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العراقي
صحيفة يومية سياسية مستقلة

 16صفحة

املفاوضون عىل صفقة السالح يغادرون إىل روسيا !!
بغداد /المستقبل العراقي

كش�ف مص�در في مكت�ب القائد العام للقوات المس�لحة ن�وري المالكي أم�س ،أن وفد
التفاوض بش�أن صفقة السالح مع روسيا غادر إلى موس�كو برئاسة معاون رئيس أركان
الجيش الفريق أول ركن عبود قنبر .وقال المصدر في تصريح أوردته وكالة «المدى برس»،
إن «وفدا كبيرا من ضباط الجيش وخبراء في مجال التس�ليح برئاس�ة معاون رئيس أركان
الجيش الفريق أول ركن عبود قنبر غادر ،مس�اء االثنين إلى موسكو ،إلعادة التفاوض على
صفقة األس�لحة التي وقعتها الحكومة العراقية خالل زي�ارة رئيس الوزراء نوري المالكي
األخيرة إلى موسكو» .وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن «الوفد سيعيد
التفاوض مع المس�ؤولين في الحكومة الروس�ية بشأن الصفقة التي أثارت جدال كبيرا بعد
كشف حاالت فساد فيها».

لم تتعلم احلكومات أي شيء من
التاريخ وال تصرفت طبقا ملبادئ
استخلصتها منه

«كريستيان فريدريش ِهبل»

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

علي الدراجي

ّ
الخالف بين المركز واإلقليم وحد القوى الكردية

النجيفي :األزمة ستحرق الوطن ..والعراقية« :نارهم تاكل حطبهم» !!
نعم
للحرب...
مع استبدال
العدو!!

المستقبل العراقي /خاص

ص6

املجاهد
البرتويل..
أمري
املواسم

ص13

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن التفاصيل الكاملة
لألزم�ة بين حكومة المركز وإقليم كردس�تان العراق،
موضحة أن المحور الكردي ش�هد خالفات كبيرة بين
الحزبين الرئيس�ين الحزب الديمقراطي الكردستاني
بزع�������امة مس�عود بارزان�ي واالتحاد الوطني
الكردس�تاني بزعامة ج�الل طالباني ،إضافة
إل�ى خالف�ات بي�ن هذي�ن الحزبي�ن
واألح�زاب الكردي�ة األخ�رى خاصة
حركة التغيير والجماعة اإلس�المية
الكردي�ة واالتح����اد اإلس�المي

الك��ردس���تان��ي.
وقال�ت المصادر ف�ي تصري�ح ل�»المس�تقبل العراقي»:
أن بارزان�ي ،وفي ظل األزمة الراهن�ة بينه وبين دولة
القان�ون ،نج�ح ف�ي توحيد صف�وف األك�راد حول
قيادته ،مبين�ة اصطفاف طالبان�ي وحزبه وحركة
التغيير والجماعات اإلسالمية إلى جانبه.
وأوضحت المص�ادر إن المالك�ي ،وخالل األيام
الماضية ،كان قد وجه دعوة لرؤساء الكتل البرلمانية
العراقي�ة لحضور اجتم�اع يخص األزمة،
كما وجه الدع�وة إلى ثالث قوى كردية
أخرى متمثلة بالتغيير واإلسالميين.
تتمة ص2

حتمل صالح عبد الرزاق مسؤولية تردي اخلدمات
استثامر بغداد ّ

ص3

أزمة بغداد واربيل جزء من خمطط إرسائييل لتقسيم مرص وسوريا !!
المستقبل العراقي /خاص
كش�فت مص�ادر سياس�ية رفيع�ة
المس�توى ان قوى دولية فاعلة ومؤثرة
ه�ي التي دفع�ت باألزم�ة بي�ن المركز
واإلقلي�م وعمل�ت عل�ى إبع�اد أي ح�ل
سياس�ي أو منفذ للتهدئة بين الطرفين.
وقالت المص�ادر ان المالك�ي وبارزاني
كان�ا ضحي�ة لنفوذ هذه الق�وى التي ال
تريد للعراق أن يس�تقر ،وان يكون فاعال
ف�ي محيطه اإلقليمي خاص�ة انه يمتلك
ثروة نفطية كبيرة ومقومات
اقتص�اد فاع�ل ق�د يؤثر في
خلخلة القوى االقتصادية في
المنطقة .وأضافت المصادر:
أن اغلب العواص�م اإلقليمية
المحيط�ة بالع�راق ال ترغب

في ان تكون بغداد مركزا اقتصاديا وثقال
كبيرا ف�ي االقتصاد العالمي الس�يما ان
ص�ادرات النفط ارتفعت الى مس�تويات
كبي�رة ،مم�ا جعل هذه الق�وى ومراكز
الق���رار ف�ي المنطق�ة

تعمل على إشعال فتيل أزمة بين المركز
واإلقلي�م م�ن خ�الل ش�خصي المالكي
وبارزان�ي هدفه�ا اس�تنزاف االقتص�اد
العراقي .وبينت المصادر أن هذا التوجه
يرتب�ط بأجن�دات تعمل عل�ى إضعاف
قوة الجيش الع����راقي واألجهزة
ا أل م����ني�ة
األخرى على
أساس

النتائ�ج المتوقعة لألح�داث الجارية في
س�وريا ،خاص�ة إذا ما آلت إلى س�قوط
نظام األس�د وس�يطرة القوى الس�لفية
عل�ى األوض�اع ف�ي س�وريا وتحول�ت
دمش�ق الى منطل�ق لتنظي�م “القاعدة”
وبالتالي الدخ�ول مع العراق في معركة
تس�تهدف ش�عبه ومقدرات�ه ،عل�ى حد
تلك المص�ادر .وأوضح�ت :أن األوضاع
في س�وريا تتجه نحو التقسيم ،بالتالي
فإن تأثير ذلك س�يرتبط ارتباطا مباشرا
بما يجري بمصر التي تش�ير كل الدالئل
إل�ى أنه�ا س�تخضع أيضا الى التقس�يم
والتجزئ�ة ف�ي ظ�ل وج�ود  12ملي�ون
مسيحي اغفل الدستور المصري الجديد
حقوقهم المش�روعة في أداء شعائرهم
الدينية.
تتمة ص2

انشقاقات كبيرة في «العراقية» ..و«القانون واالصالح والفضيلة» في «قائمة واحدة»

تفاصيل ص 3

املحــمـود يؤكــد املضــي يف حـسـم قضـايــا املـوقوفيـن

اعتقــال احــد أبرز جتــار املخــدرات فــي بعقـوبــة

هـــروب قيـــادي كبــيـــــر بـ"القــاعدة" يف األنـبـــار
االستخبارات األمريكية تتو ّقع تغيري ًا شام ًال للرشق األوسط

قريب ًا جد ًا يف

ص3

 :ال دخل لنا بـ «معمعة» املالكي وبارزاين

عشائر لـ
المستقبل العراقي /خاص

ص3

ص2

ص4

نفت كبرى العشائر في جنوبي البالد أن
تكون قد لوحت باالشتراك في معركة يقتل
فيه�ا ابن�اء الوطن ،في إش�ارة إل�ى التأزم
القائ�م بي�ن الحكومة المركزي�ة واإلقليم،
الفت�ة إل�ى أنه�ا ل�ن تدخ�ل ف�ي “معمعة
سياسية شخصية”.
وكان�ت وس�ائل إعالم ق�د تداولت خبرا ً
مف�اده ان ش�يوخ عش�ائر وقبائ�ل أب�دوا

اس�تعدادهم الس�ناد قيادة عملي�ات دجلة
ب�� 200متط�وع م�ن كل عش�يرة او قبيلة
ل�”انجاح مهامها”.
وقال مصدر عشائري إن رئيس الوزراء
ن�وري المالك�ي ورئي�س إقليم كردس�تان
مس�عود بارزاني يتقاتالن إعالميا ً ويجران
البل�د إلى اتون حرب كردية � عربية ليجعال
م�ن العراق “أضحوكة” أم�ام دول الجوار،
مبين�ا ً أنهما يعيقان تقدم العراق لس�نوات
ثم�ان أخ�رى حت�ى ال يك�ون ف�ي موقعه

العالمي الصحيح.
وأك�د المص�در ،وه�و زعيم قبيل�ة ،أن
تحالفه العشائري أوصل رسالة إلى بارزاني
اوصاه فيها بع�دم التوغل ف�ي “المراهقة
السياسية” التي يعيشها بعد عبوره أربعين
س�نة في السياس�ة ،بحس�ب قوله ،مشيرا ً
إل�ى أن عل�ى بارزاني ان ينضب�ط ويحترم
ال�ذات العراقية ويكبح جم�اح أوالده ،على
حد تعبيره.
تتمة ص2

من يعمل عىل هتديم التحالف الشيعي ـ الكردي ..وملاذا ترص الدوحة عىل متزيق العراق ؟!

صـالـح وحــامــد املطــلـك يف خــالف !!
المستقبل العراقي /خاص

كش�فت مصادر خاصة عن وجود مشكلة كبيرة بين
نائ�ب رئيس الوزراء لش�ؤون الخدمات صال�ح المطلك
وأخيه النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك ,مبينة
أنهما لن يدخال االنتخابات المقبلة بقائمة واحدة.يش�ار
إلى أن زعيم القائمة العراقية أياد عالوي ذكر أمس األول
انه س�يدخل انتخاب�ات مجالس المحافظ�ات في قائمة
مع ع�دد م�ن الش�خصيات
من بينهم حامد المطلك ولم
يذكر ش�قيقه نائ�ب رئيس
ال�وزراء .وق�ال المص�در
ل�”المس�تقبل العراق�ي أن”
العالقة بين األخوين شهدت
توت�را كبي�را ف�ي اآلون�ة
األخي�رة خاصة بع�د التغير

الحاصل بمواقف صالح المطلك تجاه العملية السياسية
والحكوم�ة م�ن جان�ب ،وم�ع رئي�س ال�وزراء نوري
المالك�ي من جان�ب آخر”.وأوضح المص�در أن “حامد
المطلك بدأ يتذمر من تصرفات أخيه ,مطالبا ً إياه بتغيير
ه�ذا النهج إال أن المواقف بقيت عل�ى حالها “,مبينا ً إن
حامد المطلك قرر المشاركة في قائمة غير التي ينتمي
إليه�ا ش�قيقه صالح ال�ذي يتزع�م جبهة الح�وار احد
الكت�ل المنضوية في تحالف العراقية” .هذا ،وقد أجرت
“المستقبل العراقي” اتصاال
هاتفيا بالنائب حامد المطلك
لمعرفة توجه جبهة الحوار
في االنتخابات المقبلة ومع
أي القوائم سيش�ارك ,إال أن
المطلك أكد ان�ه ال يمتلك أي
معلومات به�ذا الخصوص،
على حد تعبيره.

هـل يتـقـبـل
جمتمعنا املرأة
الريـاضيـة ؟!

ص 16

يف أعدادنا املقبلة

نائب يف جلنة النزاهة :إستحدثوا ألخي

مديرية يف قضاء الزبري وعينوه مدير ًا
عام ًا ..واال سأبتزكم إعالمي ًا !!

املقــاولون املقــربون عــالمة فســاد احلكــم..
واملعممون املقربون عالمة فشل احلكم
الـضـــــرة
االفرتاضية..
كيف تتعامل
النساء معها !!
ص 12

ص2

2

العدد (  ) 401االربعاء  12تشرين الثاني 2012

�سيا�سية

www.almustakbalpaper.net

عن صفقة األسلحة الروسية ..مرة أخرى !!

التحليل السياسي /غانم عريبي

كاريكاتير

حديث الس�يد صادق الموس�وي على
"قن�اة البغدادية" بش�أن صفقة األس�لحة
الروس�ية فجر الكثي�ر من اللغ�ط والكالم
الطوي�ل العري�ض إزاء واح�دة م�ن أه�م
قضايا الفساد في الحكومة الثانية للرئيس
المالكي .وس�واء ص�دق الموس�وي أم انه
افت�رى عل�ى أش�خاص وردت أس�ماؤهم
ف�ي صفق�ة األس�لحة الروس�ية ،إال أن
المه�م إنن�ا نعيش عص�ر الفس�اد األعظم
والتبديد المتعاظم ألموال الشعب العراقي،

الصفقة الروس�ية ،او الكالم الموازي الذي
قاله الموس�وي إزاءها ،لكنن�ي أقول أيضا
أن النزاهة البرلمانية اس�تمعت إلى العديد
من الش�خصيات السياس�ية والعس�كرية
التي عملت على إتمام الصفقة العس�كرية
مع الروس ،وتحدثت بشفافية مطلقة إزاء
العقد العس�كري الروس�ي ،وقال�ت كل ما
عنده�ا دون خوف او وج�ل إال الخوف من
الل�ه ،والوجل من ناره وعقابه ،وهي تمتلك
كل األدل�ة والوقائع الت�ي تبين مصداقيتها
الش�خصية ،ورغبته�ا ف�ي تطوي�ر قدرات
الجيش العراقي ،وليس كل الكالم الذي ورد

والوطني�ة في البلد أمث�ال الدكتور الدليمي
فهل الكالم الش�ديد الذي سمعناه عنه على
لس�ان الموسوي كون األخ الوزير ال ينتمي
لحزب قوي او تيار أغلبية سياس�ية مع إن
األخ صادق ّ
ن�زه "فالنا" ال�ذي يعرف تمام
المعرفة صلته بصفقة الطائرات األوكرانية
الفاس�دة ..لماذا أهمل فس�اد ف�الن وركز
بالتطاول على الوزي�ر النزيه؟! .لذلك ليس
م�ن المقبول او المنطق�ي أن يتم التطاول
عل�ى رم�وز وش�خصيات ووزراء عرف�وا
بالنزاهة الشخصية طيلة الفترات السابقة
من عمر التجرب�ة الوطنية ،ولو كان هؤالء
ال�وزراء العراقي�ون
فاس�دين التضح�ت
معال�م ه�ذا الفس�اد
م�ن أول ي�وم ..أي
من الي�وم األول الذي
أصب�ح فيه س�عدون
الدليمي وزيرا للدفاع
في حكومة الدكتور الجعفري حيث لم تكن
هنالك جهات رقابية "مفتشه باللبن" كما
يحدث اآلن ،ولم تكن الصراعات السياس�ية
بالشدة والعقدة التي نعيشها اليوم ،فلماذا
ل�م يمد الرج�ل يده في الوقت الس�ائب من
عم�ر الدول�ة والحكوم�ة العراقي�ة ،ويمد
ي�ده – وأنا أنزهه وال أفك�ر باألصل في أمر
كه�ذا – في هذا الوقت الح�رج حيث بلغت
الخالف�ات السياس�ية الحلق�وم والفتن�ة
الحناجر؟!.لي�س من الصالح أبدا أن نتدرع
بالهواتف ورسائل الفايسبوك لبناء مواقف
وتأسيس حجج وتحديث "بيانات وهمية"
بقصد إس�قاط هذه الش�خصية او تلك من
الش�خصيات الوطنية التي وقفت معنا في
إدارة الدول�ة وتعرض�ت لمحاول�ة االغتيال
والقت�ل وأس�اليب الحرب النفس�ية بقصد
هزيمتها وبقيت واقفة إلى اليوم ال يمنعها
ش�يء ع�ن بل�وغ أهدافها وهي مس�تمرة

النزيه عفيف نفس ال يلطخ يديه بالفساد ،وان كان باملليارات،
وال يمد يديه عىل دينار واحد ،إذا كانت نفسه أبية زكية

بعد ساعات من تسلمه عرب األنرتبول

هروب قيادي كبري بـ"القاعدة" يف األنبار
االنبار /المستقبل العراقي
أف�اد مص�در ف�ي ش�رطة
محافظ�ة األنب�ار أم�س ،ب�أن
قيادي�ا ف�ي تنظيم القاع�دة تمكن
م�ن اله�روب م�ن س�جن مديري�ة
مكافح�ة "اإلره�اب" بالمحافظة
بعد ساعات على تسلمه من سوريا
عبر االنتربول .وق�ال المصدر الذي
طلب عدم الكش�ف عن اس�مه في
تصري�ح صحف�ي أن "قيادي�ا في
تنظيم القاعدة يدعى محمد فرحان

تمك�ن ،صباح أمس ،م�ن الهروب
م�ن س�جن مكافح�ة اإلره�اب،
ش�رقي الفلوج�ة" ،مش�يرا إل�ى
أن "الس�جين تس�لمته السلطات
العراقية ،أم�س األول من الجانب
الس�وري عب�ر الش�رطة الدولية
االنترب�ول" .وأض�اف المصدر أن
"الق�وات األمني�ة نف�ذت عمليات
ده�م وتفتي�ش بحثا عن الس�جين
اله�ارب ،فيم�ا فتح�ت تحقيق�ا
لمعرفة مالبس�ات عملي�ة الهروب
والجهة التي تقف وراءه".

فؤاد حسون

وه�ذا االستس�هال الكبير للضمي�ر والقيم
واألخالقيات واألس�س التي تربين�ا عليها،
وحلمنا يوم�ا � وكنا في خالي�ا المعارضة
العراقي�ة � بتطبيقه�ا ،وتش�كيل لوح�ة
النظ�ام الوطني البديل وفقه�ا وصار لزاما
علين�ا أن نؤك�د م�رة أخ�رى مصداقيتن�ا
الش�خصية أمام ش�عبنا قبل أن نثبت هذه
المصداقية السياسية او الشخصية بجولة
انتخاب�ات محلي�ة او تش�ريعية قادمة الن
الثاب�ت كما أراه ،وكما هو س�ائد بين أبناء
الش�عب العراق�ي ،أن العراقيي�ن بات�وا ال
يثق�ون بن�ا ،وال بالقي�م السياس�ية الت�ي
جئن�ا بها إلى الس�لطة ،وال بالش�خصيات
الحكومية والسياسية التي أبلت بالء مبرما
أي�ام االنتخاب�ات في أن تفعل م�ا تفعل ثم
تبين أنها ال تفعل أي شيء سوى امتصاص
الملي�ارات وتحويل البطاق�ة التموينية إلى
سراب!.لن أسير وراء كل الكالم الذي قيل عن

على لس�ان الموس�وي موافق�ا للحقيقة،
ولي�س م�ا قاله ع�ن الهواتف الت�ي جاءته
من العراق دليال على نزاهة "فالن" وفساد
"ع�الن"!.إن النزاهة فع�ل أخالقي ذاتي ال
عالقة له بق�وة المنصب او موقع الوظيفة
الحكومي�ة ف�ي الدول�ة العراقي�ة ،والنزيه
عفيف نفس ال يلطخ يديه بالفساد ،وان كان
بالمليارات ،وال يم�د يديه على دينار واحد،
إذا كانت نفسه أبية زكية ،وقد رأى الشعب
العراقي طيلة السنوات العشر الماضية من
حكومة العهد الوطني بعد س�قوط النظام
العراق�ي الس�ابق عش�رات الش�خصيات
الوزارية الفاس�دة ،مثلم�ا اقترب كثيرا من
أسماء وزراء وشخصيات قيادية في الدولة
العراقية عرف�ت بالنزاهة والق�وة ونظافة
الي�د والح�رص الكبير عل�ى الم�ال العام،
وصوال إلى اس�تقرار امثل للدولة العراقية،
وبه�دف إنج�اح التجرب�ة الديمقراطي�ة

في تحصي�ن الجي�ش العراق�ي بالعقيدة
الوطني�ة والمض�ي بالصفق�ة لتطوي�ر
قاعدة الدفاعات العسكرية العراقية وبناء
منظوم�ة االس�تقرار وحماي�ة الس�يادة
الوطنية.القاع�دة الفقهي�ة والقانوني�ة
تقول  ..البينة على من ادعى واليمين على
من أنكر ..وأنا أقول أن الذين استضافتهم

عرب كركوك يطالبون احلكومة
املركزية بمنع دخول املسلحني للمدينة
بغداد /المستقبل العراقي
طالب نواب عرب عن محافظة كركوك أمس
الحكومة المركزية بإص�دار تعليمات لقيادات
الجي�ش والش�رطة بالمحافظ�ة تقضي بمنع
دخول المس�لحين إلى المدينة ،فيما حذروا من
"كارث�ة خطيرة" جراء عدم التصدي لهذا األمر.
وقال النائب عم�ر الجبوري في مؤتمر صحفي
عق�ده أمس بمبنى مجلس الن�واب مع عدد من
النواب العرب عن المحافظة إن "هناك مسلحين

واسط /المستقبل العراقي
أعل�ن ائت�الف غ�از ب�روم
الروس�ي الفائ�ز بعق�د تطوير
حقل بدرة النفطي في محافظة
واسط ،اليوم االثنين ،أن النصف
الثان�ي م�ن الع�ام 2013

يدخل�ون بط�رق غي�ر قانوني�ة إل�ى محافظة
كركوك ما يعد خرقا دستوريا ً واضحا" ،مطالبا
"قيادات القوات األمني�ة في المحافظة بتقديم
تقري�ر خ�اص للحكوم�ة المركزي�ة ووزارة
الداخلية بش�أن دخول المسلحين للمحافظة".
وش�دد على ضرورة "قي�ام الحكومة المركزية
ووزارة الداخلية بمنع دخول هؤالء المسلحين"،
مح�ذرا م�ن "كارثة خطيرة" ،ودع�ا في الوقت
نفس�ه "من يدعم تلك الجماعات المسلحة إلى
الكف عن هذه التصرفات".
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الروس يتوقعون تدفق نفط بدرة يف النصف الثاين من 2013
المقبل سيشهد تدفق أولى الشحنات من الحقل،
في حين أك�دت الحكومة المحلية اس�تعدادها
تقدي�م الدعم المطلوب للش�ركة لتمكينها من
بل�وغ إنتاج الذروة .وقال مدير مش�روع حقل
بدرة س�يرجي بولغاكوف ف�ي لقاء جمعه مع
محافظة واسط مهدي الزبيدي إن "االستخراج
والضخ الفعلي للنفط من حقل بدرة سيبدأ في
النصف الثاني من ع�ام  2013المقبل بطاقة
 15أل�ف برميل يومياً" ،مش�يرا ً إل�ى أن "تلك
الطاق�ة س�ترتفع تدريجا ً لتص�ل إلى مرحلة
ال�ذروة للحقل بواقع  170أل�ف برميل يوميا ً
في الع�ام  ."2016وذكر أن "كان�ون الثاني
المقبل سيشهد مرحلة الوصول إلى الممكن
النفطي المتوقع وقوعه على عمق  4900متر
بعد أن وصلت أعمال الحفر حاليا ً إلى 4500
متر" ،مبينا ً أن "الشركة تقوم حاليا ً بأعمال
البن�ى التحتي�ة لمحطة تجمي�ع النفط من
اآلب�ار وإتمام ربطها فيم�ا بينها إلى جانب
إنش�اء مس�تودع لخزن النفط المس�تخرج
ومصف�اة صغي�رة وبعض األعم�ال األخرى
المهمة في الحقل كشبكات أنابيب الضخ".
وأضاف مدير المشروع ،أن "االئتالف بصدد
تقدي�م خدمات مهمة لس�كان قض�اء بدرة
تتعل�ق بتأهيل ش�بكات الكهرباء ومحطات
مياه الشرب والمدارس وشراء باصات لنقل
طلب�ة القض�اء إل�ى المعاه�د والكليات في
مدينة الكوت وتطوير وتأهيل المس�توصف
الصح�ي ف�ي القض�اء وتزوي�ده باألجهزة
ً
فض�ال ع�ن س�يارتي
والمع�دات المهم�ة،

لجنة النزاهة البرلمانية تحدثوا بملء الفم
واللس�ان عن أس�رار الصفقة العس�كرية
الروس�ية ب�ل مض�ى الوزي�ر الدليمي إلى
الق�ول أمام  25نائبا ف�ي لجنة النزاهة أن
الصفقة س�تمضي برغم كل ما يقال عنها
وما يندرج في إطار الخالفات والصراعات
الحزبية والسياسية الن الهدف من جولتنا

إسعاف" .وتابع بولغاكوف أن "هذه اإلجراءات
تأت�ي ضمن منح�ة س�نوية يقدمه�ا االئتالف
للس�كان المحليي�ن ف�ي القضاء" ،مس�تدركا ً
"حققن�ا وظائ�ف مختلف�ة ألبن�اء محافظ�ة
واسط مجموعها  928منها  634وظيفية ألبناء
قضاء بدرة سنعلن عنها الحقا ً بعد الوصول إلى
مراح�ل متقدمة في العمل النصيب األكبر منها
ألبناء واسط بعامة وأبناء قضاء بدرة وناحيتي
جص�ان وزرباطي�ة بخاصة".م�ن جانب�ه قال
محافظ واس�ط مهدي الزبي�دي ،إن "الحكومة
المحلية تتطلع إلى مرحلة استخراج النفط من
حقل بدرة وضخه إلى األسواق العالمية لتعزيز
واردته�ا م�ن برنام�ج البت�رو دوالر" .وأب�دى
الزبي�دي "اس�تعداد الحكومة المحلي�ة لتقديم
أشكال الدعم كافة للشركة" ،الفتا ً إلى أن لديها
"تنس�يقا مش�تركا معها في مختلف المجاالت
لتأمين متطلباتها خاص�ة التي تتعلق بالجانب
األمني".وع ّد الزبيدي ،أن "منح الشركة خدمات
مجاني�ة حيوي�ة للس�كان المحليي�ن تط�ورا ً
إيجابي�ا ً في عمل الش�ركات النفطية" ،متوقعا ً
أن "يس�هم ذل�ك في تع�اون الس�كان مع تلك
الشركات بصورة أفضل وتسهيل عملها" .وأكد
المحافظ ،أن "الشركة كانت سريعة االستجابة
لرؤي�ة الحكوم�ة المحلية بص�دد توفير فرص
العمل ألبن�اء القضاء بالدرجة األس�اس وأبناء
المحافظة عموما ً بمختلف الوظائف مما أسهم
بتقلي�ص حج�م البطال�ة الت�ي نأم�ل أن تصل
إل�ى الصفر في القض�اء لكث�رة الوظائف التي
تحتاجها الشركة".

في موس�كو كان استطالع معامل السالح
ولم نكن مخولي�ن من قبل الحكومة إبرام
أي عق�د أو االتف�اق عل�ى صفق�ة معينة
وان الهدف األس�اس كان والزال وسيبقى
تطوير الجيش العراقي ورفض سياس�ات
الحص�ار العس�كري التي يتبعه�ا البعض
م�ع العراق بغي�ة تحدي�ث آليات�ه وبنيته

اعتقال حمام ٍمطلوب بتهمة
"اإلرهاب" يف الفلوجة
األنبار /المستقبل العراقي
أف�اد مصدر ف�ي ش�رطة محافظة
األنب�ار أمس بأن قوة عس�كرية اعتقلت
محامي�ا مطلوب�ا بتهم�ة اإلرهاب خالل
عملية أمنية نفذتها وسط الفلوجة.
وق�ال المص�در ال�ذي طل�ب ع�دم
الكش�ف عن اس�مه في تصريح صحفي
إن "قوة من الجيش العراقي دهمت ،في
ساعة متقدمة من ليل أمس األول ،منزل
المحامي أحمد جاس�م ف�ي منطقة حي
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أزمة بغداد واربيل جزء من خمطط إرسائييل لتقسيم مرص وسوريا !!
والعيش كمواطنين مصريين
يتمتع�ون بما يتمتع به المواطن
المص�ري األخ�ر ،إضاف�ة ال�ى
ان جماع�ة اإلخوان الت�ي تقود
النظ�ام ف�ي جمهوري�ة مص�ر
العربي�ة ق�د وضع�وا م�ادة في
الدس�تور الجدي�د تمن�ع تم�دد
المذه�ب الش�يعي ومحاربت�ه
خاص�ة أن “الجعاف�رة” وه�ي
تس�مية “الش�يعة الجعفري�ة”
الذين يقدر عددهم هناك بمليون

ونصف المليون شخص.
وتابع�ت المص�ادر :ان�ه
إذا أضفن�ا له�ذه األع�داد ع�دد
األش�راف أي “الس�ادة” هن�اك
فس�يكون مجم�وع الش�يعة
المصريي�ن ما يقارب المليونين،
ناهي�ك ع�ن الق�وى العلماني�ة
والليبرالي�ة خاص�ة الت�ي فازت
باالنتخاب�ات األخي�رة في مصر
والت�ي يت�راوح عدده�ا م�ن 7
إل�ى  8ماليي�ن لتصب�ح معادلة

المواجهة بين ما يمثله الش�ارع
المص�ري م�ن جماع�ة اإلخوان
الس�لفيين وال�� 32ملي�ون م�ن
قوى المعارض�ة ،كبيرة ومهيأة
لمعركة س�تكون وربما ستؤول
إلى تقسيم مصر.
وختم�ت المص�ادر الق�ول
بان اإلخوان والس�لفية ينفذون
مش�روعا صهيوني�ا يه�دف
إل�ى تقس�يم ال�دول المحيط�ة
بإسرائيل.

النجيفي :األزمة ستحرق الوطن ..والعراقية" :نارهم تأكل حطبهم" !!
وبين�ت أن ه�ذه الق�وى الكردي�ة ل�م تحض�ر
االجتماع ،وتعاطفت مع بارزان�ي وطالباني الذي
كانت أنباء قد كشفت عن وضع استقالته بين يدي
رئيس اإلقليم في خطوة ع ّدت س�ابقة خطيرة في
موقفه تجاه األزمة السيما انه يشغل حاليا منصب
رئيس جمهورية العراق وكان عليه أن يتصرف من
هذا المنطلق ،حس�ب قول المصادر ،إال انه تصرف
بدافع قومي ،واتخذ موقفا مساندا لبارزاني.وعلى
صعي�د مواقف الكتل السياس�ية تج�اه األزمة بين
دولة القانون واإلقليم ،كش�فت مصادر سياس�ية

العسكرية.
قليال من اله�دوء في معالجة ملفاتنا
..فالعراق أيها الس�ادة ليس ملف فساد او
س�لعة بائرة او مادة استهالكية نشرحها
على التلفزيونات ونفتل العضالت لسحقها
واإليح�اء إنن�ا وطني�ون وش�رفاء وغيرنا
فاسدون ..ودجالون!.

مطلع�ة م�ن عم�ان أن القائم�ة العراقي�ة عقدت
اجتماع�ا لجمي�ع الق�وى المنضوية تح�ت لوائها
وخرج�وا بموق�ف موح�د مف�اده ،أن المعنيي�ن
باألزمة الحالية «نارهم تأكل حطبهم» في إش�ارة
إل�ى ما يجري من خالف كبير بين الش�يعة والكرد
حس�ب المص�ادر .وأوضحت أن الش�خص الوحيد
ال�ذي كان معارض�ا لموقف القائم�ة العراقية هو
أس�امة النجيف�ي رئيس مجلس الن�واب الذي قال،
أن الخالف س�يحرق الوطن وعلينا أن نتخذ موقفا
يسهم في تهدئة األزمة.

المعلمين ،وس�ط الفلوج�ة" ،واعتقلته
وفقا للم�ادة الرابعة من قانون مكافحة
اإلرهاب".
وأض�اف المصدر أن عملية االعتقال
اس�تندت إلى "مذكرة اعتقال صادرة من
القض�اء" ،مش�يرا إلى أن "الق�وة نقلت
المعتقل إلى مركز أمني للتحقيق معه".
وش�هدت الفلوج�ة أم�س أصاب�ه مدني
بجروح متفاوتة بانفج�ار عبوة الصقة
وضعت في س�يارته بش�ارع العباس�ي،
وسط المدينة.

عشائر جنوبية :ال دخل لنا
بـ"معمعة" املالكي وبارزاين
ف�ي الوقت ذات�ه ،أك�د المص�در أن تجمع
العش�ائر وجه رس�الة ش�فوية إل�ى المالكي
ابلغ�ه فيه�ا بع�دم االنج�رار وراء م�ا يري�ده
بارزان�ي بدعم وتوجيه ترك�ي ،وتابع بالقول
إن العش�ائر العربية لن تش�ارك ف�ي اي جهد
عس�كري لكنها لن تدخر قوتها فيما لو حصل
طاريء.
وذكر أن العش�ائر لم تظهر موقفا ً صريحا ً
يس�ند اي معرك�ة ،مؤك�دا ً ان الك�رد والعرب
عراقيي�ن أوالً ،وعلى المس�ؤولين العودة إلى
ضمائرهم ومراعاة حياة االبرياء.
يذكر أن رئيس لجنة ش�ؤون العش�ائر في
مجل�س محافظة كربالء س�تار الع�زاوي قد
نفى ,أمس ,االنباء التي اش�يعت عن اس�تعداد
العشائر العربية بارسال اسناد لعمليات دجلة
ب��” “ 200متط�وع من كل عش�يرة واصفها
بالعاري�ة عن الصح�ة وانهم ض�د اي تصعيد
حاص�ل بي�ن حكومت�ي االتحادي�ة وإقلي�م
كردس�تان ،مؤكدا ً ان” هناك اطرفا سياس�ية
تروم الى تصعيد المواقف بين العرب واالكراد
وان رؤس�اء عش�ائر كرب�الء لي�س لديها اي
خلفية عن هذا الخبر كما نفاه جميع شيوخها
معتبرينه ان وجد تصرفا فرديا اليعود بشيء
نحوء حل القضية”.

املقاولون املقربون عالمة فساد احلكم ..واملعممون املقربون عالمة فشل احلكم
طل�ب مني بع�ض األصدق�اء من طلب�ة العلوم
الدينية أن اكتب رسالة لألخ رئيس الحكومة األستاذ
ن�وري المالكي تتعل�ق بالش�أن الع�ام العراقي لما
وصلت إليه األمور من فوضى وفساد يضرب أطنابه
ف�ي كل أرجاء الوطن حتى أصبح�ت الحكومة ملجأ
لالنتهازيي�ن والمتملقين وبائعي الكرامة والس�يادة
الوطني�ة بثم�ن بخس.ول�م أك�ن متحمس�ا لكتابة
الرس�الة  :ال زهدا بالنصح وال عج�زا عن الموعظة,
ولكن لعلمي بأن ش�يطان الكرسي وسحر المنصب
اس�تولت غوايت�ه على نف�وس وعقول الذي�ن دخلوا
س�رادقات الحك�م على عجل�ة من أمره�م يدفعهم
احتالل ماكر ويغريهم عن�وان قاتل ,فلم يكونوا من
أه�ل المراجعة ,ولم يطلبوا المش�ورة ,وتلك عالمات
االس�تبداد والتف�رد بالرأي الذي ال تحم�د عقباه وقد
وق�ع الذي وق�ع حتى عرفت�ه الركب�ان وتحدثت به
الصبي�ان .ونتيجة إلح�اح ورجاء األحب�ة من الذين
ذك�رت صفته�م وه�م يتحرق�ون ويتأس�فون لم�ا
يرون�ه م�ن مخالفات ,وضي�اع حق�وق ,وتجاوزات
تدمي قلوب الغيارى والش�رفاء ،نزل�ت عند رغبتهم
ورجائهم وكتبت الرس�الة قبل عامي�ن ولم ينعكس
شيء ينبئ عن تفاعل وتقبل للمفاهيم التي حملتها

الرس�الة في اإلصالح والمس�ارعة لتالف�ي األخطاء
والثغرات والسعي السترجاع هيبة الدولة والحكومة
من خالل إنصاف المواطنين ومكاش�فة الشعب بما
يج�ري م�ن صالح او طال�ح ,والعمل عل�ى قاعدة "
وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب" وهي
القاعدة الذهبية لكل دولة ناجحة ولكل حكم صالح
وعادل مستذكرين اآليات القرآنية المباركة :
" وم�ن ل�م يحك�م بم�ا ان�زل الل�ه فأولئك هم
الكاف�رون" ،و"ومن لم يحكم بما ان�زل الله فأولئك
ه�م الظالم�ون" ،و"وم�ن لم يحك�م بما ان�زل الله
فأولئك هم الفاسقون" .وألن الذي كتبت له الرسالة
اعرفه من القارئي�ن للقرآن ذلك هو رئيس الحكومة
نوري المالكي ,ولكنه ظهر جليا انه لم يترجم قراءته
للقرآن بما يحفظ تاريخه في المعارضة ,ولم يحفظ
عنوانه المتدين عندما أصبح عمليا يتطلب منه ذلك.
وف�ي هذا الع�ام عاود األصدقاء نفس�هم طلبهم في
كتابة رسالة ثانية ,قائلين ربما لم تصل تلك الرسالة
األول�ى إلى يد الس�يد ن�وري المالكي مباش�رة الذي
أصب�ح مكتبه يغ�ص بالموظفين م�ن كل العناوين
مما تس�بب ذلك في تخم�ة وظيفية تعط�ل وتؤجل
وتعس�ر وال تيس�ر ,وج�وه مكفه�رة ,وابتس�امات

صف�راء ,ووجوه ش�احبة تخت�زن الطمع وتس�عى
للجشع ,وتسبب للمراجعين  :اليأس والوجع .
وتح�ت ضغط رج�اء وأمنيات أخوي�ة صادقة:
كتب�ت رس�الة ثانية ه�ذا الع�ام على طريق�ة قول
الشاعر -:
وم�ا أن�ا إال من غزي�ة إن غ�وت  ....غويت وان
ترشد غزية ارشد ؟
ولكن�ي اش�ترطت على اإلخ�وة أن يتم تس�ليم
الرس�الة بي�د األخ المالك�ي مباش�رة .وتعه�دوا لي
أن يت�م ذلك ,ولكني قلت لهم :ومن يس�لم الرس�الة
مباشرة ؟
قال�وا:اح�دالمقاولي�ن.
وراحوا يشرحون لي مقدار حظوة هذا المقاول
عند السيد نوري المالكي حيث قالوا:
ه�ذا المقاول يدخل على رئي�س الحكومة متى
ش�اء ،ويقض�ي معه وقت�ا غير محدود ولما يش�اء.
وقلت في نفس�ي :أس�في عليك يا ن�وري .أنت اليوم
رئي�س وزراء الع�راق وف�ي ه�ذا الظ�رف الصع�ب
والمعق�د ,وتح�اط بأع�داء كثيرين ,وخص�وم أكثر
أنت صنعتهم بس�بب سوء حاش�يتك ورداءة من هم
حولك وش�خص مثلك ال يت�اح له رؤي�ة عائلته كما

يجب .كيف تس�مح لمقاول يدخل عليك متى يش�اء,
ويأخذ من وقتك  -الذي هو وقت للشعب الذي منحك
األمانة – ما يشاء ال ما تشاء أنت وتبقى المشيئة لله
وحده ،وهنا عرفت أسباب الفساد ومنافذه ووسائله
ومادت�ه .وعندما عرف�ت أن هذا المق�اول ذهب إلى
عمان األردن مغاضبا بس�بب انكش�اف أسرار بعض
الصفقات ,أس�رع لترضيته معمم�ا أصبح مالصقا
للس�يد نوري المالك�ي منذ توليه رئاس�ة الحكومة,
وهذا المعم�م يتصل بنوري المالك�ي بعالقة قديمة
تمت�د إلى أي�ام اللجن�ة الجهادية في ح�زب الدعوة
اإلس�المية والتي عمل فيها دعاة مخلصون س�لموا
ثقته�م بم�ن لم يكن أه�ال للثقة من حي�ث الكفاءة
والخب�رة ,ولذل�ك كان�ت خلي�ة العب�ور إل�ى الداخل
العراق�ي مخترق�ة م�ن قب�ل المدع�و " اب�ر حوراء
سميس�م " مما تس�بب باختفاء دع�اة مجاهدين ال
ذنب لهم سوى أنهم آمنوا بربهم واخلصوا لقضيتهم
قضية معاناة الش�عب العراقي ولم يكونوا يعلموا أن
من يقودونهم ليس�وا أهال للقي�ادة ,وما كان مخفيا
في تلك األيام الخوالي ونبهنا على ضعفه وفشله في
وقت مبكر مما جعل البعض يرمينا بالتطرف بالرأي
ألنني كنت كما قال الشاعر-:

وحذرتكم أمري بمنعرج اللوى  ....فلم تستبينوا
األمر حتى ضحى الغد
أق�ول وم�ا كان مخفيا ف�ي تلك األيام كش�فته
مظاهر الحكم هذه األيام على القاعدة القرآنية " هو
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحس�ن عمال
" .وكان الفش�ل اليوم ضاربا بأجرانه يتقدمه بعض
المعممي�ن م�ن الذين تركوا رس�الة الدي�ن وتحولوا
إل�ى تخرص�ات الطين على مس�توياته ف�ي الحمى
المس�نون والطين ال�الزب ,والمعم�م عندما يركض
وراء أبواب وعناوين الس�لطة يتنازل عن صفة العلم
والعلم�اء ,والحاكم الذي ال يق�ف على أبواب العلماء
يلتحق بسلطة زمنية والتها معاوية ويزيد والحجاج
والس�ندي بن ش�اهك ومن كان يأخذ خمس أفريقيا
غصب�ا وم�ن كان ينثر اللؤل�ؤ والياق�وت على رأس
المأمون يوم زفافه على بوران .والمعممون من هذا
الطراز هم عنوان الفش�ل في الحزب وفي المنظومة
االجتماعي�ة وف�ي الح�وزة وف�ي الحك�م .وعندم�ا
يجتم�ع المقاول�ون والمعمم�ون م�ن الصنف الذي
بين�ا مواصفاته والت�ي ال تعمم عل�ى كل المعممين
الذي�ن فيهم المؤمن�ون األتقياء م�ن الذين حافظوا
عل�ى مفهوم " العمائم تيجان الع�رب " والذين كان
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ف�ي مقدمته�م الس�يد الش�هيد محمد باق�ر الصدر
ال�ذي رح�ل من هذه الحي�اة وهو ال يملك ش�يئا من
حطام الدنيا وهو من ترك ثروة علمية غيرت نظرية
المعرفة البشرية عبر نظرية التوالد الذاتي في كتابه
" األسس المنطقية لالستقراء .
وعبر رس�التين كتبتهما للس�يد نوري المالكي
ال لش�يء س�وى للنصح والموعظة قبل أن يقع في
عواص�ف الفضائ�ح الت�ي ال ترحم ,وقد بان ش�يء
منه�ا هذه األيام ,ويظل م�ا كتبته معروفا في كتاب
ال يغادر صغيرة وال كبي�رة إال أحصاها ,وان أهملها
السيد نوري المالكي أو تغاضى عنها  ,فان من يعلم
الجه�ر وأخفى  ,ومن يعل�م خائنة األعين وما تخفي
الص�دور س�يكون حكما ونع�م الحكم ي�وم تبيض
وجوه وتسود وجوه وقد اعذر من انذر .

ّ
استثمار محافظة بغداد تحمل صالح عبد الرزاق مسؤولية تردي الخدمات

ـ

العراقي
�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

االربعاء
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معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ( ) 967

بغداد /المستقبل العراقي
حمل�ت لجنة االس�تثمار في مجل�س محافظة بغداد أم�س محافظ بغداد ص�اح عبد الرزاق مس�ؤولية تردي واقع
الخدمات في العاصمة وضواحيها .وقال رئيس لجنة االس�تثمار في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي في تصريح
أورده موق�ع “ش�فق نيوز”“ ،نطال�ب أن تخصص مبال�غ موازنة تنمية األقالي�م لمحافظة بغداد لمعالجة المش�كات
الحقيقي�ة والملحة للن�اس المظلومين في مدينة بغ�داد والضواحي المحيط بها” .وأوض�ح أن “محافظة بغداد أحالت
تنفيذ  18س�يطرة أمنية على ش�ركات معينة بطريقة الدعوة المباش�رة وبمبلغ  12مليار دينار ،وهذا مبلغ كبير جدا”.
وأض�اف “إن المش�روع لم يطرح على أعضاء المجلس ليصدر ق�رارا بالموافقة عليه بينما بقي الموضوع بين المحافظ
ورئي�س المجل�س يوافق علي�ه دون الرجوع للمجلس ،وهو ليس�ت لديه الصاحي�ة لهذا اإلجراء” .وتاب�ع “نحن أبدينا
اعتراضنا على هذا التصرف الذي يثير االس�تغراب والش�بهات” .وتس�اءل الكاظمي “أين المحاف�ظ من مدينة النهروان
وس�بع البور وناحية الوحدة واللطيفية وغيرها ،واألطفال يفترش�ون األرض في المدارس ؟” .وبين “بهذا المبلغ كان
باإلمكان بناء مستش�فى مدينة الحرية ب� 400س�رير الذي ينتظر التنفيذ منذ عام  2009واألرض جاهزة والمخططات
والجداول والكلف كاملة وتتحجج المحافظة بحجج واهية عن هذا اإلهمال”.
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االنقسامات هوية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ..والمجلس االعلى لم يحسم االمر

انشقاقات كبرية يف «العراقية» ..و«القانون واالصالح والفضيلة» يف «قائمة واحدة»
بغداد -فالح الشامي
مازال�ت خارط�ة التحالفات السياس�ية
غي�ر واضح�ة المعال�م ،م�ع ان انتخاب�ات
مجالس المحافظ�ات المقبلة على االبواب،
نتيجة االختاف في الرؤى بين بعض الكتل
السياس�ية والص�راع من اج�ل تحقيق اكبر
ق�در ممكن من المكاس�ب في كت�ل اخرى,
فيم�ا توق�ع مراقب�ون حصول انقس�امات
كبيرة ف�ي القوائ�م الكبي�رة ك�”العراقية”
نتيجة غياب االنس�جام وكثرة االنشقاقات
التي شهدتها في المرحلة الماضية.
وق�ال مص�در مطل�ع ل�”المس�تقبل
العراق�ي” ان ائت�اف دول�ة القان�ون الذي
يتزعمه رئي�س الوزراء نوري المالكي اتفق
مع بعض الكتل السياسية على دخول غمار
هذه االنتخابات في قائمة واحدة” ,مبينا ً ان
من بين ابرز هذه الكتل تيار االصاح الوطني
بزعامة ابراهي�م الجعفري وحزب الفضيلة
وحركة بدر التي يراس�ها وزير النقل هادي
العام�ري ,فض�ا عن بقي�ة مكونات�ه التي
دخل�ت ضمن�ه ف�ي االنتخابات الس�ابقة”.
وعن انضمام المجلس االعلى لهذا التحالف,
اش�ار المصدر الى ان “عدم اتفاق الطرفين
على الية احتساب القاسم االنتخابي خاصة
ان قانون االنتخابات لم يقر من قبل مجلس
الن�واب لحد االن” ,مس�تبعدا ً حصول اتفاق
بهذا الشأن”.
وكش�ف المصدر ذاته عن رفض ائتاف
دول�ة القان�ون لضم كتل�ة االح�رار التابعة
للتي�ار الص�دري ضم�ن ه�ذا التحال�ف او

طالباين يؤكد أمهية العالقات
العراقية ـ األمريكية

بغداد /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س الجمهورية ج�ال طالباني أمس أهمي�ة العاقات
العراقي�ة األميركية في ضوء االتفاقي�ة الموقعة بين البلدين ،فيما
أب�دى نائب وزير الخارجية األميركي حرص الواليات المتحدة على
اس�تقرار العراق .وق�ال طالباني في بيان ص�در أمس على هامش
لقائ�ه بنائب وزير الخارجي�ة األمريكي ل�إدارة والموارد توماس
ناي�دس وس�فير الوالي�ات المتح�دة في بغ�داد س�تيفن بيكروفت
بمكتب�ه في بغداد ،إنه “تم اس�تعراض مجمل التطورات في العراق
والمنطقة” .وأكد طالباني “أهمية العاقات العراقية األميركية في
ضوء االتفاقية الموقعة بين البلدين ،والتشاور في القضايا المهمة
والتط�ورات التي يش�هدها العراق وما يحدث م�ن تغيرات وأحداث
ف�ي المنطق�ة” .من جانب�ه ،قال نائ�ب وزير الخارجي�ة األميركي
توم�اس ناي�دس ان “الوالي�ات المتح�دة حريص�ة على اس�تقرار
العراق وتطور مسار التجربة الديمقراطية الجارية بالبلد في ضوء
العملية السياسية” ،مشددا على ضرورة “الحوار والتفاهم الوطني
بين مختلف األطراف وبما يس�اعد في تجاوز المش�كات” .وأشاد
ناي�دس ب�”الجه�ود المهمة الت�ي بذلها طالبان�ي لتقريب وجهات
النظر وتفادي المشكات”.

إتــالف  38طنــ ًا من االغــذية

الدخ�ول معه في قائمة واحدة الس�يما وان
العاق�ة بي�ن الطرفين ليس�ت عل�ى مايرام
عل�ى حد تعبيره”.من جانبه ,قال النائب عن
كتلة المواطن التابعة للمجلس االعلى فرات
الش�رع ل�”المس�تقبل العراقي” ان خريطة
التحالف�ات في االنتخبات المقبلة ستش�هد
تغي�رات كبيرة ،وان هذه التغيرات س�تصب
ف�ي صال�ح العملي�ة السياس�ية” ,متوقعا ً
حصول انقسمات كبيرة في القائمة العراقية
خاصة بعد االنشقاقات الكبيرة التي حصلت
فيه�ا بعد االنتخابات البرلمانية الس�ابقة”.
واوض�ح الش�رع ان المجل�س االعلى الزال

يواص�ل حواراته من اجل الدخول في قائمة
واحدة مع ائتاف دولة القانون ،والتي تضم
عددا من مكونات التحالف الوطني وليس�ت
جميعه�ا � بحس�ب تعبي�ره � ف�ي اش�ارة
ال�ى عدم دخول بع�ض ه�ذه المكونات في
التحال�ف المذك�ور” .في الس�ياق ذاته ,قال
النائ�ب عضو ائت�اف دولة القان�ون النائب
عن التحالف الوطني عل�ي العاق ان “دولة
القانون ش�كلت لجن�ة للتف�اوض مع بقية
الكتل السياسية ومن بينها الكتل المنضوية
داخ�ل التحال�ف الوطن�ي” ,مبين�ا ً ان ه�ذه
اللجن�ة الزالت تواصل حواراته�ا مع الكثير

م�ن القوائ�م والكت�ل السياس�ية للوصول
الى قناع�ات مش�تركة” .الى ذلك ,اس�تبعد
مصدر برلماني من داخ�ل القائمة العراقية
رفض الكش�ف عن اسمه دخول تحالفه في
االنتخاب�ات المقبل�ة بقائمة واح�دة ,عازيا
ذل�ك للتخ�وف ال�ذي اب�داه اياد ع�اوي من
حص�ول انش�قاقات كبي�رة كما ف�ي المدة
السابقة .وقال المصدر” أن القائمة العراقية
ل�ن تخ�وض اإلنتخاب�ات المحلي�ة المقبلة
لمجال�س المحافظات كائت�اف موحد ّ
وأن
مكوناتها الس�تة الرئيسة ستدخلها منفردة
في خطوة لتجاوز مرحلة اإلنشقاقات التي

جملس كركوك يدعو إىل عدم جعل املحافظة ساحة لتصفية اخلالفات
كركوك /المستقبل العراق

دعا رئيس مجلس محافظة كركوك حس�ن توران األطراف
السياس�ية كافة إلى ع�دم جعل كركوك س�احة لحل خافاتهم
ووسيلة للدعاية االنتخابية ،مؤكدا أن الخافات في كركوك
شبيهة ب�”خافات العائلة” التي ال تؤثر في العاقات
األخوية بي�ن مكوناتها .وقال توران في بيان صدر
ع�ن مكتب�ه أمس األول عل�ى هام�ش لقائه وفدا
من التجمع اإلس�امي لطلبة الع�راق المنضوي
تحت إط�ار المجلس األعلى اإلس�امي بزعامة
عمار الحكيم إن “خافاتنا في كركوك ش�بيهة
بالخاف�ات الموج�ودة داخل العائل�ة الواحدة،
وه�ي ال تؤثر أبدا في العاق�ات األخوية المتينة
الت�ي ترب�ط بي�ن مكون�ات كرك�وك” .وأضاف
“نثم�ن عاليا المواق�ف الكبيرة لعائل�ة الحكيم
ف�ي الس�عي الج�اد والمس�تمر لتعزي�ز وحدة
ص�ف العراقيين ونب�ذ الخاف�ات والتطرف بين
أبناء الش�عب الواحد” .وقال ت�وران “نعاهد جميع
القي�ادات في البل�د بأننا نق�ف على مس�افة واحدة

م�ن جميع مكون�ات المحافظة ونعمل عل�ى تعزيز روح
التعاي�ش األخوي الس�لمي التي تربط ش�عب كركوك”،
مشددا ً على ضرورة “عدم جعل كركوك ساحة للخافات
ودعاية انتخابية للقوى السياس�ية” .من جانبه ،نقل وفد
التجمع اإلسامي تحيات رئيس المجلس األعلى اإلسامي
عم�ار الحكيم إلى أبن�اء المحافظ�ة وممثليهم في
مجلس المحافظة ،متمنيا أن “يعم األمن والوئام
والسام بين مكونات المحافظة” .وكان عرب
وتركم�ان كركوك قد ح�ذروا كا من بغداد
وأربي�ل من خطورة تحوي�ل مدينتهم إلى
س�احة لتصفي�ة الحس�ابات ،معتبرين
زي�ارة رئيس إقليم كردس�تان مس�عود
بارزان�ي إل�ى كركوك “تصعي�دا جديدا”
لألزمة القائمة بي�ن الحكومة المركزية
وإقليم كردستان.
ويأت�ي ه�ذا التط�ور ف�ي المواق�ف
المتوت�رة بي�ن الجانبين بع�د تراجع جهود
التهدئ�ة وفش�ل االجتماع العس�كري بي�ن وفد
البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع.

ش�هدتها بع�د االنتخاب�ات البرلماني�ة عام
 .“ 2010واوض�ح المص�در ّ
أن “المباحثات
واالتصاالت الجارية حال ًيا في بغداد وعمان
بين قيادات القوى التي تتشكل منها القائمة
قد توصلت إل�ى اتفاق بخ�وض االنتخابات
المقبل�ة عل�ى ش�كل قوائ�م منفصل�ة لكل
كي�ان او في تحالف بي�ن مكونين او اكثر”.
وأضاف ّ
أن زعيم القائمة الذي يترأس حركة
الوفاق الوطني العراقي أياد عاوي سيدخل
االنتخاب�ات بقائم�ة تمثل الحرك�ة وحدها
حيث س�تركز حملتها االنتخابي�ة في بغداد
ومحافظات الباد الجنوبية والغربية.

مدحت املحمود يؤكد امليض
يف حسم قضايا املوقوفني
بغداد /المستقبل العراقي
بحث رئيس الجمهورية ج�ال طالباني مع رئيس مجلس القضاء
األعل�ى مدحت المحمود أهمي�ة فاعلية القضاء العراقي واس�تقاله،
وفيما كشف المحمود عن تش�كيل  13هيئة تحقيقية لمتابعة ملفات
الموقوفين أعلن عن إطاق سراح أربعة آالف منهم.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت “المستقبل العراقي”
نس�خة منه أن “طالباني اس�تقبل ،في بغداد ،االثني�ن  ،رئيس مجلس
القضاء األعلى مدحت المحمود” ،مش�يرا إلى أن “اللقاء تناول أهمية
فاعلي�ة القض�اء العراقي واس�تقاله وبما يرس�خ عمل واس�تقالية
السلطات” .ونقل البيان عن القاضي مدحت المحمود قوله أن “مجلس
القضاء األعلى شكل مؤخرا  13هيئة تحقيقية لدراسة ملفات وأحوال
الموقوفين فيما تم إطاق سراح أربعة آالف موقوف”.
وأوض�ح البيان أن “المحمود قدم ش�رحا وافيا ع�ن عمل القضاء
وانجازه ودوره في س�يادة القانون” ،مضيفا أن “اللقاء تناول السبل
الكفيل�ة بتعزيز ه�ذا العمل واالرتقاء ب�ه ،وبما يس�تجيب لمتطلبات
الحاج�ة إل�ى تس�ريع االنج�از ،ضمان�ا للحق�وق وتأكي�دا لس�لطة
القضاء”.

الفاسدة يف النجف

النجف /المستقبل العراقي
كش�فت ش�رطة محافظة النجف أمس عن ضب�ط وإتاف أكثر
من  38طنا ً من المواد الغذائية الفاس�دة وغير الصالحة لاستهاك
البشري .وقال مدير إعام ش�رطة النجف النقيب مقداد الموسوي
في تصريح صحفي ان�ه “بعد جهود متميزة من قبل رجال مديرية
مكافح�ة الجريم�ة االقتصادي�ة ف�ي النج�ف األش�رف ومن خال
تكثيف حمات التفتيش عل�ى المحال التجارية ومحال الخضروات
والفواكه وس�وق جمله الخضار تم ضبط وإتاف أكثر من  38طنا
من الم�واد الغذائية غير الصالحة لاس�تهاك البش�ري” .وأوضح
أن “ه�ذه المواد التالفة كانت تش�مل المعلب�ات الغذائية والفواكه
والخضر المس�توردة من دول مجاورة للعراق مثل سوريا واألردن
وتركيا وإي�ران ،وبعد ورود معلومات من قبل جهاتنا المختصة تم
ضبطه�ا وفحصه�ا وتبين نفاذي�ة صاحيتها أو س�وء خزنها مما
أدى إل�ى تلفها ،وتم إلقاء القبض على التجار الموردين لهذه المواد
وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

اعتقال أبرز جتار املخدرات يف بعقوبة
ديالى /المستقبل العراقي

أف�اد مص�در في ش�رطة محافظ�ة ديال�ى أمس بأن أح�د أبرز
تج�ار المخدرات اعتقل في عملية نوعية ش�مالي بعقوبة ،فيما تم
ضب�ط  3000حبة مخ�درة بحوزته .وقال المص�در الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه ،في تصريح صحفي إن “قوة من الشرطة نفذت
عملية نوعية في ناحية جلوالء أس�فرت عن اعتقال احد ابرز تجار
المخ�درات في ديالى” .وأض�اف المصدر أن “القوة صادرت  3آالف
حبة مخدرة بحوزة المعتقل” ،مش�يرا ً إل�ى أنه “تم اقتياده إلى احد
المراكز األمنية للتحقيق معه” .وش�هدت ديالى أمس اعتقال س�تة
أش�خاص نصفهم مطلوبون بتهم�ة “اإلرهاب” جنوب�ي بعقوبة.
وتش�ير مصادر أمنية مطلعة في ديالى ومركزه�ا مدينة بعقوبة،
تش�ير إلى تس�جيل تنام في ظاهرة تجارة المخ�درات برغم نجاح
األجهزة األمنية في اعتقال العديد من الشبكات والتجار في عمليات
استباقية جرت خال المدة الماضية.

عزاء لثالثة أيام كلف  18مليون دينار

جمالس الفاحتة يف واسط ..تنافس حمموم عىل «البذخ» ..والعشائر :نرفض اإلرساف !!
المستقبل العراقي /متابعة
ل�م يعد مس�تغربا ،في اآلون�ة األخيرة ،أن
تكتشف أن أحد مجالس العزاء “الفاتحة” كلف
نح�و عش�رين مليون دين�ار ،فهن�اك مجالس
عزاء تكل�ف أكثر بكثير ،يق�ول بعض الفقراء
إن مصاريفه�ا “تبع�ث ال�روح م�ن جدي�د”
خاص�ة إذا كانت تلك المجال�س لزعماء قبائل
أو مس�ؤولين أو رج�ال أعم�ال ألن المبلغ قد
يتضاعف مرتين أو م�رات .وطوال ثاثة أيام،
يس�تنفر أه�ل المتوف�ي كل طاقاته�م لتقديم
الخدم�ات للمعزي�ن ،ومجرد تقديم الش�اي أو
القه�وة لم يع�د يكفي ،فالتنافس الش�ديد في
إظه�ار الكرم يدفع أه�ل المتوف�ي أحيانا الى
اتخ�اذ تدابير متطرفة ،كنحر عش�رات رؤوس
الغن�م ،وطه�ي كيلوغرامات ال حص�ر لها من
الرز والدهن والخضار ،وتقديم “صواني” من
الحلوي�ات والفواك�ه ،وس�رادق أنيقة تفرش
فيه�ا س�جاد نادر ،وغيره�ا م�ن التدابير التي
تثقل قائمة الحس�اب .يقول علي “ 25س�نة”
ف�ي تصري�ح لوكالة “الم�دى ب�رس”“ :كنت
أش�ارك م�ع أعمامي ف�ي مجلس ع�زاء قريب
لن�ا ،كن�ت المع ّزب“ ،ال�ذي يخ�دم الضيوف”،
وكس�رت رجل�ي بس�بب تزحلق�ي بالده�ن
المتخل�ف على األرض من الطبخ ،والذي غطى
الش�ارع بأكمله” .ومش�هد الدهن وبقايا الرز

التي تغطي شوارع بأكملها ،منظر مألوف في
أغلب مجال�س العزاء التي تقيم س�رادقها في
الش�وارع العامة ،وغالبا قرب منزل المتوفى،
وتقط�ع بذلك الش�ارع لمدة ثاثة أي�ام .وألن
هن�اك م�ن يص�رف بب�ذخ ،يش�عر اآلخ�رون
بالرغب�ة في المنافس�ة ،أو تجبره�م التقاليد
عليه�ا ،ويقول فاضل مطش�ر “تكلفت فاتحة
وال�دي  18مليون دينار ،غطينا جزءا منها من
الفضل “مبلغ مال�ي يقدمه المعزون لتخفيف
التكالي�ف عل�ى أه�ل المتوف�ي” ،واضطررت
الس�تدانة الباقي” ،ويضيف باعتزاز “ال يمكن
أن تكون فاتحة أبي أقل من “فواتح” اقربائي،
عي�ب ،عيب” .لكن “العيب” ال�ذي يتحدث عنه
فاض�ل ،هو مظه�ر اجتماعي تط�ور وتطرف
في اآلونة األخيرة بشكل لم يكن موجودا بهذا
الحجم في الس�ابق ،ويبدو أن ش�يوخ العشائر
ووجهائها ورجال الدي�ن بدأوا بالتضايق منه،
لك�ن أي تعديل على ه�ذه الع�ادات يحتاج إلى
“شجاعة” كبيرة وجهد جماعي ،ألن من يقوم
بالتغيير منفردا س�يوصم بأنه “جلف” يقصر
عن إك�رام المي�ت وضيوف�ه .ويقول الش�يخ
عباس جاسم الداشور وهو أحد شيوخ عشيرة
العابد في إن “مجالس العزاء باتت عند البعض
مصدرا للتباهي ،وخرجت حتى عن الس�ياقات
المتعارف عليها وهذا أمر يؤسف له ،والبد من
التصدي له” .ويؤكد الداشور أن “من يعتقد أن

هناك حرجا أو عيبا في الموضوع فهو واهم”،
ويضي�ف “الح�رج والعي�ب في أن يت�م إقامة
الفاتحة لثاثة أيام وفيها من البذخ ما ال يمكن
وصفه وإشغال الناس عن أعمالها اليومية ،لذا
من األفضل والمناس�ب أن يك�ون موعد إقامة
الفاتح�ة عصرا ً وضمن وقت محدد” .ويش�دد
الداش�ور على أن “ه�ذا الميثاق ب�ات ضرورة
ملحة ف�ي المرحلة الحالية ،والب�د من إقراره
وجعل�ه عرفا ً عش�ائريا ً س�ائدا ً في واس�ط”.
ويح�اول ش�يوخ واس�ط كتابة ميثاق ش�رف
وه�و فكرة أطلقته�ا “لجنة العاق�ات العامة
في مجلس واسط” يحدد إقامة مجلس العزاء
بوق�ت م�ا بعد الظه�ر ولثاث س�اعات فقط،
وتقتص�ر خدم�ة المعزين على توزيع الش�اي
والماء والقهوة لهم ،ويمنع البذخ المبالغ فيه،
وإط�اق العيارات النارية عند التش�ييع أو عند
اس�تقبال المعزين .ويعلق الش�يخ ناهي كريم
احد شيوخ عشيرة الحجام بالقول “أنا وجميع
أبناء عش�يرتي أضم صوتي إلى الس�اعين إلى
هذا الميثاق ،وأدعو للتعجيل بإقراره لما يحمله
من نقاط جوهرية ،في تصوري الش�خصي ال
يوج�د فيها مح�ل خاف بين أبناء العش�ائر”.
وتحاول حكومة واسط المحلية إضفاء صفة
رس�مية عل�ى الميثاق في مس�عى لجعله أكثر
إلزاما ،ويقول رئيس لجنة العاقات في مجلس
المحافظ�ة ،ح�ازم ش�مال باش�ا ،إن “اللجنة

قدمت مقترحا ً للمجل�س يقضي بتبنيها فكرة
وضع ميثاق عش�ائري ،ينظ�م إقامة مجالس
الع�زاء وتحديد مواعيده�ا ،والتأكيد على عدم
التبذي�ر واإلس�راف فيه�ا” .ويضيف باش�ا أن
“المجلس وافق على طرح هذه الفكرة وتبنيها
من قبل لجن�ة العاقات العامة ف�ي المجلس،
ش�ريطة إش�راك رجال الدين وشيوخ العشائر
وممثلين عن الجه�ات الحكومية المعنية ،بما
يضمن إنض�اج الميث�اق وجعل�ه متوافقا ً مع

رغبات وتطلعات الجميع” .ويبين أن “مسودة
الميث�اق نصت عل�ى جملة ويلفت المس�ؤول
المحل�ي إل�ى أن “لجن�ة العاق�ات انتهت من
تش�كيل لجنة تحضيرية إلقامة مؤتمر موسع
يبي�ن أهمي�ة الميثاق واألس�باب الت�ي دفعت
إل�ى وضع�ه ،ومن ث�م يقر ه�ذا الميثاق خال
المؤتمر الذي س�يقام بحضور واس�ع لرجال
الدين وشيوخ العشائر والوجهاء”.من جانبه،
يقول رشيد البدري ،وهو رجل دين إن “الفكرة

األساس�ية م�ن الميث�اق المزمع إق�راره ،هي
عدم إش�غال الناس بمجلس الع�زاء لثاثة أيام
وط�وال النه�ار ،بل يك�ون ذلك لفت�رة محددة
بثاث ساعات على سبيل المثال بعد الظهيرة،
وهذا أمر جيد ومقبول ،كما أن عدم اإلس�راف
والتبذير في الفاتحة ،أيضا أمر جوهري ،كيف
لن�ا أن نثقل على أصح�اب المصيبة بتحميلهم
مصاريف الطعام والش�راب وهي مصاريف ال
مبرر لها”.
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الجيش يطوق الميادين

الطريق إىل التظاهر يف مرص يبدأ بتسعة قتىل
المستقبل العراقي/وكاالت

ق�ال ش�هود ووس�ائل إع�ام إن تس�عة
أش�خاص أصيبوا عندما أطلق مجهولون النار
عل�ى معتصمين في مي�دان التحرير بوس�ط
القاه�رة ،أم�س بينم�ا يس�تعد المعارض�ون
والمؤي�دون للتصوي�ت على الدس�تور الجديد
الذي طرحه الرئيس محمد مرسي لاستفتاء.
وطوقت س�يارات الش�رطة الميدان وهي
الم�رة األول�ى التي تظه�ر فيها الش�رطة في
المنطقة منذ  23من تش�رين الثاني بعد وقت
قصي�ر م�ن اص�دار الرئيس إلعان دس�توري
يمنح�ه صاحيات واس�عة مؤقتة تس�بب في
اندالع احتجاجات واسعة النطاق .وقال شهود
إن المهاجمي�ن ألقوا قناب�ل حارقة أدت أيضا
إل�ى نش�وب حري�ق صغي�ر .وردد العديد من
المتظاهرين الذين ايقظتهم الضوضاء هتافات
“الش�عب يريد اس�قاط النظام” .وكانت تتلى
آي�ات من القرآن الكريم عب�ر مكبرات الصوت
ف�ي المي�دان .ودع�ا يس�اريون وليبرالي�ون
وجماعات معارضة أخرى لمسيرات إلى قصر
الرئاس�ة لاحتجاج على اس�تفتاء ت�م ترتيبه
عل�ى عجل عل�ى دس�تور جديد يوم الس�بت.
وتق�ول المعارضة إن هذا االس�تفتاء أدى إلى
حالة استقطاب سياسي في الباد.
ودع�ا اإلس�اميون الذي�ن هيمن�وا عل�ى
الجمعية التي صاغت الدستور الجديد أنصارهم
للنزول للش�وارع “بالمايين” في نفس الوقت
المحدد لمظاهرات المعارضين إظهارا للتأييد
للرئيس ولاس�تفتاء على مش�روع الدس�تور
الذي يعتقدون أنه س�يحظى بالتأييد في حين
يق�ول منتقدون انه ق�د يفرض قي�ودا دينية
عل�ى مص�ر .وقتل س�بعة أش�خاص وأصيب
مئات آخرون في اشتباكات األسبوع الماضي
بي�ن أعضاء في جماع�ة اإلخوان المس�لمين
الت�ي ينتم�ي له�ا مرس�ي ومنتقديه�م الذين

أحاطوا بقصر الرئاس�ة .ولم تس�تخدم قوات
الح�رس الجمهوري الق�وة لمن�ع المحتجين
م�ن الوصول إل�ى أبواب وأس�وار القصر الذي
نش�رت حوله الدباب�ات وأقيم�ت حواجز من
الكت�ل الخرس�انية واألس�اك الش�ائكة بع�د

اشتباكات األس�بوع الماضي.وقال السياسي
اليس�اري حمدي�ن صباحي احد اب�رز اعضاء
جبه�ة اإلنق�اذ الوطني المعارضة إن مرس�ي
دق إسفينا بين المصريين ودمر آفاق التوافق.
وفض�ا عن الدع�وة إلج�راء االس�تفتاء على

عج�ل اغضب مرس�ي المعارضي�ن من خال
الحصول على سلطات واسعة مؤقتة قال انها
ضروري�ة لتأمين انتقال الباد إلى االس�تقرار
بعد االنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس
الس�ابق حس�ني مبارك قبل  22ش�هرا .وقال

صباح�ي “الطري�ق ال�ذي يس�ير في�ه محمد
مرس�ي اآلن ال يصنع امكاني�ة لتوافق وطني
وافتقاد التوافق ال يعطي افضل ارض الستقرار
يجذب اس�تثمار ومن ثم القضايا الملحة على
مصر مثل التنمية والعدالة االجتماعية لن تجد

قالت إن عام  2030سيضع حدًا للحكام “للمستبدين”

االستخبارات األمريكية تتو ّقع تغيري ًا شام ً
ال للرشق األوسط
المستقبل العراقي/وكاالت
توقعت دراسة استخباراتية أميركية أن يتغير شكل منطقة
“الش�رق األوس�ط” كثيرا في ع�ام  2030عما علي�ه اآلن ،مع
التق�دم التدريجي للحركات الش�بابية التي تج�د مكانا لها في
الش�وارع عبر المظاهرات التي تش�هدها بل�دان الربيع العربي
والتي وضعت حدا لحكام “مستبدين”.
كم�ا توقع�ت الدراس�ة التي أعده�ا مجلس االس�تخبارات
الوطني األميركي “استمرار القاقل في دول تعاني اضطرابات
عرقية أو مذهبية مثل العراق وسوريا وليبيا والبحرين واليمن”.
وفيم�ا يتعل�ق بالصراع العربي اإلس�رائيلي ،قالت الدراس�ة إن
الح�ل الجوهري لهذا الصراع يتضم�ن “تداعيات دراماتيكية”،
لكنها أضافت أن الس�يناريو األقرب لألخذ بعين االعتبار والذي
يق�ود إلى دولة فلس�طينية عاصمتها القدس ،س�يظل با حل
حتى عام .2030
وبش�أن إيران توقعت الدراس�ة تفاقم أزمتها مع الغرب إذا
طورت أس�لحة نووية ،لكنها رجحت في الوقت نفس�ه “إمكانية

وصراعه مع نظام المالي” .وشككت الدراسة في أن يشكل
تنظيم القاعدة تهديدا بحلول العام  2030وقالت “نعتقد بأن
تجد دائرة اإلرهاب اإلس�امي نفسها
منهكة بحلول عام .”2030
وتطرقت الدراسة إلى عدد
م�ن القضاي�ا االقتصادي�ة
والتقني�ة ،ف�ي محاول�ة
مكان�ة
الستش�راف
الواليات المتحدة في هذه
المجاالت بعد  18عاما من
اآلن .كما توقعت دورا أكبر
للصين وقدرتها التنافس�ية
أم�ام الواليات المتحدة ،وقالت
إن بكي�ن س�تحتل المرتبة األولى
بين منافس�ي واش�نطن ،لكنها رأت أن
تظل األخيرة “الاعب األكبر” في العقدين المقبلين.
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ظهور إيران أكثر قربا من الغرب في ظل استمرار الضغط الشعبي

الملك وبطانته يتحكمون بسلطة البالد

املعارضة املغربية :اإلصالحات التي ألغت احتجاجات
“الربيع العريب” جوفاء
المستقبل العراقي/وكاالت

قالت جماعة المعارضة الرئيس�ية في المغرب
إن اإلصاحات التي ثبطت همة احتجاجات الربيع
العربي في المغرب العام الماضي تبين انها جوفاء
وان السلطة الحققية ال تزال في ايدي الملك محمد
الس�ادس ومستش�اريه .وعي�ن العاه�ل المغربي
إس�اميا في منصب رئيس ال�وزراء العام الماضي
بعد انتخابات مبكرة وأجرى اصاحات دس�تورية
قلص�ت في ظاهرها س�يطرة الملك عل�ى الجيش
والش�ؤون األمنية والدينية .وقال فتح الله أرسان
العض�و البارز ف�ي جماعة العدل واإلحس�ان التي
تعارض حكم العائلة العلوية في المغرب إن الجولة
التي قام بها العاهل المغربي لدول الخليج العربية
ف�ي اآلون�ة االخيرة كش�فت اي�ن تكمن الس�لطة
الحقيقية .وقال أرس�ان “اآلن ب�دأوا يعتقدون ان
اإلج�راءات التي اتخ�ذت في المغرب هي ش�كلية
وه�ي نفس الطريق�ة التي كان يعم�ل بها النظام
كلم�ا تعرض لضغط .واألصل هو اس�تمرار تحكم
النظام في القرارات والحكم وعدم السماح ألي أحد
بالتدخ�ل”.وزار العاهل المغربي الخليج على رأس
وف�د كبير في تش�رين األول س�عيا للحصول على
مس�اعدات مالية بعد تراجع السياحة والتحويات
المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.
وب�دون المس�اعدات الخارجي�ة س�تضطر
الحكومة إل�ى وقف الدعم الحكومي الذي يس�اعد
المواطني�ن عل�ى ش�راء الس�لع الضروري�ة األمر
ال�ذي يزيد م�ن مخاطر ان�دالع موج�ة جديدة من
االحتجاج�ات .ويب�دو ان المل�ك ومستش�اريه
يهيمن�ون على مجري�ات االمور مم�ا يؤكد وجهة
نظ�ر الكثيرين ب�أن الحكوم�ة الت�ي يقودها عبد
اآلل�ه بنكيران وحزبه اإلس�امي العدال�ة والتنمية
تراجعت إلى الدور الثانوي الذي ش�غلته حكومات
سابقة.وقال أرسان -وهو عضو بمجلس االرشاد
بجماع�ة العدل واالحس�ان“ -المؤسس�ة الملكية
هي المتحكم�ة ولعل جولة الخليج كانت واضحة.
مستش�ارو الملك كانوا في الص�ف األول والوزراء
في الصفوف الثانية” .وقال مستشار للملك محمد

اثناء زي�ارة قطر في اط�ار الجول�ة الخليجية انه
من المتوقع ان يتس�لم المغرب اوائل العام المقبل
الدفع�ة االولى من مبلغ المس�اعدات الذي تعهدت
به دول الخليج وهو  2.5مليار دوالر.ويرغب حكام
الخليج في دعم العاهل المغربي بعد ان اس�قطت
ث�ورات الربي�ع العربي زعم�اء ارب�ع جمهوريات
عربية هي تونس ومصر وليبيا واليمن في العامين
الماضيين.وقال أرسان “دول الخليج هي ملكيات.
األنظم�ة مثل الدومينو اذا س�قط واحد وقع اآلخر
وهن�اك تماس�ك في هذه األنظمة حت�ى ال يقع اي
نظ�ام فإذا الدعم الخليج�ي للمغرب هو دعم لهذه
األنظمة نفس�ها” .ويتقبل ح�زب العدالة والتنمية
النظ�ام الملك�ي لكن جماع�ة العدل واإلحس�ان
وزعيمه�ا المس�ن عبد الس�ام ياس�ين يرفضان
االعت�راف بوصف الملك بلقب “أمي�ر المؤمنين”.
ولم تذكر الجماعة المحظورة من ممارسة النشاط
السياسي الرسمي عدد مؤيديها من المغاربة لكن
الدبلوماس�يين يعتق�دون انه�ا التنظيم
المع�ارض الوحيد الق�ادر على
حشد الجماهير .أما حزب

العدال�ة والتنمية فهو قريب م�ن الناحية الفكرية
من جماعات اس�امية عربي�ة مثل اإلخوان
المس�لمين التي يعتقد على نطاق واسع
انه�ا تتمتع بدع�م قطر.وصع�دت هذه
الجماعات
إ ل�ى

س�دة الحكم ف�ي مصر وتون�س بع�د انتفاضتين
ش�عبيتين في حين ظل حزب العدالة والتنمية في
تحال�ف مضط�رب مع القص�ر الذي وج�د انه من
المناس�ب الس�ماح له باالنضمام إل�ى الحكومة.
وقال المغرب في اآلونة االخيرة انه سيسمح لقناة
الجزيرة القطرية بإعادة فتح مكاتبها التي اغلقت
ع�ام  2010وقال أرس�ان ان�ه يتوق�ع ان تواصل
القناة تهميش جماعته .وأضاف أن وسائل اإلعام
العربية تتجاهل بش�كل ش�به يومي االحتجاجات
الت�ي يق�وم بها الخريج�ون العاطلون ع�ن العمل
في العاصمة الرباط .وتاش�ت بشكل كبير حركة
الربي�ع العرب�ي المغربي�ة المعروف�ة باس�م “20
فبراي�ر” بعد انس�حاب جماعة العدل واإلحس�ان
منه�ا بس�بب خاف�ات م�ع العلمانيي�ن .وتجنب
أرس�ان توجيه انتقادات لرئيس ال�وزراء بنكيران
ال�ذي غالبا م�ا يتعرض للس�خرية ف�ي الصحافة
بسبب افتقاره للسلطة لكنه قال ان وسائل اإلعام
الرس�مية ع�ادت لتنس�ب جمي�ع التط�ورات في
المغرب إلى الملك محمد السادس.
ويحت�ل المغ�رب المرك�ز  130م�ن بين 187
دولة على مؤش�ر األمم المتحدة للتنمية البش�رية
وتبلغ نس�بة األمية بي�ن البالغي�ن  56في المئة
من عدد سكانه البالغ  33مليون نسمة وتعاني
مدنه من العشوائيات .وقال أرسان “بنكيران
وحزبه “العدالة والتنمية” حس�بوا حس�ابات
ربما قناعاتهم األه�داف التي خططوا لها هي
اهداف بسيطة هم يقتنعون بشيء ما يسمونه
بالت�درج ونح�ن نقتنع انه حتى به�ذا المنطق
كان يجب ان يس�ود هذا قبل الربيع العربي .اآلن
يجب ان تكون تغييرات حقيقية هذا ما يجب ان
يقع ف�ي المغرب”.وأضاف ان الفقر والعملية
الديمقراطي�ة ف�ي اماك�ن اخ�رى بش�مال
افريقيا ستظل تضغط على الملك .وتابع
“المغرب عمل دائما على التظاهر بأنه
بل�د متح�رر منفتح لك�ن اآلن هذه
الدول تج�اوزت المغ�رب بكثير
وهذا شيء محرج للمغرب”.

فرصتها الحقيقية في ظل هذا الجو”.
وأض�اف صباحي ان�ه إذا ج�رت الموافقة
على هذا الدستور فس�وف “تستمر مصر في
حالة احتقان حقيقية وليس حالة توافق .هذا
الدس�تور يدفع مصر الى مرحلة االستقطاب
السياس�ي ولي�س تواف�ق حقيق�ي” .وتض�م
جبه�ة اإلنق�اذ محم�د البرادع�ي الحائز على
جائ�زة نوب�ل للس�ام وعمرو موس�ى األمين
العام السابق لجامعة الدول العربية.
وتقول المعارضة إن مش�روع الدستور ال
يعبر عن التنوع الذي يمثله  83مليون مصري
منهم عش�رة في المئة مسيحيون وإنه يجعل
لرجال الدين اإلس�امي س�لطة اإلشراف على
إصدار القوانين .لكن النقاش بشأن التفاصيل
فت�ح الطريق ال�ى حد كبير ام�ام احتجاجات
الش�وارع الصاخبة وسياسات الصوت العالي
األم�ر الذي أبق�ى مصر مختلة الت�وازن وغير
مهي�أة للتعامل مع أزم�ة اقتصادية تلوح في
األفق .وقالت لمياء كامل وهي متحدثة باس�م
موس�ى إن جماعات المعارضة ال تزال تناقش
م�ا إذا كان�ت س�تدعو لمقاطع�ة االس�تفتاء
أم لاقت�راع ب�ا .وقال�ت “كل م�ن الطريقين
غي�ر مريح ألنهم “م�ن يعارضون” ال يريدون
االستفتاء بكامله” .ومع ذلك توقعت أن تحدد
المعارضة موقفا أوضح إذا تأكد أن االستفتاء
س�يجرى في موع�ده .وقال المتحدث باس�م
جماع�ة اإلخوان المس�لمين محمود غزالن إن
بإم�كان المعارض�ة تنظي�م احتجاجات لكن
يج�ب أن تك�ون س�لمية.وقال “له�م الحرية
أن يقاطع�وا أو يش�اركوا أو يقولوا ال .لهم أن
يفعلوا ما يش�اءون .الش�يء المه�م أن يظلوا
في اإلطار الس�لمي الذي يصون س�امة الباد
وأمنها”.وأدل�ى الجي�ش بدل�وه ف�ي الص�راع
يوم الس�بت قائا للجمي�ع إن عليهم أن يحلوا
خافاته�م بالحوار محذرا من أنه لن يس�مح
بأن تدخل مصر في “نفق مظلم”.

تقارير تؤكد ازدياد استهداف القيادات األمنية

جمهولون يغتالون نائب مدير
األمن يف اليمن

المستقبل العراقي/وكاالت

أف�ادت تقارير في اليم�ن أن مجهولين اغتالوا ،أمس الثاث�اء ،أحمد بارامادة
نائ�ب مدير األمن السياس�ي بالمكا ف�ي حضرموت .ولم تعرف بع� ُد الجهة التي
ينتمي إليها منفذو االغتيال.
ويأتي الحادث بعد يوم من تشييع ثاثة ضباط قتلوا السبت الماضي في شرق
صنع�اء ،أحده�م قائد المنطقة الوس�طى في اليمن اللواء ناص�ر ناجي بن فريد.
وتع�رض موكب اللواء بن فريد لهجوم ش�نه مس�لحون قرب م�أرب الواقعة على
بعد  140كلم ش�رق العاصم�ة .كما قتل
في الهجوم ضابطان كانا معه ،أحدهما
العقيد حميد الساهر ،إضافة إلى إصابة
س�تة جن�ود بج�روح .ونس�بت مصادر
عس�كرية وقبلي�ة الهج�وم إل�ى تنظيم
القاع�دة الذي ضاعف في الفترة األخيرة
هجماته على الضباط واألجهزة األمنية،
الس�يما في الجنوب والش�رق حيث يقع
أب�رز معاقل�ه .وقصفت طائرات س�اح
الج�و اليمن�ي أمس للي�وم الثان�ي على
التوال�ي مواق�ع يعتقد ب�أن عناصر من
مقاتلي القاع�دة تختبئ فيها بمحافظة
مأرب .وقالت مص�ادر قبلية إن طائرات
الجي�ش اليمن�ي هاجمت مس�لحين من
القاع�دة .كما ذكرت التقارير أن الطيران الحربي ش�ن أمس األوّل غارات متتالية
على منطقتي�ن بوادي عبيدة في مأرب ،حيث يعتقد ب�أن عناصر التنظيم تختبئ
فيها ،مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة امرأتين بجروح.
وتش�هد محافظة مأرب عمليات عس�كرية متواصلة من قب�ل الجيش اليمني
منذ العام الماضي ،حيث تتعرض خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز للتفجير
من قبل مس�لحين مجهولين.وتتهم الس�لطات األمنية تنظي�م القاعدة وجماعات
محس�وبة على نظ�ام الرئيس المخلوع علي عب�د الله صالح بتخريب المنش�آت
الحيوية ،في محاولة إلفشال المرحلة االنتقالية التي يمر بها اليمن.

إرسائيل ترسل “نسورها”
إىل السودان للتجسس

المستقبل العراقي/وكاالت

يقول مس�ؤولون سوادنيون إنهم أسروا نس�را مزودا بجهاز إلكتروني يشتبه
في أنه أُرسل من قبل إسرائيل في مهمة تجسس على البلد .ونقلت صحيفة ديلي
تلغراف البريطانية عن وس�ائل اإلعام اإلس�رائيلية أن اكتشاف الطائر تم في بلدة
كرينك بمنطقة دارفور غرب السودان.
وبحسب صحيفة هآرتس اإلس�رائيلية فإن المسؤولين السوادنيين استنتجوا
أن الطائر كان عميا س�ريا بعد اكتش�افهم أنه كان مزودا بجهاز تحديد المواقع
العالمي “جي.بي.أس” ويعمل بالطاقة الشمس�ية قادر على نشر صور بواسطة
األقمار الصناعية .كما كان النس�ر مزودا ببطاق�ة مثبتة في إحدى قدميه وعليها
عب�ارة “خدم�ة الطبيعة اإلس�رائيلية” و”الجامع�ة العبرية -الق�دس” ،مما أثار
اتهامات بأن الطائر كان في مهمة مراقبة إسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن هذه التقارير تأتي عقب اتهام الس�ودان إلسرائيل بتنفيذ
غارة بالطائرات استهدفت مصنعا لألسلحة بالعاصمة الخرطوم في تشرين األول
الماضي .من جانبهم ،أقر المس�ؤولون اإلس�رائيليون بأن الطائر الذي يس�تطيع
التحليق لمس�افة تص�ل نحو  600كلم يوميا كان مزودا بجهاز إس�رائيلي ،لكنهم
أصروا على أنه كان ُيس�تخدم في دراس�ة أنماط هجرة الطيور .وقال عالم البيئة
ف�ي هيئة الطبيعة والمتنزهات اإلس�رائيلية أوهاد ح�ازوف إن الطائر كان واحدا
من مائة نس�ر زودت في تش�رين األول الماضي بنظ�ام جي.بي.أس ألخذ قراءات
المسافات واالرتفاعات ،وليس صور مراقبة.
وأض�اف أن “هذه هي الطريقة الوحيدة التي عرفنا بها ما حدث للطائر عندما
توق�ف فجأة عن الطيران وبدأ يمش�ي عل�ى األرض” .وأش�ارت الصحيفة إلى أن
اكتش�افا مماثا في الس�عودية العام الماضي أثار وس�ائل اإلعام المحلية للقول
بأن طائرا -عرف فيما بعد باس�م “الغريف” -أُلقي القبض عليه بشبهة التجسس
كجزء من “مخطط صهيوني” مشبوه.
لكن المسؤولين السعوديين نفوا فيما بعد هذه التكهنات وانتقدوا الصحفيين
بالقفز إلى اس�تنتاجات ،بعد قبول التفسيرات اإلس�رائيلية بأن الطائر كان جزءا
من دراسة عن هجرة الطيور.
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باشرت بتطوير  4محالت سكنية ضمن قاطع بلدية الدورة

أمانة بغداد تقرتح إنشاء مواقع للتبادل التجاري خارج العاصمة

بغداد  /المستقبل العراقي

اقرتح�ت أمان�ة بغ�داد انش�اء مواقع
للتبادل التج�اري عند مداخل العاصمة
تقوم بتفريغ البضائع من الش�احنات
التجاري�ة الكب�رة ونقله�ا يف آلي�ات
صغرة ملنع دخول الش�احنات الكبرة
اىل العاصم�ة .جاء ذلك خ�ال اجتماع
لجنة التبادل التجاري التي تم تشكيلها
بناء ع�ى طلب اللجن�ة املرورية لبحث
إعداد دراسة الس�تحداث مواقع خارج
حدود أمانة بغداد تكون موقعا ً للتبادل
التج�اري .وذك�رت مديري�ة عاق�ات
واع�ام االمانة يف بي�ان صحفي تلقت
«املس�تقبل العراقي» نسخة منه امس
ان «االجتم�اع تن�اول اق�رتاح مواق�ع
إلنش�اء س�احات للتب�ادل التج�اري
تكون خارج حدود امانة بغداد وتأمني
الخدمات الازمة لها من خال انش�اء
مخ�ازن اعتيادي�ة وأخ�رى م�ردة
ومكات�ب لتس�لم الش�احنات وس�ياج
وادارة خاصة وكرينات جرسية وموتيل
سياحي وغرها من الخدمات األخرى».
وأضافت ان «االجتماع تضمن مناقشة
أن تكون الس�احات املختارة بمساحة
ال تق�ل عن  50دونما ً الس�تيعاب أعداد
الش�احنات واآلليات التجارية الداخلة
اىل العاصم�ة وتفريغ البضائع يف آليات
صغ�رة ال تتج�اوز حموالته�ا ال��5
أطنان» .وتابعت ان «الغرض من انشاء
مواقع التبادل التجاري هو للمحافظة
ع�ى البن�ى التحتي�ة وف�ك االختناقات
املرورية التي تس�ببها تلك الش�احنات
ومن�ع دخوله�ا اىل املناط�ق التجارية،
السيما منطقة جميلة يف مدينة الصدر

والشورجة يف مركز الرصافة اىل جانب
دورها يف الحفاظ ع�ى البيئة» .وبينت
ان «االجتم�اع ض�م ممثلني ع�ن وزارة
البلدي�ات واالش�غال العام�ة ووزارة
االس�كان واإلعم�ار ووزارة النق�ل
ومحافظ�ة بغ�داد وعق�ارات الدول�ة
ومديرية املرور العامة ودوائر العقارات،
التصاميم ،املشاريع ،العاقات واالعام
يف أمانة بغداد».
ع�ى صعي�د آخ�ر ،اعلنت امان�ة بغداد
عن املب�ارشة بأعمال إكس�اء وتطوير

 4محات س�كنية ضمن قاط�ع بلدية
ال�دورة .وذك�رت مديري�ة العاق�ات
واالع�ام يف بيانه�ا ان «م�اكات دائرة
املشاريع ،إحدى تشكيات امانة بغداد،
واصلت اعم�ال تنفيذ إكس�اء وتطوير
محلة  830ضمن قاطع بلدية الدورة»،
مشرة اىل إن «العمل تضمن مد القالب
الجانبي باس�تعمال ماكن�ة بوركربر
ومعالجة الروطانات واكساء الشوارع
بطبقت�ي اس�فلت س�طحية وتعديلية
بس�مك  5س�م لكل منهم�ا» .واضافت

ان «الدائ�رة تنف�ذ ايضا ً اعم�ال تطوير
محلة  ،838وتضمنت االعمال مد قالب
جانبي جديد وفتح بوكس ترابي بسمك
 50-45س�م وقشط االس�فلت القديم
اىل جان�ب اعم�ال الحفري�ات الرتابي�ة
وتجهي�ز حىص خابط بس�مك  5س�م
وفرش خرسانة بسمك  20سم».
وبين�ت ان «مش�اريع الدائ�رة االخرى
تش�مل اكس�اء محلت�ي ،»834 ،836
موضحة انه ت�م «مد القال�ب الجانبي
بواس�طة املاكن�ة الحديث�ة بوركرب�ر

اىل جان�ب االعم�ال الرتابي�ة ورف�ع
االس�فلت القدي�م املت�رر واكس�اء
الشوارع باالسفلت وغرها من االعمال
الخدمية».
واش�ارت اىل ان «اعمال اكساء الطرق
والش�وارع الرئيس�ة والفرعية تأتي يف
اطار الخطة املعدة من قبل امانة بغداد
لخدمة جميع مناط�ق العاصمة بغداد
واالس�هام يف تأم�ني انس�يابية حرك�ة
الس�ر واملرور ورفع الع�بء عن كاهل
املواطنني».

ترجح إعادة النظر بقرار املنحة الشهرية للمصابني باأليدز
الصحة النيابية ّ
بغداد  /المستقبل العراقي

رجح�ت عضو لجن�ة الصح�ة النيابية
أمين�ة س�عيد اع�ادة النظ�ر بق�رار
تخصي�ص منح�ة ش�هرية للمصابني
بم�رض العوز املناعي الذي صوت عليه
الرملان ،ومحاولة الزام رشكة «ماريو»
الفرنس�ية الت�ي تس�ببت به�ذا االم�ر
للمصابني بدفع جزء م�ن التعويضات
له�م ولعوائله�م .وذك�رت س�عيد يف
ترصي�ح صحف�ي أم�س إن «مجل�س

النواب اق�ر خال العام امل�ايض قانونا ً
لتعويض الت�رر الحاصل للمواطنني
ج�راء تلوث مش�تقات ال�دم بفروس
نقص املناع�ة الذي تس�ببت به رشكة
«ماريو» الفرنسية ملجموعة مواطنني».
وأوضح�ت «كان من املفرتض أن تقوم
الرك�ة بتعوي�ض ه�ؤالء املواطن�ني
املتررين ،خصوصا ً وأن هذا التعويض
ق�د ال يفيد بع�ض امل�رىض باعتبارهم
توفوا نتيجة هذا املرض» ،مشرة اىل أن

رشوط بيئية عىل مواقع خزن
املخلفات النفطية يف املحافظات

«مثل تلك الق�رارات تأتي من الحكومة
ومجلس النواب ،فا يمكن أن يتم تغير
النق�اط الجوهرية ولكن يس�تطيع ان
تجرى عليه تعديات» .وتوقعت س�عيد
أن تش�هد املرحلة املقبلة مناقشة لهذا
االمر ،ومحاولة الزام الركة بدفع جزء
من التعويض�ات للمصابني أو عوائلهم
يف ح�ال وجود تعاون من قبل الحكومة
والركة الفرنسية يف هذا املوضوع.
وكان مجل�س الن�واب قد ص�وت العام

امل�ايض عى قان�ون «املنحة الش�هرية
مل�رىض الع�وز املناع�ي» ،وال�ذي نص
ع�ى تخصيص منح�ة ش�هرية قدرها
خمس�مائة الف دينار ل�كل من أصيب
بم�رض العوز املناعي «االي�دز» نتيجة
معالجته بمادة العامل الثامن املستخدم
ملعالجة مرىض نزف الدم الوراثي امللوث
بفروس االيدز املجهز للعراق من رشكة
ماريو الفرنسية ،ويؤول املبلغ اىل ورثة
املشمول بأحكامه عند وفاته.

بغداد  /المستقبل العراقي

خبري اقتصادي :ارتفاع سعر الدوالر
سببه تقليل مبيعاته يف البنك املركزي
بغداد  /المستقبل العراقي

ارجع الخبير االقتصادي سالم الدايني اسباب ارتفاع قيمة الدوالر
مقابل الدينار خال الفترة الحالية الى سياسة البنك المركزي الجديدة
والتي اعتم�دت بتقليل مبيعاتها من الدوالر في الم�زاد العلني للعملة
الصعبة .وقال الدايني في تصريح صحفي أمس إن “السياسة النقدية
الت�ي تتبعها االدارة المؤقتة للبنك المرك�زي تهدف الى تقليل مبيعات
ال�دوالر في م�زاد المرك�زي ،بحجة الحف�اظ على االحتي�اط النقدي
الموج�ود م�ن العملة الصعبة” .وأش�ار ال�ى أن “هذه السياس�ة تعد
خاطئ�ة ألنها ال تعتمد على مبدأ الت�وازن في عمليات العرض والطلب
على ش�راء الدوالر ،ما يزي�د من الطلب على ال�دوالر مع وجود عرض
قليل من كميات العملة الصعبة في السوق ،وبالتالي يؤدي الى ارتفاع
س�عر صرف الدوالر مقابل الدينار” .ويشهد سعر صرف الدوالر خال
الفترة الحالية ارتفاعا ً بسيطا ً مقابل الدينار ،حيث يبلغ الدوالر الواحد
 1220دينارا ،بعدما كان يعادل  1180دينار.

بغداد  /المستقبل العراقي

كش�ف مجلس القض�اء االعلى انحس�ارا ً ملحوظا ً في اع�داد الموقوفين
في تش�رين الثان�ي ،وفيما عزا االمر الى الهيآت التحقيقية التي س�بق ان تم
تشكيلها مطلع الش�هر المنصرم ،أكد على انه تم اطاق نحو  3500موقوف
من محاكم بغداد بتلك الفترة .ونقل بيان للسلطة القضائية تلقت “المستقبل
العراقي” نسخة منه أمس عن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء االعلى
القاضي عبد الس�تار بيرقدار قوله ان “انحس�ارا ملوحظا العداد الموقوفين
ا ال نحس�ا ر
اظهرت�ه االحصائيات للش�هر الماض�ي” ،مؤكدا ً إن
ال�13
“كان بس�بب الهيئ�ات التحقيقي�ة القضائي�ة
وممارس�ة مهامها ف�ي المواق�ع وانجازها
للقضايا ميداني�اً” .وتابع بيرقدار ان “هذه
الهيآت اس�همت ف�ي اخاء س�بيل 3452
موقوف�ا خ�ال ش�هر تش�رين الثاني في
بغ�داد -اس�تئناف الرصاف�ة واس�تئناف
الكرخ والتحقيق المركزية -وهو مؤش�ر
عا ِل مقارنة باالشهر السابقة ويعكس ما
حققته تلك الهيآت م�ن انجازات كبيرة”.
وكان اجتم�اع لمجلس القضاء االعلى
في الس�ابع من الش�هر الماضي قد
وضع خطة انجاز قضايا الموقوفين
في العراق عامة وف�ي بغداد خاصة،
وذلك بتش�كيل هي�آت تحقيقية في محاك�م التحقيق المختص�ة تتألف من
قاض�ي تحقيق وعض�و ادعاء عام او اكث�ر وعدد من المحققي�ن القضائين
تنتقل الى مواقف مكاتب التحقيق ومراكز الشرطة لتدوين افادات الموقوفين
التي لم يس�بق تدوينها قضائيا واتخاذ باقي االجراءات القانونية النجاز هذه
القضايا واتخاذ القرارات القضائية المناسبة.

البورصة :إرتفاع قيمة التداول بنحو 64
مليار دينار خالل ترشين الثاين

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت س�وق العراق لألوراق المالية ع�ن ارتفاع “كبير” في قيمة التداول
لشهر تشرين الثاني الماضي بنحو  64مليار دينار ،فيما أكد مصرف المتحد
لاس�تثمار االنتهاء من االجراءات الخاصة بزيادة رأسماله .وتداولت السوق
خال ش�هر تش�رين الثاني الماضي  114مليارا و 367مليون س�هم ،بقيمة
 117ملي�ارا و 234مليون دينار ،مقارنة بش�هر تش�رين االول الماضي الذي
بلغ مجموع األس�هم المتداولة فيه  45مليارا و 371مليون س�هم ،بقيمة 63
مليارا و 981مليون دينار ،فيما بلغ عدد الش�ركات المتداولة  65ش�ركة من
أصل  84مدرجة الكترونيا في الس�وق .وس�جلت ش�ركة فنادق كرباء أكثر
الش�ركات ارتفاع�ا ً في قيم�ة التداول يليها مصرف س�ومر التج�اري ،فيما
كانت أكثر الش�ركات انخفاضا ً شركة الوطنية لصناعة االثاث المنزلي تليها
الصناع�ات المعدني�ة للدراجات ،وبلغ�ت العقود التي تداولها المس�تثمرون
في الس�وق لش�هر تش�رين الثاني  11ألف و 406عقود مقارنة بعشرة االف
و 395عقدا ً لش�هر ايلول الماضي .وبلغ نصيب األس�هم المتداولة ش�راء من
قبل المس�تثمرين غير العراقيين لشهر تشرين الثاني الماضي ملياري و667
مليون س�هم بقيمة اربع�ة مليارات و 679مليون دينار ،فيما بلغت األس�هم
المتداول�ة بيع�ا ً ثاثة ملي�ارات و 620مليون س�هم بقيمة خمس�ة مليارات
و 715مليون دينار ،فيما تم تنفيذ 1303عقود شراء و745عقد بيع من أصل
العقود المنفذة .واعلن مصرف المتحد لاستثمار االنتهاء من كافة االجراءات
القانونية الازمة بزيادة رأسمال الشركة في تشرين الثاني الماضي من 200
مليار دينار الى  250مليار دينار.

انتقدت تقديمها من مجلس الوزراء من دون دراسة ستراتيجية

اخلدمات النيابية تدعو إىل ختصيص أغلب أموال موازنة  2013إىل القطاع اخلدمي
بغداد  /المستقبل العراقي

حددت وزارة البيئة ش�روطا ً بيئية الختي�ار مواقع الخزن المؤقت
للنفاي�ات الت�ي ال يمكن تدويرها والناتجة عن اعم�ال حفر آبار نفط
الشركات االستثمارية والسماح للشركات المستثمرة للحقول النفطية
بإيج�اد مواقع حزن مؤقت ضم�ن الرقعة الجغرافي�ة التي تعمل بها
لتجميع المخلف�ات فيها ومراقبتها من قبل ال�وزارة .وذكر المتحدث
الرسمي باس�م الوزارة أمير علي الحسون في بيان تلقت “المستقبل
العراقي” نس�خة منه امس إن “وزير البيئة س�ركون صليو طالب في
وقت س�ابق بتش�كيل لجنة تض�م ممثلين عن ال�وزارة ووزارة النفط
والصناع�ة والزراعة والكهرباء ،تقوم بحصر كمية ونوعية المخلفات
الناتجة عن نش�اطات الوزارات كافة مع التنس�يق مع مديريات بيئة
المحافظ�ات إليج�اد موقع تجمي�ع النفايات التي ال يمك�ن تدويرها
م�ن اجل خزنه�ا” .مبينا ً ان�ه “تم اس�تحداث دائ�رة لمعالجة واتاف
المخلفات الكيمياوي�ة والبايولوجية والحربية الخطرة ضمن هيكلية
وزارة العلوم والتكنولوجيا تق�وم بمعالجة واتاف المخلفات الناتجة
عن نش�اطات الوزارات” .وأش�ار الى إن “من الش�روط والمواصفات
تهيئة ارضية كونكريتية لمس�تودعات الخزن وتوفير معدات السامة
واجهزة االطفاء داخل المس�تودع ،فضاً عن ع�دم تكديس الحاويات
بص�ورة عش�وائية وترتيبها بطريقة منس�قة لتس�هيل المرور داخل
المس�تودع ألغراض النقل” ،مش�يرا الى أن “الوزارة شددت على منع
الدفن ألي نوع من المخلفات داخل الحقل او خارجه وألي سبب ألنها
مؤثرة على صحة المواطن وبيئته”.

القضاء يطلق رساح  3500موقوف
منذ ترشين الثاين

دع�ت لجنة الخدمات يف مجل�س النواب اىل تخصيص
اغلب ام�وال املوازنة اىل الخدم�ات املبارشة للمواطن،
مطالبة ان يكون التوجه نحو املوازنة القطاعية .ولم
تفل�ح املوازنات الس�ابقة يف رفع مس�توى الخدمات
املقدم�ة للمواطنني بالرغم من املبال�غ املالية الكبرة
الت�ي تضمنتها .وق�ال عضو لجنة الخدم�ات النائب
عن دولة القانون إحسان العوادي يف ترصيح صحفي
أمس إن «املوزانة منذ عام  2004وحتى اآلن تمرر وفق
نمط واحد من التوزيع والتفكر ،وهو غر صحيح يف
بناء املوازنات» ،مش�را ً إىل أن «لجنة الخدمات تحاول
دفع املوزانة باتجاه املوازنة القطاعية ،أي تخصيص
أغل�ب األموال للخدمات املبارشة للمواطن ،مثل قطاع
البن�ى التحتي�ة وبن�اء الط�رق والجس�ور» .وأضاف
الع�وادي أن «تطوير قط�اع الخدمات واكم�ال البنى
التحتية يحتاج إىل ضخ أموال لها وفق خطة مدروسة،

المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية
المنطقة الوسطى

الموضوع /إعالن المناقصة الخارجية

المرقمة () 5872 / 4SD / 2 / 5

محطة كهرباء ديزالت سامراء

ال أن تساوى هذه القطاعات مع القطاعات األخرى،
مثل أن تتساوى تخصيصات وزارة البلديات مع وزارة
الش�باب والرياضة» ،قائاً أن «الش�باب مهمة ولكن
ال تأت�ي بدرجة اإلهتمام للبن�ى التحتية والخدمات».
ودع�ا النائب إىل أن تس�خر أموال املوزان�ة لألولويات
األهم ومن ثم املهمة.
وكانت اللجنة االقتصادية واالستثمار قد كشفت عن
أب�رز ماحظاتها عى املوزانة االتحادي�ة العامة لعام
 ،2013منه�ا ع�دم تحدي�د نطاق رصف املؤسس�ات
للمبالغ املخصصة لها.
ويف حدي�ث س�ابق له مع «املس�تقبل العراق�ي» ،قال
عض�و لجنة االقتص�اد واالس�تثمار يف مجلس النواب
محم�ا خليل إن «الغلبة لحد اآلن للموازنة التش�غيلية
وليس للموازنة االس�تثمارية التي هي لكل الشعب»،
مطالب�ا ً «الحكوم�ة أن تجع�ل الغلب�ة للموازن�ة
االس�تثمارية ،عى غ�رار ما كان معم�والً به يف العهد
امللك�ي» .وتأتي دعوة خلي�ل تلك من اجل
تفعي�ل املش�اريع االس�تثمارية املتنوع�ة
الت�ي من ش�أنها النه�وض بواقع جوانب
عديدة تهم املواطن ،ويف مقدمتها الجانب
الخدمي.إىل ذلك ،قال عضو لجنة الخدمات
النائب ع�ن القائمة العراقية قيص عبادي
إن «املوازن�ة العامة عندما وصلت الرملان
كان من املفرتض أن تكون ترجمة لسياسة
الحكومة ،ولكنها لم تكن» ،مش�را اىل انه
«ت�م توزيع نس�بة زي�ادة النفط بش�ك ٍل
متس�او عى جميع القطاعات ،ولم تخدم
ٍ
قطاعا ً معينا ً دون آخر» .ولفت عبادي إىل
أن «املوزانة قدمت من مجلس الوزراء دون
أن ترافقها دراس�ة س�رتاتيجية» ،معترا ً
أن «تقديم املوزانة بدون هذه الدراس�ة ال
تخدم هدف�ا ً معيناً» .وأض�اف «كذلك من
املوج�ب أن يأتي مع املوزانة س�بل نطاق
وإنف�اق مبالغ ال�وزارات واملؤسس�ات»،
مستفهما ً «إننا نريد معرفة أين سترصف
املؤسس�ات تخصيصاتها وكيف؟» .وذكر
أنه من «املف�رتض أن يقدم ديوان الرقابة
املالية تقريرا ً م�ع املوزانة ،لكنه لم يأتِ ».
وبني عبادي ماحظات اللجنة حول قطاع
ً
قائ�ا إن «الهدف م�ن املوازنة
الصناع�ة
ه�ي إع�ادة تأهي�ل املعام�ل وال�ركات
العامة التابعة لوزارة الصناعة واملعادن»،
متداركا ً «لكن هذه املعامل منذ  8سنوات
وحت�ى اآلن ترص�د لها املبال�غ ولم تطور
باق عى حاله».
والعمل بها ٍ
وتاب�ع «نحن نع�رف أن الدولة تتجه نحو
الس�وق املفت�وح ،م�ا س�يؤدي إىل أنه�ا
ستستغني عن الركات وتلجأ لاستثمار،
فاللجنة تريد معرفة ما جدوى تخصيص
املبال�غ ل�ركات الصناع�ة ومعاملها اذا
كان هذا توجه الحكومة؟».

تعلن املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية ع����ن م���ناقصة لتجهيز (مردات الهواء يف املحرك
 )L TRadratorفعى الراغبني من الركات واملكاتب املس�جلة رس�ميا داخل العراق وخارجه تقديم
عطاءاتهم ع�ى املناقصة املذكورة أعاه التي يمكن الحصول ع�ى كمياتها ومواصفاتها ورشوطها
من قس�م الش�ؤون التجارية يف مقر املديرية الكائن يف الباب الرقي س�احة غرناطة محلة ()109
شارع ( )19بناية ( )15ص.ب (. )1085
لقاء مبلغ قدره ( )50000دينار فقط غر قابل للرد يسلم إىل أمانة الصندوق عى أن يقدم العطاء مع
املستمسكات املطلوبة املدرجة أدناه وتوضع داخل ظرف مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة
وموعد الغلق يوضع يف صندوق املناقصات ،علما أن آخر موعد لغلق املناقصة سيكون الساعة الثانية
عر ليوم األحد املوافق  2012 / 12 / 30وسيهمل كل عطاء غر مستويف للروط أو يرد بعد تاريخ
غلق املناقصة.
المدير العام
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الحكومة واإلقليم ..وبزوغ نجم الجنراالت
اإن قراءة �سيا�سية �سريعة حول ما يجري اليوم من مماحكات وتدافع بني القوات املركزية
وقوات الإقليم �ستقود اىل الت�ساوؤم حتما وفر�سية اإيجاد حلول �سيا�سية مع تزايد ن�سر القوات
وت�سعري احلرب الإعالمية والنف�سية بني الطرفني قد ل توؤتي اوؤكلها كل حني

نعم ان التحليل السياسي المجرد قد يقود الى
ان المواجه�ة الحتمية قد ال تحدث اآلن ألنها
ال تعطي نتائج سياس�ية أو حتى عس�كرية
حاس�مة لكنها مع اس�تمرار التوت�ر الحالي
وطريق�ة التعاط�ي معها وحس�ابات الربح
والخسارة ستكون بعد حين أمرا ال مفر منه
طبقا للحس�ابات السياس�ية المج�ردة كما
ذكرت .
لقد حصل العراق بعد التغيير عام  2003على
امور هامة كثيرة شابتها سلبيات اكثر وأحد
اهم التغييرات الت�ي حصل عليها العراق هي
(الحكم المدني) بعد ان كان العراق محكوما
(بقوة العس�كر) في اج�زاء من العهد
الملك�ي والجمهوري�ة األول�ى
والثاني�ة وحك�م ب�� (عس�كرة
الق�وة) ف�ي الجمهوري�ة الثالثة
ابت�داء من حك�م البك�ر وانتهاء
بحك�م ص�دام حس�ين فالع�راق
ومن�ذ تأسيس�ه ع�ام  1921والى
يوم س�قوط س�لطة صدام حسين
المش�ؤومة هزته أحداث سياسية
عامة وخالف�ات حزبية وصراعات
داخلية وخارجي�ة كانت يوما بعد
يوم تق�وي م�ن نف�وذ الجنراالت
وتدف�ع به�م ال�ى االم�ام وفي كل
مرحل�ة يبتعد فيها الجن�راالت عن
الواجه�ة لالس�تراحة قليال
إال ويأت�ي الح�دث
ال�ذي يع�ود به�م
إل�ى واجه�ة
المش�هد وهم
بطبيعة الحال
ال يفوت�ون
الفرصة ويعرفون كيف يتعاملون معها هنا
ولكي يكون الكالم دقيقا فهذا األمر ال ينطبق
عل�ى كل جن�راالت الجي�ش العراق�ي وإنما
التبعيض والنسبية هما األمران الصحيحان،
ف�ان المش�هدين
لألس�ف
ولك�ن
والعس�كري ال
ا لسيا س�ي

يش�غاله الجنراالت الذين يعمل�ون بعيدا عن
الطم�وح السياس�ي ولكن يش�غله الطامح
ال�ذي يتحي�ن الف�رص ويجد من نفس�ه في
لحظ�ة من اللحظات ق�ادرا على فرض األمر
الواقع وممسكا بزمام األمور وبالخصوص
القوة العس�كرية منها وان من في الس�لطة
ق�د أصبحوا رهائن لقوت�ه ال يحتاجون غير
مجموعة دبابات أو لواء او لواءين إلبعادهم
عن س�دة الحكم والمب�ررات دائما موجودة
وجاهزة وقابلة للتفاع�ل معها والقبول بها
من جمهرة من الناس ولو مؤقتا.
ابت�دأ الحك�م ف�ي الع�راق
ع�ام  1921مدن�ي
دس�توري وسرعان
م�ا ق�ادت حال�ة
ع�دم االس�تقرار
الداخل�ي إل�ى
استعانة السلطة
بالعس�كر ووقع
الحك�م الملك�ي
تحت نف�وذ الجنرال
الهاش�مي
ياس�ين
واب�ن عم�ه طه
الهاش�مي منذ

وف�اة الملك فيص�ل األول ع�ام  1933لحين
وقوع أول انقالب عس�كري مضاد لهم قادة
بك�ر صدقي ع�ام  1936بعد س�يطرته على
زمام األمور ودكه لبعض المواقع العسكرية
والمدني�ة بالطائ�رات وما ان ه�دأت األمور
إال وس�ارع رش�يد عالي الكيالني عام 1941

وتحت ش�عار محاربة االحت�الل البريطاني
وبدع�م م�ن هتل�ر ال�ذي اس�تقبله ومنحه
منص�ب رئي�س وزراء الع�راق م�دى الحياة
بانقالب آخر هز الحياة السياسية في العراق
وأعاد عمليا االحت�الل البريطاني مرة أخرى
ال�ى الواجه�ة وما ان ب�دأت األمور تس�تقر
وتش�كلت األحزاب السياسية س�نة 1946م
وقان�ون االنتخ�اب رق�م 11لس�نة 1946
واالنتخابات النيابية سنة  1947حتى وقعت
ح�رب  1948ليعل�وا بعدها صوت العس�كر
م�رة أخ�رى وم�ا كادت أن تس�تقر ايضا إال
ودفعت األحداث السياسية الداخلية بالوصي
عبد اإلله عام  1952الى االس�تعانة بالجيش
م�رة أخرى وعين الجنرال نور الدين محمود
رئيس�ا للوزراء ليعود الجن�راالت مرة أخرى
للس�لطة وما ان هدأت حت�ى صحى الجميع
صب�اح  14تم�وز  1958على بيان العس�كر
الذي دق المس�مار األخير في نعش السلطة
المدنية ف�ي العراق ثم انق�الب الجنرال عبد
الس�الم عارف  1963ثم انقالب عبد الس�الم
عل�ى الجن�رال (رئيس الوزراء) آن�ذاك احمد
حس�ن البك�ر والبعثيين ع�ام  1964ثم تقلد
الجنرال عبد الرحمن عارف السلطة بعد أخيه
ع�ام  1966ثم انق�الب البكر � صدام 1968
والى س�قوط س�لطة ص�دام حس�ين عام
 2003وهنا سنكرر التواريخ لنعلم كم هي
الفاصل�ة الزمنية بينه�ا / 1936 / 1933
1963 / 1958 / 1952 / 1948 / 1941
 1979 / 1968 / 1966/وبي�ن ه�ذه
مجموع�ة انقالبات أخ�رى كثيرة لم
يكتب لها النجاح كانقالب الجنرال
البك�ر � صدام عل�ى الجنرال عبد
ال�رزاق النايف ثم انقالب الجنرال
عب�د الغن�ي ال�راوي مطل�ع الس�بعينات ثم
انقالب صدام عل�ى البكر  1979واالنقالبات
عل�ى صدام لم يكتب عنها كثيرا وطمرت مع
التاريخ باستثناء كتاب برزان التكريتي الذي
أش�ار الى سبعة انقالبات عسكرية أو مدنية
ض�د صدام أجهضت لحين صدور الكتاب في
منتص�ف الثمانينات وما نقلت�ه التقارير
اإلعالمي�ة عن مجموع�ة انقالبات أخرى
فشلت في التسعينات.
ورغ�م مح�اوالت ص�دام االبتع�اد ع�ن
العس�كر مقدما وقمعه له�م إال انه لم يجد
غيره�م أمامه ليخوض بهم حرب الس�نوات
الثمانية  1988 � 1980ليكون الصوت
في العراق ه�و للرتبة
ا أل عل�ى
وللعس�كر ث�م ح�رب
ا حت�ال ل

الكوي�ت  / 1991ث�م الح�رب م�ع التحالف
الدولي أعقبها قمع االنتفاضة الش�عبانية
(انتفاضة آذار  )1991إلى حين س�قوط
س�لطة ص�دام  2003عل�ى م�دى ه�ذا
التاريخ المديد ظل العسكر والجنراالت
هم أصحاب الحظ�وة والصوت االعلى
واصح�اب القرار مباش�رة او من خلف
الستار بطريقة او أخرى.
والن الع�راق بلد عس�كري بالفطرة لم
يتحمل اغلب العراقيين فكرة حل الجيش
العراقي وتأسيس جيش جديد
او تأهي�ل الجي�ش
القدي�م ،ورغ�م
صوابي�ة القرار
و مطا بقت�ه
للواق�ع آنذاك
و إ بع�ا د
الجنراالت
ع�ن
الحي�اة

أدنى شك .
ما الذي يمك�ن أن تفرزه
مواجه�ة محتمل�ة بين
الحكوم�ة االتحادي�ة
وق�وات اإلقلي�م إذا
وقعت عندها سوف لن
يكون من المنطقي أن
ُيعرف م�ن الذي ابتدأها
أوال أو كان الس�بب في
اندالعه�ا الن أول

السياسية لفسح المجال أمام الحكم
المدن�ي وعم�ل األحزاب وتأس�يس
العملية السياس�ية المدني�ة وكتابة
الدس�تور وانتخاب البرلمان واختيار
اول س�لطة مدني�ة منتخبة من قبل الش�عب
العراقي اعترض على قرار حل الجيش الحقا
حتى م�ن وافق عليه
مقدم�ا او وصل
ال�ى الس�لطة
بإبعاد العس�كر
تح�ت
واقع�ا
تأثي�ر مخلفات
ا لال ش�عو ر
او الض�خ
ا إل عال م�ي
ا لس�ا ذ ج

نتائجها س�تكون هي س�طوع نجم العسكر
والجنراالت مرة أخرى واحتماء السياسيين
المدنيي�ن به�م وتس�ليمهم مقالي�د الق�وة
وتحري�ك القطعات وش�ن الغ�ارات واتخاذ
اإلجراءات الالزمة وحتى فرض األحكام
العرفي�ة او العودة ال�ى تطبيق قانون

ا لذ ي
اعتب�ر ان
حل الجيش العراق�ي كان خطأ فادحا الن
الع�راق ال يمك�ن ان يحيا ب�دون جيش
وعس�كر وجن�راالت وح�روب ورتب
عس�كرية وأهازيج وبس�اطيل وخوذ
وانتص�ارات وهمي�ة وجث�ث وتوابيت
ونياش�ين وأنواط ش�جاعة وس�يوف
وأوس�مة وترقي�ات وصفقات س�الح
أس�طورية واس�تعراضات عس�كرية
وطبع�ا انقالب�ات وح�روب داخلي�ة
أبطاله�ا العس�كر والجن�راالت ب�دون

التجنيد اإللزامي للشباب العراقي الذي يطالب
به بعض المأزومي�ن والطارئين على الحياة
السياسية من السياسيين والبرلمانيين الذين
لم يقرءوا صفحة واح�دة من كتاب التاريخ
العراق�ي متأثري�ن بخلفياته�م العش�ائرية
وتربيتهم العسكرية االجبارية بان العراق ال
يستقر بدون ان يستهلك جيشه اجمل سنوات
العمر من ش�بابه ويستهلك خبرات خريجيه
الج�دد بدعوى ان التجني�د يعلم الرجولة تلك
الرجولة التي أصبح ثمنها دوالرات في الغرب

،،

بعلبة من خمسين كبس�ولة تنفخ العضالت
وتقتل ش�حم البطن وتب�رز االكتاف وتظهر
عضالت الصدر واألفخاذ ،فترى نفس�ك امام
هيكل ضخم مبنى بدون تجنيد إلزامي يكلف
المجن�د الواحد فيه الدولة على مدة س�نة أو
سنتين ماليين الدوالرات في حين أن دورة (
جم ) للنساء والرجال من ثالثة اشهر بمعدل
 30دوالرا ش�هريا تخ�رج ابط�ال في اصغر
الم�دن األوربية واالبطال عندنا ال ينصاعون
إال بالتجني�د اإللزام�ي العس�كري والحروب
والمغامرات وتس�ليم العس�كر مفاتيح قوة
البلد.
ف�ي هذه األزمة وقب�ل ان تحدث المواجهات
اعت�راف رس�مي باالنصي�اع للجن�راالت
م�ن الطرفين ب�دون اس�تثناء ول�و حصلت
المواجه�ات عاجال ام آجال فس�يعلوا عندها
ص�وت العس�كر والرت�ب وقرقعة الس�الح
والخطط العس�كرية ،وس�يجد السياسيون
المدني�ون انفس�هم ام�ام حربي�ن ال محالة
مثلم�ا وج�د ص�دام نفس�ه أمامهم�ا حرب
ضروس تج�اه الطرف االخ�ر وحرب اخرى
لحماية نفسه من تغول الجنراالت وسعيهم
لالنقضاض على السلطة وصدام الذي لم يكن
ينم إال وإحدى عينيه مفتوحة على جنراالته
وأبطال قادس�يته وأم معاركه لم يس�لم من
انقالباته�م رغم كون�ه صانعه�م ورافعهم
ورغ�م قس�وته وتمثيله به�م فكيف بوضع
الع�راق اليوم وفي�ه من الرت�ب والجنراالت
م�ا ليس لهم مثي�ل في العال�م على اإلطالق
ان كان�وا يقف�ون على رتب حقيق�ة مؤثرة
أو رتب وهمي�ة غير فاعلة المهم أن الجنرال
يفهم الجنرال وحكم العسكر فيه منفعة لهم
جميعا ،وأخيرا..
ف�ان المقال ليس التهام ش�خص معين
بح�د ذاته ولك�ن الس�لطة المدنية في
الع�راق ال تزال فتية وهش�ة وضعيفة
وان أي�ة مخاط�رة سياس�ية
عسكرية سيكون لها حسب
اعتق�ادي نتائ�ج خطيرة
عل�ى واق�ع العملي�ة
السياس�ية وال س�يما
وان مب�ررات االنق�الب
موج�ودة فالخالف�ات
السياس�ية والتص�ارع
الحزب�ي والمحاصص�ة
وتعطي�ل مؤسس�ات الدولة
وقلة الخدمات وتش�تت الرأي
الع�ام وش�يوع الطبقي�ة وتذمر
الجماهي�ر وضع�ف الواقع األمن�ي وضعف
نش�اط جهاز المخابرات واألجهزة الرقابية
األمنية األخرى.
وعجز الرئاس�ات عن أداء واجباتها بالشكل
الصحي�ح والواقع اإلقليمي المحيط بالعراق
المترب�ص بالعملية السياس�ية المدنية كلها
أس�باب يمك�ن أن تس�تخدم لف�رض واق�ع
جديد فيما لو انحدرت األوضاع الى مستوى
المواجه�ة العس�كرية والعاق�ل م�ن اعتبر
بالماضي.

نعم للحرب ...مع استبدال العــــــدو!!
حافظ اآل ب�سارة

العقالء حا�سرون يف كل اأزمة،
وهي من عالمات التوفيق،
الطريق اإىل الهاوية �سديد
النحدار دائما ،والطريق نحو
القمة وعر يتعب �سالكيه ،منذ
البداية كانت الأزمة �سيا�سية
تتغذى من الرتا�سق الكالمي،
بنادق الفريقني تطلق الكلمات،
لكن الكلمات اخطر مما يت�سور
البع�ض ،ا�سل اخللق كلمة :كن
فيكون ،والقراآن كلمة :اقراأ
با�سم ربك

 ،ولك�ن ف�ي جانب الش�ر ينقل�ب دور الكلم�ة ،قرار
اإلع�دام كلم�ة ،ق�رار اإلب�ادة كلمة ،انط�الق الحرب
كلمة ،الكلمات كائن�ات حية تتنفس ،وال يكب الناس
على مناخيرهم في جهنم اال حصائد ألسنتهم ،بنادق
المتراش�قين بالكلم�ات تصن�ع الحرب الب�اردة بين
االقلي�م والمرك�ز ،ولكن اتض�ح ان الح�رب ال تبقى
ب�اردة ،خاصة إذا اس�تمرت عناصر الص�راع بالنمو،
ل�ذا انتقل العراق من الح�رب الباردة وهو على اعتاب
الحرب الس�اخنة ،انتهى زمن اللع�ب بالكلمات وجاء
دور اللع�ب بالن�ار ،هناك من يهون الح�رب ويجعلها
كلعب�ة الكاميرا الخفي�ة ،األج�واء االنتخابية تتطلب
احيان�ا اث�ارة األزم�ات م�ن اج�ل التعبئة والكس�ب
الجماهيري ،ومن بين الط�رق التي التعد وال تحصى
ف�ي اقناع الناخبين هناك من يفضل
أخطر الط�رق ،وهي طريقة
(اخت�الق عدو) ثم ش�ن
الحرب علي�ه لحماية
الش�عب من ش�ره
فيلت�ف الن�اس
ح�ول المحارب
بداف�ع الخ�وف
والبح�ث ع�ن
األمان فيتحول
الى رمز لالنقاذ
وبالتال�ي زعامة
تأريخي�ة ،ولك�ن
لع�ب البهل�وان على
حاف�ة الهاوية مجازفة
خطي�رة ،وب�دل ان يحصل

على حش�د انتخاب�ي ينزلق الى معركة مس�لحة بين
ابناء الوطن الواحد فيتهدم الوطن وتندلع فيه النيران
فلم يعد بحاجة الى انتخابات ألن الناخبين ينش�غلون
ف�ي تش�ييع الضحاي�ا والتخطي�ط ألخذ الث�أر ،نعتز
بتراثنا العربي االصيل فنعود الى ايام داحس والغبراء
وحرب البس�وس ،ولتذهب الديمقراطي�ة والتعددية
والتعاي�ش الى جهنم ،عقالء هذا البلد يحتجون بقوة
ويس�جلون النتائج المتوقعة واالحتماالت المنظورة
التي تنشأ بسبب التحشيد المتقابل والتوتر ،فقد وقع
الض�رر وتحقق�ت الكارثة حت�ى ان لم تق�ع الحرب،
وقع�ت حرب في اعم�اق النفوس وكانت خس�ائرها
كم�ا يل�ي  -1 :تقوي�ة مب�ررات انفصال كردس�تان
عن العراق -2 .تقوية مبررات بناء ترس�انة اس�لحة
خطي�رة في االقلي�م -3 .بروز ش�خصيات
كردي�ة انفصالي�ة متش�ددة كأم�ر
واقع وتهمش المعتدلين الكرد.
 -4ظه�ور حكوم�ة المرك�ز
وكأنه�ا تقلد نظ�ام صدام
ف�ي التعامل م�ع الكرد.
 -5توفير ظروف لكبار
ضب�اط النظ�ام البائد
كي يعودوا الى الجيوب
المهمل�ة ف�ي البل�د
ويس�تعيدوا نش�اطهم
ف�ي تش�كيل الخالي�ا
االرهابي�ة بالتنس�يق مع
ضب�اط بعثيي�ن يعمل�ون
حاليا في القوات المسلحة-6 .
الهاء واس�تنزاف الجي�ش العراقي

وجعل�ه عاج�زا عن ص�د اي غ�زو ارهاب�ي تكفيري
جدي�د يأت�ي ع�ن طري�ق س�وريا -6.توفي�ر فرصة
لش�خصيات مطلوب�ة للقض�اء هاربة خ�ارج العراق
ك�ي تجدد محاوالتها العدوانية وتحالفاتها -7.تفكك
التحالف الكردي الش�يعي التقلي�دي والتمهيد لتغيير
معادل�ة المكون�ات في البلد بما له من آثار سياس�ية
وأمني�ة مس�تقبلية خطيرة .نصيحة لدع�اة التصعيد
الغراض انتخابية ،نتفق معهم ان فكرة الحرب وقرع
طبولها ش�يء جذاب ،ولكن هن�اك بديل آمن ،جبهات
اكث�ر اغراء واضم�ن انتصارا واش�د جاذبية للناخب،
فليش�نوا الح�رب ويقرع�وا طبوله�ا ض�د االع�داء

المذك�ورون ادن�اه  -1 :الفاس�دون الذي�ن يبتلع�ون
الموازن�ة الس�نوية وعوائ�د النفط ه�م واقرباؤهم.
 -2المجرمون المحكومون والذين لم تنفذ احكامهم
ويت�م تهريبم بش�كل منتظم -3 .الذي�ن قاموا بالغاء
البطاق�ة التموينية ليهددوا عي�ش ماليين الناس-4.
المنافق�ون المندس�ون في دوائ�ر الدولة ينش�رون
التعطيل والرش�وة والمحس�وبية واليأس -5 .الذين
يقودون وزارات ومؤسس�ات ودوائ�ر خدمية مهمة
ول�م يقدموا اي منجز عل�ى االرض .حرب كهذه ليس
فيه�ا الكثير م�ن الضحايا وه�ي ح�رب يباركها الله
ورسوله والمؤمنون.
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هل األنوثة يف خطـــــــر ؟!

ثلث النس�اء يعرفن ب�أن األنوثة يف يومنا
ُ
حيث تجاوز
هذا أصبحت أكثر عدواني�ة من
امل�رأة لبع�ض الحدود ،حتى ب�ات األمر يهدد
ويخيف الكثري من الرج�ال .الحركة األنثوية
كانت من ضم�ن االنتصارات الت�ي حققتها
امل�رأة لنيل حق االقراع يف عام  ،١٩٢٨وكذلك
الوصول إىل قانون املساواة بني الرجل واملرأة
وخاصة يف املجتمع الغربي.
يف عام  ١٩٧0برزت حركة قادتها النس�اء
العامالت يف مجال الخياطة ،طالبت باملساواة
يف األجور والرواتب بني الرجال والنساء .وقد
تحقق الكثري للمرأة يف القرن املايض ،ومازالت
األمور تتحس�ن بالنس�بة لعالم النساء الذي
يمثل األنوثة.

لألنوثة بش�كل عام .وأن تج�اوز الحدود يتم
يف أم�ور كثرية يف عالم األنوثة .فهناك نس�اء
يحاولن حتى احتكار بعض املهام التي كانت
تخص الرجال منذ القدم.

جتاوز احلدود

وقالت الدراسة ،التي أعدها خرباء
أمريكيون يف الش�ؤون االجتماعية
والنس�وية ،إن اس�تطالعا ً للرأي
بني صفوف نح�و ألفي امرأة
بيَّن�ت أن ثلثهن اعرفن أن
هن�اك نس�اء كث�ريات
تتج�اوزن الحدود
كنس�اء ،األم�ر
ال�ذي ي�يء

ولك�ن يج�ب ع�دم تخري�ش األنوث�ة
بترصفات ال تليق بعالم اإلناث.

اأمر غريب
هناك نس�اء يف املجتمع األمريكي والغربي
ّ
ويعلن
يطالبن الرجل بعدم الذهاب إىل العمل،
استعدادهن لتحمل املصاريف املالية لألرسة.
وهن يفعلن ذلك ليمنعن رجالهن من االلتقاء
بنس�اء أخري�ات يف العم�ل م�ن أج�ل تجنب
الخيان�ة الزوجية .تابع الخرباء" ،إن هذا أمر
غريب؛ ألنه من غ�ري املعقول منع الرجل من
العمل لتجنب الخيانة الزوجية وإشباع رغبة
امل�رأة يف أن تكون املس�يطرة عىل كل جوانب
الحياة يف األرسة" !.
داع لإلجح�اف بحق�وق
فلي�س هن�اك ٍ
الرجال ألغراض أنانية وجوفاء .فبدل أن
تلجأ املرأة إىل ذلك عليها العمل من أجل
بناء ثقة متبادلة مع الرجل؛ لتجنب
الخيانة الزوجية.
وأك�دت نس�بة الثل�ث م�ن
النساء املشاركات يف االستطالع
أن األنوثة يجب أن تكون
يف املقام األول عند املرأة،
فال بأس أن تكون قوية
الشخصية ،وقادرة عىل
اتخاذ القرارات الصعبة،

يف املعا�سرة اأي�س ًا

أوضحت الدراس�ة أن بعض النس�اء
فق�دن الحي�اء بش�كل ت�ام ببع�ض
الترصف�ات الت�ي ال تن�م ع�ن األنوث�ة،
وهذا أصب�ح يضايق الكثري من الرجال.
وذهبت الدراسة إىل أبعد من ذلك بالقول،
إن هناك نساء هن اللواتي يحددن وقت
وكيفي�ة وم�كان ووضعي�ة ممارس�ة
املع�ارشة الحميمة ،ويتناس�ني أن ذلك
يمثل عدوانية لألنوثة ،وهو اليشء الذي
يرفضه الرجال.
وتابع�ت الدراس�ة تق�ول" :صحيح
أن للمرأة حق املش�اركة يف إب�داء الرأي
وط�رح األفكار حول املع�ارشة الحميمة مع
الزوج ،لكن نسبة  % 35من النساء عىل األقل،
ّ
يكن هن
ويف مختلف أنح�اء العالم يرغبن أن
املسيطرات".

تخرج مع زوجها ملراكز التس�وق ،لكن يجب
أن تك�ون هناك حدود له�ذا التحكم .فالرجل
يع�رف أن امل�رأة تفوق�ه خ�ربة يف مج�ال
التسوق ،ولكن ذلك ال يعني أنها هي صاحبة
القرار األول واألخري.

أوضح�ت الدراس�ة أن امل�رأة تح�ب أيضا ً
أن تكون املتحكمة بش�ؤون التس�وق عندما

هل األنوثة أصبحت يف خطر ؟
أش�ارت الدراس�ة إىل أن الترصف�ات التي
وردت يف صلب الحديث عن املوضوع تدل عىل
أن هناك نساء ال يفهمن بشكل جيد الفرق بني

يف الت�سوق

اقرتبت األعياد وزادت احلرية 5 ..أفكار هلدايا مميزة
ليس من السّ �هل عىل املرأة أن تختار الهدية
األفضل لزوجها يف مناسبة معيّنةّ ،
ألن الخيارات
عديدة وكثرية ،وما ق�د يعجبه يبقى لغزا ً كبريا ً
بالنسبة إليها.
لهذا السّ �بب نق ّدم ل�ك املس�اعدة ونعطيك
أف�كارا ً مهمّ�ة لهدايا ل�م تخطر ربّم�ا عىل بال
زوجك.

� .1ساعة ثمينة

تع� ّد السّ �اعات عش�ق الرّج�ال ،والكث�ري
منه�م يحبّونها ويبحثون ع�ن أفضل املاركات
ويظهرونه�ا ألصدقائه�م فكي�ف إذا كانت من
زوجاتهم ! لذا يمكنك أن تختاري لزوجك ساعة
كونك�ورد أو لوكول�ر ،فكلّها م�اركات فخمة
ومميّزة.

 .2ثياب

يعش�ق بعض الرّج�ال الثياب و ُي ّ
�رون إن
حصلوا ع�ىل قمصان رائعة بأل�وان متع ّددة ،أو
رساويل من م�اركات فخم�ة ،أو ربطات عنق،
وكلّها م�ن اللوازم الّتي يحتاج إليها يف يوميّاته.
لذا يمكنك اختيار ماركة توماس بينك مثالً.

 .3اك�س�سوارات

م�ن املميّ�ز أن تق� ّدم املرأة لزوجه�ا حقيبة
رائعة من ماركة كوت�ش مثالً أو حزام تودّ ،
كل
تلك االكسس�وارات تجعل هدي�ة زوجك مميّزة
أكثر ممّا تتخيّلني وستعجبه بالتأكيد.

نصائح غذائية ّ
للتخلص من ال ّدهون ،إتباع
ّ
مع�ني وممارس�ة التماري�ن الرياضية
رجيم
بانتظام واإلكثار من تناول الخضار والفواكه
خالل أيام األس�بوع قد تشعرك بامللل يف نهاية
األس�بوع ،ما ق�د يدفع�ك إىل تن�اول األطعمة
الدسمة وغري الصحية كالتشيبس واملعجنات
ً
ناس�فة بذلك تعب األس�بوع كله.
والحلويات،
ً
ً
ّ
وتش�ري دراس�ة أمريكية إىل أن عددا كبريا من
األشخاص قد يتناولون من  300إىل  500سعرة
حرارية إضافية خالل أيام العطل األسبوعية،
ما يؤدي إىل اكتس�اب  4إىل  5كيلوغرامات مع
نهاي�ة العام .فما ه�ي الخط�وات التي يجب
إتباعها خالل يومي الجمعة والسبت من أجل
عدم الوقوع يف ّ
فخ زيادة الوزن؟
اختاري عشاء خفيفا ً ولذيذا ً
ال مان�ع من تناول العش�اء خارج املنزل يف
عطلة نهاية األس�بوع .لكن احريص عىل عدم
اختي�ار أطب�اق الباس�تا أو الت�ي تحتوي عىل
البطاط�ا املقلي�ة أو عىل أحد أن�واع املعجنات

ابقي يف حقيبتك أنواعا ً صحية من الس�ناك
أثناء التسوق

اأكلة �سهية

فتة اللحم الضاين
املقادير:
 500غرام أرز ،مطبوخ
 ٢رغيف خبز (شامي أو
بلدي) ،مقطع مربعات  ٢سم
 ١كجم لحم ضاني ،بدون عظم ،مقطع
 3ملعقة كبرية خل
 5مالعق كبرية سمن
 ١٢فص ثوم ،مفروم
 4مالعق كبرية صلصة طماطم
الطريقة:
 -١اسلقي اللحم ملدة  30دقيقة.
 -٢ارفع�ي اللحم من الن�ار وضعي املرقة

جانبا.
 -3حم�ري اللح�م يف ملعقتي س�من ملدة
 ١0دقائ�ق أو حتى يصبح لونه بنياً ،وضعيه
جانبا.
 -4حمري مربعات الخبز يف ملعقة سمن
حت�ى يصبح بن ًي�ا ومقرمش�ا ً (دقيقتني) ثم
ضعيه جانبا.
 -5حم�ري نص�ف الثوم يف ملعقة س�من
مل�دة دقيقت�ني ث�م اضيفي ملعقت�ي خل و3
مالع�ق مرق�ة لح�م واتركي�ه  3دقائ�ق ث�م
احفظيه جانبا.
 -٦إلعداد الصلصة ،حمري باقي الثوم يف
ملعقة سمن ثم أضيفي باقي الخل والصلصة
وملعقة من مرقة اللحم.
-٧يف طبق بايركس أو طبق تقديم ،انثري
الخبز.
 -٨اس�كبي علي�ه خلي�ط الث�وم بالخ�ل
واحريص أن يمتص الخبز الخليط جيدا.
 -٩أضيفي  3/١من الصلصة.
-١0غطي الخبز باألرز.
 -١١اسكبي باقي الصلصة.
 -١٢قدميها مع قطع اللحم مغطاة بقليل
من الصلصة.

 .5عطر رائع

ّ
إن الرج�ل الذي يهت ّم بأناقته يحبّ الحصول
عطر برائح�ة رائعة ،يمكن�ك اختيار عطر
ع�ىل
ٍ
جديد أو إيس�انس ،أو عطر من ماركة معروفة
ومميّزة .

ماريس التمارين الرياضية املحببة لديك
اس�تغالل عطلة نهاية األسبوع ملمارسة
ّ
املفضل�ة ه�و خطوة
تمارين�ك الرياضي�ة
مفي�دة جدا ً تحق�ق لك الرش�اقة.
اخت�اري الس�ري يف اله�واء
الطل�ق أو الرقص عىل أنغام
املوس�يقى أو حت�ى زيارة
الن�ادي الري�ايض م�ن
أج�ل ممارس�ة املزيد من
الرياضة ،وبالتايل التخلص
من الدهون املراكمة.

ختليص من االكتئاب
املوسمي بالرياضة

والتخف�ف
من التفكري

ينظر الرجل للزواج

 .4اك�س�سوارات لل�س ّيارة

يراف�ق الش�عور بالجوع معظم الس�يدات
خالل التس�وق .لذلك ،يجب دوم�ا ً وضع أنواع
صحية من “الس�ناك” يف حقيبت�ك أثناء رشاء
البضائ�ع الجديدة كحبة م�ن التفاح أو حفنة
من املك�رات أو ألواح الش�وفان الخالية من
السكر أو القليل من الفواكه املجففة لتناولها
عند الشعور بالجوع.

اإلحس�اس بالتع�ب الش�ديد واإلره�اق,
اعت�الل املزاج,ع�دم الرغبة يف ممارس�ة أي
نش�اط ,ضع�ف الركي�ز ورسعة النس�يان,
زي�ادة عدد س�اعات الن�وم ,وأحيان�ا زيادة
الش�هية ألكل النش�ويات والحلوي�ات م�ن
أعراض االكتئاب املوس�مي .وه�و أحد أنواع
االكتئ�اب الذي يظهر مع الخريف والش�تاء
كما يرشح د.إسماعيل يوسف أستاذ الطب
النفي بجامعة قناة الس�ويس حيث تبدأ
س�اعات النهار يف القرص وس�اعات الليل
يف االمت�داد .واالكتئ�اب ب�كل أنواعه املرأة
أكث�ر تعرض�ا له ع�ن الرجل بث�الث مرات
بسبب الهرمونات األنثوية مثل االسروجني
وتأثر امل�زاج باملناخ ,فتغي�ري الفصول يؤثر
يف كيماوي�ات املخ فيصاب اإلنس�ان بنوبات
االكتئاب وأحيانا بالهوس ,هذا باإلضافة إىل
الضغوط التي تقع عىل السيدات ألننا نعيش
يف مجتمع ذكوري.
وحتى نتغلب عىل تلك األعراض علينا أوال،
االهتمام بممارس�ة رياضة الجري أو امليش
ملدة س�اعة عىل األقل يوميا حيث أنها تجدد
الطاق�ة اإليجابي�ة وتزيل الس�لبية ,وتجنب
الزيادة املفرط�ة يف الوزن نتيجة اإلقبال عىل
الحلوي�ات .وثاني�ا ،الع�الج بتعلم
دراس�ات جديدة مثل
الكمبيوتر أو لغة
جديدة لشغل
ا لو ق�ت

اكتشفي كيف

يمكنك اختيار اكسس�وارات لسيّارة زوجك
وتأك�دي من ّأنها س�تلفت انتباهه .وهناك مثالً
ّ
ّ
علبة صغرية ليضع فيه�ا هاتفه النقال إضافة
إىل أسطوانات موس�يقيّة وكلّها ستنال إعجابه
بالتأكيد.

أربع خطوات للحصول عىل الرشاقة
ّ
ألنها غالبا ً ما تكون مليئة بالسعرات الحرارية.
العش�اء األفضل لس�هرة الخميس أو الجمعة
هو صحن كبري من الس�لطة مع قطعة كبرية
من صدر الدجاج املشوي أو السمك املشوي أو
الستيك املش�وي .يمكنك تناول قطعة صغرية
جدا ً من الحلويات بعد ذلك.
تناويل الج�زر مع الحامض عند مش�اهدة
أفالم السينما
يحت�وي الفوش�ار خصوص�ا ً ال�ذي يحمل
نكه�ة الجبن�ة أو الكراميل ،ع�ىل كمية هائلة
م�ن الدهون والس�عرات الحراري�ة .ولذلك ،ال
يحب�ذ تناوله خالل مش�اهدة أفالم الس�ينما
ّ
ألن�ك ق�د تحصلني ع�ىل كمية كبرية ج�دا ً من
الدهون .لذلك ،يمكنك اختيار الجزر املقرمش
م�ع صلص�ة الحام�ض وامللح كبدي�ل صحي
للفوشار.

الحري�ة ،التي تتمتع به�ا يف العرص الحديث،
وبني األنوث�ة التي يجب الحفاظ عليها مهما
كان�ت الظ�روف؛ ألن أنوث�ة املرأة ه�ي التي
تعطيه�ا قيمة يف الحي�اة ،وبدونها لن تصبح
زوجة أو أماً .يستدرك خرباء الدراسة" ،مهما
كان الرجل متفتح الذهن يحرم حرية املرأة،
ويعتربها إنس�انة لها حقوق مماثلة للرجل،
فإنه ال يتخىل وال بأي شكل من األشكال عن
فكرة أن أنوثة املرأة هي س�الحها الذي يحب
كل الرجال أن يصابوا به".

يف املش�اكل .ثالثا ،العالج النفي املعريف ,أي
تصحيح األخطاء يف التفكري مثل الركيز عىل
الجوانب اإليجابية بدال من السلبية والتفكري
الكارث�ي .رابع�ا ،وه�ي املرحل�ة األخ�رية،
عندما تفش�ل جميع الخطوات
الس�ابقة ويصبح االكتئاب
مرضا نفس�يا وليس
عرضي�ا فالبد من
العالج بمضادات
االكتئ�اب والت�ي
ال تس�بب إدمانا
كم�ا يعتق�د
البعض.

ّ
يتغ�ري مفهوم االرتباط وش�كله ولون�ه مع مرور الزم�ن .مع ذلك،
غري من شخصية اثننيّ ،
تبقى نظرتنا إليه هي نفسها .فهو ُي ّ
لكن الرابط
األس�ايس بينهما يبقى متعلّ ً
ق�ا بالحب أي الحقيقة الوحي�دة ربما منذ
ّ
بداية العالقة .وحتى تكون العالقة الزوجية ناجحة ،ال بد من عدم وضع
أقنعة مزيفة أو محاولة تقمّص شخصية مغايرة للحقيقة .وهذا ما قد
يظنه الكثري من الرجال بعد الزواج ،فقد يشعر الرجل ّ
أن زوجته خدعته
ً
فجأة إىل أخرى متطلبة
بوجهها الربيء والخجول والضح�وك ،وتحوّلت
ورشس�ة ونكدة.يف ما ييل بعض اآلراء واألفكار يف ما يخص العالقة ككل
بالنس�بة إىل الزوج�ة أو الزوج كل عىل حدة ،نطلع�ك عليها من تطلعات
وخربات بعض الرجال ...فهل توافقينهم الرأي؟
ال�زواج صفقة كبرية تختلف يف تفاصيلها وش�كلها والتزاماتها عن
العالقة التي بدأت قبل االرتباط.الزواج فكرة ال يعرف الرجل وحتى املرأة
مصريهم�ا فيها.الحب ال ُيمكن أن يكون عذريا ً بع�د الزواج فهو مجرد
فعل ال أكثر.املمنوع أكثر من املسموح بعكس ما كانت عليه العالقة قبل
الزواج ،وعليك الخنوع.زوجتك هي أجمل امرأة يف الكون بشكلها الدائري
وشعرها املنفوش وإال"...لم أعد أحبك" العبارة األكثر شيوعا ً بعد الزواج
امل�رأة تطلب من ال�زواج أكثر من طاقة الرجل ،أه�ل الزوجة خط أحمر
غري مس�موح التحدث فيه كما قبل الزواج،طاع�ة األم واجب ،أمّ ا والدة
الزوج فيجب وضع حد لتدخالتها الزائدة عن املسموح به.وظيفة الزوج
تبدأ بعد االرتباط يف تصحيح أفكار زوجته حول املحيطني بهما .الزميلة
اللطيفة يف العمل أصبحت ش�يطانا ً يدمّ ر العالقة ويجب طردها .ال فراغ
بع�د الزواج .االفراق لس�بب ما قبل الزواج ُيعد موت�اً .أما بعده ،فنعيم
ُيحس�د من يناله ولو لساعات معدودة .التفكري يف العالقة الحميمة قبل
الزواج كان بمثابة عملية تس�ودها املتعة والتش�ويق واإلثارة ،أمّ ا بعده
فواجب تس�وده مش�اعر امللل وبع�ض التحفظات.بات معن�ى الحرية
تقريبا ً معدوما ً بعد الزواج.بات مس�تغربا ً ل�دى املتزوج رؤية أي عازب،
فهو محس�ود ملا ه�و عليه .ثمن الهدي�ة وحجمها بعد ال�زواج يفوقان
قيمته�ا املعنوي�ة والرمزية.الزواج ملل وس�جن .الزواج مث�ل الكوكتيل
يمك�ن أن يجمع كل أنواع الفاكهة ونكهاتها.إذا كنت من املحظوظني،
فالسعادة والهناء مفتاح عالقتك الزوجية.الثراء املايل سبب رئيس
لنجاح الزواج.

الروتني يمنح
ّ

الرضيع واآلباء لي ً
ال هادئ ًا
ّ

يعاني بعض األطفال الرُضع صعوبات
يف النوم ،ما يسبب القلق لآلباء ،ويحرمهم
النوم الهانئ ليالً .وملواجهة هذه املشكلة
تنصح طبيب�ة األطفال األملاني�ة ،مونيكا
نيه�اوس ،اآلباء بتعوي�د طفلهم الرضيع
روتين�ا ً معين�ا ً للنوم.وأوضح�ت عض�و
الرابطة األملانية ألطباء األطفال واملراهقني
بمدينة فايمر ،مونيكا نيهاوس ،أنه يمكن
ً
مث�ال أن يتأخروا بع�ض الوقت عن
لآلباء
االس�تجابة لرصاخ طفلهم الذي يستيقظ
من نومه ليالً ،إلعطائه فرصة كافية ،كي
يهدأ من تلقاء نفس�ه ،ويع�اود الخلود إىل
النوم بمفرده.
وتس�تند طبيب�ة األطف�ال األملاني�ة يف
رأيه�ا إىل نتائج دراس�ة أجراه�ا باحثون

أس�راليون توصل�وا خالله�ا إىل أن ت�رك
الطف�ل يه�دأ بمف�رده ،ويع�اود الن�وم
بعد اس�تيقاظه ،ل�ن يلحق ب�ه أي رضر،
ً
فض�ال عن أنه ُيس�اعد اآلباء ع�ىل التمتع
بقدر أك�رب من الهدوء خ�الل نومهم ليالً.
وتوص�ل الباحث�ون إىل ه�ذه النتيجة من
خ�الل مراقبة مج���موع�ة من األطفال،
ممَ �ن خضع�وا لروت�ني الن�وم ،وممَ ن لم
يخض���ع�وا ل�ه ،منذ والدته�م وح��تى
عم�ر س�ت س�نوات .م�ن ناحي�ة أخرى،
أكدت الدراسة أنه ينبغي أن يخلد األطفال
الذين يبلغون سبعة أش�هر تقريباً ،للنوم
ملدة تراوح بني ثماني و ١٢س�اعة بشكل
عميق ومتواصل.

الزراعة في العراق

عيل بابان /وزير التخطيط السابق
عاش�ت الحض�ارة وازده�رت ع�ى ضف�اف
الرافدين قرونا طويلة قبل ان يتم اكتشاف ثروة
النفط ولذلك نسبت الحضارة اإلنسانية للعراق
والعراقي�ني ع�ى رأي اغلب املؤرخ�ني للزراعة،
الن فن�ون الزراع�ة
األوىل تم ابتكارها يف
بالد ما بني النهرين
وارض الس�واد ...
ه�ذه الحقيق�ة
التاريخية الراسخة
جدي�رة بان يجعلها
العراقي�ون نص�ب
أعينه�م فاإلش�عاع
ال�ذي س�طع م�ن
الع�راق ع�ى العالم
ج�اء م�ن الزراع�ة
ولم يأت من النفط.
اليوم وحني تظهر بعض امل�ؤرشات األولية عى
أفول ع�رص النف�ط وانقضاء حقب�ة ازدهاره
يج�در بالعراقي�ني الذي�ن يبحث�ون ع�ن منهج
يعوضهم عن تلك الخسارة ويجعلهم قادرين عى
التعاطي مع هذا الواقع املس�تجد ان يلتفتوا اىل
أرضهم م�رة أخرى
وان يعي�دوا اليه�ا
االعتبار عى أساس
إنه�ا مص�در الخري
والعط�اء يف وطنهم
والقاع�دة الت�ي
جعل�ت م�ن ه�ذا
البلد منبع اإلش�عاع
الحض�اري ع�ى
العالم.
العودة ...اىل االرض
يج�ب ان يك�ون
الش�عار الذي نرفعه للمرحلة القادمة يف عملية
التنمية مع إدراكنا بان االرض لم تعد تلك االرض
الت�ي نعرفها وان كثريا م�ن الظلم واإلهمال قد
أح�اق به�ا واصابها بالش�حوب واله�زال لكن
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العــــراق  ...العــــودة إلـــــى األرض
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إرجاع العافية إليها ليس باألمر املستحيل وكل
م�ا هو مطلوب من�ا ان نتبنى الرؤية الس�ليمة
ونصدر القرار ونرشع يف العمل.
بع�د ع�ام  1958وقي�ام النظ�ام الجمهوري يف
العراق كن�ا ننظر اىل اعتبار الع�راق بلدا زراعيا
عى ان�ه نظري�ة يريد
االس�تعمار الغرب�ي
تكريس�ها يف أذهانن�ا
لنتحول عن التصنيع.
مازل�ت اتذك�ر املعل�م
ال�ذي حم�ل لن�ا
التعدي�الت عى منهاج
الق�راءة الت�ي ت�م
اعتماده�ا بع�د ثورة
تم�وز مبارشة وكيف
طل�ب من�ا ان نكت�ب
جنب احد املوضوعات
يف كت�اب الق�راءة وكان بعن�وان  ..الع�راق بلد
زراع�ي  ...موضوع�ا ملغيا  ..كان ذل�ك القرار
سطحيا وخاطئا رغم ان دوافعه كانت سليمة،
اليوم تكتش�ف ان ال صناعة يمكن ان تقوم من
غ�ري زراعة مزدهرة كما نكتش�ف ب�ان العراق
صار مرتهن�ا يف لقمة غذائه للخ�ارج وبالطبع
ف�ال س�يادة حقيقية
ألم�ة تقت�ات ع�ى ما
يزرع�ه غريه�ا اليوم
وبسبب هجر الفالحني
ملزارعه�م وقراه�م
ص�ارت لدين�ا مدن�ا
مش�وهة وت�رضرت
البني�ة االجتماعي�ة
والسياس�ية اىل ح�د
كبري .
ل�و تصفح�ت كت�ب
التاريخ الت�ي تتحدث
عن العصور االس�المية يف العراق لوجدت عبارة
(وش�اعت الفوىض واهملت الزراعة وتدهورت
نظ�م الري) تتكرر كثريا مثل حدث هذا ويحدث
يف العراق فالزراعة ونظم الري كانت عى الدوام

هذا التدين يف سعر النفط
البد أن هيزنا بعنف ويدفعنا
إلعادة اكتشاف مكامن الثروة
احلقيقية يف حياتنا

العودة إىل األرض  ....جيب
أن يكون الشعار الذي نرفعه
للمرحلة القادمة يف عملية
التنمية

هي التي تدفع ثمن الفوىض
السياس�ية واالجتماعي�ة يف
بالدنا ح�دث هذا عر مراحل
التاري�خ املختلف�ة يف العراق
وصار اشبه بالقانون الراسخ
يف حياة األمة العراقية.
لو جئن�ا اىل القطاع الزراعي
وحال�ه الراه�ن لوجدن�ا ان
قائم�ة األولويات والتحديات
طويل�ة ومزدحم�ة فدجل�ة
والفرات تتناقض عائداتهما باس�تمرار والدول
املجاورة تمارس عملية قطع رشايني مس�تمرة
للعراق والعراقيني منذ الس�بعينات فيما الدولة
العراقي�ة تراق�ب املش�هد بإهم�ال غريب دون
ان تح�رك س�اكنا ودون أن ترف�ع صوته�ا ولو
ع�ى
بال�رصاخ
تقلص وضياع اهم
عن�رص من عنارص
الحي�اة واالزده�ار
عى هذه األرض.
ه�ذا الوض�ع ال
ينبغي له ان يستمر
والب�د ان ندافع عن
دجلة والفرات كما
نداف�ع ع�ن بيوتنا
ارض
واوالدن�ا
العراق فقدت الكثري
م�ن خصوبته�ا
وعذريته�ا وصارت
االم�الح واألدغ�ال
والرم�ال الزاحف�ة
يعلو وجهها الصبوح والبد من وقفة جادة مع
االع�راض البيئية الخطرية الت�ي تصيب االرض
العراقية معان�اة الفالح العراقي اليوم تجاوزت
الحدود وصار من يرص عى االس�تمرار يف هذه
املهن�ة بط�ال ب�كل املعاي�ري  ...الف�الح اليوم
يعان�ي املنافس�ة غ�ري العادلة وغ�ري املتكافئة
مع املنتج�ات الواردة من الخ�ارج حيث فتحت
حدودنا ومنافذنا لكل السلع الواردة من الخارج

ارض العراق فقدت الكثري من
خصوبتها وعذريتها وصارت األمالح
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واألدغال والرمال الزاحفة تعلو
وجهها الصبوح والبد من وقفة جادة
مع األعراض البيئية اخلطرية التي
تصيب األرض العراقية

خـــرباء لـ
بغداد /املستقبل العراقي
ع�ى الرغم من املح�اوالت الت�ي تتبناها الحكوم�ة العراقية
س�واء الترشيعي�ة أو التنفيذي�ة لتطوير الواق�ع الزراعي يف
العراق ،منها القروض التي تمنح للفالحني وإقرار قانون بيع
وإيج�ار األرايض الزراعية ومرشوع الق�رى العرصية ،إال إن
الواقع الزراعي مازال دون مس�توى الطموح وما زال العراق
يعتمد عى دول الجوار لتغطية االستهالك املحيل من الفواكه
والخرض.
ويرى مختصون أن العراق يملك مساحات واسعة من األرايض
لو توافرت لها الخطط الس�ليمة واألساليب الحديثة يف طرق
الري والتسميد سيتمكن القطاع الزراعي وخالل فرتة وجيزة
من إن يصل إىل االكتفاء الذاتي.
معالجة المشكلة الرئيسية
املهن�دس الزراع�ي صالح محم�د دحام أوض�ح لوكالة إنباء
املس�تقبل ،أن "ارتف�اع نس�بة
األم�الح يف األرايض الزراعية
تعت�ر م�ن املش�اكل
الرئيس�ية الت�ي أدت إىل
تدهور القطاع الزراعي
وانخف�اض إنتاجيت�ه،
مبينا ان "هذه املشكلة

ب�ال رقيب او حس�يب
مما اجه�ز عى الفالح
العراق�ي وكرس منجله
..
االم�راض واالوبئ�ة
والح�رشات فتك�ت
بمزارعنا الن االمريكان
كانوا ق�د حرموا علينا
املكافح�ة ورأوا فيه�ا
خط�را ع�ى أمنه�م
القومي حتى لو مارسناها بطائرات من ورق ..
غابت كل انواع الدعم واملساندة للفالح العراقي
 ..وت�رك وحده يخ�وض معركته اع�زل اليدين
وكت�ب عليه ان يش�اهد أرضه تم�وت بني يديه
دون أن يستطيع فعل يشء ..
رب ض�ارة نافع�ة
 ..قلناه�ا باالم�س
الي�وم
ونكرره�ا
فه�ذه األزم�ة العاملية
الطاحنة البد ان يهزنا
بعن�ف ويدفعنا إلعادة
اكتشاف مكامن الثروة
الحقيقية يف حياتنا.
الب�د م�ن رد االعتب�ار
ل�أرض العراقي�ة تلك
األم الحن�ون الت�ي
احتضن�ت العراقي�ني
ع�ر تاريخه�م وذل�ك
الص�در الداف�ئ الت�ي
ترب�ت ع�ى خريات�ه
أجيالن�ا ..هذه االرض
التي اعطت بس�خاء وكرم آلالف السنني قادرة
عى العط�اء يف الغد لكن ما ه�و مطلوب وملح
اليوم اإلرادة والقرار وال يشء غريهما.
مالحظة  /هذه املقالة كتبت أواخر عام 2008
م�ع ذلك تبق�ى الدع�وة قائم�ة ويبق�ى النداء
صحيح�ا ودقيق�ا فم�ا أحوجن�ا الن نلتفت إىل
األرض.
املحرر

تسببت يف تدهور ما يقارب  65باملئة من األرايض الزراعية يف
الوسط والجنوب".
وزاد "برغم الجهود التي تبذلها الدولة لغرض االرتقاء القطاع
الزراع�ي إال إن القط�اع الزراعي ي�رواح يف مكانه ال بل هو يف
انحدار يوم بعد يوم وذلك لغياب الخطط الس�ليمة ومعالجة
املش�اكل الفرعية وإهم�ال ما يحتاجه القط�اع الزراعي من
إصالح ورغم امتالك العراق مس�احات واسعة من األريض إال
انه يحتاج إىل عدة خطوات للوصل إىل االكتفاء الذاتي".
مبينا أن "أوىل تلك الخطوات هي اس�تصالح تلك األرايض من
خالل تنفيذ شبكة متكاملة من املبازل بدءا من املبزل الحقيل
وصوال إىل املبازل الرئيس�ة وإجراء التعديل والتسوية وغسل
الرتبة من األمالح".
وتابع "بما إن املش�كلة األخرى ه�ي نقص املياه وانخفاض
مع�دل حص�ة الع�راق منه�ا ل�ذا ف�أن الخط�وة الثانية هي
معالجة نقص املياه من خالل إقامة س�دود عديدة لتنظيم
مناس�يب املياه يف األنه�ار وتنظيم ش�بكات املجاري
للمياه الثقيلة يف كافة امل�دن ومعالجتها وأعادتها إىل
املش�اريع االروائية الزراعية القريبة من مناطق
املعالجة".
وأض�اف "كذل�ك تفعي�ل
ط�رق ال�ري الحديث�ة
كالري بالرش والتنقيط
بدال من أس�لوب الري

ً
قالوا إن البالد تعتمد كليا على استيراد الخضراوات من الخارج

 :الــــواقع الــزراعـــي قاصـر برغــ
التقلي�دي الذي يؤدي إىل انجراف الرتبة وتملحها وهدر املياه،
والتوسع يف الزراعة بالغرف الزجاجية والبالستيكية بالنسبة
للخ�رضوات وزراعة األصناف التي تس�تهلك اقل نس�بة من
املياه واس�تغالل املي�اه الجوفي�ة الحلوة واملس�تدامة وذلك
بزي�ادة حفر اآلب�ار االرتوازي�ة وتبطني الجداول والس�واقي
الناقلة للمي�اه خاصة تلك التي تذه�ب لتزويد املياه ملناطق
بعي�دة أو نقلها باألنابيب البالس�تيكية ملنع التبخر غري املرر
والترسب إىل املياه الجوفية".
وأش�ار إىل أن "القائم�ني ع�ى إص�الح واقع الزراع�ة عليهم
أن يفهم�وا إن ما يحتاج�ه القطاع الزراعي ه�و إصالح تلك
املش�اكل ومن ثم التفك�ري بالقرى العرصي�ة أو بيع وإيجار
األرايض الزراعية يف الوقت الذي نشهد فيه تراجع
إع�دادالفالح�نيونزوحه�مإىلامل�دن".
طرق قديمة ال تواكب التطور العلمي
م�ن جهتها أك�دت لجن�ة الزراع�ة النيابية ان
العراق وبالرغم من توفر الرتبة الجيدة والخرة
واالي�ادي العامل�ة اال ان�ه ما ي�زال يعتمد عى
الط�رق القديم�ة يف الزراعة متناس�يا التقدم
العلمي يف هذا املجال.
يق�ول رئيس لجن�ة الزراع�ة الرملانية حامد
الخ�رضي يف ترصي�ح س�ابق لوكال�ة إنباء
املس�تقبل ،إنه "عى الرغم من امتالك العراق
جمي�ع مقوم�ات النج�اح من حي�ث الرتبة

الجي�دة والخرة ووفرة األي�دي العاملة إال إن اإلنتاج الزراعي
م�ازال دون مس�توى الطموح الن الع�راق إىل اآلن يعتمد عى
الطريقة القديمة يف الزراعة متناسيا التقدم العلمي الهائل يف
هذا املجال مثل الطرق الحديثة يف التسميد والبذر والري".
وزاد "الحكوم�ة اطلق�ت ع�ام  2007مب�ادرة زراعية امدها
ع�رشة س�نوات إال أنه�ا ل�م تق�دم الكث�ري ولم تص�ل إىل ما
نطم�ح إلية يف ذل�ك القطاع والي�وم نعتمد ع�ى دول الجوار
لس�د االس�تهالك املحيل بعد إن كنا من املصدرين للمحاصيل
الزراعية"
وتاب�ع "الزراع�ة يف الع�راق تواجهها الكثري م�ن العقبات يف
مقدمته�ا قلة التخصيص املايل الذي ال يمثل واحدا باملئة مما
يحتاجه ذلك القطاع وحاجته إىل تش�كيل مجلس زراعة اعى
يتك�ون م�ن وزارة

الزراعة ووزارة املوارد املائية وخرا
وأضاف الخرضي "ومن العقبات ال
ينظ�ر له�ا من خ
املي�اه التي
ا لع�ر ا ق
لي�س بل�د
منب�ع
و هن�ا
تلع�ب

الدبلوماسية دورا يف
من املي�اه والثاني ه
إدارة جي�دة وم�ا مو
لها اإلدارة الجي�دة من
االكتفاء الذاتي".
ودعا الخرضي الحكو
وتطوي�ر بن�اه التحتي
صحي�ة وتعبيد الطرق
الحديث�ة ليصبح بيئة ج
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الزراعة تعلن ارتفاع الخزين
االستراتيجي للمياه الجوفية
أعلن�ت وزارة الزراعة عن ارتفاع الخزين االس�رتاتيجي للمياه الجوفية يف العراق بس�بب موجة تس�اقط
االمطار التي هطلت خالل االيام القليلة املاضية ،مش�رية اىل ان هذا الخزين س�ينعكس ايجابيا عى تنمية
املراع�ي الطبيعي�ة يف الربي�ع القادم بما يع�زز الث�روة الحيوانية  .وقال مدي�ر عام الهيئة
العامة ملكافح�ة التصحر التابعة للوزارة محمد غازي يف بيان صدر وتلقت
(املس�تقبل العراقي) نس�خة منه "ان االمطار التي هطلت
خ�الل االي�ام املاضي�ة ق�د ادت اىل ارتف�اع
يف الخزي�ن االس�رتاتيجي
للمي�اه الجوفي�ة يف
الع�راق" ،مش�ريا اىل
ان الس�دود والحفريات
الت�ي ت�م انش�اؤها ق�د
امت�أت باملي�اه الغزيرة،
واضاف ان "هذه االمطار
االخرية ستساعد عى إعادة
التوازن البيئي ورفد الخزين
من املي�اه الجوفي�ة" ،مبينا
ان االمط�ار الغزيرة س�تعمل
ع�ى إع�ادة الغط�اء النبات�ي
بم�ا توف�ره من رطوب�ة جيدة
يف الرتب�ة وس�ينعكس ايجابي�ا
الطبيعي�ة يف الربي�ع الق�ادم بما
ع�ى تنمي�ة املراع�ي
ع�ى تثبي�ت الرتب�ة وتقلي�ل م�ن
يعزز الثروة الحيوانية وبالتايل يساعد
مظاهر العواصف الرتابية.
وش�هدت مدينة بغداد واملحافظات العراقية األخرى خالل منتصف الش�هر املايض هطول األمطار بغزارة
مما ادى اىل غرق الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة بسبب عدم وجود الصيانة الدورية ملجاريها إضافة
اىل ق�دم ه�ذه املجاري والتي أصبحت ال تس�توعب هذه الكمي�ات من األمطار ،فضال ع�ن كثرة املطبات
والحفر يف هذه الشوارع.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت يف العام  2010ان  90باملئة من االرايض العراقية تعاني من التصحر مبينة
ان هن�اك  42مليون دونم صالح للزراعة وما يس�تغل ال يرتاوح س�وى  14الف دون�م منها فقط يذكر ان
القطاع الزراعي يف العراق يعاني من تراجع كبري منذ س�نوات بسبب الحروب املتعددة التي خاضها خالل
الفرتة الس�ابقة فضال عن قلة الدعم الحكومي للقطاع وإتباع سياسة االنفتاح غري املدروس عى استرياد
الزراعي�ة م�ن دول الجوار وال�دول األخرى حتى بات العراق واح�دا من كبار الدول املس�توردة للمنتجات
الزراعية يف املنطقة.

ورشة عمل حيال آلية
تعويض مربي الدواجن
نظمت الرشكة العامة للبيطرة التابعة لوزارة الزراعة ورشة عمل حيال آلية تعويض مربي الدواجن.
ونق�ل بيان للرشك�ة عن مدير عام الرشكة صالح فاضل عباس قوله :ان الورش�ة التي حرضها رؤس�اء
األقس�ام الفنية البيطرية يف الرشكة وعدد من مسؤويل املستوصفات البيطرية تناولت رأي البيطرة الفني
وإجراءاتها يف جانب تعويض املربني يف قطاع إنتاج الدواجن واملشاركة مع عدد من الدوائر ذات العالقة يف
وضع الية رصف التعويضات إضافة اىل تقديم الخدمات الصحية البيطرية املناسبة لدعم هذا
املفصل املهم من مفاصل الثروة الحيوانية يف العراق.
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اء مختصني".
لتي تواجه الزراعة مشكلة
خ�الل أمري�ن األول هو أن

زيادة حصة العراق
هو كيفي�ة إدارة تلك املياه
وجود من مي�اه لو توفرت
ن املمكن يوصل العراق إىل

وم�ة إىل "االهتمام بالريف
ي�ة م�ن م�دارس ومراكز
ق وإدخال الوس�ائل الحياة
جاذبة ب�دل إن تكون بيئة

طاردة للمزارعني".
قوانين معطلة
م�ن جهته أك�د عضو لجن�ة الزراعة الرملاني�ة كريم عليوي
أن "هن�اك العدي�د من مش�اريع ومقرتح�ات قوانني قدمت
إىل مجل�س الن�واب إذا
م�ا أق�رت م�ن
إن
ش�أنها
تنه�ض بالواقع
الزراع�ي ،أه�م
تلك املشاريع هو
املجل�س الوطني
للمي�اه وكذل�ك
مق�رتح قان�ون
يق�ي بتخصيص
 % 10م�ن موازن�ة
2013
الع�ام
للقط�اع الزراع�ي
بواق�ع  3ملي�ارات
دوالر لوزارة الزراعة
و 6ملي�ارات دوالر
للموارد املائية".
قدم�ت ه�ذا املق�رتح
وزاد "لجن�ة الزراعة الرملانية
ملجل�س الن�واب االن وقبل إقرار امليزانية حت�ى التكون هناك
حجة بان امليزانية خصصت واألموال رصفت وهو اآلن يدرس
م�ن قبل ثالث لجان مختصة يف الرملان هي املالية والقانونية
ولجنة الزراعة".
وب�ني ان "اللجن�ة الزراعي�ة يف الرملان تمتل�ك رؤية واضحة
لواق�ع الزراعة املرتدي يف العراق وتعمل جاهدة عى تطويرها
من خالل تقدي�م العديد من املب�ادرات إىل مجلس النواب من

شأنها النهوض بالواقع الزراعي".
سياسة زراعية فاعلة
ام�ا الخب�ري الزراعي ع�يل عبد ال�رزاق فيق�ول "ال يمكن
الحديث عن واقع الزراعة فهي ال وجود لها يف العراق اليوم،
مبينا ان العراق يعتمد بش�كل كيل عى دول الجوار لتغطية
اس�تهالكه املحيل لكن يمكن الحديث عن مستقبل الزراعة
وس�بل تطويره�ا بما يت�الءم م�ع االحتي�اج واإلمكانيات
واملوارد البرشية ،مبين�ا إن تطوير القطاع الزراعي يف العراق
وتحقي�ق االكتفاء الذاتي م�ن املنتجات الزراعية األساس�ية
يحتم عى الحكومة وضع سياسة زراعية فاعلة".
وزاد "الب�د إن يك�ون تحس�ني القط�اع الزراع�ي وتطوي�ر
اإلنتاجي�ة الزراعية هدفا اس�رتاتيجيا لتحقيق األمن الغذائي
يف العراق،موضحا ان الس�بيل اىل تحقيق االمن الغذائي يكمن
يف تعزيز االهتمام بالتقدم العلمي وما يتمخض عنه من افاق
واس�عة لتطوير األساليب الزراعية املتبعة يف إنتاج املحاصيل
كتطوي�ر كف�اءة اس�تغالل املس�احات الزراعي�ة املتوف�رة
وتوس�يعها وتحسني طرق و أس�اليب الري الحديثة وتطوير
األص�ول الوراثي�ة باس�تخدام التقان�ة الحيوية والهندس�ة
الوراثي�ة والتقني�ات الكيماوية واختي�ار الرتكيب املحصويل
والدورة الزراعية بالصورة األكثر مالئمة والتوس�ع يف املكننة
الزراعية ".
وأض�اف " نحتاج إىل دعم البحوث العلمي�ة يف مجال الزراعة
س�واء يف الجامعات أو مراكز البحوث واالستفادة من التطور
العلم�ي يف هذا املجال ،الفتا اىل تكثيف الزراعة من خالل دعم
الفالح باملستلزمات التي ال يستطيع دفع تكليفها وترغيبهم
عى البقاء يف الريف ورفع مستوى الفالحني املعريف من خالل
فت�ح ال�دورات التدريبي�ة يف مختلف املجاالت وتش�جيع دور
املرشد الزراعي".
ودعا عبد الرزاق وزارة الزراعة إىل "رس�م سياس�ات وخطط

متكا مل�ة
ال
وان
تعتمد برامج
نصفية
و حل�و ل
متخبط�ة وغ�ري مفهوم�ه
وكذل�ك دع�م اإلنت�اج املحيل
من خ�الل الحد من اس�ترياد الفواكه
والخرض من دول الجوار ".
وكان رئي�س ال�وزراء ن�وري املالك�ي
اطل�ق مب�ادرة ش�املة للنه�وض بالواق�ع
الزراع�ي بالب�الد يف تم�وز يولي�و ،2007
تحدد سقفا زمنيا قدره عرش سنوات لبلوغ
العراق مرحلة االكتفاء الذاتي من املحاصيل
اإلسرتاتيجية.
وتش�مل املب�ادرة دع�م الفالح�ني بالب�ذور
واألس�مدة واملبي�دات الزراعي�ة واس�تصالح
االرايض وضم�ان رشاء اإلنتاج من املحاصيل
اإلس�رتاتيجية بأس�عار الس�وق ومراقب�ة
األم�راض الحيواني�ة والزراعي�ة وتقدي�م
املعونات املالية للفالحني واملزارعني.
يس�تورد العراق م�ن تركيا واالردن وس�وريا
م�ا يقدر ب�� 2000ط�ن يوميا م�ن املنتجات
الزراعية،فيم�ا تش�هد البالد موج�ة تجريف
واس�تغالل صناع�ي وس�كني يف االرايض
الزراعية عى حساب زراعة املحاصيل.

تشكيك بنجاح خطط النهوض
بالزراعة العام المقبل
أعل�ن وكي�ل وزارة الزراع�ة غ�ازي العبودي ع�ن وضع خطة
للنه�وض بالواق�ع الزراع�ي ودع�م املزارعني وتنمي�ة القطاع
االس�تثماري الزراعي من خالل توفري جميع مس�تلزمات عمل
الفالح أو املستثمر.
وق�ال العبودي ان ه�ذه الخطة وضعت بعد دراس�ات ميدانية

وعلمي�ة قامت بها لج�ان متخصصة ،مضيفا ً إن املس�تلزمات
االساس�ية لتنمي�ة قط�اع الزراع�ة تتضم�ن توف�ري الس�ماد
الكيمي�اوي والتع�اون يف تقدي�م كل التس�هيالت يف آليات الري
باحدث التقنيات مع السعي إىل توفري املكائن واملعدات الزراعية،
واش�ار اىل ان اهم من هذا كله هو االس�تمرار بتقديم القروض
الزراعي�ة التي تمنح للفالحني من قبل لجنة املبادرة الزراعية يف
رئاسة الوزراء وبدون فوائد مالية.

يخف العب�ودي وجود عراقي�ل تتعلق بغي�اب الترشيعات
ول�م
ِ
والقوان�ني الت�ي تمهد لتبني خطط إصالحي�ة يف قطاع الزراعة
ويف ه�ذا العام س�يتم تجاوز ه�ذه العراقيل من خ�الل إصدار
مجموعة قوانني تس�هل عمل املستثمر يف قطاع الزراعة بعد إن
قدمت الوزارة مقرتحات معمقة بهذا الخصوص وتفهمت ذلك
اللجنة القانونية يف مجلس الوزراء واللجان القانونية والزراعية
يف مجلس النواب ،معربا ً عن تفاؤله من إن العام املقبل سيكون
عام النهوض الزراعي وتنمية اإلنتاج الحيواني الذي كان يعاني
تراجعا بس�بب غي�اب الرعاي�ة واالهتمام وقل�ة التخصيصات
املالية واالعتماد عى املستورد.
واك�د وكي�ل وزارة الزراعة ني�ة الوزارة تقليل حجم االس�ترياد
بشكل واسع بالنس�بة للفواكه والخرضاوات وحتى واملنتجات
الحيوانية.
من جهته ،قال أستاذ االقتصاد يف جامعة واسط احمد صبيح إن
خطط اإلصالح تتطلب رؤية علمية ومسوح ميدانية،
وهو ما ال تعريه اغلب الوزارات العراقية االهتمام
املناسب ،مذكرا ً بتش�ابه ترصيحات املسؤولني يف
كل ال�وزارات بش�ان خطط النه�وض التي ال
يراه�ا املواط�ن أو املتابع ع�ى ارض الواقع
وه�و ما حص�ل للقطاع الزراع�ي عى مدى
األعوام املاضية التي شهدت تراجعا واضحا
يف ظل هجرة الفالح وعمله
يف املدين�ة وتصح�ر
األرايض الزراع�ي يف
العديد من املحافظات
وش�كوى املزارع�ني من
كث�رة املس�تورد ال�ذي
يناف�س اإلنت�اج
املحيل.
وأف�اد صبي�ح ب�أن
أه�م خط�وة يف
خط�ط
تنفي�ذ
علمي�ة مدروس�ة
االعتم�اد
ه�و
ع�ى الجان�ب
الرقابي ووضع
آلي�ات متابع�ة
ح�ني
للفال
و تش�جيعهم
مع إرشادهم
م�ن خ�الل
ن
لج�ا
إرش�ادية جوالة بعد
تس�ليمهم مبال�غ
املبادرة الزراعية.
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ذبابة تشيكوف وغراب ألن بو

خريي من�سور
قبـل ان أقـرأ لتشـيكوف او حتى اسـمع
باسمه يف بواكري طفولتي كنت قريبا من الخيل
التـي كانت جـزءا حميما من حياتنـا ،وكنت
أشاهدها وهي تحمحم وتزبد بغضب وتتلفت
حولهـا بعيون شـبه دامعـة ،ولم اكـن ادرك
ّ
السـبب ،وهو ما عرفته فيما بعـد ،عن ذبابة
ّ
تطن حول كفل الحصان وتحوم
كبرية الحجم
عىل ذيله ،فيحاول ان يطردها لكنه ال يستطيع،
لفرط ضآلتها بالنسبة اليه ،وألنها تطن وتفرّ،
واسـم هـذه

الذبابـة هـو كمـا عرفتـه '
ّ
اشتق هذا االسم
الشـعرّانة ' ،وال أدري من أين
يف لهجتنا املحلية .
وتشـيكوف كان حصانـا بريـا رغـم كل
محـاوالت التدجني ،لهذا وصل صهيله اىل أبعد
مدى وكان ضجره من النقد يف عرصه ألن ذلك
النقـد كان يرصد ما يرى بالعني املجرّدة بينما
ينظرتشـيكوف بعيني زرقـاء يمامة ،فيكتب
عمّا سوف يحدث وليس عمّا حدث فقط ،لهذا
كانت واقعيتـه من الطراز الفائـق ،ليس ألنه
عـرّاف او مٌ تنبـىء بل ألن املبـدع االصيل يرى
الفراشـة يف الريقـة وعنقود التمـر يف الرباعم،
وحـني بلغ الضيـق ذروته لدى تشـيكوف من
ّ
ويطـن حول
النقـد االعمـى  ،قال انـه يجول
جسـده كالذبابة التي تزعج الخيل ،ثم اضاف
مـن خياله...لعـل هذه الذبابـة تريد ان تخرب
الحصان بوجودها .
والنقـد يف كل العصـور باسـتثناء ما كان
موازيـا لالبـداع ،هـو طنـني حـول نصـوص
عصيـة عىل التدجني املـدريس ،او التصنيف يف
خانات مع ّدة مسـبقا ملا هـو واقعي او رمزي
او انطباعـي او سـوريايل  ...الـخ ،لهـذا كان
مارسيل بروست هو فضيحة النقد يف عرصه
ألنه لم يتناغم مـع اجرتاحاته آلفاق جمالية،
وانتظـرت اميـي ديكنسـون حتـى املوت كي

يعاد االعتبار اىل منجزها الشـعري ،وهي التي
و ّدعـت الحيـاة بعينـني سـاخرتني ودامعتني
عندمـا رأت من جاء ليسـاعدها عىل الخالص
لحظـة االحتضار يـرق قطعة البسـكويت
التي وضعتها اىل جانب ّ
قطتها .
ذبابـة تشـيكوف او شـعرّانة الخيل تتوق
اىل ان ينافس طنينهـا الرّتيب صهيل الحصان
فتعيش عـىل ذيله وليس عىل هامشـه فقط،
ّ
تتخـل عـن
وهـذا مـا يحـدث يف ثقافـة لـم
صحرائهـا وكثبانهـا حتى يف األلفيـة الثالثة،
وام جنـدب زوجة امرىء القيـس التي طلّقت
ألنها ّ
فضلت قصيدة لعلقمة
الفحل عـىل قصيدة زوجها
تحمـل اسـماء مسـتعارة
عديـدة منـذ املعلقـات
حتـى الجداريـات ومنـذ
امللك الضلّيـل الذي تقرّح
جلده وتساقط ومات يف
جبل عسـيب عقابا عىل
اسـتعدائه لذوي البعدى
عـىل ذوي القربى حتى
شاعر القبيلة يف حقبة
ما بعـد الحداثة ،حيث
ارتدى الجاهي الجينز
واستبدل الحصان بالسـيارة ،واستبدل كيس
الدراهم يف عكاظ بجائزة من العلقمي .
والكتابة عما سوف يحدث ال يتناغم معها
بـأي ايقـاع فكري او نفـي نقد هـو رهينة
للمايض ألنه ليـس فقط نموذجه الذي يقيس
عليـه ،بل هـو مرجعيتـه الوحيدة ألنه اسـري
مقابر محرومة من أية قيامة .
******
ّ
النص
ثمـة نقـد يتغـذى ويعيش عـىل دم
وليس عـىل حربه فقـط ،لهذا فهو يسـتدين
مـن االبـداع وال يسـلّفه ،او يضيـف اليـه،
ّ
والنـص املتعدد من حيث قابليته لعدة قراءات
وتأويالت يختنق بـني االصابع االمية الغليظة
التـي لو داعبت عصفورا ملـات عىل الفور ولو
ّ
لتحطم .
حاولت العزف عىل البيانو
حتى النقد االكاديمي املنوط به دور تربوي
واعـداد جمايل يصـاب بالضيـق واالختناق اذا
حلّق ابعد من املقربة لهذا ال يجرتح وال يكتشف
وال يفاجىء ،ألنه مدمن عىل السـري يف الطرق
املطروقـة التي تعج بالحوافر فـوق الحوافر،
وقـد يكـون أحـدث نـص أدبـي يف مقـررات
الجامعـات العربيـة يعـود اىل النصـف الثاني
من القرن املايض ،فالحديث محظور االقرتاب
منه ألنه يخترب الحساسـية والذائقة والوعي،

ح ّدث سيّد عبّاس قال :
ّ
ُ
والشـهداء لـم يالقوا بعـد ربّهم ،تنـادى القوم
القتسـام الغنيمة .الجميـع هبّوا هبّـة رجل واحد
لدخول ّ
السياسة من بابها الخاطئ .كلّهم ،املقيمون
واملغرتبون ،املهاجرون طوعا واملنفيّون ،الخانعون
واملشاكسـونّ ،
الصامتـون واملوالـون ،األصوليّون
ّ
ّ
والشـيوعيّون ،االشـرتاكيّون والليرباليّون… ولكن
منا ،مناّ
التخلّص ّ
قبل اقتحام العقبة ،كان ال ب ّد من ّ
نحن ّ
بالذاتّ ،
حتى تخلو لهم ّ
الساحة فيبيضوا فيها
ويفرّخوا.
عبسـت وجوههـم إذ رأونـا ال نـزال سـاعني
لتحقيق أهداف ّ
الثـورة ،وقالوا لنا يف نربة من ينهر
ّ
أطفـاال ال ّ
حق لهم يف ّ
السـهر “ :البـالد دخلتوها يف
حيـط ! ارجعوا إىل بيوتكم ”.لم نفاجأ ،فقد عوّدونا
عىل ذلك من عهد قديم .ال شأن ّ
للصغار بما يجري.
ّ
تخص الكبار فقط .هـم وحدهم يفهمون
املسـألة
األمور ،فينقضون ويربمون ،ويحبسون ويجيلون.

وأمـاط أثـواب الـهنا مـن آدم فـغدا بـابراد األسـى مـتجلببا
حـيث الحسني به استقل بكربال فـرداً تـناهبه األسـنة والـظبا
مـن عـصبة قدماً دعته لنرصه فـعدت عـليه عـداوة وتـعصبا
فـهناك جـاد بـفتية جـادت بأ نـفسها وجـالدت العدى لن تذهبا
فـرتى إذا حـمى الوطيس قلوبها أقىس من الصخر األصم وأصلبا
فـالوعد أعرب عن طراد عرابها والـربق عن ملع البوارق أعربا
وغـدت تـنثر مـن امية أرؤسا ولـها الـسما رعـباً تنثر أشهما

*****
لو قرأ مرتجمو دور النـرش التجارية التي
تطبـخ العجـل او الديـك الرومـي عـىل فوهة
بـركان ما كتبه جان روسـلو عـن تجربته يف
ترجمـة غـراب ادغـار الن بـو العتـذروا لكل
ضحاياهم من الشـعراء والقـراء عما اقرتفوا
وأعـادوا الطبخ عـىل ضوء شـمعة او قنديل،
فالرجل يقول انه اوال خفف اعباء الن بو وأخذ
منه معطفـه ومعوله ثم لعن معه أباه واخري
توقـف عند جملة واحدة مـن القصيدة ليقول
بانـه عاجز عـن ترجمتها ألنهـا تحمل صوت
ندف الثلج عىل سـطح مـن القصدير  ،وألنها
ايضا صوت الغـراب عندما ينعق قائال Never
 Moreوهـذه الجملة ترجمها الراحل يوسـف
الخال اىل  :ما مىض لن يعود ...
غـراب الن بو ليس الليـل املوحش الطويل
املغطـى بالزغب الفاحـم ،وليس صوت النذير
الـذي يصيب حتـى الضجر بالقشـعريرة ،انه
الوجـود كلـه وقـد ّ
تكثـف يف نعيق امـام باب
موصـد حيـث ال يشء يتجـول داخلـه غـري
االشـباح وما من احد يطـرق بابه غري أصابع
الليل السوداء  .ما يكابده مرتجم الشعر يكاد
ان يقارب مكابدة الشاعر يف الكتابة ،فهو كما
قال جربا ابراهيم جربا عندما ترجم شكسـبري
يتنفـس مـن رئة صاحبـه وكما قال سـعدي
يوسف عندما ترجم ريتسوس أصغى اىل صوت

ث ّم قال يوصيه برتبية ابنه وتسـليط أقىس العقوبة
عليه عن تقصري أو من دونه “ :حاسبني بجلده !”
وكان سـيّد ،إذا صادف أن عاد إىل البيت وأثر صفع
خـده ،قابله أبوه بعقاب مسـتج ّدّ ،
عىل ّ
ألن عقاب
ّ
املعلّم مستحق ال جدال فيه وال خالف حوله.
ّ
تعوّد سيّد أيضا أن يطيع األوامر يف كل آن ،حتى
وإن جرت مجـرى ال يخدم مصلحتـه ،وكرب فكان
ال ّزجـر أعظـم ،وطاعـة أويل األمر ال منـاص منها،
فليس أشنع من االعرتاض عليهم أو عصيانهمّ ،
ألن
ذلك يضعه يف خانة املشاغبني واملنحرفني واملنفلتني
ّ
وحتـى الخارجني عىل القانـون الذين
عن العقـال

ّ
تحق متابعتهـم ومقاضاتهم وسـجنهم أو نفيهم
ّ
أو حتـى إعدامهـم ليكونوا عربة ملـن يعترب ،تكتب
برؤوس اإلبر عىل مآقي البرص.
عـىل ّ
كل ذلـك أعلن تمـرّده ،وبدا ،وهـو يهتف
وسـط رفاقـه يف شـارع يمـور بخلـق ال يحصون
حتى ّ
عـدداّ ،
أنه فرح ّ
الثمل ،فرح ّ
بالرصاخ وال ّزعيق
ّ
ّ
ُ
والهتـاف والتلفظ بمـا حظر عليه سـنني طويلة.
كان يطلق ساقيه جريا فيعرب ّ
الشارع من الرّصيف
ُ
إىل الرّصيـف ّ
كأنما يثأر لنفسـه وهـو الذي فرض
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عليه منذ ّ
الصغر أن يميش “الظل الظل” .حتى كان
ما كان.
***

وتـركت فـي قلب الزكية فاطم نـاراً تـزيد مـدى الزمان تلهبا
لـلـه يـومك يـا مـحرم أنـه أبـكى املالئك يف السماء وأرعبا

وتـعانق البيض الصفاح ولم ترد مـنها سـوى ورد الـمنية مطلبا
حـتى إذا حان القضاء وغودرت رصعى عىل تلك املفاوز والربى
أمـىس الحسني بال نصري بعدها والـقوم قـد سـدوا عليه املذهبا
ّ
ولعل هذا وما يشـبهه هو الذي دفع
انفاسـه
جيته اىل القول بأن اشعاره عندما ترجمت اىل
الفرنسية اصبحت افضل مما كتبها باالملانية،
والفضـل يعود اىل جرياردي نريفال مثلما يعود
الفضـل يف ترجمة رباعيات الخيام بمسـتوى
ينافـس االصـل لفتزجرالـد الـذي ترجمها اىل
االنجليزية .
مـا كتبه روسـلو عن تجربتـه يف الرتجمة
يذكرنا برتجمات عربية ألشـعار كتبت بلغات
اخرى لكن هذه الرتجمات ال تتجاوز استبدال
عملة بأخـرى ألن الفارق بني نجّ ـار الرتجمة
والرصّ اف ليس كبريا .
*******
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واآلن مـا الصلـة العجائبيـة بـني ذبابـة
تشيكوف او شعرّانة الحصان وبني غراب بو ؟

الذبابة تحوم وتئز الفسـاد مزاج حصان فرغ
للتو من صهيل مبلل بدم فارس سقط عنه او
بعرق النشوة يف عيد من اعياد الجسد .
والغراب ال يجد ما يصطاده يف ليل الغريب
غـري رجائـه بشـفق يحـرره مـن الكوابيس
واشـباح العتمـة واذا كان ما مـىض لن يعود
فـإن ما سـوف يعـود لـن يميض هـذه املرة
ذلك ببسـاطة ألن مقابر ادغـار الن بو حافلة
بالعائدين .
ذبـاب وغربـان وسـالحف مقلوبـة عـىل
ظهرها ووطاوط يصيبها ضوء النهار بالعمى
تلك هـي املشـاهد اليومية املتكـررة لحياة ال
تستحق ان تعاش .
فهل سـينتهي نهارنا األخـري بغراب تعاىل
عن ما رأى ثم سـال لعابه لحظة الغسـق عىل
ذبابة ...؟

الغنيــــمــــة

ح ّدث سيّد عبّاس قال :
ّ
ّ
لـم نرهم حينمـا جـ ّد الجـد ،واسـتعر اللهب،
واشـتعلت البـالد بنـريان حارقـة أتلفـت الحـرث
ّ
والنسـل ،إالّ يف ّ
الصفـوف املقابلـة ،صفـوف مـن
ّ
يخلـدون إىل ّ
السـعة والدعة ،أو صفـوف القانعني
من املشهد بالفرجة ،من مسافات بعيدة ،يتابعون
أعمال القمـع والبطش يف حياد خـادعّ ،
كأنها تقع
يف مدينة غـري مدينتنا وبالد غري بالدنا وكوكب غري
الذي نعيش عىل سطحه.
ّ
وكنا ،برغم البعد ،نسمعهم يستعذبون ما نلقى
ّ
من نكال ،ويقولون فينا كالم ّ
السـفاهة والشماتة

***

ح ّدث الرّاوي قال :
انتاب سـيّد عبّـاس فرح غامر وهـو يخرج إىل
ّ
الشـارع صحبة نفر من أترابـه ،ليعلن تمرّده عىل
السنّ
السلطة ،سلطة الكبار .نعم ،الكبار ،الكبار يف ّ
ّ
ويف املقام.
ناحـل ذابل ،ممتقع الوجـه ّ
كأنما داوم اإلقامة
يف قبـو ال تدخلـه ّ
البتـة .إذا مـى غضّ
الشـمس ّ
ّ
ّ
البـرص كمن يبحـث يف الطريق عن صـك ضيّعه .يف
نظرتـه خجـل مزمـن ،ويف حركاته اضطـراب من
يخـى إتيان ما يثري الغضب من حوله .هو ال يذكر
ّ
أنـه عاش مثل هذه اللّحظة مـن قبل ،إطالقا .كان
ّ
ّ
يحـس أنه يجتاز طقس عبور ،كمن يدفن عزوبته،
وهـو يرصخ بملء رئتيه ضـ ّد البوليس يف ّ
الظاهر،
الت ّ
وذهنـه منرصف إىل ّ
كل رمز من رموز ّ
سـلط ،يف
البيت واملدرسة ،يف ّ
ّ
واملؤسسة.
الشارع
تعـوّد منـذ نعومـة أظفـاره أال ّ يرفـع صوته
وال عينيـه يف مـن هم أكرب منه ّ
سـنا وقدرا ومكانة
اجتماعيّـة .أكثر من ذلكّ ،
كل هـؤالء كان لهم حقّ
تأديبـه متى شـاؤوا ،ال ،بل هـم مدعـوّون إليه يف
ّ
كحق ال ب ّد من مراسـه .بذلـك ُل ّقن .يذكر
الغالـب،
ّ
أباه يوم رافقه إىل املدرسـة .صافـح املعلم بحرارة

فـلقد فـجعت املصطفى وأسأت قلب املرتىض واملجتبى باملجتبى

والنقـد الداجـن ال يريد مثل هـذه املجازفات،
لهـذا فهـو يكتب عـن املكتوب عنـه واملقتول
بحثـا ملجـرد االركان اىل ضمانـة تقيه رشور
املغامرة  .لقد تخىل احد ابطال تشـيكوف عن
رهان اوشـك ان يكسبه ألنه لم يعد هو نفسه
الـذي تعاقد عـىل الرهان ،والثـري الذي طلب
منـه ان يبقى خمسـة عرش عامـا يف غرفة ال
يغادرها ليقرأ ما تراكم فوق رفوفها من كتب
فوجىء بأن البطل افسـد الرهان قبل ساعات
قليلة مـن الفوز به ،ألنه بعد ان قرأ كل ما قرأ
وتأمل كل ما تأمل ّ
تغري ،وقد تكون تلك القصة
مفتاحـا ذهبيا الفتضاض قفل سـمل الجهل
ٌثقبه ،وهو سوء التفاهم املزمن بل األبدي بني
ما ّ
عرب عن شكسبري بسـؤال الكينونة والعدم
ومـا حوّره بعد قرون إريك فروم عندما اصدر
كتابـا عنوانـه ' ان تملك او ان تكـون ' وليس
ان تكون او ال تكون ،فاالمتالك لدى االنسـان
ذي البعد الواحد وربيب ثقافة االسـتهالك و '
التقريـد ' هـو بديل الكينونة ،امـا ذلك ّ
ّ
الذباب
الذي استثار الصهيل فقد توارى اىل األبد ،بينما
يواصل االثنان تشـيكوف والحصان صهيلهما
بكل اللغات .

�سرود
ابو بكر العيادي /تون�س

ال مـرحباً بـك يـا محرم مقبال بـك يـا مـحرم مقبال ال مرحبا

ّ
تحفظ .وأكثرهم
ينقلونه بعضهم عن بعـض بغري
ّ
كياسـة كان كالعـادة ينصحنا بالكـف عن أعمال
ّ
الشـغب وتدمري البنيـة ّ
التحتيّة وتخريـب اقتصاد
ّ
البـالد… وتهـم أخـرى يفصلونهـا عـىل مقاسـنا
تفصيال.
وحني نسألهم “ :من أنتم ؟”
يجيبون “ :معارضة”.
***
ح ّدث الرّاوي قال :
ّ
يف باحـة أحـد مقاهـي العاصمة عـىل الطوار
العريـض املحاذي ّ
للشـارع ال ّرئييّ  ،قبالة سـينما
ّ
ّ
البـاالص ،وضـع سـيّد عكازه ،مـد رجلـه اليمنى
مسـتقيمة بغري ثنـي ،وجلس بصعوبة بمسـاعدة

رفاق له جـاؤوا ّ
يرتبون أوراقهم للمرحلة القادمة،
ّ
والطقـس جاهم ينذر باملطر ،والبالد تشـهد طفرة
حامية ،كاملوضة يعتنقها الجميع ،وتشتعل بفورة
صاخبـة ،كاندفاع املغامرين نحـو املناجم واألنهار
واألدغال بحثا عن ّ
الذهبّ ،
والناس من حولهم تغي
بالجدل العقيم.
 هـذه فرصتنا ،قال يف نربة حماس عالية أحدالجالسـني إىل مائـدة بجوارهم ،ومـىض يقنع من
حوله بتكوين حزب سيايسّ .
سأل سيّد :
 لم ال ّنؤسس حزبا نحن أيضا ؟
مـال عليه أحد رفاقه ،واسـمه أمني ،أوسـعهم
تجربة وأكثرهم ّ
اطالعا عىل كواليس ّ
السياسـة وما
يحاك خلفها ،وقال يف ما يشبه الهمس :
 هـذه معارضـة كرتونيّة ال تخـرج عن لعبةتبادل األدوار.
ّ
يتحسس وقع كالمه يف رفاقه ث ّم
وسـكت برهة
أردف :
 اآلن ،وقـد ُفتـح الباب عىل مرصاعيه ،سـوفتظهـر يف ّ
السـاحة أحزاب باملئـات ،وربّما باآلالف،
يحاول أصحابها أن يقطفوا غنيمة لم يسعوا إليها،
وعمّـا قريب سـوف نجد حزبـا يف ّ
كل حومة وربّما
يف ّ
كل زنقة.
ّ
ّ
 التعددية عالمة صحّ ة ،علق سيّد .أليس كذلك؟
 ال ،هي هنا دليل طمع يف املناصب ولهفة عىلالكرايسّ  ،قـال أمني .أغلب تلك األحزاب ال يسـاوي
عدد أعضائها روّاد مقهى بري طرّاز .وأكاد أجزم ّ
أن
سوّاقي ّ
التاكي أو باعة الجرائد أو عسس الحظائر
أو ماسـحي األحذية أو باعة الهنـدي أو الحمّاصة
أو حمّالة سـوق الجملة أو ّ
حتى “كرّافة”[ ]1نهج
سـيدي بومنديـل… لو تجمّعـوا لكوّنـوا حزبا أكرب
أي من هذه األحزاب .أمّ ا إذا ّ
وزنا من ّ
التف جمهور
فريق كرة من الفرق الكربى يف حزب فسوف يفوق
وزنه أحزاب هؤالء االنتهازيّني ّ
كافة.
ّ
 هذا ال يمنع من تأسـيس حزب يمثلنا ،اقرتحسيّد .لو نجمّع صفوفنا عرب الفيسبوك ّ
والتويرت…
قاطعـه أمـني بقولـه “ :نحن ال نملـك ماال وال
مقـرّات نلتقي فيها .ليس لنا غـري عزيمة ّ
التص ّدي
ملا يحاك ض ّد ّ
الثورة”.
***

سـاموه ان يـرد الـمنية او بأن يـعطي الـدنية واالبـي بذا ابى
فـغدا يـريهم فـي النزال مواقفاً مـن حـيدر بـمهند مايض الشبا
لـلـه صـارمـه لـعمرك أنـه مـا كـل يوماً يف الكفاح وال نبا
من رضبه عجبت مالئكة السماء مـن فـوقه ويـحق أن تـتعجبا
بالله لــو بـالشم هـ ّم تـهليلت

ح ّدث سيّد عبّاس قال :
… ويف غمرة هوسـهم باألحـزاب وما يأتي من
ورائها مـن كـرايسّ وبحمالت انتخابيّـة مضحكة
صارت تتص ّدر املشـهد ّ
السيايس ،غفل أولئك الكبار
أو تغافلـوا عـن أصحـاب الفضل عليهم .نسـوا أو
تناسـوا من أخرجهم من الر ّّق إىل العتق ،من ضحّ ى
مـن أجل أن ترشق عليهم شـمس الح ّريّة ،من كان
لـه الفضـل يف حصولهم عىل هـذه الرّخـص التي
يباهون بها أمام ّ
ّ
ّ
والسلوى،
باملن
الناس ،و َيعدونهم
ّ
ّ
وكأنهم حازوا بع ُد امللك كله.
ّ
ّ
كانوا يمدون البرص كأنهم يقرؤون ما أمامهم،
يسـتعجلون الوصول إىل نقطـة رسابيّة ،وال يلقون
لفتـة إىل الواقـع املـ ّر الذي يدوسـون أديمـه .قتىل
يـوارون ّ
الثـرى يف صمت وقلّـة اكـرتاث ،وجرحى
ّ
يرصخون بالشكوى وال من مغيث.
***

ح ّدث الرّاوي قال :
يذكر سـيّد ذلك اليوم املنذر
بعاصفـة ال تهدأ .خلق ما رأته
عيناه مثله مـن حيث كثافته
وهديـره الـذي يهـ ّز األركان،
خرج يتح ّدى البوليس والحزب
وكل مـن ّ
ّ
يمثـل يف
وامليليشـيا
نظره ّ
السلطة .فتيان وفتيات
كانـوا يحسـبونها فسـحة،
ّ
بالشـعارات املن ّددة،
يهتفـون
ويرفعـون الرّايـات ،وإذا فيلق
مـن رجـال ّ
الرشطـة بأزيـاء
رسـميّة ومدنيّـة يحملـون
عليهـم بالهـراوات والقنابـل
ّ
شـتتوا
املسـيلة لل ّدمـوع
صفوفهـم وفرّقوهـم بـددا.
وفيما هو هارب يس ّد منخريه
بمنديـل مبلّـل ّ
يتقـي ال ّدخان
املعـيش ،حانـت منـه التفاتة
فرأى صديقه أيمن عىل األرض
وأعوانا يم ّزقون لحمه باملقارع
ويرفسـونه بأحذيتهـم .كان
ّ
يفكـر يف نجدتـه ،بطريقـة أو
ّ
بأخرى ،دون أن يدري بالضبط
مـا هـي وقـد كبّـل الخـوف

دكـاً وصـريها بـهمته هبا

ّ
شـلت
أطرافه ،حني اخرتقت أعىل فخذه رصاصة،
ّ
حركته فوقع عىل األرض وراح يزحف كاملقعد حتى
فقد وعيه.
عندما أفاق يف املستشـفى ،سـألوه “ :من فعل
بك هـذا ؟” قال “ :أحد ّ
القناصة ”.قالوا “ :ال وجود
ّ
ّ
أرصّ
 ،ردوا عليه يف استهزاء
لقناصة يف بالدنا ”.ولَمّا
“ :حسنا .إذا وجدت ّ
قناصا ،فجئنا به ّ
حتى نقتصّ
لك منه”.
ومـرّت األيّام والجميع ينكـرون وجود ّ
قناصة،
يشـك يف ما ذهب إليه ،ويقول ّ
ّ
ّ
لعل
حتى صار سـيّد
جرحه من أثر سـهم طائـش ألقى به أحد رياضيّي
الرّمايـة ،أو لعلّه من َقـرص ذبابة فرّت من مخترب
للموا ّد ّ
التنشيطيّة ،وربّما من سقوط نيزك أو قطعة
غيار من املركبـات الفضائيّة التي تـرود بالكوكب
األزرق .ربّمـاّ ،
ألن من هبّوا لقطف الغنيمة ينكرون
ّ
يف أحاديثهـم القناصة ،ويعتربون الجرحى والقتىل
آثـارا جانبيّـة ،كمـا يقـول األمريـكان ،النتفاضة
شعبيّة.
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 % 74من العراقيني يرفضون استبدال

مفردات البطاقة التموينية بمبالغ نقدية
متابعة  /امل�ستقبل العراقي

كشف استبيان قامت به دائرة الوقاية بهيئة النزاهة ،عن
عدم موافقة  74.34%من عينة تم اس�تطالع آراؤها بش�أن
اس�تبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ نقدية ،وأعرب
 54.42%ع�ن اعتقاده�م بوج�ود تالعب وتبدي�ل في مواد
البطاقة التموينية ،في وقت بين وزير التجارة أن اإلجراءات
الروتينية ونقص التمويل وعدم تطابق المواصفات العراقية
مع المعايير الدولية تعرقل عمل وزارته .وكش�ف االستبيان
"ع�ن ع�دم موافق�ة  74.34%م�ن العين�ة على اس�تبدال
مفردات البطاقة التموينية بمبالغ نقدية ،كما بين ما نسبته
 54.42%عن اعتقادهم بوجود تالعب وتبديل مواد البطاقة
التمويني�ة ،وأظهرت نتائج االس�تبانة ،أن نس�بة 77.02%
ي�رون بمقبولي�ة وجود م�واد البطاق�ة التمويني�ة بالوقت
الحاض�ر م�ع التف�اوت بمقبولية ال�رز بصورة مس�تمرة،
ولم يؤكد المس�تطلعة اراؤهم اس�تالم كل ف�رادات البطاقة
التموينة لش�هر نفس�ه بصورة كاملة وبنس�بة ،66.14%
كم�ا أيدوا وج�ود نقص

ف�ي مفرداته�ا الش�هرية بنس�بة
."73.92%
واعلن�ت نتائ�ج االس�تبيان ف�ي
ورش�ة عم�ل مش�تركة نظمته�ا
هيئة النزاهة م�ع وزارة التجارة،
وحضره�ا رئي�س هيئ�ة النزاهة
القاضي عالء جواد حمي�د ،الى جانب حضور وزير التجارة
خي�ر الله حس�ن بابكر وعدد من المس�ؤولين ف�ي الوزارة،
والذين ناقشوا نتائج االس�تبيان وواقع البطاقة التموينية،
لتفعيل الجوانب الوقائية في األداء الوظيفي في دوائر الدولة
والوقوف على معوق�ات العمل في تنفيذ البطاقة التموينية
وبحث سبل تذليلها .وأشار تقرير دائرة الوقاية الى ان نظام
توزيع الغ�ذاء بالبطاقة التموينية هي حالة طارئة وتتكون
م�ن أرب�ع مواد ه�ي الطحين ،الس�كر ،الرز ،الزي�ت وكذلك
حلي�ب األطف�ال ،والعدد الكل�ي للعراقيين المش�مولين في
نظامها يبل�غ " "34.000.197أربعة وثالثون مليونا ومائة
وس�بعة وتس�عون مواطنا ،وكذل�ك األطفال ع�دد األطفال
المش�مولين بنظام حليب األطفال " "578051خمس�مائة
وثمانية وسبعون ألفا وواحد وخمسون طفال.
وبين التقري�ر ،أن كلفة المواد الواصل�ة للفرد الواحد من
البطاقة التموينية شهريا أكثر من
 12دوالرا أميركي�ا قابل�ة للزيادة،
والتخصيصات المالية لعام 2012
لتأمين ش�راء مواد ه�ذه البطاقة
الغذائي�ة ل�كل العراقيي�ن ه�و"
 "2.756.406.813ملي�اران
وس�بعمائة وس�تة وخمس�ون
مليون�ا وأربعمائة وس�تة آالف
وثمانمائة وثالثة عش�ر دوالرا.
ف�ي الس�ياق ذات�ه ق�ال وزير
التج�ارة ،أن موظف�ي الوزارة
يبذلون جه�ودا كبيرة لتأمين
مف�ردات البطاق�ة التموينية
فه�م يقوم�ون "بتدوي�ر ما
يقارب ال� 50مليون طن في
كل صفق�ة تعقدها الوزارة،

وفقا لش�روط ما زالت غير مواكبة لش�روط التعاقد الكمي
الكبير في البورصات العالمية".
وأكد بابكر عل�ى ان "تعامالت وزارته تصطدم بإجراءات
روتيني�ة تتعلق بإطالق الدفعات المالي�ة لتخصيص تمويل

بأرقام جزئية ال تتجاوز نسبة  ،0005%مما يجعل مختبرات
التقيس والس�يطرة النوعية ترد على بعض مكاتبات وزارة
التجارة وبعد مرور  20يوما بتعذر الفحص بس�بب انقطاع
التي�ار الكهربائي" .ب�دوره أكد القاضي ع�الء جواد حميد،
رئي�س هيئة النزاه�ة على أن نتائ�ج هذه االس�تبانة تمثل
اراء العراقيين الذين اس�تطلعت اراؤه�م بموضوع البطاقة
التمويني�ة ،مش�يرا ال�ى أهمي�ة
عقد مث�ل ه�ذه اللقاءات
الفني�ة للتعري�ف
بجوانب مهمة
ف�ي تحديد
بع�ض

مفردات البطاقة التموينية من وزارة المالية ش�هريا ،وعدم
ق�درة وزارته عل�ى ش�راء وتوفي�ر الخزين اإلس�تراتيجي،
لمداورة التوزيع من جانب ،والشراء من البورصات العالمية
في مواس�م انخفاض األس�عار م�ن جاب اخ�ر ،فضال عن
اإلجراءات الروتينية لتعامالت المصرف التجاري العراقي في
تمويل هذه الصفقات ،يض�اف الى ذلك عدم تطابق معايير
المواصفات النوعية العراقية مع المعايير العالمية".
وأش�ار إلى ان "ش�راء أية صفقة من حليب األطفال ومن
مناش�ئ عالمية رصينة يواجه بعقبات أساس�ية تتمثل في
كون المواصفات العراقية تطالب بعدم وجود نس�بة عفن،
فيم�ا األجهزة الحديثة تكش�ف عن نس�بة عف�ن غير ضار

ا لجو ا ن�ب
التحقيقي�ة ما بي�ن اإلهمال ف�ي أداء الواج�ب الوظيفي او
التعم�د في ذل�ك من اجل هدر الم�ال العام .ون�وه القاضي
حميد الى ان االعتراف بوجود خلل في القانون أو بش�خص
م�ن يطبقه يصح�ح ه�ذا الخلل وه�ذا من مصلح�ة هيئة
النزاهة في الحفاظ على المال العام.
وانته�ى االجتم�اع ال�ى التوصية بتش�كيل فري�ق إلعداد
التوصي�ات ورفعه�ا ال�ى الجه�ات ذات العالق�ة ،والنظ�ر
بإمكاني�ة عق�د مثل ه�ذه اللق�اءات مع جه�ات اخرى في
الوزارة بما يؤسس لعالقات أوثق بين هيئة النزاهة ومختلف
الوزارات في الدولة.

املدارس األهلية..

رسالة تربوية أم جتارية

يافتاح يارزاق

فوؤاد ح�سون

املــــأتم

في حالة وفاة احد األشخاص ،نجد ومن دون سابق إنذار
أهل المي�ت وأقاربه يش�مرون عن س�واعدهم في خدمة
المرحوم ،وينطب�ق عليهم المثل القائ�ل (الميت كراعيته
طوال) لذا نراهم أش�به ب�"كورة الزنابي�ر" أثناء تحضير
الخيم�ة والكراس�ي ومس�تلزمات ق�راءة الق�رآن وعامل
القهوة وغير ذلك مما يحتاجه المأتم .وهنا األغلبية يجهل
ال�دالالت الحضارية وال يفهم على س�بيل المثال معنى أن
يحترم آداب الطريق ويجهل التعاليم اإلسالمية عند تثبيت
الخي�م في الش�وارع العامة وقطع حرك�ة المركبات وما
يحدث من ارتباك واضطرارها المرور في األزقة أو يتحول
الش�ارع المقاب�ل إلى ذهاب وإي�اب ،وكذلك ق�د يتعرض
المأت�م القاب�ع في الش�ارع العام إل�ى هج�وم انتحاري
متوق�ع ،واألم�ر الغريب أن الجه�ات الرس�مية ال تتحرك
بمنع اس�تغالل الش�وارع عن طريق التوعية والفضائيات
والصحافة والن�دوات إضافة إلى تطبيق القانون باعتباره
تج�اوزا عل�ى الح�ق الع�ام ،وأكثر ه�ذه الح�االت تلد في
المناطق الشعبية علما ،أن أكثرها تزخر ببيوت الله ،وهي
المكان المفضل إلقامة المآتم.

كارثة بيئية
هتدد مناطق حزام بغداد
أثن�ى وثمن وبارك س�كان أطرف بغداد مطالب�ة النائب مظهر
الجنابي الجهات المعنية بزيادة تخصيصات مالية لمناطق حزام
بغداد محذرا من كارث�ة بيئية تهدد تلك المناطق نتيجة حرمانها
من الخدمات.
وطال�ب الجنابي ف�ي بي�ان بزيادة األم�وال المخصص�ة لهذه
المناط�ق ف�ي الموازنة الجدي�دة لبناء مش�اريع البن�ى التحتية
ووض�ع حد للحرمان من الخدمات والمش�اكل الت�ي يعاني منها
س�كان هذه المناط�ق منذ س�نوات طويلة ،وأضاف ،أن س�كان
المناطق المحيطة ببغداد من الجنوب والغرب والشمال يواجهون
كارثة كبيرة جراء الحرمان من مش�اريع البن�ى التحتية ونقص
الخدمات بسبب س�خونة هذه المناطق التي حرمت سكانها من
إقامة المشاريع الحيوية فيها .
وأشار الجنابي إلى أن األموال المخصصة إلقامة المشاريع في
هذه المناطق خالل األعوام الماضية قد أعيدت إلى الدولة بس�بب
األوضاع األمنية الساخنة وشدد على أن الوقت حان إلنصاف سكان
هذه المناطق من خالل إعادة هذه األموال إلقامة هذه المش�اريع
وإدراجها ف�ي ميزانية العام المقبل لتعويضها وإنصافها ،منبها
أن الدس�تور العراق�ي قد كف�ل لجميع العراقيي�ن الحصول على
حياة كريمة فيها الحد األدنى من الخدمات واالحتياجات .

أمام أنظار
تربية الرصافة الثانية

ح�سني باجي الغزي

ش�هد العراق زيادة كبيرة في المدارس األهلية ،مع اتجاه
كثير من األس�ر الميسورة إللحاق أبنائها بمدارس خاصة،
يقول�ون إنها تق�دم خدم�ة تعليمية أفضل م�ن المدارس
الحكومي�ة .ورغم زيادة اإلنفاق الحكومي على التعليم في
العراق فإن المس�ؤولين يؤكدون بأن المدارس والمعلمين
ليس كافيا .مم�ا يزيد من اإلقبال عل�ى المدارس الخاصة
لتك�دس فص�ول الم�دارس الحكومي�ة بالتالمي�ذ  .والتي
بدأت ت�زداد بعدد الطالب وضيق األمكنة .وكثير من الناس
يطلب�ون ألبنائه�م إن تكون هناك أماكن مريحة وواس�عة
ولديهم اس�تعداد لدف�ع الجانب المادي للم�دارس األهلية.
كم�ا أن كثي�را من المدرس�ين الذي�ن كانوا ف�ي المدارس
األهلي�ة ولديهم نس�ب نج�اح عالي�ة أحيلوا إل�ى التقاعد
فب�دأوا يقيمون مدارس أهلية حقق�ت معدالت عالية في
بداية تجربتها ،ونس�ب نجاح عالية لطلبتها وتفوق متميز
لخريجيه�ا ش�كلت جذب�ا جي�دا له�ذه الم�دارس  .ورغم
توفير المدارس األهلية البيئة المدرس�ية الجيدة والتعامل
الحضاري م�ع التالمي�ذ والطلبة وبرادات للمياه وس�تائر
أنيقة وحدائق وحمامات نظيفة مغلفة بالسيراميك ،وتعلو
االبتس�امات وجوه المعلمين والمدرسين حين يستقبلون
أولياء األم�ور والطلبة ،إال أن تخ�وف الكثيرين من أن هذا
التعلي�م ق�د يحمل أجندة إدارة المدرس�ة ومدرس�يها وقد
يكون حاضنه لضخ أفكار وأجندات طائفية دينية متطرفة
وتغليب الفئوية والمذهبية والحزبية على حس�اب الثوابت
الوطنية والقومية واإلنس�انية (وخصوص�ا في المناطق
التي تش�هد العنف الطائفي) لغياب الجهة الرقابية ،والتي
ال تدري ما هي األفكار التي تسوق للطلبة بين ثنايا المواد
الدراس�ية .وم�ا دفعني للكتاب�ة أيضا هو م�ا فوجئنا به
وخصوصا هذا العام بتدني مس�توى النجاح في المدارس
األهلية ،خصوصا في االمتحانات الوزارية التي هي معيار
وبارومتر لمقي�اس التفاضل مع المدارس الحكومية ،وان
هذه النتائج تؤكد ش�كوك البعض م�ن إن بعض المدارس
األهلي�ة تمن�ح درج�ات النج�اح جزافا في الصف�وف الال
منتهية لتلميع س�معتها وتزويق رس�التها ،وتحمل أولياء
األمور مس�ؤولية رس�وب أبنائهم في الصف�وف المنتهية
معللة ،أن المدرس�ة األهلية ال تزق العل�م برؤوس أبنائهم
زقا م�ن دون متابعة منه�م ،خصوص�ا وان كوادرها من
المعلمين المتقاعدين ،ولدى هؤالء مهارات وخبرة متراكمة
جراء س�نوات طويلة م�ن العمل في س�لك التدريس .إزاء
هذه المعادلة غير المنتظمة والمش�هد الضبابي ،وحتى ال
تك�ون هذه المدارس بمثابة مش�روع تجاري ربحي بحت
ومح�ط فوارق طبقية ألبنائنا .وم�ع جل احترامنا إلدارت
هذه المؤسسات التربوية ،ومالكها الموقر .فنحن بحاجة
إلى تش�ريع ينظم عم�ل هذه الم�دارس ويخضعها لرقابة
ومتابعة لج�ان تربوية و مجتمعي�ة متخصصة مع دعوة
منظم�ات المجتمع المدني لتقييم عملها وتفرز مس�توى
أدائها دوريا ولها الصالحي�ات ،إن تنذر أو تغلق ما يخالف
اللوائح والقوانين الت�ي تحافظ وترتقي بالعملية التربوية
وتس�هم في بناء دول�ة العراق بجيل متعل�م محصن قادر
على حمل أمانة العلم والمدنية ،والله من وراء القصد .
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شكاوى

صيد العدسة

مر�سى الهموم

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

ناش�د أهالي طلبة مدرس�ة الق�دس االبتدائية في ش�ارع
فلسطين -تربية الرصافة الثانية -من اجل إيجاد صورة حل
لهذه المدرسة التي تعاني من تعرضها إلى غرق مستمر في
فصل الشتاء وعند هطول األمطار ،والتي عملت بدورها على
عزوف عدد م�ن الطلبة عن القدوم إلى المدرس�ة وااللتحاق
بالدوام الرسمي.
لفيف من أهالي الطلبة

اجابات وردود

واسط حتذر من اهنيار مدارس

اإىل جريدة امل�ستقبل العراقي الغراء
م  /اإجابة
تحية طيبة..
نش�رت جريدتك�م بعددها ( )360الصادرة ف�ي  2012 / 10 / 8موضوعا بعن�وان (التجاوزات على أرصف�ة الكرادة) نود
توضيح ما يلي:
تقوم دائرة بلدية الكرادة برفع التجاوزات من أرصفة كرادة داخل وش�ارع "أبو نؤاس" وبش�كل مس�تمر أس�بوعيا ..وان
االمانة ترحب بأي ش�كوى أو اقتراح من خاللكم ومن خالل هواتف الش�كاوى ( )124التي تعمل على مدى أربع وعش�رين
ساعة.
شاكرين تعاونكم ..مع التقدير

حكيم عبد الزهرة ح�سن
مدير عام العالقات واالإعالم

حركة ايجابية مطلوبة

مستشفيات بغداد  ..والنفايات الطبية !!

أن�ذرت وزارة البيئ�ة ع�ددا م�ن
المستش�فيات والمؤسس�ات الصحية في
بغ�داد ،باتخاذه�ا اإلج�راءات القانوني�ة
الالزم�ة لعدم التزامها بالش�روط الصحية
الخاص�ة بع�زل المخلف�ات الطبي�ة وهي
(مستش�فى ابن القف والمحمودية العام،
والش�يخ زاي�د والمرك�ز الوطن�ي للرقابة
والبح�وث الدوائية) وقال مدي�ر عام دائرة
التوعية واإلعالم البيئي أمير علي الحسون،
أن الفرق الرقابية التابع�ة للوزارة رصدت
بعض�ا م�ن مستش�فيات مدين�ة بغ�داد
غير ملتزم�ة بالتعليم�ات البيئية الخاصة

بع�زل المخلف�ات الطبي�ة وكذل�ك ع�دم
كف�اءة عم�ل المح�ارق للنفاي�ات الطبية
حي�ث ت�ؤدي عملي�ة الح�رق إل�ى انبعاث
غ�ازات س�امة ومؤذي�ة لصح�ة المواطن
مش�يرا إلى أن الوزارة س�تقوم ومن خالل
سلطتها الرقابية بإنذار هذه المستشفيات
وإلزامها بتطبيق قانون حماية وتحس�ين
البيئة وإزال�ة جميع مخلفاتها البيئية كما
تشير الوزارة ،أن الرقابة المتواصلة للفرق
التفتيش�ية ف�ي بغ�داد والمحافظات كان
لها تأثي�ر كبير على عدد من المؤسس�ات
الصحية (الحكومية واألهلية).

تعمل بنظام الدوام املزدوج

حذرت مديرية بيئة محافظة
واس�ط من انهيار  56مدرسة
تعمل بنظام ال�دوام المزدوج،
فيم�ا كش�فت مديري�ة تربية
المحافظ�ة ع�ن توف�ر 200
كرفان لس�د النق�ص الحاصل
ف�ي األبني�ة  .وذك�ر مدي�ر
اإلع�الم ف�ي بيئ�ة محافظ�ة
واس�ط علي فخري في حديث
نقلت�ه "الس�ومرية نيوز" أن
مديري�ة دف�اع مدن�ي واس�ط
أبلغتنا بوجود  56مدرسة آيلة
للس�قوط ال تصل�ح للدراس�ة
فيه�ا موزع�ة ف�ي عم�وم
المحافظة ،مبين�ا أن المدارس
موزع�ة بي�ن ري�اض األطف�ال واالبتدائي�ة والثانوية
وتعم�ل بنظ�ام الدوام الم�زدوج  .وأض�اف فخري ،أن
المدارس توزعت في أقضية الحي والصويرة والعزيزية
وبدرة فضال عن نواحي جصان والزبيدية وش�يخ سعد
والدجيل�ي ومركز مدينة الكوت .م�ن جهته قال مدير
اإلعالم التربوي في مديرية تربية واسط عقيل اشهيب،
بان وزارة التربية قامت بتزويد تربية واسط بنحو 200
كرفان لمعالجة النقص الحاصل في األبنية المدرس�ية
في عم�وم المحافظة مؤكدا أن المديرية ش�كلت أربع
لج�ان مؤلفة م�ن ثالثة مهندس�ين لكل لجن�ة لزيادة
الم�دارس التي حددته�ا مديرية الدف�اع المدني وبيان
حالتها ،يش�ار إل�ى ان مديرية تربية محافظة واس�ط

تضم  1300مدرسة موزعة في عموم المحافظة واكثر
من  258ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية،
وكان�ت وزارة التربية العراقية ق�د أعلنت في  8كانون
األول  2012ع�ن حاجتها إلى  10آالف بناية مدرس�ية
لغ�رض تج�اوز مش�كلة نق�ص األبنية الت�ي أصبحت
تش�كل عائقا أمام تطور العملية التربوية فيما أشارت
الى أنها تس�عى لبناء  19ألف مدرسة حتى عام 2022
ضمن اإلستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم  .يذكر أن
الع�راق يعاني ومنذ ثمانينات الق�رن الماضي من فئة
الم�دارس للمراحل االبتدائية والمتوس�طة واإلعدادية،
إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتش�ر
في األري�اف والمناطق النائية في البالد مما جعل أكثر
المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثالثي .
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الرجال وإدمان العمل

ضرة افتراضية ..كيف تتعامل النساء معها !!
امل�ستقبل العراقي  /متابعة
كثيرا ما تس�معين قصصا َ عن رج�ال يهجرون
زوجاته�ن من أجل امرأة أجم�ل .ولكن ماذا عن
الرج�ال الذي�ن تزوجوا م�ن عملهم ،وكرس�وا
حياته�م له حتى داخل المنزل؟ .وكيف يمكن أن
تتعامل الزوجة مع هذه الضرّة االفتراضية ؟

ال�سرة م ّرة

ُ
"الضرة ال تحب ضرتها لو خرجت من صرتها"،
بهذا المثل بدأت ش�يماء حسين ،ربة منزل � 38
س�نة ،كالمها قائلة :تعرفت إلى زوجي منذ 10
أعوام في العمل الذي نعمل فيه سوية ،وأعجبت
بشخصيته ألنه مهندس ناجح ومتميز ونشيط،
وعندم�ا أب�دى إعجابه ب�ي لم أت�ردد لحظه في
االرتباط به ،وتزوجنا فطلب مني أن اترك العمل
للتفرغ لمس�ؤوليات الحي�اة الزوجية ..وافقت
من دون مناقشة وليتني لم أوافق ،فمنذ زواجنا
وحت�ى اآلن وزوج�ي يقض�ي  14س�اعة عمل
خارج المنزل ،فيأت�ي مرهقا ً ومنهكا ً ال
يفكر بأي شيء سوى
عمله ومشاكل
عمل�ه . .
وتضي�ف :أن�ا
أحب�ه لكن�ي
كره�ت عمله جدا ً
رغ�م أن�ه س�بب
إعجابي به.

نادمة

ريم  .س  ،محاس�بة
�  29س�نة ،تق�ول:
لألسف زوجي ضابط
ش�رطة ،وأعني كلمة
لألس�ف ألنه من�ذ يوم
زواجنا منذ  4أعوام وأنا
أنني أيام
أعاني م�ن مهنته ،رغم
الخطوبة كنت فخورة بخطبتي لضابط شرطة،
لكنني اآلن نادمة فأنا أرجع من عملي في الثانية
ظه�راً ،ولكن زوجي من الممك�ن أن يمكث في
عمل�ه أكثر من ثالث�ة أيام خارج المن�زل ،نظرا ً
لطبيع�ة عمل�ه ،ما يعن�ي أنني أضط�ر لحضور
المناس�بات االجتماعي�ة والعائلي�ة بمف�ردي،
وحتى في األعياد لم نمض س�وى عيدين سوية
منذ زواجنا.
نهله حسن ،طبيبة �  32سنة ،أوضحت أن زوجها
يحب عمله إلى درجة تجعلها تشعر بأنه متزوج
من ثالث نس�اء أخري�ات .وتضي�ف :هو طبيب

جرته�ا" ،به�ذا ب�دأت ن�ور ولي�د ،رب�ة منزل �
 36س�نة ،تعليقه�ا وقالت :وصلن�ا أنا وزوجي
للنق�اش في االنفصال بس�بب عمله ،فهو رجل
أعم�ال يعمل ف�ي مجال
االس�تيراد والتصدي�ر
ولدينا ثالثة أوالد ،وهو
دائما إما خ�ارج المنزل
ف�ي عمل�ه ،وإم�ا ف�ي
المنزل يتح�دث بهاتفه
إلنجاز العمل ،أو ملتصق
بشاش�ة الكمبيوتر إلى
درجة أن األوالد اشتكوا
لوال�ده (جده�م) أنه�م
لم يتمتع�وا بأبيهم ،إذ ال
يجل�س معهم وال يعرف في أي ع�ام ولدوا .كل
أوقاته للعمل فقط ال غير.

زوج يحب عمله إلى درجة
تجعلها تشعر بأنه متزوج من
ثالث نساء أخريات !!

أ مر ا ض
نساء وتوليد،
ومن الطبيع�ي أن يعمل
ً
لي�ال ونه�اراً ،وال املك س�وى
أن أطمئ�ن عليه عب�ر الهاتف
حتى أنن�ي حي�ن حملت كنت
أستش�يره عب�ر الهاتف
وأذه�ب إل�ى عيادت�ه
مثل أي�ة مريضة أخرى،
واألكثر غرابة أنه لم يقم بتوليدي ألنه كان عنده
ث�الث والدات قيصري�ة وقته�ا ،وأوصى طبيب
زميل له بتوليدي.

النف�سال ب�سبب عمله

"الضرة ما تجي�ب لضرتها غير مضرتها وقطع

ن�سائح للتعامل مع مدمني العمل

الدكتورة حن�ان فوزي" ،علم اجتماع " ،تعطي
بع�ض التوصي�ات للتخفي�ف م�ن ح�دة الزوج

المدمن على عمله ،وهي:
� أحس�ني االس�تماع ومحاولة إظهار االهتمام
بمش�اكله ،ول�و كان�ت
متعلقة بالعمل.
� اس�تمعي لمشكالته
من دون إظهار الضجر،
أو تس�فيه الشكوى بل
بمزيج من االهتم�ام والود.
ه�ذا الش�عور الطي�ب يح�ل
نصف المشكلة ،وعدم انتقاد
ال�زوج ومش�اركته همومه
المتعلقة بالعمل.
� حاول�ي جع�ل أوق�ات
الوجب�ات خالية م�ن العمل،
أو الحديث عنه.
� ضعي بعض القواعد
في المن�زل واقترحي
تناول العش�اء في الوقت نفسه تقريبا ً كل ليلة.
فالجلوس مع�ه يمنحك فرصة للتكلم عن يومك
ومعرفة ما يسبب الضغط له ويقرب بينكما.

� اجعلي الضحك أسلوبك في المنزل.
� مدمن�و العمل يتوترون بس�رعة ويميلون إلى
خس�ارة ح�س الم�رح.
أعي�دي الضح�ك إل�ى
عالقتك مع حضور عرض
كوميدي ف�ي الخارج ،أو
مشاهدة فيلمه المضحك
المفض�ل .الضح�ك مع�ا ً
يس�اعد ف�ي تخفي�ف
الضغ�ط ويقربكم�ا م�ن
بعضكما بعضاً.
� اش�غلي أوقاتك بما هو
مفيد.
� إذا كان برنامج�ه
مضغوطاً ،عليك أن تبقي
منشغلة عبر قضاء وقت
مع العائلة ،أو إيجاد هواية
جدي�دة .وبذل�ك عندم�ا تقضي�ن بع�ض الوقت
النوعي معه ،سيكون لديك الكثير من المواضيع
لتتحدثي عنها.

زوجي يقضي  14ساعة عمل
خارج المنزل ،يأتي مرهق ًا
ومنهك ًا ال يفكر بأي شيء
سوى بعمله ومشاكله .أنا
أحبه لكني كرهت عمله جد ًا.
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ظاهرة منبوذة لكنها موجودة

النميمة ..ملح األعراس العربية وآخرها طالق !
امل�ستقبل العراقي /متابعة
ظاهرة مآدب النميمة النسائية ،منتشرة في الوطن
العربي كله ،وال تقتصر على بلد دون سواه وأحيانا ً
العرْس نفسه؛ ّ
تهدم ُ
ألن فالنة ال تعرف كيف تلبس،
أو ّ
أن فالنة زوجها بخيل عليها ،أو ما أبشع العروس
وم�ا أتعس العري�س  ،أو انظروا الى أس�اورها وال
تنظ�روا لمش�يتها ألنها كعود قص�ب نحيفة بينما
الع�رس األخر كانت الع�روس أجمل ،وهو ما يدفع
بالكثيرات لمباراة تنافسية سببها الغيرة ،فيتحول
ُ
العرْس إلى نش�رة إخبارية بي�ن الحاضرات أثناء أو
بعد انتهاء الحفل .
اأم العرو�س «مك�سرة»
ففي الس�عودية حفالتهم ،حس�ب قول نس�ائهم،
ملول�ة ،والحاض�رات إم�ا مش�اركات ف�ي الغن�اء
والرق�ص ،أو ملتزم�ات يمارس�ن هواي�ة البحلقة
واالنتق�اد ،ورغم ذلك ترج�ع نورة الش�بل ،مديرة
القس�م اإلعالم�ي بمركز طالب�ات جامع�ة اإلمام
محمد بن س�عود بالري�اض همس�ات النميمة إلى
الف�وارق االجتماعي�ة بي�ن األس�ر ،والمس�توى
المادي ،ومن واق�ع تجربتها في زواج ابنتها تقول
ن�ورة« :أم العروس�ة تس�مع تعليق�ات م�ن قبيل
مكش�رة ،أو فرحانة ،أو أنها ترقص كثيراً ،أو أنها
لم تس�لم على فالنة ولم ترح�ب بعالنة ! كل تلك
االنتقادات وغيره�ا تولت صديقاتي نقلها لي
بع�د انته�اء الحفل.اإلعالمي�ة رنا س�الم
علّق�ت« :حت�ى األع�راس العائلية ال
يغي�ب عنها النق�د والتعليق وإنما
أقل مقارن�ة باألف�راح التي تتم
بشكل أوسع».
كثي�ر م�ن الفتي�ات ال يحضرن
إل�ى مق�ر حف�ل زفافه�ن،
ويتوجهن مباشرة إلى الفندق أو
إلى عش الزوجية ،وترجع إس�الم
الخالدي ،طالب�ة جامعية ،ذلك إلى
الرغب�ة ف�ي التخلص م�ن تعليقات
المدعوات .والمشكلة في األعراس
الكبيرة كما تراه�ا أروى الركابي،
موظف�ة ،زيادة مس�احة الفرجة
والتعليق�ات ،س�واء كانت على
الع�روس الت�ي ال تمكث في
الحفل سوى ساعة تقوم
خاللها بعمل مراسم
الزف�ة وتقطيع
تورتة الحفل،
تتابع« :البد
من بهارات

أخ�رى ع�ن كيفي�ة
رقص ابنة

فالن ،وع�ن طالق ش�قيقتها ،وخطبة اب�ن عمها.
يعني باختصار عملية مراقبة مجهرية».
�سندريال الليلة
بما أن العروس س�تكون سندريال الليلة ،فمن
الطبيع�ي ب�رأي الفنانة التش�كيلية نجوى
قرب�ان ،أن تكون مثار األحادي�ث والنقد.
وهي نف�س االنتق�ادات الت�ي تمتد حتى
مدين�ة حائ�ل في ش�مال الس�عودية كما
تش�ير إيمان الحليان ،موظفة ،فال فستان
العروس ،وال ماكياجها ،وال طريقة مشيتها،
وال إكسسواراتها تسلم من االنتقاد.
وب�رأي مصمم�ة األزي�اء فات�ن الفض�ل ،ف�إن
المفاجآت قد تكون سببا ً إلثارة المشاكل ،ومن ذلك
طل�ب عروس م�ن زوجها أن يحملها أثناء مراس�م
ُ
الع�رْس ،وأخ�رى أن يدخل ف�ي صن�دوق لتفاجئ
الحاض�رات بخروج�ه منه ،تتاب�ع فات�ن« :عندما
علم�ت والدة العريس بذلك هددت ابنها إذا قبل بذلك
بأن تترك ُ
يبال ونفذ ما طلبت منه
العرْس ،ولكنه لم
ِ
عروس�ه؛ لتغادر والدته حف�ل زفافه تاركة الصالة
لتأليف القصص والروايات عن الموقف».
العرو�س «وحدة ما ت�ستحي»
وف�ي اإلمارات أول ما يتس�اءلون عنه ،كيف تعرف
العري�س على الع�روس ،وإذا كان بعيدا ً يبدأ الش�ك

والهم�ز واللمز ،وإذا ارتفع�ت المصاريف يقولون:
«ليش هال كثر خس�روا العروس ما تس�وي» ،وإذا
اقتصدوا قالوا« :أه�ل ُ
العرْس ما أكرمونا» ،وحالة!
كما تقول المحامي�ة خديجة الخنبولي.فيما ترجع
ناه�د داود المري ،س�يدة أعمال ،أحادي�ث النميمة
إلى الفراغ.وعند خروج ن�ور عبد الفتاح ،جامعية،
م�ع جدته�ا من قاع�ات األفراح قال�ت الجدة وهي
تضحك« :إيش بالها العروس وحدة ما تستحي ،من
ي�وم ما دخلت وهي تضحك وتنظر يمين وش�مال،
أنا يوم ُعرْس�ي ما قدرت أرفع راسي؛ مستحية من
الجميع»!فيما تنتقد أسماء الزعابي ،مديرة تنفيذية،
ف�ي ص�االت األف�راح ،بع�ض التج�اوزات الناتجة
ع�ن اختالف التربية بين س�يدة وأخ�رى ،وتعترف
خديجة أبو عيشة ،موظفة ،أنها تحرص على تلبية
معظ�م دعوات األعراس لش�غفها بالموضة ،وتجد
التجمع النس�ائي فرصة النتقاد مالبس األخريات،
وتعتقد الكاتبة عائشة عبد الرحمن ،أن النميمة في
األعراس قلّت عن الس�ابق ،ورغ�م ذلك يظل تفكير
بع�ض النس�اء س�طحياً.وترى انتص�ار األمي�ري،
موظفة في ش�ركة س�ياحة ،أن النفاق االجتماعي
في ُ
العرْس شر البد منه.
دخلة يف «التخ�سيبة»
أم�ا في مصر ،فف�ي ُعرْس ابنة خال�ة هبة مجدي

عبد الحق ،موظفة ،تركز الحديث عن عراقة أصول
عائلة العريس ،والتي ال تتناسب مع عائلة العروس
الريفي�ة .فيم�ا ُ
الع�رْس ال�ذي حضرته س�هى عبد
الرحي�م ،موظفة ،تحول لمعركة؛ فأقرباء العروس
أقنع�وا أم العروس بأن البوفيه صغير ،وأنه ال يليق
بمستوى المعازيم.
وفوجئ�ت ربى نجي�ب إس�كندر ،موظفة ،حضرت
أحد األفراح بأن العروس تركت عريس�ها وجلست
بجوار صديقاتها السبع يتحدثن عن سيدات الفرح،
وعندما عادت إلى الكوش�ة لم تجد عريس�ها .فيما
دهش شقيق سارة عبد الكريم ،طالبة ،عندما حضر
ُعرْس�ا ً ال�كل فيه رجال س�وى الع�روس ووالدتها
وحماتها وأختها فقط؛ خوفا ً من النميمة.
ُ
وبما أن العريس جواهرجي ،تحولت نميمة العرْس،
الذي حضرته رنا عبد المالك ،للشبكة ،وأنها ليست
عل�ى الموضة ورخيصة الثم�ن ،فخلعتها العروس
وألقتها أرضا ً وداست عليها بقدميها.
و�سامة العري�س مه ّمة
ف�ي المغ�رب يترك�ز اهتم�ام النمامات عل�ى حلة
العروس ،تعلّق صفاء وهاب�ي ،طالبة« ،إضافة إلى
ً
العريس طبعاً ،إن كان وس�يما ً
طوي�ال أو قصيراً».
توافقها ال�رأي إلهام الرايس ،موظف�ة ،فيما تركز
م�روى طالل ،طالبة ،على مكان االحتفال ،وتلتفت
إيمان السالوي ،طالبة ،إلى بدلة العريس!
لكن وفاء الرهوني ،صحافي�ة ،ال تهتم بالتعليقات
بقدر ما تس�تمتع باالحتفال .وتخالفها الرأي وئام
متال�ي ،طالبة ،التي تهت�م بأدق تفاصي�ل العرس،
وال تص�ف خول�ة الزين ،ه�ذا نميمة ،بل اس�تمتاع
بالمناس�بة.ومن تجربت�ه يرى «إدري�س الحجام»،
أول خاطب�ة «رجل» في المغ�رب ،أن أول ما يلتفت
له الناس لالنتقاد هي العروس ،ثم العريس.
اإياه والإم�ساك بيدها
وف�ي فلس�طين تع�ودت ش�يماء يوس�ف ،طالبة
جامعي�ة ،أن تجلس مع صديقاتها ف�ي ركن منزو
يراقب�ن كل ح�ركات وس�كنات العروس�ين ،فيم�ا
تراق�ب أم عم�ر ري�ان ،موظف�ة ،الع�روس ،فيم�ا
تنتقد أم موسى تنيرة ،ربة منزل ،قريبات العروس
والعري�س اللواتي يس�تعرضن جماله�ن وثيابهن،
وتنتقد ميس�اء خليل ،موظف�ة ،هلع الضيوف أمام
المأكوالت.
وأجمل موقف ال تنساه أم وسيم حمود ،ربة منزل،
عروس قصيرة جدا ً ارتدت حذاء بكعب عال ،وحين
رقصت مع العريس تعثرت بثوبها األبيض ووقعت
أرضاً .فيما النميمة تكون برأي أم عبد الله زناد ،ربة
بيت ،على العجائ�ز المتصابيات في الحفل .وتعتبر
الخاطبة الغزية نفيس�ة النميمة في األعراس ملح
ُ
العرْس.
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ستسقط اللعبة
القطرية اجلديدة

كاظم فنجان احلمامي
فج�أة وم�ن دون مقدم�ات نضالي�ة ,وم�ن دون
مواق�ف ثوري�ة ,وم�ن دون لمح�ات كفاحي�ة
وس�جالت قتالية ,خ�رج علينا من قمق�م الخليج
الم�ارد األس�طوري األزرق ,والمجاه�د البترولي
الخ�ارق ,ليفتت�ح موس�م االنقالب�ات المتفجرة
بقوة الغاز ونابض اإلرجاع ,ويحمل لواء التجديد
والتجني�د والتجلي�د في عم�وم األقط�ار العربية
واإلسالمية ,ولكل المواسم والمناسبات الوطنية
والثورية والفكرية والطائفية.
نابغ�ة فريد من نوع�ه ,لم يخطر عل�ى بال البطل
الوهمي (هاري بوتر) ,وال على بال زبائن الحانات
الشامية القديمة ,من ش�ريحة (أبو عنتر) ,و(أبو
صيّاح) ,وال على بال أش�قياء باب الش�يخ ببغداد,
فالرجل فلتة زمانه ببر الوالدين ,وسابق أوانه في
اإلصالح الحربي واإلحسان القتالي.
لم يكمل تعليمه لكنه يجيد التحدث باللغات الحية
والميت�ة .ل�م يلتحق بالجي�ش ,لكنه اس�تطاع أن
يصمم وينفذ أعقد الخطط التعبوية واللوجس�تية
في الح�روب ,التي خاضه�ا ضد القبائ�ل العربية
دفاع�ا ع�ن حق�وق النات�و ,ف�كان ف�ي مقدم�ة
المارش�االت وق�ادة الفيالق ,وف�ي مقدمة رجال
العصاب�ات ورجال المخاب�رات ,والناتو فات فات
وبذيلو س�بع لفات. .مجاهد م�ن الطراز البترولي
السريع االش�تعال ,ومحارب من الطراز المغولي
بص�ورة أبي رغ�ال ,ومفكر من الط�راز الجاهلي
المتحجر ,اس�تحدث أكبر المحط�ات التلفزيونية
العربي�ة ,وق�اد جهاب�ذة الكت�اب والصحافيي�ن
العرب واألجانب ,فرسم لهم المسارات اإلعالمية
المضلل�ة ,وعلمهم أصول الوطني�ة على الطريقة
البنتاغوني�ة ,ولقنه�م أصول الب�ر بالوالدين على
طريق�ة االب�ن الض�ال ,وعلمه�م أص�ول الكفاح
المس�لح والممل�ح والمش�لح ,وأص�ول التم�رد
واالنق�الب عل�ى األنظم�ة الصالح�ة والطالحة,
فاالنق�الب عن�ده م�ن المواه�ب الربيعي�ة الت�ي
ازده�رت بم�وارد البت�رول ,وأينع�ت ثمارها في

حدائق الموس�اد .س�خر أرض�ه ومطاراته لقوى
الش�ر ,وس�مح لها ب�دك مدنن�ا ف�ي كل الحروب
والغ�ارات الجوية والبحرية ,التي ش�نتها القوات
المتحالف�ة ضدن�ا ,لكن�ه كان أول المتباكين على
أط�الل مدنن�ا المدم�رة ,وأول الس�اعين لتحري�ر
أرضنا المغتصبة ,في تناقض عجيب بين ممارسة
الرذيل�ة والتظاهر بالفضيلة ,وف�ي تداخل غريب
بين الهموم التي تبثها قناة الجزيرة ,وبين السموم
التي تنفثها األوكار الحربية من قاعدة (س�نوبي)
في قلب الجزيرة ,وفي مش�اهد يومية ال يصدقها
العقل وال يقبلها المنطق بين االدعاء بالوس�طية
وبين الوالء للماسونية العالمية.
إمارة صغيرة تدلت من رح�م الخليج كما البيضة

الناتئة من مستودعات الغاز ودهاليز األلغاز ,نافرة
كما الثألول المتورم بين أرداف مضيق هرمز ,كبرت
وتعفرت�ت وانتفخت بم�ا فيه الكفاي�ة ,وامتألت
بغازات البطون المتخمة ,فاشرأبت ومدت أذرعها
األميبي�ة المتباهي�ة بالتفوق األطلنط�ي الزاحف
م�ع بغال ط�روادة نحو حقول النف�ط والغاز في
(س�رت) و(رأس النوف) .ثم اش�تركت بالهجوم
عل�ى لب�الب الق�ارة الس�وداء ,ورفع�ت راياته�ا
البترولية قبيل بزوغ فجر األوديسا ,وراحت تزف
البش�ائر بأخبار انتصاراتها الساحقة ضد العرب,
بقيادة ملك المواس�م ,وبدعم من الرفيق المجاهد
(س�اركوزي) .ع�اد بعدها الم�ارد األزرق ليصنع
الموت في حضرموت ,ويثقب سد مأرب من جديد

بتفوي�ض خاص من ش�يخ قبائل الق�وارض ,ثم
ذهب ليخ ِّزن القات مع رج�ال القبائل المتناحرة,
الذين فقدوا جنبية (خنجر) سيف بن ذي يزن في
مس�تنقعات المش�اريع األنانية ,الداعية للتشرذم
بين الشمال والجنوب بدعم ومؤازرة قرود السيرك
السياسي ,ومازالت المعارك الضارية تدور رحاها
في خن�ادق التويتر ,وثكن�ات اليوتيوب ,فتبرعت
القن�اة الش�ريرة بنق�ل التقارير الحي�ة المصورة
لتفاصي�ل اإلصالحات الحربي�ة ,التي أنجزها ملك
المواسم في قاطع الفيلق اآلسيوي وقاطع الفيلق
األفريقي باستقطاب أوبامي واضح ,وتردد عربي
فاض�ح ,عل�ى األقم�ار (ع�رب س�بات) ,و(عرب
شتات) ،والله يستر من الجايات.

ها�شم القري�شي

تفيد األخبار الواردة من األراضي الس�ورية بأن المعارضة المسلحة السورية
تس�تعد وباالتفاق م�ع الحكومة القطري�ة للتواصل بحبل األكاذي�ب والنفاق,
فتش�ير ه�ذه المعلومات بأن جبهة ألنصره قد اس�تولت عل�ى معمل للغاز في
حل�ب وستس�تخدمه على قتالها برش�ه عل�ى وجوههم ومن ث�م اإلعالن عن
اس�تخدام النظام السوري ألس�لحته الكيمياوية ضد ش�عبه وخاصة األطفال
والنس�اء وأن محطة الجزيرة الموالية لقطر إس�رائيل والعربي�ة ذات التمويل
الس�عودي ،جاهزتان للتصوير أن لم يكن قد قاما بهذه اللعبة وبثها في الوقت
التي تراها مناس�با ً وبالتالي أيجاد مبرر دولي لخلق رأي عام في أوربا معادي
للنظ�ام الس�وري لكونه عامالً مس�اعدا ً عل�ى التدخل العس�كري ،وخاصة أن
بع�ض األطراف الموالية إلس�رائيل والمعادية لل�روح العربية تدفع بالحكومة
البريطاني�ة ألخ�ذ المب�ادرة بالهج�وم المباغ�ت وبالضد من ق�رارات مجلس
األم�ن لمعرفتهم بالفيتو الروس�ي الصيني والجاهز مس�بقا ،والبدء بالهجوم
المباغ�ت عل�ى المواقع الس�ورية وخاصة العاصمة دمش�ق لتس�هيل اندفاع
الفصائل المس�لحة للقوى الظالمية في س�وريا وما يسمى بالجيش السوري
الحر الحتالل دمش�ق ومن ثم إعالن حكومة موالية لقطر وس�تقوم الحكومة
القطرية باالعتراف الفوري بها وتش�جيع بعض الدول مقابل دفع بونات نفط
أو مبالغ مسحوبة على دعم خزينة المملكة العربية السعودية لكن هذه اللعبة
واجه�ت لطم�ة كبيرة وقاس�ية من الحكومة الروس�ية وذلك بإرس�ال حاملة
طائرات روس�ية فيها س�يخوي ومي�غ  33والت�ي تعتبر من أح�دث الطائرات
ف�ي العالم م�ع صواريخ بحر جو وقد أك�دت وزيرة الخارجي�ة األمريكية عند
لقائه�ا وزير الخارجية الروس�ي ف�ي أيرالند بأن الطرفي�ن اتفقا على الضغط
عل�ى طرفي النزاع الس�وري الرس�مي والمعارض�ة الس�ورية بالجلوس على
طاول�ة المفاوضات إليجاد حل توافقي س�وري الس�يما أن هنالك أطرافا في
المعارضة الس�ورية لها الرغبة والنية باللقاء مع النظام السوري وإيجاد نوع
من التسوية ،علما ً بان الروس والصينيين هم مع بقاء النظام السوري الحالي
م�ع بعض التس�ويات والترقيع�ات وتبيض الوج�ه لتمرير الطبخة الروس�ية
األمريكية ،والطرفان هما باتفاق على إسقاط النظام السعودي مقابل سكوت
روسيا عن شفط الواليات المتحدة األمريكية لألموال السعودية الموجودة في
البن�وك األمريكية والتي تقدر بس�بعة ترليون�ات دوالر أمريكي وبذلك ينتعش
االقتص�اد األمريكي من جديد مقابل تمرير المش�روع الروس�ي ببقاء النظام
السوري الموالي لروسيا وليبقى الوجود الروسي في الشرق األوسط وخاصة
المنطق�ة العربية ،وأن كال من دول�ة اإلمارات العربي�ة والكويت وعمان تؤيد
س�را ً الموقف الروسي لخش�يتها من التغلغل الس�عودي الوهابي ،وفعالً بدأت
بعض األصوات بالكالم معلنة صراحة التخوف من المد الوهابي المقبل.

القانون والدستور ..املواطن وامليزانية
ها�شم يو�شف الها�شمي
جاء بالدستور ،الش�عب مصدر السلطات والنفط والغاز
هو ملك كل الشعب العراقي في كل األقاليم والمحافظات.؛
وأوالً� تكف�ل الدول�ة للفرد ولألس�رة � وبخاصة الطفل
والم�رأة � الضم�ان االجتماعي والصح�ي ،والمقومات
األساسية للعيش في حيا ٍة حرة كريم ٍة ،تؤمن لهم الدخل
المناسب ،والس�كن المالئم .ثانياً� تكفل الدولة الضمان
االجتماعي للعراقيين في حال الش�يخوخة أو المرض أو
العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة ،وتعمل على
وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ،وتوفر لهم السكن
والمناه�ج الخاصة لتأهيلهم والعناي�ة بهم ،وينظم ذلك
ٌ
بقانون؛ تكاف�ؤ الفرص ٌ
مكف�ول لجميع العراقيين،
حق
وتكف�ل الدول�ة اتخاذ اإلج�راءات الالزم�ة لتحقيق ذلك.
تمييز بس�بب
العراقيون متس�اوون أم�ام القانون دون
ٍ
الجن�س أو العرق أو القومية أو األص�ل أو اللون أو الدين
أو المذه�ب أو المعتق�د أو ال�رأي أو الوض�ع االقتصادي
أي من الحقوق
أو االجتماع�ي .ال يكون تقييد ممارس�ة ٍ
والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون
أو بنا ًء عليه ،على أن ال يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر
الح�ق أو الحرية.والمس�اهم ف�ي ش�ركة وأنتخ�ب له�ا
إدارة يفترض إنها تنمي موارد المس�اهمين وتضاعفها
؛ ال أن تهدره�ا ولي�س مقب�وال أن تكون مناف�ع اإلدارة
أفضل من منافع المس�اهمين أو تس�تفيد أكثر من فوائد
المساهمين أو ضياع رأس�مال الشركة .في التصريحات
بلغ ع�دد الموظفي�ن أربع�ة ملي�ون والمتقاعدين ثالثة
ماليي�ن ،والبطال�ة المقنعة مخيف�ة والث�روة تهدر في
المج�ال الوظيف�ي والتقاعدي بخلل قانوني وتش�ريعي

م�شطفى جمدي اجلمال
طوال األي�ام الماضية ال أجد ً
وقتا ألكتب س�وى
البيان�ات ..وال أج�د ً
وقت�ا لغي�ر المش�اركة في
التظاه�رات واالجتماعات ومتابع�ة الفضائيات
وشبكات التواصل االجتماعي.في كل يوم ،إن لم
يكن في كل س�اعة ،يحدث جديد على المس�توى
التكتيك�ي .وأخط�ر ما في هذا أن�ك قد تغفل عن
بوصلة التوجه االستراتيجي .لذا ال أنوي في هذه
العجال�ة التطرق إل�ى التفاصي�ل الجارية ،وإنما
التأكيد عل�ى مجموعة م�ن الحقائق الرئيس�ية
أوالً )1(.جاءت جماعة اإلخوان للس�لطة ومعها

لضياع حق دستوري مكتس�ب؛ واكتساب غير دستوري
للبع�ض وجانب كبير من هدر الميزانية ؛ لرواتب وتقاعد
ال تس�ير وفقا للدس�تور والتش�ريع فيه خل�ل ومحاباة
ألحكامه ؛ وما يطبق لزيد خالفا ألحكام التش�ريع يؤخذ
من عمر ما أكتس�به عمر وتحقق له وفق أحكام القانون
والدس�تور وضياع حقوق�ه ؛ إذا اليمكن تحقيق وتوافق
ما جاء بالدس�تور لحقوق مالك الثروة صاحب الشرعية
والدس�تور يؤكد المساواة واألحكام تسري على الجميع
وتوزيع الثروة بعدالة وتحقيق السكن والعمل واستدامة
التنمي�ة وحقوق األجي�ال إال بمراجع�ة الميزانية ورفع
الخلل الدستوري؛ وتحقيق التوازن بتوزيع الثروة وعدم
حرم�ان األغلبية منها وتمتع البعض بمعظمها ،وأول ما
يجب تحقيقه انقالب في صيغ�ة الميزانية ومن ميزانية
 2013النظر لمصلحة المنتج المواطن صاحب الثروة.
ومالم تلبي الميزانية الحاجات الرئيس�ة للمجتمع والتي
جاءت بالدس�تور وتحقق كرامة عيش المواطن وتحقق
الس�كن والعمل والضمان كما جاء بالدستور بالمادة 30
وتحقي�ق بن�ك االجيال وإدخ�ار نس�بة  % 15من مجمل
ال�وارد  10للس�كن و 5للبطال�ة؛ ويتحق�ق خص�م 10%
م�ن كل تخصي�ص واعتم�اد  % 50ل�كل من التش�غيلية
واالس�تثمارية واعتماد سياس�ة التقشف بتخفيض عدد
الوزارات ونفقاتها الباهظة؛ سياس�ة الرواتب والبطالة
المقنع�ة والتضخ�م الوظيف�ي ثالث�ة اضعاف الس�ابق
والتقاع�دي اربعة اضعاف س�ابقة ويج�ب االمتناع من
التسليف من البنك الدولي واالكتفاء بموارد النفط .
وما يتطلبه لتحقيق ميزانية تتوافق مع ما جاء بالدستور
واالنق�الب الحقيق�ي بالتوج�ه لصال�ح مال�ك الث�روة
والش�رعية ومش�اركته بالقرار كما جاء بمادة الدستور

وذلك بع�رض جميع ما يطلب تحقيقه إلصالح االقتصاد
كما ج�اء بالمادة  ، 53وهنا نرك�ز على أهم ما
جاء بالدس�تور لتحقي�ق كرامة عيش
المواط�ن وم�ا ش�رع لتحقيقه
من�ذ ب�دء العمل بالدس�تور
والتحرك لتش�ريع قانون
الضم�ان االجتماع�ي
واالقتص�ادي والصحي
عام  2006وتم السكوت
عنه حت�ى االن ؛ م�ن أهم ما
ج�اء بالدس�تور وتلبي�ة ح�ق
المواطنة ومن ث�روة المواطن
كما جاء بالمادة 111؛ لتشريع
قانون الضمان االجتماعي كما
ج�اء بالم�ادة  30؛ وهن�ا نن�وه
إن م�ا جاء ب�ه الدس�تور لملكية
الث�روة ؛ اس�تحقاقات المواط�ن
ليست مِ َنة من الحكومة
.وقد عرضنا في
مق�ا ال ت
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ارتـبــــاك فــي بـر مـصــــــر

خط�ة التمكي�ن المعروف�ة للكافة .ج�اءت بعد
ث�ورة ش�عبية كبرى ولكنه�ا لألس�ف كانت بال
قيادة موحدة الصف وال الرؤية .وهكذا س�اعدت
الظروف الجماعة بأن منحتها -دون توقع منها-
المنص�ب األول ف�ي دول�ة تحتل فيها مؤسس�ة
الرئاس�ة المكان�ة والنف�وذ المش�هودين .إذ لم
تقاوم المؤسس�ة العس�كرية طويالً بعد فشلها
الذري�ع ف�ي إدارة الدول�ة ،فضالً ع�ن الضغوط
األمريكية لتسليم دفة القيادة لإلخوان في إطار
حس�ابات إقليمي�ة حرج�ة .ف�كان أن أغرى هذا
الجماع�ة باإلس�راع ف�ي تنفيذ خط�ة التمكين،
معتمدة ً
أيضا عل�ى ظهير داخلي قوي يتمثل في

الجماع�ات الس�لفية التي يبدو أنها ال تس�تطيع
العم�ل عل�ى برامجها س�وى في كنف الس�لطة
مثلما كان حالها في عهد مبارك .ومن المغريات
الت�ي دفع�ت جماع�ة الخ�وان إلى اإلس�راع في
التغ�ول أن خط�ط أخونة مفاصل الدولة تس�ير
بسالس�ة نس�ب ًيا ودون ضجي�ج ،وهن�اك ً
أيضا
ظاهرة التأخون أو االستعداد للتسليم باألخونة..
فكل ما يهم الكثير م�ن أصحاب المناصب العليا
هو االحتفاظ بامتيازاتهم وعدم إزاحتهم جان ًبا،
ومن هنا يتقدم الكثيرون اآلن عارضين خدماتهم
على الحكام الج�دد .وهو رهان في كل األحوال.
( )2ق�دم اإلخ�وان لألمريكان ما ل�م يجرؤ حتى

نظام مبارك على تقديم�ه من ضمانات في غزة
وس�يناء ،ومن استعداد لالنخراط في التحالفات
اإلقليمي�ة المطلوبة ،ومن تقدي�م التنازالت تلو
األخ�رى للمؤسس�ات المالي�ة الدولي�ة .وظنت
الجماع�ة أن هذه هي اللحظة الحاس�مة للتقدم
بخط�وات كبيرة .ولكنها أخط�أت خطأ تكتيكيا
كبيرا ألنها لم تحس�ب جي ًدا حج�م الغضب الذي
يمكن أن تثيره خطواتها الجديدة في الش�ارعين
الش�عبي والسياس�ي الوطن�ي .ف�كان االنتهاء
الكاريكات�وري م�ن مس�ودة الدس�تور ،وتوالي
اإلعالن�ات "الدس�تورية" والقرارات الرئاس�ية
ثم التراجع عنها في مش�اهد هزلي�ة تبين مدى
االرتباك الذي تعانيه مؤسسة الرئاسة .خاصة بعد
موجة االستقاالت من مؤسسة الرئاسة وأجهزة
اإلع�الم ،والمواقف القوية من القضاة )3(.أمام
هذا الفش�ل واالرتباك لم يجد ق�ادة اإلخوان من
حل س�وى ط�الق ميلش�ياتهم وأن يخرجوا من
وراء الس�تار قياداتهم الفعلية ..فخرج الش�اطر
وبدي�ع من جحريهما ليطلق�ا التهديدات ويقودا
المع�ارك اليومية على األرض وحش�د الحلفاء..
فالرئيس محاصر في االتحادية ،وميدان التحرير
خارج ع�ن س�يطرة الجماعة ،ومق�ار الجماعة
تتع�رض للحرق والحص�ار ،واإلع�الم الليبرالي
يش�كل خطرًا حقيق ًيا عليهم ،والقضاة أش�هروا
تحدي�ات خطي�رة ،والكنيس�ة ال تتج�اوب م�ع
اإلخوان بالطب�ع .فكانت المذبحة اإلجرامية في
محيط االتحادية ،وحصار المحكمة الدس�تورية
العلي�ا ومدين�ة اإلنت�اج اإلعالم�ي ،واضط�الع
النائ�ب العام الجديد بدوره ف�ي التغطية على ما
تقترف�ه الجماع�ة ومالحق�ة المعارضي�ن)4(.
رغم أن الجي�ش مازال على حي�اده "الظاهري"
ف�ان مرس�ى كان يتمنى أن يس�تخدمه في قمع

س�ابقة عن تج�ارب الش�عوب وتجربة كوري�ا بالذات
[التوجه لصالح المنتج والتمويل األصغر] إنها السبيل
لإلص�الح االقتص�ادي بتحقيق إنت�اج مهما صغر فهو
بالمحصل�ة كبي�ر ؛ وأعطين�ا مث�اال ل�و توجه
العراقي�ون وت�م تمويل مليون عائل�ة لتربية
خمس�ون دجاجة وإنتاجها اليومي عشرون
بيضة حصيلتها عشرون مليون بيضة يوميا؛
ولو تم التسليف العتماد الميني ديري مشاريع
األلب�ان الصغي�رة بالقرى وتحقي�ق نخلتين
وزرع المخضرات في المسكن المنتج لتحقق
سد بعض ما نستورده ويؤدي لالكتفاء وعدم
خ�روج العمل�ة وتخدمن�ا لتدوي�ر االقتصاد
والتنمي�ة وتمويل المواط�ن ؛ وهنا في هذه
المقالة المركزة وما نش�رناه س�ابقا نركز
على نقطة مهمة ؛ ضرورة االدخار
لنسبة من الميزانية تحقيقا لتلبية
ما جاء بالدس�تور للمواطن وجيل
المس�تقبل وم�ن تج�ارب كوري�ا
وأخ�ذت عنه�ا ماليزي�ا والصي�ن
واالسكوا بتمويل المواطن وحقه
بذل�ك دس�توريا للس�كن والعم�ل
واالهتم�ام بالتنمي�ة المس�تدامة؛
وخف�ض نس�بة  % 10م�ن كل
تخصيص وتش�ريع لبن�وك التنمية
والتموي�ل وبم�ا يناس�ب حج�م
حاجة المجتمع للس�كن وعمل
للعاطلي�ن وع�دم التوج�ه
للوظيفة .

المعارض�ة المدنية ،إال أن الجماعة تخش�ى ج ًدا
اللج�وء إلى ه�ذا الح�ل غي�ر المضم�ون ،اللهم
إال إذا حص�ل اإلخ�وان على ضمان�ات أمريكية.
كم�ا أن الش�رطة مازال�ت أضع�ف م�ن تك�رار
تجرب�ة القم�ع الذي مارس�ته بفعالي�ة في عهد
مب�ارك ،وال يوجد كثير من الثق�ة المتبادلة بين
الطرفي�ن ،ومازالت محاوالت أخونة هذا الجهاز
األخطبوط�ي ف�ي مراحله�ا أولية.ف�ي ظل هذه
المعطي�ات يصعب تص�ور أن تكون مصر مقبلة
ً
فع�ال على إج�راء اس�تفتاء ديمقراط�ي ،ويقبل
علي�ه المواطن�ون ،في ظل الش�كوك القوية في
تأمي�ن لج�ان االس�تفتاء واإلش�راف القضائي.
وربما يريد بديع إقبال عدد محدود من الناخبين
حتى تتفوق كتلته�م التصويتية المصمتة .ومن
المؤكد أنهم لن يتورعوا ع�ن التزوير الفج ،وان
كان ه�ذا سيكش�فهم تمامً �ا ألن�ه ال يتوقع من
وزارة الداخلي�ة أن تش�ترك معه�م بحماس في
هذه المهمة.على الجانب اآلخر ..هناك مشكالت
كثيرة ف�ي جانب المعارضة .أهمه�ا ذلك التنوع
الش�ديد في قواها .وهو في جانب كبير منه أمر
موضوع�ي ال خيار ألح�د فيه .لكن م�ن نتائجه
أن تتفاوت درجات الرغبة في قطع الش�وط إلى
منتهاه ف�ي مقاوم�ة اإلخوان ،وهو م�ا يحتاج
إل�ى ق�درات قيادية "خارق�ة" لضب�ط اإليقاع.
خاصة وأن تس�ارع خط�ة التمكين االخوانية قد
أث�ار التذمر وس�ط قطاع�ات كبيرة م�ن القوى
المحافظة والتقليدية .أضف إلى هذا تلك النزعات
الذاتية السخيفة عند بعض "زعماء" المعارضة.
كما لم ت�درك بعض القوى أننا في لحظة خاصة
ج ًدا لصد وإيقاف الثورة المضادة وليس للمضي
في عملي�ة ثورية ش�املة لم تتحقق ش�روطها
الضرورية بع�د ،وان كان من الممكن أن يتحقق

الكثي�ر منه�ا بأس�رع مم�ا يتوق�ع كثي�رون.
تل�وح ً
أيضا مش�كلة كب�رى تتمثل ف�ي إمكانية
تفاقم الص�راع إلى حد يس�تدعي تدخل الجيش.
وهو موض�وع ال يمك�ن التكهن ب�ه دون توافر
معلوم�ات موث�وق فيه�ا عن مواقف ومش�اعر
الرت�ب المختلفة .وان كان من المرجح أن يكون
هذا التدخل لصالح عودة ثنائية حكم العس�كر/
اإلخ�وان بش�روط مغايرة عم�ا كان .ما يهمني
أكثر هنا أن جبهة اليس�ار المصري غير موحدة
ألس�باب تاريخي�ة (لم يع�د لها مج�ال أو مبرر)
وألس�باب تتعلق بالمواقف غير الحازمة لبعض
اليس�اريين من حكم اإلخ�وان (وهو ما أفقدهم
ج�ز ًءا من مصداقيتهم عل�ى األقل)..كذلك يتزايد
البون بين اليس�ار السياسي واليسار المجتمعي
(وخاص�ة االئتالفات الش�بابية) ففي الحقيقية
مازال الكثير من تلك االئتالفات ال يرتاح للتنسيق
مع األحزاب اليس�ارية وربما يميل إلى توريطها
ف�ي مواقف غير متفق عليها.أضف إلى هذا وذاك
ضعف العمل الجماعي وس�ط الحرك�ة النقابية
العمالية (حداثة عمر النقابات المس�تقلة ونفوذ
سماس�رة الحركة النقابية الج�دد ،أخونة اتحاد
العم�ال الرس�مي ،جزئي�ة ومحلي�ة واقتصادية
النضال الطبقي) .كما انغمس يساريون كثيرون
ف�ي المبالغ�ة ف�ي اخت�زال الص�راع الحالي في
المسألة الدستورية ،دون االهتمام الكافي بالبعد
االجتماعي في الص�راع الدائر اآلن.أخيرًا ..هناك
ارتباك ش�امل في كل الجوانب ،ومن الممكن أن
تتطور صدامات تكتيكية إلى معارك كبرى تنتج
عنه�ا تغيرات جذرية .وم�ن الممكن أن يتصاعد
دور العام�ل الخارج�ي في "األزم�ة" المصرية.
نحن مقبلون على صدام مروع ..وربما تسويات
أليمة ..لكن "أليمة" لمن؟ ربما للجميع.
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كرويون متفائلون بأداء المنتخب ..ويتوقعون بلوغ نهائي غرب آسيا

رؤى

بداية موفقة ...
احمد رضا المولى

المستقبل العراقي /متابعة
أع�رب أصحاب الش�أن الك�روي عن
تفاؤله�م ،اثر فوز املنتخب يف مباراته
األوىل ض�د األردن يف بطول�ة غ�رب
آس�يا املقامة يف دولة الكويت ،وفيما
املحوا إىل الس�لبيات التي ش�ابت أداء
الفري�ق العراقي ،أكدوا عىل تميزه ما
يجعل�ه "مؤهال" للوص�ول إىل املباراة
النهائية.
وق�ال كاظ�م الربيع�ي األكاديمي يف
كلية الرتبي�ة الرياضية بالجادرية أن
"هناك عوامل تبرش بمستقبل ايجابي
للمنتخ�ب يف البطول�ة وذل�ك نتيج�ة

االس�تقرار يف التش�كيلة حيث وجود
ثمانية العبن من التش�كيلة السابقة
الت�ي كان امل�درب زيكو ق�د اعتمدها
باستثناء الالعبن سيف سلمان وعيل
عدن�ان والحارس جالل حس�ن الذي
أدى واجب�ه عىل الوج�ه األمثل وأنقذ
الكثري من الكرات املحققة للتس�جيل
من قبل العبي املنتخب األردني".وبن
أن "فريقنا كان أفضل يف الشوط األول
لكن يف الش�وط الثاني تمكن املنتخب
األردني من فرض سيطرته".
وأوض�ح الربيعي ،ان�ه "برغم بعض
النقاط الس�لبية عن أداء املنتخب ،إال
ان�ه يمكن الق�ول أن هناك الكثري من

بذاته�ا بداي�ة تب�رش بخ�ري للم�درب
واملنتخ�ب يف مس�تهل مش�واره يف
البطولة".
وأض�اف س�لمان ،أن "ذلك يش�ري يف
جوه�ره إىل أن امل�درب املح�يل يمتلك
الكثري من الحلول الذي تجعله يفرض
وجوده ع�ىل املباريات التي يخوضها
املنتخب ،ولهذا فعلينا أن ندعم املدرب
حكيم شاكر كي ينجح بمهمته والتي
هي باملقابل مهم�ة املنتخب الوطني
لتشكل حافزا ملواصلة مشوار النجاح
يف البطول�ة وم�ا س�يليها يف بطول�ة
الخليج املقبلة بالبحرين".
وأردف "كم�ا أنن�ا الب�د أن نش�ري إىل

املواصف�ات الفني�ة الت�ي يتمي�ز بها
املنتخ�ب ،وتجعل�ه مؤه�ال للوصول
إىل املب�اراة النهائي�ة" ،منوها عىل انه
"أكثر الفرق اس�تقرارا بوج�ود أكثر
الالعب�ن الذين أعتمدهم املدرب زيكو
قياس�ا ببقي�ة الف�رق األخ�رى التي
تعتمد عىل الشباب".
م�درب فري�ق ن�ادي كرك�وك حمي�د
س�لمان أكد م�ن جانب�ه :أن "املدرب
املح�يل متمثال باملدرب حكيم ش�اكر
اثبت كفاءته وفرض أسلوبه التدريبي
ع�رب اعتم�اد الخط�ة التي تتناس�ب
واملباراة بم�ا يمتلكه املنتخب األردني
م�ن نق�اط ق�وة وضعف و ه�ي

دهوك والشرطة في قمة مواجهات
الجولة السادسة لدوري السلة

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن االتحاد العراقي لكرة الس�لة
ان ي�وم الجمع�ة املقب�ل سيش�هد
انطالق منافس�ات الدور السادس

ل�دوري
الس�لة املمتاز ،معلنا عن
جدول املباريات.
وق�ال رئي�س االتح�اد حس�ن

مدرب كربالء راض ٍ

عن العبيه رغم الخسارة
المستقبل العراقي /متابعة
أعرب مدرب فريق كربالء بكرة القدم حيدر يحيى عن رضاه التام
إزاء النتيجة التي آلت إليها نتيجة مباراة فريقه أمام فريق الجوية
والت�ي انتهت بف�وز األخري بهدف نظيف .وق�ال يحيى" :أنا راض
كل الرضا عن أداء العبي فريقي رغم الخس�ارة التي تبدو موجعة
دائما ألنها تؤخر س�ري الفريق وتوقفه ما يجعل بقية الفرق تلحق
ب�ه يف الوقت الذي يس�عى الجميع إىل الس�ري قدما نح�و املقدمة ,
مش�ريا إىل أن مصطلح خس�ارة بطعم الفوز الي�وم ينطبق تماما
عىل خس�ارتنا أمام الجوي�ة" .وأضاف أن "العبين�ا قدموا مباراة
كبرية بكل ما تعنيه هذه املفردة من معان كوننا تمكنا من سحب
املب�اراة اىل النتيجة التي كنا نطمح له�ا يف ظل معطيات الفريقن
والظ�روف التي تحيط بهما م�ا يجعلنا نطمح لع�دم التعرض إىل
خسارة قاسية او نحقق التعادل الذي يعد نتيجة طيبة جدا" ,مبينا
أن "املباراة س�ارت كما نريد لنصل اىل النصف الثاني من الش�وط
الثاني ونحن متعادلن لو ال خطأ دفاعي غري مقصود كلفنا هدفا
هز ش�باكنا التي بقيت عصية طوال شوط ونصف لتنتهي املباراة
بأول خسارة لنا منذ انطالق الدوري" .وأشاد يحيى بالعبيه "الذي
أجادوا يف التعامل مع وق�ت املباراة وهم يواجهون فريقا يفوقهم
بكل يشء من إمكانيات مادية ومعنوية وفنية ليؤكدوا للجميع ان
تواجدهم مع الكبار لم يأت نتيجة صدفة بل هو نتاج لعمل دؤوب
وتركي�ز ع�ال وضعنا مع ف�رق املقدمة التي تتناف�س عىل زعامة
فرق الدوري وفرض مهاجم فريقنا حس�ن فرهود اسمه بقوة يف
صدارة هدايف الدوري بستة أهداف" .
وأكد يحيى أن "التعوي�ض قائم ال محال من خالل مواجهة فريق
املصايف يف الدور املقبل مؤكدا أن املباراة س�تقام عىل ملعب كربالء
الذي يعني لنا الكثري كوننا سنتس�لح بعنري األرض والجمهور
ال�ذي واكبنا وس�اندنا يف حلن�ا وترحالنا ما يدعون�ا إىل االطمئنان
ونح�ن نلع�ب عىل أرضن�ا وال يخفى ع�ىل الجميع إنن�ا تمكنا من
إلحاق الهزيمة بأعرق الفرق عىل ملعبنا".

العمي�دي ان "املنافس�ات
س�تنطلق بع�د غ�د الجمعة
بإقام�ة مبارات�ن ،تج�ري
األوىل يف قاع�ة نادي زاخو بن
اصح�اب األرض والجمه�ور
فري�ق زاخ�و ،وضيف�ه الحلة،
مضيفا" ،فيما تج�ري املباراة
الثاني�ة ب�ن فريق�ي الكهرباء
متص�در ال�دوري وضيف�ه
التضامن النجفي".
وأوض�ح العمي�دي ،ان "ي�وم
الس�بت املقب�ل يش�هد إقام�ة
مبارات�ن ،األوىل تحتضنها قاعة
ن�ادي الرشط�ة ب�ن صاح�ب
األرض والجمهور فريق الرشطة،
املنت�ي من ف�وزه االخ�ري أمام
الك�رخ ،والوصيف حت�ى انتهاء
الجولة املاضية دهوك؛ الذي مني
بخس�ارة هي األوىل له هذا املوسم
أم�ام الكهرب�اء يف مب�اراة كان�ت
مثرية يف كل يشء".

سيدكا مطلوب
للدوري المحلي

األداء االيجاب�ي لحم�ادي احم�د كما
كان هناك انس�جام بن الالعبن مما
جع�ل املنتخ�ب يتف�وق يف الكثري من
أوق�ات املباراة ع�ىل نظ�ريه األردني
خاصة يف الش�وط األول حيث الفرص
الكثرية التي أتيحت".
وتاب�ع س�لمان "وبرغم أن الش�وط
الثان�ي ش�هد هبوط�ا يف األداء ،إال أن
الالعبن عرفوا كيف يستثمرون إحدى
الفرص إىل هدف ثمن ،وبالتايل تلمس
الفوز والنقاط الثالث التي قربتنا من
الدور نصف النهائي باعتبار أن الفوز
عىل املنتخب الس�وري ي�وم الخميس
املقب�ل وحت�ى

التع�ادل وتع�ادل املنتخب�ن األردن�ي
والسوري فان منتخبنا هو املتأهل".
يشار إىل أن بطولة غرب آسيا الحالية
لعام  2012هي النسخة السابعة من
بطولة اتحاد غرب آس�يا لكرة القدم،
وهي مس�ابقة دولية مخصصة لدول
غرب آسيا ،تجري فعالياتها يف الكويت
للم�دة م�ن  8إىل  23كان�ون األول
الجاري.وتضم املجموع�ة األوىل فرق
الكوي�ت وعم�ان ولبنان وفلس�طن،
فيم�ا تضم املجموع�ة الثانية كالً من
إيران والس�عودية والبحرين واليمن،
وف�رق املجموعة الثالثة تش�مل فرق
العراق واألردن وسوريا.

لخصوصي�ة املجموع�ة الثالثة التي يمث�ل منتخبنا الوطني
احد أقطابها الثالثة إىل جانب ش�قيقيه األردني والسوري وهذا
م�ا يميز ه�ذه املجموعة ع�ن املجموعت�ن األوىل والثانية التي
توزع�ت فيها الف�رق بواقع أربعة لكل مجموع�ة وبذلك يكتمل
نصاب الفرق األحد عرش املشاركة يف بطولة غرب آسيا الجارية
أحداثها يف الكويت  ..أقول من أجل ذلك فأن الفوز الذي اقتنصه
منتخبن�ا بعن�ارصه الش�ابة والدم�اء املتج�ددة أم�ام منتخب
ً
نظري�ا بوضع قدم
النش�امى يف خطوت�ه األوىل بالبطولة مكنه
يف نصف نهائي البطولة..وم�ع فرحتنا بالبداية املوفقة املزهوة
بالنق�اط الث�الث فان جمل�ة من الحقائ�ق أظهرته�ا مجريات
املب�اراة أعطت ش�حنات معنوي�ة إضافية وأدخل�ت االرتياح إىل
قلوبن�ا خصوصا ً وأننا نحس�ب ه�ذا التجمع الكروي مناس�بة
مهمة يمكن أن تخلق مزيدا ً من االنس�جام والفاعلية يف صفوف
منتخبنا ع�الوة عىل ما تضيفه مثل ه�ذه امللتقيات من خربات
تص�ب يف مصلحة الالعبن أف�رادا ومجموعة وتس�هم يف توفري
إعداد تقتضيه مهمتنا بالغة التعقيد يف مشوارنا املونديايل طويل
األمد ،وإنصافا منا البد أن نؤرش عىل رأس هذه الحقائق حاالت
التألق التي يسطرها العبنا احمد ياسن ابتدا ًء من بطولة كأس
الع�رب بالطائ�ف م�رورا ً بمبارياتن�ا يف تصفي�ات كأس العالم
وقد أكس�بته تلك املباريات الثق�ة والفاعلية املطلوبة فكان يوم
أم�س مصدر خطورة مس�تديمة عىل الدفاع�ات األردنية وأبدع
يف صناع�ة اله�دف بطريقة مهارية قدم م�ن خاللها الكرة عىل
طبق من ذهب إىل املندفع حمادي احمد الذي لم يتوان يف إيداعها
املرم�ى  ..وال أظ�ن أن الفرحة العارمة الت�ي أبداها عبد الكريم
ناعم مدرب حراس املرمى قد تأتت عن تس�جيلنا لهدف املباراة
الوحيد فحسب  ..ولكن املستوى املطمنئ الذي ظهر عليه حارس
مرمانا (جالل حس�ن) ورد فعله املتميز خاصة يف شوط املباراة
األول ووقوفه بثبات قد الهم (ناعم) وسهل من مهمته يف مقبل
األي�ام بتواجد هذا العدد من الح�راس األكفاء وهم يذودون عن
شباك مرمانا  ..وإذا كان لزاما ً علينا أن نثني عىل األداء الرجويل
الذي قدمه خط دفاعنا بقيادة الكابتن س�امال س�عيد فالبد أن
نقف عند اس�م املدافع احمد إبراهيم الذي ش�كل إضافة مهمة
بإجادت�ه قائمة طويلة م�ن مقومات صمام األم�ان املثايل تبدأ
بإجادت�ه الع�اب الهواء وال تنته�ي بهدوئه وحس�ن تمركزه ..
وكم تمنيت شخصياُ أن يفلح املهاجم امجد رايض بإيداع إحدى
الكرات التي ش�اكس وش�اغل واجتهد فيها أمام املرمى األردني
لكنه بترسعه أضاعها تباعا ً وشيئا ً من الهدوء والرتكيز لو تحىل
بهم�ا ((امجد)) كان يمك�ن خاللها أن يصل مبتغ�اه وتجعله
((راضي�اً))  ..ختام�ا ً فأنن�ا بفوزن�ا بقي�ادة امل�درب املؤقت((
الحكيم)) ش�اكر تفوقنا عىل األشقاء بحصيلة عدد مرات الفوز
الذي س�جلته لق�اءات الفريقن يف البطوالت الس�ابقة التي كنا
متعادلن فيها حتى بعدد األهداف املسجلة  ..ولنا عودة .

كاكا في طريقه لتركيا
المستقبل العراقي /متابعة

و تا ب�ع
العمي�دي،
ان "آخ������ر
مباري�ات الجول����ة
تج�ري يف الب�رة ،ويضيف
فيها فري�ق نفط الجنوب فريق
املوفقي�ة من الك�وت ،يف مباراة
يبدو الحسم فيها لنفط الجنوب
نظ�را لفارق اإلمكان�ات الفنية
لدى العبي الفريقن" ،مش�ريا
اىل ان "جميع املباريات تجري
يف توقيت واحد ه�و الرابعة
عرا".يشار اىل ان االتحاد
العراقي لكرة السلة استعد
للموس�م الجدي�د بلوائ�ح
جديدة س�محت لألندية
بالتعاقد مع محرتفن
أجانب.

المستقبل العراقي /متابعة
أف�اد مص�در مقرب م�ن ن�ادي النف�ط أن إدارة النادي
عق�دت اجتماعا خاصا بحضور وكيل وزي�ر النفط قررت من
خالله إقالة املدرب ناظم شاكر ومساعده فاروق جاسم لسوء
نتائ�ج الفريق ،مبينا أن أس�ماء تدريبي�ة عديدة وضعت عىل
طاولة النقاش ،فيما كشف عن رغبة اإلدارة بمفاتحة املدرب
األملاني س�يدكا.وقال املصدر إن "إدارة نادي النفط عقدت
اجتماعا خاصا بحضور رئي�س النادي وكيل وزير النفط
معتصم أكرم ناقش�ت خالله أس�باب إخف�اق الفريق يف
منافسات الدوري بعد تراجع نتائجه" ،مبينا أن "اإلدارة
ق�ررت باإلجم�اع إقالة املدرب ناظم ش�اكر ومس�اعده
فاروق جاس�م واإلبقاء عىل املدرب املساعد محمد جاسم
وم�درب الح�راس إبراهي�م س�الم".وأضاف املصدر أن
"هناك أس�ماء تدريبية عديدة وضع�ت عىل طاولة
الدراسة حيث ستتم مفاتحة املدربن صالح رايض
وش�اكر محمود ويحيى علوان ويونس عبد عيل
لقي�ادة الفريق" ،كاش�فا أن "اإلدارة س�تفتح
قنوات االتصال مع املدرب األملاني سيدكا مدرب
املنتخب الوطني السابق فيما لو توفرت الفسحة
الزمني�ة املناس�بة".وكانت إدارة النفط تعاقدت
مع املدرب ناظم شاكر ومساعده فاروق جاسم
لقيادة الفريق يف منافس�ات الدوري فضال عىل
اس�تقطابها عدد من العبي املنتخبات الوطنية
والالعبن املحرتفن.يذكر أن فريق النفط يقف
يف املركز التاس�ع برصيد ثماني نقاط من فوز
يف مبارات�ن وتع�ادل يف مثلهما وخس�ارة ثالث
مباري�ات كان آخره�ا أم�ام متذي�ل قائم�ة الفرق
السليمانية بهدفن نظيفن.

ذك�ر تقرير إخب�اري أن الربازييل كاكا العب وس�ط
ري�ال مدري�د ،أعط�ى موافقت�ه املبدئي�ة لالنتقال إىل
صفوف جلط�ة رساي الرتك�ي .وأش�ارت صحيفة (أس)
الرياضية اإلس�بانية عىل موقعها إىل ان كاكا بات عىل اس�تعداد
لس�ماع العروض املقدمة له وال يش�رتط سوى موافقة النادي امللكي
اإلس�باني ع�ىل رحيله.وأضاف�ت أن كاكا نفس�ه كان ق�د فتح الب�اب أمام
إمكاني�ة رحيله بعد مب�اراة الريال أمام أياكس يف بطول�ة دوري أبطال أوروبا لكرة
الق�دم ،حيث قال إنه مس�تعد للحديث مع مس�ئويل الن�ادي حول هذا األم�ر .وحاولت (أس)
الحدي�ث مع م�درب جلطة رساي فاتح ترييم حول إمكانية ض�م كاكا ،ولكنه قال إن رئيس النادي هو
الوحيد املس�ئول عن هذا األمر.وكان أونال أيس�ال رئيس نادي جلطة رساي قد رصح يف الس�ابق لصحيفة
(حرييت) املحلية بأنه عىل اس�تعداد للتفاوض مع ريال مدري�د حول ضم كاكا إذا كان مدرب الفريق ترييم
يرغب يف ذلك.ومن املعروف أن كاكا كان قريبا من االنتقال إىل فريقه اإليطايل الس�ابق ميالن الصيف املايض
قبل أن تتعثر الصفقة ويستمر يف الريال.

العراق يحتضن منافسات بطولة غرب آسيا لألندية
أعل�ن اتحاد غرب آس�يا لكرة الس�لة
عن اس�تضافة العراق لبطولة اللعبة
الع�ام املقبل يف اجتماع�ه األخري الذي
عق�د يف لبنان .وقال حس�ن العميدي
رئيس االتحاد العراقي لكرة السلة أن
اتحاد غرب آسيا قرر تنظيم العراق

لبطول�ة أندية غرب آس�يا بمش�اركة 10
أندية من بينها ناديان من العراق .وأضاف
ان اتح�اد غ�رب آس�يا قرر اقام�ة بطولة
غرب آسيا للشباب من مواليد  1996خالل
ش�هر أيلول يف لبن�ان ،وبطولة الناش�ئن
م�ن مواليد  1997يف الخامس من حزيران

املقبل يف دولة سيتم تحديدها الحقا .وبن
ان اتحاد غرب آسيا قرر أيضا إقامة بطولة
املتقدم�ن للرج�ال يف ايران خالل ش�باط
املقبل.ومث�ل العراق يف اجتماع�ات اتحاد
غرب آس�يا رئيس االتحاد العراقي حسن
العميدي مع أمن الرس خالد نجم.

باربارا :الميالن مصنع النجوم

المستقبل العراقي /متابعة

اعرتف�ت عض�و مجل�س إدارة املي�الن باربارا
بريلس�كوني أن ناديها لم يع�د راغ ًبا يف رشاء
النج�وم الكبار يف عالم كرة القدم ،وذلك بعد
ً
س�ابقا أحد أقوى
أن كان الن�ادي اإليط�ايل
أندي�ة كرة الق�دم يف العالم عىل املس�توى
االقتص�ادي بقي�ادة مالك�ه ورئيس�ه -
ووالد باربارا  -سيلفيو بريلسكوني.
فرغم ع�دم اس�تبعادها إمكانية التوقيع
مس�تقبال م�ع ع�دد مح�دود للغاي�ة م�ن النجوم،
ك�ررت باربارا تريحات والدها ومدراء النادي بأن
سياس�ة املي�الن أصبحت ترتكز عىل صقل الش�باب
وتنمية مواهبهم م�ن أجل تهيئة فريق قوي ومناخ
اقتصادي صحي كنادي بايرن ميونخ.
وقد استش�هدت باربارا ببيع زالت�ان إبراهيموفيتش
إىل باري�س س�ان جريمان ومن�ح الفرصة لس�تيفان
الش�عراوي من أجل التألق وتسجيل
ً 14
هدف�ا يتصدر بها حتى اآلن جدول
ترتيب هدايف ال�دوري اإليطايل ،قائلة
لصحيف�ة ليكيب الفرنس�ية "فكرة
تقلي�ص املروف�ات ه�ي الطري�ق
الوحيد الذي يجب أن نسلكه".
"ك�رة الق�دم ال تح�ب التغيري لك�ن هناك
أوقات يتوجب فيها اتخاذ القرارات .هذا
ال يعني أننا ال نستطيع رشاء األبطال،
لكن أفكارنا أصبحت مختلفة فنحن
نري�د رؤية الش�باب ينم�ون لدينا
ونرغ�ب يف تش�ييد فري�ق

ق�وي به�م .دعونا نق�ول أننا انتهزن�ا فرصة جي ًدا بع�رض باريس
إلب�را والذي يصعب رفضه"".خس�ارة أولئك الالعب�ن ذوي القيمة
العظيم�ة دائمًا ما يكون أمرًا غري مقبول ،لكن هكذا تس�ري األمور:
يرحل بطل ونصنع آخ�ر ...حن نتحدث عن األبطال محليي الصنع
فال يعني ذلك أن يكونوا من أكاديمية ش�بابك ،فالش�عراوي لم يكن
من أكاديميتنا لكننا اشرتيناه حن كان شا ًبا للغاية وساعدناه عىل
النض�ج .لدين�ا الخربة للس�ماح ملوهبته
باالزدهار"".نح�ن ال نحق�د ع�ىل
باريس س�ان جريمان أو أي نا ٍد
آخ�ر ،فنحن النادي الذي يمتلك
أكثر عدد من األلقاب العاملية.
اليوم ال أملك سوى أن أعجب
بن�ا ٍد كبايرن ميونخ رس�خ
نفسه كمثال للنادي القوي
ذي النظ�ام االقتص�ادي
الصحي".
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اهلند  ..وأصول الغجر

ذكرت دراس�ة إس�بانية أن اختبارات
الحم�ض الن�ووي أظه�رت أن ش�عوب
الغج�ر املنت�رة يف أوروبا هاج�رت منذ
 1500ع�ام م�ن الهن�د .وأف�ادت دورية
كارن�ت بيولوج�ي العلمي�ة ،أن باحث�ن
إسبان وجدوا أن ش�عوب الغجر املنترة
يف أوروب�ا لديه�ا تاريخ مش�رتك ،ويعود
أصله�ا إىل الهند التي هاج�رت منها منذ
 1500عام .وقال الباحث ديفد كوماس،
من معهد علوم األحي�اء بجامعة بومبيو
فاب�را يف إس�بانيا إنه�م كان�وا مهتم�ن
باستكش�اف تاري�خ ش�عوب الغج�ر يف
أوروبا ألنها ّ
تشكل جزءا هاما من الشعب
األوروب�ي ،غري أنه أضاف أن تهميش�هم
يف بع�ض البلدان تس�بب عىل م�ا يبدو يف

إقصائه�م عن حق�ل الدراس�ات العملية
أيضا .وقام كوماس وزمالؤه يف الجامعة
بتجميع معطيات الخريطة الجينية التي
تعود ل� 13جماعة من الغجر يعيشون يف
أوروبا بهدف التأكيد عىل أصلهم الهندي.
وأوض�ح الباحثون أنه بع�د دخول الغجر
إىل أوروب�ا ،ب�دأوا يس�تقرون يف مناط�ق
مختلفة ،ش�أنهم ش�أن ش�عوب البلقان
منذ  900عام .واستنتجوا من اختباراتهم
أن�ه ع�ىل الرغم من تن�وع اللغ�ة ،ونمط
الحياة ،واملعتقدات الديني�ة للغجر الذين
يبلغ عددهم  11مليونا ،تش�ري اختبارات
الحم�ض النووي إىل أنه�م يف األصل كانوا
يعيش�ون يف الجزء الش�مايل أو الش�مال
الغربي من الهند منذ  1500عام.

حظك اليوم

22مار�س20 -ابريل

احلمل

فرتة جيدة تحلّق خاللها اذا ق ّدمت
ً
عم�ال او تب�وأت مرك� ًزا او تحدثت اىل
الن�اس وقم�ت بمفاوض�ات عاطفياً:
تغ�ري اآلخري�ن بس�حرك وعذوبت�ك
أمامك سفر أو اتصال مع الخارج.

 30ألف سعرة حرارية لدخول "غيينس"

ع�رض موق�ع يورهيل�ث الئح�ة بالنظ�ام
الغذائ�ي ال�ذي تعتمده اس�من ام�رأة يف أمريكا
س�وزان إيمان التي تس�عى إىل دخول موسوعة
غينيس كأسمن شخص يف العالم  ،فاملرأة البالغة
من العمر  33عاما من اريزونا األمريكية حققت
خطوتها عىل صعيد تحقي�ق حلمها العاملي عرب
إعالن خطوبتها عىل الشيف العاملي باركر كاللك
( 35عاما) وهو يساعدها يف النظام الهائل الذي
تعتمده .وكان وزن إيمان قد بلغ أواس�ط العام
الح�ايل  342كيلوغرام�ا لكنها تأم�ل يف الوصول
اىل أكث�ر م�ن ضعف وزنه�ا الح�ايل ،وتحديدا إىل
 730كيلوغرام�ا لته�زم حام�ل اللق�ب الح�ايل.
ويف محاولته�ا لتحقي�ق هذا الرق�م تمكنت من
الوصول إىل  22ألف سعرة حرارية تتناولها يوميا

علما أنها يف بعض األيام تصل اىل  30ألف س�عرة
حرارية ،مع العلم أن معدل الكانسان العادي هو
 2000س�عرة حراري�ة ،وتتناول س�وزان فيمال
تتناول�ه الدوناتس وعجة البي�ض واللحم املقدد
والكعك بالعس�ل بكميات كب�رية لتحقق حلمها
بالدخول إىل غينيس.

الكهرباء ترصع لصـــ ًا
لقي لص مرعه بااللتماس
الكهربائ�ي عندم�ا كان يح�اول
نزع األسالك من محول للكهرباء
بغ�رض الرسق�ة يف منطق�ة
"ع�ارف واال" بإقلي�م البنج�اب
الباكستاني.
وأف�ادت األنب�اء ال�واردة من
املنطقة بأنه ت�م العثور عىل جثة
الل�ص ملقاة إىل جانب أحد أعمدة
الكهرب�اء يف اوت�م إب�الغ الرطة
التيتولتالتحقيق�اتاملبدئي�ة.

لقطة من
الزمن اجلميل

سوق الصفافري

يف السبعينيات

 21ابريل –  21مايو

الثور

تجن�ي جه�ودك املهني�ة األم�وال
واألرباح ،وس�يكون بانتظ�ارك فرحة
كبرية عىل هذا الصعيد .بانتظارك عقد
جديد أو تعاقد مع شخص يكربك ًّ
سنا
أو خربة
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 22مايو 22 -يونيو

اجلوزاء

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

تس�يطر عىل املوقف ّ
وتتخذ القرار
ّ
واملس�تقل ع�ن أي ضغ�وط،
الحكي�م
معتم�دا ً نظام�ا ً خاص�ا ً ب�ك ومتابع�ا ً
جهودا ً تراها مناسبة

تستقطب بعض العروض والفرص
املالية يف هذا اليوم االيجابي واملناس�ب
لبح�ث ال�روط ولتحس�ن الوض�ع
الح�ايل عاطفي�اًّ :
إن هذا الي�وم موافق
ج ّدا ً لتداول بعض األحاديث البناءة

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

تالقي نتائج جهود س�ابقة .حاول
ان تبتع�د ع�ن األض�واء وحاف�ظ عىل
ارسارك( عاطفياً :مغامراتك العاطفية
الفاشلة تنعكس سل ًبا عىل محيطك.

تخ�وض تح�ارب جدي�دة ومليئة
بالحماس�ة عاطفي�اً :التنس�يق م�ع
الريك ّ
يوفر عليك الكثري من العواقب،
ً
اذا رغبت باس�تمرار العالقة صحيا :ال
تعتمد عىل الوجبات الرسيعة

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

القو�س

فاوض وس�اوم بجرأة وأعد قراءة
حساباتك وتقييم األوضاع بهدف تعزيز
اس�تقرارك امل�ايل كي تخ�رج بقرارات
مهمة عاطفياً :علي�ك تبادل االحاديث
الهادئة مع الريك وطمأنة هواجسه

 21يناير –  19فرباير

العذراء

العقرب

 23دي�سمرب20 -يناير

اجلدي

ي�راودك اهتم�ام أو انش�غال
باآلخري�ن ،فحاذر اإلهم�ال والفتور يف
العالقات .يوم مناس�ب لتطوير جميع
انواع العالقات الخاصة والعامة

 20فرباير –  21مار�س

الدلو

حوت

خفف التوتر وابتعد عن مواجهات
قد يثريها الحس�د .تواض�ع حتى تبعد
عنك االع�داء وال ّ
تبن حظ�ك لآلخرين
عاطفي�اً :ربم�ا ينزع�ج الري�ك من
انشغالك عنه ألسباب مهنية

االبتعاد عن املجازف�ة غري املجدية
مه�م للغاي�ة ،وه�و الطري�ق االفضل
للتق�دم عاطفياً :املعامل�ة مع الريك
تظه�ر الكث�ري م�ن العواط�ف ،وتعزز
التعاون املثمر بينكما

يف مثل هذا اليو م
12
كانون االول
 -1924مل�ك العراق فيصل األول
يص�ادق ع�ىل املعاه�دة العراقي�ة /
الربيطانية.
 -1925رض�ا بهل�وي يطي�ح
بالشاه أحمد مرزا القاجاري وينهي
حكم "القاجاري�ون" لإلمرباطورية
الفارسية وينصب نفسه شاهاً.
 -1946جامع�ة ال�دول العربية
تص�در الق�رار  142الراف�ض لقرار
تقسيم فلسطن.
 -1963اإلع�الن ع�ن اس�تقالل
كينيا.
 -1967جمهوري�ة اليم�ن
الديمقراطية الشعبية تصبح عضوا ً
يف جامعة الدول العربية.
 -1979جمهورية روديسيا تغري
اسمها إىل زيمبابوي.
 -1983متطرفون يفجرون ست
عب�وات ناس�فة يف الكوي�ت وفش�ل
تفجري س�ابعة بعد إبطال مفعولها،
وق�د وقعت االنفجارات يف الس�فارة
األمريكية والس�فارة الفرنس�ية ويف
مط�ار الكوي�ت ال�دويل ،وانفجاران
بالقرب من س�كن فني�ن أمريكين

كشفت دراسة حديثة أن الهواتف الذكية تفسد الحياة
األرسية ل� %44من املواطنن الس�عودين .وأجرى فريق
عمل حملة طالب املاجستري يف جامعة امللك سعود دراسة
عىل عينة عش�وائية من الريحة املس�تهدفة للدراس�ة،
ش�ارك فيها  400شخص يمثلون  %70من الذكور مقابل
 %30من اإلناث ،ومتوسط أعمارهم بن ( )40-20عاما.
وأظهرت الدراسة أن  %79من املشاركن يعرتفون باآلثار
الس�لبية املرتتبة عىل االس�تخدام املفرط للهواتف الذكية
داخل املنزل .وأش�ارت الدراسة إىل أن  %21من املستطلعة
آراؤهم يقضون أكثر من ست ساعات يوميا يف استخدام
الهات�ف الذك�ي ،بينم�ا  %27يقض�ون من أربع إىل س�ت
س�اعات ،و %32يقضون من س�اعتن إىل أربع ساعات،
و %21يقضون أقل من ساعتن يوميا يف استخدام الهاتف
الذكي .وأوضح املنس�ق اإلعالمي للحمل�ة ،أن التوجه إىل
هذه املشكلة يأتي يف الوقت الذي تواجه فيه األرسة ثورة
معلوماتي�ة تقنية ربما تجعلها تصطدم بواقعها وتعاني

أمام مقوماتها وأسبابها .وتابع أن الهواتف الذكية باتت
مدع�اة للهروب من التعامل املب�ارش ،والقيام بالواجبات
املنزلي�ة والتح�اور ب�ن أف�راد األرسة وإقام�ة العالقات
االجتماعي�ة ،وله�ذا األم�ر كان عنوان الحمل�ة مخاطبا
بشكل مبارش ،وهو" :عفوا ..أرستي أوال".

أنجبت يف حديقة للحيوانات !!
هرع موظفو حديق�ة للحيوانات
بمدينة نيويورك األمريكية الستخدام
خربته�م باالس�عافات األولي�ة ،لكن
ه�ذه املرة ملس�اعدة ام�رأة عرينية
جاءها املخ�اض يف الحديق�ة .وقالت
املنس�قة التعليمي�ة يف الحديقة ،ليس
سش�ميدت ،إنها كانت تعطي درس�ا ً
عن ّ
الرنة لألطفال وأهاليهم يف حديقة
روزاموند جيفورد بسرياكيوز ،عندما

رئيسة األرجنتني
ترقص وتقرع الطبل
ملناس�بة الي�وم العامل�ي
للديمقراطية وحقوق اإلنس�ان
ش�اركت رئيس�ة األرجنت�ن
كريستينا فرنانديز دي كريشنر
باالحتف�االت الت�ي ج�رت يف
ق�ر الرئاس�ة يف بوين�س
ايرس .وجاءت إطاللة الرئيسة
مميزة ،فلم تكتف بالجلوس إىل
جانب الحضور ،لكنها شاركت
يف الرق�ص وأيضا يف العزف عىل
الطبول ،وبدا عليها االنس�جام
إىل أقىص الحدود.

لون مع

يف منطق�ة البدع ومنطقة الش�عيبة
الصناعية ،وانفجار يف مركز مراقبة
التحك�م التابع�ة ل�وزارة الكهرب�اء
وامل�اء ،وأدت االنفج�ارات إىل مقت�ل
أربعة أش�خاص وج�رح  62آخرين،
وقد تبنت منظمة الجهاد اإلس�المي
مس�ؤوليتها عن هذه االنفجارات.
 -1984معاوية ولد سيدي أحمد
الطاي�ع يق�وم بانقالب عس�كري يف
موريتاني�ا يطي�ح بالرئي�س محمد
خونه ولد هيداله ويتوىل الحكم ً
خلفا
له.
 -1990ب�دأ إرس�ال القن�اة
الفضائي�ة املرية ،وه�ي أول قناة
رسمية فضائية يف مر.
 -2005اغتيال الصحايف والنائب
اللبنان�ي ج�ربان توين�ي يف تفج�ري
سيارته.
الحكوم�ة اللبناني�ة تطل�ب من
مجل�س األم�ن إنش�اء محكمة ذات
طاب�ع دويل ملحاكم�ة املش�تبه بهم
باغتيال الرئيس رفيق الحريري عىل
أن تش�مل كل الجرائم من�ذ محاولة
اغتيال مروان حمادة.

اهلواتف الذكية تسبب املشكالت

ال�سرطان

تكتش�ف خلفي�ات الني�ات املبيّتة
الت�ي يس�عى أصحابه�ا لالنقض�اض
عليك وتجريدك من صالحياتك الواسعة
عاطفياً :أحس�ن توظيف حيويتك فلن
تهدأ وترية عواطفك

امليزان

وأوضح�ت الرط�ة بأنه قد
عثرت عىل حقيبة بداخلها معدات
كهربائية بجانب جثة اللص الذي
كان يحول فصل التيار الكهربائي
ع�ن املح�ول الرئي�س للضاحي�ة
تمهيدا ً لرسقته.
وكش�فت التحقيق�ات أن
الل�ص ليس م�ن العاملن بركة
الكهرب�اء وكان يح�اول رسق�ة
املح�ول إال أن�ه بس�بب خطأ فني
لقي حتفه صعقا ً بالكهرباء.

 22يونيو 23 -يوليو
ّ
تش�نجا ً أو نقاش�ات حامية
حاذر
مع املس�ؤولن يف العم�ل .إخرت الحوار
اللبق إليجاد الحلول وال تقدم عىل وعود
لس�ت قادرا ً عىل اإليفاء به�ا عاطفياً:
إياك واملراوغة مع الريك

االأ�سد

متاهة

حرك عود الثقاب
لتحصل عىل الناتج

تلقت اتصاالً بش�أن امرأة تلد عىل بعد
 457مرتا ً بالقرب من موضع الدببة.
وتعاون موظفو الحديقة ملساعدة
امل�رأة البالغة م�ن العم�ر  21عاما ً يف
عملي�ة الوالدة ،لتنقل بعدها بس�يارة
لالس�عاف إىل املستش�فى .وقال مدير
الحديقة تيد فوكس ،إن الحديقة تنوي
إرسال هدية للطفلة ،وأضاف بالتأكيد
ستكون متعلقة بالحيوانات.

كلامت متقاطعة

افقي
 - 1مدينة روس�ية تعرضت لكارثة نووية  oحيوان صغري يتحمل العطش
أكثر من الجمل
 - 2له عالقة برأس الدولة  oمكان ذو سقف خفيف التقاء الشمس
 - 3دول�ة يف وس�ط آس�يا فيها أط�ول س�د يف العالم وأكثر م�ن  %80من
سكانها مسلمون
 - 4اختالط األمر يف موضزع ما
 - 5خصل�ة حس�نة  oتوج�د ع�ادة يف بن�اء الجام�ع والجامع�ة وأحيانا
الربملان
 - 6توقف يف امليناء  oمادة تدخل يف بياض األبنية
 -7تجدها يف البحر وقد تحتوي عىل ما يتخذ كمجوهرات
 -8ارتفاع يف جانب الطريق  oغشيم  oعبودية
 - 9ذو مكانة خاصة وذات احرتام  oمتشابهان -10مكان مفتوح يحوي
حياة برية  oقرص للمعلومات

عمودي

 - 1عسكري يف سلك تنظيم حركة السيارات يف املدينة
 -2ش�خصية نس�ائية إجرامي�ة يف الس�ينما املري�ة  oياس�ن  oمن
الخروف
 - 3مدينة من مدينتن يابانيتن القت عليها أمريكا قنبلة نووية
 - 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما  oبداية ضوء النهار
 -5كتاب صغري (مبعثرة)  oكثري  oخاص بي
 -6ما يتسابق عليه العاملون يف صناعة اإلعالم
 -7معاتبة  oاقعد
 -8حاس�ة م�ن الح�واس غ�ري العادي�ة يف معرف�ة م�ا خلف األش�ياء
الظاهرة
 -9للسؤال  oمسحوق متفجر استخدمه يف األصل الصينيون
 -10ذات حركة خفيفة وجمال  oفعل بمعنى تجعله قويا
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العراقـي
مديــر التحريــر

المستشار العام
مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

واثتتتتتتق صتتتتادق

األخيــــرة
العدد (  ) 401االربعاء  12كانون االول 2012

صحيفةيومية سياسية مستقلة

يعثر عىل زوجة بعد أن رفضته
الرياض /وكاالت

انشغاالت

 69فتتتتتتاة

سياسة اجلدران

تمكن شاب سعودي من الزواج بعد أن رفضته  69فتاة كان قد تقدم للزواج
منهن ،وذلك بسبب آثار حريق تغطي أجزاء كبرية من جسده.
وأوضح الش�اب عب�د الله الع�ودة خالل االحتف�ال باليوم العامل�ي للمعوق
بالدم�ام أول من أمس أن آثار حريق تعرض له يف صغره تس�ببت يف تش�وهات
عى جسده ،ما أدى إىل رفض كثريات له بلغ عددهن  69فتاة ،مضيفا أن زوجته
الحالية قبلت بالزواج منه بعدما تقدم لها.

* حاتم حسن

مضيفتتو طيتتران يضتتربتتون
عن االبتستام!

هونغ كونغ /أ .ف .ب
هدد مضيفو الطريان لدى رشكة
«كاث�اي باس�يفيك» يف هون�غ كونغ
باالمتن�اع ع�ن تقدي�م املرشوب�ات
الكحولي�ة وعن االبتس�ام إىل الركاب،
بع�د التصوي�ت ع�ى مب�دأ إرضاب
انتقائي خالل فرتة عيد امليالد يف إطار
نزاع ح�ول األجور ،حس�ب ما أفادت
به النقابات.وأك�دت نقابة املضيفني
واملضيف�ات يف رشك�ة «كاث�اي
باسيفيك» أنها س�تكون «انتقائية يف
خدمتها».وأوضح األمني العام للنقابة
تس�انغ كوك-فون�غ أن املضيف�ني
س�يتخذون إجراءات «ق�د تكون عدم
االبتسام إىل الركاب وعدم تقديم أنواع
معينة من املرشوبات مثل الكحول أو
تعليق توزيع الوجبات» ،مشريا إىل أن
تفاصي�ل التح�رك ورزنامة اإلرضاب
س�تقرر الحقا.ويطال�ب املضيف�ون
بزي�ادة أجوره�م بنس�بة  ،%5أم�ا

الرشك�ة فتق�رتح يف املقاب�ل زي�ادة
قدرها  %2خالل عام .2013وستطبق
النقاب�ة التي تضم س�تة آالف عضو،
تهديداتها يف حال رفضت اإلدارة إعادة
فت�ح املفاوضات .يف املقابل تش�رتط
اإلدارة أن تس�حب النقاب�ة تهديده�ا
باإلرضاب قبل التفاوض.

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

شكر وتقدير

اليس�عني وان�ا افوز بثق�ة الصناعي�ني العراقيني اال ان اس�جل ش�كري
وتقديري للصناعيني العراقيني كافة يف بغداد واملحافظات العزيزة للثقة التي
حملون�ي اياها راجيا من الل�ه العزيز الكريم ان يمكنن�ي ان اخدم الصناعة
والصناعيني لخدمة عراقنا الحبيب والله املوفق .
املهندس
حسني عيل امحد زنكنة

الكتابة باالزميل

تعزية

أتق�دم باس�مي و العامل�ني يف جري�دة «املس�تقبل العراقي» ووكال�ة «أنباء
املستقبل» بأحر التعازي واملواساة إىل الدكتور فرحان الربيعي أخصائي الجراحية
يف مستش�فى اإلم�ام عي (عليه الس�الم) لوفاة املغفور له «والده» س�ائال العي
القدير أن يلهمه وذويه الصرب والسلوان وان يسكن الفقيد فسيح جناته ويشمله
بواسع رحمته« ..إنا لله وإنا إليه راجعون»
عيل الدراجي

رئيس جملس اإلدارة

استطالع :طبيب من بني كل 4
يستخدم التواصل االجتامعي

ملتقى الشعر العريب
يف بغداد
• ل�م يكن يوم االثنني الذي صادف (10كان�ون األول) يوما عاديا يف
حياة الش�عراء العرب الذين لبوا دعوة بغ�داد ليقدموا قصائدهم مغلّفة
بال�ود واالنتماء لهذه املدينة العربية الباس�لة الت�ي قاومت االحتالالت
واإلرهابات والس�خافات؛ وبقيت طائر عنقاء ال تصلح هذه الصفة إال
لها ..ولوحدها (وهذه تزكية ش�عرية وليس�ت تزكية سياس�ية لكي ال
يتهمني احد بأنني من االقالم التي اشرتاها الفساد العام).
• ش�عراء من مرص واملغرب وس�وريا وعمان والسودان والسعودية
ومن لندن واس�رتاليا واالمارات وبلدان اخ�رى عربية وأجنبية؛ ويف لقاء
حميم ش�هده امل�رح الوطني بجمه�ور نوعي (وكان م�ن املمكن ان
يص�ار اىل املعتاد :حرش املوظفني لالدع�اء بان الجمهور قد مأل القاعة)
لكنهم محبو الش�عر هذه املرة ..تناثروا عى املقاعد الزرقاء واس�تمعوا
بش�غف وتفاعل ملا انش�د عى أس�ماعهم؛ ومن املؤلم حقا ان الش�عراء
العرب قرأوا قصائدهم لبغداد خصيصا؛ وكان هناك ش�عراء(عراقيون)
يف الوقت نفسه يدعون ملقاطعة قصائدهم ومقاطعة امللتقى؟!!
• مفاجأة االفتتاح كان الشاعر السعودي الذي قرأ واحدة من أجمل
القصائ�د التي كتب�ت لبغداد يف الفرتة األخرية؛ وكن�ت أتمنى عى بعض
ش�عرائنا (التقليديني) لو انه�م عاينوا تجربتهم بما اس�تمعوا اليه من
صور وتراكيب وتجديد لغوي واس�تثمار للمفردات املستجدة عى اللغة؛
فالش�عر تراكم معريف قب�ل ان يكون تراكما (اثري�ا) تحكمه التفاعيل؛
خصوصا وان بعض الش�عراء قد حفظنا حتى درجات صوتهم وال أقول
مالمحهم فقط!!
..واذك�ر هن�ا ان الش�اعر الرائ�د للقصي�دة العربي�ة الحديث�ة بلند
الحيدري؛ قد نرش مرة بيانا ش�عريا صادرا ع�ن قناعته؛ معلنا فيه عن
تقاع�ده من الش�عر؛ ويومها صار بيان�ه مادة دس�مة للصحافة التي
وجدت فيه ما يستحق املناقشة :هل يمكن ان يتقاعد الشاعر؟
بلن�د اجاب يف بيانه ب�(نعم) عى الش�اعر ان يتقاعد حني ال يجد ما
يقوله.
• أعود للملتقى الذي ّ
وقع عى مقاطعته ثمانون ش�اعرا اغلبهم من
خ�ارج املنطقة الجغرافية مل�كان إقامته؛ وهي آخر مس�تجدات الربيع
الثق�ايف العراقي؛ ألن ال احد قد فعلها قبلنا؛ أن يقول –مثال– ش�اعر ما
يس�كن الجبايش :أنا س�أقاطع املؤتمر املقام يف موزمبيق –مثال مثال –
والس�بب هو عدم دعوت�ي له؟!!  ..طيب ؛ اذا انت ل�م تدع له أصال فأين
هي حكمة مقاطعتك له؟!!
اذا فعله�ا ادب�اء بغداد..أدب�اء املحافظات..ممك�ن؛ ويس�تحق ان
يناقش موقفهم ال�ذي أجده حقا طبيعيا لهم (جا هي غري ديمقراطية
لو ولية غمان) لكن ان يوقع عى بيان املقاطعة وعدم الحضور واحد يف
كندا أو اسرتاليا و(امللتقى يف املرح الوطني) وسط بغداد ؛ أجد يف األمر
رسيالية غريبة حتى عى دايل.
• امللتق�ى س�يختتم أعمال�ه الي�وم؛ وقد أس�عدنا الضي�وف العرب
بحضوره�م الباهر؛ وبعد ان نودعه�م ..اتمنى عى املقاطعني الجلوس
اىل طاولة حوار مفتوحة مع جهة التنظيم ووضع النقاط عى الحروف؛
فهم اوال وأخريا ليس�وا ضد العراق وال ضد حضوره العربي يف امللتقيات
او حضور العرب يف ملتقياته ؛ وال بد ان يكون لديهم ما يس�تحق األخذ
به؛ مثلما ال بد وان تكون لدى املنظمني أسباب يجب االستماع إليها.
• ولنتذك�ر جميع�ا :إنها بغداد التي لم يرتبط اس�مها حتى باس�م
الوايل العبايس الذي بناها.

العراقـي

ما الذي يتبقى يف جعبة الس�يايس الطائفي إن أس�قطت الجدران
الكونكريتي�ة م�ن الش�وارع واالحي�اء وأزيل�ت؟؟ ما الخط�اب الذي
س�يتوجه به إىل الناس؟؟ فلس�فة جديدة يف بناء االقتصاد؟ يف صياغة
املجتم�ع؟ يف مي�دان املال واألخ�الق واإلعم�ار؟؟ يف فهم باه�ر للدين
يس�تقطب كل البرشي�ة؟؟ الطائفي كائ�ن مدقع يف الوع�ي والثقافة
واالف�ق .....وال يع�رف ش�يئا من الحي�اة ,ومن الدين غ�ري ما رضعه
وتلقنه وورثه وما تقولب علي�ه ...ويضيع ويتخبط بال النري ..ويغدو
أكثر بؤسا يف ميادين املعرفة وآفاق الحياة ...إال أن السيد صالح املطلك
يطالعن�ا مرة اخرى ليوحي لنا ان هناك حكومة يمكن ان تصدر قرارا
برف�ع جدران الكونكري�ت وتنفذه مع قرار إزال�ة التجاوز عى أمالك
الدولة ..وهذا اصعب من س�ابقه ..ويعني تجريد الس�يايس الطائفي
م�ن أدات�ه الوحيدة للحكم ومن س�الحه الوحيد لحماية عرش�ه ومن
كلم�ة رسه الوحيدة الس�تقطاب وتحش�يد البس�طاء حوله.ثم ...ان
ال�ر االعظم مل�ا بع�د االحتالل يكم�ن تح�ت ج�دران الكونكريت...
وس�يأتي اليوم الذي يستفيق فيه العراقيون والعالم عى عمق واتساع
وخط�ورة م�ا تنطوي عليه ه�ذه الجدران وما أخذت�ه من مجهودات
يف دراس�ته وتوقيت�ه ويف مفعوالته.يع�رف علماء االجتم�اع أن البرش
يعيش�ون ويدومون بالتنوع واالخت�الف ...والقرآن الكريم مع االديان
الس�ماوية يس�مي هذا األمر ..وان البيت الواحد ذاته س�يفقد سويته
ان ل�م تتباين وجهات نظ�ر افراده ولم تختل�ف ...حتى الحظت تلك
املدرسة النفسية ان العائلة التي طال هدوؤها ورتابة حياتها فعمدت
إلزعاج طفلها املدلل وحتى إيذائه بدون وعي منها لتنش�غل به وتقلق
عليه ...وهذا ما يحدث للمجتمعات ...حيث تعثر دائما عى ما يميزها
وم�ا يجعلها مختلفة فيما بينه�ا ....وبهذا تواص�ل حياتها وتلهو...
وإنه�ا تغدو صدام�ات ونزاعات وغزوات وحروب ب�ني املتخلفني ...يف
ح�ني تتحول اىل مباريات وس�باقات وتنافس�ات إبداعية بني الواعني
األكث�ر إدراكا وفهم�ا للحي�اة ...وه�ذه تمايزات ملحوظ�ة بني مدن
انكليزي�ة وفرنس�ية وأوربي�ة وتتفاخر فيم�ا بينها وتلك ه�ي الحالة
الطبيعية والصحية املحفزة للتباري والتطور ،وال يجد علم االجتماع يف
اختالف الطوائف اإلسالمية ما يضري املجتمع ,وما يخرج عن السوية
..فقدر م�ن التباين واالختالف من رضورات إث�راء الحياة وإخصابها
وتخليصها من الرتابة وامللل.وكما كل يشء يف الحياة يمكن النظر اليه
حس�ب النيات والثقافات واملنافع ف�ان االختالف املذهبي قد أزيح عن
موقع�ه اىل خارجه ..وجرت تغذيته بعنارص ليس�ت منه ..وتم إيقاظ
الجانب العدواني من النفس اإلنس�انية والذي ما زال نش�طا يف البرش
البس�طاء ومحدودي التجربة واألفق ..والحث عى التعصب اس�تغالال
للت�وق املريض للهوي�ة واالنتم�اء والنفع ,وصوال لطاع�ون الطائفية
.....ويبدو ان الس�يد املطلك اذ يقرر رفع الجدران من الش�وارع واملدن
ينىس األوامر والدعوات والوعود الس�ابقة برفعها الوش�يك ...ولكنها
تضاعف�ت ...والعراقي عى يقني أن إزالتها تعني كش�ف رس االحتالل
ورس املنطقة ومستقبلها بعد جولة من الرعب.

شترطتة «متن الكتتارتون» لستد النقتص!!
لندنUPI /
تخط�ط مقاطع�ة بريطاني�ة لن�رش صور
بالحجم الطبيع�ي لرجال رشطة بالزي
الرس�مي ،يف اط�ار خط�وة
ته�دف إىل تعويض النقص يف
صفوفهم.وقال�ت صحيفة
«دي�ي مي����رور» أول
م�ن أم�س ،إن رشط�ة
يوركش�اير الجنوبي�ة
تعت�زم ن�رش 280
صورة بالحجم الطبيعي
م�ن رج�ال «الرشط�ة
الكرتوني�ة» يف جمي�ع أنح�اء
املقاطع�ة ،بما يف ذل�ك مدينة
شيفيلد.وأش�ارت إىل أن ص�ور
«الرشط�ة الكرتوني�ة» كلّف�ت قوة
الرشطة بمقاطعة يوركش�اير الجنوبية 7000

بغداد /وكاالت
* جواد الحطاب
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أظه�ر اس�تطالع جديد أن طبيب�ا من ب�ني كل أربعة
أطب�اء يس�تخدم ش�بكة التواص�ل االجتماع�ي أكثر من
م�رة يوميا للبحث ع�ن املعلومات واالكتش�افات الطبية
الجديدة ،يف الوقت الذي اعرتف فيه نحو  %14عن سعيهم
من خالل وس�ائل اإلعالم االجتماعية إىل املعلومات الحديثة
كل يوم.كان االس�تطالع قد أج�ري عى أكثر من  485طبيبا
من أطب�اء األورام والرعاية الصحي�ة األولية ،حيث وجد أن
 % 61ممن شملهم االستطالع سعوا للحصول عى املعلومات
الطبية الحديثة عن شبكات التواصل االجتماعي والتي توفر
لهم نحو  % 46م�ن املعلومات التي هم بحاجة إليها.وقد أكد
أكث�ر من نص�ف األطباء الذين اس�تخدموا ش�بكات التواصل
االجتماعي عى تفضيلهم موقع «تويرت» للتواصل االجتماعي عن
غريه من مواقع التواصل االجتماعي األخرى.

جنيه إس�رتليني ،وبمعدل  25جنيه�ا ً للصورة
الواحدة.وأضاف�ت الصحيف�ة أن ق�ادة رشطة
املقاطع�ة الربيطاني�ة أمروا بإع�داد «الرشطة
الكرتونية» جراء النقص الذي عانوا منه بفعل
التخفيضات الت�ي أدخلتها الحكومة االئتالفية
الربيطاني�ة ع�ى ميزانيته�ا ،وأجربته�م ع�ى

تخفيض عدد رجال الرشطة من  3289رشطيا ً

إىل أقل م�ن  2900رشطي.وقالت إن «الرشطة
الكرتوني�ة» ستس�تخدم لردع اللص�وص ،بعد
أن أثبت�ت نجاحها يف بعض املناطق وس�اهمت
بتخفيض معدالت الجريمة فيها بنس�بة تصل
إىل .%50

رفعت األثقال فرفض خطبتها !

هتتل يتتقتبتل جمتمتعتنتا املتترأة الريتاضيتة ؟!
وت�روي م�روة حات�م قصتها م�ع هذه
الرياض�ة بالق�ول «وقعت يف الح�ب مرّة مع
ش�اب خفق قلبي ل�ه ،وبالفعل بدأت عالقتنا
با لتط�و ر ،

بغداد /المستقبل العراقي
يمك�ن تصني�ف املجتم�ع العراق�ي بأنه
خجول نسبيا يف تقبل املرأة الرياضية ،ففيما
ي�رى البع�ض أن املرأة ق�د تفق�د أنوثتها إذا
كان�ت رياضي�ة ،يتحفظ البع�ض اآلخر عى
ممارس�ة الفتي�ات للرياض�ة تبع�ا لألعراف
والتقالي�د ،لكن آخرين ال يلتفتون إىل كل هذا
إذا ما تعلق األمر بقوام املرأة ورشاقتها.
وتقول سلمى محسن  31عاماً« ،أمارس
الرياضة بانتظام؛ إذ أقوم بالجري والحركات
الهوائيّة ورياضات أخرى ،وبالنسبة يل يجب
عى املرأة أن تحصل عى القوام املمشوق».
وتضي�ف «أتب�ع برنامج�ا ً منتظما ً لش�د
عضالت جس�دي بالكامل ،فمن غري الجميل
وج�ود تره�الت يف جس�د امل�رأة ،وخصوصا ً
يف بع�ض املناط�ق التي ق�د تتأث�ر باإلنجاب
وتق�دم الس�ن وم�ا إىل ذل�ك؛ ونتيج�ة لذل�ك
ّ
فحتى بعض
أتع�رّض النتق�ادات من ح�ويل،
صديقات�ي يعتقدن ّ
أنه من الخطأ ممارس�ة
حم�ل األوزان كجزء م�ن الربنامج الريايض،
ويزعمن ّ
أن هذه التمارين من شأنها إبعادي
عن أنوثتي».
وتعد رياضة رف�ع األوزان من الرياضات
الذكوري�ة ألنه�ا تعتم�د ع�ى ق�وة الجس�د
والعضالت ،مما يفقد املرأة نعومتها وأنوثتها
 ،بحسب رأي البعض.

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

ّ
واتفقن�ا ع�ى الخطبة ،ومن
ث ّم الزواج ،ولكن الصاعقة كانت عندما عرف
ممارس�تي لحمل األوزان؛ حي�ث بدأ ينظر يل
نظرة باهت�ة ،ومن ثم بدأت عالقتنا بالفتور،
ّ
وكأني فقدت أنوثتي بالنس�بة له؛
وش�عرت
ّ
فل�م يغازلني كما كنا يف الس�ابق ،ومع مرور
الوق�ت ،آل�ت عالقتنا للفش�ل ،وللعل�م ّ
فإني
كنت ذات قوام رش�يق ،ولك�ن هناك ما يبدو
كامل�رض لدى الجنس اآلخر عند معرفتهم أن

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

لالشتراك
واإلعتالن

07901463050
07709670606

الفتاة تمارس رف�ع األثقال».ويقول الطرف
اآلخر «م�ع أني كنت أراها فت�اة أحالمي ،إال
ّ
ح�ل ب�ي عندما علم�ت ّ
أنها
أن�ي ال أعل�م ما
ترف�ع األثق�ال ،ورغ�م جمالها ورش�اقتها،
ّ
تغ�ريت نظرتي
لم أع�رف كيف
لها ،وتالش�ت أنوثتها يف عيني،
ومن ثم ب�دأ أصحابي بإقناعي
ّ
أن ممارس�ة تل�ك الرياض�ة
للفتي�ات م�ن ش�أنها إخف�اء
املالمح األنثوية ،وجعلها عنيفة
معي ومع أطفالنا يف املس�تقبل،
ونصحون�ي بالبحث عن عروس
أخرى».
ويرى الخرباء الرياضيون أنه
ال مان�ع للم�رأة أن تق�وم ببعض
التماري�ن الت�ي تتطلّ�ب حم�ل
أوزان؛ وذل�ك للحصول عى جس�د
م�رن وصح�ي ،وعليها ممارس�ة
الرياضة بش�كل دائم للحفاظ عى
قوام مثايل ،حتى عند التقدم يف العمر؛ فحمل
األثقال من أنواع الرياضة التي تجعل النساء
يحافظن عى قوام مش�دود وجس�د صحي،
لكن ما يحذر منه هو اإلفراط يف تلك التمارين
وحمل أوزان هائلة؛ مم�ا يعمل عى تضخيم
جس�د امل�رأة بش�كل يبعده�ا ع�ن الجمال،
ومن املمكن أن يقود ذلك إىل مش�اكل صحيّة
وجسديّة تكون املرأة بغنى عنها.
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