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يف أعدادنا املقبلة

العراقي

احلرية تعني املسؤولية ،ولهذا
يخافها معظم الناس

نائب يف جلنة النزاهة :إستحدثوا ألخي مديرية يف قضاء

«جورج برنارد شو»

الزبري وعينوه مدير ًا عام ًا ..واال سأبتزكم إعالمي ًا !!

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

التـفاصيــل الـكــاملــة ملعــركــة احلسم « رأس االفعى»

صحيفة يومية سياسية مستقلة

يف دمــشــق وضــواحيــهـا

 16صفحة

علي الدراجي

وثـائـق دامـغـة ومـفـاجـآت بانتـظـارهـم

استجواب وزراء الشباب والصناعة والرتبية ومدير عام بقضايا فساد
المستقبل العراقي /خاص

مستقبل العالقة
بني حكومة
الكويت
واملعارضة

ص6

اخلور

واهلور

واألرض
البور

ص13

أكد عض�و في مجل�س الن�وّاب أن
األس�ابيع المقبل�ة س�يقوم المجلس
باس�تجواب ثالث�ة وزراء ومدي�ر عام
في الحكوم�ة ،الفتا ً إلى أن جميع هذه
االس�تجوابات تأتي من أج�ل التحقيق
في قضايا فس�اد كبيرة.وق�ال النائب،
ال�ذي ّ
فضل عدم الكش�ف ع�ن هويته،
ل�”المس�تقبل العراق�ي” ،إن مجل�س
النواب سيس�تضيف الخمي�س المقبل
وزير الش�باب والرياضة جاسم محمَّد
جعفر الستجوابه بشأن صفقات فساد
طال�ت المدينة الرياضي�ة في البصرة،
ّ
وملفات أخرى ،مبينا ً
وملعب التاج�ي،
ً
ّ
أن االس�تجواب س�يكون ح�ادا ألن�ه
يتضمَّ�ن وثائ�ق فس�اد دامغ�ة تخص
الوزير.وأش�ار إل�ى أن مجل�س النواب
س�يح ّدد فيما بع�د موعد الس�تضافة
وزي�ر الصناع�ة والمع�ادن محمّ�د
الكربول�ي لتورّطه بإحالة مس�اطحة

معمل الفوسفات في محافظة الرمادي
ً
فض�ال ع�ن مصان�ع
بس�عر رم�زي،
ومعام�ل حكومي�ة أخ�رى تش�وبها
ش�بهات فس�اد ،مؤك�دا ً أن الوثائ�ق
الموجودة في مجلس النواب ستفاجئ
الوزير.وأوض�ح النائ�ب أن المجل�س
سيستضيف بعدها وزير التربية محمد
تميم لت�ورط وزارت�ه بملفات فس�اد
تتعلّق ببن�اء مدارس وعق�ود إحالة ال
تتطاب�ق مع الش�روط ،وأش�ار إلى أن
لجان مجلس الن�واب تراقب هذا األمر
من�ذ فترة طويلة ولديه�ا وثائق كثيرة
بش�أن تورط الوزير بهذا الملف.وتابع
النائب بالقول أن المجلس سيستضيف
أخيرا ً مدير عام شبكة اإلعالم العراقي
محمد عبد الجبار الشبوط الستجوابه
بش�أن السياس�ة الت�ي تتعام�ل به�ا
الش�بكة التي يش�رف على إدارتها مع
ً
فض�ال ع�ن
المؤسس�ات الحكومي�ة،
مس�اءلته لوج�ود فس�اد ف�ي دوائ�ر
الشبكة اإلعالم العراقي.

بغداد تستضيف المؤتمر الدولي لألسرى الفلسطينيين ..فهل هذا جزاء المحسنين ..يا فلسطين؟!!
متهمون بفساد البنك المركزي

المستقبل العراقي/خاص

كش�ف عضو في مجلس النواب عن وجود
تس�وية س�تتم بش�أن ملف البن�ك المركزي،
ً
الفت�ا إل�ى أن وفدا ً زار محافظ البنك الس�ابق
سنان الشبيبي في األردن للتباحث معه بشأن
التسوية.
وقال المصدر أن الوفد طمأن الشبيبي بأن

الفاتيكان يشيد بالسيستاين ..اربيل ترفض املبادرات..
والوقف الشيعي :حكمة البابا وتشرتط :حل «دجلة» مقابل
سحب البيشمركة !!
تؤكد التقارب

Apago PDF Enhancer

سياسيون زاروا الشبيبي يف عامن :خ ّلص رقابنا
وسنـخـ ّلــص رقبــتــك!!
أي مس�ؤولية لن تطاله في حال اعترف داخل
الع�راق أنه مذنب ،مبينا ً أن نوابا وسياس�يين
سيؤمنون خروجه خارج العراق بعد ذلك.
يذك�ر أن النائب المس�تقل كاظم الصيادي
قال إن نتائج التحقيق في عمل البنك المركزي
كشفت عن تورط ستة نواب من كتلة األحرار
والقائم�ة العراقية في عمليات فس�اد تتعلّق
بغسيل أموال.

تفاصيل ص2

وأك�د النائ�ب ،ال�ذي رف�ض الكش�ف عن
هويت�ه ،ل�”المس�تقبل العراق�ي” ،أن الوف�د
أخبر الشبيبي بأن عليه أن يتحمل فسادا ً ماليا ً
بملي�ارات ال�دوالرات منذ ع�ام  2006وحتى
أش�هر قليل�ة مض�ت ،موضح�ا ً أن الش�بيبي
س�يتحمَّل ثمن�ا ً باهظ�ا بدالً عن السياس�يين
الذي يحاولون إبعاد أي ش�بهة عنهم بس�بب
اقتراب موعد االنتخابات.

وزراء الداخلية العرب يعقدون مؤمترهم املقبل يف بغداد
نصيـف :واشنـطن تنــحــاز حلــكـومــة كــردستــان
أمريكا تطلق محلة إلرســـال األســلحة إلــى سـوريــا

ص3

ص3

مطالبة نيابية بزيادة الوظائف يف املوازنة إىل  100ألف درجة

ص3

اكتشفوا إنها تصل إلى  %24مع الـ «اختالسات»

ص2

ص3

ص4

اخلزاعي ..واملصاحلة الوطنية ..وأولياء الدم !!

ص2

 100نائب يوقعون عىل حجب حصة كردستان من املوازنة العامة
المستقبل العراقي/خاص
ق�ال مص�در سياس�ي ب�ارز إن
عش�رات النواب َّ
وقعوا على مشروع
س�حب الموازنة من إقليم كردستان
بع�د أن وضع�وا أيديهم عل�ى تقارير
تؤكد إن اإلقليم يس�تحوذ على قرابة
 12مليار دوالر سنويا ً ال تدخل ضمن
األم�وال التي يتقاضها م�ن الموازنة

السنوية.
وأكد المصدر أن ه�ذا المبلغ يأتي
م�ن واردات وطني�ة يق�وم اإلقلي�م
باس�تغاللها م�ن دون عل�م حكومة
بغ�داد ،مبين�ا ً أن التقاري�ر توضح أن
حصة اإلقليم من أم�وال العراق تبلغ
 %24م�ن الموازنة ولي�س  %17إذا ما
أُضيفت لها تلك المبالغ.
وأوض�ح المص�در أن  103ن�واب

َّ
وقع�وا عل�ى إيق�اف من�ح الموازنة
ً
لإلقلي�م ،منوِّها إلى أن اإلقليم تجاوز
كل صالحياته ،مشيرا ً إلى أنه عليه أن
يكتفي بما يجنيه من موارده.
َّ
وتوق�ع المص�در أن تس�تهدف
مجاميع مس�لحة المصال�ح الكردية
بش�كل عام في المناطق الوسطى إن
استمر اإلقليم بسياس�ته “العدوانية
والخطاب العنصري المتصلب”.

البرصة ختتتم معرضها الدويل للنفط والغاز ..ومواطنوها يتساءلون :ما الذي جنيناه ؟!
ص3

ويعول عىل الصدريني لـ «رضب» املالكي!!
مصادر :الديمقراطي الكردستاين يرفض التحالف مع عالوي «الضعيف»ّ ..
األسواق املركزية حتت
رمحة اإلمهال..
والدعوات خلصخصتها كالم
ليل ..يمحوه النهار!!
ص5

المستقبل العراقي /خاص

كش�فت مصادر سياس�ية مطلع�ة ومقربة من
القائمة العراقي�ة أن زعيم القائمة أياد عالوي قدم
عدة مقترحات للتحالف مع رئيس إقليم كردستان
مس�عود بارزاني ،مؤك�دة أن األخير ل�م يرد حتى
اآلن .كما كش�فت ع�ن أن بارزاني يعول كثيرا على
التحالف مع التيار الص�دري .وقالت المصادر التي
رفضت الكشف عن هويتها ل�”المستقبل العراقي”
إن “المقربين من بارزاني ردوا بأن األخير ال يهمه
أن يتحال�ف م�ع جه�ة ال يمكنه�ا أن تق�ف بوجه
المالكي وتحدده” ،مش�يرة إلى أن “عالوي كان قد
فش�ل في أن يجمع أصوات  40نائبا لس�حب الثقة
عن المالكي” ،موضحة أن “أعضاء قائمته يلعبون

على عدة حب�ال ،فتارة يناص�رون بارزاني ،لكنهم
تجمعهم نعرة العروبة مع المالكي بالسر” .وأكدت
المصادر أن “بارزاني يعول كثيرا على التحالف مع
التيار الصدري في محاربة المالكي وفضح الفساد
ل�دى المقربي�ن من�ه ،إضافة إل�ى أن زعي�م التيار
مقت�دى الص�در يدعم التوجه�ات الكردية بش�كل
معلن ،على العكس من عالوي”.
وقال�ت المصادر أن “بارزان�ي يهمه أن يتحالف
مع كتلة األحرار لإلطاحة بالمالكي” ،الفتة إلى أن
“مفاوضات تج�ري حاليا مع كتلة األحرار لترتيب
أوراق الهج�وم المقب�ل عل�ى المالك�ي” ،على حد
تعبيرها.ونقلت المصادر عن “أعضاء بارزين” في
البرلم�ان انتقادهم للتوج�ه المنحاز لكتلة األحرار
نحو بارزاني.

إىل أي مـدى يمكـن
أن تسـامـح ؟!
ص16
فتيات الليل ..قصص
وارسار وخـفـايـا !!
ص12
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التحليل السياسي /غانم عريبي

نرى احدا من االرهابيين "الممس�وكين"
بل نرى االرهاب ماثالً بين عيوننا ليل نهار
بالتفجي�رات االرهابية م�رة واالختطاف
والتنكيل والعدوان مرات !.انا اسأل السيد
الخزاع�ي مثل اي عراقي ،أن�ت اعلنت ان
مجموع�ة م�ن الفصائ�ل ومنه�ا كتائب
"ث�ورة العش�رين" المعروف�ة بانتمائها
لط�ارق الهاش�مي ،الم�دان الرئي�س في
عمليات ارهابي�ة كبيرة ،قد انخرطت في
الح�وار الوطني أو العملية السياس�ية أو
مش�روع المصالحة الوطنية � س�مه ما
ش�ئت � لكن ،أال يحق لن�ا نحن العراقيين
الذي�ن اكتوينا بني�ران عملي�ات اإلرهاب
الدموي�ة ان نتع�رف عل�ى اش�كالهم،
وتصوراته�م ازاء المصالح�ة الوطني�ة،
وكي�ف يرون المس�تقبل عل�ى ضوء هذه
العملية السياس�ية المفتوح�ة ،واذا كان
هؤالء أت�وا للمصالحة ،م�اذا عن الجرائم
التي تم ارتكابها بحق عشرات االالف من
العراقيي�ن ،وعملي�ات حز ال�رؤوس التي
جرت فص�وال على طريق دمش�ق بغداد،
وبي�ن مدينة ومدين�ة عراقية اخ�رى ،ام
ان االم�ر ال يتع�دى االرتي�اح بدخوله�م
رواق المصالحة الوطنية ،وكأننا فرحون
بمجيئهم بعد هذا الشوط الدموي الطويل

برب�ع االنج�از ال�ذي قدمناه خ�الل مدة
التمهي�د لمج�يء ه�ؤالء ال�ى العملي�ة
السياس�ية والمصالح�ة ونهم�ل انج�از
المس�اءلة !.لماذا ال يظه�ر هؤالء القادة،
ويقدم�وا اعتذارهم الى الش�عب العراقي
عام�ة ،واس�ر الضحاي�ا خاص�ة على ما
اقترفت ايديهم من موبقات وجرائم بحق
الناس ،ام انهم يعدون انفسهم قادة ثورة
ومشروع مقاومة "المحتل" مع ان هؤالء
الذي�ن انخرطوا في مش�روع المصالحة،
واتوا الى بغ�داد ،وتحاوروا مع حكومتنا،
لم يأتوا ابدا من خالل مش�روع "مقاومة
المحت�ل" ،انما أتوا أما من كتائب اجندات
اقليمية مولت ودعمت وس�لحت وروجت
لهم ولمشروعهم االقليمي ،او انهم جاءوا
على صهي�ل دعوات المش�روع الطائفي
ال�ذي كان يح�ز ال�رؤوس ب�ال رحم�ة،
ويقتطع االكباد ،وكأنهم بذلك يستعيدون
بحماس�ة الجالدين يوم عاشوراء ،وكيف
كان�ت الخي�ول االموي�ة ت�دوس ص�در
الحس�ين "عليه الس�الم" وتمزق أس�رته
وتسبي عياله!.
اذا كانوا قادة مش�روع ثوري وطني
فل�م أت�وا ال�ى "المصالح�ة الوطني�ة"،
واجتمع�وا بكم "اخي الخزاعي" ،واعلنتم

كاريكاتير

بين م�دة واخرى ،يطل الس�يد عامر
الخزاع�ي مس�ؤول مل�ف المصالح�ة
الوطني�ة ويعل�ن عن انخ�راط المزيد من
الفصائل المس�لحة في الحوار الوطني او
العملية السياس�ية ،لكنن�ا لم نر احدا من
هؤالء المنخرطين ،ولم نسمع لهم صوتا
تمام�ا كإعالن الناط�ق بلس�ان عمليات
بغداد أو الناطق بلس�ان الداخلية اعتقال
ش�بكة م�ن المجرمي�ن او االرهابيين او
االمس�اك بخلية ارهابية معينة ،اال اننا ال

؟! .لس�ت ضد المصالحة الوطنية ،لكنني
م�ع المس�اءلة والعدال�ة ،وش�مول م�ن
تلطخ�ت ايديه�م بدماء العراقيين أس�وة
بالجرم المش�هود للبعث العربي وجالديه
واعوانه بعقاب القض�اء ،واقترح اضافة
ممثل م�ن جماعة الصديق فالح شنش�ل
ع�ن المس�اءلة والعدال�ة ،لك�ي يك�ون
حاضرا في كل الحوارات والجلسات ،وان
يقدم اليه ملف كل جماعة ،لكي يتفحص
بعين�ه ورؤيته األمنية وعدالة المس�اءلة
مل�ف كل واحد م�ن اف�راد وعناصر هذه
المجموع�ات المس�لحة ،وان ال نكتف�ي

ع�ن انخراطه�م بمش�روع المصالح�ة
الوطنية ،واذا كانوا ضد العملية السياسية
والدول�ة العراقي�ة بش�كلها ومضمونه�ا
الدس�توري وتجربته�ا الديموقراطي�ة
الحرة الس�يدة المس�تقلة ،فه�م أتوا بناء
عل�ى ضعف فيه�م مقيم ،وم�ن هنا ،البد
م�ن اجراء القان�ون العراق�ي الذي يجرم
المتهم ،ويطلق ويرح�ب بالذي قاتل بناء
على رؤية وطني�ة القوات االميركية ،كما
قاتلها قط�اع كبير من المجاهدين ،وانت
تعرفه�م جيدا ،هل اجري�ت القانون على
المته�م ،ورحب�ت بالوطني الش�ريف ،ام
أن المسألة ترويج
لمشروع مصالحة
ال يس�تثني طرف�ا
اط�راف
م�ن
الفصائل المسلحة
الت�ي ادم�ت قلوب
العراقيي�ن ،للقول
ان الدول�ة العراقية
قوية وقادرة واصبحت مبسوطة اليد على
جميع مفاصل الخارطة ،وهو أمر نعرفه،
لكننا نعرف ايضا ،وانت تعرف بالخروقات
االمنية التي تفاجئنا في كل مرة ،وتسقط
ما في ايدينا من حجج هذا النفوذ الواسع
للحكوم�ة عل�ى المل�ف األمن�ي ،وم�دى
الق�درة والس�يطرة الت�ي تفرضه�ا على
الش�ارع ،والهيبة المفترض�ة التي يتأكد
اهتزازه�ا يوما بع�د يوم ؟! .م�رة اخرى
اقول لك اخ�ي الخزاع�ي ،انني كصحفي
م�ع المصالح�ة الوطني�ة ،وم�ا فعلت�ه
ش�يء يس�تحق الثناء ألنك ذهبت اقصى
القوم وتدت ف�ي االرض قدمك ،وحاورت
الخصوم ،وه�و عين مفه�وم المصالحة
الوطني�ة ،ألن من يحاور ويتطلع الى بناء
بلد ،الب�د ان يحاور خصومه ف�ي الخاليا
النائم�ة ،وم�ن يحاول�ون قت�ل التجرب�ة
الوطنية بدع�وى محارب�ة المحتل ،وهم
كثيرون وواسعون وموجودون في انقرة
والدوح�ة والرياض ،وكانوا في دمش�ق،
ودخلت معهم بحوارات جس�ورة ،انا اشد
على يديك لما حققته من جهد كبير فيها
لك�ن م�ن واجب�ك ومس�ؤوليتك الوطنية
ان تطل�ع الن�اس الذي�ن ينتظ�رون منك
التفاصيل ق�راءة كل التفاصيل المتعلقة

ملاذا لـم يظهر قادة التنظيامت املسلحة التي انضمت للمصاحلة لتعتذر
اىل ارس الضحايا عىل ما اقرتفت ايدهيم من جرائم بحق الناس

فؤاد حسون
به�م ألنه�م الط�رف األول ف�ي
مشروع المصالحة الوطنية وال تكن مثل
غيرك من الوزراء ،يدق حجر االساس في
بس�ماية امام مربع المش�هد التلفزيوني
في العراقية وينس�ى المشروع في اليوم
الثاني!.
ادرك اخي الخزاع�ي صعوبة المهمة
الت�ي نهض�ت وتنه�ض به�ا ،واعل�م ان
المصالح�ة التي يس�تقر عل�ى قواعدها
الوطني�ة ه�ذا البل�د ،ال تت�م بي�ن عالوي
والمالك�ي او بي�ن الحكي�م والمالكي ،بل
بي�ن كل ه�ؤالء من جه�ة ،وبي�ن كتائب
العش�رين وعزت الدوري ويونس األحمد،
وكل الفصائل التي تحمل الس�الح بقصد
اسقاط خيار الشرعية الدستورية ،وقرار

بغداد تستكمل استعدادات استضافة اجتامع وزراء البيئة العرب
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارت البيئ�ة أم�س عن اس�تكمال
االس�تعدادات النهائي�ة الس�تضافة اجتماعات
ال�دورة  24لمجل�س وزراء ش�ؤون البيئة العرب
المزم�ع عقده في بغداد للمدة من  24الى 25من
الشهر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت "المستقبل
العراق�ي" أنه�ا وجه�ت الدع�وة لعق�د اجتماع
اس�تثنائي في بغداد لمناقش�ة مؤش�رات البيئة
والتنمية المستدامة إلى جانب أنشطة وفعاليات
المنظم�ات العربي�ة المتخصص�ة والمنظم�ات

وبي�ن الحس�ون أن "االجتم�اع
سيناقش أيضا الجهود المقدمة
لدعم تنفي�ذ اتفاقي�ة األمم
المتح��دة لمكافح����ة
التصح�ر ف�ي المنطق�ة
العربية ،وتعميق القدرة
عل�ي مواجه�ة القضايا
البيئي�ة وتقلي�ل الفجوة
بي�ن المعرف�ة العلمي�ة
ومتخ�ذي الق�رار ف����ي
القضايا ذات الصلة بالتنمية
المستدامة".

اإلقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع
المدني".
م�ن جانب�ه ,ق�ال مدي�ر
عام دائ�رة التوعية واإلعالم
البيئ�ي ف�ي ال�����وزارة
أمي�ر عل�ي الحس�ون أن
"االجتم�اع س�يناق���ش
االتفاقي�ات البيئي�����ة
الدولي�ة المعنية بالتصحر
والتن�وع البيولوجي والمواد
الكيميائي�ة والنفاي������ات
الخطرة".

"العراقية" تستبعد التصويت
عىل قانون انتخابات جمالس املحافظات

بغداد /المستقبل العراقي
دع�ا النائ�ب ع�ن ائتالف
العراقي�ة حم�زة الكرطان�ي
أمس جميع الكتل السياس�ية
إلى حس�م موضوع التصويت
على قانون انتخابات مجالس

المحافظ�ات ك�ي تج�رى
االنتخاب�ات ف�ي موعدها
المحدد.
وأوضح إنه لم يلتمس
رغبة حقيقي�ة لدى الكتل
السياس�ية لحس�م إق�رار
وتعديل قان�ون انتخابات
مجال�س المحافظ�ات"،
مس�تبعدا ً التصويت عليه
خالل هذا األسبوع".
وشدد الكرطاني على
ض�رورة حس�م التصويت
عل�ى قان�ون انتخاب�ات
مجال�س المحافظ�ات ك�ي
تجري االنتخابات في موعدها
المحدد".
وأوض��ح أن "تأجي���ل
موع�د انتخاب�ات مجال�س
المحافظ�ات يخ�دم بع�ض

الساس�ة المنتفعين من إدامة
عم�ر مجال�س المحافظ�ات
الحالي�ة الت�ي كلن�ا نأم�ل أن
يك�ون دوره�ا ايجابي�ا ف�ي
المرحل�ة الماضي�ة ،مش�يرا ً
إلى أن التلك�ؤ الكبير الحاصل
ف�ي مجال�س المحافظ�ات
سببه الفساد المالي واإلداري
والمصالح الحزبي�ة والفئوية
الضيق�ة التي طغت على عمل
مجالس المحافظات.
وأج�ل مجل�س الن�واب
التصويت عل�ى مقترح قانون
تعدي�ل قان�ون انتخاب�ات
مجال���س المحافظ�����ات
واالقضي�ة والنواح�ي رقم 36
لس�نة  2008المعدل والخاص
بتوزيع المقاعد الشاغرة ،في
جلسته الثالثاء الماضي.

األم�ة بش�كل ومضمون النظ�ام الوطني
الذي قاتلنا م�ن اجله ،وقدمنا التضحيات
الجس�يمة لكي يكون العراقيون اس�يادا
فيه ،وان تمهد المصالحة الوطنية الطريق
لهذه الس�يادة ال ان تأتي بجزء من هؤالء
الى العملية السياس�ية لينس�فوا العملية
والنظام بانقالباتهم واالعيبهم .احذرك يا
اخ�ي من مغبة انخراط ه�ؤالء في اجواء
المصالح�ة ،وري�اح التطورات الس�ورية
على ابواب بغداد ،وكتائب الصحوة تتنامى
بالقرب من مطار دمش�ق ،وزمر التوحيد
تقت�رب من القص�ر الجمه�وري ،وتفكر
بالصولة على بغ�داد ،وقد قرأت انت ربما
بع�ض منش�وراتهم الس�رية التي وزعت
في الشام وهي تقول "اليوم درعا ..وغدا ً

الكوفة" !.وقد يكون في ستراتيجية هؤالء
المنخرطين الدخ�ول الى الحوار الوطني،
واش�عارنا باالم�ان ،ثم يت�م االنقضاض
عل�ى المصالح�ة والنظ�ام الوطن�ي من
الداخ�ل من خ�الل خطاب كالت�وازن في
ادارة الدولة والمش�اركة ف�ي االنتخابات
"و..تع�ال ش�لون تركمه�ا! ".ادعوك الى
الحذر م�ن اية جولة تخوضه�ا في اطار
المصالحة الوطنية وان تربط بين شروط
المصالحة وزخم ع�دد المصالحين وبين
التط�ورات الت�ي افرزها الربيع الس�وري
والعرب�ي ف�ي الحي�اة العراقي�ة ،وخ�ذ
باالعتبار ال�كالم "االعالمي" الذي يتحدث
عن تأس�يس مايس�مى بالجيش العراقي
الح�ر ،كل هذا الب�د ان تضعه امام عيونك

اخلارجية تدعو جملس األمن لدعم خروج العراق من الفصل السابع
بغداد /المستقبل العراقي
دع�ا وزي�ر الخارجي�ة هوش�يار زيباري
أمس س�فراء الدول الخمس دائمة العضوية
ف�ي مجل�س األمن إل�ى دع�م طل�ب العراق
للخ�روج م�ن أح�كام الفصل الس�ابع ،فيما
أكد االلتزام بالبحث والكش�ف عما تبقى من
المفقودي�ن الكويتيي�ن والممتلكات واإليفاء
بجميع التزامات الع�راق الدولية إزاء مجلس
األمن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي
ص�در أم�س إن "زيب�اري التق�ى ف�ي مق�ر

وزراء الداخلية العرب يوافقون
عىل عقد مؤمترهم يف بغداد

بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية أمس عن موافقة األمانة العامة لوزراء الداخلية العرب
عل�ى انعقاد مؤتمرها المقبل في العراق ،عادة أنه سيس�هم في تعزيز التنس�يق
األمني في المنطقة .وقال المتحدث باس�م وزارة الداخلية العقيد س�عد معن في
تصري�ح صحفي إن "األمانة العامة لوزراء الداخلية العرب وافقت باإلجماع على
انعقاد المؤتمر المقبل لقادة الشرطة العرب في العراق خالل العام ا لمقب�ل " ،
عادا أن "انعقاد المؤتمر هو مكسب سياسي وامني
للعراق" .وأضاف أن "المؤتمر يمثل رس�الة لوجود
العمق األمني للعراق في المنطقة وفي هذه المرحلة
بال�ذات" ،مؤكدا ً أن "حضور قادة الش�رطة العرب
إلى العراق سيس�هم في تعزيز التنسيق األمني في
المنطقة" .وكان وزير الخارجية هوش�يار زيباري
كش�ف أمس أن العراق سيس�تضيف الع�ام المقبل
مؤتمري�ن لمكافح�ة "اإلره�اب" ووض�ع نظ�ام
البرلم�ان العرب�ي ،فيما أعل�ن أن ممثلي�ن عن 70
دولة سيش�اركون في مؤتمر األس�رى والمعتقلين
الفلس�طينيين والع�رب في الس�جون اإلس�رائيلية
الذي سيعقد اليوم الثالثاء في بغداد.

ال�وزارة أمس س�فراء الدول الخم�س دائمة
العضوي�ة في مجلس األم�ن المعتمدين لدى
العراق" ،موضحة أن "زيباري دعا الس�فراء
إل�ى دع�م طلب الع�راق للخروج م�ن أحكام
الفص�ل الس�ابع المتعلق�ة بإنه�اء والي�ة
المنس�ق الخ�اص للمفقودي�ن والممتلكات
الكويتي�ة ونق�ل المل�ف من الفصل الس�ابع
إلى الفصل الس�ادس" .وأضافت أن "زيباري
استعرض جهود العراق ودعم أعضاء مجلس
األم�ن للخ�روج من أح�كام الفصل الس�ابع
ف�ي مجاالت ن�زع الس�الح ،وأس�لحة الدمار
الشامل ونظام العقوبات والحصار وبرنامج

النفط مقابل الغذاء" ،مش�يرة إلى أن "وزير
الخارجي�ة أكد أن ما تبق�ى من قرارات دولية
تتعلق بالحالة بين العراق والكويت".
وتابع�ت ال�وزارة أن "زيب�اري أك�د أن
الع�راق ملتزم ثنائيا ً او من خ�الل بعثة األمم
المتحدة اليونامي بمواصلة البحث والكش�ف
عما تبقى من المفقودي�ن والممتلكات ومن
خ�الل التعاون الثنائ�ي والميدان�ي مع دولة
الكويت الش�قيقة" ،مضيفة أنه "أكد حرص
العراق على اإليفاء بجمي�ع التزاماته الدولية
إزاء مجلس األمن ،كما يحرص على المصالح
الوطنية العراقية".

بغداد تستضيف املؤمتر الدويل لألرسى الفلسطينيني..
فهل هذا جزاء املحسنني ..يا فلسطني؟!!
المستقبل العراقي  /خاص
ما ت�زال المؤسس�ات العربية التي س�اهمت
بإس�قاط الصن�م ص�دام حس�ين تتعام�ل م�ع
الحكوم�ة العراقي�ة بنف�س قوم�ي
طائف�ي وعنص�ري .وق�د احتضنت
بغ�داد الفلس�طينيين وغيره�م م�ن
الع�رب المش�ردين لعقود وم�ا تزال
تق�دم الدع�م له�م ،وكان آخ�ره 3
ماليي�ن دوالر أرس�لتها الحكوم�ة
العرقية قبل أس�ابيع لفلسطين ،ولم
تقف دول�ة عربية كما وق�ف العراق
إلسناد األش�قاء في فلسطين ،وآخر
الجهود رصد الحكومة العراقية مبلغ
 2مليون دوالر إلقامة مؤتمر بش�أن
األسرى الفلس�طينيين في السجون
اإلس�رائيلية ف�ي العاصم�ة بغ�داد،
إال أن موق�ف بع�ض المؤسس�ات
الفلس�طينية ف�ي ال�دول األوربي�ة
تمث�ل بإصدار بيان يص�ف الحكومة
العراقية بأنها حكومة ظلمت العرب

الفلس�طينيين في العراق وهجرتهم وقتلتهم وعذبتهم
في الس�جون .وه�ذه بحد ذاتها كذبة كبي�رة ،ألن اغلب
الفلس�طينيين المقيمي�ن ف�ي الع�راق ما يزال�ون في
الع�راق ويحظون بحقوقهم ،رغم أن الكثير منهم كانوا
م�ن مخب�ري صدام حس�ين ضد الش�يعة ف�ي العراق،
وكانوا جواسيس أيضا ،وقد تم التعامل معهم باحترام.
أم�ا اإلرهاب الس�لفي ،فلم يفرق بين عراقي ش�يعي او
س�ني او كردي او فلس�طيني ،وطال الفلسطينيين كما
طال أبناء الش�يعة ،وما ي�زال التفجير والقتل واإلرهاب
قائم�ا ً حتى اليوم .لكن منطق توظيف المؤسس�ات في
الخارج لتش�ويه صورة الحكومة العراقية مستمر ولم
ينت�ه ،ومن دالئل�ه ما تقوم به مؤسس�ات فلس�طينية
ف�ي أوربا بإعالنها رف�ض أن تكون بغ�داد مقر مؤتمر
األس�رى والس�جناء الفلس�طينيين ف�ي الس�جون
اإلس�رائيلية ،ويقترحون أن تح�ول إلى قطر التي باعت
القضية الفلس�طينية مع إم�ارات الخليج العربي ،ومن
بينها الس�عودية ،وهو دأب أبن�اء معاوية ويزيد .ويبدو
أن التقصي�ر في الحكومة العراقي�ة ،التي أعطت هؤالء
الفاقدي�ن لعروبته�م والخائنين لقضية فلس�طين من
أبنائها الذين يعيشون في اوربا ويعتاشون على مصيبة
بلدهم أكثر مما يستحقونه.

يف استطالع أجراه "موقع إيالف االلكرتوين"

مواطنون :أجندة خارجية وراء األزمة بني بغداد وأربيل
بغداد /المستقبل العراقي
قل�ل القس�م األكبر من ق�راء "إيالف"
المش�اركين في االس�تفتاء األسبوعي من
الدوافع الش�خصية واإلنتخابي�ة والوطنية
بشأن األزمة بين الحكومة المركزية واقليم
كردس�تان ،مرجحي�ن كف�ة وج�ود أجندة
خارجية وراء األزم�ة .رأت غالبية من قراء
"إيالف" ش�اركت في استفتائها االسبوعي
بشأن "األزمة بين الحكومة العراقية وأقليم
كردس�تان" أن وراءه�ا أجن�دة خارجي�ة
مقللة من األس�باب الش�خصية أوالوطنية
او االنتخابي�ة الت�ي تقف وراءها .وش�ارك
في االس�تفتاء الذي وجه س�ؤاال إلى القراء
يقول "األزمة بين الحكومة العراقية وأقليم
كردس�تان دوافعه�ا :وطني�ة ،ش�خصية،
إنتخابية ،أجندة خارجية"  2781قارئا رأى
 1254منهم ش�كلوا نس�بة  45.09بالمائة

من مجموع عدد المش�اركين ان وراء هذه
األزمة اجندة خارجية .وقد احتل هذا الدافع
المقدمة في موقف القراء بشكل مستغرب
ألن أي�ا م�ن جانب�ي األزمة لم يعزي�ان هذا
الس�بب لتفجر األزم�ة .لكنه يب�دو ان اراء
الق�راء ه�ؤالء ق�د تأث�رت بمش�اركة وفد
اميركي في المفاوض�ات بين بغداد وأربيل
وعرض�ه حل�وال له�ذه األزم�ة ..وكذل�ك
بالوس�اطة التي عرضتها ايران للتدخل بين
الطرفي�ن لتس�وية ازمتهم�ا واالجتماعات
الت�ي عقدها مس�ؤول المل�ف العراقي في
المخاب�رات االيرانية قاس�م س�ليماني مع
القادة العراقيين س�واء في بغداد أم أربيل.
وف�ي مقابل ذل�ك ،أش�ارت مجموع�ة اقل
م�ن القراء بلغ ع�دد مصويته�ا  544قارئا
شكلت نسبتهم  19.56بالمائة من مجموع
المش�اركين ان وراء ه�ذه األزم�ة دواف�ع
شخصية ،وهو امر قد يقترب من الحقيقة

نتيجة اتخاذ التراشق الكالمي بين الطرفين
منحى شخصيا في كثير من االحيان تبادل
خالله رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس
اقليم كردس�تان مس�عود بارزاني اتهامات
اتخذت طابعا شخصيا.
واته�م بارزاني المالك�ي بالدكتاتورية
وخ�رق الدس�تور والس�عي إلث�ارة ح�رب
قومية بي�ن العراق واألكراد إل�ى حد القول
ان�ه اول رئي�س وزراء عراق�ي يح�رض
الجيش على ح�رب قومية .وبدوره ،أش�ار
المالك�ي ومقرب�ون من�ه إل�ى ّ
أن بارزاني
يحكم كردستان بش�كل عائلي وانه يهيمن
عل�ى ث�روات االقلي�م ومقدرات�ه ويس�مح
الس�رائيل بالتواجد في االقليم وانه معرض
لري�اح ربيع قد يطيح به .اما الفريق الثالت
من الق�راء فق�د رأى ان وراء األزمة دوافع
انتخابية حيث بلغ عدد مصوتيه  526قارئا
شكلت نسبتهم  18.92بالمائة من مجموع

كما كان الشيخ عبد الحميد المهاجر يضع
كت�اب "الخصائص الحس�ينية" للعالمة
التس�تري ام�ام عيني�ه كلما ه�م بإلقاء
محاضرة في جبل عامل قبل  18عاما من
االن على مش�ارف كفر رمان ،وانا اشاهد
مع�ه ق�وات االحت�الل االس�رائيلية فوق
تالل ه�ذه القرية اللبناني�ة ،ويتحدث مع
االهالي الذين خرجوا الس�تقباله بالقول،
"ال تدعوا اليأس يتسرب الى قلوبكم!".
ادعوك ال�ى خصائص جديدة تدخلها
ف�ي اط�ار فض�اء ش�روط المصالح�ة
الوطنية تأخذ باالعتبار التطورات العربية
الخطيرة على حدودنا لتكون بيدك اوراقا
اضافي�ة تدع�و الى الق�وة وال تبعث على
اليأس.

المشاركين في االستفتاء .ومن الواضح ان
ه�ذا الموقف ب�دا متأثرا بالن�زاع والتنافس
االنتخاب�ي م�ع ق�رب اجراءاالنتخاب�ات
المحلية لمجالس المحافظات في العشرين
من نيس�ان المقبل وحيث كل من الجانبين
ف�ي بغ�داد وأربيل يبحث عن رف�ع لرصيده
االنتخابي بين المش�اركين ف�ي االنتخابات
المنتظرة .لكن هذا االمر ينطبق على بغداد
اكثر منه على أربيل الن االنتخابات المقبلة
لن تش�مل اقليم كردس�تان وانما التنافس
يبدو مبكرا والع�راق يتجه نحو االنتخابات
النيابية العامة التي ينتظراجراءها في آذار
عام .2014وفي ه�ذا ،دعا نواب من ائتالف
دولة القان�ون بزعامة المالكي إلى تقليص
الدور الكردي في المركز فبعد طرح موضوع
خفض حصة إقليم كردس�تان من الموازنة
العامة من  17بالمائة إلى  12بالمائة اعلن
اليوم عن مطالبة جديدة بخفض مس�توى

التمثيل الكردي في الحكومة المقبلة حيث
قال النائب عن االئتالف كمال الس�اعدي إن
تعيي�ن وزراء كرد في وزارات غير س�يادية
يعد تعديا على حقوق المحافظات األخرى.
اما بالنسبة للدوافع الوطنية التي قد تكون
وراء األزمة بين بغداد وأربيل فأن المجموعة
االق�ل بي�ن المصوتين ق�د أيدت ذل�ك وبلغ
ً
قارئا ش�كلت نس�بتهم
ع�دد افرادها 457
 16.43بالمائة من مجموع المشاركين في
االس�تفتاء الذين بلغ عدده�م  2781قارئا.
ومن الواض�ح ان القراء لم يجدوا في النزاع
بين الحكومة العراقية واقليم كردستان اي
دوافع وطنية حيث اختفت هذه وراء اسباب
خارجية او ش�خصية او انتخابية .ولهذا لم
تر هذه الش�ريحة من القراء أسبا ًبا وطنية
تدف�ع لتفجر ه�ذه األزمة برغم ما تش�كله
على الوطن العراقي كله من مخاطر قد تجر
إلى حرب اهلية قومية بين العرب واألكراد.

لكن ال�رأي الذي ابدته هذه الش�ريحة
االق�ل من المصوتين ق�د يكون تأثر
بالتصريحات الرس�مية لمسؤولي
كال الطرفي�ن اللذي�ن يدع�ي كل
منهما ان�ه يدافع عن الوطن وانه
يختلف مع االخر ألسباب وطنية
مصدرها الح�رص على مصالح
المواطني�ن ومس�تقبلهم.يذكر
أن التوت�ر بين أربي�ل وبغداد قد
تصاعد عق�ب القرار الذي اتخذه
المالك�ي ف�ي تم�وز) الماض�ي
بتشكيل قيادة عسكرية جديدة،
أطلق عليها قيادة عمليات دجلة،
تش�مل منطقة عملياته�ا مدينة
كركوك المختلف بشأنها اداريا ما
أدى إل�ى توتر بين الجيش العراقي
وقوات البيش�مركة الكردية ارتقى
في احيان إلى اشتباك مسلح.

ـ

مطالبة نيابية بزيادة الدرجات الوظيفية في الموازنة إلى  100ألف درجة
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

طالب�ت الكتل�ة البيضاء أمس بزيادة الدرج�ات الوظيفية في موازنة  2013م�ن  60ألفا ً إلى 100
أل�ف درجة ،فيما دعت إلى تحديد ثلث هذه الدرجات إلى المحافظات الفقيرة .وقال النائب عن الكتلة
عزي�ز المياح�ي في بيان صحفي أمس إن “هناك العديد من العاملين بصفة عقود في المحافظات لم
يت�م تعيينه�م ومازالوا بصفة عقود” ،معتبرا ً أن “الدرج�ات الوظيفية التي أعلن عنها من قبل وزارة
المالي�ة البالغة  60ألف درجة لن تكف�ي إال لربع هؤالء المتعاقدين فضالً عن الخريجين الجدد وبقية
العاطلين من الش�باب” .وأضاف أن “بعض العاملين مضى على خدمتهم خمس س�نوات وهم بصفة
عق�ود” ،مؤكدا ً أن “وضع الش�باب وخاصة المتعاقدين والعاطلين عن العمل أصبح يثير اس�تهجان
الشارع العراقي” .وع ّد المياحي أن “حل هذه المشكلة يتطلب زيادة الدرجات الوظيفية ضمن موازنة
الع�ام المقبل  2013إلى  100ألف درجة وظيفية كحد أدن�ى” ،مطالبا ً ب�”تحديد 40ألف وظيفة منها
للمحافظ�ات الفقيرة كالديوانية والس�ماوة وغيرها من المحافظات التي ليس هناك فيها مش�اريع
كبيرة”.

�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

الثالثاء

العدد (  11 ) 400كانون االول  2012السنة الثانية

معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ( ) 967

Issue No )400 ( Tue 11 Dec 2012

www.almustakbalpaper.net

بارزاني زائرًا لكركوك :الحل بتطبيق المادة  ..140وبغداد تحذر

اربيل ترفض املبادرات ..وتشرتط :حل «دجلة» مقابل سحب البيشمركة !!
المستقبل العراقي -فالح الشامي
في خطوة ،عدها المراقبون ،من شأنها
زي�ادة ح�دة االزم�ة بي�ن بغ�داد وكركوك،
قام رئيس اقليم كردس�تان العراق مس�عود
بارزان�ي بزي�ارة ال�ى محافظ�ة كرك�وك،
تح�ت غط�اء تفق�د ق�وات ح�رس االقلي�م
“البيش�مركة” ,في حين وصف المستش�ار
االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء ه�ذه الزي�ارة
ب�”االستفزازية” ,محمال االقليم مسؤولية
تفاق�م االزمة .وأكد رئيس إقليم كردس�تان
مس�عود بارزاني ،أن القبول بالمادة  140ال
يعني وجود أي ش�ك لدى الكرد بكردستانية
كركوك ،حس�ب تعبيره .وق�ال بارزاني في
كلمة له أمام قوات البيش�مركة في منطقة
لي�الن ف�ي كرك�وك إن “ قب�ول كردس�تان
بالم�ادة  140ال يعن�ي وج�ود أي ش�ك لدى
الك�رد بكردس�تانية كرك�وك والمناط�ق
األخرى ،وإنما لغرض حلها وفق الدستور”.
من جانبه ,ع ّد المستش�ار االعالمي لرئيس
الوزراء علي الموس�وي زي�ارة رئيس اقليم
كردس�تان لقوات البيش�مركة في كركوك،
اس�تمرارا للنه�ج “االس�تفزازي” ال�ذي
يقوم ب�ه ،مؤكدا ً غي�اب البوادر السياس�ية
واالعالمية من قبل االقليم لحل األزمة.
واش�ار الى ان “اقليم كردس�تان مازال
يتعامل مع القضية بطريقة “اس�تفزازية”،
على عكس الحكومة االتحادية التي تتعامل
بطريق�ة قانوينة ودس�تورية” ,محذرا في

بغداد /المستقبل العراقي
نفت رئاس�ة الجمهورية تأخير المصادقة على أحكام اإلعدام
ف�ي البالد .وق�ال دي�وان رئاس�ة الجمهورية في بي�ان صحفي
امس ،إنه يتعين على وس�ائل اإلعالم التي اتهمت الرئاسة بتأخير
المصادقة على أحكام اإلعدام «توخي الدقة» .وأش�ار إلى انه يتم
اس�تالم األحكام القضائية الصادرة من المحاكم ،وتقوم الدائرة
القانونية في الديوان بالتدقيق ،وترفع فورا ً إلى رئيس الجمهورية
لغرض المصادقة .وقال البيان إن تلك المراسيم تحول إلى سيادة
النائ�ب لغرض التوقي�ع والمصادقة .وجاء ف�ي البيان أنه بعد أن
تتم مصادق�ة األحكام من قبل نائب رئي�س الجمهورية تعاد إلى
ديوان رئاسة الجمهورية لتحال عند ذلك فورا ً وبشكل رسمي إلى
وزارة العدل لغ�رض التنفيذ .وقال إن ديوان رئاس�ة الجمهورية
تس�لم خالل عام�ي  2012 � 2011نح�و  604ق�رارات إعدام من
المحاكم المختصة وقامت الدائ�رة القانونية فيه بتنظيم وإعداد
المراسيم الخاصة بها جميعا ً ورفعت للمصادقة عليها.

بغداد /المستقبل العراقي
الوقت ذاته من اطاله األزمة ،كونها س�تؤثر
على االقليم والعراق بش�كل عام” .واوضح
المستش�ار االعالم�ي لرئي�س ال�وزراء أن
“الحكومة االتحادية ال تتخذ اي اس�لوب او
طريق س�واء الحوار والدستور والقانون”،
داعيا اقليم كوردس�تان الى اتخاذ االسلوب
ذات�ه لح�ل األزم�ة “ .واع�رب الموس�وي
عن امله ف�ي أن تتوصل اللجان المش�تركة
لاللي�ات تنفي�ذ مب�ادرة رئي�س ال�وزراء ،
والت�ي تن�ص عل�ى تول�ي ق�وة م�ن اهالي
المناط�ق ادارة المل�ف االمني م�ع مراعاة
الحج�م الس�كاني للمكونات.عل�ى الصعيد

ذاته ,ع ّد رئيس المك�ون العربي في مجلس
محافظة كركوك محمد خليل زيارة بارزاني
ال�ى كرك�وك بأنه�ا “غي�ر مناس�بة” وغير
مطمئن�ة” الهال�ي المحافظة .وق�ال خليل
“كنا نأمل من زيارة رئيس اقليم كردس�تان
مس�عود بارزاني الى كرك�وك لحل االزمات
بين بغ�داد واقلي�م كردستان”,مش�يرا الى
ان” هذه الزيارة غير مناسبة وغير مطمئنة
وانم�ا تزيد الطين بل�ة وتعقد االمور اكثر”.
ف�ي الس�ياق ذات�ه ,ع� ّد النائب ع�ن ائتالف
دول�ة القان�ون محم�د الصيه�ود ،ام�س
االثني�ن ،أن كل م�ا حص�ل وس�يحصل بين

حرص ترصحيات جلنة السالح الرويس بالنائب الشحامين
أعلن�ت اللجن�ة التحقيقي�ة المش�كلة
بش�أن قضي�ة صفقة األس�لحة الروس�ية
أن التصريحات بش�أن الصفق�ة محصورة
على المتحدث باس�مها عدنان الش�حماني.
وقال�ت اللجن�ة التحقيقي�ة النيابي�ة ف�ي
صفق�ة الس�الح الروس�ي ف�ي بي�ان له�ا
أمس أن “أي تصريحات بش�أن التحقيقات
بشبهات الفساد التي شابت صفقة السالح
الروس�ي ،تك�ون مقص�ورة عل�ى الناطق
باسم اللجنة التحقيقية الخاصة ،وهو
النائ�ب عدن�ان الش�حماني حص�را”.
وكان عضو لجن�ة األمن والدفاع
النيابية وعضو اللجنة التحقيقية
بصفقة الس�الح الروسي عيفان
العيس�اوي ،قد أعلن في تصريح
له إن “صفقة الس�الح الروس�ي
ل�م يثبت لح�د اآلن الفس�اد فيها

عىل أحكام اإلعدام

نصيف :واشنطن تنحاز حلكومة كردستان

عضو في اللجنة يبرئ ساحة الوزير الدليمي
بغداد /المستقبل العراقي

الرئاسة تنفي تأخري املصادقة

وإنما شبه فس�اد وهي قائمة بسبب بعض
االتهام�ات الموجه�ة ،و جرى اس�تضافة
وزير الدفاع س�عدون الدليمي وكان كالمه
مقنع�ا ً ج�دا” .إلى ذل�ك ،ع ّد عض�و اللجنة
التحقيقي�ة ف�ي صفقة الس�الح الروس�ي
عيفان العيس�اوي أمس أقوال وزير الدفاع
س�عدون الدليمي خالل استضافة اللجنة له
“مقنعا جداً” ،معبرا ً عن اعتقاده أن الدليمي
“بعي�د كل البعد” عن التورط بتلك الصفقة.
اللجن�ة
واس�تضافت
ا لبر لما ني�ة

المكلف�ة بصفق�ة الس�الح الروس�ي ف�ي
مجلس النواب وزير الدفاع سعدون الدليمي،
والمتحدث باس�م الحكومة المستقيل علي
الدب�اغ ،وقائ�د الق�وات البرية ف�ي الجيش
العراقي علي غيدان .وقال عضو لجنة األمن
والدفاع النيابية وعض�و اللجنة التحقيقية
بصفقة السالح الروسي عيفان العيساوي،
ف�ي تصريح صحف�ي إن “صفقة الس�الح
الروس�ي ل�م يثبت لح�د اآلن الفس�اد فيها
وإنما شبه فس�اد وهي قائمة بسبب بعض
االتهام�ات الموجه�ة ،و جرى اس�تضافة
وزي�ر الدفاع س�عدون الدليم�ي وكان
كالم�ه مقنعا ً جدا” .وتاب�ع “أنا أرى
ان وزير الدفاع س�عدون الدليمي
بعيد كل البع�د عن التورط في
ه�ذه الصفق�ة” ،مرجح�ا ً أن
“تك�ون هن�اك ش�بهات حول
جهات أخ�رى ولكن ل�م يثبت
تورط تلك الجهات لحد اآلن”.

بغ�داد وأربيل ه�و نتيجة لسياس�ات رئيس
اإلقلي�م االنفصالية والتوس�عية ،مؤكدا أن
“أطم�اع” األخي�ر عطل�ت جه�ود التهدئة.
وقال الصيه�ود “إن كل ما حصل بين بغداد
واإلقليم وما س�يحصل يتحمل مس�ؤوليته
رئي�س اإلقلي�م مس�عود البارزاني ،بس�بب
سياساته االنفصالية والتوسعية” ،مبينا أن
“ما حدث وما س�يحدث يتحمل مس�ؤوليته
رئي�س اإلقليم بس�بب سياس�ته الواضحة
على حس�اب وحدة العراق وشعب العراق”.
وأوض�ح الصيه�ود أن “األزم�ة ال ي�راد لها
أن ُتحل ،وأن ش�راكة الك�رد هدفها تحقيق

مكاسب سياس�ية واقتصادية ال شراكة في
تحم�ل المس�ؤولية” ،مؤك�دا أن “اإلطماع
التوسعية واالنفصالية لرئيس اإلقليم عطلت
جهود التهدئة” .وقالت مصادر صحفية في
اقلي�م كردس�تان ان” الك�رد يطالبون بحل
قيادة عمليات دجلة كشرط النسحاب قوات
البيش�مركة م�ن مواقعها الحالي�ة .ونقلت
الصحيف�ة عن رئيس ديوان رئاس�ة االقليم
ف�ؤاد حس�ين قول�ه ان م�ا تردد ع�ن قبول
رئي�س االقليم انس�حاب قوات البيش�مركة
بع�د اللقاء الثاني بينه وبي�ن رئيس مجلس
النواب اسامة النجيفي ال صحة له”.

الفاتيكان يشيد بالسيستاين ..والوقف الشيعي
يؤكد :حكمة البابا تؤكد عىل التقارب

بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن ديوان الوقف الش�يعي أمس أن س�فير الفاتي�كان في الع�راق ،جورجيو
لينغوا ،أعرب عن “إش�ادته” بالمواقف “المنفتحة للمرجع الديني علي السيستاني،
ودع�ا إلى “نبذ” العملي�ات المتطرفة ،فيما ش�دد الوقف على أهمية التماس�ك بين
المس�لمين والمس�يحيين برغم أعمال المتطرفين “من كال الجهتي�ن” .وقال مدير
اإلعالم والعالقات العامة في ديوان الوقف الشيعي علي غزاي المياحي في تصريح
صحفي أن “س�فير دولة الفاتيكان أش�اد ،خالل لقائه رئيس الوقف الشيعي صالح
الحي�دري ،بالتوجيه�ات واالنفتاح الكبير الذي يحمله الس�يد علي السيس�تاني في
جميع توجهاته” .وأضاف أن “الس�فير شدد على أهمية مواصلة الحوار بين جميع
األطراف ونبذ العمليات المتطرفة التي تس�يء للديانات المختلفة” ،ناقال عن لينغوا
قول�ه أن “هناك جذورا تاريخية تربط الديانة المس�يحية ،بالع�راق ،الذي يعد منبرا
للثقاف�ة والحضارة األصيل�ة” ،مبينا أن “الس�فير دعا رئيس الدي�وان لزيارة دولة
الفاتي�كان” .وأش�ار المياحي إلى أن رئيس دي�وان الوقف الش�يعي دان “العمليات
الت�ي يقوم بها المتطرفون م�ن كال الديانتين والتي تح�اول التأثير في العالقة بين
الطرفي�ن” ،مش�يرا إل�ى أن “األعمال اإلرهابي�ة ال تمت بصلة إلى الدين اإلس�المي
خصوصا أنها تس�تهدف المس�لمين قبل أي جهة أخرى” .ونقل المياحي عن رئيس
الدي�وان تأكي�ده أن “الحكم�ة التي تحملها بيان�ات دولة الفاتي�كان التي تؤكد على
التقارب ،تستطيع تذليل جميع العقبات التي قد تؤثر في حوار األديان” ،مشيرا إلى
أن “توجيهات السيد السيستاني تؤكد على الحوار والتقارب بين األديان”.

ذك�رت النائ�ب ع�ن ائت�الف العراقية
الحرة عالية نصيف ،أن تطوير األزمة بين
بغداد وأربيل يرس�ل رس�ائل واضحة إلى
المجتم�ع الدولي بأن الع�راق مازال يهدد
األمن والسالم .وقالت نصيف في تصريح
صحف�ي أم�س إن “الخالفات السياس�ية
بي�ن اإلقلي�م والمركز ش�أن داخلي عل�ى ع� ّد إن اإلقليم جزء
من الع�راق” ،موضح�ة أن “االنفتاح الذي حص�ل في اإلقليم
وتمثيلهم في رئاس�ة الجمهورية ووزارة الخارجية جعل لهم
عالقات دولية على حس�اب العراق ،وأصبحت لديهم كلمة في
المجتمع الدولي وحتى الوالي�ات المتحدة األميركية أصبحت
ش�به منحازة لهم” .وتش�هد العالقة بين بغداد وأربيل هدوءا ً
نسبيا ً بعد توتر دام ألسابيع على خلفية تشكيل قيادة عمليات
دجلة وتحركاتها في المناط�ق المتنازع عليها وما قابلها من
تحشدات عسكرية متقابلة من أربيل في تلك المناطق.

مطالبات نيابية بحسم قانون
التقاعد العام

بغداد /المستقبل العراقي

دع�ت عضو كتلة الفضيل�ة النائب عن
التحال�ف الوطن�ي س�وزان الس�عد أمس
اللجن�ة المالية النيابية إلى حس�م قانون
التقاع�د الع�ام بع�د وصوله إل�ى مجلس
النواب ،لضمان حقوق المتقاعدين .وقالت
الس�عد في بي�ان له�ا تلقت «المس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه إن «قان�ون التقاع�د الع�ام وصل إلى
اللجنة المالية في مجلس النواب وان اللجنة المذكورة مطالبة
باإلسراع في حس�م هذا القانون من اجل إنصاف المتقاعدين
الن هذه الشريحة قدمت الكثير للبلد وحان الوقت إلنصافهم».
وطالب�ت الس�عد «بتضمي�ن هذا القان�ون ف�ي موازنة 2013
ك�ون أن المتقاعدين يعانون األمرين بس�بب س�وء األوضاع
االقتصادي�ة الت�ي يمرون به�ا وان اغلبهم ال يملك�ون موردا
سوى هذا الراتب».

اليأس يستولي على قلوب ساكنيها ..وفرص العمل تشح أمام جيش «العاطلين»

البرصة ختتتم معرضها الدويل للنفط والغاز ..ومواطنوها يتساءلون :ما الذي جنيناه ؟!
المستقبل العراقي /البصرة
يثي�ر مع�رض البص�رة الدول�ي الثال�ث
للنف�ط والغاز ،وم�ن قبله مع�ارض أخرى
استياء س�كان المدينة من عدم جدوى مثل
فعالي�ات كهذه ،لم يجن منها أحد نفعا ،ولو
س�ألت أي مواط�ن أن يحدثك ع�ن المعرض
هذا لما تجاوز جملة“ ،ش�نو الفايدة ،وشنو
الجنين�اه م�ن المع�ارض” ذل�ك ألن فرص
العمل في الش�ركات محدودة جدا ،وشركة
نف�ط الجنوب متخم�ة بالعمال الس�ابقين،
وهن�اك فائ�ض كبي�ر ،فيم�ا تظ�ل الفرص
القليل�ة متاحة لم�ن لديه “واس�طة” ،لمن
يدفع أكثر للسماس�رة أما ح�ال المدينة فال
يس�ر ،إذا لم يتغير حالها ،ول�م تتخلص من
جب�ال النفاي�ات ،وال م�ن طف�ح المجاري،
ولم�ن يتج�ول في ش�وارعها رؤي�ة ما هو
اسوأ من ذلك بكثير.
ومع أن نحو من  90شركة من الشركات
المش�اركة بالمعرض وقعت عقودا ً رئيسة
وثانوي�ة لتنفي�ذ مش�اريع ف�ي الحق�ول
والمنش�آت النفطية التابعة لها ،حيث يقول
رئيس مجلس إدارة المعرض محمد ش�ريف
إن”ش�ركة بيرامي�دس التركي�ة لتنظي�م
المعارض ،افتتح�ت معرض البصرة الدولي
الثالث للنفط والغاز ،بمشاركة أكثر من 350

ش�ركة من  30دولة ،منها الواليات المتحدة
والمملكة المتحدة والس�ويد وتركيا ومصر
ولبن�ان” .وأن توقع�ات كبي�رة ب�أن يحقق
المعرض نجاحا ً كبيراً ،وهناك تواقيع لعقود
بملي�ارات الدوالرات بين عدد من الش�ركات
و ا لم�ؤ سس�ا ت
المشاركة
الحك�وم��ي�ة”.
مش���يرا إلى أن
البصرة س�تنظم

معرض�ا آخ�ر ،ه�و األكبر م�ن نوع�ه ،في
ش�هر تش�رين األول من العام المقبل” ،في
ضوء مشاركة مئات الشركات المتخصصة
في مج�ال الطاقة” .وتش�ير مدي�ر اإلعالم
والعالق�ات العام�ة ف�ي ش�ركة بيرامي�دز
التركي�ة المنظم�ة للمع�رض أنوار الس�عد،
“أن ش�ركات كبرى ش�اركت في�ه بضمنها
بريطاني�ة وأمريكية وتركية
وفرنسية وألمانية
ويوناني���ة
وروس�ي��ة

وتركي�ة وإيرانية وتش�يكية ويوغس�الفية
وس�عودية وإماراتي�ة ولبناني�ة وس�ورية
ومصري�ة” وهن�اك حض�ور الف�ت لمئ�ات
المس�ؤولين ورج�ال األعم�ال العراقيي�ن،
إضافة إلى ع�دد من الدبلوماس�يين ورجال
األعم�ال األجانب ،ف�ي ظل إج�راءات أمنية
مشددة فرضتها القوات األمنية العراقية.
وع�ن المع�رض ،يق�ول رئي�س اللجنة
االقتصادي�ة ف�ي حكومة البص�رة محمود
المع�ارض هذه
المكصوص�ي“ ،ان
اقتصادي�ة
اثب�ت�ت جدوى
كبيرة من
خ����الل
م�ا ت���م
ابرام��ه
م�ن
ا تفا قا ت
بي�ن
الشركات

العالمي�ة العاملة ف�ي القط�اع النفطي من
جه�ة ،وبي�ن الش�ركات ذات االختصاصات
الس�اندة واللوجس�تية ،وه�ذا االم�ر يوفر
الوقت والكلفة ويس�مح بالتعامل المباش�ر
بدالً من الوسطاء كما اننا في العراق نسعى
ال�ى تحويل االقتص�اد العراقي م�ن اقتصاد
ريع�ي يعتمد على النفط بصورة مطلقة الى
محاول�ة االنتهاء من تأس�يس بني�ة تحتية
قادرة على تحويل المصانع الى مؤسس�ات
فاعل�ة وتحريك عجلة التجارة واالس�تثمار
واالستفادة من اموال العائدات النفطية في
تحريك مختلف القطاعات الزراعية والتجارية
والصناعي�ة ،اضافة الى االف�ادة من وجود
الموانئ وتحويلها الى رافد اقتصادي اساس
في الموازنة العراقية.ويرى مرتادو الطريق
بين بغ�داد والبصرة عن�د وصولهم منطقة
الرميلة “الشمالية والجنوبية” العشرات من
اآلبار النفطية الجدي�دة ،تتصاعد من قربها
الس�نة اللهب من الغ�از المحترق ،فضال عن
حركة غي�ر طبيعية لمئات الش�احنات على
الطري�ق الدول�ي ،حيث يق�ول متخصصون
ف�ي صناع�ة النف�ط ،إن الصح�راء الكبيرة
ومنطق�ة االه�وار الممت�دة كله�ا مناط�ق
نفطية وغازية تس�توعب وصول العشرات
من الش�ركات النفطية العالمي�ة ،والفرص
متاح�ة للع�راق لك�ي يؤم�ن نص�ف حاجة

السوق العالمية من النفط ،بمعنى أن الوفرة
المالية المتحققة من عائدات مبيعات النفط
تقضي بأن يكون الش�عب متن أرقى شعوب
العال�م قاطب�ة ،لكن ذلك ال يعك�س الصورة
الحقيقي�ة للفق�ر والحاج�ة الت�ي يعانيه�ا
الس�كان ،وان نخبة قليلة من السكان فقط
هي المس�تفيدة ،وس�كان المدينة يعرفون
عدد األسر والش�ركات التي تحتكر األعمال
الثانوي�ة التي تش�ترطها بالق�وة والتهديد
واالبتزازعل�ى الش�ركات العالمي�ة ،وهناك
تخم�ة في عائدي�ات هؤالء إل�ى جانب فقر
وعوز ينكد عيش غالبية سكان المدينة.
م�ن جه�ة أخ�رى ،يعان�ي العامل�ون
العراقي�ون في الش�ركات النفطية االجنبية
قل�ة ف�ي رواتبه�م بالقي�اس إل�ى العمال�ة
الواف�دة ،التي ج�اءت بها الش�ركات للعراق
وم�ن ارتف�اع الضرائ�ب المس�تقطعة من
رواتبه�م من قب�ل الهئية العام�ة للضرائب،
فضال عن استقطاعات الضمان االجتماعي،
بالتزامن م�ع ضعف م�ا يتقاضونه كأجور
ش�هرية ،والت�ي ال تتناس�ب م�ع حج�م ما
يقوم�ن ب�ه ،أو بالقياس الى م�ا يتقاضونه
أقرانه�م م�ن العاملي�ن ف�ي ش�ركة نف�ط
الجنوب ،اضافة الى عدم وجود قانون عمل
يحميهم من الطرد والتعس�ف الذي تمارسه
الشركات تلك معهم.
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برغم تحذيرات من وقوعها في يد الجماعات المتطرفة

أمريكا تطلق محلة إلرســـال األســلحة إلــى سـوريــا
المستقبل العراقي /متابعة
أطلق�ت الوالي�ات المتحدة عملية س�رية
إلرس�ال األس�لحة إل�ى المعارضة الس�ورية،
وذلك للمرة األول�ى ،ما يعكس نقلة نوعية في
التعاطي األميركي مع األزمة السورية ،ويؤشر
على اقتراب لحظة التدخل الخارجي.
وسيرس�ل األميركي�ون ،عل�ى وف�ق آخ�ر
التقاري�ر ،مدافع هاون وراجم�ات صواريخ،
وصواري�خ مض�ادة للدبابات ع�ن طريق دول
حليفة في منطقة الشرق األوسط.
وكش�ف التقرير عن أن األميركيين اشتروا
قس�ما ً من هذه األس�لحة من مخزونات نظام
العقيد معمر القذافي ،وتشمل صواريخ “سام
 ،”7التي يمكن استخدامها إلسقاط الطائرات،
وأن مس�ؤولي وزارة الخارجية األميركية على
اتصال منتظم بالق�ادة الميدانيين للمعارضة
السورية المسلحة ،وطلبوا منهم مرارا ً وتكرارا ً
مدهم بالمزيد من األسلحة.
ويأت�ي الموقف األميركي بع�د تردد طويل
بس�بب تخوف�ات م�ن أن يص�ل الس�اح إلى
المجموعات الجهادية التي تسللت إلى سوريا
عب�ر تركي�ا ،وأصبحت ق�وة ميداني�ة مؤثرة،
وعلى رأس ه�ذه المجموعات جماعة النصرة
التي وضعتها واشنطن في قائمة “المنظمات
اإلرهابية”.
وأش�ار التقرير كذلك إلى أن الرئيس باراك
أوباما ص�دق لوكالة االس�تخبارات المركزية
األميركية “س�ي آي إيه” عل�ى القيام بعملية
س�رية لدعم قوات المعارضة في وقت س�ابق
م�ن ه�ذا الع�ام ،فيم�ا تعم�ل ق�وات خاصة
وضباط اس�تخبارات على األرض في س�وريا
منذ مدة.
وقالت صحيفة “صندي تايمز” ،اس�تنادا
إل�ى التقري�ر ،إن العملي�ة الس�رية س�اعدت

على تقديم الخدمات اللوجس�تية واالتصاالت
للجي�ش الس�وري الح�ر ،لكنه�ا ل�م ت�زوده
باألسلحة.
وأضاف�ت الصحيفة أن الوالي�ات المتحدة
“سترس�ل المزيد م�ن المستش�ارين لتقديم
المش�ورة اإلس�تراتيجية وإدارة إم�دادات
الس�اح” للمعارض�ة المس�لحة في س�وريا.
وضم�ن التصريحات التي تؤش�ر على التقدم

باتجاه “تدويل” الصراع في سوريا ،قال رئيس
لجنة الش�ؤون الخارجية بالبرلم�ان التركي،
فولكان بوزكير ،إن نشر صواريخ “باتريوت”
على الح�دود مع س�وريا س�يكون رادعا ً ألي
خط�ر محتمل من س�وريا .وكان�ت الحكومة
األلماني�ة ق�د وافقت الخمي�س الماضي على
إرس�ال صواري�خ “باتري�وت” باإلضاف�ة إلى
 400جندي إلى تركيا ،بعد إعان حلف ش�مال

األطلس�ي “الناتو” الثاثاء الماضي الموافقة
عل�ى نش�ر منظوم�ة بطاري�ات صواري�خ
“باتري�وت” على الحدود التركية – الس�ورية،
مؤكدة أنه لن يتم اس�تخدامها إلنشاء منطقة
حظر جوي أو لشن أي هجوم على سوريا.
وكان�ت تقاري�ر اس�تخبارية س�ابقة ق�د
كش�فت ع�ن وجود أكث�ر من أل�ف جندي من
مش�اة البحرية الملكية البريطانية على أهبة

االس�تعداد للذهاب إل�ى س�وريا ،وأن كاً من
بريطانيا وفرنسا لديهما حاليا ً أكثر من 2000
جن�دي في منطق�ة البحر األبيض المتوس�ط
يش�اركون ف�ي من�اورات برمائي�ة .ويتوقع
خبراء عسكريون أن تكون القوات البريطانية
المش�اركة ف�ي المن�اورات مص�در االحتمال
األكبر للتدخل في س�وريا بع�د حصولها على
الضوء األخضر.

كامب ديفيد بنسختها اإلخوانية

بسبب هجمات حزب النهضة تجمد أعمالها

االحتاد النقايب الدويل يؤيد إرضاب نقابات تونس
المستقبل العراقي/وكاالت

قرَّر االتحاد النقاب�ي الدولي تأييد إضراب عام
الخميس المقبل في تونس دعت إليه كبرى نقابات
الب�اد التي تخوض نزاعا ً م�ع حركة النهضة التي
تقود الحكومة.
وقال غسان القصيبي ،المتحدث باسم االتحاد
التونسي العام للشغل ،إن “األمينة العامة لاتحاد
النقابي الدولي ش�ارن بورو س�تتوجه إلى تونس
لإلع�راب عن دعمها لقرار االتحاد العام التونس�ي
للش�غل الذي دع�ا إلى إضراب عام ف�ي  13كانون
األول”.وفي بيان ،ابدت بورو التي تصل إلى تونس
الي�وم الثاثاء عل�ى رأس وفد ع�ن دعمها لكبرى
النقابات التونس�ية “في مواجه�ة الهجمات التي
تستهدفها”.
َّ
وأك�دت أن “ه�ذه الهجم�ات المتك�ررة عل�ى
االتح�اد العام التونس�ي للش�غل ،الرك�ن العمالي
للثورة التي تواصل النض�ال من اجل ديموقراطية
فعلية وعدالة اجتماعية ،مرفوضة تماما”.
وأضاف�ت “فيم�ا يس�تعد التونس�يون في 14
كانون األول إلحياء الذكرى الثانية لثورتهم ،تجدد
الحركة النقابية الدولي�ة تأكيد دعمها وتضامنها
م�ع االتح�اد الع�ام التونس�ي للش�غل ،الفري�ق

“مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس
ض�د كل مكون�ات المجتم�ع المدن�ي بم�ا فيه�ا
االتحاد” .ويطالب االتحاد التونس�ي العام للشغل
بح�ل الرابطة المذكورة .واكد االمين العام لاتحاد
حس�ين عباس�ي الدعوة الى االض�راب العام رغم
الجهود السياس�ية الت�ي بذلت للتراج�ع عن هذه
الخط�وة .وبعد االطاحة بنظام الرئيس التونس�ي
المخلوع زين العابدين بن علي ،رخصت السلطات
لنقابتي�ن جديدتي�ن يقول مراقب�ون ان حجمهما
ونفوذهما “صغي�ر جدا” مقارن�ة باالتحاد العام
التونسي للش�غل المنظمة العريقة التي تأسست
س�نة  .1946والخميس أعلن�ت “الجامعة العامة
التونس�ية للشغل” التي تأسس�ت سنة  2011عن
دعمها التحاد الش�غل وتضامنها معه .ولم يسبق
لاتحاد العام التونس�ي للش�غل أن اعلن اإلضراب
الوطن�ي الع�ام إال مرتي�ن األول�ى ف�ي  26كانون
الثان�ي /يناي�ر  1978ف�ي عه�د الرئي�س الراحل
الحبيب بورقيب�ة ،وترافق مع أحداث دامية وقمع
شديد من السلطات .اما المرة الثانية فكانت دعوة
لإلض�راب الع�ام لس�اعتين فقط ي�وم  12كانون
الثان�ي  2011قب�ل يومين من س�قوط نظام زين
العابدين بن علي.
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الرئيسي في بناء تونس عادلة وحرة” .وتدهورت
العاقات بين االتحاد التونسي وحركة النهضة في
األسابيع األخيرة قبل ان تتحول نزاعا ً مفتوحا ً إثر
قيام إس�اميي “الرابطة الوطنية لحماية الثورة”
القريبة من السلطة بمهاجمة مكاتب االتحاد في

الراب�ع من كان�ون األول .وكان االتحاد التونس�ي
اعتب�ر الهجوم عل�ى مقره “حادثة غير مس�بوقة
وق�ع التمهي�د له�ا بتصريحات حش�د وتحريض
مناوئة لاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية
ومس�ؤولين في الحكوم�ة” التي حمله�ا االتحاد

مرسي يحث الجيش للحفاظ على األمن

اليوم تظاهرات كبرية يف مرص ..وتو ّقعات باشتباكات
بني املؤيدين واملعارضني
المستقبل العراقي/وكاالت
كل�ف الرئيس المصري محمد مرس�ي الجيش
بالمحافظة على األمن وحماية المؤسسات خال
فت�رة إجراء االس�تفتاء عل�ى الدس�تور المصري
الجديد.وش�هد يوم األحد إصدار قرارين رئاسيين،
ألغ�ى الرئي�س المص�ري ف�ي احدهم�ا برنام�ج
الحكومة المتعلق بتعديل قانون الضرائب وأعطى
الثاني ضب�اط وصف الضب�اط بالجيش المصري
ح�ق الضبطية القضائية خ�ال عملهم في تأمين
المباني والمنش�آت ولجان االقت�راع خال عملية
االس�تفتاء .وتقول تقارير إن هذه الخطوة ستزيد
المخ�اوف من عودة مصر إلى الحكم العس�كري.
ويح�اول مرس�ي تهدئة االحتجاج�ات المتواصلة
في الش�ارع المصري إثر إصداره إعانا دس�توريا
أعطى لنفس�ه فيه سلطات واسعة ،دون أن يؤجل
مش�روع االس�تفتاء على الدس�تور الجدي�د الذي
ترفض�ه المعارض�ة والمق�رر في  15من الش�هر
الجاري.وأعلن�ت جبهة اإلنقاذ الوطني ،التي تضم
ع�ددا من األح�زاب المدنية المعارض�ة في مصر،
رفضه�ا لاس�تفتاء .ودع�ا ق�ادة المعارضة إلى
تظاهرات حاش�دة اليوم الثاثاء لرفض االستفتاء
والقرارات التي اتخذها الرئيس مرس�ي .ووصفت
جبه�ة اإلنقاذ اإلص�رار على إجراء االس�تفتاء في
الموع�د المحدد بأن�ه “مغامرة بدف�ع الباد نحو
مواجه�ات عنيفة”.م�ن جانبها ،أعلن�ت األحزاب
والجماع�ات اإلس�امية أنها س�تخرج بتظاهرات
مقابل�ة ،األمر ال�ذي يثير المزيد من القلق بش�أن
حصول مواجهات واش�تباكات دموية في شوارع
العاصمة المصرية .وتضمن القانون الذي أصدره
الرئي�س المصري األحد ثاث مواد أش�ارت األولى
إلى أن القوات المس�لحة تدعم “أجهزة الش�رطة،

وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ األمن،
وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة
حتى إع�ان نتيج�ة االس�تفتاء على الدس�تور”.
وأعطت المادة لوزير الدفاع حق تحديد “المناطق
وأف�راد الق�وات المس�لحة ومهامه�م ،م�ع عدم
اإلخال بدور القوات المس�لحة ف�ي حماية الباد
وسامة أراضيها وأمنها”.
ومنحت الم�ادة الثانية م�ن القانون “لضباط
الق�وات المس�لحة وضب�اط الصف المش�اركين
في مه�ام حفظ األم�ن وحماية المنش�آت
الحيوية بالدولة ،كل في الدائرة التي كلف
بها ،جميع س�لطات الضب�ط القضائي،
والصاحي�ات المرتبط�ة به�ا
المق�ررة لضباط وأمناء
الش�رطة وفقا ألحكام

قان�ون اإلج�راءات
الجنائي�ة ،فيم�ا
يتعلق بأدائهم لتلك
المهام ،بالشروط
والضوابط المقررة
ف�ي قان�ون هيئة
الش�رطة لضب�اط
ا لش�ر طة

وتض�م الق�وات البريطاني�ة وح�دة ال�رد
السريع وتشمل  550جنديا ً من مغاوير مشاة
البحرية من الفوج  ،45و 480جنديا ً من فوج
المغاوي�ر  ،30إل�ى جان�ب وح�دات هجومية
برمائي�ة إضافي�ة ويقوده�ا العمي�د مارت�ن
س�ميث ،وتض�م أيض�ا ً الس�فينة الهجومي�ة
“ب�والرك” وحاملة المروحية “إالس�ترياس”،
وع�ددا ً من الس�فن الحربية وغواص�ة نووية،
ً
وفض�ا عن توجَّ ه
وتحمل إمدادات إنس�انية.
غرب�ي ش�امل لتس�ليح المعارض�ة بش�كل
جعلها تقل�ب الموازين العمانية على األرض،
وتحاص�ر أج�زاء م�ن العاصمة دمش�ق ،فإن
الحديث أصب�ح يدور اآلن حول مصير الرئيس
الس�وري بش�ار األس�د ،وأي البلدان التي هي
على استعداد الس�تقباله في حال قرر الرحيل
في سياق تفاهمات إقليمية .ويقول مراقبون
عن روسيا التي أصبحت يوميا تصرح بأن أمر
األس�د ال يعنيه�ا ،س�تكون هي البل�د الرئيس
الذي يتول�ى ترتيب التفاهمات التي تنهي دور
األس�د ،وتبحث ل�ه عن ملجأ خارج�ي .وأعلن
وزير الخارجية الروس�ي س�يرغي الفروف أن
باده غير متمس�كة بالرئيس الس�وري بشار
األس�د وال تجري مباحث�ات مع أية جهة حول
مصي�ره ،ويأت�ي ه�ذا التصريح مش�ابها لما
عبّر عن�ه بوتين خال زيارته نهاية األس�بوع
الماضي لتركيا.
ورغ�م الدعم العس�كري والمالي الس�خي
ال�ذي تتلق�اه المعارضة الس�ورية ف�إن دوال
غربي�ة ،بزعام�ة الوالي�ات المتح�دة ،تدف�ع
باتج�اه رحي�ل األس�د وبق�اء النظ�ام ككل،
أي عل�ى الش�اكلة اليمني�ة ،وذل�ك خوف�ا من
انزالق “الثورة الس�ورية” باتجاه ال يتماش�ى
و”التضحيات الغربية”.

وأمنائها”.
ودع�ا قادة المعارضة إلى تظاهرات حاش�دة
الي�وم الثاثاء لرفض االس�تفتاء والق�رارات التي
اتخذه�ا الرئيس مرسي.وش�ددت الم�ادة الثالثة
على منح “ضباط وضباط صف القوات المسلحة
لمهام الضبطية القضائية وفقا ألحكام هذا القرار
بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي
المقررة في قان�ون اإلج�راءات الجنائية”.وتعني
الضبطي�ة القضائية أن لرجال القوات المس�لحة
المصري�ة صاحي�ة توقي�ف أي ف�رد يش�تبه في
ارتكاب�ه جرائ�م م�ن ش�أنها التأثير على س�امة
االس�تفتاء عل�ى الدس�تور ،ومواجه�ة ّ
أي أعمال
ش�غب أو بلطجة قد تش�هدها اللجان االستفتاء.
وب�رر الرئي�س المصري ق�راره بإلغ�اء برنامج
الحكوم�ة لتعديل قانون الضرائ�ب بمتابعته
لم�ا “ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع
الضرائب على بعض الس�لع والخدمات من
ردود فعل ناش�ئة عن التخوف من أن يؤدي
تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في األسعار
وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين”.
وكان�ت الحكوم�ة المصرية ق�د قامت
بإج�راء تعدي�ات ف�ي قان�ون الضرائ�ب
وأصدرت�ه بقان�ون م�ن رئاس�ة الجمهورية،
تضمن زيادة الضريبة على  50س�لعة وخدمة،
أهمها حديد التس�ليح ،والس�جائر والمشروبات
الكحولي�ة والغازية ،إضافة إلى أس�عار
الكهرب�اء والغ�از ورس�وم
تراخي�ص س�يارات
ال�ركاب وتس�يير
النقل.

ملاذا لـم تغتال إرسائيل
غزة ؟!
مشعل يف ّ

المستقبل العراقي /وكاالت

فاجأ خالد مشعل ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،المراقبين بزيارته
لغزة ،خاصة أنها كانت علنية ،وألقى خالها خطابات حماسية تطالب باستعادة
كل األراضي الفلسطينية المحتلة ،دون أن تحاول إسرائيل مجرد استهدافه.
وق�ال مراقب�ون إن إس�رائيل ما كانت لتس�مح لمش�عل بزيارة غ�زة ،وإلقاء
خطاب�ات ثورية تتهج�م عليها لو لم تكن على معرفة مس�بقة بالزيارة ،ووافقت
عليها.وأشار المراقبون إلى أن إسرائيل مارست االغتياالت ضد شخصيات تاريخية
وذات أهمي�ة في حماس “الش�يخ أحمد
ياس�ين ،عب�د العزي�ز الرنتيس�ي ،أحمد
الجعبري” ،ولو أرادت أن تغتال مشعل ما
كانت تتردد للحظة ،ما يؤكد وجود اتفاق
مسبق يسمح بمروره إلى غزة .وتساءل
هؤالء :لماذا يسمح لمشعل بالمرور إلى
غزة وإلقاء خطابات ثورية ،ولم يس�مح
لرمضان ش�لح ،أمين عام حركة الجهاد
ونائب�ه زياد النخال�ة ،وتهديد إس�رائيل
ب�أن تكون في حل من الهدنة حال مرور
أي قيادي من “الجهاد” ؟ .يش�ار إلى أن
“الجه�اد” -التي ما ت�زال قياداتها تقيم
في س�وريا وله�ا عاق�ات متقدمة مع
إي�ران -تتهمها إس�رائيل بأنه�ا هي التي
أطلق�ت صواريخ فجر  ،5لكن المراقبي�ن يقولون إن “الجهاد” ليس إلخوان مصر
س�يطرة عليها ،ولذلك لم ينجحوا في أن يدفعوها إلى االلتزام بالتهدئة كما فعلوا
مع حماس ،وهو ما جعل إس�رائيل تستهدف قياداتها.وكشف متابعون أن خفايا
اتفاق التهدئة بين حماس وإس�رائيل برعاية مصرية لم يكش�ف منها سوى النزر
القليل من التفاصيل.ويعتقد هؤالء أن زيارة مشعل تأتي في سياق ترويض حركة
حماس لتدخل اللعبة السياسية التي سبقتها إليها حركة فتح بعد تعديل ميثاقها
الوطني في  1988بالجزائر ،لتعترف فيه بإس�رائيل وتبدأ لعبة المفاوضات.يشار
إل�ى أن تقارير كانت كش�فت قد عن تنس�يق أميركي إس�رائيلي مصري إلمضاء
اتفاقية كامب ديفيد إس�امية يكون الطرف الفلس�طيني المفاوض فيها حماس
ولي�س فت�ح ،على أن ينهض الرئيس اإلخواني محمد مرس�ي بالدور نفس�ه الذي
أداه الرئيس الس�ابق حس�ني مبارك وه�و الحفاظ على أمن إس�رائيل والمصالح
األميركية ،مقابل المساعدات.وكش�فت مصادر من غزة أن زيارة مش�عل الهدف
منها بالدرجة األولى محاولة إسباغ ثوب البطولة والثورية عليه بهدف استثمارها
ف�ي مرحلة قادمة ،وهي التي يتوقع أن تقدم فيها حماس على “خطوات مؤلمة”
في سياق التطبيع مع إسرائيل.

كوريا تؤجل إطالق صاروخها
بسبب “خلل فني”

المستقبل العراقي /وكاالت

أعلنت وكالة أنباء كوريا الش�مالية ،أمس أن بيونغ يانغ مددت ألس�بوع مهلة
إطاق صاروخها من اجل إصاح “خلل فني” في الطبقة األولى منه.
وأوردت هيئة تكنولوجيا الفضاء في بيان نقلته وكالة األنباء المركزية ان بيونغ
يان�غ أعلنت ان إطاق الصاروخ اونها 3-المقرر أساس�ا بين  10و 22كانون األول
س�يتم بين  10و 29منه .وأوضح
البي�ان أن العلم�اء والفنيي�ن
الكوريين الشماليين “يواصلون”
االس�تعدادات للمهم�ة إال أنه�م
“ رص�دوا خل�ا فنيا ف�ي وحدة
التحكم األساس�ية بالمحرك في
الطبق�ة األول�ى من الص�اروخ،
وق�رروا تمدي�د مهل�ة االطاق”.
وكانت صحيفة تشوس�ون ايلبو
قد أوردت قبل بضع س�اعات أن
فنيين كوريين شماليين يعملون
عل�ى الصاروخ بس�بب خلل غير
محدد في الطبقة الثالثة .واس�تندت الصحيفة المعروف�ة بتغطيتها الخبار كوريا
الش�مالية إحدى الدول األكثر تكتما في العالم ،على صور جديدة التقطت باألقمار
االصطناعية وعلى مصادر ف�ي الحكومة الكورية الجنوبية .وتقول بيونغ يانغ ان
إطاق الصاروخ يهدف الى وضع قمر اصطناعي في المدار ،إال أن قسما كبيرا من
األسرة الدولية يرى فيه تجربة بالستية جديدة تحظرها األمم المتحدة.
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املالية النيابية تستبعد تأثري عجز
املوازنة عىل االقتصاد الوطني

تعتزم إقامة  4نصب جديدة

أمانة بغداد تبحث أهم املشكالت اخلدمية التي تعانيها بعض أحياء العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي
ناقش�ت أمانة بغ�داد وهيئ�ة خدمات
بغ�داد التابعة ملجل�س محافظة بغداد
أهم املشكالت واملعوقات الخدمية التي
تعان�ي منه�ا بع�ض أحي�اء العاصمة
بغداد والس�بل الكفيلة بحلها .جاء ذلك
خالل االجتماع األسبوعي الدوري الذي
عقدته الهيئة برئاس�ة غال�ب الزاميل،
نائ�ب رئي�س الهيئ�ة ،وبحض�ور عدد
م�ن أعضاء مجل�س املحافظة والهيئة
ال�ذي تضمن مناقش�ة الواقع الخدمي
ملناطق العاصمة بغداد وإيجاد الحلول
املناس�بة لها .وذك�رت مديرية عالقات
واع�الم االمانة يف بي�ان صحفي تلقت
„املس�تقبل العراقي“ نسخة منه امس
ان االجتم�اع تن�اول مش�كلة منطق�ة
الوش�اش التابع�ة لبلدي�ة املنص�ور
املتمثل�ة بعدم وج�ود محطة لترصيف
مي�اه املج�اري ومناقش�ة مش�كالت
نقص الخدم�ات يف منطق�ة الحميدية
بسبب الحدود اإلدارية للمنطقة لكونها
تابع�ة ملحافظة بغداد وكذالك مش�كلة
التجاوزات الحاصل�ة يف بعض املناطق
الت�ي تعرقل عملي�ة تقدي�م الخدمات
البلدي�ة .وبينت أن املجتمعني ناقش�وا
مراحل انجاز مش�اريع ماء الكاظمية
والبلديات والقادسية ومتابعة الرشكة
املنفذة للمرشوع ومتابعة اعمال الدوائر
البلدية واملشاريع الخدمية يف قطاعات
النظاف�ة والزراع�ة والط�رق واملجاري
التي تقوم بتنفيذها من اجل تشخيص
املعوق�ات وايج�اد الس�بل الكفيل�ة
بمعالجته�ا .وأخريا ً ناق�ش املجتمعون
تقارير الجوالت امليدانية ألعضاء الهيئة
لعدد من املشاريع الخدمية التي تنفذها
أمانة بغداد يف عموم مناطق العاصمة.

من جهة اخرى ،أعلنت أمانة بغداد عن
اختي�ار  4نصب جديدة س�يتم نصبها
يف مناط�ق مختلف�ة م�ن العاصم�ة
بغداد ضمن استعدادات بغداد عاصمة
الثقافة العربية  .2013وذكرت مديرية
العالق�ات واالع�الم يف بيانه�ا ان أمانة
بغ�داد اقرتحت  4نصب جديدة لنصبها
يف عدد من مناطق العاصمة بالتنس�يق
مع وزارة الثقافة ولجنة ازالة مخلفات
نظ�ام البع�ث ،الت�ي ت�م تش�كيلها يف
االمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء والتي
تعن�ى بإزالة نصب ورموز نظام البعث
البائ�د واقرار تنفيذ نص�ب جديدة بعد
اعداد الدراسة الالزمة لها .وأضافت ان
النص�ب االربعة التي اقرتها اللجنة هي
نصب شاعر العرب االكرب محمد مهدي
الجواهري ،وتم اقرتاح موقع ابي نؤاس

القامة النصب ،ونصب العالمة الدكتور
احمد الوائيل ،وتم اقرتاح املوقع املقابل
ملبنى امانة بغداد قرب س�احة الخالني
إلقامت�ه ،ونصب للش�اعر محمد رضا
الش�بيبي ،وتم اقرتاح موقع قريب من
جامعة بغ�داد القامة النصب ،والنصب
الراب�ع نصب الع�راق ،وأقرتح نصبه يف
ساحة الفردوس.
واشارت اىل ان هناك تنسيقا ً بني دائرة
التصامي�م يف امانة بغداد التي هي احد
اعضاء اللجنة املذكورة ووزارة الثقافة
الق�رتاح النصب الجدي�دة ومواضيعها
ومنفذيه�ا وكذل�ك مواقعه�ا والنصب
التي من املقرتح اقامتها ضمن مرشوع
تطوي�ر قناة الجيش .وبين�ت ان أمانة
بغ�داد تس�تعد بالتع�اون م�ع وزارة
الثقافة القامة احتفالية كبرية يف موقع

ساحة الفردوس بمناسبة اختيار بغداد
عاصمة للثقافة العربية .2013
إىل ذلك ،تواصل الدوائ�ر البلدية التابعة
ألمان�ة بغ�داد جهوده�ا الخدمي�ة
الرامي�ة اىل النهوض بالواق�ع الخدمي
للعاصم�ة وتوف�ري كل م�ا يحتاج�ه
املواطن البغ�دادي من خدم�ات بلدية.
وذك�رت مديرية العالق�ات واالعالم أن
دائ�رة بلدية الصدر االوىل تواصل اعمال
تطوير ش�ارع الفالح وشارعي الداخل
وواجه�ات القطاع�ات „-12-13-14
 ،“5-6إذ شملت األعمال رفع االسفلت
القديم والقالب الجانبي وفرش الحىص
الخابط واكساء اكتاف الشارعني بمادة
املقرنص امللون وانش�اء كابات زراعية
لعموم الشوارع.
وأضافت أن قس�م النظاف�ة نفذ حملة

لرفع النفايات واالنقاض وباس�تخدام
الجهدين اآليل والبرشي يف عموم املناطق
الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة
البلدية ونرش الحاويات املرتية وتوزيع
اكياس جم�ع النفايات ع�ى املواطنني
للحد من ظاهرة الرمي العش�وائي لها.
واشارت اىل ان قسم الزراعة حقق نسب
انج�از متقدمة يف انجاز متنزه الس�دة
البالغ�ة مس�احته اكث�ر م�ن  5دوانم،
وش�ملت األعم�ال في�ه قش�ط الرتب�ة
وف�رش مادة الزميج وانش�اء الس�ياج
الخارج�ي وزراعة االش�جار والنباتات
املوس�مية وانشاء املمرات وزراعة آالف
الشتالت املوسمية واالنتهاء من اعمال
انشاء مش�تل يف حي االمانة ينتج نحو
 20الف شتلة موسمية.

التكنولوجية تبحث سبل توطني ثقافة التعامل اإللكرتوين بني املؤسسات التعليمية

بغداد  /المستقبل العراقي

بحثت الجامعة التكنولوجية يف ندوة علمية س�بل
توطني ثقافة التعامل االلكرتوني بني املؤسس�ات
التعليمية واعتماد تكنولوجيا املعلومات يف تطوير
االداء الوظيف�ي .وقال بيان ل�وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي تلقت „املستقبل العراقي“ نسخة
من�ه امس إن الجامع�ة التكنولوجية نظمت ندوة
علمي�ة ع�ن تكنولوجي�ا املعلوم�ات وتطبيقاتها
يف جمي�ع الف�روع العلمي�ة ،بمش�اركة عدد من
الباحث�ني املختص�ني م�ن مختل�ف الجامع�ات

العراقي�ة .وبحس�ب البيان ،تضمن�ت الندوة التي
حمل�ت عن�وان „تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالفاق
املستقبلية“ مناقش�ة عدد من البحوث املطروحة
ع�ن التعلي�م االلكرتون�ي والتصمي�م املعم�اري
االلكرتون�ي والتكنولوجي�ا الحديث�ة والتعلي�م
االلكرتون�ي وامل�درب الهن�ديس يف تأهي�ل الطلبة
للمس�تقبل والتعلي�م املتنق�ل ودور التقني�ات
املعلوماتية يف التعلي�م االلكرتوني .وتهدف الندوة
إىل تحقيق التواصل املعريف بني املالكات التدريسية
والباحثني يف مجال تكنولوجيا املعلومات وتوطني

االقتصاد النيابية :إنتشار الذهب
املغشوش خيلق تضخ ً
ام يف السوق
بغداد  /المستقبل العراقي

حذر عضو لجنة االقتصاد واالستثمار في مجلس النواب قصي
جمعة من انتش�ار الذهب المغش�وش في الس�وق المحلية لعدم
وج�ود أجهزة فح�ص دقيقة ،داعي�ا ً الى تفعيل أجه�زة التقييس
والس�يطرة النوعي�ة لفح�ص
الذه�ب المس�تورد ك�ون اغلب�ه
يأتي مغشوش�اً .وقال جمعة في
تصريح صحف�ي امس إن “أغلب
الذه�ب المس�تورد م�ن الخلي�ج
يأتي مختوما ً ولكن بعض التجار
يحاول�ون إدخ�ال كمي�ات م�ن
الذه�ب تحوي على نس�بة عالية
من النحاس يصعب كش�فها من
قب�ل المواطني�ن وحت�ى بع�ض
الصاغ�ة” .وأض�اف أن “انتش�ار
الذه�ب المغش�وش ف�ي الس�وق
سيؤثر وبشكل مباش�ر على االقتصاد الوطني ألنه سيباع بمبالغ
كبيرة ما يجعل هناك تضخما ً نس�بيا ً في السوق المحلي” .واشار
الى ان “دائرة التقييس والسيطرة النوعية مطالبة بفحص الذهب
المس�تورد للح�د من انتش�اره ،باإلضاف�ة الى مديري�ة الجريمة
االقتصادية يجب ان تأخذ دورها في منع انتش�اره والقبض على
مستورديه”.

الكهرباء تؤكد قرب دخول
 1500ميغاواط إىل اخلدمة

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء عن قرب دخول  1500ميغاواط من الطاقة
الكهربائية إلى الخدمة ،فيما أش�ارت إل�ى وصول انتاجها من الطاقة
إل�ى  7000ميغاواط .وقال المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة مصعب
المدرس في تصريح صحفي امس إن “الوزارة ستنتهي خالل العشرة
األي�ام المقبلة م�ن بعض الوح�دات التوليدي�ة التي تق�وم بصيانتها
وتأهيله�ا وبطاق�ة  1500ميغاواط مما س�يرفع اإلنت�اج من الطاقة
إل�ى أكثر م�ن  8500ميغ�اواط” ،مبينا ً أن “الضائع�ات المفقودة من
الطاقة بس�بب ش�حة الوقود وانخف�اض الغاز وانخف�اض تصاريف
المياه بلغ�ت  690ميغاواط” .وأضاف الم�درس أن “إنتاج العراق من
الطاق�ة الكهربائية بلغ خالل اليوم  7000ميغ�اواط بما فيها الطاقة
المس�توردة” ،مؤكدا ً أن “حمل الذروة بلغ  11100ميغاواط وبطاقات
تجهيز تصل بين  12إلى  16ساعة باستثناء ميسان وكركوك” .ولفت
المدرس إلى أن “س�اعات التجهيز لمحافظة بغداد بلغت  13س�اعة،
فيم�ا تجهز محافظة االنبار ب� 14س�اعة والناصري�ة والبصرة ب�16
س�اعة لكل منهم�ا ،والموص�ل  12س�اعة” ،موضح�ا ً أن “محافظة
ميس�ان تجهز ب� 22س�اعة بس�بب تجهيزها ببعض الطاقة من قبل
الخ�ط اإليران�ي ،فيما تجه�ز محافظة كركوك ب� 20س�اعة بس�بب
تجهيزها ببعض الطاقة من إقليم كردستان” .وأكد المدرس أن “عددا ً
من الوح�دات التوليدية س�تدخل للخدمة خالل نهاية الش�هر الحالي
والش�هر المقبل” ،مؤكدا ً “دخول إحدى الوحدات التوليدية في محطة
الق�دس الغازية والتي يت�م انجازها من قبل ش�ركة هونداي الكورية
للخدمة نهاية الشهر الحالي وبطاقة  125ميغاواط وستعقبها دخول
الثالث وحدات األخرى تباع�ا كل  15يوما ً ودخول وحدتين في محطة
القيارة ف�ي الموصل ووحدتين في محطة الخي�رات في كربالء خالل

ثقاف�ة التعام�ل االلكرتون�ي ب�ني املؤسس�ات
التعليمية واعتماد تكنولوجيا املعلومات يف تطوير
االداء الوظيف�ي وتعزي�ز متطلب�ات املعرف�ة بما
يخ�دم املجتمع .ونقل البيان ع�ن رئيس الجامعة
التكنولوجي�ة الدكت�ور أمني دواي ثام�ر قوله ان
„العالم يشهد تقدما علميا ومعرفيا يف تكنولوجيا
املعلومات ،وتعترب هذه من ابرز س�مات الشعوب
املتح�رة ،ولذل�ك ف�إن الجامع�ة التكنولوجية
هي الس�باقة يف املحافل الدولي�ة يف تقديم ابحاث
علمية من هذا النوع الطالع الجامعات والباحثني

بغداد  /المستقبل العراقي

اس�تبعد عضو اللجنة المالية النائب عن القائمة العراقية حس�ن سلمان
البياتي تأثير عجز موازنة عام  2013على االقتصاد الوطني ،مؤكدا ً انه سيتم
تس�ديده من الوفرة المالية المتحققة في موازنة عام  .2012وأعلنت اللجنة
االقتصادي�ة في مجلس الن�واب ان العجز في
موازنة عام  2013س�يبلغ  19تريليون دينار.
وق�ال البيات�ي في تصريح صحف�ي أمس أن
العج�ز المالي المثبت ف�ي موازنة عام 2013
يع�د عجزا ً تخمينيا ً وليس حقيقياً ،ألن العجز
ال يظهر اال بعد نهاية الس�نة المالية .وأضاف
“اذا كان هناك عج�ز مالي كبير في الموازنة
المقبلة س�يتم تس�ديده م�ن الوف�رة المالية
الموج�ودة ف�ي صن�دوق تنمي�ة الع�راق في
االمم المتح�دة وكذلك الوف�رة المتحققة في
موازنة  ،2012ألن نسبة نفقاتها بلغت ،%45
مرجحا ً تسديد العجز في بداية السنة المقبلة.
وكان البن�ك المركزي أعلن في وقت س�ابق أن عج�ز موازنة عام  2012يبلغ
 20تريلي�ون دينار ،أي ما نس�بته  %10من الناتج المحل�ي اإلجمالي ،مؤكدا
أن العجز في الموازنة افتراضي ويمكن معالجته من خالل اس�تقرار أس�عار
النفط العالمية وبقائها فوق  104دوالرات .ويذكر ان وزارة المالية أعلنت أن
الموازنة المقترحة لعام  2013بلغت  113مليار دوالر ،وبسعر نفط قدره 90
دوالر للبرميل الواحد.

ع�ى الخ�ربات واالمكاني�ات الوطني�ة“ .واضاف
„س�عت الجامع�ة لدع�م ه�ذا العل�م م�ن خالل
التوس�ع بالدراسات العليا واقامة مذكرات تفاهم
م�ع الجامع�ات العاملي�ة للتعاون العلم�ي وايفاد
الباحث�ني اىل ال�دول املتقدمة الطالعه�م عى آخر
م�ا توصل اليه العلم الحديث يف هذا الحقل“ .وعى
هام�ش الن�دوة ،افتتح�ت الجامعة بناي�ة مركز
تدريب املعامل وع�رض األجهزة الحديثة الخاصة
بتدري�ب الطلب�ة يف مج�ال الس�يارات والتدفئ�ة
والتربيد والكهربائيات والنجارة.

اإلعدام إلرهايب نفذ عمليات قتل
وأختطاف يف أيب غريب

بغداد  /المستقبل العراقي

اص�درت المحكم�ة الجنائي�ة المركزية حكم�ا ً باالعدام عل�ى المته��م
“م،م” النتمائه الى المجاميع االرهابية وقيامه باعمال قتل وخطف منظمة.
ونقل بيان للس�لطة القضائية تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس
عن مصدر قضائي مس�ؤول قوله ان “المتهم بمس�اندة مجموعته قام بقتل
المجن�ي عليه “م،ط” عندما كان يقود س�يارته متوجها الى بيته في قضاء
ابي غريب وارداه قتيال في الحال”.
واوض�ح المص�در ان “هذه المجموعة تق�وم باعمال ارهابي�ة وطائفية
واعمال خطف في قضاء ابي غريب الهدف منها زعزعة االمن واالستقرار في
البالد واشاعة الرعب والخوف بين صفوف المواطنين”.
وذك�ر ان “ذات المجموع�ة قام�ت بعملية خط�ف المدع�و “ج،ع” ،احد
اصح�اب معام�ل التمن في اب�ي غريب ،وتم حج�زه في احدى ال�دور داخل
القضاء لثالثة ايام واخلي سبيله بعد تسلم مبلغ الفدية من ذويه”.
وأك��د المص�در ان “االدل�ة المتحصلة من القضي�ة المتمثلة باالعتراف
الصريح للمتهم في ادوار التحقي�ق بحضور المحامية المنتدبة كانت معللة
ومس�ببة ومعززة بأق�وال المدعي�ن بالح��ق الش�خص�ي والمجن�ي علي�ه
“ج،ع” وبمحض�ر التشخي�ص وشهادة وفاة المجني عليه ،وجميعها كان�ت
كافي�ة ومقنعة لتجري�م المتهم على وفق الم�ادة الرابع�ة  1/بداللة المادة
الثاني�ة 1/و3و 7م�ن قان�ون مكافحة االره�اب للتهمة االول�ى ،وعلى وفق
المادة الرابعة  1/بداللة المادة الثانية 1/و 8لتهمة الخطف”.
واوضح المصدر ان ه�ذا الحك��م ابتدائ��ي قابل للطع�ن التمييزي امام
محكمة التميي��ز االتحادي��ة”.

لـم يتبق منها سوى األطالل والذكريات

األسواق املركزية حتت رمحة اإلمهال ..والدعوات خلصخصتها كالم ليل يمحوه النهار!!
بغداد  /المستقبل العراقي

بالرغم من كث�رة األحاديث عن الس�عي لتحويلها إىل
القطاع الخاص بغية إعادة إحيائها ،ما زالت األسواق
املركزي�ة ،التي يتجاوز عدد موظفيها  6آالف موظف،
شبه معطلة وال تؤدي دورها بالشكل الصحيح .ومع
إن الرشكة العامة لألس�واق املركزية يف وزارة التجارة
أعلن�ت يف آب امل�ايض إن قيم�ة مبيعاته�ا تج�اوزت
امللياري�ن ونصف امللي�ار دينار خالل ش�هر واحد ،إال
إن خ�رباء اقتصاديني ي�رون إن أداء تلك األس�واق ما
زال دون املس�توى املطل�وب ،داع�ني إىل خصخصتها
وإعادته�ا إىل العم�ل .واقرتح املحل�ل االقتصادي عبد
الس�تار الهاش�مي تس�ليم بعض االس�واق املركزية
التابع�ة ل�وزارة التج�ارة التي م�ا زال�ت متوقفة اىل
القطاع الخاص لتفعيلها واعادتها اىل العمل للنهوض
بواقعها ولدعم االقتصاد الوطني.
وق�ال الهاش�مي يف ترصيح صحفي أم�س إن بعض
االس�واق املركزي�ة التابعة ل�وزارة التج�ارة ما زالت
معطلة ول�م تاخذ دورها يف الس�يطرة عى االس�واق
م�ن خالل طرح منتجات س�لعية باس�عار مدعومة،
مش�ريا ً اىل ان وزارة التجارة استطاعت تشغيل بعض
االس�واق التي كانت متوقفة بالرغم من إن عملها ما
زال محدوداً.
وأوضح أن تفعيله�ا يأتي عن طريق الخصخصة ،أي
من خالل احالتها اىل القطاع الخاص ،برشط ان تكون
خاضعة ملراقبة وزارة التجارة لعدم التالعب باالسعار
واملنتجات الت�ي تعرضها ،فضالً عن اعطاء دور فعيل
وكبري للقط�اع الخاص يف املس�اهمة بدعم االقتصاد

محكمة بداءة بلد
العدد / 727 :ب 2012 /
التاريخ2012 / 11 / 18 :

اىل /املدع�ى علي�ه يارس عب�د الرزاق
موىس
م /اعالن

اقام�ت املدعي�ة ن�رباس ك�رم احم�د
الدع�وى املرقم�ة  / 727ب 2012 /
ض�دك والتي تطلب فيها الحكم بإزالة
ش�يوع العق�ار  20 / 59م  9جمين�ة
وكربه وبالنظر ملجهولية محل إقامتك
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وإشعار
مخت�ار املحلة وعني ي�وم / 12 / 17
 2012موع�د املرافع�ة ويف حالة عدم
حضورك سوف تجري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا وفق األصول.
الموظف المختص
سالم صكر محمود
2012 / 11 / 18

الوطني .وأكد ان االسواق املركزية ستساعد الحكومة
عى تفعي�ل التعرفة الجمركية ،ألنها ستس�يطر ولو
بش�كل بسيط عى االس�عار يف االس�واق املحلية ،ألن
تفعي�ل قان�ون التعرف�ة الجمركي�ة م�ن دون وجود
اسواق مركزية ستؤثر عى االسعار يف السوق.
وكان�ت وزارة التج�ارة اعلنت يف ش�باط املايض انها
ب�دأت باجراءات تحويل االس�واق املركزية اىل القطاع
الخ�اص ،ألنه�ا ل�م تس�تطع أن تنه�ض بواقعه�ا
االقتصادي منذ نيسان عام .2003
وقال مفتش عام الوزارة محمد حسني وزان يف حينها
إن „الرشك�ة العامة لالس�واق املركزية عجزت عن
ان تنهض بواقعها االقتصادي طوال الس�نوات
املاضية ،والحل االمث�ل لها تحويلها اىل القطاع
الخ�اص“ .وأضاف ان „عدد موظفي االس�واق
املركزية يتج�اوز  6االف موظف ،وهي بحاجة
إىل تفعيل دور االس�تثمار او املشاركة من اجل
ان تنه�ض بواقعه�ا االقتصادي وأن تس�تطيع
تسديد رواتب موظفيهاعى االقل“.
وأوض�ح أن „االس�واق املركزية مش�مولة بنظام
إع�ادة الهيكل�ة ،وإن  40س�وقا ً من�رشة يف عموم
املحافظات تتجه الوزارة نحو اس�تثمارها وتفعيل
دور القطاع الخاص فيها“ .وبعد أكثر من  9أشهر
عى هذا الكالم ،لم يالحظ املواطن العراقي تغيريات
تذكر فيما يخص هذا الشأن.
وحاولت الرشكة العامة لألس�واق املركزية يف آب
املاضب إثب�ات وجودها عرب بي�ان صحفي قالت
في�ه إن مبيعاته�ا ضم�ن مراكز البي�ع يف بغداد

الشركة العامة لتجارة الحبوب
القسم القانوني /
البريد االلكتروني IMPORT1@iqgrainb.com -:
IMPORT 2@iqgrainb.com
IMPORT 3@iqgrainb.com

واملحافظ�ات األخ�رى بلغ�ت ملياري�ن و 659مليونا
و 311ألف دينار خالل ش�هر حزيران املايض ،مشرية
اىل إن إيرادات الرشكة من نقل البضائع الخاصة ملواد
البطاقة التموينية بلغت  652مليونا و 423ألف دينار.
وكانت هذه املبيعات لحس�اب كل من الرشكة العامة
لتجارة املواد الغذائية والرشكة العامة لتجارة الحبوب
واألسواق املركزية .ونقل البيان عن مدير عام الرشكة
تأكي�ده ع�ى إن رشكت�ه
س�عد ف�ارس
مس�تمرة بعمله�ا
مج�ال
يف

االسترياد بالدفع النقدي أو من خالل عقود الترصيف
وم�ن مختلف ال�رشكات العربية واألجنبي�ة ومتابعة
البضائع املتعاقد عليها وتسديد مستحقات الرشكات
الت�ي جهزته�ا بالس�لع والبضائ�ع من اجل توس�يع
النشاط من مختلف املناشئ العاملية.
ولف�ت إىل أن الرشكة مس�تمرة أيضا يف تعامالتها مع
كاف�ة القطاعات املنتج�ة املحلية العام�ة واملختلطة
والخاص�ة عم�ال بتش�جيع الصناع�ة الوطنية وعن
طري�ق البي�ع بعمولة الترصي�ف .لكن تل�ك املحاولة
لم تنجح يف إقناع الجهات الرس�مية وغري الرس�مية،
وبحس�ب معطيات الواقع ،بأن األسواق املركزية عى
خري ما يرام.

رقم المناقصة2012/49 /
رقم التبويب3342/

اعالن للمرة الثالثة

تعل�ن الرشكة العامة لتجارة الحبوب عن مناقصة تحميل وتفريغ الحبوب يف
صومعة كركوك .
فع�ى الراغب�ني باالش�رتاك يف املناقصة وفق ال�رشوط واملواصف�ات مراجعة
القس�م القانوني يف مقر الرشكة الكائنة يف باب املعظم مدخل ش�ارع الشيخ
عمر ل�رشاء الرشوط واملواصفات مقابل دفع مبل�غ قدره ( )500,000فقط
خمس�مائة ألف دين�ار غري قابل للرد وس�يكون اخر موعد لقب�ول العطاءات
لغاية الس�اعة الثانية عرشة ظهرا ً ليوم (الثالثاء) املوافق  2012/12/25مع
تأمين�ات اولية بصك مصدق م�ن احدى املصارف يف بغداد او بكفالة مرصفية
ألم�ر الرشكة باس�م املناقص حرصا ً ونافذة ملدة ثالثة اش�هر من تاريخ غلق
املناقص�ة ع�ن دخول مناقص�ة بمبل�غ ق�دره (  ) 100000000مائة مليون
دين�ار ويف حال�ة تقديم التأمينات من خارج بغ�داد فيكون عن طريق فروعنا
يف املحافظات وارس�الها بموجب كتاب رس�مي مزود بوصل قبض من الفرع

 ,أما بخصوص خطاب الضمان فريس�ل مع تأييد صحة صدوره من مواقعنا
وأن الرشك�ة غ�ري ملزم�ة بقبول أوط�أ العطاءات ع�ى أن يرفق م�ع العطاء
املستمسكات التالية -:
الوثائق املطلوبة
كتاب تأييد تسجيل املتقدم يف الهيئة العامة للرائب.
صورة هوية االحوال املدنية .
بطاقة السكن .
البيانات االخرى املطلوبة بالعطاء .
شهادة تأسيس الرشكة .
وسوف يهمل أي عطاء غري مستويف الرشوط أعاله وسيتحمل من ترسو عليه
املناقصة أجور نرش االعالن وأية مصاريف اخرى ..

المهندس
حسن اسماعيل ابراهيم
المدير العام وكالة

6

العدد ( )400الثالثاء  11كانون االول 2012

ملفات

www.almustakbalpaper.net

مناعة التغيري:

مستقبل العالقة بين الحكومة والمعارضة بعد االنتخابات الكويتية
حممد عز العرب

�سهدت الكويت ،يف االأول من كانون االأول احلايل ،انتخاب اأع�ساء
جمل�س االأمة اخلام�س ع�سر ،وهي ثاين انتخابات لهذا املجل�س يف
غ�سون ع�سرة اأ�سهر ،وهو ما يعك�س حالة عدم اال�ستقرار املوؤ�س�سي
املزمنة التي تعي�سها البالد على مدى �ست �سنوات
ووفق�ا آلخر إحصائية ص�ادرة عن وزارة
الداخلي�ة ،ف�إن إجمال�ي م�ن يح�ق له�م
التصويت في االنتخاب�ات  ،422569بحيث
اخت�ار كل مواطن مرش�حا واح�دا من بين
 307مرشحين ،بينهم  14امرأة ،تنافسوا في
خمس دوائر ،بواقع  51مرشحا في الدائرة
األول�ى ،و 50في الثاني�ة ،و 60في الثالثة،
و 66ف�ي الرابعة ،و 80في الخامس�ة ،على
خمس�ين مقعدا .وقد أج�رى التصويت في
مئ�ة نقطة اقتراع موج�ودة في المدارس،
مع مراكز منفصلة للرجال والنساء.

بيئة االنتخابات
أجري�ت ه�ذه االنتخاب�ات ف�ي ظ�ل أزم�ة
سياسية حادة تشهدها البالد ،بين السلطة
السياس�ية وق�وى المعارض�ة ،التي تتمثل
في الحركة الدستورية اإلسالمية "حدس"،

تعد هذه االنتخابات هي اخلامسة
يف تاريخ احلياة الربملانية
الكويتية ،التي تشارك فيها
املرأة ،انتخاب ًا وترشيح ًا
وتكت�ل العمل الش�عبي ،والتحالف الوطني
الديمقراطي ،والتجمع الس�لفي اإلسالمي،
والمنب�ر الديمقراط�ي ،وع�دد م�ن ممثلي
الطبقة التجارية ،إلى جانب قوة قبلية ذات
حضور معت�اد في المجل�س النيابي،
منه�ا قبائ�ل الع�وازم ،والمطير،
والعجمان ،وشمر ،وعنزة.
وتتمثل مظاهر هذه األزمة
ف�ي تزاي�د التظاه�رات
ض�د
والتجمع�ات
الحكومة ،في األسابيع
الماضي�ة ،احتجاج�ا
عل�ى تعدي�ل قان�ون
االنتخاب�ات بموج�ب
مرس�وم الض�رورة
ال�ذي أص�دره س�مو
األمي�ر صب�اح األحم�د،
حي�ث خف�ض التعديل عدد
المرش�حين الذي�ن يمك�ن
للمقت�رع أن ينتخبه�م من أربعة
إلى واحد .وقد رأت قوى المعارضة أن
هذه الخطوة ته�دف إلى التالعب في نتائج
االنتخابات من المنبع ،بحيث يكون مجلس
األمة متعاونا مع الحكومة.
وف�ي هذا الس�ياق ،أدي�رت ه�ذه األزمة –
وقبله�ا أزم�ات أخ�رى -كمب�اراة صفرية
 ،zero-sum gameتفترض أن يخس�ر فيها
أحد طرفيها كل شيء ،بينما يكسب الطرف
اآلخ�ر عل�ى حس�اب الط�رف الخاس�ر كل
ش�يء ،وأن أحد الطرفين ق�د انتظر تراجع
الط�رف اآلخ�ر ،أو يق�دم بادرة تع�اون ،أو
يحاول وقف التصعيد ،ولكن
لم يح�دث ،في ظ�ل اقتناع
ل�دى كال الطرفي�ن ه�و
ال�ذي يح�دد معظ�م
قواع�د المب�اراة.
غي�ر أن طرفي
ا لمب�ا ر ا ة ،
م�ن واقع
ظ�روف
أرض

الملع�ب الحالي�ة ،ال يخرجان م�ن المباراة
بنتيجة مريحة ،أو تجنب خسارة.
وقد راهنت قوى المعارضة على آلية محددة
للتغلب عل�ى األزمة ،وهي نس�بة مقاطعة
من الرأي العام الكويتي تبلغ نحو س�بعين
ف�ي المئ�ة (الل�ون البرتقال�ي) ،ف�ي حين
كان ره�ان المرش�حين الموالين للحكومة
عل�ى المواجهة المضادة ،بحيث إن نس�بة
مش�اركة أفراد المجتمع "الالمسيس�يين"
تتجاوز خمس�ين في المئة (اللون األزرق).
ففي حين نظمت المعارضة احتجاجات ضد
المش�اركة ،على مدى األس�ابيع الماضية،
في إطار ما سمّ ي "مسيرات كرامة وطن"،
ورفع�ت ش�عارات "الش�عب يريد إس�قاط
المرس�وم" ،و"واحد واحد واحد ،الش�عب
م�ا يبي الصوت الواحد" ،و"الصوت الواحد
باط�ل ،فقد قادت الحكوم�ة حملة إعالمية
لتوعي�ة المواطنين بأهمية المش�اركة في
العملية االنتخابية.
ورغم ذلك ،أجريت االنتخابات في موعدها
المح�دد ،كم�ا أن�ه ال يش�ترط دس�توريا
ف�ي االنتخاب�ات أن تحق�ق ح�دا أدن�ى من
المش�اركة ،حت�ى تك�ون ش�رعية .ووفقا
للجن�ة الوطني�ة االنتخابي�ة ،بلغت نس�بة
المش�اركة في االنتخاب�ات  %38.6موزعة
على النحو التال�ي :األولى  ،%56.7والثانية
 ،%54.7الثالث�ة  ،%52.2الرابع�ة ،%29.6
الخامس�ة  ،%20.5وهو ما يشير إلى تباين
النس�ب بين الدوائ�ر ،حيث كان�ت مرتفعة
ف�ي الدائرة األولى بفضل أصوات الش�يعة،
في حين كان�ت متدنية للغاية في الدائرتين
الرابع�ة والخامس�ة بفض�ل مقاطعة أبناء
القبائل ،في حين ترفع المنظمات األجنبية
المراقبة هذه النسبة إلى .%40
أفرزت هذه االنتخابات مجلس�ا مغايرا عن
مجلس األمة

كان
ال�ذي
السابق،
يضم أغلبية معارضة في معظمها إسالمية
وقبلية ،غير أن األغلبية في المجلس الجديد
هم الش�يعة الذين حصلوا عل�ى  17مقعدا.
وض�م المجل�س ثالثين عضوا جدي�دا ،بما
يعك�س أث�ر المقاطعة من ن�واب األغلبية.
كما فاز اإلس�الميون السنة -الذين قاطعوا
المش�اركة في االنتخابات -بأربعة مقاعد
مقاب�ل  23مقع�دا ف�ي المجلس الس�ابق.
وضم المجلس الجديد ثالث نساء ،في حين
ل�م تفز بأي�ة مقاعد في انتخاب�ات فبراير
 ،2012مقارنة بأربعة مقاعد في مجلس
.2009

دالالت االنتخابات
تش�ير نتائج هذه االنتخاب�ات إلى عدد من
الدالالت األساسية ،على النحو التالي:
 إن ه�ذه االنتخابات ش�هدت أقل معدالتالمش�اركة التصويتي�ة ف�ي تاري�خ الحياة
البرلماني�ة الكويتي�ة ،إذ تق�ل بمعدل %20
ع�ن آخ�ر انتخاب�ات لمجل�س األم�ة التي
ج�رت ف�ي  1فبراي�ر  ،2012غي�ر أن أي
نسبة مشاركة (حتى إذا كانت هذه النسبة
 %1ف�ي االنتخاب�ات) تكس�ب المرش�حين

غلبة املكون الشبايب يعطي
حتول جييل
مؤرش ًا عىل حدوث ّ
يف قلب النخبة الربملانية
منقوم عليه !!
الحاصلي�ن عل�ى أعل�ى األصوات ش�رعية
الفوز باالنتخابات.
 إن هن�اك قطاع�ات ال يس�تهان بها داخلالمجتم�ع الكويت�ي مس�تعدة لمواجه�ة
تح�ركات ق�وى المعارض�ة ،خاصة حركة
"ح�دس" ،الفصي�ل المعب�ر ع�ن جماع�ة
اإلخوان المسلمين ،الس�يما في ظل تداول
أنباء عل�ى مواقع التواصل االجتماعي التي
اس�تخدمتها بعض قوى المعارضة ،والتي
تتمث�ل في قي�ام بع�ض ممثل�ي الحركات
الش�بابية أم�ام المقار االنتخابي�ة بإحراج
المقترعي�ن الذي�ن يقبل�ون عل�ى انتخاب
أعض�اء م�ا أطل�ق علي�ه ب�� "مجل�س
المس�خ" ،أو "مجلس العار" .وربما
يعود هذا اإلصرار من جانب قوى
مجتمعية على تح�دى اإلخوان
ف�ي الكوي�ت إل�ى س�لوكيات
جماع�ة اإلخ�وان ف�ي ع�دد
م�ن دول الربي�ع العرب�ي،
بع�د وصوله�ا إلى الس�لطة،
وتبنيه�ا لش�عار المغالب�ة
وليس المشاركة ،واهتمامها
بالس�لطة أكث�ر م�ن التواف�ق
داخل المجتمع.
 غلب�ة المك�ون الش�بابي علىالتركيبة العمرية ألعضاء البرلمان،
بما يعطي مؤش�را على ح�دوث تحول
جيلي ف�ي قلب النخب�ة البرلماني�ة .فلوال
مقاطع�ة بعض الرم�وز النيابي�ة البارزة،
مثل مس�لم البراك ،وفيصل المسلم ،ووليد
الطبطبائ�ي ،وجمع�ان الحرب�ش ه�ذه
االنتخاب�ات ،لم�ا أعطي�ت فرص�ة لدخول
أفراد جدد مجلس األمة.
 ارتف�اع تمثي�ل الش�يعة إل�ى الثل�ث فيالمجلس الجديد ،مقارنة بتس�عة نواب في
المجلس الذي انتخب في عام  ،2009وسبعة
في المجل�س المنتخب في فبراير الماضي،
وهو األمر الذي يحدث ألول مرة في تاريخ
الكويت ،بل إن عدد النواب الشيعة أكبر من
عدد الوزراء في الحكومة ( 16وزيرا) ،وهو
ما يعني أن النواب الشيعة ستكون لهم اليد
الطولى في الكثير من القضايا التشريعية،
واألبعاد الرقابية تحت قبة عبد الله السالم،
سواء فيما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس،
أو لجه�ة التمثي�ل في الحكوم�ة ،أو تقديم
االس�تجوابات ،أو إصدار القوانين ،أو س�ن

التش�ريعات ،أو االعت�راض عل�ى القضايا
المرتبط�ة بالسياس�ة الخارجي�ة ،أو
المعاهدات الدولية.
 ع�ودة التمثي�ل النس�ائي ف�ي المجل�سالنيابي الجدي�د ،وهن د.معصومة المبارك،
وصفاء الهاش�م ،وذكرى الرشيدي ،إذ تعد
هذه االنتخاب�ات هي الخامس�ة في تاريخ
الحي�اة البرلماني�ة الكويتية ،التي تش�ارك
فيها المرأة ،انتخابا وترشيحا.
 ل�م يكن االعتبار الطائفي أو المذهبي هوالمحدد الرئيس�ي في اختيار المرش�ح في
الدوائ�ر االنتخابي�ة الخمس .فعلى س�بيل
المث�ال ،كان الالف�ت للنظر ،ف�ي الدائرتين
األولى والثانية ،تصويت الناخبين الش�يعة
لمرش�حين من الس�نة ،وم�ن أبرزهم علي
الراش�د ،ونبي�ل الفضل ،وكام�ل العوضي.
فالصوت اتجه إلى مرش�ح واحد ،ال يستند
إلى فرعيات قبلي�ة ،أو اصطفافات حزبية،
أو انتم�اءات سياس�ية ،أو تكتالت طائفية،
أو انتخاب�ات داخلي�ة ،بما خف�ف من حدة
االحتقان الطائفي والمذهبي.
 غلب�ة المك�ون الش�بابي عل�ى التركيب�ةالعمرية ألعضاء البرلمان ،بما يعطي مؤشرا
عل�ى حدوث تح�ول جيلي في قل�ب النخبة
البرلماني�ة  -ليس�ت كل القبائ�ل قاطع�ت
العملية االنتخابية ،فالرشايدة حصلوا على
 4مقاعد ،بما يعكس استمرار تمثيلها بعدد
مماث�ل لتمثيلها المعتاد ف�ي مجلس األمة،
بينم�ا ع�ادت قبيل�ة الظفير إل�ى الواجهة
بمقعدين في الدائ�رة الرابعة ،وكان آخر
م�ن مثل قبيلة الظفير ف�ي مجلس األمة
النائب السابق أحمد الشريعان في برلمان
ما بعد الغزو (.)1992
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توجهات مبدئية ألعض�اء المجلس الجديد
باس�تبعاد "الوزراء الشيوخ" من التشكيلة
الحكومي�ة المقبل�ة ،إذ كان�ت ،وال ت�زال،
األس�رة الحاكم�ة طرف�ا قوي�ا وفاعال في
إدارة شئون الدولة.
فرئيس الحكومة هو دائما من أبناء األسرة،

أفرزت االنتخابات جملس ًا مغاير ًا
عن جملس األمة السابق ،الذي
كان يضم أغلبية معارضة يف
معظمها إسالمية
وجمي�ع ال�وزارات الس�يادية ظل�ت حكرا
عليه�م ،ناهي�ك عم�ا يطلق علي�ه "مجلس
األس�رة" ،وه�و المجل�س غي�ر الرس�مي
الذي يح�دد الكثير من العالقات والمناصب
والتوازن بين أقطاب األسرة الحاكمة .وفي
هذا السياق ،من المتوقع أن يطالب الشيعة،
باعتبارهم ممثلين لألغلبية العددية ،بزيادة
نصيبه�م من الحقائب الوزارية ،أو أن يعين
منه�م أح�د ن�واب رئي�س ال�وزراء .كذلك،

عن امتالكها عش�ر االحتياطي العالمي من
النفط.
كم�ا يتوق�ع أن ي�ؤدي تب�وؤ الش�يعة في
الكويت لمراكز عليا داخل النظام السياسي
إل�ى ممارس�ة ضغ�وط أكبر م�ن الطائفة
الش�يعية في البحرين لتعديل نظام الدوائر
االنتخابي�ة ،خ�الل العامي�ن المقبلين ،بما
يجعله�ا ق�ادرة على حص�اد مقاع�د أكبر
تتناس�ب وأغلبيتهم العددي�ة في المجتمع.
كما قد يش�جع شيعة شرق السعودية على
مواصل�ة احتجاجهم ضد م�ا يرونه تمييزا
ضده�م فيم�ا يتعل�ق بالتمثيل السياس�ي،
والنصيب من الرفاه االقتصادي ،والتضييق
عل�ى ممارس�ة الطق�س الدين�ي ،وهو ما
يخلق مواجهات حادة داخل المملكة.
غير أن التأثير السياسي الكويتي األكبر على
دول الخلي�ج س�وق يظه�ر مالمحه ،خالل
الس�نوات المقبلة ،مع تواصل ضغط قوى
المعارض�ة التقليدية والحركات الش�بابية
الجدي�دة إلحداث تعديل دس�توري ،يتوازى
معه تغير سياسي في الكويت ،فيما يخص
النص الدس�توري على نظ�ام ديمقراطي،
الس�يادة فيه لألمة ،ونظ�ام ملكي تقليدي
يعط�ي صالحيات واس�عة لألمي�ر .إن هذا
التناق�ض بي�ن إرادتي�ن مختلفتي�ن :إرادة
شعب ،في سياق إقليمي يدفع لتغيير قواعد
اللعبة السياس�ية ،وإرادة األمير ،من خالل
تعيي�ن رئيس ال�وزراء وبقية ال�وزراء في
رؤي�ة أخرى ،هو ما يجع�ل التوافق بينهما

تاأثريات االنتخابات

أجريت االنتخابات يف
ظل أزمة سياسية حادة
تشهدها البالد،
تمتد تأثيرات هذه االنتخابات من الداخل
الكويت�ي إل�ى الس�ياق الخليج�ي .فعل�ى
المس�توى الداخلي ،فإن األزمة السياس�ية
الت�ي ش�هدتها الكوي�ت ،خ�الل الش�هور
الماضي�ة ،بي�ن الحكومة ومجل�س األمة،
ل�ن تنتهي بانتخ�اب أعضاء ج�دد لمجلس
األم�ة ،بل قد تبدأ مش�كلة جديدة ،ال تتعلق
بنس�ب المقاطعة ،أو معدالت المش�اركة،
وإنما تطوير آليات التعاون بين الس�لطتين
التنفيذية والتش�ريعية ،الس�يما مع تبلور

يتوق�ع أن تح�رك مطالب�ات ذات طبيع�ة
مذهبي�ة ،كان صعب�ا تمريرها في مجالس
سابقة.
وعلى المستوى الخليجي ،سوف يظل هناك
موق�ف مع�ارض م�ن األس�ر الحاكمة من
النم�وذج الديمقراطي الكويت�ي ،ألنه خلق
مش�كالت أكثر مما وضع حلوال لدولة تعد
من أكث�ر دول العالم رفاهي�ة للفرد ،فضال

غير مضمون.

ا�ستحقاقات التغيري
وهنا ،يمكن القول إن األس�رة الحاكمة في
الكويت ال يمكنها أن تنجو من استحقاقات
التغيير الذي فرضته ع�دة متغيرات ،أولها:
التح�ول الح�ادث ف�ي التركيب�ة
االجتماعي�ة المؤي�دة للس�لطة
السياسية ،خاصة أبناء القبائل.
ثانيه�ا :التط�ور الج�ذري ال�ذي
يس�ود دول اإلقلي�م ،س�واء كان�ت
جمهوريات ،أو ملكيات.
ثالثه�ا :الص�راع على الس�لطة بين
الجي�ل المخضرم من أبناء األس�رة
الحاكمة ،والذي يتوقع اشتعاله في
مرحلة ما بعد "شيوخ الهيبة" ،التي
يمثلها األمي�ر صباح األحمد ،وولي
العه�د الش�يخ ن�واف األحم�د ،بما
يجعله�ا مضطرة التخ�اذ خطوات
إصالحية أكبر ،مثل الس�ماح بنائب
ث�ان لرئيس من ال�وزراء من خارج
األسرة.
فالتغي�رات الت�ي تش�هدها الكويت
س�وف تلق�ي بظالله�ا عل�ى دول
الخلي�ج ،مهما بلغ�ت حصانتها ،أو
مناعتها ،ضد التغيير.
تعري�ف الكاتب:باح�ث ف�ي مرك�ز
األه�رام للدراس�ات السياس�ية
واإلستراتيجية.
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�صباح
بغداد

العدد ( )400الثالثاء  11كانون االول 2012
اعداد  :م�ؤيد عبد الزهرة

من صباحات بغداد

بغداد ثانية ..مجرد حلم
بغداد نريدها عصرية...تحدد معالمها المدنية والتقدم واالزدهار إلى حد الدهشة ،وال ننسى األثر التاريخي الجميل
في البناء والتصميم ونبعد عن بنائها وتصاميمه كل عالمات البؤس والتشرد وانكسارات الحروب في الحاضر والماضي
جواد الشالل
كن�ت احل�م ...نع�م احل�م ...وبع�ض
األح�الم وليدة الي�أس ...أن تكون يل عاصمة
عرصية ...أعيش بها كآدمي رصف..واشعر
بإنس�انيتي ..كما أود وارغب ...نعم انه يقع
ضمن مصاديق الحلم ..لكنني اعتقد انه احد
األحالم الكبرية ال�ذي يعيش يف قلبي ...ولدي
شعور كبري بأنه حلم ليس إال ..وانه يكاد أن
يكون مستحيل املنال ...لكنه ليس املستحيل
بعينه ..
م�روع الحل�م واألمل ه�ذا ....هو بناء
عاصم�ة جدي�دة أو ثاني�ة لبل�دي ..بغ�داد
اسمها وال خالف عىل ذلك  ،.ولكننا ممكن أن
نضيف عليها صفة أخرى ،مثل بغداد الثانية
او بغداد املس�تقبل ...أو إي تسميه تليق بها
...
ممكن أن تبنى ع�ىل النهر الخالد ..دجله
..وممك�ن أن يتح�ول له�ا النه�ر ..او حتى
النهري�ن ...بغ�داد الحلم تبنى ع�ىل الورق يف
مؤسس�ات ورشكات مختص�ة بهذا الش�أن
رشكات ذات س�معة عاملية كب�رية ...تصور
كي�ف س�تكون مدين�ه ترس�م معامله�ا عىل
الورق.
مس�اكنها  ،.مدارس�ها ،جامعاته�ا
،أبراجها ،خدماتها الكبرية ،أس�واقها ألعامة
 ،.متنزهاتها الغناء ،موالتها ،أسواق الجملة
فيها مثل الشورجة وجميلة بخرائط جميلة
وجديدة وطرق واس�عة ورسيعة ..وال ننىس
نافوراته�ا املميزة واملذهل�ة ..ومدن الجمال
فيها ..املس�ارح ..ودور السينما ..واملنتديات
...وبناي�ات املجتم�ع املدن�ي ...وكل يشء
يخطر عىل بال حلمي يف ما بعد ...
نقس�مها إىل أكث�ر م�ن ك�رخ وأكثر من
رصافة ...ففي احد جوانبها تكون العاصمة
أالقتصادي�ه...ويف الجان�ب اآلخ�ر تك�ون
العاصم�ة اإلداري�ة...ويف الجوان�ب األخ�رى
نطلق عليها العواصم الثقافية .
نراع�ي وضع املن�اخ يف التصمي�م ونركز
عىل هذا األمر ونس�تفيد من خربة العالم كله
ونس�جله عىل الخرائط بدقة ...بمعنى كيف
لن�ا أن نتفادى الحرارة القاس�ية بالصيف...
وكي�ف لن�ا أن نتحم�ل ال�ربودة الالذع�ة يف
الش�تاء ...وأي�ن نض�ع النص�ب والتماثي�ل
والجداري�ات التي يصممها أه�ل العراق ....

البد أن يتم كل يشء بمهارة ودقه متناهيتني
....ويج�ب أن نتحس�ب ونحت�اط إىل مدينة
تتحم�ل ماليني م�ن أهلنا ..وله�ا الطاقة أن
تتحمل ماليني جدد مستقبال ...
بغ�داد نريده�ا عرصي�ة بمعن�ى الكلمة
...تحدد معامله�ا املدنية والتق�دم واالزدهار
إىل حد الدهش�ة....وال ننىس األث�ر التاريخي
الجميل يف البناء والتصميم ونبعد عن بنائها
وتصاميم�ه ...كل عالمات الب�ؤس والترد
وانكسارات الحروب يف الحارض واملايض ....
جوامعه�ا  .وحس�ينياتها ،وكنائس�ها
ومعابده�ا تك�ون رم�زا للمحب�ة والس�الم
وعالمة مضيئة للتسامح واملغفرة ومرتبطة
بتاري�خ ووش�ائج أخ�الق األنبي�اء الك�رام
واألئم�ة والصالح�ني والحواريني...مدين�ة
س�الم ت�ام ومدين�ة قان�ون محك�م بنصه
وروحه..................ونعي�د لبغ�داد الحل�م
عامليتها ونجعلها قبلة يحج العالم ملش�اهدة
عمرانها وتنظيمها ودق�ة القوانني الحاكمة
لها ...
يصح�و أهلها صباحا عىل صوت
الق�رآن الكري�م وعىل
أنغ�ام املوس�يقى
الجميلة ويس�تعدون
للذه�اب إىل عمله�م

ويس�تقلون احدث مرتو يف العالم ويحدقون
بف�رح غام�ر بأح�دث مالع�ب ك�رة الق�دم
..وبأضخ�م وأجم�ل املستش�فيات بالعال�م
..ال يس�معون صوت هدير املعامل وضجيج
العم�ل ...فتل�ك األمور تم االحتي�اط لها وتم
وضعها خارج املدن ......
نع�م ...أن حلمي مث�ايل ...وكأنني ابحث
ع�ن مدينة فاضلة ولكنني تحس�با للنزعات
املؤذية وخوفا عىل بغدادنا التي نحبها ...فال
ب�د م�ن وجود أبع�اد واقعي�ة أحيان�ا للحلم
وحتى نس�تطيع ان نكون جاهزين ملكافحة
الر ونتاجاته القاس�ية وللحد من
قيمة الرذيلة وخراب النفوس فال
بد ألهل الش�أن أن يدل�و بدلوهم
يف ه�ذا املضمار وان يتم تثبيت
خططه�م املنهجي�ة ع�ىل
الخرائ�ط وأهل الش�أن يف
ه�ذا الوض�ع ه�م رجال
ا أل م�ن

املتخصص�ون يف حماية امل�دن وعلماء
االجتماع والنفس....
قدرنا ...أن نحلم ...وأن نصدر حلمنا
كم�ا يحلو لن�ا حتى وان كانت س�ماته
العب�ث والضي�اع ...الن بع�ض الوقائع
بدأت بحلم ...إذا كان هنالك رجال قدرهم
العمل ثم العمل ....ربما يتس�اءل البعض
بأن مثل ه�ذا الحلم يحتاج إىل
جه�ود كبريه

وأم�وال ضخم�ة ومس�احة ارض تس�اوي
ارض بغداد الحالية او اكرب ...ونقول أن مثل
هذه األمور ممك�ن أن يتم ترتيبها بالتدريج
والصرب إذا ما توفرت النوايا املخلصة....نعم
فالع�راق وأهله منغمس�ون بالص�رب إىل حد
الثمالة ...وحتى أصبحوا وكأنهم الصرب ذاته
..وهم ت�وأم متماثل ال يعرف اح�د أن يفرق
بينهم ..لكن مثل هذا االمر يشيع بينهم بذور
األمل باملستقبل.
ك�م تكون امللي�ارات الت�ي نحتاجها ملثل
هكذا حلم كب�ري وما هي ال�ركات العاملية
الكربى املختصة بمثل هكذا حلم  ...وكيفية
اختيار املكان املناس�ب وكيف تقسم األموال
عىل عدد س�نوات العمل ....ذلك
األم�ر م�رتوك لرج�ال ألدوله
أصحاب الق�رار ،فربما نجد
م�ن يحل�م او يش�اركنا
الحل�م ذات�ه ....وبحلمهم
س�يجدون كيف يرسمون
بغ�داد املس�تقبل واملايض
ويجدون طرقا حديثة لربط
الذكري�ات والتاريخ معا ،ومن
هذا الحلم نرس�ل مستقبال نسخا
منه إىل كل محافظات العراق.
أم�ا تقني�ة التنمي�ة البرية
وثقاف�ة بناء اإلنس�ان املخرب من
داخله حت�ى يك�ون متماهيا مع
بغداد املس�تقبل ،فلن�ا معه حلم ،.
سنحلمه قريبا.
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صباحات مباركة لكل من يزرع وردة

صباح قاتم بلون الخراب
مؤيد عبد الزهرة
م�ن يقوده حظ�ه العاثر الذه�اب إىل أطراف بغداد
وخاص�ة رصافته�ا س�يندب املدين�ة وربم�ا س�ليطم
خ�ده م�ن الفجيع�ة ،هذا إن ل�م يأخ�ذه الغضب عىل
كل مس�ؤول مهم�ا ع�ال او صغر موقع�ه يف الحكومة
،وبالذات املس�ؤولني عن قطاع الخدمات من ش�وارع،
إىل ماء وكهرباء ،ومدارس ومس�توصفات ومواصالت،
الن تلك األحياء والتي يسكنها الفقراء وأصحاب الدخل
املحدود تعيش عىل هامش الحياة ،وإن شئنا الرصاحة
الجارحة نقول أنهم يعيشون خارج دائرة الزمن وكأن
ال وج�ود له�م ،او يف أحس�ن األح�وال عده�م كائنات
هالمي�ة فائضني ع�ن الحاجة .إن تل�ك املناطق تعاني
بالدرج�ة األس�اس م�ن غياب ش�بكة ترصي�ف املياه
الثقيلة ومع أول عطس�ة مناخية او زخة مطر تتحول
أرضه�ا الرتابية املغربة إىل برك وجزر من املس�تنقعات
التي يمكن للتماس�يح العيش فيه�ا ولكم أن تتصوروا
حجم املأساة املضاعفة بعدم توفر املاء الصالح للرب
او الطب�خ يف منطقة ي�كاد يبلغ تعداد س�كانها بنحو
خمس�مائة ألف أو اقل قليال ،يض�اف لهذا كله الوضع
امل�زري للعي�ادات او ما يع�رف باملس�توصفات وهذه
األخ�رية عىل قلتها ال تقدم قدر ما تؤخر فال مالك طبي
كاف يمأل العني ويطمنئ القلب وال دواء لعالج بس�يط
يتوافر!! فكيف والحالة م�ع أصحاب األمراض املزمنة
وم�ع األطف�ال وكب�ار الس�ن  ،وال نقول كي�ف تتدبر
النس�اء الحوامل او تلك التي عىل وشك الوالدة أمرها ؟!
وم�ا يقال عن الصحة يقال عن وضع التعليم واملدارس
إذ يعان�ي األوالد صعوب�ات بالغة وهم يقطعون طريق
األوحال للوصول إىل مدارسهم ناهيكم عن تكدسهم يف
الصفوف الدراسية وهم محش�ورون وكأنهم سمك يف
علبة رسدين !!
إن تلك املناطق من أطراف بغداد ومن بينها النهروان
انموذج�ا لتذب�ذب الخدمات وغيابها ،م�ا يجعلنا نقف
متسائلني مرة أخرى بالقول هل مواطني هذه املناطق
م�ن أطراف بغداد مواطنون درجة عارشة أم أن أحدا ال
يتذكرهم إال يف املوس�م االنتخابي الستجداء أصواتهم .
نقول ذلك بمرارة ونحن نؤرش صباحات مدننا وأحيائنا
فليس صباح تلك املناطق مثل صباحات بغداد الضاحكة
بل أن البؤس والقتامة واإلهمال املركب يلف خارصتها
وي�كاد يفجره�ا  ،ان�ه صب�اح لي�س ككل الصباحات
مل�دن وأحياء بغداد األخ�رى الضاحكة ،انه صباح قاتم
بلون الخراب ..فرفقا
بالناس الفقراء الذين
قادهم وضعهم املادي
البس�يط للس�كن
هناك!!.

بغداد مدينتا التي نحب
التعطي المدن االنطباع نفسه وأنت تقرأها بل هي تفضي إلينا بفقرها
وترفها وتوترها وهدوئها ،وأيضا تماسكها
لؤي بحري

هذه ال�صفحة

مع انبالج فجر الصباح العراقي
كان وج�ه األم طاغيا عىل املش�هد
الحياتي يف حضوره الجميل ،فهذه
تعد الفط�ور لعائلتها وتلك تصحب
أطفالها إىل املدرس�ة وأخرى تقطع
مشوارها الطويل إىل الحقل ،وهناك
من طرقت باب املستشفى لتطمنئ
عىل بنته�ا وأخرى جلس�ت لرعاية
أحفادها حتى تعود األم من عملها،

وثم�ة أمهات بك�رن يف احتالل
مقعدهن يف س�وق الخراوات
من اجل تربية األطفال اليتامى
بعيدا عن ذل السؤال..
اج�ل كان�ت األم ومازال�ت
حارضة يف تش�كيل حياتنا ،بل
هي من تجعل صباحاتنا األبهى
واألجم�ل ولهذا نقول إىل كل أم
تفان�ت وتعب�ت وجاه�دت من
اج�ل بناء جيل جدي�د يفهم ما
معنى االحرتام والتقدير ملن اكرب
منه س�نا والح�ب والعطف ملن
اصغر منه س�نا" وعىل كل ضعيف
وكل محتاج إىل كل أم زرعت اإليمان
بأوالده�ا ،إيمانهم بالل�ه والوطن،
إيمانه�م بالحق والعدال�ة ،إيمانهم
بالحرية التي تؤخذ وال تعطى
،وأنا اردد قول الشاعر:
األم مدرسة إذا أعددتها أعددت
شعبا طيب األعراق

صباحات الورد
طع�م اللّذة َ ...
َ
وغ َدت
ملن ذاقت
َ
فيه�م َثمِل�ة  ...فل�م تت�وان عنها
ِ
لحْ ظة
َ
األرض وهمومه�ا إىل
أ َب�ت
عطرة  ...فما
ِرفع�ة ...ورَوحانيّ�ة ِ
ع�ادت ُتف�ارق كأس ُ
القرب�ة من ُه
ُّ
والسكنى
كالنخل ِة يف َ
ٌ
ساق طويل
الفال ...
بتم�ر يطي�ب  ...وحالوة
ٌ وع�ال ...
ٍ
ذات َذوق رَفيع
فهنيئا ً يا َزهرة ل ِك هذا ّ
الندى
صباح�ات مُ رق�ة بإكلي� ِل
النجاح
ل�كل َم�ن فتح�ت قل َبه�ا ...
َ
ْ
واس�تذوقت
ووس�عت صدرها ...
والحلم ...
طع َم التسامُ ح ِ
فكان�ت لألخ�ت ِنع� َم األم ،
َ
وللصديقة ِنع َم
ولألم ِنع َم البن�ت ،
الر َ
ّفيقة ...

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

ه�ل تعلم�ون م�ا معن�ى مدين�ة
تنب�ض بالحي�اة او يعمه�ا الخ�راب،
ومن يش�كلها اويدمره�ا ؟! وقبل كل
ذلك تعالوا نتعرف ع�ىل معنى املدينة
ومفهومها وكم مدينة توجد يف العالم
 ،وال نق�ول من هي األكث�ر جماال او
األكثر قبحا فكل منا يرسم لها صورة
ويراه�ا األجم�ل  ،.مع ذل�ك علينا أن
نعلم ان�ه يوجد يف العالم نحو  25ألف
مدينة ويعيش يف هذه املدن نحو 6،2
مليار نس�مة سيصبح عددهم يف عام
 2030بحس�ب تقري�ر حدي�ث صدر
ع�ن البن�ك ال�دويل  .عرف�ت املدينة يف
ضوء عدد س�كانها وح�ددت كمدينة
بوج�ود أكث�ر من عرة آالف نس�مة
يف املي�ل املرب�ع الواحد بحس�ب مارك
جيفرس�ون وتجم�ع بع�ض الهيئات
الدولية عىل أن املكان الذي يعيش فيه
أكث�ر من عري�ن ألف نس�مة يعترب
مدينة .
مفهوم المدينة
التعط�ي املدن االنطباع نفس�ه وأنت
تقرؤه�ا ب�ل هي تف�ي إلين�ا بفقرها
وترفه�ا وتوتره�ا وهدوئه�ا ،وأيض�ا
تماسكها ،كثريون فرسوا املدن يف ضوء
ثنائي�ات تتقابل ب�ني املجتم�ع الريفي
والح�ري ،ومنه�م من فرسه�ا وفقا
للعوامل االيكولوجية  ،ومنهم من تناولها
عىل القيم الثقافية .املدن أشبه باللغات،
تكتس�ب

الحي�اة فيها ،تمتزج
تفا صيلن������ا
ا لش�خصي���ة
بتفا صيله�ا
 ،نوض�ب
حياتن�ا يف
امل�دن وال

نحتاج الن نمع�ن النظر مرارا يف مالمح
األمكن�ة ،نتخذ منه�ا مواقف الرفض او
الح�ب او املع�اداة ،او بوصفها مكانا
للضياع او فقدان الهوية
المدينة  ..الناس والحياة
واملدين�ة بحس�ب لوكوريزي�ة "
هي خالص�ة تاريخ الحياة الحرية
" وه�ي " الكائن الح�ي ،وهي الناس

واملواص�الت ،وهي التج�ارة واالقتصاد
والفن والعمارة ،والص�الت والعواطف،
والحكوم�ة والسياس�ة والثقافة " أنها
وح�دة عمراني�ة ذات تكام�ل وظيف�ي
.ويصف ديكس�ون املدينة بأنها " محلة
عمراني�ة  ،يعمل اغلب س�كانها بحرف
غري زراعي�ة كالتج�ارة والصناعة  ،أما
الدكت�ور عاط�ف غي�ث فيعرفه�ا عىل
" أنه�ا امل�كان ال�ذي
يعمل اغلب س�كانها
يف مهن غ�ري زراعية
و" ما يجع�ل املدينة
شيئا محددا ه�و ذلك
التكام�ل الوظيف�ي
لعنارصه�ا املختلفة
ع�ىل هيئ�ة وح�دة
محلية.
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�سرود
اأحمد امل�ؤذن /البحرين
أنا و أمي و فوزية و شهربان  ،نعزي الحسني
عليه الس�الم مث�ل كل الن�اس يف ه�ذه الطرقات
الرتابي�ة املمتلئ�ة باألطف�ال عىل مقرب�ة من بيت
الحس�ني  .ما أكربه  ،مبني من الحجارة و الطني
و الخشب و ..دموع النساء .
كي�ف أفهم دموعهن املفجوع�ة ؟ أرتعب من
بكائه�ن الجماع�ي وش�هربان ( القاري�ة ) التي
تتص�در ه�ذا املجلس الكب�ر  ،ترم�ي قنابل األلم
و الحزن بآه�ات طويلة مطعونة بس�يوف أعداء
الحس�ني عليه السالم وهو محارص بأرض كربالء
يف الع�ارش من محرم  ،كرب�الء  ..أهي أرض قريبة
من هنا ؟
أم هي س�ماء أخرى غر س�مائنا  ،تتس�اقط
منه�ا طي�ور الل�ه مرضج�ة بدماء الحس�ني ؟ ال
أع�رف  ..غ�ر أن محاولت�ي الثالث�ة للتملص من
س�جن عباءة أمي الباكية يف حمى املشهد الحزين
 ،قد نجحت أخرا .
تخطيت تكوماتهن السوداء املزدحمة  .الباب
أمام�ي صغ�ر  ،تس�ده النس�وة  ،ربم�ا لتعجيل
الخ�روج و رؤي�ة فوزي�ة تل�وح بكفه�ا األبيض
ملوث�ة بالتبغ املعج�ون  ،تدعوني لرشب ( اللومي
) دس�ت عىل قدم العجوز غ�ر قاصد  .دفعتني و
أخ�ذت ترببر بكالم لم أفهمه  ،لم أعرف ماذا أقول
 .فوجدت يد فوزية تأخذني و لس�انها يس�تميح
العذر نيابة عني  .اخذتني من املكان وقرب خشب
( الجندل ) املش�تعل أجلس�تني وسماور املرشوب
اللذيذ فوق النار يغيل  ،قالت :
اجل�س ع�ن ال�ربد وارشب اللومي ،
تتخبط وسط النسوان يا إبليس ما ..
تعطس و تعطس فتس�قط خصالت من
ش�عرها الكس�تنائي م�ن وراء حجابها
األس�ود  ،أضح�ك و أبحل�ق فيها ،
فوزية ال تش�به بقية النساء
 ،هي مثلهن يف املصيبة
ترت�دي س�واد
الح�داد وتنادي
م�ع جوق�ة
األص�وات (
يا حس�ني )
وتن�وس

يف بيت احلسيـــــن "عليه السالم"

عند ن�ار وجعها وحزنها  ،لكن ال أعرف ملاذا هكذا
و ب�ال مقدم�ات ض�اق زر جيبها بامت�الء الصدر
املتمرد فتدىل من جنته املتوارية !
أعطتني ظهرها يف الحال وهي تقول :
هلصبي ؟
 عيب  ..ما تستحي ياّ
فج�أة ال أدري كي�ف أنقلب املش�هد  ،أنفلتت
مني الرصخة وس�ط صخب الحزن و ياء الحسني
ممطوط�ة تصع�د نح�و الس�ماء من املأت�م و أنا
أرف�ع قدمي باكي�ا  ..قد لحس�ت الجم�رة باطن
قدم�ي اليمنى  ،قاس�يت حرارته�ا وبكائي  .هي
تضح�ك فيهتز نهداها  ،يده�ا ملوثة بالتبغ و
ألس�نة النار ألق من الذه�ب تيضء وجهها
الجمي�ل  .دائم�ا هي خادمة الحس�ني ،
كما تس�مي نفس�ها  ،تقبع هن�ا تخدم
وتض�ع يده�ا و نفس�ها يف كل يشء ،
تحرض ( الك�دو ) أمامي فأتابعها كيف
تع�رص التبغ وتضعه فوق الرأس الخزيف
 ،تتبع�ه بكري�ات الجم�ر  ،أتعجب كيف
ال يحرقه�ا الجم�ر حينما ترص�ه بكفها
البيض�اء الرقيق�ة  ،األنب�وب الخيزران�ي
الطويل امللفوف باأللوان تلتقمه بش�فتيها
األنيقت�ني ث�م يت�رسب الدخ�ان م�ن فمها
وانفها املنحوت  ،هكذا توقعني يف
مصيدة دخانها .
تقوم بكل يشء هنا  ،تهز
س�كينها وهي تقط�ع اللحم
والبصل فتقول :
 س�آخذ (حمامت�ك ) وأخبئه�ا
عندي ! ...
و عند م�ا
أضحك ،

تحاول منعي وهي تقول :
 هذا اليوم تاس�ع محرم و الحسني محارصيف كربالء ال  ،ال تضحك يا مهبول .
ما من أحد اآلن يستطيع أن يخبيء أملي  ،أنفخ
يف البقع�ة املحمرة و أبكي منغم�ا آهاتي الطويلة
وأنتظ�ر عطفه�ا وال تخيبن�ي  .طولها املمش�وق
وقامتي أنا رجلها الصغر  ،أرتاح يف دفء صدرها
وهي تخف�ف عني حرارة الجم�رة الرشيرة .
أزيد م�ن وترة بكائي ألس�تدر عطفها  ،ال
أعرف حينها ملاذا ؟
ال أع�رف  ..تحسس�ت حج�ارة
الج�دار القدي�م  ،يطن الس�ؤال يف
ذاكرتي اللحظ�ة  ،كم مىض من
الوق�ت وأن�ا هن�ا متس�مر عند
جداره الش�ائخ ؟ بيت الحسني
مازال كما هو  ..يا الله  ،سنواتي
الثالثون تمر من تجاويف الجدار
 ،عليه رقع الس�واد يتجدد كل عام
بدموع أجيال جديدة  ( .شهربان )
القارية ال أعرف عنها شيئا وفوزية
.
صخ�ب ح�زن النس�اء يرتدد
يف ذاكرت�ي  ،آه�ات
الحس�ني ال تغادر
عم�ري  ،العب�اس
بط�يل الحقيق�ي ال
يش�به بطوالت س�وبر
م�ان املزيف�ة  ،و زينب
العقيلة هناك فوق هودج
الرحيل ال تزال  ،والرضيع
يعتفر  ،قماطه ش�اهد عىل
الجريم�ة و املصيبة  ،تحفر
وجداني متجددة حرارتها يف
صدري .
بيت الحس�ني أقرب اآلن
إىل جوارحي  ،عتيق هذا الباب
 ،أتحسس خشبه املأكول من
فعل الرطوبة ،أخلع نظارتي
الشمس�ية و أتوغ�ل يف
تفاصيله و أصغي لحكاياته
 .عتبته ال تزال تقبل الرتاب
وه�ا أن�ا ال أزال خلف�ه يف
يوم ش�توي

العراقي يف
قرّرت الهيئة االدارية لبيت الشعر
ّ
اجتماعها املنعقد أواخر األس�بوع املايض ،عقد
مؤتمره�ا االنتخاب�ي الثاني ،وذلك يف الس�اعة
 10:30من صباح يوم الجمعة املقبل املوافق 14
من الش�هر الجاري ،عىل قاعة م�دارات ببغداد
(جوار أكاديمية الفنون الجميلة -الوزيرية).
وح� ّددت الهيئ�ة االداري�ة أس�ماء اللجن�ة
التحضري�ة للمؤتم�ر ،وهم ّ
كل من األس�اتذة:
د.صادق رحمة ،ود.صالح زامل ،وصادق نارص
الصكر ،ود.جاسم محمد جسام.
ووجه�ت دعوته�ا إىل طي�ف م�ن ش�عراء
العراق ّ
ونقاده لحضور املؤتمر االنتخابي الذي
س�تجرى فيه قراءة ومناقشة التقارير االداريّة
والثقافيّ�ة واملاليّة لبيت الش�عر خ�الل دورته
السابقة.
ومن ث ّم انتخاب هيئة ادارية جديدة.
وفت�ح ب�اب الرتش�يح إىل عضوي�ة الهيئة
االداري�ة بدءا ً من ي�وم األحد املواف�ق  9كانون
األول ولغاية يوم األربعاء املوافق  12من الشهر
نفس�ه ،علما ً ّ
ان الرتش�يحات سيجرى تسلّمها
العراقي:
عىل بريد بيت الشعر
ّ
iraqihpoetry@yahoo.com
وأدناه قائمة بأسماء املدعوين:
ابراهيم الخياط
د.أثر محمد شهاب
أحمد سعداوي
أحمد الشيخ عيل
د.أحمد الظفري
أحمد عبدالحسني
احمد عبدالسادة
أحمد عزاوي
أحمد هاشم
اسماعيل الربزنجي
أطياف رشيد
باقر جاسم
باقر صاحب
بشر حاجم
جاسم محمد جسام
جبار الكواز

والتعجب واالرتباك.
ً
ُ
شجاعة
رصت أكثر
ثم

من ش�هر محرم و فوزية تبك�ي وتحذرني من ..
ال أذكر بالضبط  ،تفاصيل ذاب حربها من ذاكرتي
تتوارى يف ضباب النس�يان  .لكن حينما دست عىل
الجمرة  ،قالت بحزم :
 ه�ل رأيت ؟ هذه هي حرارة نار الدنيا  ،ناراآلخرة هي أش�د و أعظم عىل اعداء الحسني وأهل
البيت .
أتحس�س الب�اب  ..هل س�تخرج من�ه قافلة
الحس�ني ؟ ربما ش�مر بن ذي الجوش�ن  ،سيقلع
الباب ش�اهرا س�يف العصيان و التم�رد  ،أو ربما
طفل�ة صغ�رة تنطل�ق من خالل�ه و الن�ار تأكل

أطراف ثوبها تفر من الخيام املش�تعلة املس�لوبة
 .لوهل�ة ظنن�ت أن املكان مهج�ور  ،لكن رفضت
مج�رد التفك�ر به�ذه الفرضي�ة حت�ى فوجئت
بالباب ينفتح  .املرأة املكتس�ية بالس�واد تس�ارع
لحجب وجهها وراء ( البوش�ية ) ملحت يدا بيضاء
و ..ش�امة ؛ أعرفها نعم أن�ا متأكد من هذا الطول
.
فقالت املرأة بلهجة لينة :
 رحم الله والديك  ،اعمل خر لوجه الله وخربالبلدي�ة  ،ال يهدمون بيت الحس�ني  ،أعطونا إنذار
إخالء  ،لن نخرج من املكان  ،املفتش كان هنا منذ
قليل .
إنها هي  ،هي والشك  ،فوزية  ،الينجح السواد
يف اخفائه�ا عن�ي  ،وجهها ش�احب متعب تغزوه
بعض الصفرة  ،أسفل ذقنها وشم النجمة والهالل
 ،أخربتن�ي أنها حصلت عليه ذات يوم وهي طفلة
يف أزقة كربالء تزور الحس�ني  .نعم هي بالتأكيد ،
هذا الوجه الصبوح املحتفظ ببقايا ش�باب األمس
 ،ياه ه ه يازمن ! انس�اقت كلماتي وكل حنيني
وفرحي وارتباكي  ،قلت :
 هذا أنا عيل أال تذكريني فوزية ؟س�كتت وأن�ا يف ذروة لهفت�ي أنتظ�ر جوابها
فقالت :

ذهبت منقبا يف األمس الهارب  ،فقالت :
 س�امحني  ،ال أعرف�ك  ..وقوف�ك عىل البابغلط  ،عندك حاجة ؟
 أ أ أ  ..نعم  ،رحم الله والديك أنا عطشان .س�قتني من كرمه�ا فوزي�ة  ،تذكرت عطش
الحس�ني وأهله ي�وم الط�ف  .وعدته�ا أن أراجع
البلدي�ة ك�ي أع�رف حيثي�ات موض�وع اله�دم ،
أش�عر اللحظة أن�ي من يق�وم بدور املنق�ذ وهذا
بي�ت الحس�ني القدي�م  ،حجارته كوج�وه غابرة
تس�ترصخني كيما أزيح عنه�ا كابوس التداعي .
ال أدري ك�م أعطيتها م�ن محفظتي  ،أخربتها أنه
مج�رد مبلغ بس�يط من فاعل خر لتس�ير أمور
املكان .
تلقي�ت ش�كرها يف الح�ال  ،هذه ه�ي حالوة
لس�انها الطيب ل�م تتغ�ر فوزية  ،ربم�ا عزاؤها
الوحيد  ..انها كما قالت عن نفسها ذات يوم وهي
تبكي وتلطم صدرها الذي بانت عىل بياضه حمرة
الرضب ( أنا خادمة الحسني ) .
هاه�ي ال ت�زال قابع�ة خل�ف أس�وار الحجر
 ،تت�ورط يف االنتظ�ار .امل�كان هنا ه�و كل يشء
بالنس�بة لها حيث ال عالم آخر يس�كن وجدانها ،
ابتعدت عن املكان ولغزك فوزية يكرب !

ُ
فأزلت املعنى عن قصيدتي
َ
بعد أن ُ
النقاط عن الحروف بالطبع.
أزلت
حينها
ْ
بدأت حرويف تتماسك
ً
ُ
ّ
تحيط بي
دائرة
لتشكل
وأنا يف وسطها.
ُ
ً
عارية تماما ً
الحروف
وبدأت
ُ
ُ
وترقص وترقص
ترقص
ً
رقصة وحشيّة
وأنا ال أعرف مَ ن أنا:
أأنا املصلوب يف أورشليم الذي وىش به يهوذا؟
جرس الكوفة
أم أنا املصلوب عىل
ِ

دعوة إىل املؤمتر االنتخايب لبيت الشعر العراقي
جمال جاسم أمني
جمال كريم
جمال الهاشمي
جودت جايل
حسام الرساي
حسب الشيخ جعفر
حسب الله يحيى
حسن السلمان
حسن سليفاني
حسني عبد اللطيف
حسني عيل يونس
حسن عبد رايض
حسن الكعبي
حمد األنباري
حمد الدوخي
حميد حسن جعفر
حميد قاسم
حيدر الحجاج
حيدر سعيد
خالد البابيل
خالد خشان
خالد خضر
خالدة حامد
دلشاد عبدالله
رزاق الزيدي
رسمية محيبس زاير
رشا فاضل
رعد زامل
رعد فاضل
ركن الدين يونس
روز حلبجي
زاهر موىس
زعيم النصار
زهر بهنام بردى
زيارة مهدي
سعيد عبدالهادي
سلمان داود محمد
سهيل نجم
شاكر مجيد سيفو
شوقي عبداألمر
د.صادق رحمة

ثم ُ
أزلت الفوارز وعالماتِ االستفهام

 ش�باب والل�ه يحرس�ك  ،يعني س�امحني ،وقوفك عىل الباب ال يصح ونحن امرأتان وحيدتان
و ..
ه�ذه ( ال�واو ) املبت�ورة عرفتني ع�ىل حافة
الصدم�ة  ..فوزية  ،كل وجعك يخرتقني الس�اعة
 ،رمتك هذه الس�نون ام�رأة وحيدة ! يالس�طوة
الزم�ن وخيبة األقدار  ،فوزية أحق�ا هذه أنت ؟!
كيف غادرك الحظ وغرقت يف حزن هذه العباءة ؟
ثمار جمالك ذابلة لم تقطفها نسمات حالل الله ،
يالقسوة الزمن وعمى الرجال !
انتش�لتني من رشودي  ،لس�ت واعي�ا إىل أين
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صادق الصائغ
صادق مجبل املوسوي
صادق نارص الصكر
صالح زامل
صفاء خلف
صفاء ذياب
صالح حسن
صالح السيالوي
طالب عبد العزيز
طيب جبار
عادل العامل
عادل كرمياني
عباس عبد جاسم
عباس اليوسفي
عبد الخالق كيطان
عبد الزهرة زكي
عبد الستار جرب
عبد العظيم فنجان
عبد الله البدراني
عبد الهادي الفرطويس
عصام كاظم جري
عيل االسكندري
عيل حسن الفواز
عيل سعدون
عيل محمود خضر
عيل النجدي
عيل وجيه
عقيل حبيب
عالوي كاظم كشيش
د .عمار املسعودي
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ً

ضيفا عىل إحتاد االدباء
متابعة :كمال لطيف �سامل

ع�ىل قاعة الجواه�ري يف مقر االتحاد الع�ام لالدباء
والكت�اب جرت وقائع اس�تضافة وتكري�م االديب حميد
الربيع�ي صبيح�ة االربع�اء  2012 /4/5حي�ث تحدث
مقدم الندوة عن املنايف التي جابها الربيعي تحت ضجيج
اللي�ل هاربا من جحيم البطش اىل الكويت واملجابهة عىل
الح�دود ث�م رحلته اىل املغ�رب العربي حي�ث قطع ثالثة
عق�ود فعتم ضائع�ا خائفا  ،وقد تح�دث الروائي معرفا
بنفس�ه قائال :ولدت يف واسط يف االربعينات حصلت عىل
بكالوري�وس يف جامعة بغداد غ�ادرت العراق عام 1976
بدات الكتابة يف الس�بعينات ونرشت اول قصة يف جريدة
الراصد ثم يف جريدة الوط�ن والطليعة الكويتية ونرشت
مجموعة قصص " تل حرمل وسوق الثعابني تعايل نودع
مالك وجس�د موته مرت�ني" ويل مخطوطة رواية بعنوان
الدهاليز الخفي�ة للموتى ..تحدث بعد ذلك عن رحلته اىل
الكويت واىل اليمن واىل املغرب العربي واىل السويد ..
وقد عقب الناقد ريس�ان الخزعيل بقوله :لقد استمر
العراق يص�در ادبائه اىل الغربة تلمس�ت ذلك من روايته

"تع�ال ن�ودع مال�ك" التي وج�دت فيه�ا تقني�ة عالية
وتالعب يف الش�كل الروائي ويب�دو انه تاثر بالكاتب وليم
فوكنرواس�ماعيل فهد اس�ماعيل كما عق�د الناقد عبد
العزي�ز الحيدر قائال  :عرفته من�ذ اربعة عقود يف الكلية
هو كاتب بطبعه فهو يركز عىل املوضوعات التي يكتبها
بدقة عالية وتمثل كتاباته قمة الحداثوية.
ثم عقب الناقد عيل الفواز عن ذاكرة الكاتب العراقي
التي تنفتح عىل املايض بكل س�عة وش�مول وهذا يعني
اع�ادة الق�راءة الجدي�دة بحياتن�ا حي�ث نعي�ش اعظم
تجلياتها فنحن نحتاج اىل حواضن ومؤسس�ات توس�ع
دائرة اهتمامها باالديب العراقي .
عق�ب بعد ذلك الناقد مالك مرع�ي مركزا عىل اهمية
املكان يف الرواية ومس�توى الرسد ال�ذي يتوغل يف ذاكرة
املتلقي اضافة اىل حركة الشخوص.
ثم ش�ارك ببع�ض االنطباعات كل م�ن القاص عبد
االم�ر املجر والناقد عب�د العزيز الزم الت�ي تركزت عىل
مجموع�ة " تل الحرم�ل " وقد احاط�ت االصبوحه بكل
جوانب حياة االديب حميد الربيعي.
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قانونيون ..العام املقبل سيشهد استقرار ًا يف عمل املحاكم
تحوال يف كاف�ة األطر القانونية التي تحدد مس�ارات
العمل القانون�ي إال أن تحركها كان مش�وبا بالبطء
ولربم�ا يعود الس�بب إىل ضخامة وحج�م التحديات
الت�ي رافق�ت عمل الجه�ات التريعي�ة إال أن عودة
االس�تقرار وب�دء صفح�ة جدي�دة تحت�اج من هذه
الجه�ات اىل إع�ادة النظر اىل إصدار م�ا يائم املرحلة
املقبلة من إصدار القوانن وتعديل ما سبق أن صدر و
وتنظيم عم�ل الجامعات
إيج�اد البدائل
وخصوصا

توقع الكثر من القانونين أن يش�هد العام املقبل
 2013اس�تقرارا يف عم�ل املحاك�م وان تك�ون هن�اك
إص�دارات وتريع�ات تائ�م املرحلة املقبل�ة وان تتم
تعدي�ات يف قوان�ن س�ابقة ،وأش�ار بعضه�م إىل أن
االستقرار األمني له األثر يف دفع عجلة العمل القانوني
نحو األمام.

فاملحامي وليد ال�شبيبي قال:

أتوق�ع أن الع�ام املقب�ل س�يكون أكثر اس�تقرارا
بالنس�بة لعم�ل املحامن ،حيث أتمن�ى ان تنجز وتتم
نقابة املحامن ممثلة بمجلس�ها م�ا مطلوب منها يف
إقرار قانون تقاعد املحامن وتوفر الضمانات الازمة
لعم�ل املحام�ن يف مراجع�ة الدوائر و إعط�اء الدعم
ال�ازم لهذا األمر خصوص�ا أن املحامن لهم دور كبر
يف إحقاق الحق ومتابعة حقوق الناس وهم املؤتمنون
عىل مصائر الناس وأموالهم ،كما أن اس�تقرار الوضع
األمني يف العراق بالتأكيد سيزيد من استقرار القوانن
و التريع�ات وت�زول حال�ة القوان�ن الطارئ�ة التي
أوجدته�ا الظ�روف وتك�ون أمام االس�تقرار يف كل ما
يتعلق بالتريعات.

املحامي �شالح حممود يقول:
التطور الذي حدث يف العراق يف النواحي القضائية
ال ش�ك يف انه يعطي الركائز األساسية للعمل ويطمنئ
الناس بأن حقوقهم يف أيادي أمينة ،وان اإلجراءات التي
اتخذتها الكثر من املحاكم يف القضاء عىل اإلرهاب كان
له امل�ردود االيجابي يف القضاء عىل املظاهر املس�لحة
الن القضاء العراق�ي اثبت جدارته و حياديته وأهليته
يف كث�ر من اإلجراءات وقد اتخ�ذت الكثر من محاكم
الجناي�ات قرارات حاس�مة يف إصدار االحكام بش�أن

الذين تلطخت أياديهم بدماء الش�عب العراقي و قتلوا
األبرياء ..العام املقبل بالتأكيد س�يكون أكثر استقرارا
بالنسبة لعمل املؤسسات القضائية املستقلة والتي ال
س�لطان عليها بغر القانون .
الس�يدة أنع�ام ش�اكر  /ماجس�تر يف القان�ون
الدستوري تقول:
فيما يخص كليات القانون اعتقد ستش�هد إقباال
منقط�ع النظر من قب�ل الداخلن اليه�ا من الطاب،
فهذا االختصاص يشهد اس�تقطاب أعداد كبرة ،الأن
دراسة القانون واسعة وتش�مل كافة مجاالت الحياة
املختلف�ة ودارس القانون يتعل�م املجاالت األخرى من
علم النف�س والفلس�فة واالقتصاد التص�ال القانون
به�ذه االختصاصات املهمة ،وعىل نط�اق التريعات

قطوف قانونية

اإلرساف  ..الظاهرة واحلل
علي جابر
هن�اك م�ن يقول ب�أن الح�رب املقبلة ه�ي (حرب
املي�اه) والحديث النبوي الريف يق�ول (ال ترسف يف
امل�اء ولو كنت ع�ىل نهر ج�ار) إال أن ظاهرة اإلرساف
يف املي�اه م�ن قب�ل البعض باتت تش�كل خط�را يهدد
اآلخري�ن ،ويؤثر عليه�م دون رادع أو امتن�اع ،ويقول
السيد صالح الجبوري من سكنة بغداد الجديدة ،يقوم
الكثرون بترسيب املياه من بيوتهم وش�ققهم العامة
عىل الطرقات والشوارع األمر الذي يشكل مستنقعات
وب�ركا مائي�ة يع�وق املارة وتك�ون م�أوى للحرات
والبعوض الناقل لألمراض ولألسف الشديد فإن هؤالء
الن�اس يس�تخدمون (املاطورات) التي تس�حب املياه
وتحرم اآلخرين من هذه النعمة وأنا أتس�اءل أال يوجد
مكان آخر لغس�ل الس�يارات ،أم ال بد م�ن إجراء هذه
العملي�ة يف األب�واب وعىل مرأى و مس�مع كل من هب
ودب ؟.
وأضافت الس�يدة فاطمة القييس ،يف مرة من املرات
قلت لجار يل كثرا ما يقوم بس�قي الحديقة الخارجية
ما يؤدي إىل خروج املياه إىل الش�ارع و يؤثر يف مرورنا
فا نستطيع العبور إال بعد أن نضع الطابوق فما كان
من�ه إال أن رصخ يف وجه�ي أنه�ا حرية وان�ه يمارس
حقه يف مياهه وأمام داره  ،واستطيع ان اقول ان هذا
العمل يرتبط بثقافة اإلنس�ان ومدى احرتامه لآلخرين
حن أن الش�ارع هو ملك الجميع وليس ملك ش�خص
محدد ،وبالتايل هناك حدود للحرية و ملمارسة الحقوق
وعىل اإلنسان أن ال يتمادى يف إرضار اآلخرين.
وتح�دث لن�ا املحام�ي ص�اح حس�ن ع�ن ه�ذه
املخالفات قائا:
هن�ا ال ب�د من تدخ�ل البلدي�ة والجه�ات املرتبطة
به�ا ألن هذا األمر ه�و مخالفة للتعليم�ات والقوانن
املتصل�ة بالنظ�ام الع�ام وم�ن ح�ق البلدي�ة ف�رض
العقوبات الفوري�ة والغرامات عىل املخالفن فترسيب
املياه واإلس�اءة إىل الش�وارع حالها حال بناء املحات
يف األماك�ن العامة واجبة اإلزالة وتس�توجب الغرامات
وعىل الجهات ذات العاق�ة (البلديات) أن تكون جادة
به�ذه األم�ور ألنه من غر املمك�ن ان يقوم املنظفون
بإزال�ة األوس�اخ واألنقاض والتنظيف يف الش�وارع ثم
يأتي بعد ذلك من يغسل سيارته أو داره ويرسب املياه
إىل الش�ارع دون خوف أو وجل نحن نحتاج اىل االلتزام
بالقانون.
وأجابنا اإلعامي جبار س�لطان من جريدة بغدادنا
قائا :البلدية وحدها ال تس�تطيع أن تقوم بكل يشء،
ف�ا بد م�ن تع�اون ،ال�كل فالي�د الواح�دة ال تصفق
واإلحس�اس بالنظاف�ة وتغلي�ب املصلح�ة العامة هو
م�ن واجب الناس جميعا فالبلدي�ة واألمانة ال تملكان
عصا س�حرية أو مصباح ع�اء الدين كم�ا نحتاج اىل
تفعيل ش�عار (م�ن اجل مدين�ة أجمل وأنظ�ف) وان
نبدأ بحمات إعامية تثقيفية يف كافة وس�ائل اإلعام
املرئية و املقروءة واملس�موعة وال ننىس ايضا ال بد من
توف�ر األدوات التي يس�تطيع الناس به�ا تفادي ذلك
من خال وضع الحاويات وتخصيص األماكن الازمة
للنفاي�ات كلها جهود تس�اعد يف القض�اء عىل ظواهر
اإلرضار بالش�وارع و منه�ا (اإلرساف يف املياه) وعدم
االقتص�اد فاملاء عصب الحياة ،وال بد لنا جميعا من أن
نحافظ عليه .
وآخ�ر املتحدث�ن كان الباح�ث االجتماع�ي ع�ي
قحط�ان التميم�ي الذي قال :ه�ذه الظاه�رة لها ما
يماثلها وهي س�بب من أس�باب العدوى التي انترت
ب�ن الناس حيث أن الكثر يميل إىل التقليد عندما يرى
جاره يقوم بغس�ل سيارته و سقي حديقته وترسيب
املي�اه إىل الخ�ارج فأنه يمي�ل إىل العمل ذات�ه وبالتايل
اإلرضار بالش�وارع م�ا يش�كل مس�تنقعات آس�نة يف
الشوارع التي تحتاج هي أصا اىل إدامة و ترميم بسبب
كث�رة الحفر واملطبات ما ي�ؤدي اىل اإلرضار بالناس و
نحتاج اىل تثقيف الناس عن طريق املدارس و كذلك عن
طريق العوائ�ل و دور اآلباء بحيث تكون جمالية املدن
وعدم اإلرضار بها هو الهدف األسمى الذي يسعى إليه
الجميع صغارا و كبارا .

اعتق�د أن امل�رع او الهيئ�ات و
القنوات التريعية ستعيد النظر
يف الكث�ر من الق�رارات والقوانن
الس�ابقة التي لم تعد تائم الوضع
الح�ايل وخصوص�ا الق�رارات الت�ي
أصدرها النظام الس�ابق ذات الكيفية
واإلرادة الواح�دة الت�ي م�ا زال�ت نافذة
تحت�اج اىل إلغ�اء وإص�دار قوان�ن جديدة
تائم روح العرص وتائم الوضع الذي يعيش�ه
العراق .
األس�تاذ عباس التميم�ي  /دكت�وراه يف القانون
قال:
العام الس�ابق واألع�وام التي كانت قبله ش�هدت

واقعة ق�شائية
اعداد  :امل�شتقبل العراقي

الك�وادر
وتهيئ�ة اآللي�ات
التدريسية
الت�ي تمكنهم م�ن اداء عمله�م بالص�ورة املثىل التي

يس�تطيعون به�ا اداء عمله�م و إيص�ال املعلومة اىل
ط�اب العلم بصورة أفض�ل كما نحت�اج إىل االهتمام
بالطلب�ة و إع�ادة العم�ل بنظ�ام األقس�ام الداخلية
النموذجية ومنح الرواتب التي تس�اعد طلبة األقسام
الداخلية عىل االستمرار يف الدراسة كل ذلك يدفع عجلة
التطور إىل األمام.

الباحث القانوين �شاكر حممود قال:/
وسيكون العام املقبل أفضل من سابقه خصوصا
أن العام كان أفضل م�ن الذي قبله ،وعىل وزارة العدل
ان تهت�م باملوظفن وتدعمهم من خال الدورات ومن
خ�ال املنح والزي�ادات التي تائ�م الوضع الجديد
وغاء املعيشة ونحتاج إىل دوائر خاصة باملحققن
العدلين وان تكون مستقلة ومحمية من قبل
الرطة القضائية كما هو الحال يف التجربة
الت�ي طبقت ع�ام  1992والتي لم تس�تمر
بسبب الظروف حيث أن تأهيل أعداد كبرة
من املحققن العدلين يساعد كثرا يف النظر
الدعاوى املهمة وليس إبقاء األمر محصورا
بيد الرطة نظرا لك�ون املحققن العدلين
ه�م من خريجي كلية القان�ون وهم األقرب
إىل املعرف�ة بالقوانن وتطبيقها ويحتاج األمر
اىل إص�دار قانون خاص بذلك م�ن قبل مجلس
الن�واب يكون س�ندا للمحقق الع�ديل يحميه كما
هو حال كت�اب العدول ،وهناك الكث�ر من القوانن
تحتاج إىل تفعيل ،أتوقع أن العام املقبل س�يكون بداية
االنطاقة نحو قوانن جديدة تخدم كل القوانن .

اخلبري القانوين مزهان اجلبوري قال:

الع�ام املقب�ل سيش�هد إن ش�اء الله اس�تقرارا يف

عم�ل املحاك�م حيث أن القض�اء العراق�ي اثبت قوته
وجدارته يف مواجهة ومقارعة أصعب الظروف بالرغم
م�ن حج�م التحدي�ات التي رافق�ت العم�ل القضائي
والتهدي�دات الت�ي طال�ت الع�دد الكبر م�ن القضاة
إال أن العم�ل القضائي س�ار بخطى ثابت�ة يف تحقيق
العدالة ويبقى املاذ الذي يلجأ إليه الناس ،ومن ناحية
التريعات القضائية التي صدرت يف األعوام الس�ابقة
نجح�ت يف تقدم العمل القضائي بخطوات واس�عة إىل
األم�ام ،كم�ا أن القضاء العراقي يمتاز باالس�تقالية
املطلق�ة وال يوج�د أي تدخل يف العم�ل القضائي وهذا
ه�و رس نجاح�ه واملحاك�م تم�ارس عمله�ا بش�كل
منظم وجيد وبعيد عن أي تأثر وس�يادة القانون هي
الس�ائدة ،وأتوقع ان تصدر يف الع�ام املقبل العديد من
التريعات والقوانن التي تعالج املسائل التي ستطرأ
نتيجة الستقرار الوضع األمني وتكون الزمة للمرحلة
الجديدة املستقرة يف العراق عموماً.

اأما الباحث القانوين علي امل�شلحي فقد قال:

بالرغ�م م�ن كل الضمان�ات واالنصاف�ات الت�ي
أحدثته�ا الحكوم�ة والقوان�ن الت�ي ص�درت إال أنها
ل�م تنتب�ه إىل الذي�ن حكمته�م (املحاك�م الخاصة) يف
زم�ن النظام املقب�ور والذي�ن وضعت قبالته�م مواد
قانوني�ة تخ�ص املوظف�ن (مث�ا ،الرش�ا او تجاوز
ح�دود الوظيف�ة) حيث أن قان�ون اع�ادة املفصولن
السياسين رقم  24لس�نة  2005لم يعترب هذه الفئة
من املوظفن السياس�ين ،وبالتايل لم تتم إعادتهم اىل
وظائفه�م ،وهذا األمر ج�دا خطر ومه�م ويحتاج اىل
تعدي�ل يف قانون إع�ادة املفصولن السياس�ين أعاه
حي�ث أن املحاكم الخاصة لم تك�ن قانونية الفتقادها
ألبس�ط اإلج�راءات القانوني�ة الن قراراته�ا باتة غر
قابلة للطعن و خصوصا يف املرحلة التي نعيشها.

جريمة إختطاف ورسقة ..واألب يصاب بالعمى !

دارت األي�ام وتغ�ر كل يشء ينظ�ر الح�اج
(مصطاف) عندما رزقه الله بابنه الوحيد (احمد)
وال�ذي جاء بعد أربع بنات أصبح للحياة لون آخر
وب�دأ يعم�ل بنش�اط غر مأل�وف يف مح�ل املواد
الكهربائية وس�ط س�وق املدينة ،وق�د زاده الله
الرزق كاملطر فأكثر من الحسنات والجود وتوزيع
الخر فابتس�مت له الحياة ف�ازداد يقينا ً برحمة
الل�ه التي ال تحدها الح�دود وال تحيطها االبصار،
وه�و م�ن امللتزم�ن يف كل يشء يخ�رج صباح�ا ً
للعم�ل ويعود قبل ص�اة الظهر ث�م يعود عرصا ً
ف�ا يعود إىل البيت إال وق�د خيم الليل عىل األرجاء
 .اعتاد ذلك الجدول إال يف يوم الجمعة حيث يؤدي
ش�عائر الصاة كم�ا انه يملك بيتا ً مس�تقاً بناه
م�ن جهوده وعمل�ه وقد ح�اه بحديقة منظمة
أكثر فيها من األوراد املنوعة الزاهية.
وق�د رزقه الل�ه كذل�ك بزوجة ملتزم�ة دينيا ً
ه�ي وبناته�ا األرب�ع ما جعل�ه يحمد الل�ه مرارا ً
عىل نعم�ه التي ال تحىص ..ول�م يتوقع ال هو وال
زوجت�ه حصول ال�ر او االعت�داء عليهم من أي

ش�خص ألنه�م ل�م يصطدموا ب�أي اح�د كما أن
(الح�اج مصط�اف) حس�ن التعامل م�ع جرانه
فعندم�ا يأتي�ه أي ش�خص لحال�ة مرضية حتى
بع�د منتصف الليل يذهب به بس�يارته دون تردد
وكأنه هو صاحب الحال�ة املرضية ،لكن بالتأكيد
مس�رة الحياة متغرة وهيه�ات أن تكون بوترة
واح�دة ،ف�ذات ي�وم وبع�د ان ج�اوزت عق�ارب
الس�اعة الواح�دة لياً دون تهش�م زج�اج الباب
الداخ�ي (املدخل) عقب�ه رضب قوي أدى اىل خلع
الباب الذي احدث س�قوطه ارتدادا ً صوتيا ً فز عىل
أث�ره كل أهل املنزل ،وما أن أزاح الحاج مصطاف
الغطاء وح�اول النزول من رسي�ره حتى فوجئ
بش�خصن ملثم�ن يصوبان بوجهه مسدس�ات
اوحت بخط�ورة املوق�ف وأدرك الحاج مصطاف
ان�ه ليس يف حلم بل ب�(كاب�وس) غر متوقع ويف
إش�ارة من اح�د امللثمن تحرك الح�اج مصطاف
اىل الصال�ة فوجد بناته األرب�ع وابنه جاثمن عىل
األرض ويق�ف ف�وق رؤوس�هم ملثم�ن آخري�ن
وادخ�ل الجمي�ع يف غرفة مس�تقلة وابقي الحاج

مصط�اف يف الصالة وطلب منه امللثمون تس�ليم
م�ا لديه من مال وذه�ب فاخربهم بان كل أمواله
يف املرصف فانهال عليه اآلخرون بالرضب واللكم
حتى س�قط أرضا مرضجا ً بدمائ�ه ،وقام الثاثة
الباقون بتفتي�ش البيت وجمعوا م�ا عثروا عليه
من ذهب وأجهزة موباي�ل ومواد مختلفة .وتأكد
الح�اج مصطاف ب�ان مص�ره وعائلته عىل كف
عفري�ت وأكثر من الدعاء بداخل�ه بان يفرج الله
عنه ه�ذه الكربة ،ومرت س�اعات الليل أثقل من
الجبال وحملها حتى ق�ام امللثمون بتقييد الحاج
مصط�اف وعائلت�ه بالحب�ال ث�م اخ�ذوا معه�م
(احم�د) ابن الح�اج مصطاف وقال�وا( ،إذا أردت
ابنك ح�رض لنا ع�رة دفاتر) ولم يكتف�وا بذلك
ب�ل قاموا برسقة الس�يارة والتوج�ه بها اىل جهة
مجهول�ة .أيام وأيام ...احرتق�ت القلوب ونضب
بحر األمل وس�اد الي�أس إال من رحم�ة الله فقد
س�لم الحاج (مصط�اف) املبلغ الكب�ر لكن طال
انتظاره ألشهر وهو يمني النفس بعودة (احمد)
حتى بعد أن فقد برصه من البكاء.

قانــــون املخاتيـــــر

عدن ال�شمري – باحث قانوين

وفقا ً لقان�ون أصول املحاكمات الجزائية رقم 23
لس�نة  1973ف�إن املختار ه�و احد اعض�اء الضبط
القضائي ،وبالتايل يحق له القيام بالتحقيق بارشاف
ق�ايض التحقيق ول�ه دور مهم وفقا ً له�ذا القانون.
ووفق�ا ً لقان�ون املخات�ر ال�ذي يه�دف اىل تنظي�م
عم�ل هذه الفئ�ة وجهة ارتباطهم وبي�ان حقوقهم
وواجباته�م وبيان ح�دود عملهم حي�ث بينت املادة
الثاني�ة من هذا القانون ب�أن كل محلة وقرية يكون
فيها مخت�ار يتم انتخابه من املجل�س البلدي ويعن
بق�رار م�ن املحافظ وان ال يقل عدد س�كان املنطقة
الت�ي يكون فيها املختار عىل هؤالء االش�خاص 300
فرد  ،وهناك رشوط ملن يكون مختارا ً وهي أن يكون
عراقي الجنسية ،وال يقل عمره عن  30سنة ،وال يزيد
عمره عن عن  65س�نة ،وحس�ن الس�رة والسلوك،
ومتزوج ،وحاصل عىل الش�هادة املتوس�طة يف املدن
واالبتدائي�ة يف الق�رى ،وال يك�ون موظف�ا ً يف الدولة،
وغر محكوم عن جريم�ة او جنحة مخلة بالرف،
ومستقل سياسياً .وتكون اجراءات االنتماء هي عن
طري�ق املجلس البلدي الذي له حق القبول او الرفض
خال  15يوما من تاريخ تس�جيله يف املجلس البلدي

وتك�ون مهمت�ه يف العمل ملدة  4س�نوات ويس�تطيع
أن يعي�د انتخابه من جديد ويت�وىل املختار عمله وفق
قانون اصول املحاكم�ات الجزائية كعضو من اعضاء
الضبط القضائي بحيث يقوم باالخبار عن الجرائم او
التجاوزات عىل االموال العام�ة واالخبار عن األمراض
العامة أو الكوارث أو األوبئة وعليه ان يمس�ك سجات
خاصة يتضمن اسماء الساكنن وعناوينهم والوافدين
والراحلن عن املنطقة التي يعمل فيها كمختار وكذلك
عليه ان يس�جل اس�ماء املحكومن واملطلق رساحهم
وس�جل الص�ادرة وال�واردة وكذلك س�جل لل�والدات
والوفيات ،وأما عن انتهاء عمل املختار فيكون بانتهاء
م�دة تكليفه او وفاته او اصابته بعاهة مس�تديمة او
مرض خطر او االس�تقالة واملوافق�ة اغلبية املجلس
البل�دي وخ�ال  30يوما م�ن تاريخ تقدي�م الطلب اىل
املجل�س البلدي او ع�دم قيامه بعمله خ�ال  30يوما
دون عذر مروع او االقالة من رئيس الوحدة االدارية
يف اح�دى الحالتن التي منها توصية املجلس البلدي او
يف حال�ة صدور حك�م بحقه بجناي�ة او جنحة مخلة
بال�رف وتكون للمخت�ار مكافئة ش�هرية مقدارها
 250.000دينار تكون ضمن موازنة املحافظة ويكون

استشارات قانونية
 -1الس�يدة من�ال إبراهيم من بغ�داد الجديدة تس�أل ،عن
الوصاية ومتى تنتهي مهمة الويص؟.
ج /عرف قانون األحوال الش�خصية رقم  188لسنة 1959
الوصية بأنها تعرف يف الرتكة مضاف إىل ما بعد املوت مقتضاه
التمليك با عوض وال يعتد بالوصية إال بكتاب موقع من الويص
وتنته�ي مهمة الويص يف األح�وال التالية  -1 :موت القارص -2
بلوغ�ه الثامنة عرة ،إال اذا قررت املحكمة اس�تمرار الوصاية
علي�ه  -3ع�ودة الوالية لألب أو الجد بعد زواله�ا عنه  -4انتهاء
العمل الذي أقيم املويص املنصوب ملبارشته  -5قبول اس�تقالته
 -6زوال أهليت�ه  -7فق�ده  -8عزله  .كم�ا جاء يف املادة  82من
القانون أعاه .
 -2الس�يد ع�ي مه�دي م�ن الس�يدية يس�أل ،ع�ن قانون
املخدرات وما عقوبة االتجار باملخدرات .
ج /إن قان�ون املخدرات رقم  68لس�نة  1965هو القانون
ال�ذي عالج كل م�ا يتعلق باملخ�درات واالتجار به�ا وبن أنواع
املخ�درات التي حددته�ا االتفاقي�ة الوحيدة للمخدرات لس�نة
 1961املوق�ع عليها يف نيويورك يف  1961 – 3- 30ومنها القنب

والكوك�ة واملخدر األفيون والخش�خاش وغره�ا ،وقد عاقبت
املادة  14من القانون أعاه باإلعدام ومصادرة األموال املنقولة
وغر املنقولة من استورد أو حاز أو زرع املخدرات.
 -3زين�ة عزيز مهدي من املقدادية تس�أل ،عن عقوبة من
يعرب الحدود بدون جواز سفر؟ .
ج /لقد تناولت املادة  10من قانون جوازات الس�فر املرقم
 32لسنة  1990عقوبة من يغادر او يحاول ان يغادر العراق او
م�ن دخله او ح�اول دخوله خافا ألح�كام القانون وهي حمل
جواز س�فر صحيحة من جميع الوجوه ،أو من حاول املغادرة
وكان ممنوعا من الس�فر بأمر من جهة رس�مية أو قضائية أو
من حرض أو ساعد أي شخص عىل ارتكاب جريمة .
 -4رشيد إبراهيم سهيل من مدينة الثورة يسأل ،عن قانون
االستثمار العربي؟ .
ج /يهدف قانون االس�تثمار العربي رقم  62لس�نة 2002
إىل تش�جيع االس�تثمارات العربية يف العراق للنه�وض بالواقع
االقتص�ادي العراق�ي وتنظيم االس�تثمارات العربي�ة وقد منح
هذا القانون املش�اريع املش�مولة به�ذا القان�ون االمتيازات و

االعفاءات و الضمانات الازمة لاستمرارية والتطور.
 -5الس�يد ح�ازم محم�د رسحان م�ن كركوك يس�أل ،عن
جريمة الخطف ؟.
ج /تناول�ت املواد  427 ، 422من قانون العقوبات العراقي
رق�م  111لس�نة  1969كل م�ا يتعل�ق بالخطف وبين�ت املادة
 422م�دة العقوبة الت�ي تصل إىل خمس عرة س�نة إذا كانت
املخطوف�ة أنث�ى كما تناولت ه�ذه املواد حالة إذا ق�ام الجاني
بإباغ الس�لطات املختصة عن وجود املخطوف وارش�د وعرف
بالجناة.
 -6األس�تاذ بح�ر إبراهيم نح�ر من الكاظمية يس�أل ،عن
الجامعات التي اس�تحدثت وفقا لقانون التعليم العايل والبحث
العلمي .
ج /جاء يف املادة  1 /من قانون وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي تستحدث الجامعات التالية :
 -1جامعة ميسان
 -2جامعة املثنى
 -3جامعة النهرين وتضاف إىل بقية الجامعات .

لهذا املختار ختم خاص به يكون مسؤوالً عنه ويحظر
ان يتق�اىض املختار أي�ة مكافأة مالية ع�ن التأييدات
الص�ادرة عنه ويكل�ف مختار اقرب منطق�ة يف حالة
غياب املختار االصي عن عمله ألي س�بب كان واوجب
هذا القانون عىل املختار االلتزام باخاقيات املهنة وعدم
التدخل يف االتجاهات السياسية للسكان والحفاظ عىل
ارسارهم كما ويجوز ان يزود املختار بساح ناري من
مرك�ز الرطة املختص الغراض الخدمة ..وان صدور
ه�ذا القانوني ي�راد منه – اعط�اء دور جديد للمختار
يتناس�ب م�ع الحال�ة الجدي�دة يف الع�راق .ولغ�رض
إدام�ة العاقة ب�ن املواطن والجهة االدارية بواس�طة
ً
خصوص�ا :أن ه�ؤالء املخاتر كان يف
ه�ؤالء املخاتر.
الس�ابق يتم اختيارهم عىل اساس الحزبية او االتجاه
الس�يايس ما اثر س�لبا ً عىل عاقتهم باملواطن اما االن
فإن االس�تقالية مطلوبة حتى ال يكون لهم تأثر عىل
الن�اس خصوصا ً يف فرتة االنتخابات او التأثر ملصلحة
جهة عىل حساب جهة اخرى وايضا ً ان الراتب املمنوح
للمخت�ار  250الف دينار هو قليل خصوصا ً انه يحظر
علي�ه ان يكون موظف�ا ً يف الدولة وبالت�ايل ربما يكون
غر كاف مع الظروف االقتصادية الحالية.

مفاهيم دستورية
املادة 78
"رئي�س مجل�س ال�وزراء
هو املس�ؤول التنفيذي املبارش
عن السياس�ة العام�ة للدولة،
والقائد العام للقوات املس�لحة
يقوم ب�إدارة مجلس ال�وزراء،
وي�رتأس اجتماعاته ،وله الحق
بإقالة الوزراء بموافقة مجلس
النواب".

املادة 79
"ي�ؤدي رئي�س وأعض�اء
مجل�س ال�وزراء اليم�ن
الدستورية أمام مجلس النواب
بالصيغ�ة املنص�وص عليها يف
املادة  50من الدستور".
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فتـيـات الليـل ..قصـص واسرار وخـفـايـا !!
وثقل الحياة .فوس�ط تلك الفوىض ،جلس
رجال كث�ر عىل الطاوالت املحيطة بمرسح
تدور علي�ه فتيات بمالب�س رقص مثرة،
ت�رز أجزا ًء م�ن أجس�ادهن .الجميع هنا
يدفع للمتع�ة ،وغالبا ً ما يقع ش�جار عىل

امل�ستقبل العراقي  /متابعة
ُ
"كن�ت حامالً يف الش�هر الثالث ،عندما
رسق زوج�ي مصاغي ،وهجرن�ي إىل األبد
َ
َ
الب�رة ،وها أن�ا يف بغ�داد َ
أمن ُح
فتك�ت
املُ َ
تعة ملن يدفع" .هذه بداية قصة "وردة"
( 23س�نة) الت�ي تنتهي ،اليوم ،يف ش�قة،
وسط العاصمة ،تقيض الليل مع من يدفع
لها  250دوالرا ً وزجاجة مرشوب.
اس�مها الحقيقي لي�س وردة بالطبع،
وقد ال تكون من مدينة البرة أصالً .فهذا
حال بنات الليل يف بغداد ،األسماء املستعارة
ج�زء من حزمة االحتياطات التي يتخذنها
يف مجتم�ع يطاردهن ويتمت�ع بهن يف آن،
حسب ما جاء يف تقرير لصحيفة "الحياة"
عن معاناة فتيات الليل يف بغداد.

�سجن خم�س جنوم لفتيات الليل !!

ومن الصعب جدا ً اكتساب ثقة إحداهن،
لك�ن غالبيته�ن يش�عرن بالحماس حني
يتحدثن إىل صحايف ،يش�كني بل�دا ً لم يوفر
لهن فرص�ا ً كريمة للعي�ش ،وينظر إليهن
بدونيّة.
مركز للرشطة يف بغدادُ ،زج بعرشات
يف
ٍ
بن�ات الليل يف زنزانة صغ�رة بعد عمليات
دهم واس�عة يف أرجاء املدينة .يف تلك الليلة
كان العشاء يصل إليهن من مطعم فاخر،
وبخدمة التوصي�ل املجان�ي ،بينما يطلب
مجهولون من الحرس إيصال علب الدخان
وبع�ض الحاجي�ات إليهن .يق�ول ضابط
رشطة ضاحكاً" :ال يشكل لهن السجن أي
َّ
وهن يف إجازة".
فارق ،هذا فندق،
وبعد قضاء أيام قليلة يف مركز الرشطة،
خرجت الفتي�ات بكفالة مالية كبرة .هذا
الح�دث ال يمث�ل س�وى محط�ة مؤقتة يف
حياة الليل يف بغ�داد ،وال يبدو كالم ضابط
الرشط�ة دقيق�اً ،فق�اع املدين�ة يس�حق
الفتيات من دون هوادة.

"ال�سيخة" تدير الفتيات وتوؤمن حمايتهن

يف منطق�ة قريبة من مرك�ز العاصمة،
يف اتج�اه الرشق ،ترتفع عمارات س�كنيّة
ُ
ش�غل عددا ً منها نس�اءٌ ،تع�رف الواحدة
َي
باسم "الشيخة"،
منهن يف أوساط الشباب
ِ
وهن املرشفات عىل توفر السكن لشابات
يبع�ن اله�وى .إىل جان�ب الس�كن هن�اك
خدم�ات أخ�رى ،م�ن بينه�ا مس�تلزمات
الوقاية الصحي�ة والحماية ،يف ظل أوضاع
متأرجحة ومقلقة اجتماعيا ً وأمنياً.
"الش�يخة" تضم�ن رشوط األم�ن مع
الش�خص ال�ذي يدف�ع ليصطح�ب الفتاة
إىل مكان�ه الخ�اص .لك�ن ه�ذه الطريقة
تجاوزتها "الش�يخات" ع�ر توفر أماكن

"وردة" التي نجت
قبل عام من مهووس
مدمن عىل رضب فتياته
بحزام جلدي،
فقدت صديقة هلا قضت
ليلتها األخرية يف منزل
عصابة خمدرات

املتع�ة يف محالهن .وبينم�ا تدفع املرشفة
ألصدقائه�ا م�ن الرشط�ة ،أو عنارص من
امليليش�يات املختلفة املس�ؤولة عن األمن،
تحصل الفتاة عىل  %20مما يدفعه الرجال.
والش�يخة ،يف العموم ،تجاوزت السن الذي
يتي�ح لها تقدي�م تلك الخدمات بنفس�ها،
وص�ار صعبا ً عليه�ا اجت�ذاب الرجل ،ولو
نجح�ت فس�يكون أجرها أق�ل بكثر مما
تحصل عليه ش�ابة يف العرشينيات .لذا مع
الوقت ،تتحول فتاة الليل إىل "شيخة" تدير
أخريات .وتقت�ر حياة هذه األخرة عىل
التحكم بمصادر التمويل ،وعقد جلس�ات
س�هر وعش�اء مع ضباط أو رجال أعمال
م�ن أصحاب النش�اطات املش�بوهة لعقد
مزيد من الصفقات.

الأهايل يعرت�سون وال�سهر ي�ستمر

يف ن�ا ٍد لي�ي يق�ع يف قلب بغ�داد ،حيث
يس�تعيد الليل بعض عافيته منذ س�نوات
طويل�ة ،دهم�ت الرشطة امل�كان وأغلقته

بالشمع األحمر ،كجزء من حمالت واسعة
قادته�ا الحكومة ضد مخ�ازن املرشوبات
الكحولية واملالهي.
وقال مص�در أمني رفيع املس�توى إنه
"قرار م�ن الجه�ات العليا فه�ذه املرافق
ً
رخص�ا بالعمل" .فيما
التفيهي�ة ال تملك
قال بعض املس�ؤولني يف بغ�داد إن "األهايل
غاضب�ون م�ن انتش�ار ه�ذه األماك�ن"،
بالتزام�ن م�ع حم�الت ع�ر "فيس�بوك"
تحمل اسم "ال للنوادي الليلية".
النادي هو أيضا ً مطعم كان قبل إقفاله
رس�ميا ً تعرض إىل حريق أتى عىل واجهته
امللون�ة ،وأج�زاء م�ن مرافق�ه الداخلي�ة.
ً
قائ�ال ،إنه
ورشح أح�د العامل�ني الحادث
"تماس كهربائي يوم كان النادي مشغوالً
باملوس�يقى الرشقي�ة الراقص�ة ،والحياة
ال تتوق�ف في�ه حتى الفج�ر" .أم�ا اليوم
فاملشهد من الداخل ليس فوضويا ً وحسب،
بل إنه واحد من أش�د عالمات التناقض يف
بغداد ،وشاهد عىل شعور سكانها بالتعب

إحداهن.
ه�ؤالء خلي�ط م�ن الش�باب املنهك�ني
م�ن تذبذب فرص العي�ش ،وثلة من رجال
األعمال الصاعدين إىل الس�وق بعد الحرب،
وضباط يمس�كون بمص�ادر الق�وة التي
ي��ق��ع ف���ي��ه��ا ال�����ن���ادي.

زبائن متدينون اأو منحرفون

وتقول "وردة" إن عددا ً كبرا ً من الزبائن
"متدين ويش�ارك يف فعاليات ونش�اطات
ديني�ة كم�ا يم�ارس الش�عائر بانتظام".

أكل من مطاعم
فاخرة يصل إىل زنزانة
املقبوض عليهن
التص�ادم بني ه�ؤالء ال يكون س�لميا ً أبداً.
يقول رشطي يف املنطقة القريبة من النادي
َّ
إن "ضباطا ً كانوا طرفا ً فيها ولم تنته عىل
خر ،والس�بب رهان عىل فتاة" .ومن دون

ش�ك هذه الوقائع ال تدوّن رسمياً ،أو أقله
ال تتداول إعالمياً.
وتق�ول "وردة" الت�ي اعت�ادت إيداع
طفلها "حمادة" ( 4سنوات) عند صديقة
لها أثناء عملها" :أرقص عىل املرسح مع
خم�س فتيات ،ويجتم�ع حولنا نحو 15
ً
ً
ثم�ال يفتح�ون
رج�ال
رشائط النقود ويلقونها
ع�ىل أجس�ادنا ،فيم�ا
يق�وم ش�خص يعم�ل
ملصلحة الشيخة بجمع
األموال .وعندما يختارنا
أحد الرجال يدفع حساب
طاول�ة للضياف�ة م�ع
قنين�ة رشاب ،وننتهي يف
مكان ما".
لكن األم�ر ليس بهذه
البس�اطة ،ف��"وردة"
الت�ي نجت قبل ع�ام من
مهووس مدمن عىل رضب
فتيات�ه بح�زام جل�دي،
فق�دت صديق�ة لها كانت
قد قض�ت ليلته�ا األخرة
يف منزل عصاب�ة مخدرات
ش�مال رشقي بغداد .قالت
إنها شوّهت بالكامل.
الالجئ�ات الس�ابقات
يم�أن البي�وت الرسيةلكن
السؤال الذي يحاول الجميع اإلجابة عنه
يتعلق بالكيفي�ة التي تجيء بها الفتيات
إىل هذا العالم الرسي يف العاصمة .الرواية
التقليدي�ة تفي�د بأن الغجري�ات هن من
يق�دن حي�اة اللي�ل ،لك�ن ه�ذه القصة
قديم�ة ح�ني كان أركان نظ�ام ص�دام
حس�ني يوفرون للغجر الحماية ،نظرا ً إىل
أن عددا ً منهم حريص عىل تمضية أوقات
معهن.
ولكن أحد ضابط "الرشطة املجتمعية"
لديه رواية مختلفة" :فتيات الليل الحلقة
األخرة يف سلس�لة طويلة تبدأ من رجال
أعمال وس�مارسة يصعب الوصول إليهم
يوظف�ون أمواله�م يف تج�ارة الجن�س.
واألم�ر ليس جديدا ً عىل بغداد ،س�وى أن
فتيات عراقي�ات ُعدن من بل�دان اللجوء
مؤخ�راً ،جعلن الن�وادي والبيوت الرسية
تكتظ بهن".
وكم�ا يق�ول الضابط ف�إن محاوالت
الكشف عن الس�مارسة تنتهي بالفشل،
ألن ثم�ة جماع�ات تملك النف�وذ تضغط
إلنعاش هذا السوق .بينما تقول "وردة"،
ً
مدمن�ة عىل الكحول،
الت�ي أصبحت اآلن
حني تس�ألها عن تفكيك تجارة البرش يف
العراق" :هذا مجرد حلم".

من خلف جدران املنازل

العـمـة ..الزوجــة ..جـحيـم الـبـيـت
علي الزاغيني
املش�اكل ملح الحياة ،وال يمكن للحياة أن تميض
دون مشاكل وتكون عاملا من الخيال ،ولكن متى ما
زادت هذه املش�اكل عن حدها وأصبحت الس�يطرة
عليه�ا صعبا ج�دا بس�بب الغ�رة وس�طوة العمة
وضعف شخصية الزوج وغرور زوجة االبن سيكون
البي�ت جحيم�ا ال يطاق ،وس�يكون من املس�تحيل
االستمرار تحت سقف واحد .
تعتر العائلة نواة املجتمع وتتكون عادة من األب
واألم واألبن�اء ويف مجتمعن�ا الرشقي تمت�از العائلة
بتعدد األبناء واالس�تقرار بنفس الدار ألسباب كثرة
منها املادية وأزمة السكن ومنها الحفاظ عىل التابط
األرسي واالجتماع�ي وه�ذا يؤدي اىل كثرة املش�اكل
بس�بب عدم توفر الجو املالئ�م للزوجة أو خوف األم
من فق�دان الس�يطرة ع�ىل األبن�اء وخروجهم عن
طاعته�ا ،وبالتايل ينعكس ه�ذا عىل زوجة االبن وما
تالقيه من مضايقات ألبس�ط األس�باب ,وقد تكون
للغرة األثر األكر يف هذه املشاكل .
نحن نعلم أن زمن (يس الس�يد) قد وىل وأصبحت
الحي�اة الزوجي�ة تبن�ى ع�ىل التفاه�م واالح�تام
وتب�ادل اآلراء ،ولك�ن متى يمكن للزوج�ة أو الزوج
بنف�س الوق�ت االس�تقاللية يف حياته�م بعي�دا عن
مش�اكل وهموم هم يف غنى عنها ,مش�كلة السكن
اح�د األس�باب الت�ي ت�ؤدي إىل عدم
االس�تقرار وربما تؤدي إىل مش�اكل
ال يحم�د عقباها واالنفصال وبالتايل
تش�تت األرسة .يف حقيق�ة األم�ر
ان ال�ذي قادن�ي للحديث ع�ن هذه
املش�كلة رس�الة وصلتني من إحدى
الس�يدات والتي أوج�زت بها قضية
اجتماعية مهمة ،واعتقد أنها ليست
جديدة عىل مجتمعن�ا تخص الحياة
الزوجي�ة ومش�اكلها ومش�كلتها ال
تختلف عن الكثر من النساء اللواتي
يس�كن يف بيت ذوي أزواجهن بسبب
أزمة السكن أو أسباب أخرى وتكون
تحت س�لطة العم�ة وتعاملها الذي
ربما يثر الش�ك ألسباب كثرة منها
الغرة أو فقدان الس�يطرة عىل أفراد
العائلة .يف رس�التها أوجزت الس�يدة
قضيته�ا ,عىل الرغم م�ن أن زواجها
لم يم�ض عليه ف�تة طويل�ة إال أن
املشاكل تالحقها بسب تعامل العمة
وضعف ش�خصية زوجها الذي كان
له السبب املبارش يف املشاكل الكثرة
الت�ي ترافقهم دائما مم�ا يجعلها يف

بعض األحي�ان إىل ترك منزل أه�ل زوجها لعدة أيام
والذهاب إىل منزل أهلها طلبا للراحة واألمان وراحة
البال والهروب من املشاكل وطرح همومها لوالدتها
لعلها تجد م�ا يريحها ويرفع عنها ما يثقل صدرها
من هموم .
يف حقيق�ة األم�ر طرح�ت عليها عدة
حل�ول لع�ل احده�ا ق�د تج�د في�ه حال
ملش�كلتها ,أول هذه الحلول إن تجد لها
بيتا خ�ارج هذه األرسة ،وع�ىل ما يبدو
ان الحال�ة املادي�ة ال تس�اعد يف رشاء
أو إيج�ار اذا كان ه�ذا الح�ل ال يج�دي
نفعا ,والحل الثان�ي أن تتحمل الوضع
ع�ىل ما هو عليه وتبق�ى هادئة بعيدة
عن املش�اكل وتق�وم بعمله�ا ورعاية
أطفالها واالهتمام بزوجها حتى تهدا
النف�وس ،وعىل ما يب�دو أن هذا الحل
أيضا لي�س يف صالحه�ا ,ويبقى آخر
ال�دواء (الك�ي) االنفص�ال (الطالق)
وهذا رفضته بش�كل قاط�ع ألنها ال
تري�د ألطفاله�ا ان يكون�وا فاق�دي
حنان األبوة والتابط األرسي .

اأ�سباب امل�ساكل

ول�و نظرن�ا له�ذه األس�باب

املش�اكل نجدها ليس�ت صعب�ة الح�ل ،وإنما فقط
بعض من التنازالت من الطرفني بعيدا عن كل يشء,
وهنا يمكنني أن أوجز عددا من األسباب منها :
 .1عام�ل املنافس�ة ب�ني الزوجة (الكن�ة) واألم
(العمة) عىل الزوج

بالنسبة للزوجة أو االبن بالنسبة للعمة من الناحية
النفس�ية حيث تشعر األم بأنها س�وف تفقد ولدها
ويف الوقت ذاته تشعر الزوجة بأنه ملك لها .
 .2عوام�ل اقتصادية تؤثر من الناحية املعيش�ية
يف كال الطرف�ني حينم�ا يكون دخل ال�زوج أو االبن
محدودا .
 .3عوام�ل اجتماعي�ة ونفس�ية فيم�ا
يخص قرابة الزوجة والعمة من ناحية
أو عدمها وكذلك إدارة املنزل من ناحية
أخرى .
 .4أسباب أخرى مثل تسلط األم عىل
املنزل (أنانية األم) وانانية الزوجة وعدم
رضوخه�ا لقوان�ني االرسة الجدي�دة ،او
هن�اك أط�راف اخرى يف العائل�ة (أخوات
الزوج أو الزوجة) تولد النزاع او تش�حنه
بني العمة والزوجة .
 .5ع�دم قدرة الزوج ع�ىل التوفيق بني
استضاء األم او الزوجة يف آن واحد وكذلك
ايضا أنانيته يف التقرب والتودد من الزوجة
فقط عىل حس�اب األم وقد يكون لعمر األم
(العمة) أس�باب أخرى للمش�اكل واملتاعب
منه�ا نفس�ية والش�يخوخة واالكتئ�اب او
العجز الجسدي الذي يحتاج إىل عناية دائمة
من قبل زوجة االب�ن (الكنة) والتي بدورها

تق�ر أو تهمل ه�ذا الجانب اإلنس�اني مم�ا يولد
نزاعات مستمرة ال تنتهي .
 .6غ�رور الزوجة وعدم تالئمه�ا مع أهل زوجها
والتكيف بالعيش معهم وتعتر نفسها أعىل مستوى
منهم ،وبالتايل تتفع ع�ن الحديث معهم والجلوس
عىل مائدة واحدة وتجعل الفجوة كبرة بينهم .
وبالتأكيد أن هذه املش�اكل له�ا تأثرات عىل كل
األط�راف العمة والزوج�ة والزوج وتمت�د إىل االبناء
وبقية أفراد األرسة حيث تتولد إش�كاالت اجتماعية
تولد أثار نفسية من القلق والحزن والسلوك املعادي
واهتزاز البنية األرسية حيث يتأثر األبناء يف مدارسهم
ويف طباعه�م حني يك�رون وبالنتيج�ة تتولد أرسة
تخالف القي�م الدينية فيما يخص التعاون بني أفراد
األرسة وفيم�ا يخص العطف ع�ىل الصغر واحتام
الكبر .

حلول ومقرتحات

بالتأكيد ان هذه املشاكل وأسبابها يمكن تالفيها
وتاليف نتائجها الناجمة عنها إذا عرف أطراف األرسة
ما يجب ان يقوم به كل فرد او قدم بعض التنازالت ,
فيما يخص األم عليها أن تعي أن االبن ليس مفقودا
بغ�ض النظر أن كان قريبا أم بعيدا عنها يف الس�كن
وان تتفهم مغزى انسالخه الطبيعي وتكوين األرسة
الخاصة به وكما حدث س�ابقا حيث انس�لخت من
أرستها وكونت أرسة مستقلة ,وفيما
يخص الزوجة (الكنة) عليها أن تعي
أنها كلما تقربت من العمة كلما كسبت
رضا زوجها والعائل�ة باعتبارها األم
الثانية ،وإنها ل�و تنازلت للعمة فذلك
يعل�و م�ن ش�أنها حت�ى أن األطفال
يبدأون بتقليده�ا تجاه جدتهم وهذا
يق�ع يف صل�ب الرحم�ة م�ن الناحية
الديني�ة ،وعليها أن ت�درك أنها البد أن
يأت�ي يوم وتك�ون يف دور العمة ,كما
يقول املثل الشعبي (يا عمة هم جنتي
كنة).أما فيما يخ�ص الزوج أو االبن
علي�ه أن يمس�ك العصا من الوس�ط،
فال يف�رق بني ام�ه وزوجت�ه ويلبي
حاج�ة كال الطرفني ويخفف أو يمنع
من نش�وب النزاع�ات بينهم�ا بعدم
إس�قاط الالئمة عىل أي من الطرفني،
وان يك�ون خب�را يف الجان�ب الفن�ي
لكليهما ويرز شخصية قوية رحومة
ذات طابع إنس�اني حتى يكون قدوة
ل�كل األطراف باعتباره عمودا ً للبيت،
عىل اعتب�ار أن األرسة الرشقية أبوية
رجولية .
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اخلور واهلور واألرض البور
كاظم فنجان احلمامي
الخور والهور :مصطلح�ان عراقيان من
المف�ردات الس�ومرية العريق�ة ,األول
يعني :منخفض مائي ف�ي عرض البحر,
والثان�ي :يعن�ي منخف�ض مائ�ي ف�ي
المستنقعات الرطبة ,وش�اءت التقلبات
السياسية العنيفة وما رافقها من أطماع
حدودية ,وزحوفات جيولوجية ,وظروف
إقليمية ومحلية أن تتعرض أخوار العراق
وأه�واره إل�ى سلس�لة متالحق�ة م�ن
األضرار الطبيعية والبش�رية المباش�رة,
أس�فرت عن تقليص رقعة المس�طحات
المائي�ة العراقي�ة ف�ي كل م�ن الخ�ور
واله�ور ,وتحول�ت األرض المحص�ورة
بينهم�ا م�ن الخصب إلى
الج�دب ,فص�ار الب�وار
امت�دادا طبيعي�ا لظاهرة
التصحر.
لق�د ج�اء ق�رار مجلس
األمن رقم ( )833بصيغته
التعسفية الظالمة ليمنح
الكوي�ت النص�ف األعمق
واألوس�ع من خ�ور عبد
الل�ه ,ثم زحف�ت الحقول
النفطي�ة البحري�ة لدول
الجوار (الكويت وإيران)
باتج�اه خ�ور الخفق�ة,
مس�تغلة غياب فنار شط
الع�رب ال�ذي كان يرس�م
الح�دود الخارجي�ة لمياهن�ا اإلقليمي�ة
ش�مال الخليج العرب ,وادع�ت إيران في
أكثر من مناس�بة بعائدية خور (العمية)
لتع�زز جبهته�ا الحدودي�ة الزاحفة نحو
غ�رب ش�ط الع�رب ,فتقهق�رت المي�اه
البحري�ة العراقي�ة ,وتراجع�ت تدريجيا,

لتنكمش وتتقلص وتتقزم ,حتى تقوقعت
في منطق�ة ضحلة ,ليس لها إطاللة على
البحر س�وى نافذة بحرية ضيقة ال يزيد
عرضه�ا عل�ى ( )22كيلومت�را ,تحددت
في المس�افة المحص�ورة بي�ن العوامة
المالحي�ة رق�م ( )7ف�ي ش�ط الع�رب,
والعوامة المالحية رقم ( )7في خور عبد

الله ,وربما س�تتعرض
إل�ى المزي�د م�ن
االخت�زال واالنكم�اش
في الس�نوات المقبلة,
وذلك في ظ�ل اإلهمال
والتقصير واالنش�غال
بالنزاع�ات الداخلي�ة
العقيمة.
تختل�ف
وال
األوض�اع الجغرافي�ة
والجيولوجي�ة والسياس�ية ف�ي أه�وار
جن�وب الع�راق ,ع�ن عوام�ل التجري�ف
والتعري�ة والتزحي�ف والتجفي�ف ,التي
مرت به�ا األخ�وار والمم�رات المالحية
المرتبط�ة ببحار الل�ه الواس�عة ,وربما
يطول بنا المقام لسرد مأساتها من األلف

إل�ى الياء ,لكننا أردنا أن نس�لط األضواء
على السدة الترابية التي فكرت بها وزارة
الموارد المائية العراقية ,والتي ستقصم
ظهر هور الحويزة ,وتفصله إلى نصفين
متناقضين ,النص�ف اإليراني يرتوي من
رواف�ده األحوازي�ة ,والنص�ف العراق�ي
انقطعت صلت�ه بالروافد األحوازية ,على
أم�ل أن يرت�وي من ج�داول نه�ر دجلة,
م�ا يعن�ي تنازل الع�راق عن حق�وق هذا
المس�تنقع المائي بالت�زود من مصادرة
اإلروائية الطبيعي�ة المنحدرة من الجبال
اإليرانية (سلس�لة جب�ال زاكروس) ,في
الوقت الذي أقدمت في�ه إيران على قطع
روافد انهار الكرخ�ة والكارون عن هور
الحوي�زة ,بينما فتحت بعض الثغرات في
سدتها لتس�مح بتدفق الملوثات النفطية

ومياه الفضالت باتجاه األهوار العراقية,
وص�ادف أن انخفض�ت مناس�يب المياه
في األنهار العراقي�ة المغذية للهور ,مثل
نهر (المش�رَّح) ,ونهر (الكحالء) ,بسبب
الس�داد والنواظم العمالقة ,التي أقامتها
تركي�ا ف�ي هضب�ة األناض�ول ,فحرمت
الع�راق من حصت�ه المائية الت�ي أقرتها
األعراف والمواثيق الدولية.
لق�د تاجرت بع�ض األطراف السياس�ية
كثي�را بقضي�ة أه�وار جن�وب الع�راق,
وتظاهرت في المحافل الدولية والمحلية
بالدف�اع ع�ن حق�وق س�كان األه�وار,
فاس�تغلت أوضاعهم البيئية والمعيشية
البائس�ة ,واتخذتها قنطرة مؤقتة عبرت
فوقه�ا إلى ضفاف التكس�ب السياس�ي
واإلعالم�ي من دون أن تفكر في يوم من
األي�ام بتوفير ابس�ط مس�تلزمات الدعم
والرعاية لس�كان األه�وار ,حتى صارت
قضي�ة األهوار هي القضية المثارة دائما
ف�ي مواس�م االنتخابات ,وه�ي القضية
المثبت�ة عل�ى رأس أولوي�ات األجن�دات
السياس�ية لألحزاب الت�ي تتظاهر دائما
بالتعاط�ف معه�م ,لكنه�ا س�رعان م�ا
تختف�ي م�ن أجندتها بعد انتهاء موس�م
االنتخابات ,ث�م تقفز لتعود للظهور مرة
أخ�رى ,فتحت�ل ص�دارة األولوي�ات في
االنتخاب�ات القادمة لتختف�ي من جديد,
وهكذا دواليك ,ف�ي الوقت الذي تتعرض
في�ه األه�وار ألبش�ع مظاه�ر التجفيف
والتجريف بسبب جفاف منابعها وانقطاع
مصادرها وموت جداولها ,وستتحول في
الس�نوات القليلة القادم�ة إلى منخفض
عم�الق يوازي منخفض حفر الباطن في
االتجاه ,ويناظره في الظروف التكتونية
والعوامل الجيمورفولوجية ،والله يستر
من الجايات.

أية رشعية الستفتاء يف ظل االنقسام الوطني ؟
روؤوف �شحوري
مسمار يطرد مسمارا ً آخر ،وإعالن دستوري ُيلغي
ّ
ويحل محله إعالن دستوري آخر ،وكل ذلك بهدف
حل أزمة داخلية عاصفة .ولكن بأسلوب الدوران
حوله�ا ولي�س الغوص ف�ي أعماقها الس�تخراج
الحلول ! وهذه هي حال الرئيس المصري الدكتور
محم�د مرس�ي الذي فت�ح صن�دوق بان�دورا ثم
فوج�ئ بما هبّ ف�ي وجهه م�ن محتوياته ! ولم
تكن األزم�ة في األص�ل هي اإلعالن الدس�توري
وإنما في دس�تور تم سلقه على عجل في جمعية

تأسيسية لم تضم مختلف ألوان الطيف المصري،
ً
فجاء دس�تورا ً
مفص�ال وفق أه�واء واضعيه من
اإلخ�وان والتي�ارات اإلس�المية .وبع�د ذلك جاء
اإلعالن الدس�توري الذي أصدره الرئيس مرس�ي
ليكون بمثابة حبة الكرز على قالب الغاتو الممثل
بالدس�تور .وما فعله الرئيس مرس�ي في إعالنه
الدس�توري الثاني هو حذف حب�ة الكرز مع إبقاء
قالب الحلوى على حاله !
المنطقة كلها تخضع لعملي�ة كبرى تحت عنوان
الف�رز والضم ! وكما نرى بلدا ً موحدا ً يس�ير نحو

االنقسام والتفتت هو س�وريا ،يتابع الرأي العام
العربي ش�عبا ً تعرض لالنقس�ام ف�ي وقت مبكر
وأدرك فداحة خس�ائره ويحاول اليوم إعادة بناء
وحدته الوطنية هو الش�عب الفلسطيني .ومصر
كان�ت موحدة ف�ي مقاوم�ة الظلم وف�ي إطالق
ث�ورة موحدة إلس�قاط حك�م الطغي�ان .وما أن
وصل اإلخوان إلى قمة هرم الس�لطة حتى بادروا
إلى ف�رض رؤيتهم على س�ائر مكوّنات الش�عب
المص�ري بقوة الس�لطة واإلعالنات الدس�تورية
ّ
لشق
والدستور نفس�ه ،وكانت تلك أسرع وسيلة

المجتم�ع السياس�ي وقس�مة المكون الش�عبي،
وبذر أولى مكوّنات االنقس�ام للش�عب المصري.
وإذا كان المرش�د ال يرى في المعارضة الش�عبية
المليونية سوى فس�اد ودكتاتورية ،فماذا ينتظر
من رئيس يدين بالوالء للمرشد غير هذا الذي يراه
الشعب المصري والعالم اليوم ؟!
أية ش�رعية ألي دس�تور يجري االس�تفتاء عليه
في ظل هذا اإلعصار من االنقس�ام الوطني وعدم
االس�تقرار السياس�ي ،بصرف النظر عن النتيجة
سواء أكانت بالموافقة أم الرفض ؟!

خريي من�شور
ليس على غرار فيل�م أميركي كالذي تخيله زياد رحباني،
وليس فليم�ا هندياً أو حتى بنغالياً انه فيلم تس�جيلي ،لم
يكن بحاجة لسيناريس�ت ،وما أن يسدل الستار على جزء
منه حتى يبدأ من جديد ،رغم اختالف المخرج والممثلين،
أما المشاهدون فهم أنفسهم على مدار العرض والساعة.
فبعد ما يقرب من العامي�ن من المد والجزر واألخذ والرد
وتب�ادل التخوين بي�ن العلمن�ة واألخونة ت�زداد األزمات
تفاقماً وليس هناك في األفق ما يعد باالنفراج.والس�جال
اآلن يتخطى إعالنا دستوريا أو مواد إشكالية ،ألن جذوره
أبع�د م�ن كل تلك اإلج�راءات ،وألن االنتخابات الرئاس�ية
المصري�ة تندرج ف�ي خانة ما يس�مى صنادي�ق النكاية،
ف�إن ما ه�و تكتيكي لن يس�تمر إلى ما ال نهاي�ة ،والفائز
بنس�بة تزيد قليالً على عدد نص�ف الناخبين عليه أن يدرك
أن معارضي�ه ليس�وا أقلية أو عش�رة بالمئ�ة ،أنهم نصف

المجتمع برجاله ونس�ائه ،ومختلف ش�رائحه.وإذا كانت
مصر بعد كل ذلك العناء ستعود كل شهر إلى المربع األول،
وتعيد رفع ش�عارات الخامس والعش�رين م�ن يناير فهي
س�تراوح مكانها ،ولن يكون متاحاً لها ترميم الدولة التي
ج�رى تفكيكها منذ أخلت الش�رطة أماكنه�ا وأصبح كل
مواطن مطالباً بحماية نفس�ه وذويه وممتلكاته .واس�وأ
م�ا يحدث ف�ي هذا الفيل�م الطويل إن األش�ياء ال تس�مى
باألس�ماء الفعلية له�ا ،والخالف بين المبش�رين بتمدين
الدول�ة ولبرلة المناخ السياس�ي وبين اإلخوان ليس حول
التفاصيل انه جذري .ومن انتخبوا اإلخوان نكاية بالفريق
ش�فيق كان عليه�م أن يتوقع�وا مث�ل هذا االش�تباك ،ألن
م�ن يفوز ليس من حق أحد أن يق�ول له إنه اختاره نكاية
بخصم�ه وليس من أج�ل برنامجه أو أجندته السياس�ية.
وإذا كان الخ�الف ال�ذي اصطب�غ بال�دم بعد مص�رع عدة
متظاهرين قد تمحور حول إعالن دستوري ،فإن المتوقع

هو المزيد من التوتر والصدام حول األس�اليب التي ستدار
به�ا الدولة ومنه�ا الموقف من الفن والم�رأة ،إضافة إلى
ّ
القصر التي لم تعالج حتى اآلن رغم وفرة
عمال�ة األطفال
اإلعالنات الدستورية وتعاقبها !وحين نسمع عبر مختلف
الفضائيات المصرية ش�عارات من ط�راز مصر هي األهم
واألج�در ويج�ب أن تكون مصلحته�ا الوطني�ة فوق كل
المصالح السياس�ية والفئوية ،نفاجأ ب�أن ما يحدث على
المس�رح هو عكس ذلك تماماً ،وكأن الحكاية السليمانية
عن صراع عدد من النساء على ا ّدعاء أمومة الصبي تتجلى
سياس�ياً ،وإذا اس�تمر الح�ال على ما هو علي�ه فمن حق
المصريين العاديين أو من يسمون حزب الكنبة أن يقولوا
إن الصبي ليس ابن�اً ألية واحدة من األمهات الم ّدعيات!ما
يخس�ر يومياً وعلى م�دار اللحظة هو مص�ر ،فاالقتصاد
ي�زداد اختناق�اً والبطالة تتفاقم والعش�وائيات تتمدد من
العمران إلى الثقافة والحراك السياسي.لقد ثار المصريون

ضد االستبداد واحتكار الس�لطة وتوريثها من اجل شعار
ثالث�ي األبعاد ه�و :الكرامة والحري�ة والرغيف .وحين ال
يتحقق لهم ذلك ،فإن سؤال الثورة يصبح على سجال ،ألن
الشعوب ال تستبدل في ثوراتها اسماً باسم وشكالً
من أش�كال التوريث بش�كل آخر.إن حرصنا
قومي وإنس�اني على س�المة مصر وإدامة
مكانته�ا هو ما يش�عرنا بالف�زع من أيامها
القادمة ،والثورة رغم وهجها ورومانسيتها
ال ب�د أن تنتهي إلى دولة ،ألن الش�عوب ال تقيّم
في نشيد ،أو شعار أو حتى ميدان.الحكاية إذن
ابعد من إعالن دس�توري ،واالستفتاء على هذا
اإلع�الن ،فثم�ة طريقتان في تصور مس�تقبل
البالد ،هما على طرفي نقيض ،وان لم تستكمل
الديمقراطي�ة نصابها فإن الس�لم األهلي كله في
خطر !.

فيلم مرصي طويل !

إعدام
باملقلوب

�شباح الر�شام

حك�م اإلعدام يصدر بحق م�ن ارتكب جريمة ضم�ن مادة تكون
عقوبته�ا اإلع�دام ،وال توج�د جريمة افضع وأبش�ع من جريمة
اإلرهاب ،الذي أينما ح�ل ،حل الدمار والخراب ألنه يحرق الحرث
والنسل .
الم�ادة " "4إرهاب والت�ي عقوبتها اإلعدام بح�ق من يرتكب أي
عم�ل إرهاب�ي ،الن العمليات اإلرهابي�ة فتك�ت بالعراقيين ،ولو
كانت هناك أكثر من عقوبة اإلعدام سيكون قليال بحقهم ،الن ما
ج�رى للعراق والعراقيين لم نر له مثي�ال ،على كل حال إننا نفرح
عندما نسمع أن هذه المحكمة أو تلك أصدرت حكما على إرهابي
باإلعدام ،لكننا نتألم عندما تتوقف اإلجراءات التنفيذية.
ونح�ن نتابع األخبار نس�مع ب�أن الكثير من ه�ؤالء االرهابيين
المحكومي�ن باإلع�دام ،ولم ينف�ذ بحقهم الحكم وم�ا أكثرهم ،
فه�م معززون مكرم�ون ولديهم من يدافع عنهم من سياس�يين
ودفاع حقوق اإلرهاب اقصد "حقوق اإلنسان" وبعض منظمات
المجتم�ع المدن�ي وكل م�ن يريد الش�هرة اصبح بوق�ا لإلرهاب
منطلقين من باب خالف تعرف.
اإلعدام هو العالج الوحيد الستئصال الجرثومة السرطانية ،وكلما
تأخر االس�تئصال كلما زاد الخطر على الجسد العراقي ،واإلعدام
هو الطريقة المثلى لوقاية الجس�د من الجرثومة الخطيرة فلكل
جريمة قصاص ش�رعته الكتب السماوية فقد جاء في كتابه جل
وعال "ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب" ،وحتى القوانين
الوضعية التي ش�رعها االنس�ان في عراق الحضارات مثل قانون
أور نمو وقانون حمورابي ،العين بالعين والس�ن بالس�ن ،وهذه
القوانين لو طبقت تقضي على الجريمة ويعم األمن السالم .
وفي حال�ة عدم تنفيذ القصاص واألح�كام الصادرة بحق القتلة
االرهابيين سينقلب القصاص وينفذ بحق المخلصين والكفوءين،
وس�وف يقتل الذين القوا القبض عل�ى االرهابي ويقتل القاضي
ال�ذي اص�در الحكم الع�ادل وكل من وقف وقفة ش�جاعة بوجه
اإلرهاب الذي دمر البلد وشعبه ،وكم من قوة امنية القت القبض
على االرهابيي�ن وتمت تصفيتها ،وكم من قاض تم اغتياله ألنه
اص�در حكما عادال ،ه�ؤالء الذين صدرت اح�كام اإلعدام بحقهم
مطمئني�ن بس�بب ع�دم تنفيذ االع�دام بحقه�م ،فه�م يودعون
بالسجون ثم يطلق سراحهم اقصد يتم تهريبهم بصورة
او بأخ�رى وعندم�ا يخرج�ون يك�ون
هدفه�م األول االنتقام م�ن الذين القوا
القبض عليهم والقض�اة الذين أصدروا
أح�كام اإلع�دام بحقهم بمعن�ى "إعدام
الذين حاربوا اإلرهاب".
ع�دم القص�اص ينم�ي ويش�جع االره�اب
ويفش�ي الجرائم االخرى ،وتجعل االجهزة
االمنية تغ�ض النظر عن االرهابيين ويجعل
القوى االمنية تخش�ى المساس بهم وليس
الق�اء القبض عليه�م ،وحتى لو ت�م القاء
القب�ض يكون اصدار الحكم مخالفا للمادة
التي عقوبتها اإلعدام ،ألنه يعلم عدم تنفيذه
ولو اصدر حكم االعدام سيطبق عليه وليس
عل�ى االرهاب�ي بمعنى ،يك�ون مقلوبا ألنه
ينفذ بحق القاضي وليس بحق اإلرهابي .نتمنى ان نفارق
الواقع المزري ويكون تنفيذ االعدام بحق اإلرهابيين الذي
صدرت بحقه�م احكام اإلعدام ،وتمي�زت وتنتظر التنفيذ
ك�ي ال يطل�ق س�راحهم بصفق�ات سياس�ية او بطريقة
اله�روب ،وفي كلتا الحالتين يكون االعدام بالمقلوب ألنه
سينفذ على القوات االمنية
والقض�اة الذين أصدروا
االع�دام
اح�كام
ويك�ون اإلره�اب
ه�و المنف�ذ وهو
القاضي.

التـغـيـيـــر ..يؤخـــــذ غالبــــ ًا
وبخاص�ة الش�باب المتطل�ع إل�ى الحياة
المدني�ة الديمقراطي�ة العصري�ة.
وبالمناس�بة كان ف�ي عراقن�ا الي�وم قد
بادرت ق�وى التي�ار الديمقراطية ،وقوى
وطنية أخرى بالتظاهر في ساحة التحرير
ف�ي بغ�داد ،وكان نب�راس ذل�ك التظاهر
"شباب  25شباط".
وعندم�ا ًقمع وتجلى ذل�ك باعتقال أربعة
م�ن ش�باب قيادت�ه من قب�ل الس�لطات
الحكومي�ة ،ب�ل واغتي�ل واح�د م�ن ابرز
قادته الصحافي " هادي المهدي" توارت
لألسف الش�ديد الحركة المنادية بالتغيير
عن مكانها المناس�ب ،أي الشارع والعمل
الميدان�ي ،وغدت تلوّح ع�ن ُبعد من خالل
التصريح�ات والبيانات

علي عرم�ش �شوكت
مفارقة مدهش�ة ،إذا م�ا أردنا ان نوصف
الوضع السياس�ي العراقي على رواق كما
يقال .وخلصنا بأن�ه يعيش في أزمة ،فأن
هذا االعتبار قد أمسى ليس مناسباً ،لكون
الس�قف االفتراضي لمثل ه�ذه الحالة قد
مضى بع�د أن تجاوز الخط�وط الحرجة،
واس�تمر تناس�ل األزمات وانتشارها في
كاف�ة مناحي الحي�اة ،وما يده�ش أكثر.
هو لم يلمس ما يلوح في األفق حتى ش�م
رائحة دخان ينبئ بانفجار تغيير مفترض،
كنتيج�ة حتمي�ة لتراكم�ات مفاعي�ل ما
س�ميت باألزمة ،وال حتى غبار الخالفات
المث�ارة يدفع بتأثيره نح�و التغيير ،إذ انه
س�رعان ما ينقشع عندما تتوافق مصالح
الكت�ل المتصارع�ة ،ويت�م التغاض�ي عن
دالئل الفس�اد وع�ن قرائن وملموس�يات
الفشل ،التي س�بق وان لوح بها كمبرزات
جرمي�ة ُتعضد أي ق�رار حك�م أو عقوبة
قانونية.
إن الباحثي�ن ع�ن التغيي�ر ف�ي الوض�ع
السياس�ي العراق�ي يص ّدع�ون رؤوس
المواطني�ن بس�يل كالم�ي ،وطروح�ات
مك�ررة ،وادع�اءات غي�ر متالئم�ة م�ع
اس�تحقاقات التغيير،علما ً أنه�م في هذه
األي�ام أكث�ر م�ن ذي قب�ل ق�ادرون على
االغت�راف م�ن مختلف الجوان�ب باألمثلة
وبالمعطي�ات الملموس�ة لح�راك التغيير
الجاري في جوارنا اإلقليمي ،وبالقرب من

مضاجع سياس�يينا ،الذين يأتي بالنس�ق
األول منهم أولئك الس�اعون إل�ى التغيير،
ال�ذي الب�د م�ن أن "يؤخ�ذ غالب�ا " ،كما
حصل فيما يس�مى ب�� "الربي�ع العربي"
ومن نافلة القول في هذا الحين وليس في
غيره ،أن ما يمأل قلوبنا سروراً ،هو نزول
الجماهير المصرية والتونس�ية المناضلة
س�لميا ً إلى ميادي�ن الص�راع مدافعة عن
الحرية والحق�وق والعدال�ة االجتماعية،
الت�ي تعرضت إلى عملي�ة قرصنة من قبل
القوى الظالمية الملثمة بالدين.
وبودنا القول :من الس�هولة بمكان تدفق

س�يول بشرية
جارف�ة إل�ى
الشوارع ،إذا ما
أحس�ن اختي�ار
الهدف والوسيلة
ا لنضا لي�ة
ا لش�جا عة .
م�ن
بمعن�ى
المعاني التالمس
مع هموم الناس
ا لمهضو م�ة ،

التي تعتبره�ا القوى الحاكم�ة المهيمنة
عب�ارة ع�ن عمل�ة مضروب�ة غي�ر قابلة
للتصريف وغير عابئة بها.
ولألهمية هنا اإلش�ارة أن ال يقتصر سبب
تراجع حرك�ة التظاه�رات الميدانية على
قمع الس�لطات ،إنما على انكماش ثورية
قيادات القوى السياس�ية المناضلة ،التي
غدت هي األخرى ال تجد لها مكانا ً مناسبا ً
س�وى في مكاتبها الخاصة ،أو في أحسن
األحوال على صفحات جرائد شح قراؤها،
وكانت بذلك قد ارتكبت خطيئة سياس�ية
جارحة لتأريخه�ا الناصع ،وذلك بمغادرة
ميدانه�ا الحقيق�ي المتمث�ل بس�احات
النضال التي طالما سجلت عليها صفحات
المعارك الوطني�ة المش�هودة ،ابتدا ًء من
إ ضر ا ب�ا ت

عم�ال موان�ئ البص�رة ف�ي أواخ�ر
العشرينيات من القرن العشرين  ،ومروراً،
بوثب�ة كان�ون  ،1948وانتفاضة تش�رين
 ، 1952ومظاه�رات  1956ض�د العدوان
الثالث�ي عل�ى الش�قيقة مص�ر ،وتتويجا ً
بالمظاه�رات المؤي�دة لث�ورة  14تم�وز
 1958الت�ي أجهض�ت التدخ�ل الخارجي
ضدها .وال ننسى انتفاضة اذار. 1991
وم�ن الواج�ب الوطن�ي أن نتس�اءل ،أين
تلك القيادات الميدانية الباس�لة ،الم تخلف
أبن�اء ميامي�ن له�ا ؟ ،او ف�ي ق�ل تقدي�ر
أحف�اد مازالوا يغذون الس�ير ف�ي ركاب
تح�ت رايات أحزابه�ا الوطني�ة المجيدة،
الت�ي لم ولن تكل ع�ن الكفاح الوطني في
س�بيل حرية الوطن وسعادة أبنائه ،سيما
وان�ه يتعرض اليوم ألبش�ع صور التدمير
والنهب المنظم.

 14ريا�ضة
العدد ( )400الثالثاء  11كانون االول 2012
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االحصاءات "هدف بهدف"  ..كيف نجح ميسي في تحطيم األساطير؟!

المستقبل العراقي /متابعة

 15أيلول /سبتمرب ..املنافس :خيتايف ،هدفان
 19أيل�ول /س�بتمرب(..دوري أبط�ال أوروب�ا)..
املنافس :سبارتاك موسكو ،هدفان
 22أيلول /سبتمرب ..املنافس :غرناطة ،لم يسجل
 29أيلول /سبتمرب ..املنافس :إشبيلية ،لم يسجل
تحدي رونالدو
مي�يس أم�ام رونال�دو ،املواجه�ة األب�رز يف عالم
ك�رة الق�دم ويف مباريات الكالس�يكو التي تجمع
برش�لونة وري�ال مدري�د ،وخالل أكتوب�ر املايض
تعادل الالعبان بعدما س�جل كل منهما يف ش�باك
الفري�ق اآلخر هدفان خالل س�ادس كالس�يكو يف
العام الحايل.
ونجح مييس يف تسجيل  10أهداف خالل أكتوبر7 ،
مع البارسا 3 ،مع األرجنتن.
 2ترشين األول /أكتوبر( ..دوري أبطال أوروبا)..
الفريق املنافس :بنفيكا ،لم يسجل
 7ترشي�ن األول /أكتوبر ..املناف�س :ريال مدريد،
هدفان
 13ترشين األول /أكتوبر( ..األرجنتن) ..املنافس:
أوروجواي ،هدفان
 17ترشين االول /أكتوبر( ..األرجنتن) ..املنافس:
هدف واحد
 20ترشي�ن االول /أكتوبر ..املناف�س :ديبورتيفو
الكورونا 3 ،أهداف
 23ترشين األول /أكتوبر( ..دوري أبطال أوروبا)..
املنافس :سلتيك ،لم يسجل
 27ترشي�ن االول /أكتوب�ر ..املناف�س :فاليكانو،
هدفان

 25دقيقة فقط احتاجه�ا األرجنتيني ليونيل مييس
مهاجم برشلونة اإلسباني أمام ريال بيتيس لكتابة
اس�مه مجد ًدا عىل رأس قائمة أبرز العبي العالم عرب
التاريخ ،بعدما رفع رصيده من األهداف خالل العام
الحايل إىل ً 86
هدفا متخط ًيا األس�طورة األملاني جريد
ً
هدفا عام .1972
مولر الذي سجل 85
مييس ،الفائز بجائزة أفض�ل العب يف العالم األعوام
الثالث�ة املاضية ،واص�ل أداءه الفريد مع برش�لونة
أم�ام ييتيس رغ�م اإلصابة الت�ي تعرض له�ا أمام
بنفي�كا األربعاء يف دوري أبط�ال أوروبا وتوارد أنباء
عن احتم�ال غيابه ع�ن مباراة األح�د أمام خامس
الليغ�ا ،وس�جل ه�ديف فريق�ه ليمنحه ث�الث نقاط
رفعت رصيده إىل  43نقطة يف صدارة الرتتيب بفارق
 6نق�اط كامل�ة ع�ن أتليتكو مدريد صاح�ب املركز
الثاني و 11نقطة عن ريال مدريد الثالث.
"يوروس�بورت عربية" ..يرصد مشوار مييس،هدف
تل�و هدف ،من�ذ انطالقة العام الح�ايل وحتى تمكن
الربغ�وث األرجنتين�ي م�ن تحطيم رقم األس�طورة
مولر.

ُ
أول الغيث

 7أه�داف ..نجح مييس يف تس�جيلها خالل الش�هر
االفتتاحي لع�ام  ..2012وخاض الالعب األرجنتيني
مع البارس�ا  8مباريات يف كانون ثاني  /يناير 4 ،يف
الدوري ومثلها يف الكأس ،وجاءت أهدافه السبعة يف
 3مباريات فقط.
 4كان�ون ثاني /يناير (كأس إس�بانيا) ..املنافس: :
أوساسونا ،هدفان.
 8كان�ون ثان�ي /يناي�ر  ..املنافس :إس�بانيول ،لم
يسجل
 12كان�ون ثاني /يناير( ..كأس إس�بانيا) املنافس:
أوساسونا ،لم يسجل
 15كان�ون ثان�ي /يناي�ر ..املنافس :ري�ال بيتيس،
هدفان
 18كان�ون ثاني /يناير (كأس إس�بانيا) ..املنافس:
ريال مدريد ،لم يسجل
 22كانون ثاني /يناير ..املنافس /ملقا 3 ،أهداف
 25كان�ون ثاني /يناير (كأس إس�بانيا) ..املنافس:
ريال مدريد ،لم يسجل
 28كان�ون ثان�ي /يناي�ر ..املناف�س :فياري�ال ،لم
يسجل

بداية النهضة !

رسي ًع�ا ،ارتفعت معدالت مي�يس التهديفية ،وخالل
ش�هر ش�باط /فرباي�ر تمكن الع�ب برش�لونة من
تس�جيل  10أهداف 7 ،مع البارس�ا ،و 3مع منتخب
بالده.
 1ش�باط  /فرباي�ر(..كأس إس�بانيا) ..املناف�س:
فياريال ،لم يسجل
 4ش�باط  /فرباير..املنافس :ريال سوسيداد ،هدف
واحد
 8ش�باط  /فرباي�ر( ..كأس إس�بانيا) املناف�س:
فالنسيا ،لم يسجل
 11شباط  /فرباير..املنافس :أوساسونا ،لم يسجل
 14شباط  /فرباير( ..دوري أبطال أوروبا) املنافس:
باير ليفركوزن ،هدف واحد

ميسي األب!

 19شباط  /فرباير ..املنافس :فالنسيا 4 ،أهداف
 26شباط  /فرباير ..املنافس :أتليتكو مدريد ،هدف
واحد
 29ش�باط  /فرباي�ر( ..م�ع األرجنت�ن) املناف�س:
سويرسا 3 ،أهداف

إعصار تهديفي

أكثر شهر أمطر فيه مييس شباك منافسيه باألهداف
كان آذار /م�ارسً 13 ..
هدف�ا حمل�ت توقيع أفضل
العب يف العالم ،س�جلها خالل  6مباريات من أصل 7
شارك فيها خالل هذا الشهر.
واس�تهل الربغوث هذا الش�هر بمبارات�ه األبرز هذا
العام والتي ش�هدت تسجيله  5أهداف يف شباك باير
ليفركوزن األملاني يف دوري أبطال أوروبا.
 7آذار /م�ارس( ..دوري أبط�ال أوروبا) ..املنافس:
ليفركوزن 5 ،أهداف
 11آذار /م�ارس ..املناف�س :راس�ينغ س�انتاندير،
هدفان
 17آذار /مارس ..املنافس :إشبيلية ،هدف واحد
 20آذار /مارس ..املنافس :غرناطة 3 ،أهداف
 24آذار /م�ارس ..املناف�س :ريال ماي�وركا ،هدف
واحد
 28آذار /م�ارس(..دوري أبطال أوروبا) ..املنافس:
ميالن اإليطايل ،لم يسجل
 31آذار /م�ارس ..املناف�س :أتليت�ك بلب�او ،ه�دف
واحد

تشيلسي يعاند

استعصت شباك بيرت تشيك حارس مرميس تشيليس
اإلنكليزي عىل مييس ،إذ أخفق الالعب األرجنتيني يف
ه ّزه�ا خالل مبارات�ن أمام البل�وز يف نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا.
وسجل مييس  9أهداف خالل شهر إبريل 2 ،يف دوري
األبطال ،و 7يف الليغا.
 3نيسان /إبريل( ..دوري أبطال أوروبا) ..املنافس:
ميالن اإليطايل ،هدفان
 7نيسان /إبريل ..املنافس :ريال سارجوزا ،هدفان
 10نيسان /إبريل ..املنافس :خيتايف ،هدف واحد
 14نيسان /إبريل ..املنافس :ليفانتي ،هدفان
 18نيسان /إبريل( ..دوري أبطال أوروبا) ..املنافس:
تشيليس ،لم يسجل
 21نيس�ان /إبري�ل ..املناف�س :ري�ال مدري�د ،ل�م
يسجل
 24نيسان /إبريل( ..دوري أبطال أوروبا) ..املنافس:
تشيليس ،لم يسجل
 29نيسان /إبريل ..املنافس :رايو فاليكانو ،هدفان

حمادي أحمد يجدد فوز أسود الرافدين على األردن
المستقبل العراقي /متابعة
ج�دد مهاج�م منتخبن�ا الوطن�ي بكرة
القدم حمادي احمد التس�جيل يف شباك
املنتخب االردن�ي ليقود الع�راق للظفر
بأول ث�الث نقاط يف املباراة التي أقيمت
أم�س االثن�ن لحس�اب الجول�ة األوىل
من منافس�ات املجموعة الثالثة ضمن
الدور األوّل من بطولة غرب آسيا لكرة
القدم يف نس�ختها الس�ابعة واملُقامة
حالي�ا ً يف ضياف�ة الكوي�ت وتس�تم ّر
حتى  20كان�ون األوّل الجاري.رشع
منتخبن�ا الوطن�ي املباراة بتش�كيلة
مكون�ة م�ن الح�ارس جالل حس�ن
واحمد ابراهيم وعيل بهجت وسامال
س�عيد وعيل عدنان وس�يف سلمان
وخل�دون ابراهي�م واحم�د ياس�ن
واسامة رش�يد وحمادي احمد وامجد رايض.وأوىل الفرص
التي شهدتها املباراة كانت عراقية يف الدقيقة الثالثة عندما
توغل امج�د رايض من بن الدفاعات االردنية ليجد نفس�ه
أم�ام الحارس االردني عبدالله الزعبي اال انه لعبها ضعيفة
الحض�ان الزعب�ي تبعها بدقيق�ة واحدة بذات الس�يناريو
اال ان الح�ارس أنقذ الكرة وأبعده�ا لركنية.وكاد خليل بن
عطي�ة ان يعل�ن تقدم األردني�ن بكرة رأس�ية اال ان جالل
حس�ن كان لها باملرصاد وعاد امج�د رايض مجددا ً لهوايته
بأضاعة تس�جيل األه�داف عندما تس�لم الك�رة العرضية

املتقنة التي لعبها أس�امة رش�يد اال
ان رايض ع�اود الك�رة ولع�ب الكرة
بس�هولة ألحضان الحارس الزعبي.
ولع�ب حم�زة ال�دردور كرة رأس�ية
وس�ط غي�اب الرقاب�ة الدفاعي�ة من
قب�ل قائد منتخبنا س�امال س�عيد اال
ان جالل حس�ن جدد حض�وره وأبعد
الكرة بأستبس�ال لتنتهي معها دقائق
النص�ف األول م�ن املب�اراة بالتع�ادل
األبيض.وما ان دخل املنتخبان الش�وط
الثان�ي تعرض املرم�ى العراقي لهجمة
مباغتة من خليل بن عطية بكرة رأسية
اال انه�ا أرتطم�ت بالعارض�ة ،وب�دى
نش�امى األردن األفضل يف الدقائق االوىل
بأعتم�اده أكث�ر م�ن أس�لوب للوصول
اىل مرمى جالل حس�ن ومن ك�رة مرتدة
رسيع�ة يف الدقيق�ة الحادي�ة والس�تن أنطل�ق بها
احمد ياس�ن من الجهة اليمنى لعبها عرضية زاحفة لتجد
أق�دام حمادي احم�د الذي أس�كن الكرة الش�باك االردنية
معلنا ً الهدف العراق�ي االول ومطلقا ً العنان ألعالن األفراح
العراقي�ة عىل املدرج�ات الكويتية لريم�ي املنتخب االردني
بكل ثقله بعدها يف ساحة لعب منتخبنا معتمدا ً عىل طريقة
األخرتاق من األطراف والتسديد من خارج منطقة والتي لم
تج�دي نفعا ً حتى صافرة الحك�م معلنة نهاية اللقاء بفوز
عراقي مسرتيح قبيل مواجهة املنتخب السوري الخميس.

زيكو في بغداد لحلحلة االزمة

سعادة وحزن

نجح مييس يف آخر ش�هور املوس�م املايض (– 2011
 )2012يف تخطي األملاني جريد مولر يف عدد االهداف
املسجلة خالل موس�م واحد (وليس عامً ا واح ًدا) إذ
بلغ ع�دد أه�داف األرجنتيني بعد ثالثيت�ه يف مرمي

انتفاضة أرجنتينية

انتهى املوسمّ ،
لكن مييس أبي أن يمر شهر واحد من
الع�ام دون أن يمارس هوايته يف تمزيق الش�باك 4 ،
ُ
الربغوث خالل ش�هر يونيو  ،هدف
اهداف س�جلها
واح�د أمام اإلك�وادور يف تصفيات املوني�دال ،و 3يف
شباك الربازيل ،لريفع رصيده من االهداف خالل هذا
ً
هدفا.
العام إىل 51
 2حزي�ران /يونيو..املنتخ�ب املناف�س :اإلكوادور،
هدف واحد
 9حزي�ران /يونيو..املنتخ�ب املناف�س :الربازيل3 ،
أهداف.

النجار :الكهرباء سيضيء السلة العراقية
المستقبل العراقي /متابعة
أكد مدرب فريق الكهرباء الس�لوي محم�د النجار أن وقوف الفريق
يف طليعة فرق الس�لة العراقية من خالل تصدره منافسات الدوري
املمتاز يعني اليشء الكثري للفريق ولواقع كرة السلة العراقية
بص�ورة عامة ،مبينا ان النجاح ال�ذي يحققه الفريق لم
ياتي من فراغ بل كانت وراءه جهود كبرية ،فيما أشار
إىل ان الكهرباء سيكون عالمة مضيئة يف تأريخ السلة
العراقية.وق�ال النجار إن "وقوف الفريق يف طليعة
فرق الس�لة العراقية من خالل تصدره منافسات
ال�دوري املمتاز بعد ان حتل الرتتيب الس�ادس يف
املوس�م املن�رم يعن�ي اليشء الكث�ري للفريق
ولواق�ع كرة الس�لة العراقية بص�ورة عامة"،
مبين�ا أن "النجاح الذي حققه الفريق لم ياتي
من فراغ اطالقا بل جاء بعد جهود كبرية بذلت
ومتابعة ادارية ودعم من ادارة النادي ووزارة
الكهرب�اء فضال عىل التدري�ب الصحيح الذي
اتس�م باالندفاع العايل لالعبن والتوق الشديد
لالرتق�اء بس�لة الكهرباء".وتاب�ع النجار أن
"الفري�ق اس�تعد بصورة جيدة قب�ل انطالق
منافس�ات ال�دوري عرب معس�كرات داخلية
وخارجي�ة فضال ع�ىل اس�تقطابه لعنارص
س�لوية ممي�زة والعب�ن محرتف�ن وكان
الهدف الرئيس هو أن يظهر الفريق بش�كل
مغاير عن مواسمه السابقة".

الجودو ثاني ًا في غرب آسيا

المستقبل العراقي /متابعة

أك�د اتحاد الكرة ،االثنن ،أن مدرب املنتخب الوطني زيكو س�يحرض
إىل بغ�داد بطلب م�ن اتحاد الكرة لتس�وية الخالف م�ع اتحاد الكرة
وإنه�اء األزمة ب�ن الطرفن ،مبينا أن الصيغ�ة النهائية لعمل زيكو
ومساعديه مع املنتخب الوطني مرهونة بما تسفر عنه املفاوضات،
فيما أش�ار إىل أن موقف زيكو من املنتخ�ب الوطني يف بطولة غربي
آس�يا مرتبط بما يطرحه زيكو.وقال عضو االتح�اد نعيم صدام إن
"اتح�اد الكرة أرس�ل طلبا للمدرب زيكو يق�ي بحضوره إىل بغداد
بغية التفاوض من أجل إنهاء األزمة وتسوية الخالف بنه وبن اتحاد
الكرة" ،مبينا أن "االتحاد تفاوض مع املدرب املس�اعد سانتانا الذي
جاء مبعوثا من زيكو بش�أن تداعيات ترك زيكو ملهمته مع املنتخب
الوطن�ي وبقيت األم�ور معلقة حتى مج�يء زيكو".وأضاف صدام
أن "الصيغ�ة النهائي�ة لعمل زيكو م�ع املنتخب الوطن�ي مرتبطة
بما ستس�فر عنه املفاوضات بن الطرف�ن التي من املؤمل إجراؤها
يف ح�ال وص�ول زيكو إىل بغداد" ،مش�ريا إىل أن "موقف زيكو م�ن املنتخب الوطني
وإمكانية قيادته يف بطولة غربي آس�يا فضال عىل قضية عقود املدربن املس�اعدين
مرهون�ة بوصول زيكو وما س�يطرحه خ�الل املفاوضات".وكان املدرب املس�اعد
للمنتخب الوطني س�انتانا وصل غىل بغداد السبت ،بغية التفاوض مع اتحاد الكرة
لبح�ث ازمة زيكو يف الوقت الذي وصلت فيه ش�كو ى االتح�اد ضد زيكو إىل االتحد
الدويل (فيفا).يذكر ان زيكو اعلن بصورة مفاجئة عىل موقعه الخاص تركه مهمة
قيادت�ه املنتخ�ب الوطني بداعي وج�ود خروق يف فقرات العقد امل�ربم بن الطرفن
تتعلق بمس�تحقاته املالية وفصل عقدي املدربن املس�اعدين عن عقده الرئيس.

ملق�ا ً 68
ً
متفوقا عىل مول�ر بهدف وحيد ،ولم
هدفا
يكن املوس�م انتهى بعد بل كانت تفصل البارسا عن
نهايته  3مباريات حينها.
الس�عادة بتخط�ي مول�ر ل�م تكتم�ل إذ أن الفريق
الكتالوني فشل يف االحتفاظ بلقب الدوري اإلسباني
الذي ذه�ب ملصلحة الغريم ري�ال مدريد ليضاف إىل
م�رارة الخروج من نصف نهائي دوري األبطال أمام
تش�يليس ،وتمكن مييس من تس�جيل  8أهداف يف 3
مباريات.
املنافس :ملقا ،ثالثة أهداف
 5أيار /مايو ..املنافس :إسبانيول 4 ،أهداف
 12أيار /مايو ..املنافس :ريال بيتيس ،لم يسجل
 25أي�ار /مايو( ..كأس إس�بانيا) ..املنافس :أتليتك
بلباو ،هدف واحد

أح�رز منتخب العراق بالجودو املركز الثاني
يف بطولة غرب اسيا التي اقيمت منافساتها يف مدينة
جونيا اللبنانية بمش�اركة س�ت دول تنضوي تحت
لواء اتحاد غرب اس�يا الذي يرتأس�ه العراقي سمري
املوس�وي رئيس االتح�اد العراقي املرك�زي للجودو
.وقال موفد االتحاد العراقي املركزي للجودو مزهر
كاظم م�ن لبن�ان ان "منتخب العراق اح�رز املركز
الثان�ي يف بطولة غرب اس�يا بعد املنتخب الس�وري

ال�ذي اح�رز لق�ب البطول�ة" ,
مش�ريا اىل ان "العبين�ا كان�وا
االق�رب للف�وز باملرك�ز االول
ل�وال بع�ض الش�كوك بش�أن
عملي�ة تزوير يف صفوف العبي
س�وريا".وأضاف ان "منتخ�ب الع�راق
اح�رز  8ميدالي�ات متنوع�ة حيث احرز
الالعب احمد داود امليدالية الذهبية لوزن
 55كغ�م  ,فيما اضاف زميله س�جاد عبد
الكري�م امليدالية الذهبي�ة يف وزن  66كغم
فيما نال الالعب محس�ن امليدالية الفضية
يف وزن  90كغم وعزز زميله محمود شاكر
امليدالي�ة الفضي�ة االخ�رى يف وزن 90 +
كغم".وأشار كاظم اىل ان "امليداليات االربعة
االخ�رى (الربونزية) فقد حصل عليها كل من
سجاد عبد الكريم ودلباس فاضل ويارس عداي
والالعبة نورهان صفاء " ,مؤكدا ان "س�ت دول
ش�اركت يف منافسات البطولة هي كل من العراق
وسوريا وفلس�طن واليمن ولبنان واالردن يف حن
غاب�ت ايران بس�بب العقوبة املفروض�ة عليها من
االتحاد الدويل للعبة يف وقت س�ابق كما غابت دول
الخليج االربع وهي :الكويت والس�عودية وقطر
واالمارات بسبب مخاوف أمنية".

عودة إلى التألق

بدأ املوس�م الجديد ،رحل جوزي�ب غوارديوال عن
ّ
وحل مكانه مس�اعده تيت�و فيالنوفا،
برش�لونة
التح�دي أمام مييس والبارس�ا كب�ري بعدما ذهب
لقب الليغا املوس�م امل�ايض إىل ريال مدريد ..تمكن
مييس من استعادة ذاكرة التهديف التي توقفت يف
يوليو للراحة ،وس�جل  7أهداف 6 ،مع برش�لونة،
وهدف مع األرجنتن.
 15آب /أغس�طس( ..مع األرجنت�ن) ..املنافس:
أملانيا ،هدف
 19آب /أغس�طس..املنافس :ري�ال سوس�يداد،
هدفان.
 23آب /أغسطس (كأس السوبر) ..املنافس :ريال
مدريد ،هدف واحد
 26آب /أغسطس..املنافس :أوساسونا ،هدفان
 . 29آب /أغس�طس( .كأس الس�وبر) ..املنافس:
ريال مدريد ،هدف واحد
األسوأ
أقل شهور العام زيارة للشباك كان سبتمرب ،سجل
مييس خالله  5أهداف فقط الغري رغم مش�اركته
يف  7مباريات مع برشلونة واألرجنتن.
 2أيلول /سبتمرب ..املنافس :فالنسيا ،لم يسجل
 8أيل�ول /س�بتمرب( ..األرجنت�ن) ..املناف�س:
بارجواي ،هدف واحد
 12أيلول /سبتمرب( ..األرجنتن) ..املنافس :بريو،
لم يسجل

احتفل مييس مطلع نوفمرب بمولد تياغو ،ابنه األول،
وعرب الالعب األرجنتيني عن سعادته برقصة خاصة
بع�د األهداف ،وتمكن من هز الش�باك  9مرات كلها
مع برشلونة.

سلتا فيغو ،لم يسجل

 7ترشي�ن ثاني /نوفم�رب( ..دوري أبطال أوروبا)..
املنافس :سلتيك ،هدف واحد
 11ترشين ثاني .نوفم�رب ..املنافس :ريال مايوركا،
هدفان
 14ترشي�ن ثاني .نوفم�رب( ..األرجنتن) ..املنافس:
السعودية ،لم يسجل
 17ترشين ثاني /نوفمرب ..املنافس :ريال رسقسطة،
هدفان
 20ترشي�ن ثاني /نوفمرب( ..دوري أبطال أوروبا)..
املنافس :سبارتاك موسكو ،هدفان
 25ترشين ثاني ./املنافس :ليفانتي ،هدفان

ختامه مسك

أخ ً
ريا جاء شهر التتويج ،تمكن مييس ،حتى اآلن ،من
تس�جيل أربعة أهداف يف مباراتي أتليتك بلباو وريال
بيتيس ،بواقع هدفن لكل مباراة لريفع رصيده من
االه�داف هذا العام إىل ً 86
هدفا متخط ًيا جريد مولر،
وبإم�كان الالعب الش�اب االبتعاد أكث�ر عن الهداف
األملاني إذا ما واصل هز الش�باك يف املباريات املتبقية
من العام الحايل.
 1كانون أول ../املنافس :أتليتك بلباو ،هدفان
 9كانون أول ../املنافس :ريال بيتيس ،هدفان

إدارة الطلبة تسمي اشرف خلف ًا
للمستقيل سلمان
المستقبل العراقي /متابعة
س�مت الهيئة االدارية لنادي الطلبة نزار ارشف مدربا لفريقها الكروي خلفا للمدرب
عبد الكريم سلمان الذي قدم استقالته األحد.وقال نائب رئيس الهيئة االدارية لنادي
الطلب�ة محمد الهاش�مي ل�"معرض الك�رة العراقية املصور" إن "االدارة س�مت
امل�درب نزار ارشف لقيادة فريقها الكروي بعد االس�تقالة الت�ي تقدم بها املدرب
عب�د الكريم س�لمان بعد خس�ارة الفريق امام ال�زوراء أمس ب�دوري النخبة".
وأض�اف ان املدرب نزار ارشف "س�يقود عر اليوم الوح�دة التدريبية للفريق
استعدادا ملبارياته املقبلة يف املسابقة" ،مبينا ان املدرب "قرر اإلبقاء عىل املالك
التدريبي املس�اعد املكون من عب�د الوهاب ابو الهيل وحبي�ب جعفر".واعرب
الهاش�مي ع�ن أمله "الكب�ري يف ان ينجح امل�درب ن�زار ارشف يف إيقاف نزيف
النق�اط وإعادة الفري�ق اىل صورت�ه الطبيعية" ،مقدما ش�كره للمدرب عبد
الكريم س�لمان "الذي حاول فعل اليشء الكثري من اج�ل اعادة الفريق لكنها
كرة القدم".يذكر ان فريق الطلبة كان قد تلقى امس هزيمته الخامس�ة من
اصل س�بع مباريات خاضها يف دوري نخب�ة مقابل تعادل واحد وفوز واحد،
فيم�ا تع�د إدارة الطلبة االوىل يف تس�مية ثالثة مدربن ه�م كريم خلف وعبد
الكريم س�لمان ونزار ارشف.ويحتل فريق الطلبة الرتتيب السادس عرش من
اصل  18فريقا برصيد اربع نقاط فقط.

عداؤونا ببطولة غرب آسيا
الثانية في اإلمارات

المستقبل العراقي /متابعة

وص�ل وفد منتخ�ب العراق اللع�اب القوى اىل
امارة دبي يف دولة االمارات العربية للمش�اركة
ببطولة غرب اسيا الثانية للرجال والنساء والتي
ستجري خالل الفرتة من ( 12ولغاية  )15من
الشهر الحايل عىل مضمار نادي الضباط .وقال
املنس�ق االعالم�ي لالتح�اد العراق�ي املركزي
اللعاب القوى ميثم الحسني من دولة االمارات
ان " وف�د منتخب العراق اللعاب القوى وصل
ظه�ر ام�س االثن�ن اىل ام�ارة دب�ي يف دولة
االم�ارات العربي�ة للمش�اركة ببطول�ة غرب
اس�يا الثانية للرجال والنس�اء والتي ستجري
خ�الل الفرتة من ( 12ولغاية  )15من الش�هر
الحايل عىل مضمار نادي الضباط " ،مش�ريا
ان " رئيس الوفد العراقي وامن رس اتحاد
الع�اب القوى ع�الء جابر أك�د ان العراق
ح�رض للبطولة م�ن اجل املنافس�ة عىل
املراكز املتقدمة وحصد عدد من االوسمة
تضاف اىل خزان�ة االتحاد العراقي للعبة
وال�ذي س�عى لالرتق�اء بواق�ع عروس
االلع�اب والت�ي جنينا م�ن خاللها ثمار
عملنا خالل السنوات االربعة املاضية حيث
تجاوزت عدد االوس�مة الت�ي حققها العبونا يف

البطوالت الرس�مية 113وس�اما متنوع�ا وهذا ما
يضيف لنا مس�ؤولية مضاعفة يف املنافسة يف هذه
البطول�ة س�يما وانها س�تكون ختام منافس�ات
العام الح�ايل ونريدها بطعم املسك".وأش�ار جابر
اىل ان " البطولة تش�هد مشاركة واسعة وستشهد
منافس�ة محمومة بسبب مش�اركة ابطال اللعبة
يف دول غرب اس�يا وبالت�ايل هذا يؤك�د ان الجميع
ق�ادم للمنافس�ة خصوص�ا وان البطول�ة جاءت
بتوقي�ت يناس�ب مش�اركة جمي�ع الالعبن كون
منه�اج البط�والت العاملي�ة انته�ى وبالت�ايل اغلب
االبط�ال يس�عون الثب�ات ال�ذات من خ�الل هذه
البطول�ة ".وأكد ان " الع�راق يريد اثبات الذات من
خالل هذه البطولة س�يما وان البطولة االوىل التي
اقيمت يف حلب عام  2010اس�تطاع منتخبنا حصد
سبعة اوس�مة متنوعة وبالتايل نريد ان نثبت لدول
غرب اس�يا تطور العمل خ�الل العامن املنرمن
م�ن خالل النتائج " .وتاب�ع قائالً ان " ثقتنا عالية
بابطالن�ا باملنافس�ة ع�ىل املراك�ز االوىل برغم قوة
املنافسن وزخم املش�اركة اال ان العراق يبقى من
الدول املنافس�ة عىل جدول االوسمة " .مؤكدا ان "
صباح اليوم سيشهد انعقاد املؤتمر الفني للبطولة
لوضع منهاجها وتثبيت ارقام املش�اركن بحضور
مدربي واداريي املنتخبات املشاركة.
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ت�سايل

رفضت اهلدايا
للتنازل عن الطالق !!

رفضت زوج�ة يف املدينة املنورة
جمي�ع الهدايا واملبال�غ املادية التي
قدمها زوجه�ا نظري قبولها الصلح
وتنازلها عن طل�ب الطالق والعودة
مع�ه إىل املنزل ،واش�رتطت عليه يف
مقر لجنة الصل�ح بمحكمة املدينة
املنورة أن يلتزم بكفالة يتيمني مدى
الحي�اة فق�ط ،وذلك ك�رط وحيد
وأساس لقبولها الرجوع إىل زوجها
وبيته�ا .وقالت الزوج�ة “ال أرغب
يف املال أو خالف�ه ،ولكن أرجو منك
كفالة يتيم�ني” ،فوافق الزوج دون
تردد مندهش�ا من موق�ف زوجته،
وفق�ا لصحيفة “عكاظ” .وس�ألها
زوجها بعد ذلك عن سبب اختيارها

احلمل

تبدو الي�وم فرحا و مبتهجا
يف العمل بسبب النتائج الرائعة
التى حققته�ا عاطفيا:تحاول
أن تجه�ز مفاج�أة س�ارة
للحبيب.

أطول فستان زفاف يف الصني

متاهة

عطر برائحة البيتزا
يف خط�وة طريف�ة
أصدرت سلس�لة مطاعم
بيت�زا ه�ت الكندية 110
زجاج�ات م�ن عط�ر
برائحة منتجاتها .وذكرت
صحيف�ة فانكوف�ر صن
الكندية أن سلس�لة بيتزا
ه�ت أج�رت مب�اراة عىل
موقع التواصل االجتماعي
فيس�بوك إليجاد تسمية
لعط�ر وهم�ي تك�ون

لقطة من
الزمن اجلميل

رائحته ش�بيهة بالرائحة
الت�ي تنبع�ث م�ن علب�ة
بيت�زا من صنعه�ا عندما
تك�ون العلب�ة مفتوحة.
وادع�ت األجوب�ة الت�ي
حصل�ت عليها السلس�لة
من الفيس�بوك إىل إطالق
 110زجاجات من العطر
أرسلتها إىل معجبيها عىل
موقع التواصل املذكور.

جامع احليدر خانة
يف عام 1958

 21ابريل –  21مايو

الثور

ال تق�م الي�وم بأي�ة مجازفات
لس�ت متأكد من نتائجها عليك أن
تكون أكث�ر حذرا عاطفيا:عليك أن
تكون عىل قدر من املسؤولية تجاه
العقود التى قطعتها للحبيب.

 22مايو 22 -يونيو

تتحم�ل الي�وم مس�ؤوليات
عم�ل جديدة عليك أن تكون كفؤ
لها عاطفيا:ال تترصف بعدوانية
تجاه الحبيب و كن أكثر هدوءا

الكثري من األمور التى تتطور
يف مج�ال عمل�ك الي�وم نح�و
األفضل

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

مفاجأة مادية سارة تصادفك
الي�وم وترف�ع م�ن معنويات�ك
عاطفي�ا:ال تهرب من مش�اكلك
م�ع الحبي�ب وج�د له�ا الح�ل
املناسب

من األفضل أن ال تعقد األمور
أكثر يف العمل و عليك أن تس�اير
الوضع هذه الفرتة

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

مهنيا:تعمل عىل مروع هام
هذه الفرتة ق�د تجني من ورائه
الكثري من األرباح عاطفيا:تقابل
اليوم شخص تش�عر باإلنجذاب
تجاهه من اللحظة

طموح�ك أكرب مم�ا تقوم به
حاليا فل�م ال تبحث ع�ن فرصة
أفضل عاطفيا:الحياة العاطفية
ال تخلو من املش�اكل ولكن عليك
أن تتعلم كيف تتعامل معها

اجلوزاء

تشري دراسة علمية إىل أن أسلوبا جديدا وبسيطا
يس�تغرق  10دقائق فقط قد ي�ؤدي إىل تقليل التوتر
عند اإلنس�ان ،مم�ا يس�هل الخلود إىل ن�وم عميق،
وتدع�و الدراس�ة إىل الرتكيز الذهني قب�ل النوم عىل
مكان ه�ادئ ومريح ،مثل األمواج عىل الش�واطئ،
أو بحرية هادئة تحيطها األشجار العالية ،والتنفس
بب�طء وبص�ورة عميق�ة .ويق�ول الدكت�ور آرن
إلياس�ون مستش�ار األبح�اث مع م�روع صحة
القلب التكاملية ،وهو برنامج يهدف لتعزيز الصحة
والحد من املخاطر القلبية ،تعتمد هذه الوسيلة عىل
األعمال السابقة التي تؤكد عىل أن التوتر يؤثر سلبا
يف النوم .وتؤكد الدراس�ة ان هذا األس�لوب يقلل من
الوقت الذي يستغرقه الشخص حتى يخلد اىل النوم،
ّ
ويحسن من جودة النوم ويقلل من اإلجهاد .ووفقا
للمركز الوطني األمريكي ألبحاث اضطرابات النوم،
ف�ان  30اىل  40باملئة من البالغني يعانون من بعض

االأ�سد

امليزان

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

بإرادت�ك تس�تطيع أن
تحق�ق النج�اح ال�ذى تحل�م به
و لك�ن علي�ك أن تتح�ىل بالصرب
عاطفيا:الحبي�ب ال يطيق فراقك
فال تبعده عنك بترصفاتك

ال�سرطان

العذراء

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

الكث�ري م�ن اإلنفراج�ات التى
تحدث اليوم وتحل الكثري من األمور
التى كانت عالقة عاطفيا:إن كنت
ترى الوقت مناسب فال ترتدد يف أن
ترتبط بمن تحب

 - 1936مل�ك اململك�ة املتح�دة
إدوارد الثام�ن يتن�ازل ع�ن العرش
ليت�زوج م�ن األمريكي�ة والي�س
سمبسون.
 - 1941أملاني�ا وإيطاليا تعلنان
الح�رب ع�ىل الوالي�ات املتح�دة يف
الحرب العاملية الثانية.
 - 1947إنش�اء منظم�ة
اليونيسيف العاملية لرعاية األطفال.
 - 1948ص�دور ق�رار مجل�س
األم�ن رق�م  194والق�ايض بتدويل
مدينة القدس .
الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة تق�رر
اعتبار القدس عاصمة إلرسائيل.
صدور قرار من الجمعية العامة
لألم�م املتح�دة تضمن إنش�اء لجنة
التوفيق الدولية للفلسطينيني.
 - 1957ص�دور ق�رار من األمم
املتح�دة ينص عىل حق الش�عوب يف
تقرير مصريها.
 - 1960مظاه�رات يف الجزائ�ر
ضد االحتالل الفرنيس.
 - 1964ت�ي جيف�ارا يتح�دث

أم�ام الجمعي�ة العام�ة لألم�م
املتحدة يف نيويورك.
 - 1967ج�ورج حب�ش يعل�ن
تأس�يس الجبه�ة الش�عبية لتحرير
فلسطني.
 - 1972هبوط رواد املركبة أبولو
 17عىل سطح القمر.
 - 1974لجنة تصفية االستعمار
يف األم�م املتح�دة تحي�ل قضي�ة
الصحراء الغربي�ة إىل محكمة العدل
الدولية.
 - 1981الجمعي�ة العام�ة لألمم
املتح�دة تختار الدبلوم�ايس البريويف
خافيري بريي�ز دي كويالر ً
أمينا عامً ا
لألمم املتحدة ،عىل أن يتس�لم مهامه
يف  1يناير .1982
املالكم العامل�ي محمد عيل كالي
يلع�ب آخ�ر مباريات�ه ث�م يعت�زل
املالكمة.
 - 1994رئي�س روس�يا بوريس
يلتس�ن يص�در أوام�ره للق�وات
الروس�ية بالتوج�ه نحو الشيش�ان
فيم�ا ع�رف بالح�رب الشيش�انية
األوىل.

 ١٠دقائق للقضاء عىل االوراق

Apago PDF Enhancer
 22يونيو 23 -يوليو

يف مثل هذا اليو م
11
كانون االول

س�عادة ع�روس صيني�ة،
ج�اءت مزدوج�ة ،فإضافة إىل
زواجه�ا من صديقها بعد 520
يوما ً ع�ىل العالقة التي جمعت
بينهم�ا ،ارتدت أطول فس�تان
زفاف يف الصني بلغ طوله 520
مرتاً.
وقد تعمدت العروس تصميم
ه�ذا الفس�تان العتقادها بأن
الحظ سريافقها طوال حياتها
الزوجي�ة ،نظ�را ً للقواس�م
املش�رتكة بني عدد أيام العالقة
وطول الفستان.

هذا الرط ،رغم استعداده لتقديم
أي مبال�غ مالي�ة أو هداي�ا تطلبها
من أجل إنه�اء الخالف وعودتها إىل
بيته�ا وأوالده�ا ،فأجابت�ه الزوجة
“أرغ�ب يف أن نب�دأ حياتنا من جديد
بعم�ل صال�ح ،يك�ون في�ه الخ�ري
لن�ا وألبنائنا يف املس�تقبل” .وكانت
الزوج�ة ق�د تقدم�ت بدع�وى إىل
املحكم�ة الرعي�ة طالب�ة الطالق
من زوجها الذي أمضت معه نحو 9
أعوام ،وذلك يف ظ�ل تزايد الخالفات
الشخصية بينهما يف الفرتة األخرية،
األمر ال�ذي دفع الق�ايض إىل إحالة
القضي�ة إىل لجنة الصل�ح يف املدينة
املنورة إلنهاء الخالف.

حظك اليوم

22مار�س20 -ابريل

www.almustakbalpaper.net

أع�راض األرق ،مث�ل عدم القدرة ع�ىل النوم أو عدم
الق�درة ع�ىل االس�تمرار يف النوم ،فضال ع�ن أن 10
إىل  15باملئ�ة من البالغني يعان�ون من األرق املزمن.
صعوبات يف النوم.

"ركض نيكوالس"
برلني | رويرتز
عداءون يرت�دون ثياب «بابا نويل» ويش�اركون يف
مسابقة تنافس�ية للركض بعنوان «ركض نيكوالس»
يف ميشيندورف ،يف جنوب غربي العاصمة برلني ،أمس
األول.

مذيع يطلب يد ضيفته عىل اهلواء !
فاج�أ مذي�ع أمريك�ي صديقته
بطلب يدها عىل الهواء مبارشة ،بعد
إقناع�ه لها باملج�ىء عىل برنامجه
كضيف�ه للتح�دث ع�ن عمله�ا يف
مجال الصحافة ،بحس�ب صحيفة
"اليوم السابع" املرصية.
وقالت الصحيف�ة إن املذيع بدأ
حديث�ه م�ع صديقت�ه يف الربنامج
بتعريف الجمهور عليها كصحفية
وعىل دورها الهام يف الفرتة األخرية
بن�ر األخب�ار ،ث�م اس�تجمع كل
ش�جاعته وقال مخاطبا ً الجمهور:

لون مع

كلامت متقاطعة

ما ال تعرفوه أيضا ً أن ضيفتي هي
صديقتي ،وأنا عىل وش�ك س�ؤالها
أه�م س�ؤال وجهت�ه ألي ش�خص
يف حيات�ي ،أليس�ا يف ه�ذا الح�وار
لدي س�ؤال واح�د لكي فق�ط :هل
تتزوجينى؟".
وهن�ا ضحكت صديقته وكانت
أجابت�ه بنع�م ليصبح ذل�ك واحدا ً
م�ن أكث�ر ع�روض ال�زواج علنية
ورومانس�ية يف تاري�خ الربام�ج
التليفزيونية.

افقي
 -1بلد يف امريكا الجنوبية
 -2حجر كريم  oوالدي
 - 3صوت الجرس  oمروب شتوي  oاحد االقارب
 -4صفات االنانية  oانثى احد الطيور الليلية مبعثرة
 - 5يعود  oعكس يصحو مبعثرة
 - 6حيوان صحراوي  oدافئ  oحرف نصب
 - 7نصف ذاهبة  oاحرف ابجدية
 -8رئيس رويس  oنعم باالنجليزية
 - 9لونها اصفر ميعثرة  oمتشابهة
 - 10قديس مسيحي سوري

عمودي
 21يناير –  19فرباير

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

:ينتاب�ك الفض�ول الي�وم
لتستكش�ف العدي�د م�ن األمور
الغامضة التى تشعر أنك تجهلها
عاطفيا:عليك أن تحل خالفك مع
من تحب قبل أن يزيد

تنتظ�رك ف�رتة واع�دة مهني�ا
تحقق من خاللها الكثري من النجاح
ال�ذى كنت تحلم ب�ه عاطفيا:عليك
أن تج�د طريق�ة أفض�ل تتفاهم و
تتواصل بها مع الحبيب

 - 1بلد يف اسيا
 - 2للسؤال  oعربية خالدة  oثلثي شاي
 -3يابسة  oاقرأ  oارتوازي
 -4مخرتع الكهرباء مبعثرة  oجمع انتفاخ
 -5نقولها للحمار  oمدينة سورية بالقرب من ادلب مبعثرة
 -6عجوز بالعامية
 -7برية  oثالثة احرف من نثتانس
 -8من اسماء النت  oنصف ابهم  oعملة اليابان
 -9اوقاتنا  oمتشابهة
 -10نصف عاصمة االرجنتني
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الأخيــــرة

العراقـي
المستشار العام
مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

مديــر التحريــر

واثتتتتتتق صتتتتادق

العدد (  ) 400الثالثاء  11كانون االول 2012

صحيفةيومية سياسية مستقلة

دغدغات

ترك  129من أحفاد أحفاده

وفاة أكرب املع ّمرين يف العراق

فتتتقتتتاعتتتتات !

عن  121عام ًا

بغداد /المستقبل العراقي
* حسن العاني

أفاد مصدر يف دائرة الرعاية االجتماعية يف دياىل ،األحد ،بأن معمّرا ً تويف عن
عمر ناهز ال� 121عاما رشق بعقوبة.
وقال املصدر  ،بحس�ب وس�ائل إعالم محلية ،إن «الشيخ املعمَر احمد خلف
اس�مر فارق الحياة ،صباح األح�د ،عن عمر ناهز ال�� 121عاما بعد دخوله يف
غيبوبة منذ نحو عام» ،مبينا أن «أسمر له سبعة أبناء وبنات و 35حفيدا ،فضال
ع�ن  129م�ن أحفاد أحفاده».وأضاف املصدر الذي اش�رتط عدم الكش�ف عن
هويته أن «الش�يخ تولد التاسع من شباط  1891كان وملوعد قريب من دخوله
بالغيبوب�ة يتمتع بذاك�رة قوية وصحة جيدة ومع�ارصا لالحتالل الربيطاني يف
العراق وامللكية وعارص رؤس�اء العراق جميعهم» ،مش�ريا إىل أنه «كان يقيم يف
دار حفي�ده خالد وهو من مواليد  1924وكان يعمل فالحا ويملك اكرب بس�تان
وارض زراعية يف قضاء املقدادية».ويعد احمد خلف اسمر أكرب معمر يف العراق،
حيث لم تشهد البالد وصول رجل لهذا العمر من قبل.

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

مقتتتنيتات عثتمتانيتة للتبتيتع
أنقرةUPI /
عرض�ت بمزاد علن�ي يف مدين�ة اس�طنبول الرتكية
مقتني�ات لس�الطن الدولة العثماني�ة بينها بعض
أختامهم ومجوهرات وأوان ولوحات أثرية
م�ن زم�ن اإلمرباطوري�ة العثمانية
يف الق�رن ال� .19وأف�ادت وكالة
أنباء «األناضول» الرتكية أمس
االثن�ن ،أن املزاد العلني أقيم
بمدين�ة اس�طنبول يف دار
«تش�وكورجوما» ،الت�ي
يع�رض فيه�ا مقتني�ات
تاريخي�ة ،م�ن زم�ن
اإلمرباطوري�ة العثماني�ة
ودول أوروبي�ة ،يف حقب�ة
القرن ال� .19
وأب�رز ه�ذه املقتني�ات،
ك�ؤوس وأوان أثري�ة ،ولوح�ات
رخامي�ة ،ومفروش�ات ،ومجوهرات

تترستل دوريتة العتتتقتال قتطتة !!

وأحجار كريمة ،وبعض معدات الحرف العائدة لسالطن
الدولة العثمانية.وم�ن األعمال املعروضة للبيع يف املزاد،
أختام تعود لسالطن عثمانين ،كختم السلطان محمود
الثان�ي بس�عر  90ألف ل�رية تركي�ة ( 50268دوالراً)،
وختم الخليف�ة مصطفى الثالث بس�عر 15
ألف لرية ( 8378دوالراً) ،وختم الخليفة
محم�ود الثاني بس�عر  9آالف لرية
( 5026دوالراً).

نقار الخشب

لندنUPI /
أرسلت الرشطة الربيطانية دورية
من عنرين بعد تلقيها ش�كوى عن
قيام قطة برسقة دجاجة مشوية من
مطبخ منزل امرأة مسنة.
وقالت صحيفة «صن» أون صندي
إن «عملي�ة الدجاجة» كلّفت الرشطة
الربيطاني�ة  2000جنيه إس�رتليني.
وأضاف�ت أن ب�ول واتس�ون وزوجته
جان�ن ،مالك�ي القط�ة الس�ارقة،
فوجئا ح�ن قام رج�ال الرشطة بدق
ب�اب منزلهما للس�ؤال ع�ن قطتهما
األليفة املسماة بيبل.
ونس�بت الصحيف�ة إىل جان�ن،
البالغ�ة من العم�ر  46عام�اً ،قولها
إنه�ا «س�ألت رج�ي الرشط�ة ع�ن
تكلفة عملية إرس�الهما بهذه املهمة
من أموال دافع�ي الرضائب ،فأجابها

واحد منهم�ا بأنها تصل
إىل نح�و  2000جني�ه
إس�رتليني» .وأضاف�ت
جانن «هذا البلد يف حالة
من الف�وىض ،وال يحتاج
إلرسال الرشطة من أجل
قطة».
وأش�ارت الصحيفة
إىل أن دوروث�ي هاولينغ
( 75عام�اً) دافع�ت
ع�ن قراره�ا اس�تدعاء
الش����رطة للتع��امل
م�ع القط�ة الس�ارقة،
والتي زعمت أنها تتس�لل
بص�ورة مس�ت���مرة إىل مطب�خ
منزلها لرسقة اللحوم ،لكنها تفجرت
غضبا ً حن رسقت الدجاجة املش�وية
بأكملها.
ونقلت عن متحدث باسم رشطة

مقاطع�ة كن�ت قول�ه «إن املتصل�ة
أثارت قضايا تتعلق بالقطة ومخاوف
من نوعي�ة حياتها ولهذا الس�بب تم
التعامل م�ع الش�كوى ،ألن الرشطة
ال تتدخ�ل ع�ادة يف املس�ائل املتعلقة
بالقطط األليفة».

أم�ي ش�يوعية!! هل يجب أن أش�عر باالعتزاز أم الح�رج؟ هل يفرتض
إخف�اء ه�ذه الحقيق�ة ،وكي�ف يمكن إخفاؤه�ا وهي موثقة يف س�جالت
الحكوم�ة وضمائر املعتقلن واملناضل�ن؟ وإذن ،ال مفر من األعرتاف بهذا
الج�زء العريض من حياتها السياس�ية الذي أش�عر إزاءه بالفخر العظيم،
فعى يديها فهمت معن�ى الديالكتيك واملادية التاريخية واألمميات وفائض
القيمة ،وعرب س�ريتها الذاتية وسلوكها الش�خيص تعلمت معنى (اإلنسان
املبدئي) ومفهوم (املبدئية) كونها س�مة أخالقية قبل أن تكون شيئا ً آخر،
وأمي التي بلغت عامها التس�عن ما تزال بفضل الل�ه تتمتع بذاكرة حادة،
وقد كانت وما زالت املرجع الثقايف الذي أعتد به ،واملرجع السيايس الذي ألجأ
اليه ،ألنها تمتلك رؤية ثاقبة ،وقدرة مذهلة عى التحليل واستقراء الوقائع،
وم�ع ذلك عجزت عن كس�بي اىل الحزب الش�يوعي،لكوني عى حد قولها [
كائن عبثي ليس له هدف يف الحياة] ولعلها عى حق ،غري إن إعجابي الكبري
بوالدتي ال يمنع من االعرتاف ،إنها مع كل هذا الرتاث املرشف ،لم تتحرر من
عقلية (نس�وان الطرف) ،ومن تأثري انتمائها اىل أرسة ارس�تقراطية تنظر
اىل الفقراء بعن االس�تصغار ،فقبل س�نوات قالئل كانت تتابع عى عادتها
نرشة األخبار والحوارات التي تبثها الفضائيات ،حن أستوقفها اسم سيدة
كانت تحل ضيفا ً عى أحد الربامج ،فقد رصخت ْ بلهجة استنكارية [ كملت
الس�بحة ..بق�ت علينا ب�س الخبازة ما صارت سياس�ية بروس�نا!] وحن
حاول�ت فهم تل�ك العبارة الغامضة ،أرج�أت الحديث حتى انته�اء الحوار،
عندها قالت يل [ هل الحظت فالنه إبنة فالن كيف تضع الفوطة عى رأسها،
وكيف تمأل الح�روق وجهها؟!] ،الحقيقة لم أعر مثل هذه املالحظات باالً،
فقد كنت أحرتم تلك الس�يدة التي كانت تقدم نفسها دائما ً عى إنها صوت
ع�ال ٍ من أصوات املعارضة التي تطالب بحق�وق الناس وتدافع عن العراق
وم�ا يتعرض له م�ن هجمات عدائية ،وتخاطب الحكوم�ة بلغة عنيفة من
ُ
نقلت لوالدتي هذه املعلومات عن
أج�ل حماية البالد وخدمة املواطنن ،وقد
الس�يدة ،إال إنها لم تلتفت إليها وقالت [ هذه الفالنة التي تدافع عنها ،هي
ابنة سعدية علوان الخبازة ،وابنتها التي ظهرت عى الشاشة خبازة مثلها،
وال ادري كيف أكملت دراس�تها الجامعية ] ،سألتها مستغربا ً [ وما الضري
يف ذلك كله ،إنها س�يدة مكافحة ،وانت إنس�انة تقدمي�ة يجب ان تقفي اىل
جانبه�ا و ]..إال إنه�ا قاطعتني [ ه�ل تعتقد إنني أعرتض ع�ى كونها من
أرسة فق�رية ..ابدا ً ..هذا يخالف عقيدت�ي ،ولكنني اخاف من عقدة فقرها
الش�خصية ،فما بالك وأنا أعرف هذه الخبازة عن قرب ،إنها امرأة انتهازية
بامتي�از ،تتاجر بعواط�ف العراقين وال تعنيها همومه�م الحقيقية ،قد ال
تصدقني إنها س�تصبح مدمنة فضائي�ات وتريحات ،وقد ال تصدقني إن
صوتها املعارض سيخفت بعد بضعة أشهر ،ثم لن يميض وقت طويل حتى
تنحاز اىل جانب الحكومة وتدافع عنها باستماتة ،وتصب جام غضبها عى
املعارض�ة ،وتنعتها بأس�وأ النعوت التي كانت توجهه�ا اىل الحكومة ،هذه
ام�رأة ليس لها م�ن املبادئ نصيب ،فهي ال تحس�ن غري املزاي�دة واملناورة
ومهنة البحث عن الكتف املتعافية ،وس�وف تش�كل تنظيما ً يعمل يف النهار
مع الحكومة ،ويف الليل لحس�ابه الخاص ،وحن ال تجني من تقلباتها حبة
خردل ،س�تلعن املعارضة والحكومة والعملية السياس�ية ،وسوف تختفي
فج�أة كما ظهرت فجأة وكأنها فقاعة ،وأنا ال أخاف عى العراق مثل خويف
م�ن الفقاعات التي تتكاثر يف بالدنا كاألرانب!!] لم أس�تطع منع نفيس من
الضحك وهي تسرتسل بخيالها الخصب كيفما يحلو لها ،ولكن الغريب ،إن
كل َّ ما قالته تحقق بعد سنوات قالئل!!

حمتتاولتتة سطتو حتمتتل تتتوقتتيتتع طتتفتلتيتن!

الصحتافتتة
االستقصائية ..عراقي ًا

بورتالندUPI /
يعرف األطفال برباءتهم ،غري أن
صبي�ن يبلغان من العم�ر  11عاما ً

* حسن عبد الحميد
تنفست الصحافة يف عراق -اليوم الصعداء حن تمتعت بهواء الحرية
الح�رة كما ه�و حاصل يف بعض مفاص�ل الصحافة العربي�ة بعد هبوب
ري�اح التغيري وتبديل األحوال واتس�اع س�ماء اآلمال م�ن خالل (تهاوي)
عروش وكروش (بالوي) أنظمة االس�تبداد والعس�كر وم�ن لف لفهم يف
االنضم�ام إىل قوائم الكرايس املعم�رة واملدمرة ،لتن�ال الصحافة حريتها
مطلق�ة -بالثالث-الع�ودة إىل بي�ت الطاعة .وحن تدحرج�ت الصحافة
االس�تقصائية -إلين�ا -بخط�ى ب�طء ش�ديد ال يضاهي -حت�ى -رسعة
الس�لحفاة ،لكنها ظلت ت�ردد معنا( :أن تأتي متأخ�را ...أفضل من أن ال
تأتي أبدا)،ولسنا-هنا -بصدد رسم(بروفايل) أي رسم جانبي أو تخطيط
أويل ،ي�رى يف أهميته�ا ورشوط وجوده�ا اىل جوانب ومج�االت الصحافة
األخرى واملعروفة ،أن تكون متس�لحة بالبيان�ات والوثائق ،لتكون أقرب
م�ن نواح�ي وطرائق البحث العلم�ي ،وليس مجرد تهويم�ات واتهامات
تروم اىل رمي األحجار -جزافا -يف بحر الظلمات ،كما لسنا بصدد التذكري
مجددا -بقدم وعراقة الصحافة االس�تقصائية يف بلدان العالم املتحرضالتي قطعت أش�واطا كبرية جدا -منذ نصف قرن تقريبا -وطبيعة تمكن
الصحفي الحقيقي من الوصول والحصول عى املعلومات التي تفيد بحثه
االس�تقصائي بما يخدم أه�داف ومصالح املجتمع ال�ذي تحيا فيه .وما
سعينا االستقصائي واالحتفايل اال واجبنا وانتما ًء -بحدود ما يمليه علينا
االعرتاف بجهد وجد ومثابرة وتضحية من أقدم عى عمل يستحق اإلشادة
والثناء ،بما متاح ومس�موح من مس�احة لهذا العمود من مس�احة -يف
توضيح عياني وملموس للحد الذي وصلت اليه صحافتنا االستقصائية-
بجه�ود ت�كاد أن تكون فردية -أذ يأتي فوز الع�راق بالجائزة الكربى عن
أفضل تحقيق استقصائي يف العالم العربي لعام 2012/من بن تحقيقات
أنج�زت يف ( )11بلدا عربي�ا بينهما مر واملغ�رب والجزائر واالردن،عرب
اع�الن امل�رشف الع�ام ع�ى الش�بكة االس�تقصائية العراقية(نريي�ج)
الزميل(محمد الربيع�ي) عن فوز الصحفية (مي�ادة داود) بأرفع جائزة
عربية لهذا النوع من الصحافة منحت لها من قبل مسابقة (شبكة أريج
العربية) والتي عقدت يف القاهرة مؤخرا وذلك عن تحقيقها االستقصائي
املعنون (تس�رت عليها الجيش االمريكي لس�نوات :حقائق جديدة تفرض
اعادة التحقيق يف جريمة -اعدام تعس�في -ل�( )11عراقيا يف األسحاقي)
وال�ذي س�يقود -حتم�ا -اىل اع�ادة فتح الجي�ش االمريك�ي للتحقيق يف
مجزرة االس�حاقي التي وقعت يف ربيع عام ،2006/وبنيلها هذه الجائزة
تكون(ميادة) قد تصدرت قائمة أول صحفية اس�تقصائية عربية تحقق
انجاز الحصول عى ثالث جوائز متقدمة عى مدى ثالث سنوات متتالية/
جائزة ثاني أفضل تحقيق اس�تقصائي لع�ام 2010/عن تحقيقها حول
تجني�د األطف�ال من قبل الجماعات املس�لحة ،وجائ�زة أفضل تحقيق يف
العالم العربي لعام 2011/حول الخلل يف قوانن املرشدين يف العراق.
يجدر التذكري -ايضا -بفوز الصحفي الكردي (موفق محمد) -بنفس
مسابقة هذا العام -2012/بجائزة ثاني أفضل تحقيق حول(ضلوع قوة
نافذة يف كردس�تان يف تجارة األدوية الفاس�دة واملزيفة) ليشكل تضامنا
نوعيا لنمو هذا النوع من الصحافة يف عراق-اليوم.

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

و 7أعوام ليسا كسائر األطفال ،فقد
ح�اوال رسقة ام�رأة خارج كنيس�ة
بوالية بورتالند تحت تهديد السالح.
ونقل�ت صحيف�ة «أوريغونيان»
ع�ن مص�ادر يف رشط�ة بورتالن�د
بأوريغ�ونّ ،
أنها ألق�ت القبض عى
الصبي�ن فيم�ا كانت إيم�ي غاريت
( 22عام�اً) تبتع�د بش�احنتها م�ن
موقف الكنيسة.

حقيقيا» ،حتى ش�هرا مسدس�ا ً من
عيار  22وعلبة من الرصاص.
وخ�الل هذا الوق�ت ،كانت امرأة
أخ�رى يف الطري�ق املقابل للكنيس�ة
تتص�ل بالرشط�ة ،بع�د أن أخربه�ا
ابنه�ا أن�ه رأى صبي�ا ً يف ال�� 11من
العمر يحمل مسدساً.
وطل�ب الصبيان م�ن غاريت أن
تسلّمهما ش�احنتها ،غري أنها قالت
كاف ،ما
إنه�ا ال تحوي ع�ى وق�ود
ٍ
يعن�ي أنهما لن يتمكنا م�ن االبتعاد
ملسافة طويلة فيها.
ث�م طلبا منها امل�ال ّ
فأكدت أنها

وأضاف�ت الرشط�ة أنه�ا عثرت
عى مس�دس معب�أ بح�وزة الصبي
الذي يبلغ من العمر  11عاماً.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن�ه نظرا ً
إىل صغ�ر س�ن الصبي�ن ،ل�م يت�م
احتجازهم�ا يف اإلصالحي�ة ،ب�ل تم
تس�ليمها إىل والديهما .ومن جهتها،
قالت غاريت إنها ّ
فكرت بداية أنهما
ليسا جدين ،ظنا ً منها أنهما طفالن
يحاوالن إظه�ار قوتهم�ا من خالل
كيل الشتائم.
وأضاف�ت أنهم�ا «طف�الن..
ولم أعتق�د أنهما يحمالن مسدس�ا ً

مفلس�ة ،كم�ا رفص�ت أن تطف�ئ
جهازه�ا الخل�وي .واق�رتب منه�ا
الصبي الذي يبلغ  11عاماً ،وأمس�ك
بذراعها فقادت ش�احنتها مرسعة،
يف محاولة منها الفرار من السارقن.
وعن�د وصول الرشط�ة ،كان الصبي
يوجّ ه مسدسا ً باتجاهها.
وق�ال العريف بيت سيمبس�ون
«لم يس�بق يل أن س�معت عن تورّط
صب�ي يف ال��  7من العم�ر يف عملية
س�طو ّ
مس�لح» ،مؤك�دا ً أن «هذين
الصبي�ن ل�م يكون�ا يمزح�ان عى
اإلطالق».

استطالع :شباب يؤمنون بالسماح لكنهم ال يطبقونه

إلتتى أي متتدى يتتمتتكتتن أن تتتستتتامتتح ؟!
بغداد /المستقبل العراقي
أكثر قيمة نتذكرها هي قيمة التس�امح،
وبالتأكيد عندما تتذكر هذه القيمة فس�يقفز
ذهن�ك إىل ش�خص بين�ك وبين�ه أي خالف أو
مش�كلة ،وستس�أل نفس�ك هل من املناسب
أن أس�امحه ع�ى أفعال�ه ومل�اذا ه�و ال يبدأ
بالتسامح؟
وغالب�ا م�ا تتباين اآلراء يف االس�تطالعات
الصحفية بشأن مفهوم الس�ماح وإمكانيته
أم�ام األش�خاص املس�يئن ،ففي ح�ن يرى
البعض أنهم يبدون الس�ماح حتى ملن آذوهم
كثريا ،فأن آخرين يرون مسألة السماح نسبية
إذ يمكنهم أن يس�امحوا بحس�ب الشخص أو
اإلساءة التي تعرضوا إليها.
وي�رى محم�د الزم أن�ه «دائم الس�ماح ،
وغالب�ا ما أصفح�ت عن أصدقائ�ي وأخواني
مم�ن آذوني» ،وق�ال «أتمنى ع�ى الجميع أن
ينح�و ه�ذا املنح�ى وأن ين�ى أي خ�الف قد
تع�رض له م�ن أصدقائه ،ألن النس�يان نعمة
أحياناً».
لك�ن مصطف�ى عب�د الق�ادر يق�ول ان
السماح يأتي بنسب متفاوتة حسب الشخص
الذي أقدم عى مسامحته ،ويضيف أيضا «نعم
أنا أؤم�ن بالس�ماح ،هذه الصفة اإلنس�انية
الجميلة لكنني اس�تصعب تطبيقها فعليا ألن
بعض األش�خاص تركوا يفّ أثرا س�لبيا عميقا

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

وال يمكن يل غض النظر عن مساوئهم».
ويقول د .حامد طالب «لقد حث اإلس�الم
العظي�م النف�س البرشي�ة ع�ى أن تتس�امح
م�ع نفس�ها عندما تخط�ئ ذلك أن اإلنس�ان
وج�د فيه جانبا الخري والرش بقوله س�بحانه
وتع�اىل (فألهمها فجورها وتقواها) فإذا وقع
اإلنس�ان يف خط�أ أي�ا كان نوعه فلي�س عليه
أن ي�ؤذي نفس�ه أو يعاقبها بالقت�ل وانما أن
يشعر بالندم ويتوب فالله سبحانه يقول (ان

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

الل�ه ال يغفر أن يرشك ب�ه ويغفر ما دون ذلك
ملن يش�اء) وهذا يعنى أن الل�ه يطمنئ العباد
بأنه يغفر الذنوب جميعا وما عى اإلنس�ان إال
أن يفت�ح صفحة جديدة مع الله ويس�تغفره
مهما كان الذنب الذي ارتكبه».
م�ن جانبه يق�ول الدكت�ور محمد مهدي
«طب نفيس»  :اإلنسان الذي ال يعرف التسامح
يعي�ش دائما حالة من ال�راع والحرب ليس
مع الناس والعالم الخارجي فقط وانما داخل

لالشتراك
واإلعتالن

07901463050
07709670606

نفس�ه أيض�ا مم�ا يجعل�ه يف حالة اس�تعداد
وتأهب ملعركة قادمة ال يعرف متى تبدأ وهذه
املعارك التي تدور داخل ذهنه تستهلك طاقته
النفس�ية وتجعله يرى الحياة بش�كل مخيف
فهي بالنس�بة له اش�تباكات وحس�ابات مع
ا آلخ��ر ي�ن
وتوقع�ا ت
س�لبية

لش�عوره بعدم الطمأنينة والس�كينة وتغيب
معاني التس�امح والعفو عن نفس�ه وهو ما
ينعك�س عى عالقات�ه الخارجية م�ع الناس
وبن�اء عى ذل�ك فإن ه�ذا اإلنس�ان يف حاجة
للتس�امح مع نفس�ه أوال وتقدير أنه برش قد
يخط�ئ وعليه أن يح�اول إصالحه�ا دون أن
يك�ره نفس�ه ويرفضها واذا نج�ح يف تطبيق
ذل�ك مع نفس�ه يح�دث تصالح ب�ن األجزاء
املتناف�رة واملختلفة يف نفس�ه وعندها س�وف
ينجح يف التس�امح مع جمي�ع الناس وتقول
د .هن�اء محمد «علم االجتماع» :التس�امح أو
عدمه يعود إىل طبيعة الشخص نفسه فهو قد
يكون غري قادر عى الشعور بالسعادة أو لديه
رغب�ة يف عدم اس�تمرارية الحي�اة وأما داخله
عدوانية وانتقامية شديدة من أي طرف يتخيل
أنه حص�ل عى فرص أكثر منه يف الحياة ومن
املؤكد أننا يف وقت نحتاج فيه لصفه التسامح
ألننا مررن�ا بفرتة قلق وتوت�ر من حيث عدم
وضوح املتغريات التي تحدث يف مجتمعنا وإىل
أين سوف تصل بنا؟ باإلضافة إىل فقدان الثقة
ىف الرم�وز مم�ا عمل عى ضعف املث�ل والقيم
فضال عن املحاوالت الكثرية التي تمت لتقسيم
املجتمع إىل فئات مع زيادة االنفعالية وافتقاد
التوحد يف الرأي وعدم س�ماع اآلخر فهذا يرفع
من نس�بة الخصومة ومن املمك�ن أن يجعلنا
عدواني�ن ع�ى كل املس�تويات لذل�ك نحن يف
حاجة إىل لحظة جلوس مع النفس».

العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني info@almustakbalpaper.net :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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