه. 

عناكب كبرية تظهر يف الزبري وتثري قلق البرصيني!

مستابقتة للقبتض عتلتى األفتاعتي

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

ش�كراً للطبي�ب الذي تح�ّدث عن لفي�ف من زمالئ�ه.. فبعد أن 
يشيد ويثني عىل جريدة املستقبل العراقي الغراء توازنها وعراقيتها 
وش�غفها بإعالء روح وقيمة ومب�دأ املواطنة, ينح�و بالالئمة عىل 
عمودنا الصحفي تحامله ع�ىل بعض األطباء ونعته إياهم بالذئاب 
ترتدي البياض ومنهم من يترصف كقصاب ويلهث مندلق اللس�ان 
لحصول اكرب مال يف اقرص وقت، ويف نية واضحة لتأمن مس�تقبله 
يف دولة أخ�رى ...او ...يتعاملون مع الواقع عىل انه فرصة رسعان 
ما قد تميض, وينبغي اغتنامها واس�تغاللها إىل نهايتها ولو بتقليد 
لصوص السياس�ة فيرسق�ون ويخطفون اللقمة م�ن حلق الفقري 

وابتزازه من اجل معالجته.
نبق�ى عىل رأينا إن من األطباء الذي�ن ظنناهم مفخرة أخالقية 
وعلمية عراقية, وجدناهم مثل أي بقال رخيص وسمس�ار محتال 
يؤجر اسمه وعيادته وينصب له وكالء يتقاضون األجور الظاملة...  
وانه واقع معاش وحديث العراقين ... إنما أيضا رأينا منارات طبية 
وأسماء تبزغ لتحمل اسم العراق وتكون من مفاخره ... وهناك من 
يتصاعد عليه الطلب من املستشفيات األهلية وما تعنيه من مردود 
مادي كبري, ومع ذلك يرف�ض تلك العروض, مفضال عليها تكريس 
نفس�ه للمستشفى العام وملرضاه البسطاء. وسنذكر أسماءهم يف 
الوقت املناس�ب... مثلما سنعرض دور وزارة الصحة, وكذلك نقابة 
األطباء يف التطويح بمهنة إنس�انية اىل الحضيض وبأطباء أغوتهم 

ظروف الفساد لالنخراط يف املوجة.
تعقي�ب آخر من طبيب يدعونا يف نهايته إىل حفظ اس�م )مؤيد 
حميد محم�د( وهو طبي�ب وزوجته وأوالده أطب�اء، يرصون عىل 
أداء كام�ل طاقتهم يف املؤسس�ات الصحية الحكومي�ة ..وينبهون 
يف  ملراجعته�م  املس�ائية  الش�عبية  العي�ادات  يف  الفق�ري  املراج�ع 
العي�ادات الصباحية لعالجهم مجانا, وعندما يالمون وإنهم بال دار 
يملكونها... ويس�تأجرون دارا متواضعة... يقولون ان هذا موضع 
فخرهم ومدعاة لهم للرىض عن عراقيتهم وهم يخدمون مواطنيهم 
وم�ن يحت�اج لهم..  وان ه�ذه هي اكرب الث�روات وأعظم الحظوظ 
......ومثل الدكتور كثريون وال حرص لهم..  يف حن يمكن تشخيص 
وتعداد الجشعن والعاملن بخلو الرجل وبالذئاب ترتدي البياض.... 
وان من يعرفون الله هم الغالبية ويؤمنون ان رضاه س�بحانه من 
رىض الناس, وان الطري�ق إىل ملكوته عربهم ...عرب العالقة بالجار 
واألخ بالدي�ن واإلنس�انية.. وه�ل تضمنت أركان اإلس�الم أكثر من 
تمت�ن روح الجماعة وتواصلها وتماس�كها بالصالة وذكر املحتاج 
بال�زكاة والصدق�ات وبمهرج�ان  لقاء املس�لمن بالح�ج وبإدامة 
التواص�ل بن الب�ر حتى لتعدو االبتس�امة يف وج�ه األخ وإماطة 
األذى عن طريق الناس صدقة... وس�يكون الطب هو الباب األوسع 
للقلب املؤمن ...ولم تكن عائلة األطباء التي تس�تأجر دارا للس�كن 

...إال من تلك العوائل السعيدة بما تقدم وما تعطي.
نكرر ش�كرنا للطبيب املتحفظ عن ذكر اس�مه, ولكننا نعيد إىل 
ذاكرته أن الجش�ع, وكما فاجأنا من أس�ماء يف السياس�ة, فاجأنا 
بأسماء بالطب... ونتمنى أال يكون واهما  يف سعة تفاؤله وتصدمه 

الحقائق واألسماء.

* حاتم حسن

أطباء ال يملكون

انشغاالت

مديــر التحريــر 

• مّرات يصدق اآلخرون ش�ائعة بأنك جريء وان قلمك قادر عىل 
وخ�ز أعضاء الحكوم�ة املوقرة؛ أو أعض�اء الربملان املوق�ر )وأتمنى 
عليك�م أن ال تربطوا بن الوق�ر يف اآلذان وبن املوق�رة واملوقر..بليز؛ 

ألنها من املمكن أن تؤدي بنا إىل التهلكة(.
عموم�ا؛ له�ذه الش�ائعة تبعات وليس لل�ه يف الل�ه؛ وإال..رحمة 
لوالديك�م من هو ذلك الخبيث ال�ذي دس يف ايميي )معجزات الربملان 
العراقي( واقس�م عي بريف العسكري )دون أن يدري أنني ترسحت 
من العس�كر بعد أن قضيت نصف عمري مجن�دا( برضورة نرها؛ 
وألنن�ي اك�رب )زوج يف التاري�خ( وخوف�ا م�ن النكوث ب�ريف املدني 
والعس�كري )وأوّد أن اذكر هنا أنني لس�ت موظفا مدنيا يف أية دائرة 
حكومي�ة( لكن�ه ال�رف الرفيع واألذى وال�دم وه�ذا اإليميل اللعن 
الذي ورطني به مرس�له )وكما يبدو انه مرسل اىل آخرين فلماذا هذا 

اإللحاح معي؛وانه يجب أن انره ب�..رشيف؟!!(
..عموما لنقرأ معجزات برملاننا العزيز وعىل ذمة املرسل:

1 - الربمل�ان الوحي�د الذي يض�م عنارص من غ�ري مواطنيه ومن 
جنسّيات أجنبية مختلفة!!

2 - ه�و أكث�ر برمل�ان يف العال�م تس�ّيباً ألعضائ�ِه وال يحرضون 
اجتماعاتِه !!

3 - أول برملان يف العالم ال يمثل مصالح ش�عبه بل مصالح الدول 
ذات املطامع مبارشَة!!

4 - الربمل�ان الوحيد يف العالم أغلب أعضائ�ِه من حجاج بيت الله 
الحرام!!!

5 - ه�و الربمل�ان الوحيد يف العالم الذي يتق�اىض أعضاؤه رواتب 
مليوني�ة أعىل بكثري من تلك الروات�ب التي يتقاضاها نواب الربملانات 

يف أوربا والواليات املتحدة واليابان!!
6 - ه�و الربمل�ان الوحي�د يف العالم ال�ذي لكل نائب في�ه ثالثون 

حارسا شخصيا بمرتبات خيالية!!
7 - الربمل�ان الوحي�د عاملي�ًا الذي يض�م عنارص إرهابي�ة وقادة 

ميليشيات ومطلوبون للعدالة!!
8 - الربملان الوحيد الذي لم ينتخب بنزاهة وإرادة شعبية!! 

9 - ه�و الربملان الوحيد عاملياً الذي تش�م الكالب األمريكية نّوابُه 
قبل دخولهم قّبة الربملان!!

10 - ه�و الربملان الوحيد عاملياً الذي زرعت مفخخات داخله أّدت 
إىل قتل وجرح نواب بسببها!!

11 - ه�و الربمل�ان الوحي�د الذي يحق لق�ّوات االحت�الل تفتيش 
نوابه ومنعهم من الدخول ووضع البس�اطيل عىل رؤوسهم ان تطلب 

األمر!!
12 - الربمل�ان الوحي�د يف العالم الذي يجهل ما يحدث يف س�احتِه 

ومن حولِه!!
13 - الربمل�ان الوحيد عىل الكرة األرضية ال يس�تطيع نّوابه لقاء 

الش�عب أو التجّول خارج حصون املنطقة الخرضاء!!
14 - الربمل�ان الوحي�د يف العالم الذي معظم أفراده بال ش�هادات 

علمية وال أّيِة كفاءة تذكر!!
• انته�ت معجزة االيمي�ل ولم تنته معجزات الربمل�ان املوقر )هل 
يحت�اج ان اذكرك�م ثاني�ة بال وق�ر وال موق�ر؟!!( وان كان قد فات 
مرس�له ان يضيف اىل نقاطه نقطة مهم�ة وهي: ان برملاننا..الربملان 
الوحي�د يف العالم الذي ال يح�رم أعضاؤه بعضهم بعضا؛ ومن يحتج 
اىل دليل فلرياجع الترصيحات التي تصل أحيانا حد )الفش�ار( وبلغة 
اهل الشوارع؛ اما استعراض الفنون القتالية يف الفرة االخرية فليس 
س�وى )إحم�اء( للبط�والت الربملاني�ة القادم�ة؛ وال ادري من رّسب 
للجماع�ة: ان بدال من ش�ورشة النقود وفس�ادها املعلن فثمة ذهب 
وال�)فتاوى الرياضية( ال تحتاج بالرضورة اىل عمائم او لجان نزاهة 

ما!!
•وللعراقين يف برملانهم شؤون !

  * جواد الحطاب

أكرب زوج يف التاريخ

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

             دبي/ وكاالت

انتقل�ت عدوى األرقام املمي�زة إىل األرحام، حيث أصبحت الحوامل ترغبن يف 
هندس�ة يوم الوالدة ليوافق تاريخا مميزا، لذا س�ارعت هيئة الصحة يف دبي إىل 
قطع الطريق عىل الحوامل الس�اعيات لإلنجاب قرسا يوم 12-12-2012 لكونه 

آخر رقم متطابق يف األلفية الثالثة، بحسب البيان
وبعدم�ا أصبح باإلم�كان تحديد نوع الجنن ومعرفة م�دى صحته وهو يف 
رحم أمه، اتجهت األنظار اآلن إىل توقيت والدته، فلم يعد للتكهنات مكان عندما 

امل�رأة  ش�هرها أو تأخ�رت أياما فيه أو اس�تبقت نتيجة تنتظ�ر 
فها ه�ي امرأة القرن الح�ادي والعرين تحدد خطأ حسابي، 

والدتها بالثانية والدقيقة والس�اعة واليوم 
والشهر.

ويغ�ري رق�م 12-12-2012 األمه�ات 
واآلب�اء الباحثن عن هذه األرقام تأريخا أو 
عيد ميالد ملواليدهم، وأس�هل الطرق لذلك هي 
الطلق الصناعي بعد دخول الش�هر التاسع، ثم 

إجراء العملية القيرصية.
وأصبحت مس�ألة الحمل والوالدة من 
األم�ور املخطط له�ا تماما ب�ل ودخلت 
فض�اء الربمجة وقائم�ة التفضيالت ما 
يهدد بمخاطر صحية ليست باليسرية.

وهذه املخاطر تحديدا دفعت هيئة 
الصحة يف دبي للتأهب واعتماد الحزم 
بتأكيد الدكتورة »منى تهلك« رئيس�ة 
قس�م النس�اء والوالدة يف مستشفى 
االس�تجابة  يت�م  ل�ن  أن�ه  لطيف�ة، 
للحوامل اللواتي يردن أن »يهندسن« 
والدته�ن وفق الرقم املمي�ز هذا، ونصحت ب�أن الوالدة الطبيعي�ة نعمة ربانية 
يجب عدم التفريط بها، فقط س�تكون العملي�ات للحاالت االضطرارية املعتادة 
كاللواتي عملن مرة أو أكثر عملية قيرصية، أما االستجابة لرغبة يف تأريخ يعود 

سلبا عىل األم أو حياة املولود، فهو مرفوض تماما.
وأضافت: »ونحن ضد عمليات الدعاية التي تنجر وراءها النس�اء الحوامل، 
ونصيحتن�ا لهن أن يبتع�دن عن مثل هذه األمور التي ال تق�دم وال تؤخر، طاملا 

أنها تلد طبيعيا وبصحة جيدة.
وشددت »تهلك« عىل أن للعملية القيرصية مضاعفات وهي أكثر خطرا من 
ال�والدة الطبيعية، علم�ا أن العملية القيرصية هي الح�ل الوحيد للوالدة، حيث 
يلجأ الطبيب التخاذ قرار الوالدة القيرصية ألس�باب عدة يكون هدفه يف غالبية 

األحيان الحفاظ عىل حياة الجنن واألم.

محى 12 /12 /2012 
تصيب احلوامل


