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قريبًا جدًا يف 

يف أعدادنا املقبلة
نائب يف جلنة النزاهة: إستحدثوا ألخي 

مديرية يف قضاء الزبري وعينوه مديرًا 
عامًا.. واال سأبتزكم إعالميًا !!

الموساد: الدوحة أكدت عزم الخليج إقامة عالقات أكثر اتساعًا مع إسرائيل !!
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البرصة واملوصل واألنبار.. منافذ انتخابية ألجندات اجلوار واملرتشني !!
»منظمة مجتمع مدني«.. أين أنت من الخاشقجي ؟!! »المعمم« حسين االسدي: المرجعية الدينية كـ

           المستقبل العراقي/ خاص

مطلع�ة  سياس�ية  مص�ادر  قال�ت 
إن تصريح�ات رئي�س ال�وزراء ن�وري 
المالك�ي وموقف�ه م�ن بيانات الس�يد 
مقتدى الصدر س�يفجر حرباً تتمثل في 
المباشرة بكش�ف الوثائق التي تمتلكها 
أطراف الصراع والمتمثلة بدولة القانون 

والتيار الصدري.
وأكدت المصادر التي رفضت اإلفصاح 
عن هويتها، ل�”المستقبل العراقي”، أن 

“الكرد سيدخلون على خط هذه الحرب 
والتي تس�مى حرب الوثائق، مس�تغلين 
الفرص�ة لتأجي�ج الموق�ف ض�د دولة 
القان�ون والمالك�ي”، مبين�ة أن “ه�ذه 
الكتل ستباش�ر بعملية “التسقيط” في 
م�ا بينها عبر نش�ر وثائق فس�اد مالي 
وإداري وتس�ريبها إلى وس�ائل اإلعالم 

لغرض عرضها على الرأي العام”. 
وأوضحت أن “هذه الحملة ستبدأ على 
مس�توى متقدم من الم�الكات اإلدارية 
لهذه الكت�ل، وربما س�تصل األمور إلى 

عمليات تصفية واس�تهدافات جس�دية 
م�ع اقت�راب موع�د انتخاب�ات مجلس 
البرلماني�ة  واالنتخاب�ات  المحافظ�ات 

المقبلة”. 
ومحافظت�ي  بغ�داد  أن  إل�ى  يش�ار 
البص�رة والنج�ف األش�رف قد ش�هدتا 
تظاهرات واسعة ألتباع التيار الصدري، 
رددوا خاللها شعارات مناهضة لرئيس 
ال�وزراء نوري المالك�ي ودولة القانون 
مطالبين بتقديم اعتذار رسمي والعدول 

عن التصريحات.
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االنقالبات 
العسكرية 
يف املنطقة 

العربية

رئيس 
الفــقــراء 

حيكم 
األورغواي

أكـراد يرفضـون: سننـدم عىل االنفصـال.. ولـن حتمينـا أمريكـا كام حتمي »إرسائيـل«  !!
تطبيقـات تشـومسكـي يف اإلعـالم عىل الشعـب العـراقي

الثقافة تدعـو املشمولني باملكافآت للحصـول عىل البطـاقة الذكيـة

أبو ريشة والنجيفي والعيساوي يشكلون  حتالف »متـحـدون«
حتذير من عمالت مزيفة يف املركزي.. وأصابع االهتام تشري إىل موظفني !!
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       المستقبل العراقي/ خاص

كش�ف مصدر في مجلس النواب عن أن تح�ركات ل�”لوبي 
كويت�ي” يمتلك تأثي�را كبيرا داخ�ل أروقة السياس�ة وصناعة 
الق�رار في الع�راق، الفتاً إل�ى أن بعض الساس�ة أدمنوا عملية 
“االرتش�اء” م�ن ال�دول المج�اورة ودول المحي�ط اإلقليمي.  
وأك�د المصدر، الذي رفض الكش�ف عن هويته، ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” أن “هؤالء السياس�يين مازالوا يمارس�ون عمليات 
“بي�ع المواق�ف” لهذه ال�دول، خاص�ة الكويت”، مبين�اً “أنهم 
نفس�هم الذين يس�رقون أموال الع�راق في وض�ح النهار عبر 
عق�ود ومش�اريع بط�رق غي�ر قانونية وال ش�رعية يش�وبها 
الفس�اد المال�ي واإلداري”، عل�ى حدِّ زعمه. وق�ال المصدر إن 
“هؤالء الساسة المرتشين يحاولون تنفيذ أجندات دول الجوار 

وال�دول المحيط�ة ف�ي الع�راق من خ�الل تبري�ر مصالح هذه 
ال�دول عبر مس�ؤولين عراقيين يتبوأون مناص�ب متنوعة في 
الدولة ويخضعون لس�لطتهم”، مش�دداً على أن األمور وصلت 
إل�ى التهديد باإلقالة من المنص�ب في حالة عدم تمرير مصالح 

وأجندات دول الجوار. 
وأش�ار المصدر إلى أن دول المحيط اإلقليمي تسعى للتأثير 
في الخارطة االنتخابية خاصة في المدن المتاخمة لحدود هذه 
الدول مث�ل البصرة واالنب�ار والموصل”، منوه�اً بأن “خططا 
جديدة تس�عى من خاللها هذه ال�دول للنفوذ الفعل�ي والتأثير 
ف�ي مجالس االنتخاب�ات المحلي�ة المقبلة عبر تبن�ي عمليات 
الدع�م المالي واإلعالم�ي للحمالت االنتخابي�ة لبعض القوائم 
التي تس�عى هذه الدول لضمان نجاحها في االنتخابات من اجل 

تمرير أجندات داخل مؤسسات الدولة”.

تل أبيب »توعدت« بغداد الستضافتها الفعالية

قيادات عربية وكردية رضخت لـ»إرسائيل« وقاطعت مؤمتر األرسى الفلسطينيني !!

»حصة« كردستان و »فائض النفط« هيددان موازنة 2013  !!

        عمان/ المستقبل العراقي

أعربت جهات إس�رائيلية عن امتعاضها 
الش�ديد م�ن اس�تضافة الع�راق لمؤتم�ر 
الس�جون  ف�ي  والمعتقلي�ن  األس�رى 
اإلس�رائيلية م�ن الفلس�طينيين والع�رب، 
مه�ددة باتخ�اذ “إج�راءات قاس�ية” ض�د 
بغ�داد. وكش�فت مص�ادر مطلع�ة في تل 
أبي�ب أن قيادات عربية وكردي�ة أٌبلغت من 
ِقب�ل إس�رائيل بع�دم رضاه�ا ع�ن انعقاد 
المؤتمر في بغ�داد، مبينة أن هذه القيادات 
استجابت لرغبة حكومة تل أبيب وقاطعت 
المؤتم�ر، فضال عن توجي�ه اللوبي العربي 
الك�ردي لمنظم�ات فلس�طينية تتخذ عدداً 
من العواص�م األوربية مق�راً لها بضرورة 

وأك�دت  المؤتم�ر.  ف�ي  المش�اركة  ع�دم 
المصادر أن ق�راءة الحكومة اإلس�رائيلية 
لهذا المؤتمر استندت إلى أساس انه توجه 

لحكوم�ة  “ش�يعي” 
امتداداً  ويمثل  بغداد، 
لع�داء إي�ران المعلن 
تجاه إس�رائيل. يذكر 
المؤتم�ر  أعم�ال  أن 
الدولي للت�ضامن مع 
األسرى والم�عتقلين 
لف���لس�طي��نيين  ا
والعرب في س�جون 
االحتالل اإلس�رائيلي 
الثالثاء  بدأت يوم  قد 
رئيس  نائب  بحضور 

ورئي�س  الخزاع�ي  خضي�ر  الجمهوري�ة 
ال�وزراء ن�وري المالك�ي ورئي�س الوزراء 
الفلس�طيني س�الم فياض واألمي�ن العام 

للجامع�ة العربي�ة نبيل العرب�ي وعدد من 
المس�ؤولين والس�فراء الع�رب واألجانب 
دولي�ة.  منظم�ات  وممثل�ي  ورؤس�اء 
وأك�د وزي�ر ش�ؤون األس�رى والمعتقلين 
الفلسطينيين عيسى قراقع أهمية المؤتمر 
الدول�ي للتضامن مع األس�رى والمعتقلين 
الفلسطينيين والعرب الذي يعقد حالياً في 
بغداد لخلق جبهة دولية لفضح االنتهاكات 

اإلسرائيلية. 
وأش�ار قراقع إل�ى أن “الق�رار الدولي 
ال�ذي طرأ عل�ى فلس�طين باعتبارها دولة 
مراق�ب غي�ر عض�و ف�ي األم�م المتح�دة 
سيمنح فلسطين وضعاً جديداً من الناحية 
القانوني�ة والسياس�ية بالتح�رك في ملف 

أسراها”.

حرب الوثائق تشتعل بني »القانون« و»األحرار«.. واألكراد عىل خط النار !!

           بغداد/ المستقبل العراقي   

اوضحت وزارة العدل تفاصيل تفجير احد المدانين 
المحكومين باالعدام  نفسه في اثناء تفتيشه من 
التابع  الرابعة  الرصافة  قبل افراد االمن في قسم 
اودع  الذي  السجن  العراقية وهو  االصالح  لدائرة 
فيه بعد تأجيل محاكمته. وقال المتحدث الرسمي 
ان  السعدي في بيان صحفي امس  للوزارة حيدر 
مواليد  من  الشمري  حميد  مجيد  احمد  “المدان 
المركزي,  الناصرية  سجن  في  والمودع   1980
4 ارهاب، وتم  المادة  محكوم باالعدام على وفق 
تأجيل محاكمته عن قضايا اخرى من قبل المحكمة 
الرصافة  سجن  في  واودع  اليها  احضر  التي 
االصالح  دائرة  عام  “مدير  ان  واضاف  الرابعة”. 
العراقية تلقى معلومات تثير الشكوك بخصوص 

المذكور من قبل جهاز مكافحة االرهاب،  المدان 
وبدوره اوعز الى دائرة الشؤون بالتحرك على وفق 
المعلومات الواردة”. واوضح السعدي ان “المدان 
قام باستعمال غاز القداحات كونه يمتلك خبرة في 
صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة ما ادى 
الى اصابته في اجزاء من جسمه من دون حدوث 
اضرار بشرية او مادية اخرى”. واكد ان “المدان 
الى المستشفى لتلقي العالج باشراف جهاز  نقل 
بالحادث،  التحقيق  يتبنى  الذي  االرهاب  مكافحة 
في  االصابات  وتركزت  الحياة  قيد  على  ومازال 
ذلك،  غضون  في  جسده”.  من  الوسطى  االجزاء 
اشار السعدي الى ان “المعلومات التي وردت من 
جهاز مكافحة االرهاب قبل وقوع الحادث جاءت 
ووقع  ذويهم  قبل  من  النزالء  زيارة  خلفية  على 

الحادث في اليوم التالي”.

حمكوم باإلعدام يفجر نفسه يف سجن التسفريات !! 
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ملاذا امتنع مكتب القائد العام عن تسليم نسخ من »العقود 
الروسيـة واالوكرانيـة«.. ومن هم الثـالثة »املبرشون برؤية 

العقود حرصًا« ؟!!

22 ملحقًا جتاريًا عراقيًا يف العالـم، 20 منهم ينتمون اىل »الدعوة«..
وبينهم متورطون بأزمة »البنك املركزي« !! 

ينعون بمزيد من الحزن وعميق األسى المرحومة بإذن الله تعالى والدتهم 
الحاج�ة زكي�ة عبد الل�ه الفالحي التي انتقل�ت إلى رحمة الله تعالى مس�اء 
االثني�ن وأقيم مجل�س العزاء على روحها الطاهرة في الفلوجة في مس�جد 

المعاضيدي وفي عمان ابتداء من يوم أمس الثالثاء ولمدة ثالثة أيام .
إنا الله وإنا إليه راجعون

نعي

بسم الله الرحمن الرحيم
إن وعــد اللـــه حـــــق 

                                                              صدق الله العظيم
ّ

عشائر البوعيسى في العراق ممثلة بـ »الشيخ خميس الخنجر 
وأشقائه الحاج احمد الخنجر والحاج جمال الخنجر«

دمشق حتذر»املسلحني«
من استعامل الكيمياوي«.. 

واجليش السوري
 »حيصن« طرق العاصمة
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           التحليل السياسي/ غانم عريبي   

ه�ذه الم�رة االول�ى التي اس�مع فيها 
تعريفا للمرجعي�ة الدينية لم يدرجه علماء 
اللغ�ة ومناطق�ة الح�رف العرب�ي وفقهاء 
االس�ام ف�ي اط�ار المت�داول م�ن تعريف 
ازاء مؤسس�ة عرفته�ا المجتمعات العربية 
التش�يع  عال�م  واالس�امية وعرف�ت ف�ي 
وعرفت نفس�ها للن�اس على لس�ان االئمة 
)عليهم الس�ام( انه�ا الحاضن�ة والتعبير 
والهوية والركي�زة والجهة والخط والحوزة 
وال�روح والطاق�ة الحراري�ة التي يش�تغل  

االس�ام من خالها ويس�تمر ويتفاعل مع 
قضايا االنس�ان من االن الى قيام الس�اعة 
الل�وح  الس�اعة..في  قي�ام  بع�د  وحت�ى 
المحفوظ!.كي�ف يمكن اختصار المرجعية 
وه�ي الحاضن�ة والتقليد وجوه�ر االحكام 
االسامية والمس�يرة التفاعلية من االفكار 
واالصول المنتجة واالجتهاد الحكيم والزهد 
بالدنيا والتفاعل مع الحياة ومازمة هموم 
االمة والوقوف الى جانب تطلعات الشعوب 
والمحروم�ة  والمضطه�دة  المقه�ورة 
بمنظم�ة مجتمع مدن�ي والناس كل الناس 
تعرف الفارق الجوهري والكوني واالنساني 

والفكري بين المرجعية والمنظمة؟!.
الاري�د ان اذك�ر النائ�ب حس�ين االس�دي 
حفرته�ا  الت�ي  الجهادي�ة  بالمحط�ات 
المرجعي�ات الديني�ة ف�ي اخادي�د حرك�ة 
العراقيي�ن وقوافل الش�هداء الذي�ن تقدموا 
مسيرة الثورة والفداء والفناء في الله وفي 
الن�اس وال ف�ي التاري�خ النضال�ي لحركة 
االس�تقال وقبلها ايام االحتال البريطاني 
للع�راق 1914 -1917 فق�ط اذك�ره به�ذه 
الفك�رة ..ان مابي�ن 1914 و 1917 ث�اث 
سنوات هي مرحلة تاريخية اختصرت الدور 
السياسي واالجتماعي والعسكري والتعبوي 
المقاوم�ة  الديني�ة ومش�روع  للمرجعي�ة 

المس�لحة التي ش�هدتها مدن العراق للذود 
عن حي�اض االمة والس�يادة الوطنية ومدة 
ال3 س�نوات هي الفترة الت�ي قاومت فيها 
عمائم االس�ام وفقهاء الشريعة من امثال 
الحبوب�ي والحي�دري والحكيم مع االف من 
المجاهدي�ن العراقيي�ن ف�ي مواجهة اعتى 
الة عسكرية بريطانية كونية في وقتها ولم 
تدخ�ل الق�وات البريطانية بغ�داد بعد هذه 
الفت�رة اال عل�ى جثث طلبة العل�وم الدينية 
وم�ات الحبوبي في الناصري�ة كمدا  - بعد 

ان اعياه القتال - على تراب العراق!.
هل ه�ذا الفع�ل فعل منظم�ة مجتمع 

مدن�ي ام فع�ل االس�ام وروح�ه وطاقت�ه 
الل�ه  وروح  المعرف�ة  وس�نام  الحراري�ة 
المجسدة والموشحة بروح الفقهاء وسادة 

االحكام الشرعية وقادة االستنباط؟!.
معرفيا ..كيف يمكن اختصار مشروع 
الت�ي  االس�امية  الحرك�ة  م�ن  ومس�يرة 
عمل�ت عل�ى التركي�ز الش�ديد ف�ي حماية 
االسام واحكامه وفق ش�روط من التقوى 
والزهد والورع والش�يوع واالجماع الفقهي 
بمنظمة مجتمع مدني محكومة بمجموعة 
من االف�كار االرتدادي�ة لمنظم�ات وافكار 
عامة ومايحكمها س�وى العمل على نشاط 
اجتماع�ي او سياس�ي معي�ن في س�احة 
بحاجة الى راية عالية وعقل اعلى يحكمها 
ويقوده�ا ال�ى الس�بيل االصل�ح واالفضل 
ف�ي مرحلة تخبط هي االبش�ع في التاريخ 
العراق�ي الحديث بما اليقوى على تفس�يره 
او الوق�وف عل�ى علل�ه المس�تعصية علي 
الوردي الن المس�الة هذه الم�رة تكمن في 
وجود االس�اميين على راس السلطة وكام 
المالي�ة  باالمتي�ازات  مأه�ول  )فلس�في( 
والعق�ود والس�لطة المفتوح�ة على قائمة 
معينة يتعدى المقدسات والحدود االخاقية 
ف�ي النظرللمرجعي�ات ومش�ايخ االس�ام 

الذين كانوا الى االمس القريب لدى الكثيرين 
بم�ا فيه�م النائب حس�ين االس�دي الموئل 
والحاضن�ة والمرك�ز والقضي�ة والرس�الة 

وحصن الله الحصين؟!.
المحت�ل  لمواجه�ة  يتص�دى  م�ن  ان 
البريطان�ي ويعك�ف عل�ى دراس�ة وقراءة 
وتنقي�ط الماحظ�ات على دس�تور الدولة 
العراقية بع�د 2003 ويق�ود البلد في اعتى 
معركة سياسية وفتنة طائفية لم يشهدها 
الع�راق طيل�ة فت�رة الح�روب الثنائية بين 
الش�يعة والس�نة ف�ي المنطق�ة العربي�ة 
ويحفظ دم الش�يعة والس�نة ويقاتل فقيه 
اخر ذودا عن الش�يعي والس�ني وتاسيس�ا 
لحكم رشيد كما جاء في اقول االمام الصدر 
االول ..م�ن الكف�ر المعرفي ان نضع جهده 
ف�ي خان�ة الجه�د ال�ذي تقوم ب�ه منظمة 
مجتم�ع مدني مع احترام�ي لكل منظمات 
المجتمع المدني وهم اخوة اعزة ويعرفون 
ان كام النائ�ب االس�دي انما حش�رهم في 
خان�ة ووضعه�م ف�ي م�كان العاق�ة لهم 

فيه!.
الق�ول  ش�طط  ان  اتص�ور  اك�ن  ل�م 
ونحن تح�ت قبة البرلمان نعالج مش�اكلنا 
السياس�ية وفس�اد العقود ونحارب الرشى 
ونقف بوجه نواب يحاولون فرض اراداتهم 
الخاصة على الدولة ومؤسساتها واوقافها 
الش�يعية والس�نية بغية توظي�ف اخوانهم 
س�يضع هؤالء النواب في مواجهة مباشرة 
مع المرجعي�ة الدينية التي تع�رف مكانها 
ودوره�ا وقضيته�ا ورس�التها االجتماعية 
والديني�ة في الحي�اة العراقية وممن؟!! من 
شيخ كان وقت اقامته في لندن قبل سقوط 
النظام وقبل ان يصبح نائبا وفي الس�اعات 
الت�ي يظه�ر فيه�ا عل�ى فض�اء محط�ة 
المس�تقلة او المنب�ر الديموقراطي اليضع 
المرجعي�ة اال في مكان المرجعية الدينية!. 
لماذا نتراجع ف�ي التعبير عن هموم ازمتنا 
السياس�ية الراهن�ة عن اولوياتن�ا الفقهية 
واولوي�ات الهوية الفكرية ومعنى ان نكون 
على مذهب االم�ام الصادق رائ�د المذاهب 
االس�امية ومن هو الذي يضرب على ايدينا 
ويوجعن�ا ليرغمن�ا عل�ى حدي�ث يقلل من 
ش�ان النائب ويعزز من رصيد المرجع الذي 
اليتدخ�ل في تفاصي�ل التهافت السياس�ي 
والح�راك الجانبي ويبتعد عن الجدل العقيم 
ال�ذي يجري االن..من يغصبن�ا على توجيه 

الفكري�ة  وقاماتن�ا  لمقاماتن�ا  االهان�ات 
الشامخة التي حمت االسام وقدمت الدرس 
االول ف�ي الث�ورة والعم�ل على االس�تقال 
الوطني حتى انبرى كاتب س�عودي احترمه 
يدع�ى جمال الخاش�قجي ليطال�ب اللجنة 
الخاص�ة بنيل ج�ازة نوبل للس�ام منحها 
لام�ام السيس�تاني ل�دوره ف�ي حق�ن دم 
المس�لمين وكفائته في التصدي لمش�روع 
الفتنة الطائفية!. يعن�ي بلوه حقيقية.. ان 
تقرأ للخاش�قجي السعودي مثل هذا الكام 
ولاس�دي كام�ا مناقض�ا.. او متناقض�ا 
م�ع التاريخ والتجربة والس�ياق والمنهج!. 
اقول للنائب االس�دي..هنالك سقوف عالية 
اليمك�ن ان تنزل الى الت�راب كأن نطلب من 
الس�ماء ان تهبط الى االرض واليمكن للماء 
ان يكون نحاس�ا او القهوة ان تكون خشبا 

اال بق�درة الل�ه  تعال�ى فهو وح�ده القادر 
على تعطيل القوانين واحال قوانين اخرى 
مكانه�ا وه�و ماينطب�ق عل�ى المرجعي�ة 

الدينية حيث نش�بهها او نقريبها في اطار 
العم�ل المجتمع�ي م�ن فع�ل المنظم�ات 
االهلي�ة!. ربم�ا يحدث هذا حي�ن نكون في 
موقع الق�ادر على تعطيل القوانين الكونية 

او المجتمعية والنكون في مقعد تحت قبة 
البرلم�ان ندافع عن االمة ف�ي اطار عملية 

رقابية وتشريعية.

ان م�ن يمل�ك القانون او الق�درة على 
تعطي�ل القانون هو الذي يح�ق له ان يقرر 
او يصن�ف او يق�ارب او يش�به او يماث�ل 
وماعدا ذلك ياش�يخنا فان الكام الذي قلته 

تحت قبة البرلمان وجد عند الذين يفهمون 
ف�ي القواني�ن المعطلة او االخ�رى القادرة 
على الفعل ليس س�وى محض كام القيمة 
معرفي�ة او فكرية او عقدية له وال 
يصمد ام�ام كثافة الحجة القائمة 
على التفري�ق الطبيعي والمنهجي 
والكون�ي بي�ن منظم�ة ومرجعية 
الغائ�ب  االم�ام  له�ا  اوكل  ديني�ة 
ورس�ول الله قبل�ه وربن�ا قبلهما 
مهم�ة االس�تمرار بالدي�ن وقيادة 
المس�يرة والعمل على احياء االمة 
باالستنباط والدعوة والحرص على 
ابقاء روح االس�ام دفاقة مش�تعلة متقدة 
مورقة مش�رقة ال�ى قيام الس�اعة..وانظر 
يومئذ لمن الغل�ب والمنقلب وقديما قيل ان 
القافلة تسير واليهمها كام بعض النواب!.
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قلياًل مع النائب "املعمم" ح�سني اال�سدي

املرجعية الدينية كـ"منظمة جمتمع مدين".. أين أنت من اخلاشقجي ؟!!
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          المستقبل العراقي/ خاص

كشف ضابط سابق في المؤسسة المركزية 
لاس�تخبارات والمهم�ات الخاصة اإلس�رائيلية 
"الموس�اد" عن لقاء عقد في المغرب بين نائب 
رئيس الوزراء س�يلفان ش�الوم وولي عهد قطر 
تمي�م بن حمد. وقال الضابط ش�موئيل توليدانو 
الذي عمل رئيس�اً إلحدى الش�عب في الموس�اد 
قبل أن يعين مستشاراً للشؤون العربية لمناحيم 
بيج�ن ث�م ش�ارون بعد ذل�ك، أن االجتم�اع عقد 

ف�ي الدار البيض�اء وقد رتب له القص�ر الملكي. 
وأش�ار إل�ى أن الزيارة جاءت بمب�ادرة من قطر 
قب�ل انعقاد ما يس�مى ب�"أصدقاء س�وريا" في 
المغرب، مؤكداً إن نائب رئيس الحكومة سيلفان 
شالوم، الذي شغل منصب وزير الخارجية، يحمل 
معه أكثر من رسالة لينقلها إلى الجانب القطري 
وتكف�ل هذا األخي�ر بنقلها إلى مجل�س التعاون 
الخليجي. ويتردد الضابط توليدانو على المغرب 
ف�ي مهمات س�رية، وقد ش�ارك ف�ي االتصاالت 
والمحادثات الس�رية التي جرت بين مس�ؤولين 

مصريي�ن ف�ي عه�د الس�ادات وبينهم الحس�ن 
التهامي ومدير المخابرات العامة حس�ن العلي، 
إضافة إلى سلس�لة من اللقاءات مع شخصيات 
عربية منها فلس�طينية ودول خليجية، وقد تردد 
على العاصمة القطرية عدة مرات في تس�عينات 
القرن الماضي. ولفت توليدانو إلى أن "إسرائيل، 
برغم ع�دم إفصاحها عن الدع�م العلني لمؤتمر 
أصدقاء سوريا، إال أنها تسهم بدور كبير في دعم 
هذه المؤتمرات س�واء ما عقد منها في فرنس�ا 
وفي قطر وفي تركيا"، مبيناً  أيضاً أن "إس�رائيل 
تجد مصلحة كبرى في إحداث تغيير داخل سوريا 
طالما أن هذا التغيير ستكون له تداعيات إيجابية 
على موقف س�وريا من إسرائيل وطالما سيؤدي 
إلى فك ارتباط س�وريا سواء بعاقاتها مع إيران 
أو مع ح�زب الله أو م�ع )المنظم�ات اإلرهابية 
:إس�رائيل  إن  بالق�ول  وتاب�ع  الفلس�طينية(". 
معنية بالحص�ول على ضمان�ات وتأكيدات بأن 
النظ�ام الجدي�د ال�ذي س�يتولى مقالي�د الحكم 
في س�وريا س�يكون على اس�تعداد إلنهاء حالة 
الحرب وإقامة عاقات ش�املة وتطبيع سياسي 
واقتص�ادي وثقاف�ي ش�امل". وكش�ف ع�ن أن 
"الرس�ائل القطرية التي حمله�ا معه ولي العهد 
القطري والذي أصبح يكلف بمهمات دبلوماسية 
كبي�رة من قبل والده حاك�م قطر في نطاق قرار 
حاكم دولة قطر تقليم أظفار رئيس الوزراء حمد 
بن جاس�م بعد أن استش�عر أنه يحاول اكتساب 
الش�هرة على حس�اب أمي�ر قطر"، منوِّه�اً بأن 
من بين هذه الرس�ائل أن "دول الخليج س�تعلن 

اعترافه�ا الكام�ل القانوني والواقعي بإس�رائيل 
بعد س�قوط النظ�ام في س�وريا وحل�ول نظام 
جديد يضم كل أطي�اف المعارضة وعلى األخص 
حركة اإلخوان المسلمين الذي تعتبر القوة األكثر 
نفوذاً ضمن هذه الحركة". وتابع أن "ولي العهد 
القط�ري أكد أنه ينقل رس�الة جماعية وليس�ت 
أحادي�ة عن اعت�زام دول الخلي�ج إقامة عاقات 
مع إسرائيل أكثر اتساعا وأكثر عانية"، وأضاف 
أن "قط�ر على اس�تعداد أن تق�دم ضمانات بأن 
الس�لطة الجديدة التي س�تتولى مقالي�د األمور 
ف�ي س�وريا س�تنهي حال�ة الحرب وس�تعترف 
بإس�رائيل وتقطع أية عاقات مع إيران أو الدول 
أو الحركات والمنظمات التي تتعاون مع إيران". 
ويقول مراقبون أن مثل هذه الس�لطة س�تتبادل 
الدبلوماس�ية والتجاري�ة والثقافي�ة  العاق�ات 
عل�ى غ�رار التجربة مع مصر. وأوض�ح أيضاً أن 
"الس�لطة الجدي�دة تعه�دت بعدم الس�ماح ألي 
تواجد فلس�طيني مس�لح ف�وق أراضيها س�واء 
كان مناوئ�ا إلس�رائيل أو لل�دول الغربي�ة الت�ي 
احتضن�ت ودعم�ت المعارض�ة وقدم�ت لها كل 
أس�باب الدعم". وكش�ف الضابط عن أن فرنسا 
كان له�ا دور م�ن وراء الس�تار ف�ي ترتيب هذا 
اللقاء وأنها فضلت أن يعقد في المغرب تحاشياً 
لتطف�ل اإلعاميي�ن والصحفيين واكتش�اف أمر 
ه�ذا اللقاء، بينما الس�احة المغربي�ة التي ظلت 
تشهد ومنذ الثمانينات لقاءات إسرائيلية مصرية 
محصنة من أية تسريبات قد تضر بهذه اللقاءات 

واالجتماعات.

        بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مرصد الحري�ات الصحفية أمس اختفاء رئيس 
تحرير صحيفة محلية في بغداد منذ األحد الماضي. وذكر 
بيان للمرصد في بيان صحفي نقاً عن المس�ؤول الفني 
ف�ي صحيفة الس�فير العراقي�ة أنور فرح�ان إن "رئيس 
التحرير س�يفي القيس�ي غادر وفري�ق اإلدارة والتحرير 
مبنى صحيفة الس�فير الذي يقع وسط بغداد في منطقة 
س�احة التحري�ر عند الس�اعة الرابع�ة من مس�اء األحد 
الماض�ي، وأقلته س�يارة أج�رة إلى حيث يقي�م في حي 
الكسرة ش�مال العاصمة، ومن ثم أنقطع االتصال به بعد 
س�اعة تقريباً". وأضاف أن "االتصال مع الزميل س�يفي 

القيس�ي كان مؤمنا حتى الس�اعة الخامسة مساء حين 
ش�عرنا بإغاق تام لجميع الخطوط الهاتفية التي تصلنا 
ب�ه، وكذلك أس�رته التي اتصل�ت لتؤكد ع�دم وصوله إلى 
منزله مساء ذلك اليوم مما اضطرنا للقيام بعمليات بحث 
منظم في مستش�فيات بغ�داد ومراكز الش�رطة التي قد 
تتوفر لديها معلومات عنه أو عن مصيره الذي لم يكش�ف 
عن�ه حت�ى اآلن برغم كل االتص�االت الت�ي أجريناها منذ 
مساء األحد وحتى هذه اللحظة". ويبلغ القيسي 50 عاماً 
م�ن العمر وه�و متزوج ولدي�ه 3 أوالد، ويعمل في مجال 
الصحافة من�ذ ثمانينيات القرن الماض�ي، ورأس تحرير 
صحيفة الس�فير العراقية التي تصدر في بغداد  منذ أكثر 

من سنتين. 

          بغداد/ المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزارة  دع�ت 
األميركية أمس مس�ؤولي بغداد إلى 
تخفي�ف حدة التوتر ف�ي "المناطق 
المتنازع عليها"، فيم�ا أبدت التزام 
الوالي�ات المتحدة بتنمي�ة الجوانب 
االقتصادية والسياس�ية في العراق 
بصفته "شريكا إستراتيجيا". وقال 
نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة األميركي�ة 
توم�اس ناي�دز ف�ي بي�ان صحفي 
إن�ه "اجتم�ع مع كبار المس�ؤولين 
العراقيي�ن ف�ي بغ�داد بم�ن فيه�م 
الرئي�س ج�ال طالبان�ي ورئي�س 

ووزي�ر  المالك�ي  ن�وري  ال�وزراء 
الخارجية هوش�يار زيب�اري ووزير 
المالي�ة راف�ع العيس�اوي". وأك�د  
أن�ه "دع�ا المس�ؤولين العراقيي�ن 
بش�كل  االنخ�راط  مواصل�ة  عل�ى 
مباش�ر وبقوة لتخفيف حدة التوتر 
ف�ي المناط�ق المتن�ازع عليها في 
الش�مال". ولف�ت ناي�دز ال�ى أن�ه 
"ناق�ش أيضا مجم�ل العاقات بين 
الواليات المتح�دة والعراق في ضوء 
اتفاقية اإلطار الس�تراتيجي والتزام 
الوالي�ات المتحدة بتنمي�ة الجوانب 
االقتصادية والسياس�ية في العراق، 
بصفت�ه ش�ريكا س�تراتيجيا يلعب 

دوراً ريادياً وبناء في تعزيز الس�ام 
واألمن في المنطق�ة". وكان رئيس 
الحكوم�ة ن�وري المالك�ي قد بحث 
الثاث�اء م�ع نائب وزي�ر الخارجية 
ف�ي  الثنائ�ي  التع�اون  األميرك�ي 
المجاالت كاف�ة، فضا عن األوضاع 
في المنطقة واألزمة السورية. وأكد 
رئي�س الجمهورية ج�ال طالباني 
العاق�ات  أهمي�ة  عل�ى  الثاث�اء، 
ض�وء  ف�ي  األميركي�ة  العراقي�ة 
االتفاقية الموقعة بين البلدين، فيما 
أبدى نائب وزير الخارجية األميركي 
عل�ى  المتح�دة  الوالي�ات  ح�رص 

استقرار العراق.

دمشق حتذر "املسلحني" من استعامل "الكيمياوي".. واجليش السوري "حيصن" الطرق املؤدية للعاصمة
الغرب واإ�سرائيل يعلنان حالة التاأهب الق�سوى

املغرب رعت لقاء بني ويل عهد قطر ونائب رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي

         المستقبل العراقي/ خاص

أعلن�ت حال�ة التأه�ب ف�ي صف�وف الق�وات 
الغربية المرابطة قبالة س�وريا ف�ي تركيا واألردن 
هت سوريا تحذيراً للمتمردين  وإسرائيل بعد أن وجَّ
من التجرؤ على استخدام الساح الكيماوي بعد أن 
احتلوا مصنع�اً إلنتاج الفلور ش�رقي حلب.وأّكدت 
مص�ادر عس�كرية أن األمر يتعلق بقاعدة رئيس�ة 
للس�اح الكيماوي للجيش الس�وري، مش�يرة إلى 
أنه "ف�ي هذه القاع�دة توجد صواريخ س�كاد دي 
السورية المجهزة برؤوس كيماوية والموجهة إلى 
إس�رائيل". وقالت إن "س�قوط الصواريخ وقاعدة 
األس�لحة الكيماوية بي�د المتمردي�ن يعني اجتياز 
خط أحمر بالنس�بة للرئيس الس�وري بشار األسد 
ويه�دد نظامه مباش�رة"، منوِّهة ب�أن "الهجمات 
وس�قوط  المتمردي�ن  جان�ب  م�ن  الصاروخي�ة 
األس�لحة الكيماوية بأيديهم يعني س�احا يمكنه 
إخضاع الجيش الس�وري". وأشارت إلى أنه "بينما 
الق�وات األميركية والتركي�ة واألردنية والبريطانية 
والفرنس�ية تستعد من حول س�وريا، وتتوقع أمراً 
م�ن الرئيس األميركي ب�اراك أوباما بالتحرك، وهو 
أمر لم يحدث حتى اآلن، فإن الرئيس السوري بشار 

األسد يوجه جيشه نحو أخذ موقع دفاعي يمكن أن 
ناحظه 

م�ن خال أربع مامح رئيس�ة"، مبينة أن "األس�د 
وجيش�ه لن يخلوا دمش�ق تحت 
وإنم�ا  المتمردي�ن،  ضغ�ط 
ف�ي  فعل�ه  ت�م  م�ا  س�يفعلون 
حلب، س�يدافعون ع�ن أجزاء من 
العاصم�ة هي ف�ي نظرهم حيوية 

الناحي�ة ومهم�ة  م�ن 

الس�تراتيجية". وبحس�ب المراقبين فإن هذا األمر 
يعدُّ صحيحاً، حيث نجح الجيش الس�وري في صد 
تقدم المتمردي�ن المهاجمين للعاصمة الس�ورية 
من الش�رق، مؤكدين أن الجيش الس�وري يسيطر 
اآلن بش�كل كامل على مركز دمش�ق وعلى جميع 
المراك�ز الغربي�ة للمدين�ة، وهذه الس�يطرة تمتد 
غرب�ا حتى بل�دة الزبدان�ي التي تقع عل�ى الحدود 
الس�ورية اللبنانية، وشددوا بالقول أنه بذلك يكون 
الجيش السوري في الممر العسكري الذي نشأ من 
وس�ط دمش�ق وحتى ش�رق البقاع اللبناني حيث 
القواع�د الرئيس�ة لح�زب الل�ه. وتابعت 
المصادر إن "األس�د يخطط للحفاظ على 
قن�اة االتصال العس�كري مع ح�زب الله 
والس�تراتيجيين العسكريين التابعين لهم 
مصلحة حيوية في ضمان نظامه، فضاً 
عن فت�ح قناة س�تراتيجية ثانية وحيوية 
للجي�ش الس�وري وهي ضمان اس�تمرار 
اإليراني".وأش�ارت  الج�وي  الجس�ر  وج�ود 
المصادر إلى أنه "حتى منتصف األسبوع هبطت 
الطائرات اإليرانية في المطار العسكري في دمشق 
وهو جزء من المطار الدولي في دمشق"، موضحة 
أن "المتمردي�ن أعلنوا ي�وم الجمعة 7 كانون األّول 

أن المط�ار الدول�ي بقس�مه المدن�ي والعس�كري 
هدف عس�كري مش�روع". وه�ذا البي�ان جاء بعد 
أن وصل�وا إلى مس�افة من المط�ار يمكنهم منها 
قصف�ه ومحاولة إس�قاط الطائرات الت�ي تقلع أو 
تهب�ط في�ه بواس�طة صواريخ مض�ادة للطائرات 
حصل�وا عليها من مص�ادر خارجية وعلى األخص 
قطر أو عن طريق صواريخ سقطت بأيديهم عندما 
احتل�وا مواقع للجيش الس�وري. وقال�ت المصادر 
أن "طائ�رات الجس�ر الجوي اإليران�ي والتي يصل 
حجمه�ا اآلن إل�ى 3-4 طائ�رات نق�ل إيراني�ة في 
اليوم تهبط اآلن في قاعدتين تابعتين لس�اح الجو 
السوري الشعيرة وطياس اللتين تقعان بين المدن 
الس�ورية الش�مالية حمص وتدمر"، موضحة أنه 
"ومن أج�ل أن تصل اإلم�دادات اإليرانية من مطار 
دمش�ق إل�ى حل�ب والاذقي�ة يس�تخدم الجي�ش 
الس�وري ق�وات وجه�ودا كبيرة لضم�ان أن تبقى 
شبكة الطرق إلى تلك المناطق مفتوحة". وتابعت 
بالقول أن "س�اح الهندس�ة السوري بدأ في األيام 
األخيرة بتلغيم مناطق جميع القواعد التي انسحب 
منها الجيش الس�وري وتفخيخه�ا بمواد متفجرة 
وتفجي�ر جميع المبان�ي فيها". وف�ي الوقت ذاته 
تتابع مصادر عسكرية غربية الوضع داخل سوريا، 

حيث نقل�ت تقارير الصحاف�ة األجنبية عن خبراء 
قوله�م إن "كميات األلغام الت�ي زرعت هي كبيرة 
للغاية وقد تحتاج إلى سنوات من أجل تطهيرها من 
األلغام". وتشير المصادر إلى أن "الجيش السوري 
يواص�ل تحريك قوافل تحم�ل الصواريخ والقذائف 
وصهاري�ج األس�لحة الكيماوي�ة والبيولوجية في 
الط�رق التي تنطلق من الجنوب باتجاه الش�مال"، 
مش�دَّدة أن "أجهزة اس�تخباراتية في الغرب تقدر 
أن اس�تمرار تح�رك ه�ذه القوافل ناج�م عن ثاثة 
أسباب رئيسة هي أن األسد يحذر عن طريق قوافل 
األس�لحة الكيماوية هذه الغرب بأنه إذا ما هاجمه 
أو حاول اإلعان ع�ن منطقة حظر جوي كمنطقة 
يحظر فيها الطيران فإن األسد سيهاجم مرة أخرى 
بالساح الكيماوي، إضافة إلى أن القوافل تستهدف 
تضليل وإرباك جميع أجهزة االس�تخبارات الغربية 
والعربية واإلس�رائيلية التي تح�اول متابعة تحرك 
الس�اح الكيم�اوي. فضا عن أن قوافل األس�لحة 
الكيماوية الس�ورية التي تتح�رك علنا على الطرق 
السورية تستهدف التستر وإخفاء تحركات وحدات 
األس�لحة الكيماوية العملياتية التي تستعد حسب 
التقارير االستخباراتية الغربية سرا في سوريا من 

أجل استعماله إذا ما أصدر األسد أوامر بذلك.

فقه��اء ال�سريع��ة كاحلبوبي واحلي��دري واحلكي��م واآالف املجاهدين 
العراقي��ني واجهوا االآلة الع�سكري��ة الربيطانية، ومل تدخل القوات 
الربيطانية بغداد اال على جثث طلبة العلوم الدينية، ومات احلبوبي 
يف النا�سري��ة كم��دا - بعد ان اعي��اه القتال - على ت��راب العراق!!

نحن حتت قبة الربملان، نعالج م�سكالتن��ا ال�سيا�سية وف�ساد العقود ونقف 
بوجه نواب يحاول��ون فر�س ارادتهم على الدول��ة وموؤ�س�ساتها واوقافها 
لتوظي��ف اخوانهم �سي�سع هوؤالء الن��واب يف مواجهة مبا�سرة مع املرجعية 

الدينية التي تعرف مكانها ودورها وق�سيتها ور�سالتها االجتماعية؟!

املوساد: الدوحة أكدت عزم اخلليج إقامة عالقات أكثر اتساعًا مع إرسائيل !!
الغموض يكتنف اختفاء رئيس حترير صحيفة يف بغداد

واشنطن تدعو لتخفيف التوتر يف  "املتنازع عليها"



Apago PDF Enhancer

�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ت وزارة الثقافة المش�مولين بالمكافآت التش�جيعية ممن لم يحصلوا على البطاق�ة الذكية “كي كارد” إلى 
مراجع�ة نقاباته�م. وقال وكي�ل وزارة الثقافة طاه�ر الحمود في بيان صحف�ي إن “على المش�مولين بالمكافآت 
التش�جيعية من الصحفيين واألدباء والفنانين ممن لم يحصلوا على البطاق�ة الذكية مراجعة نقاباتهم واتحاداتهم 

لهذا الغرض”، مشيرا إلى أن “المدة حددت من 12 إلى 20 من الشهر الجاري”. 
وأضاف الحمود أن “المش�مولين بنظام المكافآت سيتسلمون وصال من نقاباتهم أو اتحاداتهم قبل ذهابهم الى 

فروع مصرف الرافدين في بغداد والمحافظات لغرض الحصول البطاقة الذكية”. 
ويق�در عدد المش�مولين بالمكافآت التش�جيعية من الصحفيين واألدب�اء والفنانين لع�ام 2012 بنحو 20 ألف 
مس�تفيد, وتعد هذه المكافأة التي س�توزع قريبا ه�ي الثالثة بعد المنحة األولى لس�نة 2010، والثانية التي وزعت 
ف�ي كانون األول من العام الماضي. وكانت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة المالية ونقابة الصحافيين العراقيين 
ق�د أطلق�ت في كان�ون الثاني 2010، مكافآت تش�جيعية مقطوع�ة للصحفيي�ن العراقيين من األعض�اء العاملين 

والمتمرنين مقدارها مليون دينار.

»حصة« كردستان و »فائض النفط« هيددان موازنة 2013  !!
الخـالفـات تكبـر.. والحـلـول تغـيـب  

الثقافة تدعو المشمولين بالمكافآت لمراجعة نقاباتهم للحصول على البطاقة الذكيةـ

www.almustakbalpaper.net معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ) 967 (   ) 402(  Issue No       السنة الثانية العدد ) 402 ( 13 كانون االول  2012 Thu 13  Dec  2012 الخميس

      بغداد- فالح الشامي

السياس�ية  الخالف�ات  ح�دة  ان  يب�دو 
ف�ي الب�الد س�تلقي بظاللها عل�ى الموازنة 
االتحادي�ة للعام المقبل 2013، ما س�توخر 
اقرارها نتيجة عدم توافق الكتل السياس�ية 
عليه�ا داخل قبة البرلمان. ففي الوقت الذي 
طال�ب فيه ائت�الف دول�ة القان�ون خفض 
ميزاني�ة االقلي�م ال�ى 12,5 بالمئ�ة, بي�ن 
التحال�ف الكردس�تاني انه ل�ن يصوت على 
ه�ذه الموازنة في حال خفض حصة االقليم 

او عدم دفع مستحقات البيشمركة. 
وتقدر موازنة 2013 ب� 118 مليار دوالر 
بع�د ان كانت موازنة 2012 تبلغ 100  مليار 
دوالر ه�ذا وتع�د تخصيص�ات البيش�مركة 
نقطة خالف بين الكتل السياسية في جميع 
الموازن�ات الماضي�ة حيث يطال�ب االكراد 
بدفعه�ا م�ن الموازن�ة االتحادي�ة كونه�م 
يعدون هذه القوات ضمن المنظومة االمنية 
للبالد، الى ان الحكومة المركزية ترفض هذا 
االمر.وقال النائب عن التحالف الكردستاني 
ش�وان محمد طه ل�”المس�تقبل العراقي”, 
ام�س ان تحالف�ه ل�ن يصوت عل�ى موازنة 
العام المقبل 2013 ف�ي حال عدم تضمينها 
تخصيصات البيش�مركة او في حال خفض 
نسبة االقليم الى اقل من 17 بالمئة”. واتهم 
طه ائت�الف دول�ة القانون بالوق�وف وراء 
الدعوات المطالبة بخفض حصة االقليم من 
الموازنة االتحادية الى 5, 12 بالمئة بدال من 
النس�بة الحالية البلغة 17 بالمئة”, مش�يراً 
الى ان “هذه الدعوات تندرج ضمن التصعيد 
االعالم�ي بين حكوم�ة االقلي�م والمركز”. 
وبين ط�ه ان “التحالف الكردس�تاني مصر 
ايض�اً على ع�دم التصوي�ت عل�ى الموازنة 

ف�ي حال عدم تضمينه�ا مخصصات لقوات 
حرس االقلي�م “البيش�مركة” كونها تدخل 

ضمن المنظومة االمنية في البالد”.
النائ�ب ع�ن التحال�ف الكردس�تاني لم 
يكن متفائ�ال بخصوص موضوع االس�راع 
ف�ي اق�رار الموازنة”,متوقعاً ان يس�تغرق 
االمر وقتاً طويال, مس�تبعداً حصول توافق 
سياس�ي عليه�ا بس�بب كث�رة االعتراضات 
عليه�ا من بعض الكتل الس�يما تخصيصات 
وزارة الدف�اع “.من جانب اخ�ر, بين النائب 
ع�ن ائت�الف دول�ة القانون علي الش�اله ان 
“ائتالف�ه ل�م يطل�ق الدع�وات الرامي�ة الى 
خف�ض حص�ة االقلي�م وانم�ا ه�و مطلب 
جمي�ع المحافظات من خالل تمثيلهم داخل 

قبة البرلمان”, متوقع�اً  اقرار الموازنة في 
غض�ون االس�بوعين المقبلي�ن او في بداية 
الع�ام المقبل”. وقال الش�اله ف�ي تصريح 
ل� “المس�تقبل العراقي” ,ام�س, ان موازنة 
2013 ليس�ت عليها  اش�كالت واضحة وان 
خطوطها العريض�ة متفق عليها من جميع 
الكت�ل السياس�ية ولكن الخ�الف يكمن في 
موض�وع تضمينه�ا بع�ض التخصيص�ات 
غير الدس�توري في اش�ارة الى تخصيصات 
االقلي�م”.  به�ا  يطال�ب  الت�ي  البيش�مركة 
التخصيص�ات  “بتوزي�ع  الش�اله  وطال�ب 
المالية من الموازنة االتحادية بش�كل عادل 
بين المحافظات وعدم التفريق بين مواطن 
الت�ي  النس�بة  ان  اخر”,مؤك�داً  ومواط�ن 

يتقاضاها االقليم غير دستورية وغير عادلة 
وان حصة االقليم الحقيقية تقدر ب�12ونص 
بالمئة م�ن الموازنة حس�ب تمثيلهم داخل 
البرلم�ان”. ودعا الش�اله البرلمان وجميع 
الكت�ل السياس�ية ال�ى عدم تس�يس قانون 
الموازن�ة االتحادية واقرارها باس�رع وقت 
ممكن”,مبيناً ان تاخيرها س�ينعكس س�لباً 
على الواقع االقتصادي والخدمي في جميع 
المحافظات”.في الس�ياق ذاته, قال مصدر 
مطلع ان كتل�ة االحرار التابعة للتيار الصدر 
س�وف لن تصوت على موزن�ة العام المقبل 
مال�م ي�وزع ج�زء منه�ا ال�ى المواطنين”. 
يشار الى ان مجلس النواب قد انهى القراءة 
االولى  لمش�روع قانون الموازنة االتحادية 

لع�ام 2013 ف�ي 12 م�ن الش�هر الماض�ي 
وس�ط اعترض عدد م�ن الن�واب عليها.إلى 
ذلك، قال�ت عضو اللجنة المالي�ة البرلمانية 
ماجدة التميمي في وقت س�ابق ان “قانون 
الموازن�ة العامة للعام المقبل س�جل زيادة 
طفيفة ف�ي الموازنة االس�تثمارية مقارنة 
بالعام الماضي وق�د بلغت 55 ترليون دينار 
اما الموازنة التشغيلية فقد بلغت83 ترليون 
دين�ار ت�م احتس�ابها وف�ق س�عر تقديري 
لبرمي�ل النف�ط يبل�غ 90 دوالر عل�ى حجم 
صادرات النف�ط العراقي البالغة 2.9 مليون 
برميل يوميا”. وتوقعت التميمي عدم اقرار 
قان�ون الموازن�ة حت�ى ش�هر آذار المقب�ل 

بسبب الخالفات بين الكتل السياسية.

           المستقبل العراقي/ متابعة

إزاء كل إش�كالية أو أزم�ة سياس�ية بي�ن 
الحكوم�ة المركزية العراقي�ة وحكومة إقليم 
كردس�تان، تتعال�ى األص�وات م�ن الجانبي�ن 
منادية باالنفصال، ومهاجمة بضراوة حكومة 
بغ�داد م�ع اتهامه�ا بدف�ع األكراد إل�ى إعالن 
دولتهم المس�تقلة، ويتبارى الطرفان في كيل 
االتهام�ات لبعضهما إلى حد التخوين وتفجير 
الخالفات على أسس مذهبية أو قومية. جاءت 
األحداث األخيرة المتمثلة باألزمة بين الجيش 
العراقي وقوات البيش�مركة الكردية لتزيد من 
ح�دة الن�داءات المطالب�ة باالنفص�ال وإقامة 
دولة كردس�تان، وهو ما ترجم�ه المواطنون 
األك�راد بلصق العلم الكردي على اس�م العراق 
ف�ي لوح�ات الس�يارات. وبالرغم م�ن اتفاق 
اآلراء في مس�ألة حق تقرير المصير للش�عب 
الكردي وإقامة دولته المس�تقلة مستقباًل، إال 
أن البعض يرى أن األكراد يس�تغلون الظروف 
لتحقي�ق مكاس�ب إضافية، تتمث�ل بالحصول 

على أراض لضمها إلقليمهم الشمالي.
الدي�ن  ع�ز  الك�ردي  البروفس�ور  يق�ول 
مصطفى رس�ول، إن القادة األكراد ال يمثلون 
أنفس�هم، بل يمثلون الش�عب الك�ردي، “وإذا 
م�ا أرادوا االنفص�ال فلن يك�ون إال بطلب من 
الش�عب، واالنفص�ال هذا مره�ون بالظروف 

العالمية التي ال نعرف ما الذي ستكون عليه”. 
وأضاف: “ال أحد يدعو إلى االنفصال، وقد قالها 
الزعيم الكردي جالل طالباني بصراحة، ولكن 
إذا الش�عب أراد ش�يًئا فه�ذا ال يمك�ن رفضه، 
ومن حق الش�عب الك�ردي أن يق�رر البقاء أو 
االنفصال. كما أنهم غير مسؤولين عما يحدث 
م�ن أزمات مع الحكوم�ة المركزية في بغداد، 
بل المالكي هو المس�ؤول ألنه يس�تفز ويهدد 

بالجيوش ويحرك الدبابات ضد كردستان”.
أضاف: “عش�نا زمًن�ا طويال وأرقن�ا دماًء 
غزيرة ف�ي النضال ضد الحكومات المس�تبدة 
المتعاقب�ة، واآلن يعت�ز المواط�ن الكردي أن 
يعيش م�ع المكونات العراقي�ة، ألن الظروف 
تتطلب التوافق بي�ن المكونات، وال يمكن ألي 
حزب مهما كانت قوته ورصيده بين الجماهير 
أن ينف�رد بالحكم، فلذلك الش�عب الكردي مع 
التعايش الس�لمي مع المكونات العراقية لبناء 
عراق جدي�د، إال اذا الحكومة المركزية أصرت 
على انفصال األكراد”. وأعطى الكاتب حس�ين 
الجاف كل ش�عب الحق في االنفصال وتشكيل 
دولت�ه، “وهذا حق ال ينكر على أي ش�عب من 
ش�عوب العال�م، لك�ن الغالبي�ة العظم�ى من 
مثقفي العراق وسياسييه من األكراد مع وحدة 
الوطن العراقي ولك�ن.. من دون دكتاتورية”. 
وأضاف: “من حق الش�عب الك�ردي في طلبه 
االنفصال، لكن الظروف الموضوعية والذاتية 

له�ذا االنفصال غير متوافرة اآلن، ونحن دائًما 
مع ما تق�رره القيادات الثورية لش�عبنا ألنها 
هي التي قادت النضال خالل 60 س�نة ماضية، 
لكن المس�ألة غي�ر مطروحة، فأن�ا عضو في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 45 عاًما، 

وليس في أدبيات الحزب كلمة انفصال”.
ويعيش الكردي س�تار عبد الل�ه في بغداد 
منذ والدته، وال يعرف كردستان إال في زياراته 
القصيرة. يق�ول: “من جانب، أرى أن مصلحة 
األكراد في عدم االنفصال، الن الظروف ليست 
مؤاتية بس�بب الموقف الدولي ومعارضة دول 
الجوار التي يعيش فيها أكراد، لذلك ال اعتقد أن 
األكراد يفكرون في االنفصال، لكنهم يريدون 

الحصول على مكاسب”. 
أضاف: “أنا أحب أن أك�ون عراقيا، ومثلما 
أحب اربيل والس�ليمانية ودهوك أحب بغداد”. 
من ناحيته، قال الكاتب العربي س�تار محسن 
علي: “من خالل عالقتي بالشخصيات الكردية، 
هن�اك اتجاه�ان أو تي�اران كردي�ان، اتج�اه 
ش�وفيني يس�عى إلى تأس�يس دول�ة كردية، 
وآخ�ر يعمل عل�ى أن تكون كردس�تان كإقليم 
ضم�ن ح�دود الع�راق، ولكني أجد م�ا يجري 
اآلن م�ن مناوش�ات وحم�الت إعالمية تصب 
في االنفصال، ولو انتبهت إلى زي البيشمركة 
لوجدته مختلًفا ع�ن زي الجيش العراقي، فما 
زال جنوده�ا يرتدون مالب�س النظام المباد”. 

أضاف: “أجد أن حكومة كردس�تان تسعى إلى 
ضم المناط�ق المتنازع عليها، وهذه مش�كلة 
كبيرة تواجه الدولة العراقية، فهذا السعي يدل 
على أن حكومة اإلقليم تتعمد خلق المشكالت 
واس�تغالل أزمات الع�راق الداخلي�ة، من أجل 

االستحواذ على مناطق ترى أنها تابعة لها”.
ه�ذا، وأعرب�ت المواطن�ة الكردي�ة ه�دى 
العراقي�ة ع�ن  الم�رأة  عثم�ان م�ن منظم�ة 
اس�تيائها مم�ا يتفوه ب�ه السياس�يون العرب 

واألكراد حول االنفص�ال، فقالت: “ال يعجبني 
ع�ن  يتحدث�ون  الذي�ن  السياس�يين  منط�ق 
االنفص�ال، فأنا كردية عراقية وأعتز بكرديتي 
وعراقيت�ي”. وأضافت: “ربم�ا يعتقدون أنهم 
سيش�عرون بالراح�ة إذا م�ا انقس�م العراق، 
لكنهم سيش�عرون بالندم إن حص�ل ذلك، ألن 
ق�در األكراد أن يكون الع�راق وطنهم وال بديل 
لهم عن�ه”. أما المواطن الك�ردي فاروق عمر 
فق�ال: “أنا كردي، وأس�كن منطق�ة الكرادة، 

وال فرق عندي بي�ن أربيل والبصرة، فمن يريد 
االنفص�ال فليذه�ب وينفص�ل وحي�دا، وم�ن 
يرف�ض االنفص�ال فلي�أت إل�ى بغ�داد لنكون 
عراقيين”. أضاف: “في اليوم التالي لالنفصال، 
س�تحتلنا دول أخرى، فالبعض من السياسيين 
يعتقد أن أميركا ستحمينا كما تحمي إسرائيل، 
ال والله لن يحمينا أحد، وسنندم النفصالنا عن 

العراق”.
•عن موقع إيالف

أكراد يرفضون: سنندم عىل االنفصال.. ولن حتمينا أمريكا  كام حتمي »إرسائيل«  !!

          بغداد/ المستقبل العراقي

 طالب�ت القائمة العراقية، أمس ب�إدراج مخصصات مالية 
ضم�ن الموازن�ة االتحادية للع�ام 2013 لضحاي�ا االعتقاالت 
“األبري�اء” الذين امض�وا مددا طويلة في الس�جون، وطالبت 
وزارة الع�دل بوض�ع التعليمات في هذا المج�ال. وقال النائب 
ع�ن القائم�ة العراقية حي�در المال في مؤتم�ر صحفي عقده 
ف�ي مبنى مجل�س الن�واب أن “القائمة العراقي�ة مصرة على 
أن تتضم�ن الموازنة االتحادية لع�ام 2013 تخصيصات مالية 
للضحايا األبرياء الذين اعتقلتهم األجهزة األمنية لمدد طويلة 
وتعويضه�م من الضرر الم�ادي والمعن�وي”، مؤكدا “وجود 
إجم�اع على أن االعتقال يتم عش�وائيا وليس م�ن المنطق أن 
نضع المعتقل لمدة ستة أشهر او سنة او سنتين ويثبت براءته 

وبعدها يحرم من التعويض”، على حد قوله.

العراقية تطالب بمخصصات لضحايا 
االعتقاالت األبرياء

          بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت األمانة العام�ة لمجلس الوزراء أمس عن تش�كيل لجنة 
لوض�ع ضوابط جديدة الس�تيراد س�يارات الصال�ون واإلفادة من 

طاقات النقل العام. 
وقال�ت األمان�ة في بي�ان صدر أم�س إنها »ش�كلت لجنة فنية 
لوضع ضوابط اس�تيراد س�يارات الصالون كم�ا ونوعا، فضالً عن 

اإلفادة من طاقات النقل العام«. 
وكان�ت لجنة االعمار والخدمات الوزارية برئاس�ة نائب رئيس 
الوزراء صالح المطلك قد كلفت في الثالث من تشرين األول 2012، 
وزارة النقل برئاس�ة لجنة تنظيم استيراد الس�يارات، فيما انيطت 
بوزارة اإلس�كان واإلعمار مهمة وضع مسودة مشروع لتخصيص 

أراض مجانية إلقامة مجمعات سكنية عليها. 
وأعلن�ت مديرية المرور العامة، في ال�19 من كانون األول عام 
2011، أنها ستشكل لجنة لحصر وتقليل استيراد السيارات ووضع 
ضواب�ط جدي�دة لمواصفاتها، مؤكدة أن هذه اإلج�راءات تأتي بعد 

أزياد أعداد السيارات في الشوارع وتسببها بزخم مروري كبير.

جلنة لوضع ضوابط جديدة 
السترياد سيارات الصالون

اعتقال 23 شخصًا ينتمون لتنظيم »القاعدة« في بابل

اإلعدام لثالثة مدانني باالنتامء ملا يسمى
 بـ »دولة العراق اإلسالمية«

أبو ريشة والنجيفي والعيساوي يشكلون
 حتـالـف »متـحـدون«

          بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن من�دوب العراق ف�ي منظمة أوبك أم�س أن بالده لن 
تخفض إنتاجها من النفط، مطالباً دول األوبك األخرى بخفض 
إنتاجه�ا. وق�ال مندوب الع�راق في أوب�ك ف�الح العامري في 
تصريح صحف�ي ان “العراق لن يخفض إنتاجه النفطي قط”. 
وأضاف “ينبغ�ي على منتجين آخرين م�ن أعضاء أوبك تحمل 
عبء خفض اإلنتاج إذا كانت هناك حاجة لتقليص المعروض”. 
وتابع “ينبغي على بعض الدول التي رفعت إنتاجها في العامين 
الماضيين أن تفعل ذلك، أنها مسألة سيادية وال تتعلق بأوبك”. 
وج�اءت تصريحات العامري قبل وق�ت قصير من بدء اجتماع 
أوبك الذي يتوقع أن يبقي على سياس�ة اإلنتاج من دون تغيير. 
وم�ن المنتظر أن تتفادى ال�دول األعضاء في منظمة أوبك هذا 
األس�بوع خالفاً بش�أن حجم اإلنتاج وأن تختل�ف بدالً من ذلك 
بشأن من الذي ينبغي أن يتولى منصب األمين العام للمنظمة. 

العراق لدول أوبك: ال خفض مطلقًا 
يف اإلنتاج النفطي

             بغداد/ المستقبل العراقي

 أص�درت محكم�ة الجناي�ات المركزي�ة، أم�س حكم�ا 
باإلع�دام ض�د ثالثة أش�خاص ينتم�ون إلى “دول�ة العراق 

اإلسالمية” جناح تنظيم القاعدة في العراق.
وق�ال مصدر قضائي في تصري�ح صحفي إن “محكمة 
الجنايات أصدرت حكم اإلعدام بحق ثالثة أش�خاص مدانين 
باالنتماء إلى دولة العراق اإلسالمية، وهم متورطون بتنفيذ 
عمليات مس�لحة في البالد”، م�ن دون ذكر تفاصيل اخرى. 
أعلن�ت وزارة الع�دل الش�هر الماض�ي عن تنفيذه�ا احكام 
االعدام ب�10 مدانين اكتس�بت احكامه�م الدرجة القطعية، 

وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.

ال�ى ذلك، اف�اد مصدر امن�ي أمس باعتقال 23 ش�خصاً 
ينتم�ون لحرك�ة منتمية لتنظي�م القاعدة ف�ي عملية أمنية 
شمالي محافظة بابل. وقال المصدر الذي طلب عدم اإلشارة 
الس�مه، ان “قوة تابعة ل�وزارة الداخلية ش�نت ظهر اليوم 
“أمس” عملية أمنية واس�عة في منطقة البحيرات ش�مالي 
باب�ل تع�د األولى م�ن نوعها، انته�ت باعتقال 23 ش�خصاً 
ينتم�ون إلى حرك�ة تدعى عبد الله بن الزبي�ر تابعة لتنظيم 
القاع�دة”. وبحس�ب مراقبي�ن ف�إن تنظيم “القاع�دة” بدأ 
ينشط من جديد في مناطق شمالي محافظة بابل، ومناطق 
في نينوى وديالى وصالح الدين وكركوك، إضافة إلى وجود 
خاليا نائمة بحس�ب المصادر األمني�ة العراقية في الجنوب 

العراقي، تنفذ بين حين وآخر هجمات مسلحة.

             األنبار/ المستقبل العراقي

أعلن مؤتمر صحوة العراق أمس، عن تشكيل 
تحالف جديد باس�م “متح�دون” يضمه مع كتل 
“عراقيون” و”المستقبل” و”الجبهة التركمانية 
المس�تقلة” و”الحدباء”، إلى جانب ش�خصيات 
سياس�ية أخ�رى، لخ�وض انتخاب�ات مجال�س 
المحافظات المقبلة. وقال رئيس مؤتمر صحوة 
العراق أحمد أبو ريش�ة ف�ي تصريح صحفي إن 
“التحالف ال�ذي اتفق على تس�ميته “متحدون” 
يضم إلى جانب مؤتمر الصحوة، كتلة “عراقيون” 
برئاسة أسامة النجيفي وكتلة المستقبل برئاسة 
رافع العيس�اوي والجبهة التركمانية المستقلة 
برئاس�ة أرشد الصالحي وقائمة الحدباء برئاسة 

أثي�ل النجيف�ي”، مبين�ا أن “هذا التحال�ف الذي 
ش�كل لخ�وض االنتخاب�ات المقبلة يض�م أيضا 
كتل�ة سياس�ية يمثلها النائ�ب س�ليم الجبوري 
وش�خصيات وطني�ة عراقي�ة أخرى ب�ارزة في 
“التحال�ف  أن  وأوض�ح  السياس�ي”.  المش�هد 
الجدي�د تم تس�جيله ف�ي مفوضي�ة االنتخابات 
لخ�وض انتخابات مجال�س المحافظات المقبلة 
وه�و حالي�ا في مرحل�ة تهيئة مرش�حين كفء 
ونزيهي�ن يش�هد الجميع لهم بذل�ك”، مؤكداً أنه 
“سيركز على رفع حالة المحافظات المتعبة من 
ناحية الخدمات ومعالجة األخطاء السابقة التي 
حصل�ت خالل ال�دورة الماضي�ة وتحقيق طفرة 
سريعة في الواقع االقتصادي واألمني وترسيخ 

ثقافة المواطنة بين العراقيين”.

حملوا المالكي مسؤولية األزمة.. وعدوا االستقالل حقًا »مؤجال«
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     المستقبل العراقي/وكاالت

أطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخا إلى 
الفض�اء محققة بذلك “اختراق�ا” تكنولوجيا 
عدت�ه الواليات المتحدة “اس�تفزازا ش�ديدا”، 
وأعرب�ت الصين ع�ن “أس�فها” ل�ه. وأعلنت 
مذيعة عل�ى التلفزيون الرس�مي وهي ترتدي 
ال�زي الكوري التقلي�دي ان “إطالق النس�خة 
الثانية م�ن قمرنا االصطناع�ي كوانغ ميونغ 
س�ون 3 م�ن مرك�ز س�وهاي الفضائ�ي، قد 
تمت بنج�اح، ووضع القم�ر االصطناعي في 
المدار كما كان مقررا”. وأشادت وكالة االنباء 
الكورية الش�مالية ب�”االختراق” التكنولوجي 
أله�داف  ت�م  وال�ذي  للب�الد  واالقتص�ادي 

“سلمية”.
واكدت قيادة الدفاع الجوي لشمال اميركا 
ان كوريا الش�مالية نجحت عل�ى ما يبدو في 
وضع “جسم” في المدار اثر إطالق “صاروخ”. 
وهذا النجاح يعتبر س�ابقة لكوريا الش�مالية 
التي تزعم أنها تملك صواريخ بالس�تية عابرة 
للق�ارات قادرة عل�ى بلوغ الق�ارة األميركية، 
إال أن مح�اوالت اإلطالق الث�الث األولى انتهت 

بالفشل.
وفي رد فعل أول، ن�ددت الواليات المتحدة 
الت�ي ال تقيم عالق�ات دبلوماس�ية مع كوريا 
الش�مالية بعملية االطالق عادا أنها “استفزاز 
ش�ديد”. وصرح المتحدث باسم مجلس األمن 
القوم�ي األميركي تومي فيت�ور في بيان “انه 
اس�تفزاز ش�ديد يهدد األمن اإلقليمي وينتهك 
بش�كل مباش�ر قراري مجلس األم�ن الدولي 
1718 و1874.. ويق�وض نظام منع انتش�ار 

األسلحة النووية”.
من جهته، أعرب األمين العام لألمم المتحدة 
بان كي مون عن “قلقه للسالم واالستقرار في 
المنقط�ة” بعد العملية التي اعتبرها “انتهاكا 

فاضحا” لقرارات األمم المتحدة.
وبع�د ان ن�ددت الصي�ن ضمن�ا بإط�الق 
وزارة  باس�م  المتح�دث  اع�رب  الص�اروخ، 
الخارجي�ة الصيني�ة هون�غ لي “عن االس�ف 
إلطالق كوريا الش�مالية الص�اروخ وذلك على 
الرغم من المخاوف الكبيرة لالس�رة الدولية”. 

ودع�ت الصي�ن حليفته�ا كوري�ا الش�مالية 
ال�ى “احترام ق�رارات” االمم المتح�دة. اال ان 
وكالة انباء الصين الجديدة اس�تنكرت بش�دة 
“الخط�وات والتصريح�ات الحربية” الصادرة 
من جهات عدة، ودافع�ت عن حق بيونغ يانغ 
في اكتش�اف الفض�اء. ف�ي المقاب�ل، نددت 

اليابان بالعمل “الذي ال يمكن الس�كوت عنه” 
بينم�ا اس�تنكرت كوري�ا الجنوبية “بش�دة” 
ب�”اس�تفزازات”  من�ددة  اإلط�الق  عملي�ة 
الش�مال. كم�ا اس�تنكرت بريطاني�ا االطالق 
“بش�دة”، بينما اعربت روس�يا عن “أس�فها 
الش�ديد”. وتواج�ه كوري�ا الش�مالية إمكان 

تشديد العقوبات الدولية المفروضة عليها، اال 
ان الصين هددت بش�كل واضح بأنها س�تلجأ 
الى حق الفيت�و في مجلس األمن الدولي للحد 

من نطاق تلك العقوبات.
وأطل�ق الص�اروخ م�ن مرك�ز س�وهاي 
“ش�مال غرب�ي كوري�ا الش�مالية”، بحس�ب 

وكال�ة االنب�اء الكورية الش�مالية. وأش�ارت 
الياب�ان وكوري�ا الجنوبي�ة ال�ى ان الطبقتين 
األوليين من صاروخ اإلطالق اونها-3 س�قطتا 
في البحر قبالة شواطئ شبه الجزيرة الكورية 
بينما سقطت الثالثة قبالة سواحل الفيليبين. 
وأض�اف البل�دان ان صاروخ اإلط�الق هو من 
طراز تايبودونغ 2 الذي يتراوح مداه بين ستة 
وتس�عة االف كلم. وتمت تجربة الصاروخ في 
تموز 2006 ثم في نيس�ان 2009 وفي نيسان 
2012، وذل�ك بعد تجربة ص�اروخ اقصر مدى 
هو تايبودونغ 1 في العام 1998. وعّد ماس�او 
اوكونجي االستاذ الفخري في جامعة كيو في 
اليابان ان بيونغ يانغ باتت تملك “التكنولوجيا 
المطلوب�ة لتوجي�ه راس ن�ووي ال�ى ه�دف 
محدد”. وصرح اوكونجي ان “كوريا الشمالية 
تمثل االن تهديدا لجيرانها وايضا تهديدا فعليا 
للواليات المتحدة”. وكانت كوريا الشمالية قد 
أعلن�ت ان موعد االطالق س�يتم بي�ن 10 و22 
كانون األول، ليتزامن على األرجح مع الذكرى 
الس�نوية االولى لوفاة كيم جون�غ ايل في 17 

كانون األول 2011.
وبعد مش�كالت فني�ة واح�وال جوية غير 
مؤاتية، عادت بيونغ يانغ ومددت المهلة حتى 
29 كانون االول. وكانت وسائل االعالم الكورية 
الجنوبية قد اعلنت الثالثاء ان صاروخ االطالق 
ازيل م�ن المنص�ة. ويته�م الغ�رب وحلفاؤه 
بيون�غ يانغ بحيازة عدة قناب�ل ذرية وبإجراء 
تج�ارب نووية م�ن اجل التوص�ل الى تصغير 
حجمها بهدف تثبيتها على الصواريخ. وتدعي 
كوري�ا الش�مالية في الدس�تور الجدي�د الذي 
نش�ر في ايار انها قوة نووي�ة. اال ان الخبراء 
يستبعدون ان تملك قوة بالستية يمكن الوثوق 
به�ا، وان امتالكها لقوة نووي�ة يمكن تثبيتها 
على صواري�خ عابرة للق�ارات ال يزال يتطلب 

وقتا طويال.

بيونغ يانغ تنجح في إطالق صاروخها

العالـم جيمع استنكاراته.. ويفجرها يف وجه كوريا الشاملية

بسبب االنتهاكات المتواصلة ضد مواطنيهما

روسيا وأمريكا.. حرب 
العقوبات اجلديدة

   المستقبل العراقي/وكاالت
وعدت روس�يا بسن قانون جديد يستهدف أميركيين وصفتهم بأنهم ضالعون 
في انتهاكات لمواطنين روس في خطوة مماثلة إلصدار مجلس الشيوخ األميركي 
قانونا يفرض عقوبات على روس يتهمهم بالضلوع في مقتل المحامي س�يرغي 
ماغنيتسكي في أحد السجون الروسية. وقال مصدر في مجلس الدوما إن القانون 
الجديد يتضمن فرض عقوبات اقتصادية وتأش�يرات دخول أو الترحيل من روسيا 
لألميركيي�ن الذين يزعم أنه�م انتهكوا حقوق مواطني�ن روس. من جهته، وصف 

الخارجية  وزي�ر 
سيرغي  الروسي 
القانون  الفروف 
بأن�ه  األميرك�ي 
“مزحة مناهضة 
 ، ” س�يا و لر
الن�واب  مطالب�ا 
بال�رد  ال�روس 
متأكد  إن�ه  قائال 
البرلمان  أن  م�ن 
وبالفعل  س�يرد. 
رئي�س  ق�ال 
الش�ؤون  لجن�ة 
الخارجية بالدوما 

أليكسي بوش�كوف إن معظم نواب الدوما يدعمون اتخاذ رد فعل قوي ضد تمرير 
القان�ون األميرك�ي الذي ع�رف ب�”قائمة ماغنيتس�كي”. وقدمت روس�يا قانونا 
يقض�ي بحظ�ر بعض واردات اللح�وم األميركية في 9 كان�ون األول ولكنها أكدت 
أن هذه الخطوة ال عالقة لها بمش�روع قانون ماغنيتس�كي ال�ذي تم تمريره في 
الوالي�ات المتحدة. ف�ي المقاب�ل، توعدت تس�ع دول غربية ه�ي بريطانيا وكندا 
وإس�تونيا وإلمانيا وإيطاليا والنرويج وهولندا وإس�بانيا والسويد بإصدار قانون 

مماثل يسستهدف الروس الضالعين في مقتل ماغنيتسكي.
ويأتي ذلك بعد إصدار مجلس الشيوخ األميركي لقانون “قائمة ماغنيتسكي” 
في 6 كانون األول الذي يستهدف األشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون في مقتل 
س�يرغي ماغنيتس�كي وهو قيد االحتجاز في موس�كو في ع�ام 2009 ويتضمن 
القانون فرض عقوبات على ش�خصيات سياس�ية روس�ية تتهمها بالضلوع في 

مقتله

على رأسه اليمن والمغرب وتونس

كلية بوسطن: الرشق األوسط تذّيل 
التصنيف العاملي ألداء الطلبة

    المستقبل العراقي/ وكاالت
ذك�رت دراس�تان أجراهما باحث�ون في كلية بوس�طن األميركي�ة أن المغرب 
والعدي�د م�ن دول المنطقة تذيلت التصنيف العالم�ي ألداء طلبة الصف الرابع في 
العلوم والرياضيات والقراءة, وهو ما يعكس التحديات الناجمة عن الفقر والنظم 

التعليمية الجديدة نسبيا.
وقيمت دراس�ة االتجاه�ات في الرياضيات والعلوم الدولي�ة أداء 63 دولة, في 
حين قيمت دراس�ة التق�دم في القراءة الدولية أداء 49 دولة. وجاء أس�وأ أداء في 
القراءة في المغرب وسلطنة عمان وقطر, وكانت اليمن والمغرب والكويت األسوأ 
في الرياضيات واحتل اليمن والمغرب وتونس المراكز األخيرة في العلوم، بحسب 

الدراسة التي نشرت نتائجها أمس. 
في حين تصدرت دول آس�يا الغنية نس�بيا ومنها كوريا الجنوبية وسنغافورة 
وهون�غ كون�غ ترتيب التحصي�ل العلم�ي للطالب عل�ى المس�توى الدولي, وهي 
النتيجة التي قال الباحثون إنها ترجع إلى التزام مجتمعي قوي بالتعليم االبتدائي. 
وخلص�ت الدراس�تان إلى أن هونغ كونغ وروس�يا وفنلندا س�جلت أفضل أداء في 
القراءة في الصف الرابع، وفي مجال العلوم تفوقت كوريا الجنوبية وس�نغافورة 
وفنلندا, بينما تصدرت س�نغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا بالرياضيات, وجاءت 
الوالي�ات المتحدة ف�ي المركز الس�ادس في القراءة ف�ي الصف الراب�ع والمركز 
الحادي عشر في العلوم والمركز السابع في الرياضيات. وتوصلت الدراستان إلى 
أن التحصيل العلمي للطالب على المس�توى الدولي عموما تحس�ن في الس�نوات 
العش�ر الماضية وزاد عدد الدول التي تركز على التعليم, وتصدرت الدول اآلسيوية 

األداء في الرياضيات والعلوم وتقدمت في القراءة.

      المستقبل العراقي/وكاالت
َمُث�ل رئي�س المجل�س الوطن�ي االنتقالي 
الس�ابق مصطف�ى عب�د الجليل أم�ام النيابة 
العس�كرية في مدينة بنغازي الليبية للتحقيق 
مع�ه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس 
ال�ذي قاد الثوار الليبيي�ن عام 2011، وقد منع 
عبد الجليل من الس�فر خ�ارج البالد إلى حين 

انتهاء التحقيق.
وقد وجهت النيابة العس�كرية لعبد الجليل 
عدة تهم من بينها إس�اءة اس�تعمال السلطة، 
كما ق�ررت النياب�ة اس�تدعاء مدي�ر المكتب 
التنفي�ذي الس�ابق للمجلس الوطن�ي محمود 
جبري�ل للتحقي�ق معه ف�ي مالبس�ات مقتل 
يونس. وقال مصدر في النيابة العس�كرية إن 
أول جلس�ة تحقيق مع عبد الجليل اس�تغرقت 

ثالث ساعات، مشيرا إلى 
أن�ه كان متعاون�ا وأبدى 
واس�تعدادا  “حرص�ا 
كبيري�ن” للتع�اون م�ع 
اس�تكمال  ف�ي  النياب�ة 
تحقيقاته�ا. ولف�ت إلى 
اضط�رت  النياب�ة  أن 
إل�ى التحقي�ق م�ع عبد 
الجلي�ل خ�ارج مقره�ا 
نظ�را العتص�ام رابط�ة 
الس�ابع  ث�ورة  ش�هداء 
عش�ر م�ن فبراي�ر أمام 
المقر. من جه�ة أخرى، 

قال رئيس النيابة العس�كرية في ليبيا العقيد 
صال�ح البش�اري إن من�ع رئي�س المجل�س 

االنتقالي الس�ابق من السفر 
أن  مضيف�اً  نهائي�ا،  لي�س 
ه�ذا المنع هو مج�رد إجراء 
تحفظ�ي تطلبته التحقيقات 
ريثم�ا تكتم�ل مرحلة جمع 
األدل�ة وتقديمه�ا للقض�اء. 
وكانت المحكمة العس�كرية 
ف�ي بنغ�ازي ق�د أحالت عبد 
الجليل إلى النيابة العسكرية 
للتحقيق معه في السابع من 
الش�هر الماضي، كما تأجلت 
حت�ى  المحاكم�ة  جلس�ة 
ش�باط 2013، ألن�ه يتوجب 
عل�ى المدع�ي الع�ام التحقي�ق مع ع�دد من 
الذين يش�تبه ف�ي تورطهم ف�ي مقتل يونس، 

حس�ب المحكمة. ويتهم عدد م�ن أفراد قبيلة 
العبي�دي -التي ينتمي إليه�ا يونس- المجلس 
الوطن�ي االنتقالي بلعب دور في اغتيال اللواء. 
وكان عب�د الجلي�ل أعلن مقت�ل يونس يوم 29 
تم�وز 2011، وق�ال إنه قت�ل بع�د أن أطلقت 
مجموعة مس�لحة الن�ار عليه أثن�اء إحضاره 
م�ن جبهة البريقة إلى بنغ�ازي للتحقيق معه 

بش�أن الوضع العسكري. وعثر على جثته 
المحترق�ة التي اخترقه�ا الرصاص على 
مش�ارف بنغازي، حيث أثار اغتياله عددا 
م�ن الش�ائعات والتقارير غي�ر المؤكدة 
بش�أن هوية ودوافع القتلة. وكان اللواء 
يون�س أعل�ى العس�كريين مرتب�ة ممن 
انضموا إلى االنتفاضة ضد العقيد الراحل 

معمر القذافي في 2011.

     المستقبل العراقي/وكاالت
ق�ال وزي�ر الخارجية اإلس�رائيلي 
إس�رائيل  إن  ليبرم�ان،  افيج�دور 
ع�ن  الضرائ�ب  إي�رادات  س�تحجب 
الت�ي يقودها  الفلس�طينية  الس�لطة 
الرئي�س محمود عباس حتى آذار على 
األقل ردا على الحملة التي شنها لرفع 
وضع الفلسطينيين في األمم المتحدة. 
وبموج�ب اتفاق�ات الس�الم المؤقتة 
تحصل إسرائيل نحو 100 مليون دوالر 
ش�هريا من الرسوم نيابة عن السلطة 
الغربي�ة  الضف�ة  ف�ي  الفلس�طينية 
المحتل�ة وهي األموال الت�ي يحتاجها 
الفلس�طينيون بش�دة لدف�ع روات�ب 
موظفي القط�اع العام. وقال ليبرمان 
“يمكن أن ينس�ى الفلس�طينيون أمر 

الحص�ول ول�و على ملي�م واحد خالل 
األش�هر األربع�ة المقبلة وخ�الل مدة 
أربعة أش�هر س�نقرر كيفية التصرف 
بع�د ذلك”.وتقول إس�رائيل إن عباس 
خال�ف اتفاقات س�الم س�ابقة عندما 
تجاه�ل المفاوض�ات المتعثرة وعمل 
على رفع وضع الفلس�طينيين باألمم 
المتح�دة الش�هر الماض�ي. وحجبت 
اسرائيل بالفعل تحويالت كانون األول 
قائل�ة إن الم�ال سيس�تخدم ف�ي بدء 
تس�ديد 200 ملي�ون دوالر من الديون 
الفلسطينية لصالح مؤسسة الكهرباء 
اإلسرائيلية. وذكر ليبرمان وهو متشدد 
ف�ي الحكومة االئتالفية التي يرأس�ها 
الفلس�طينيين  أن  نتنياه�و  بنيامي�ن 
مدينون أيضا لهيئة المياه اإلسرائيلية 

وم�ن الض�روري تس�ديد ه�ذا الدين. 
ومضى يقول “إسرائيل ليست مستعدة 
لقب�ول خط�وات من جان�ب واحد من 
جانب الفلس�طينيين وم�ن يظن أنهم 
س�يحصلون عل�ى تنازالت ومكاس�ب 
به�ذه الطريقة مخطئ”. وقال ياس�ر 
عبد ربه وهو مسؤول فلسطيني رفيع 
في وقت س�ابق م�ن الش�هر الجاري 
واصفا م�ا قامت ب�ه إس�رائيل “هذه 
األفع�ال قرصن�ة ولصوصية وس�وف 
نعرف كي�ف نرد عليها ألن العالم صار 
جاهزا لمعاقبة إسرائيل على جرائمها 
وعلى سياسة العقوبات الجماعية التي 
تفرضها”. كما انتقد االتحاد األوروبي 
اسرائيل لعدم تس�ليمها األموال. وقال 
“البد من احترام االلتزامات التعاقدية، 

فيم�ا يتعل�ق بالتحويل الكام�ل الذي 
يتس�م بدق�ة الموع�د وقابلي�ة توقعه 
الضرائ�ب  إلي�رادات  والش�فافية 
والجمارك”.وسبق أن جمدت إسرائيل 
أم�واال للس�لطة الفلس�طينية خ�الل 
أوقات التوترات األمنية والدبلوماس�ية 
مما أث�ار انتقادات دولي�ة قوية مثلما 
ح�دث عندم�ا حص�ل الفلس�طينيون 
على عضوية كاملة في صندوق األمم 
والثقاف�ة  والعل�م  للتربي�ة  المتح�دة 
“يونس�كو” قبل عام.ومث�ل االنتصار 
الذي حققه عب�اس في األمم المتحدة 
المتحدة واسرائيل  انتكاس�ة للواليات 
ولم تش�اركهما الرأي سوى سبع دول 
أخرى في التصوي�ت ضد رفع الوضع 
الفلس�طيني ف�ي األمم المتح�دة من 

“مراق�ب” إل�ى “دول�ة غي�ر 
الفاتي�كان.  مث�ل  عض�و” 
وبعد س�اعات م�ن التصويت 

قال�ت  المتح�دة  األم�م  ف�ي 
إسرائيل إنها ستجيز بناء ثالثة 

آالف من�زل جديد للمس�توطنين 
الغربي�ة والق�دس  ف�ي الضف�ة 

الش�رقية وتس�رع م�ن التخطي�ط 
آلالف المن�ازل األخ�رى في منطقة 
لها حساس�ية بالغة قرب القدس. 

ه�ذه  إن  منتق�دون  ويق�ول 
الخط�وة س�تقضي على 

امال الفلس�طينيين 
في إقامة دولة 

له�ا مقومات 
البقاء.

      المستقبل العراقي/وكاالت

ذكرت مص�ادر عس�كرية كويتي�ة مطلعة، 
أن وزي�ر الدفاع األمريكي ليون بانيتا س�يلتقي 
خالل زيارته الرس�مية الحالي�ة للكويت القيادة 
السياس�ية الكويتية، وسيبحث مع نائب رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الش�يخ أحمد الخالد سبل 

تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. 
وقال�ت المصادر إن�ه من الجائز ج�دا إبرام 
صفقات أسلحة خالل الزيارة، مشيرا إلى أنه إذا 
تمت صفقات فس�تكون لتحسين وتعزيز القوة 
الدفاعي�ة عن أراضي الكوي�ت، خاصة في هذه 
الظروف التي تش�هدها المنطق�ة من تهديدات. 
وم�ن ناحية أخ�رى، أوضح إن الصفق�ة عبارة 
ع�ن 60 صاروخا مض�ادا للصواري�خ من طراز 
باتري�وت “ ب�اك � 3 “ و20 قاذف�ة و4 رادارات 
إضاف�ة إلى قط�ع غي�ار، بكلفة تص�ل إلى 2.4 
ملي�ارات دوالر.  وكان وزي�ر الدف�اع األميرك�ي 
ل في  ليون بانيت�ا قد وصل إلى الكويت أمس األوَّ

زيارة رسمية تس�تغرق يومين، والتقى مع أمير 
الكويت الش�يخ صب�اح األحمد الجاب�ر الصباح. 
ويش�ار إلى أن الكويت حلي�ف للواليات المتحدة 
م�ن خارج الناتو، والتعاون بين البلدين قائم في 

كثير م�ن المج�االت. وف�ي تصريحات 
للصحفيي�ن عل�ى مت�ن طائرت�ه قب�ل 
وصوله إل�ى الكويت ذك�ر وزير الدفاع 
األميركي ليون بانيتا أن سوريا لم تتخذ 

أي خطوات جديدة في األيام األخيرة 
ت�دل عل�ى اس�تعدادها الس�تعمال 
السالح الكيماوي، وذلك استنادا إلى 

تقارير استخباراتية. 
وأض�اف إنن�ا مس�تمرون ف�ي 
مراقب�ة الوض�ع ع�ن كث�ب لنؤكد 
للس�وريين بوضوح انه ال يمكنهم 
في ظل أي ظرف كان أن يستعملوا 
األس�لحة الكيماوية ضد ش�عبهم، 
مؤك�دا إن ذلك س�تكون له عواقب 

وخيمة.

النيابة العسكرية: منعه من السفر ليس نهائيًا

عبد اجلليل عىل ذمة التحقيق بتهمة مقتل اللواء عبد الفتاح يونس

خطوة القت تنديدًا دوليًا

إرسائيل ستحجب إيرادات الرضائب الفلسطينية لـ4 أشهر

قالت إنها تشعر بتهديدات

الكويت تتباحث مع بانيتا لرشاء سالح بقيمة 2.4 مليارات دوالر
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   بغداد / المستقبل العراقي
أنج�زت أمان�ة بغ�داد 94% م�ن أعمال 
تطوي�ر وتأهيل ش�ارعي الراش�د و60 
يف منطق�ة ال�دورة بكلفة 6.855 س�تة 
مليارات وثمانمائة وخمس�ة وخمسني 
ملي�ون دين�ار م�ن قبل  رشكة »س�تي 
ستار« األملانية. وذكرت مديرية عالقات 
وإع�الم األمان�ة يف بي�ان صحفي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه أمس 
أن الرشكة االملانية تنف�ذ اعمال تطوير 
ش�ارع الراش�د يف منطقة »ابو دش�ر« 
وش�ارع 60 يف منطق�ة الدورة عىل وفق 
اح�دث التصاميم واملواصف�ات العاملية 
إلظهارهما بمظهر الئق ومميز يتناسب 
ومكان�ة العاصمة. وأضاف�ت أن اعمال 
تطوير ش�ارع الراش�د تش�مل توسيع 
الش�ارع ومد قالب جانبي جديد وتنفيذ 
رصي�ف بع�رض 1,5 مرت ونص�ف املرت 
ع�ىل جانب�ي الش�ارع ورصف�ه بحجر 
الكراني�ت، فضالً ع�ن تثبيت أعمدة عىل 
جانبي الجزرة الوسطية للشارع بواقع 
عم�ود ل�كل مرتي�ن وربطها بسالس�ل 
م�ن األملنيوم وزراعة الجزرة الوس�طية 
بالنخيل والش�تالت املختلفة وتحديدها 

بكابات زراعية. 
وبين�ت أن أعمال التطوير تش�مل أيضا 
زراعة رشيط من األش�جار عىل جانبي 
الشارع وزراعة الجزرة الوسطية بالثيل 
وإنش�اء 3 نافورات عىل طول الجزرات 
الوس�طية للش�ارع وإنش�اء 3 أحواض 

س�قي ومد ش�بكة متكامل�ة للري عىل 
طول الجزرة الوسطية وجانبي الشارع 
لرم�ي  بالس�تيكية  حاوي�ات  ونص�ب 
النفايات وإقامة مواقف حافالت جديدة 
ولوحات مرورية وداللية وإنشاء نافورة 
كبرة. وتابعت أن أعمال تطوير ش�ارع 
60 تشمل تنفيذ رصيف بعرض 1,5 مرت 
ونصف املرت عىل جانبي الشارع وتثبيت 
أعم�دة معدني�ة ع�ىل جانب�ي الش�ارع 

والج�زرة الوس�طية وربطها بسالس�ل 
من األملنيوم وزراعة رشيط من األشجار 
عىل جانبيه وتجهيز الش�ارع بحاويات 
النفايات وإنشاء مواقف حافالت ونصب 
اللوح�ات املرورية والداللي�ة وتخطيط 
وتأثيث الشارع وإنشاء ممرات العبور. 
وأشارت اىل أن األعمال األخرى ستشمل 
أيضاً إنش�اء متنزه بمساحة 1800 م2 
يحوي ممرات مرصوفة بحجر الكرانيت 

وأحواض زهور وألعاب أطفال وإنش�اء 
نافورتني وحوض س�قي م�ع منظومة 
ري متكامل�ة وأعمدة إن�ارة ومصاطب 

جلوس.  
إىل ذلك، نفذت أمانة بغداد حملة خدمية 
واس�عة لالرتقاء بالواق�ع الخدمي لعدد 
من مناطق العاصم�ة بغداد وتوفر كل 
ما يحتاجه املواط�ن من خدمات بلدية. 
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واإلعالم يف 

بيانه�ا أن مالكات دائرة بلدية الش�علة 
نف�ذت حمل�ة خدمي�ة واس�عة لرف�ع 
التج�اوزات الحاصلة عىل ش�وارع قمر 
بن�ي هاش�م والش�علة الع�ام والضغط 
واملس�عودي وش�وارع اخ�رى ش�ملت 
إزال�ة محال تجارية متجاوزة وأكش�اك 
ومس�قفات ولوح�ات إعالني�ة وإزال�ة 
س�احتني لوقوف الس�يارات يف املحلتني 

.»454 ،458«
 وأضافت ان قس�م النظافة قام بحملة 
نظافة مكثفة شملت 59 موقعا لتجميع 
النفايات واألنقاض يف الشوارع الرئيسة 
واملح�الت الس�كنية واألزق�ة الداخلي�ة 
للمح�الت الس�كنية »418، 420، 422، 
ع�ن  فض�ال   ،»450  ،446  ،442  ،438
غس�ل الش�وارع يف تلك املناطق وتوزيع 
يف  املواطن�ني  ع�ىل  النفاي�ات  أكي�اس 
منطقة الدولع�ي ومحلة 450 للنهوض 

بواقعها الخدمي. 
بلدي�ة االعظمي�ة  »دائ�رة  أن  وتابع�ت 
نفذت حملة زراعية لتوس�يع املساحات 
الخ�ر، إذ قام�ت بزراع�ة 80 مقطعاً 
زراعياً يف الشارع املمتد من تقاطع جامع 
الن�داء اىل تقاطع حديق�ة االم وزراعتها 
بنباتات دائمة الخرة مالئمة للظروف 
املناخية، منها نباتات ورد القديفة وورد 
الجعفري، واالستمرار يف زراعة وتجميل 
جميع الشوارع الرئيسة والفرعية التي 

تقع ضمن رقعتها الجغرافية«.

  بغداد / المستقبل العراقي
بعد انتش�ار تحذيرات واس�عة النطاق من وجود عملة 
عراقية مزورة فئة 5 آالف دينار يتم تداولها يف املصارف 
واألس�واق قب�ل نح�و ش�هر، ح�ذرت لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار يف مجل�س النواب أمس م�ن وجود عمالت 
مزورة داخل البنك املركزي نفس�ه. ولم تمنع التأكيدات 
الت�ي يطلقها البن�ك املركزي وجه�ات اقتصادية أخرى 
بش�أن ضآل�ة العملة امل�زورة املوج�ودة يف الع�راق من 
وص�ول مبلغ مليونني و500 ألف دينار إىل أحد مصارف 
مدين�ة الفلوجة، ضمن مبالغ مالية كبرة تم إرس�الها 
م�ن البن�ك املرك�زي. وح�ذر عض�و لجن�ة االقتص�اد 
واالس�تثمار النائ�ب ع�ن ائت�الف الكتل الكردس�تانية 
جاس�م محمد حس�ني من وجود عمالت عراقية مزورة 
داخ�ل البنك املركزي، منبهاً الجهات الرقابية واملختصة 

ملراقبة هذه الحاالت ملنع انتش�ارها يف الس�وق املحلية. 
وقال حس�ني يف ترصيح صحفي أم�س، انه بالرغم من 
ان محافظ البنك املركزي السابق أكد وجود نسبة قليلة 
م�ن العم�الت املزورة يت�م تداوله�ا يف الس�وق املحلية، 
إال أن بع�ض املص�ارف العراقي�ة يف املحافظات تش�كو 
من تس�لمها مبال�غ مالية م�زورة من البن�ك املركزي. 
واس�تبعد يف الوقت ذاته أن تكون هناك عمليات منظمة 
لتزوي�ر العمالت، »ولكن هناك بعضا من موظفي البنك 
يحاول�ون زج العمالت املزورة يف خزينة البنك املركزي«، 
داعياً الجهات االمنية واملختصة ملراقبة عمليات التزوير 
ملنع انتش�ارها يف الس�وق، ألنها تؤثر ع�ىل ثقة التعامل 
بالعمل�ة العراقي�ة وتس�بب رضراً لالقتص�اد الوطني. 
وكان مدير مرصف العابد يف مدينة الفلوجة يف محافظة 
االنبار جمال حامد الدليمي قد ذكر، إن مرصف املرصف 

ضب�ط مبلغ مليون�ني وخمس�مائة الف دين�ار عراقي 
م�زورة من ضمن مبالغ مالية كبرة ارس�لت من البنك 
املرك�زي، مبينا أن موظفي املرصف اكتش�فوا التزييف 
اثن�اء الفحص م�ن قبل لجنة مختص�ة. ويعتقد بعض 
املتخصصني بالش�ؤون االقتصادية إن انتشار العمالت 
امل�زورة يف العراق هو م�ا أدى إىل فقدان الدينار العراقي 

لقيمته االقليمية. 
ويؤك�د االقتصادي س�مر الجنابي إن الدين�ار العراقي 
فقد قيمت�ه الحقيقية بس�بب ازدياد عملي�ات التزوير 
وانتش�ارها باملص�ارف العراقية الحكومي�ة والخاصة، 
األم�ر ال�ذي أرب�ك االقتص�اد العراق�ي بص�ورة كبرة. 
وأوضح أن البنك املركزي العراقي مطلوب منه أن يضع 
ضوابط محكمة لعدم دخول العملة املزورة إىل املصارف 
الحكومية والخاصة ومحاسبة املوظفني الذين يقومون 

بإدخالها وخ�داع املواطنني بها. وق�ال الجنابي »هناك 
موظف�ون داخ�ل املص�ارف العراقية يقوم�ون بعملية 
تزوير العملة ودمجها يف املصارف مستغلني نفوذهم يف 
تلك املصارف«. وأشار إىل أن استمرار هذه الظاهر يؤثر 
عىل مس�توى الثقة بني الحكوم�ة العراقية والرشكات 
العاملية التي تتعامل معها. وكان البنك املركزي العراقي 
أك�د يف وقت س�ابق أن التحذيرات األخ�رة التي أطلقها 
بوج�ود كميات م�ن العملة املزّيف�ة بالدين�ار العراقي 
وال�دوالر األمرك�ي يج�ري تداوله�ا يف الس�وق املحلية 
ال تع��ّ عن حال�ة طارئة يعيش�ها االقتص�اد العراقي 
وأنها لن تؤثر يف قيم�ة الدينار العراقي. وتتحدث بعض 
التقارير الصحفية عن وجود مطابع متخصصة بتزوير 
العمل�ة يف عدد من مناطق بغ�داد، تقوم بتزوير عمالت 

عدة بينها الدينار العراقي والدوالر األمركي.

   بغداد / المستقبل العراقي
أص�درت محكم�ة الجناي�ات املركزية يف بغ�داد حكما 
باإلعدام ش�نقا حتى املوت عىل م�دان ينتمي إىل تنظيم 
القاعدة اإلرهابي قام بعدة عمليات إرهابية، وبضمنها 
عملي�ة خط�ف به�دف زعزع�ة األم�ن واالس�تقرار يف 
البلد. ونقل بيان للس�لطة القضائية تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه أمس عن مص�در قضائي قوله، 

أن »املحكم�ة اص�درت قرارها عىل امل�دان »س.ع .ح« 
النتمائه اىل تنظيم القاعدة اإلرهابي وقيامه وباالتفاق 
م�ع متهم�ني آخري�ن بخطف املجن�ى عليه�ا »س .ع 
و«م.ع«  ع«   . »ح  وش�قيقيها  م«  »م.  وزوجه�ا  .ح« 
بعد مداهمة دارهم الواقع�ة يف منطقة الدورة-املهدية 
الثاني�ة والتوج�ه به�م اىل جه�ة مجهول�ة«. واش�ار 
املص�در إىل ان »املتهمني وبضمنه�م املتهم املذكور آنفا 

قاموا برسقة مخش�الت ذهبية ومبالغ نقدية وبندقية 
كالش�نكوف وس�يارتي املجنى عليهم. وبعد وصولهم 
إىل الدار تمكن اثنان م�ن املجنى عليهم من الهرب، أما 
البقية فال يعرف مصرهم لغاية اآلن«. وأضاف املصدر 
أن »املتهم اع�رتف امام القائم بالتحقي�ق بانتمائه اىل 
تنظيم القاعدة اإلرهابي وقيامه بعدة عمليات إرهابية 
وبضمنها موضوع هذه القضية«، مؤكدا أن »املحكمة 

وج�دت يف األدلة املتحصلة واملتمثل�ة باعرتافات املتهم 
يف ظ�ل توف�ر الضمان�ات القانونية وش�هادة املدعني 
بالح�ق الش�خيص كفايته�ا إلدانته عىل وف�ق أحكام 
امل�ادة الرابعة /1 وبداللة امل�ادة الثانية /8 من قانون 
مكافحة اإلره�اب وتحديد عقوبته بمقتضاها«. وذكر 
أن ه�ذا الحكم خاضع للطع�ن التمييزي أمام محكمة 

التمييز االتحادية.

نفذت حملة خدمية واسعة لعدد من مناطق العاصمة

أمانة بغداد تنجز 94 % من تطوير شارعني يف الدورة
بكلفة 110 ماليين دوالر

منح رخصة استثامرية إلنشاء 
جممع سكني يف ذي قار

   بغداد / المستقبل العراقي
منحت هيئة اس�تثمار ذي قار رخصة اس�تثمارية إلنش�اء مجمع سكني 
في مدين�ة الناصرية لصالح ش�ركة “اقتصادن�ا” لالس�تثمارات والعقارات 
اللبنانية وبكلفة تجاوزت 110 ماليين دوالر أميركي. ونقل بيان أصدرته هيئة 
االستثمار أمس عن  رئيس الهيئة في ذي قار لؤي الخير الله قوله، ان مجلس 
ادارة الهيئة قرر منح رخصة اس�تثمارية إلنش�اء مجمع س�كني في مدينة 
الناصرية بعد اكمال الموافقات الرسمية لصالح شركة اقتصادنا لالستثمارات 

والعق�ارات اللبناني�ة. وأضاف 
إن كلف�ة المش�روع تج�اوزت 
ال� 110 ماليين دوالر أميركي، 
ويقع على مساحة من األرض 
تبل�غ 93 دونم�ا وبواق�ع 585 
وحدة سكنية وبنوعيها األفقي 
دارا   89 بواق�ع  والعم�ودي، 
س�كنية و496 ش�قة سكنية، 
وبمدة انجاز تبلغ ثالث سنوات، 
الفتا إلى ان المش�روع سيوفر 

جميع المرافق الخدمية من المدارس والمراكز الصحية وغيرها. ومن جانبه 
ذكر مدير القسم االقتصادي والفني في هيئة استثمار ذي قار صادق خليفة 
حن�ون، أن الهيئ�ة منحت اكثر م�ن 33 رخصة اس�تثمارية، حيث بلغ حجم 
االستثمار في ذي قار أكثر من مليار ونصف المليار دوالر اميركي تنوعت بين 
مشاريع صناعية وزراعية وسكنية. وأضاف ان لقطاع السكن الحصة األكبر، 
حي�ث منحت الهيئة 15 رخصة إلنش�اء مجمعات س�كنية وبنوعيها األفقي 
والعم�ودي ف�ي عموم المحافظ�ة وباقي الرخ�ص توزعت عل�ى القطاعات 
األخرى. يذكر ان حاجة محافظة ذي قار من الوحدات الس�كنية تقدر بأكثر 

من 200 ألف وحدة سكنية حسب احصاءات وزارة اإلعمار واإلسكان.

التعليم تعلن إعداد ملفات جديدة 
لتقييم تدريسييها وموظفيها

  بغداد / المستقبل العراقي
أعلن جهاز اإلش�راف والتقويم العلمي ف�ي وزارة التعليم العالي والبحث 
العلم�ي ع�ن انجازه إعداد ملف�ات جديدة لتقيي�م أداء منتس�بي الوزارة من 
تدريس�يين وموظفين. ونقل بيان للوزارة تلقت “المستقبل العراقي” نسخة 
من�ه أمس عن رئيس الجهاز س�تار جبار غانم قول�ه أن “الوزير علي األديب 
صادق على توصيات اللجان الوزارية المش�كلة لملفات تقييم األداء الجديدة 
لتدريسيي ومنتسبي الوزارة والتش�كيالت التابعة لها من جامعات وهيئتين 
والمجل�س العراق�ي لالختصاصات الطبي�ة، فضال عن الجامع�ات والكليات 
األهلية”. وأضاف ان “الوزارة ش�كلت في وقت س�ابق لجانا وزارية لدراس�ة 
المالحظ�ات والمقترحات التي دونته�ا الجامعات لتحدي�ث وتطوير ملفات 
تقويم األداء”، موضحا إن تلك الملفات تتضمن “ملف تقييم أداء التدريسيين 
حس�ب المرتب�ة العلمية وملف تقيي�م أداء التدريس�ي الباحث ف�ي المراكز 
البحثية للعام الدراس�ي 2011-2012، فضال عن ملف تقييم اداء التدريس�ي 
المدير والتدريسي الموظف وملف تقييم اداء الموظفين للعامين التقويميين 
2011 و2012”. وتاب�ع أن “هذه الملفات الجديدة لتقييم األداء تم مراجعتها 
من خب�راء من المديرين العامين في الوزارة ومس�اعدي رؤس�اء الجامعات 
وعمداء الكليات ومعاونيهم ومديري أقس�ام ضمان الجودة واألداء الجامعي 

ومختصين في مجالي علم النفس والجودة”.

زراعة الديوانية: انخفاض تسويق 
النصف دون  ما  “العنرب” إىل 

  الديوانية / المستقبل العراقي
كش�فت مديرية زراع�ة الديوانية، أن معدالت تس�ويق محصول “رز 
العنبر” انخفضت خالل السنوات األربع األخيرة إلى ما دون النصف، وفي 
حي�ن تبدي قلقها على مس�توى اإلنتاج الوطني له�ذا المحصول، يحمل 
فالحون الحكومة وزارة التجارة مسؤولية تردي اإلنتاج، فيما يتهم نواب 
واضعي الموازنات في الدولة المس�ؤولية بإهمال القطاع الزراعي بشكل 
عام. وقال مدير زراعة الديوانية محمد عبد حسين الجبوري في تصريح 
صحف�ي أمس إن “كميات محصول الش�لب “الرز” المس�وقة على مدى 
أربع س�نوات تش�ير إلى انخف�اض واضح عما كانت علي�ه معدالتها في 
السابق، وخوفنا كبير على محصول العنبر االستراتيجي”، مشيراً إلى أن 
“كمية الش�لب المسوقة لغاية هذا الش�هر بلغت 20 ألف طن”. وبحسب 
مديري�ة الزراع�ة في الديوانية ف�إن االنتاج في 2011 بل�غ 37 الف طن، 
فيم�ا بلغ ف�ي عامي 2009 و2010 نحو 62 الف ط�ن. وأوضح الجبوري 
أن “انخف�اض االنت�اج ناجم عن ع�دة عوامل، منها قلة كمي�ة المبيدات 
واألس�مدة التي تم توزيعها على الفالحي�ن والمزارعين والتي لم تتجاوز 
35% فق�ط، ما دعا بعض المزارعين إلى ش�راء األس�مدة من الش�ركات 
والمكات�ب الزراعي�ة الخاصة إضاف�ة إلى األمطار”، مبين�ا أن “الرطوبة 
أخرت موعد تسويق محصول الشلب هذا الموسم، وبعد زيادتها من %14 

إلى نحو 17% بسبب األمطار في الموسم الحالي”.

نائب يف جلنة االقتصاد ينتقد 
2013 “كالسيكية” موازنة 

   بغداد / المستقبل العراقي
انتقد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار البرلمانية النائب عن التحالف 
الوطني عبد الحس�ين ريسان الموازنة العامة للدولة لعام 2013، واصفاً 
طريقة إعدادها بالقديمة والكالس�يكية. وقال ريسان في بيان صحافي 
ل�ه أمس إن “موازنة عام 2013 لم تحتو على ش�يء جديد س�وى زيادة 
نسب على مستوى األبواب، حيث تمت زيادة الموازنة االستثمارية بنسبة 
بسيطة وخجولة، في حين ان الموازنة التشغيلية ثابتة وال يمكن التحكم 
به�ا”. وأض�اف “تمت زي�ادة بعض الدرج�ات الوظيفية والمس�تلزمات 
السلعية عليها”، مش�يراً إلى انه “بالتالي هي موازنة صورة طبق األصل 
لموازن�ات األع�وام الثالث�ة الس�ابقة بفارق بس�يط هو إضافة النس�ب 
المئوية”. ونبه ريس�ان إلى أن “هنالك قطاعات ما زالت تحظى باهتمام 
م�ن الحكومة، ووافق على هذا االهتمام مجلس النواب، كقطاع تس�ليح 
الجي�ش ال�ذي يعتبر ملف مهم واس�تحوذ على تخصيص�ات كبيرة جدا، 
وفي مقابل ذلك ال يوجد هنالك حل بالنس�بة النتعاش الوضع االقتصادي 
ف�ي البلد او قطاع الصناعة”، مس�تدركاً “يجب أن يكون هنالك حل لهذه 

وهو  وضع خطة ل�وزارة الصناعة ومؤسس�اتها المشكلة 
م�ن خالل معالج�ة مش�اكلها على مدى 
خم�س س�نوات وتوفي�ر تخصيص�ات 
يجب ان تكون مرصودة بخطة وليس�ت 
لس�نة واحدة”. واقترح ريسان أن “يتم 
اس�تبدال القائمين على إعداد الموازنات 
من خ�الل إيج�اد ش�خصيات اقتصادية 
تتفه�م الظ�رف العراق�ي وتعد 
الموازن�ة على أس�اس ذلك”، 
مؤك�داً أن “مش�كلة الدول�ة 
العراقي�ة اليوم ع�دم وجود 
صاح�ب  اقتص�ادي  رج�ل 

قرار”.

اقتصاديون: انتشارها أفقد الدينار أهميته اإلقليمية

حتذير من عمالت مزيفة يف البنك املركزي.. وأصابع االهتام تشري إىل موظفني !!

اإلعدام ملدان ينتمي لـ«القاعدة« نّفذ عمليات إرهابية

محافظة كربالء المقدسة
قسم العقود العامة

إعالن مناقصة إنشائية رقم )148( تنمية /2012 اإلضافية تبويب )10  12  1  11(
تعلن محافظة كربالء المقدسة عن إجراء المناقصات أدناه وفق المواصفات الفنية والكميات المبينة في جداول الكميات والتي يمكن الحصول عليها من قسم العقود العامة في المحافظة مقابل المبلغ المبين إزاء 
كل منهم أدناه غير قابل للرد فعلى الراغبين من الشركات العربية واألجنبية أو مقاولين وشركات عراقية ممن لديهم هوية نافذة بدرجة التصنيف المطلوبة تقديم أعطيتهم المستوفية للتعليمات والشروط العامة 
إلى س�كرتير لجنة فتح العطاءات المركزية في المحافظة مرافق معها التأمينات األولية المذكورة ضمن ش�روط المناقصة أدناه مع وصل الش�راء )باسم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع المستمسكات األخرى 

المطلوبة والمبينة في استمارة تقديم العطاء. وان آخر موعد لتقديم وتسليم األعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشر ظهر يوم )االثنين( المصادف 24 / 12 / 2012 .

شروط المناقصة:
1 - تقدم التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن )1 %( واحد من المائة مع مبلغ العطاء على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ المفعول )لمدة 90 يوم( من تاريخ غلق المناقصة معنون إلى/ محافظة كربالء/ 
حس�ابات تنمية االقاليم )وبالعملة المحلية وباس�م مقدم العطاء )بالنس�بة للمقاولين( او المدير المفوض او احد المؤسس�ين )بالنسبة للش�ركات حصرا( وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل أن يكون من 

محافظة كربالء المقدسة على أن ترفع النسبة إلى 5 % من قيمة العقد عند اإلحالة.
2 - يتم تقديم العطاء من قبل المقاول نفسه أو وكيله المخول والمصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل، ومن قبل المخول رسميا بكتاب صادر وموقع من المدير المفوض بالنسبة للشركات المقاولة وبعكسه 

لن يتم استالم األعطية مهما كانت األعذار.
3 - مدة نفاذية العطاء المقدم )60( يوم من تاريخ غلق المناقصة.

4 - يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن.
الملحوظات:

1 - تحديد رقم صندوق البريد لمقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء المقدسة.
2 - موعد انعقاد المؤتمر يوم )االثنين( المصادف 17 / 12 / 2012 الساعة )11,000 صباحا( في قسم العقود العامة لمناقشة أراء ومالحظات المقاولين بخصوص المشروع أعاله.

3 - على الشركات والمقاولين االلتزام بما جاء بالشروط الخاصة المرافقة لوثائق المناقصة.
)www.HolyKerbala.gov.iq( -:4 - موقع المحافظة على االنترنيت

5 - البريد االلكتروني لقسم العقود العامة )E-mail.theholykarbala_-gcd@yahoo.com( لإلجابة على استفساراتكم

اسم المشروعت
درجة التصنيف المطلوبة 

للمقاولين والشركات العراقية
مبلغ مستندات 

المناقصة
المالحظاتالدائرة المستفيدةمدة المشروع

.1
بناء مدرسة في قطاع الطاقة على القطعة 

المرقمة )1 /18017( مقاطعة 21 
حيدرية

420 يوم225,000إنشائية/ خامسة
المديرية العامة 

للتربية في 
محافظة كربالء

الكشف مرافق معه 
مخططات

.2
بناء مدرسة في منطقة الدخانية على 
القطعة المرقمة 83 مقاطعة 17 في 

الجدول الغربي
)360( يوم175,000إنشائية/ سابعة

المديرية العامة 
للتربية في 

محافظة كربالء

الكشف مرافق معه 
مخططات

.3
بناء روضة في حي المجتبي على القطعة 

المرقمة )2 /1913( مقاطعة 21 
حيدرية/ حي المجتبى

)300( يوم150,000إنشائية/ ثامنة
المديرية العامة 

للتربية في 
محافظة كربالء

الكشف مرافق معه 
مخططات

العدد: 20104
التاريخ: 2012/12/12

المهندس
آمال الدين مجيد الهر
محافظ كربالء المقدسة



 
وتشومسكي من أشهر أس�اتذة اللسانيات في 
العال�م "linguistics " وهو أس�تاذ هذه المادة 
في اش�هر جامعة هي "MIT" وشهرته ليست 

بس�بب علوم�ه فق�ط، وانم�ا بس�بب 
اإلع�ام الذي قدم�ه، والدولة الت�ي احتضنته، 
والتس�هيات الت�ي قدمت له، وه�ذا ما ينقص 
مثقفين�ا ومفكرينا وعلمائنا، فه�م يفتقدون 
للدعم والتس�هيات، بل يعان�ون من التهميش 
واإلقص�اء، يتن�اوب على ه�ذا اإلقص�اء وذلك 
ومؤسس�اتها  الحكوم�ة  م�ن  كل  التهمي�ش 
واإلع�ام وأقس�امه م�ن فضائي�ات وإذاعات 
وصح�ف ومجات، وتلع�ب الفضائي�ات دورا 
متقدما في إقصاء العلماء والمفكرين وبرامجها 
ش�اهد على ذلك والتي تعج باس�تقبال وتقديم 
الثقاف�ة  وأدعي�اء  والس�طحيين  المحدودي�ن 
والف�ن، فهي تقدم من يكتب الش�عر الش�عبي 
وال تق�دم من يهت�م باإلنتاج الفك�ري، وتقدم 
الممث�ل والمغني والراقص�ة وال تقدم الباحث 
في الفلسفة واألخاق واللس�انيات والمعرفة 
المجتمعي�ة ومازل�ت اذك�ر به�ذه المناس�بة: 
"مؤتمر نخبة المفكري�ن العراقيين" في العام 
2009 ف�ي بغداد والذي دعت اليه وزارة الحوار 
الوطني ولم يحضر إليه اي طرف حكومي، من 

رئيس الحكومة الى وزارة الثقافة. 
"عش�ر  عل�ى  الض�وء  س�لط  وتشومس�كي 
استراتيجيات" يستعملها اإلعام العالمي اليوم 
للتحكم بالش�عوب، وهذا ال يعني انه هو يدعو 
اليها كما هي وصايا ميكافلي، ولكنه من زاوية 
فكرية تحليلية يقدم تلك اإلس�تراتيجيات التي 
اتبعها اإلع�ام العالمي ال�ذي تتحكم به الدول 

الكب�رى عبر ش�بكة االنترنيت 
ف�ي  المس�تجدة  وحقوله�ا 
الفيس�بوك وتويتر وخدمة 
SKYPE " والت�ي اعطوها 
للوجهي�ن  قابل�ة  تس�مية 

والس�لبي"  "االيجابي 
اليه�ا  فه�رع 
بدون  المتصفحون 
مقدمات في الوعي 

يحاف�ظ  الثقاف�ي 
المجتمع  منظومة  على 
والدولة في سياق الهوية 
واالنتم�اء  الوطني�ة 

المجتمعي. 
اض�ع  وحت�ى 

ئ  ر لق�ا ا

اإلس�تراتيجيات  تل�ك  ص�ورة  ف�ي  والمتاب�ع 
اإلعامية التي تحتكر الش�عوب وهي مقتبسة 
م�ن كتاب "اس�لحة صامت�ة لح�روب هادئة" 
وهو ما س�مي الي�وم بالح�رب الناعمة، وهي 

على الشكل اآلتي: 
1- سياس�ة اإلله�اء: ويقصد بها اله�اء العامة 

من الناس عن المعارف الضرورية مثل: 
أ - العلوم: ومنها علوم الفضاء

ب - المعارف الدينية
ت - علوم االقتصاد

ث - علوم النفس
ج - بيولوجيا األعصاب

ح - علوم الحواسيب
وتتم هذه السياس�ة عبر أس�لوب جع�ل الفرد 
منشغا... منشغا... منشغا، حتى لم يعد لديه 
وق�ت للتفكير، فيع�ود للحضي�رة االجتماعية 
كم�ا تعود الحيوانات الى زرائبها ومهاجعها ال 

تفكر بشيء سوى العلف والنوم.
ان التش�تت الذي يحاصر المواطن العراقي في 

كل من:
1- هم�وم الخدم�ات مث�ل: الكهرب�اء، الم�اء، 
النف�ط والم�ازوت، الغاز، البطاق�ة التموينية، 
تجعل�ه موزع التفكي�ر دائم اله�م مما يضعف 
ذاكرته ويس�تغرق وقته فلم يعد لديه استعداد 
للقراءة والمتابعة، وبهذه الصورة تتم سياسة 

اإللهاء.
2- هم�وم المعامات عند الدوائ�ر الحكومية: 
والتي تطلب من المواطن كل شيء وال تقدم له 

شيئا من التيسير والتسهيل في كل من:
ا - معامات الجنسية

ب - شهادات الوالدة والوفيات
ت - معامات جواز السفر

ث - المعامات العقارية
ج - شهادات السوق وتسجيل السيارات

ح - شهادات االستيراد والتصدير
خ - إجازات الحاقة واألفران والمعامل

وه�ذه  المش�اكل:  ابت�كار  سياس�ة   -3
السياس�ة تظهر نفس�ها بانه�ا صاحبة 
الحلول وتقوم على الش�كل التالي: " 

ابتكر مشكلة او موقف 
معي�ن 

لتثير ردة فعل مثل " مشكلة البطاقة التموينية 
" او مش�كلة المول�دات األهلي�ة" او مش�كلة 
تعويضات فائض النفط للش�عب " او مش�كلة 
الم�دارس الطيني�ة والم�دارس المزدوجة " او 
مش�كلة االجنح�ة الخاصة في المستش�فيات 
الحكومية " او مش�كلة التزوير في االنتخابات 
" او مش�كلة التفجيرات " فهنا يكون للش�عب 
ردة فعل، فيتم التعام�ل معها من خال اعطاء 
الحلول الرخوة والضعيفة وتارة اعطاء الحلول 
التعجيزية والمبالغ بها، مما تجعل الشعب يقبل 
باقل الحلول، ويطالب بس�ن قوانين امنية على 
حس�اب حريته. هذا في الجانب االمني، مثلما 
تجعل�ه يطال�ب بحل�ول ترقيعية على حس�اب 
وضعه االقتصادي مثل البدل النقدي او انتظار 
خطة جديدة، وتارة تكون على حس�اب وضعه 
الصح�ي كم�ا ف�ي االجنح�ة الخاص�ة او على 
حس�اب وضعه التعليم�ي كما ف�ي الكرفانات 

وهي ذات كلفة عالية وفائدة محدودة.
4- سياس�ة الت�درج: وه�ي طريقة تس�تبطن 
فلسفة األلوان والنظر إليها وما فيها من خداع 
بصر. م�ن اجل تضييع الحقيقة على الش�عب، 
مث�ل: التعددي�ة والديمقراطية: الت�ي يوعدون 
الن�اس بعدم تحققها دفعة واحدة، مبتغين من 
وراء ذل�ك تضيي�ع فرص البن�اء واالنجاز على 
طريقة المثل المخادع:" ان الله خلق السماوات 
واالرض في س�تة ايام وكان بإمكانه ان يفعل 

ذلك في لحظة".
5- سياس�ة المؤج�ل: وهي تق�وم على وعود 
الش�عب ولك�ن م�ن خ�ال سياس�ة التأجي�ل 
متذرعي�ن بأس�باب وعوامل بعضه�ا حقيقية 
واغلبها غير حقيقي�ة فيقدمون غير الحقيقي 
ويؤجلون الحقيقي حتى ينساه الناس، واليوم 
نرى اعادة النظر ببعض مواد الدستور مؤجلة، 
وتصحيح اس�تحقاق االقليم والمحافظات من 
الميزاني�ة مؤجل�ة، والم�ادة "140 " مؤجلة، 
والتعداد السكاني العام مؤجل، ومجلس شورى 
الدولة مؤجل، وقانون االحزاب مؤجل، واعادة 
النظ�ر بقان�ون االنتخاب�ات مؤج�ل، وتقلي�ل 
رواتب الرئاس�ات والوزراء واعض�اء البرلمان 
مؤج�ل، والمن�ح الطابي�ة مؤجل�ة، وقان�ون 
روات�ب الموظفين والمتقاعدين مؤجل، ومنح 
العاطلي�ن ع�ن العمل غير منظ�ور اليها بحجة 
التأجيل، وقانون البنى التحتية مؤجل، واعادة 
النظ�ر بقان�ون االيف�ادات مؤجل، ومش�روع 
المصالح�ة الوطني�ة مؤج�ل، والغ�اء اعف�اء 
المزوري�ن مؤج�ل، واع�ادة النظ�ر بالقوانين 
المدنية مؤجل، والعاق�ة بين المركز واإلقليم 
كما يرس�مها الدس�تور مؤجلة، وبالنتيجة من 
كل ذل�ك نج�د التاجيل هو القاع�دة التي تحكم 

الباد.
6- سياس�ة معاملة الش�عب كأطف�ال صغار: 
المتأمل في سياس�ة اإلعام الحكومي وإعام 
الفضائي�ات ومنظمات المجتم�ع المدني التي 
تسربت لإلعام عبر فراغات ثقافية وسياسية 
مم�ا جعل�ت له�ا وج�ودا هامش�يا يس�تقوي 
باالعام المضلل فيخاطب الناس باس�م المرأة 
والطفولة والحقوق العامة وكأنهم ال يعرفون 
شيئا، فيسوقون ما تريده الحكومة وما تريده 
المؤسس�ات األجنبية وكأنها م�ن بنات افكار 
الش�عب وهو ليس كذل�ك او وكأنهم حريصون 
على مصالح الشعب اكثر مما هو حريص على 

ذلك.
7- سياس�ة تش�جيع الش�عب على استحسان 
الرداءة: يقوم بهذا التوجه الحكومة التي تضع 
اإلنسان غير المناسب في المكان غير المناسب، 
مثلما يق�وم اإلعام الحكومي وغير الحكومي 
باس�تضافة غي�ر المناس�بين في المناس�بات 
الحساسة مثل المناسبات الدينية واالجتماعية 
والوطني�ة، ومجموع ه�ذه التوجه�ات تجعل 
الشعب بمرور الزمن يتقبل الرداءة لعدم وجود 
ماهو احس�ن على طريقة التسويف المعروفة 
" ه�ذا الموج�ود " او عل�ى طريقة الس�خرية 
المرة واالس�تهزاء " من قلة الخيل ش�دوا على 
ال�كاب الس�ود ". وه�ذه السياس�ة المدم�رة 
ه�ي التي ت�ؤدي الى ايق�اف مش�روع التنمية 
البش�رية وانع�دام مفه�وم الج�ودة والتقييم 
المؤسس�ي، وبالتالي تقود الى تصفير االنتاج 
والبناء وهذا ما يحصل اليوم في العراق رغم 
امكاني�ة احرازه المرتب�ة االولى في النمو 
نتيج�ة تصاع�د انتاج النف�ط الخام ولكن 
المس�تفيد من ذلك هو الشركات االجنبية 
واليزال العراقي في بلد نفطي اليعرف 
م�ن النف�ط إال رائحت�ه، وال ي�رى اال 
احتف�االت توقيع عقود التراخيص في 
فن�ادق الدرجة االولى، 
هن�ا  وم�ن 

اصبحت الرداءة ظاهرة معاش�ة على مستوى 
النظافة، والبيئ�ة، والمواد الغذائية، والصحة، 
الخاص�ة،  والمه�ن  والخدم�ات،  والتعلي�م، 
والس�لوك الع�ام ومعاكس�ة قواني�ن المرور، 
والغش ف�ي االمتحانات، وتزوير الش�هادات، 

الشوارع والمحات العامة.
8- سياس�ة اس�تثارة العاطف�ة ب�دل الفك�ر: 
وهي سياس�ة تنويم الشعوب عملت بها الدول 
االوربية الكبرى قبل مايزيد على ثاثمائة عام، 
وذل�ك عند وصول طائعهم للم�رة االولى الى 
الباد العربية واالس�امية الت�ي كانت اغلبها 
تحت حكم السلطنة العثمانية التركية، وكانت 
قد وصلت تلك الس�لطنة الى ايام شيخوختها، 
وس�ائل  م�ن  وس�يلة  العاطف�ة  واس�تثارة 
الس�لطة الزمنية مثلما هي وس�يلة الستدرار 
العواط�ف والش�هوات عن�د بائع�ي اله�وى، 
وارب�اب الرذيل�ة وتجار السمس�رة واصحاب 
المصالح الشخصية النفعية ذات االفق المادي 
المحدود، وهذه الممارسات جميعها تخلو من 
موائ�د الفكر، والش�خصية الحضارية ال تبنى 
اال بالفك�ر ألنه نش�اط ايجابي فع�ال للنفس 
كما يقول المفكر والمرجع محمد باقر الصدر، 
والفك�ر ظاهرة م�ن ظواهر العق�ل ودليل من 
ادلة نجاح الفرد والجماعة والمجتمع والدولة، 
واالستش�ارة حاجة اجتماعية وظفتها الدولة 
الحديث�ة للتحلي�ل السياس�ي والف�رز العلمي، 
واالستش�ارة ه�ي خاص�ة العق�ول المفكرة 

في مختلف االختصاص�ات، والدولة التي تخلو 
م�ن العق�ول او تقص�ي العق�ول ه�ي الدول�ة 
التي ترفض المس�تقبل وتعيش ف�ي الماضي، 
وهي بذلك تكتب موته�ا بيدها قبل ان يغزوها 
االخ�رون. وعندما يت�م االعراض ع�ن الفكر، 
يصب�ح المج�ال مفتوح�ا للعاطف�ة المجردة، 
وتصب�ح الش�هوات هي االف�راز الوحي�د الذي 
يواجه المجتمع فتتحول االوقات والمناسبات 
ال�ى هرج ومرج، ويتحول االجتماع الى صخب 
وغوغاء فيصبح ماه�و ليس بفن فنا، وما هو 

وم�ا ه�و لي�س بقدوة قدوة، 
عادي يتحول 

ل�ى  ا
 ، ع مبد

وم�ا 
هو 

لي�س 
ه�ل  بمؤ

ممي�ز  ال�ى 
وفلت�ة  ومش�هور 

ف�ي  وله�ذا  زمان�ه. 
الح�االت  ه�ذه  مث�ل 

وبلدانه�ا تنتش�ر الرذيلة، 
مظاهر  وتب�دو  والتس�كع، 

االب�داع  ويختف�ي  التره�ل، 
المكتب�ات وتختفي  وتم�وت 

الن�دوات الفكري�ة والثقافي�ة 
باس�تثناء االدعاء ال�ذي يجعل 
يتص�درون  المغموري�ن  م�ن 
م�ن  يجع�ل  مثلم�ا  االجتم�اع، 

المتعلمي�ن  وانص�اف  المحدودي�ن 
حب�ا  الثقافي�ة  المجال�س  يقيم�ون 
بالشهرة والظهور كما يحدث اليوم في 
العراق نتيجة غياب الفكر وتراجع دور 
الدولة الثقافي ومعه تراجع المستوى 
الثقافي الغل�ب الحاضنات االجتماعية 

بسبب تلك السياسة.
التم�رد  تعوي�ض  سياس�ة   -9
باالحساس بالذنب: وهي 
تك�ون  ت�كاد  سياس�ة 
معرف�ة  دون  متبع�ة 

بم�ن  او  بخلفياته�ا 
ورائها،  يقف 

وه�ي سياس�ة ماكرة ت�دار بخبث وس�وء نية 
م�ن قبل من ه�م اصحاب القرار في المس�ائل 
الدولي�ة، واالحس�اس بالذن�ب فلس�فة قائمة 
عل�ى جعل الضحي�ة غير الجان�ي، وعلى جعل 
البرئ متهما، وعلى جعل الصادق كاذبا، وعلى 
جعل المجرم بطا، والدوني والمتسافل قائدا، 
وق�د حدث ه�ذا في الع�راق طيلة الس�بعينات 
والثمانينات والتس�عينات، ثم تكررت مشاهده 
او بع�ض منه�ا فيما بع�د 2003 واالحس�اس 
بالذن�ب سياس�ة اري�د له�ا ان تطب�ق على كل 
العالم العربي واالسامي بعد حادثة " 11ايلول 
ع�ام 2001 نتيج�ة تفجي�رات برج�ي التجارة 
ف�ي امريكا ث�م اريد لها ان تطبق على الش�عب 
العراقي بعد احداث حلبجة واس�تعمال الساح 
الكيميائ�ي، ثم بعد دعوى ما س�مي باس�لحة 
الدم�ار الش�امل، ث�م بعد غ�زو الكوي�ت حيث 
حولت المسؤولية ظلما للشعب العراقي، بينما 
ال�ذي ق�ام بذلك الغزو غير المب�رر هو من دمر 
تطلعات الش�عب العراق�ي في العي�ش الكريم 
وحرمه من ثرواته وس�يادته الوطنية وس�لم 
البلد على طبق من ذهب الى اهل االحتال، وقد 
تاث�ر بهذه السياس�ة بعض العراقيين الس�يما 
من الذين اصبحوا في مواقع مس�ؤولية، حيث 
قال احدهم: على الش�عب العراقي االعتذار من 
الش�عب الكويتي وهي مغازلة سمجة لمصالح 

ومنافع شخصية.
10- سياس�ة اظه�ار الدول�ة واعامه�ا بأنهم 
يعرفون المواطن اكثر مما يعرف هو نفسه.... 
وهذه السياسة تهدف الى اظهار عجز المواطن 
والتقلي�ل م�ن قيمت�ه االجتماعي�ة واحتقاره 
وجعله يش�عر بالعجز وعدم االستقالية وهي 
بالتالي مصادرة لحرية األفراد وتمييع أدوارهم، 
وهذا االمر هو مؤش�ر خطير على تدمير الثقة 
بي�ن الف�رد ونفس�ه وبي�ن الف�رد والمجتمع 
والفرد والدولة وهذه السياس�ة هي التي تقف 
وراء سوء العاقة مابين الشعب والدولة ولذلك 
نش�اهد ح�االت الفوض�ى وانتش�ار 
والس�لب  النه�ب 
ء  ا واالعت�د

على ممتل�كات الدولة عن�د اول لحظة تضعف 
فيها الدول�ة، او عندما تنهار قوته�ا اما الغزو 
الخارج�ي وق�د ح�دث ذل�ك ف�ي الع�راق بعد 
االحتال الذي عمد ال�ى تحطيم هيكلية الدولة 
العراقية وحل الجي�ش العراقي، مدعيا حرصه 
على الشعب العراقي ومعرفته بمصلحته، وقد 

ثبت بطان ذلك كله. 
والحكومة التي تقول للش�عب انها تعرفه اكثر 
مم�ا هو يعرف نفس�ه: ه�ي حكوم�ة تختزن 
الدكتاتوري�ة وروح التس�لط، واالع�ام ال�ذي 
يخاط�ب المواط�ن والش�عب على ان�ه يعرفه 
ويع�رف مصلحته وحاجته اكثر مما هو يعرف 
نفس�ه ويع�رف حاجات�ه: ه�و اع�ام مضلل 
س�لطوي يدم�ر ش�خصية الف�رد والمجتمع، 
ولذل�ك نرى اغل�ب البرام�ج والفعالي�ات على 
المستوى التربوي والفني والصحي والرياضي 
لم يؤخ�ذ راي الناس فيها ولم تستش�ر النخب 
الفكري�ة والواجه�ات االجتماعي�ة، مثلم�ا لم 
واالجتماعي�ة  العمراني�ة  المش�اريع  تناق�ش 
والخط�ط االقتصادية والتوجهات السياس�ية 
مع الش�عب العراقي ال�ذي ظل معزوال ال يدري 
م�اذا يجري ف�ي العاقة بين الكت�ل واألطراف 

السياسية داخل الساحة العراقية.
 وال ي�دري م�اذا ي�دور بي�ن الع�راق وجيرانه 
وال بي�ن الع�راق واالم�م المتحدة الت�ي تمتلك 
حض�ورا طاغي�ا بس�بب الفص�ل الس�ابع، وال 
يدري الش�عب العراقي ماذا يج�ري بين العراق 
والدول االقليمية، والدول ذات المحاور الدولية 
مثل دول الناتو ودول البريكس، واليعرف شيئا 
عن المشاكل المائية ومشاكل الحدود، وعقود 
النف�ط، واالس�تثمار، وال يع�رف ش�يئا ع�ن 
الفائض النق�دي وال التراكم القديم في الديون 
وال المش�اكل المس�تعصية التي ورثها الدولة 
العراقية ف�ي المواني والطيران المدني والنقل 
والبري�د وس�كك الحدي�د والصح�ة والتعلي�م 

والتعليم العالي وبرنامج النفط مقابل الغذاء.
الت�ي  واالس�باب جميعه�ا  العوام�ل  وله�ذه   
اعتبرها المفكر افرام نعوم تشومسكي استاذ 
اللس�انيات من الستراتيجيات التي تعمل عليها 

الحكومات واالعام الحتكار ارادة الشعب.
بالتهمي�ش واالقص�اء  االف�راد  دور  تعطي�ل   

ي�ف  لتخو ا ر و لش�عو ا و
لعج�ز بالدوني�ة  ا و

ي�م  تقد و
الشهوات.

دور   اب�راز 
العواطف على 
حس�اب الفكرر 
ولذل�ك ن�رى ادول 
وس�تار  س�تار، 
اصبحت  اكاديمي 
ف�ي  ش�ائعة 
المنطق�ة  دول 
ثقافتها  وله�ا 
مثلم�ا اصب�ح 
ل  حتف�ا ال ا
بالمهرجان�ات 
السينمائية عرفا 
مت�داوال في بعض 
وه�ي  الخلي�ج  دول 
تهت�م بس�باق  الزال�ت 
الهجن اكثر من اهتمامها 
ومنجزاته�ا  بالعل�وم 

وبالفكر وابداعاته.
 حت�ى بعض المس�ابقات 
تج�ري  الت�ي  الخجول�ة 
انه�ا  اال  للكت�اب  احيان�ا 
تظل مح�دودة وال تحظى 
بانتشار جماهيري اعامي 
واسع وال بمتابعة شعبية،

لذل�ك يأت�ي التركي�ز عل�ى 
تل�ك التطبيق�ات الت�ي وقع 
البعض تحت وطاتها تقليدا 
مباش�را او غير مباش�ر هو 
لبي�ان خطورته�ا والتحذير 
من االس�تمرا غي�ر الواعي 
ف�ي البرامج االعامية التي 
الص�ورة  بثقاف�ة  اهتم�ت 
تح�ول  حت�ى  والل�ون 
دكتاتورية  الى  االس�توديو 
تل�ك  نتيج�ة  جدي�دة 
الخاطئ�ة  الس�تراتيجيات 

والماكرة في ان معا.
الدراس�ات  مركز  رئي�س 

واالبحاث الوطنية
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 ه�ي تغ�وي زائريه�ا بمس�احاتها الخرض 
وببحرها األزرق وببيوتها القرقمازية العريقة، 
مما جعلها بمثابة فسيفساء رسمتها الطبيعة 
بتأن فباتت لوحة ساحلية فريدة من نوعها، ال 
تش�به أيا من جريانها ع�ى الخريطة اللبنانية، 
وقد ذكرها كل من ترشش�ل وإبراهيم اليازجي 
وأم�ن الريحان�ي يف كتاباته�م نظ�را لتأثرهم 

بطبيعتها.
عندما تذكر اسم بلدة عمشيت يقفز أمامك 
تلقائي�ا مش�هد مناظرها الخالب�ة التي تجمع 
بن البحر وأشجار النخيل والتالل السبعة التي 
تتك�ون منها، والت�ي جعلتها مقصدا للس�ياح 
الذي�ن يبحثون ع�ن الهدوء والس�كينة واملناخ 

املنعش.

تبعد عمشيت عن بريوت بنحو 37 كلم فيها 
م�ن الن�وادي الرياضية واملجمعات الس�ياحية 
واملطاعم ما جعلها عنوانا معروفا لدى السياح 
األجان�ب الذي�ن يقصدونها من أملانيا وفرنس�ا 
يف  وخاص�ة  الفص�ول،  جمي�ع  يف  وإيطالي�ا 
الصي�ف والخريف، للتمت�ع بطبيعتها والتجول 
يف ش�وارعها الصغرية املظللة بأش�جار النخيل 
والزيت�ون والغ�ار، حي�ث بإمكان�ك ممارس�ة 
رياضة ركوب الدراج�ة الهوائية أو امليش وأخذ 
قسط من االسرتاحة عى مقعد خشبي، أو عى 
)الفري�ز(، أي املقع�د املصنوع من اإلس�منت، 
لتتذوق م�ن أحد أفرانها منقوش�ة بالزعرت، أو 
الكش�ك بالبيض والقاورما وهي األشهر فيها. 
كذلك م�ا زالت حتى اليوم تحافظ هذه األحياء 
عى طابعها الرتاثي العريق إن من خالل أزقتها 
الضيق�ة، أو م�ن خالل س�احتها القديمة التي 
تش�كل تجمعا طبيعيا ألبناء البلدة وللمس�نن 
فيها.عادة ما ينصح الس�ائح الذي يقصد بلدة 
عمش�يت بالتوج�ه إىل أح�د أك�ر منتجعاته�ا 
البحري�ة وهو »مخيم عمش�يت«، ه�ذا املركز 
األول م�ن نوع�ه يف لبنان والعال�م العربي الذي 
يمتد عى مس�احة 30000م، فيستقبل نزالءه 

يف أج�واء مغاي�رة تماما عن تلك الت�ي نعرفها 
يف املراك�ز الس�ياحية املش�ابهة؛ إذ تعتمد عى 
ش�اليهات عادية و»تانغالوه�ات«، وهي كلمة 
اس�توحاها صاحب املرشوع م�ن كلمة خيمة 
بالفرنس�ية »tente«، إذ بني�ت ع�ى ش�كلها، 
)يالحظ انحدار سقفها وبس�اطة هندستها(، 

وق�د غطيت س�قوفها بحجر القرمي�د لتعطي 
)camp(طبيع�ي  مخي�م  يف  وكأن�ك  انطباع�ا 
مظلل باألشجار من ناحية، ومطل عى شاطئ 

عمشيت الصخري من ناحية ثانية.
ت�م تأس�يس املخي�م ع�ام 1965 م�ن قبل 
بل�دة  أبن�اء  أح�د  زوج�ة  دوني�ز  الفرنس�ية 
عمش�يت مالك لحود. يتضمن نحو 45 شاليها 
و»تانغالو« الس�تضافة السياح، إضافة إىل 22 
نقطة محددة داخله إلقامة الخيم الخاصة التي 
عادة ما يقوم بها ط�الب املدارس والجامعات، 
حي�ث يمض�ون عطل�ة األس�بوع أو أكثر وهم 
يمارسون رياضة السباحة أو امليش عى الرمل، 
أو يمارس�ون رياضة الك�رة الخفيفة الطائرة، 
إضافة إىل إقامة حفالت املش�اوي، وذلك بكلفة 

20 دوالرا لليلة الواحدة.
ومن ي�زور بلدة عمش�يت ال ب�د أن يتعرف 
ع�ن كثب إىل معاملها الرتاثي�ة املتمثلة يف بيوتها 
القديم�ة التي يتجاوز عم�ر بعضها 100 عام، 
وتدخل ضمن العمارة العربية املعروفة يف دمشق 
ومنطقة الش�وف يف لبنان؛ إذ معظمها يتضمن 
باح�ة خارجية واس�عة تتوزع حوله�ا الغرف 
التي تتألف منها واملفتوحة مساحاتها بعضها 

عى بعض، وه�ي بغالبيتها 
الهندس�ة  م�ن  مس�توحاة 
هذه  والفارسية.  الرومانية 
البيوت املتاحة زيارتها أمام 
الجميع مجانا تحولت بعض 
باحاتها التي كانت يف املايض 
الزرق�اء  الس�ماء  تش�كل 
س�قفا لها إىل أخرى مغلقة 
شيدت لها السقوف املضاءة 
تلقائيا بأشعة الشمس التي 
تخرقه�ا من خ�الل فتحات 
م�ن  مصنوع�ة  واس�عة 
الزجاج يف وس�طها وتعرف 
بالديواني�ة. أش�هر البي�وت 
وأعرقه�ا ه�ي الت�ي تع�ود 
لزخي�ا طوبيا )س�كن فيها 
الش�اعر الفرن�ي إرنس�ت 
رينان(، وملايكل لحود ونزيه 
لح�ود وج�ان لح�ود وأليس 
ك�رم  وبش�ارة  فرنس�يس 
وغريها، وتتميز بوس�اعتها 
وجدرانها املزخرفة واملذهبة 
وهندسة  وقناطرها  أحيانا، 
تلونه�ا.  الت�ي  املندلون�ات 
وبع�د أن تتمىش يف ش�وارع 

عمشيت، وتلف عى بيوتها العريقة، وتستلقي 
عى رمال بحرها األزرق، وتهرول عى بولفارها 
املط�ل ع�ى البح�ر )بولف�ار الرئيس ميش�ال 
س�ليمان وهو أحد أبنائها(، ال بد لك أن تحط يف 
أحد مطاعمها املشهورة بتقديم أطباق السمك 
الطازج واللذيذ ال�ذي ترافقه الئحة طويلة من 
أطب�اق امل�ازة اللبنانية. أش�هر ه�ذه املطاعم 
املوزع�ة ع�ى طول ش�اطئ عمش�يت »مهنا« 
 Le«و »Le cap«و»يش زخي�ا« و»مارينوس« و
petit port«، وجميعه�ا تتناف�س ع�ى تقديم 
اللقم�ة الطيب�ة والس�مك املش�وي أو املق�ي، 
إضافة إىل أطباق أخرى مؤلفة من ثمار البحر، 

مثل الطاجن والصبيدج والكركند والقريدس.

أم�ا الت�ذكارات الت�ي بإمكان�ك أن تحملها 
م�ن زيارتك إىل عمش�يت فهي تتمث�ل يف أدوات 
املن�زل أو اإلكسس�وارات املصنوع�ة من القش 
التي يش�تهر بها أه�ايل عمش�يت، وبمقدمهم 
آل زغي�ب، وتتألف من صوان وقبعات وس�الل 
ومقاعد، وغريها من األش�ياء التي قد ترغب يف 
أن تزين بها مداخل منزلك كعنرص ديكور خارج 
ع�ن املألوف. وال نن�ى هواة رياض�ة الغطس 
الذي�ن بإمكانهم ممارس�ة هوايتهم هذه عى 
أي ش�اطئ يختارونه من ساحل بلدة عمشيت 
)املعقيلة والبش�اش(، حيث يزخ�ر بحر البلدة 
بأنواع السمك املختلفة التي تشكل ثروة بحرية 
تعتر األشهر من نوعها يف لبنان يقصدها أيضا 
صيادو الس�مك من منطقة شمال لبنان لرمي 

شباكهم فيها.

»طنج�اوي«  مقه�ى  »الحاف�ة« 
يجس�د البس�اطة والهدوء بعي�داً عن 
تعقيدات الحي�اة وصخبها، فضالً عن 
أن�ه محطة مهمة وذو رمزية كبرية يف 
صنع مجد املبدعن والسياسين. يقع 
مقهى »الحافة« يف حي مرشان، وهو 
أحد أقدم أحياء مدينة طنجة املغربية، 
حيث اكتسب شهرته من الشخصيات 
املهم�ة الت�ي زارت امل�كان، فضالً عن 
موقعه املميز املطل عى البحر. واختار 
بع�ض املش�اهري يف عال�م السياس�ة 
واألدب والف�ن اإلقام�ة يف منزل قريب 
من املقهى ال�ذي أصبح رقماً صعباً يف 
األماكن األكثر جذباً للس�ياح، بالرغم 
من بساطته الهندسية. ويرى السياح 
أن من لم ي�زر مقهى الحافة، كأنه لم 
يزر مدينة طنجة، التي يحلو للمغاربة 
»ع�روس  اس�م  عليه�ا  يطلق�وا  أن 

الش�مال« حيث تلتقي عى س�احلها مي�اه البحر األبيض 
املتوس�ط واملحي�ط األطلي. ويش�اهد زائ�ر املقهى الذي 
يطل عى مضيق جبل طارق، س�واحل إسبانيا عى الضفة 
الشمالية للمتوسط، التي ال تفصلها عن طنجة إال مسافة 
14 كيلومرتاً. ويعتر الش�اي بالنعن�اع وطبق الفول بزيت 
الزيت�ون والكم�ّون ال�ذي يطلق عليه الس�كان يف ش�مال 
املغ�رب اس�م »البي���رص« من أه�م وأقدم األطب�اق التي 

يقدمها »الكاماريرو«، أي النادل باللغة اإلس�بانية.
ويخ�ىش أهايل مدينة طنجة عى »الحافة« من اإلهمال 
واالندث�ار، خصوصاً أنه أنش�ئ يف الع�ام 1921. ومؤخراً، 
استأجره عبد الرحيم الذي عمل به نادالً منذ العام 1971. 
وبق�ي املقهى محافظاً عى طابع�ه التاريخي، إذ لم يتخل 
عب�د الرحي�م عن األوان�ي النحاس�ية القديم�ة يف تحضري 
الشاي والفول. كما أنه لم يجِر إصالحات كبرية يف املقهى. 
ويقول عبد الرحيم »أضفت بعض التحس�ينات البس�يطة 
عى الطاوالت اإلسمنتية لكن أفّضل أن يبقى املقهى بحلته 
املعه�ودة ألنه يتميز بمعامل�ه القديمة، مقارن�ة باملقاهي 
املغربية األخرى«. ويرى الناش�ط املغربي حسن الحداد أن 
تأجيل إصالح املقهى مرّده إىل القرار املتعمد من السلطات 
املغربية، التي ترفض إعطاء رخصة لتجديد املقهى. ويقول 
»السلطات تنتظر أن ينهار املقهى حتى يسهل هدمه كلياً، 
واس�تبداله بمرشوع س�ياحي آخر، كما هو األمر بالنسبة 

له�ا للمعال�م الس�ياحية األخ�رى التي  طا
التهميش«.

واخت�ار 

الس�ائح النيوزيلندي جون بن أن يدشن زيارته إىل طنجة 
باالس�تمتاع باملش�هد ال�ذي يتيح�ه املوقع املتمي�ز ملقهى 
»الحاف�ة«. ويق�ول »ق�رأت ع�ن الحاف�ة يف إحدى أش�هر 
املج�الت يف نيوزيلندا ما جعلني أرغ�ب يف زيارته«، مضيفاً 

»بالرغم من بساطة املكان إال أن لديه سحر خاص«.
ويفض�ل الش�اب الفرن�ي م�ن أص�ل مغربي نس�يم 
شوقي أن يمارس هواية قراءة الروايات يف املقهى. ويرشح 
»يوج�د للمقهى مكان�ة خاصة يف ذاكرت�ي، إذ كان والدي 
يصطحبني دائم�اً إىل هنا أثناء زيارتنا إىل املغرب، فاملقهى 
بال منافس�ة هو رمز إللهام املبدع�ن«. ويعتر »الحافة« 
الوجهة املفّضلة ألش�هر نجوم الفن والسياس�ة فضال عن 
الروائين والفالسفة. يذكر أن الفيلسوف الفرني املعارص 
برن�ارد هنري ليفي، اش�رتى منزالً تط�ل رشفاته مبارشة 
عى املدرجات العش�وائية للمقهى. ويؤك�د عبد الرحيم أن 
املقهى »ال ي�زال مش�هوراً يف الع��الم، والدل�يل أن كل من 

أتى إىل طنجة من النجوم واملشاهري ال يرتدد يف زيارته«.
الراح�ل  املغرب�ي  بالكات�ب  املقه�ى  تاري�خ  وارتب�ط 
مح���مد ش�كري ال�ذي كان يق�ي وقتاً طوي�اًل يتأمل 
فيه املش�هد امللهم الذي يتي��ح�ه »الحافة«، وكان يرافقه 
يف جلس�ته الروائ�ي املغرب�ي الطاهر بن جل�ون. كما كان 
العدي�د من الفنان�ن العاملي�ن يطمحون إىل الش����عور 
بالس�كينة التي تمدهم بالطاق�ة اإلبداعية وذلك من خالل 
جلوس�ه��م يف املقهى، م�ن بينهم املمثل األمريكي ش�ون 
كونري، وفرقت�ي »البيتلز« و»الرولينغ س�تون«. ولم تثن 
بس�اطة املقهى القادة السياسين عن اكتشافه وارتشاف 
الشاي بنكهة النعناع بعيداً عن األضواء والروتوكول، 
من بينه�م األمن العام الس�ابق لألم�م املتحدة 
كويف أنان، ورئيس وزراء بريطانيا األس�بق 
الس�نوات  ونس�تون ترشتش�ل. وخالل 
األخ�رية، بدأ ي�رتدد ع�ى املقهى نوع 
بينه�م  م�ن  ال�زوار،  م�ن  جدي�د 
الش�باب املغ���ارب�ة واألفارق�ة 
إىل  بالهج�رة  يحلم�ون  الذي�ن 
أوروبا. ويأت�ي هؤالء إىل املقهى 
الصطياد س�ائ��ح أو سائحة، 
الحص�ول  عليه�م  يس�هل  م�ا 
ع�ى وثائ�ق اإلقام�ة يف أوروبا، 
أو البح�ث ع�ن وس�يط يس�هل 
غ�ري  بط�رق  الهج�رة  عليه�م 
رشعية. لكن ص���احب املق��هى 
س�معة  ع�ى  »حرص�ه  يؤك���د 
املقهى« واس�تبعاد أي زبون »ال يحرتم 

القانون«.
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اعداد : موؤيد عبد الزهرة 

60 عامًا من احلب مع اإلبرة واخليط»احلافة«.. املقهى األسطورة 
خلي�ل  الفلس�طيني  الش�يخ 
مغامس�ة )أب�و إبراهي�م( ق�د ناهز 
عم�ره الثمان�ن عاما، وه�و يعمل 
خياطا بمدينة النارصة منذ 60 سنة، 
ويأب�ى وق�ف مش�واره الطويل مع 
اإلب�رة والخيط خوفا م�ن امللل وحبا 

لإلنتاج.
مشغله يبدو متحفا تراثيا، يغلفه 
دفء الرابط�ة الوجدانية بن الخياط 
وإبرته. وهو يؤكد أن جلوس�ه خلف 
ماكينة الخياطة كل يوم منقال عينه 
بن اإلبرة والخيط لعدة ساعات يهبه 

الشعور باملتعة والطاقة املتجددة.
بخياط�ة  مغامس�ة  ويخت�ص 
الش�وادر املع�دة للمراك�ب والخي�م 
ورشفات املنازل، كما يحيك الحقائب 
الجلدي�ة املختلف�ة واملصنوع�ة م�ن 
أب�و  ويق�ول  القطني�ة،  الخيط�ان 
اإلب�رة  م�ع  مش�واره  إن  إبراهي�م 
والخيط بدأ مبكرا عام 1952، عندما 
ذهب ملدينة حيف�ا بحثا عن عمل ثم 
م�ا لبث أن وجد نفس�ه يعمل يف أحد 
املش�اغل فاكتس�ب املهنة وعمل فيه 
طيل�ة 13 عاما. "أبو إبراهيم" يعتاد 
العمل عى ماكينة الخياطة نفس�ها 

منذ 40 سنة.

طاقة و�سرب
ويف 1966 افتت�ح مش�غال خاصا 
ب�ه يف الن�ارصة وما زال يعم�ل فيه، 
وم�ع تقدم�ه يف العم�ر أخ�ذ يكتفي 
بالعم�ل ألربع س�اعات يف اليوم، وما 
زال حت�ى اآلن يوفق يف إدخال الخيط 

بخرم اإلبرة دون استخدام نظارات.
ويستهل أبو إبراهيم صباحه كل 
يوم بلقاء أصدقائه الحتساء القهوة 

يف مش�غله، ويقول إن قهوة الصباح 
التي تجم�ع من تبقى م�ن أصحابه 

هي أجمل ساعات اليوم.
وبينم�ا ينقل ناظريه ب�ن اإلبرة 
واملارة يف الش�ارع، يقول أبو إبراهيم 
إن ستة عقود من العمل املتواصل لم 
تطفئ قصة حبه مع ماكينة خياطة 
أملاني�ة الصنع بحوزته منذ 40 عاما، 
فه�ي "وفي�ة مخلص�ة يل وت�كاد ال 

تصاب بعطل".
العج�وز  الخي�اط  ويس�تطرد 
بقول�ه، إن مصطلح ملل غري موجود 
يف قاموس�ه، مش�ددا ع�ى أن الحياة 
أمل وأن العمل مصدر طاقة ال مصدر 
رزق فحس�ب، ويتاب�ع واثقا "أعمل 
اليوم بحث�ا عن الطاقة وللمعيش�ة، 
فالبطال�ة ع�دو لإلنس�ان، والحركة 
مهن�ة  أن  ورغ�م  وحي�اة".  برك�ة 
الخياطة تحتاج لصر وتأن كبريين، 
يقول الشيخ أبو إبراهيم متوددا بأنه 
متفاهم ج�دا مع اإلبرة والخيط وأنه 
صبور بطبع�ه، ويضيف أن الخياطة 
علمته الص�ر بدال م�ن العكس كما 

يعتقد الناس.

اإبرة وقلم
وبع�د العمل، يمارس أبو إبراهيم 
هوايت�ه املفضل�ة يف ق�راءة الكت�ب 
وكتابة القصائد، وهو يستعد إلصدار 
نتاجه األدبي يف ديوان شعري، ويشري 
إىل أنه لم يتمكن من مواصلة تعليمه 
الجامعي بسبب الفقر، ويتابع "من 
أجل استكمال املرحلة الثانوية طلبت 
املدرسة مني تس�ديد 30 لرية سنويا 
وكان كل م�ا بحوزة وال�دي 25 لرية 

فق�ط فعدلت عن الفكرة كي ال أظلم 
بقية إخوتي".

ويق�ول إن�ه كان األول يف صف�ه 
وإن�ه دأب ع�ى االس�تزادة باملعرفة 
من خ�الل مطالعة الكتب والصحف. 
ويبدو أبو إبراهيم انتقائيا يف قراءته 
للصح�ف الوطني�ة وكت�ب امللتزمن 
بقضية الش�عب الفلس�طيني. لكنه 
يميل للكتابة أكثر من القراءة، وقبل 
زي�ارة الجزيرة نت ملش�غله كان عى 
وش�ك إنهاء قصي�دة مطولة باس�م 
"الش�هيد". ويقول الخي�اط املثقف، 
إن املتنبي هو أقرب الش�عراء العرب 
إىل قلبه، حيث استشعر بقوة معاني 
قصائ�ده وعدم ق�رص اهتمامه عى 
اس�تهواه  كم�ا  فحس�ب،  القافي�ة 
عنفوان�ه وثقافته الواس�عة وقدرته 
ع�ى التعب�ري. ويعود أب�و إبراهيم يف 
حديث�ه إىل املهن�ة الت�ي ملك�ت قلبه 
لعقود، ويؤكد أنه سيواصل مشواره 
مع اإلبرة والخيط حتى يس�قطا من 
يده عنوة، مبديا أس�فه ألن أحدا من 
أبنائ�ه أو أحفاده لم يمتهن الحياكة 
رغم إيمانه بأن أن�واع الخياطة التي 
يتقنه�ا ل�ن تنق�رض رغ�م التطور 

التكنولوجي.

كش�ف تقري�ر حقوقي يمن�ي عن وج�ود 190 
حال�ة عبودية ورقٍّ يف محافظ�ة يمنية واحدة كانت 
مرسحاً لدراس�ة بحثية ميدانية استمرت نحو ستة 

أشهر.
وبحس�ب تقرير مؤسس�ة وثاق لدع�م التوّجه 
املدني حول ظاهرة العبودي�ة والرّق يف غرب اليمن، 
ف�إن التحلي�ل البياني لح�االت الرّق واالس�تعباد يف 

محافظة حجة )ش�مال غربي البالد( قد 
أظه�ر وجود 190 حالة يف ثالث مديريات 
منها 116 حالة استعباد يف مديرية خريان 
املحرق، وهو ما يش�ّكل نس�بة %61.05 
من الحاالت املكتشفة و61 حالة عبودية 
يف مديرية أسلم وبنسبة 32.11%، إضافة 
إىل 13 حالة رقٍّ يف مديرية كعيدنة بنسبة 
6,84%، ليكون إجمايل ما تم التوصل إليه 
190 حال�ة رّق وعبودية يف ثالث مديرات 

رئيسة باملحافظة.
ووفق�اً لتل�ك البيانات فق�د بلغ عدد 
حاالت الرّق واالس�تعباد من الذكور 104 
حاالت مقاب�ل 86 حالة من اإلناث، فيما 
بلغ عدد األطفال من الجنسن 17 حالة.

ولفت التقرير الذي حصلت "العربية 
ن�ت" عى نس�خة حرصي�ة من�ه، ومن 
املق�رر أن يت�م توزيع�ه وتداول�ه خالل 

مؤتمر صحايف تعقده مؤسسة "وثاق" األربعاء، إىل 
أن العديد من مش�ايخ القبائل يف املناطق الس�احلية 
يمتلك�ون عبي�داً وج�واٍر يخدم�ون يف منازلهم ويف 
حقوله�م الزراعي�ة ويورثونهم ألبنائه�م كجزء من 

ممتلكاتهم الشخصية ومن تركتهم بعد وفاتهم.

وكان عام 2008 قد ش�هد قي�ام املرصد اليمني 
لحقوق اإلنس�ان بكش�ف حال�ة رقٍّ مثبتة بش�كل 
رس�مي يف محكم�ة بمحافظة حج�ة، حيث حصل 

املرص�د عى وثيقة بيع إنس�ان مقابل نصف مليون 
ريال يمني )2500 دوالر أمريكي( يف مديرية كعيدنة 
بمحافظ�ة حج�ة مس�جلة بس�جل البصائ�ر برقم 
1429/98ه� )وهو س�جل يخ�ص يف الغالب وثائق 

البيع والرشاء لألرايض والعقارات(.
وج�اء يف وثيق�ة البي�ع املحررة من أم�ن املحل 
واملعم�دة من املحكمة واملش�هود عليها بش�اهدين 

عدل�ن، أن أح�د األش�خاص اش�رتى من ش�خص 
آخر "العبد املس�مى قناف بن الجارية س�ارة" بيعاً 
صحيحاً رشعياً نافذاً، بإيجاب وقبول من املش�رتي 
بمال�ه ولنفس�ه بمبلغ 500 ألف ري�ال، النصف من 

ذلك 250 ألف ريال.
وأثارت تلك الحالة ضجة يف وسائل اإلعالم، األمر 
الذي دفع وزارة حقوق اإلنس�ان إىل القيام بتشكيل 
لجن�ة للتحقي�ق يف املوض�وع وقي�دت رس�مياً أول 
حال�ة عبودية يف اليمن بع�د أن التقت وزيرة حقوق 

اإلنس�ان الس�ابقة هدى الب�ان ب�"العب�د قناف بن 
س�ارة"، والذي ق�ال إنه فّر من مالك�ه إىل العاصمة 
صنعاء طمع�اً يف التحرر من قيد العبودية، ش�ارحاً 
معانات�ه التي يعيش�ها هو وش�قيقته ش�عبة األم 
ألربع�ة أطف�ال، وش�قيقه العبد فيص�ل وجمعيهم 

مقيمون يف مديرية كعيدنة محافظة حجة.
وأش�ارت نتائ�ج التقري�ر الحقوق�ي، إىل أن ما 
قبل ع�ام 2010 كان التعاطي مع 
ح�االت ال�رّق واالس�تعباد يف هذه 
املناط�ق يت�م م�ن قب�ل الس�كان 
املحلين كظاهرة طبيعية وتعاملت 

الس�لطات املحلية معها كواقع طبيع�ي، ولم تعمل 
عى معالجة الظاهرة بما تفرض عليها مسؤولياتها 

القانونية واألخالقية واإلنسانية.
ونّوه التقري�ر إىل أن املحررين من الرّق املتوارث 
يف�رض عليه�م الواق�ع املعي�يش رق�اً اختياري�اً يف 
ظل ع�دم تواف�ر العي�ش اآلمن م�ا يجعله�م أرقاء 
ومس�تعبدين حت�ى وإن كان�وا ق�د تحرروا ش�كالً 

بسبب الفقر واألمية.
وأوضح أن هن�اك عديد أطفال مس�تعبدين مع 
أمهاته�م ول�م تع�رف أقدامه�م طريق�اً إىل مقاعد 

الدراسة، كما أن بعضهم ال يعرفون آباءهم.

نتائج دراسة ميدانية استمرت لـ 6 أشهر

190 حالة رق يف حمافظة يمنية واحدة !!

يلقبونها بـ»عرو�س 
جبيل« "تقع يف ق�ساء 

جبيل" والبع�س ي�سميها 
»بغداد لبنان« )النت�سار 

�سجر النخيل فيها(، 
اإال اأن بلدة عم�سيت 
ال�ساحلية لديها من 

امليزات واخل�سائ�س ما 
يجعلها �ساحبة هوية 

�سياحية خا�سة بها

عمشيت .. " عروس جبيل"
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ميكروفون

أمحد طعمة يشّن هجومًا عىل "املنتجني"
ق�ال النج�م احمد طعمة التميمي ان�ه لن تقوم للفن العراق�ي قائمة ولن تنهض الدرام�ا العراقية من 

جدي�د طاملا يس�يطر بعض الحيتان والذين يس�مون أنفس�هم باملنتجني عىل العملي�ة الفنية.. وأضاف 
التميم�ي يف ترصي�ح لوكالة أنباء محلي�ة انه لم يكن راضياً ع�ن األعمال التي قدمه�ا للتلفزيون مؤخراً 

ألنها لم تتناس�ب مع حجم التضحية واإلرهاق الذين قدمهما أثناء ف�رة تنفيذ العمل.. وأضاف التميمي: 
آن األوان لق�ول كلمة )كفى( بوجه الطماعني والتجار الذين يس�تغلون حاجة الفنان العراقي ويس�يئون 

أبشع اإلساءة للفن العراقي وللدراما العراقية.. آن األوان للجمهور ان يطلع عىل العملية الفنية وكيف تدار 
الدراما العراقية وكيف س�مح أولئك )الحيتان( ألنس�فهم من االس�تحواذ عىل اكثر م�ن ثالثة أرباع ميزانية 

األعمال لتكون النتيجة يف النهاية أعمال مهلهلة ال تريض طموح الناس ويكون املالم االول واألخري فيها املمثل 
املس�كني...وختم التميمي كالمه بالقول: لن اس�مح لنفيس مجدداً ان أكون ش�اهد زور ملا يحصل وملا يرتكب 

من )جرائم( بسم الفن.
انتهى الكاتب ش�وقي كريم حس�ن من كتابة املسلس�ل التلفزيوني )أحالم الس�نني( والذي من املقرر ان يقوم 

بإخراجه املخرج سالم عرب لحساب شبكة اإلعالم العراقي وهو اول مسلسل يتناول املخفي من ثورة ال ازيرج 
ض�د يف جن�وب الع�راق والتي كتب عنها الش�اعر مظفر الن�واب واحدة من أجمل قصائده وهي ثورة فالحية نش�بت 

اإلقطاع العراقي وساندتها العشائر العراقية االخرى..حيث تمتد أحداث العمل من عام 1917 حتى نهاية الحكم امللكي العظيم وسيطرة 
العس�كر عىل مقاليد الدولة وتعطيل األحزاب والدس�تور..  ومن املؤمل ان يبدأ التصوير بداية الش�هر القادم وس�وف يجسد 

الشخصيات نجوم شباب يقفون أمام كامريات التلفاز ألول مرة.

الشاطي يستعد لـ)آن أوان الصفح(
يس�تعد املؤلف املرسحي جمال الش�اطي لعرض مرسحية املنودراما يف معهد الفنون الجميلة بعنوان )آن أوان الصفح( 

خالل األيام القليلة املقبلة.ويف الوقت ذاته قال الش�اطي "ال أرى هناك رضورة لتأسيس قناة متخصصة باملرسح، يف إشارة 
اىل أنه يعارض هذه الفكرة ألنه ال يمكن تغطية األخبار والربامج املرسحية عن طريق قناة تبث بشكل متواصلة ملدة )24( 

س�اعة".وذكر: انه من الناحية العلمية عندما تنقل املرسحية للتلفزيون تفقد قيمتها، ألن أهمية املرسح تفرض رضورة 
التواج�د املمثل واملتلقي يف آن واحد وال يفصل بينهما جدار.وتاب�ع: أن بعض القنوات مثل قناة العراقية عرضت أعماالً 

مرسحي�ة خالل العيد ولكن املرسحي�ات املعروضة يف التلفزيون هي مرسحيات تجارية، ت�يسء وتخرب الذوق العام 
من خالل ردود فعل الجمهور املواكب واملالزم للعرض املرسحي. ويرى رضورة إنشاء جيل مرسحي متذوق للجمال 

يفهم ويتذوق معنى العروض املرسحية.

حقيقة اخلالف بني وائل جسار وزوجته
نفى الفنان اللبناني وائل جس�ار ما ترّدد عن وجود خالفات بينه وبني زوجته، معترباً أن الضجة التي أثريت 

حول نرش صور له مع إحدى اإلعالميات "ليست مستغربة ألن كل الناس عرضة لإلشاعات".
جس�ار ال�ذي يحّض أللبومه الجديد، أوضح يف حوار مع "الراي" أنه س�يقدم م�ن خالله أغنيات باللهجة 
الخليجي�ة للمرة األوىل يف مش�واره الفن�ي، باإلضافة إىل أغني�ات باللهجتني اللبناني�ة واملرصية.ورأى أن 

ظاه�رة تنافس النج�وم عىل برامج الهواة "موض�ة جميلة"، ألن من يملك مقوم�ات اتخاذ قرار بفنان 
مبتدئ ويقدم له النصائح فإنه يوّفر له الدعم والتشجيع.

نجوم ودعوا العزوبية يف 2012
ش�هد عام 2012 زواج ع�دد من النجوم والنجمات داخل الوس�ط الفني والتي 
كان له�ا صدى بني الجماهري بعضها ج�اءت بعد قصص حب ملتهبة، وأخرى 

ج�اءت مفاجأة للجمه�ور.وكان إعالن النجم املرصي تامر حس�ني زواجه من 
بس�مة بوسيل نجمة ستار أكاديمي أكرب مفاجأة ش�هدها عام 2012، حيث 

تكتم نجم الجيل عىل زواجه الذي دام لخمسة أشهر قبل أن يعلنه للجمهور.
زواج الفنان�ة غ�ادة عبدال�رازق من اإلعالم�ي محمد فودة لم يك�ن مفاجأة 

لجمه�ور النجمة الش�هرية بقدر ما حمل�ه خرب طالقها بعد أق�ل من ثالثة 
أش�هر زواج ألسباب لم يتم اإلعالن عنها حتى اآلن.عام 2012 شهد أيضاً 

زواج فن�ان لطاملا كان عمله يف املرتبة األوىل وتس�بب كثرياً يف إفش�ال 
مرشوع�ات ارتباطه الس�ابقة؛ إنه الفن�ان خالد الصاوي 

الذي تزوج من “مي صربي” خالل ش�هر نيسان املايض.
صاحب�ة الحنط�ور، املطرب�ة الش�عبية أمين�ة كانت من 

الفنانات املحظوظات اللواتي تزوجن عام 2012 ؛ حيث تم 
زفافه�ا عىل رج�ل األعمال عالء ش�بلو، بحضور كبري من 

نجوم الفن.

سمرية سعيد: حيايت اخلاصة 
ملك ابني الوحيد

أك�دت الفنان�ة املغربية س�مرية س�عيد 
أن حياته�ا الخاص�ة مل�ك ابنه�ا الوحيد 

ش�ادي، "فحتى أثناء انش�غايل بالتصوير 
وكل  قلب�ي  يك�ون  الفني�ة  وبارتباطات�ي 

تفك�ريي مع�ه، فهو أهم إنس�ان يف حياتي. 
وعندم�ا أحص�ل ع�ىل اج�ازة م�ن العمل ال 

أفارقه اب�داً، ونس�تغل هذه اإلجازة للس�فر 
اىل إح�دى ال�دول األوروبي�ة"، وأضافت خالل 

حديثه�ا ل�"القب�س": "لك�ن لألس�ف س�افر 
ش�ادي وحده أخرياً الستكمال دراسته يف لندن، 
ورغم حزني الش�ديد لعدم وجوده معي فإنني 

س�عيدة باتخ�اذه ق�رار التعلي�م يف الخارج، 
فابني طموح ولديه العديد من األحالم يرغب 

يف تحقيقها."

حاتم يدعم قيص بأغنية: "صوتوله لقيص صوتوله"
»ذا فويس« يصل ملحطته األخرية..  غدًا

تصل سفينة برنامج »ذا فويس« إىل شاطئها النهائي يف التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، 
بعد ان تأهل مشارك واحد من كل فريق اىل الحلقة الختامية، بعد منافسة طربية حامية امتدت 
ع�رب مراحل الربنامج، تمّكن 4 متنافس�ني ينتمون إىل فرق ال�مدّرب�ني ال�نجوم – املدربني ال� 4 

 »the Voice« كاظم وشريين وصابر وعايص، من بلوغ الحلقة النهائية من برنامج
– »أحىل ص�وت« عىل MBC1. وقد بدا كّل مدّرٍب فخوراً بما قّدمه أعضاء فريقه، 

وراضياً عن اختيارات الجمهور وتصويته الذي تمّيز باختياره لألفضل. 
وقد ش�هدت الحلقة الخامسة وما قبل األخرية من مرحلة العروض املبارشة 

تألّقاً لألصوات القادمة من املغرب العربي، وهو ما شّدد عليه املدّربون األربعة 
الذين توجهوا بالتحية لجميع البلدان العربية، وخّصوا بلدان املغرب العربي.

وخ�الل الحلق�ة، دفع كّل »م�دّرب« باملش�رَكنْي األخريَْين يف فريق�ه، الَذْين 
تمّكن�ا من بل�وغ الدور نصف النهائ�ي، حيث غّنى كّل واح�ٍد منهما أغنية 
منف�ردة، كانت بمثابة الورقة األخ�رية التي اعتمدها الجمهور قبل إصدار 

حكم�ه عن طريق التصوي�ت، فغادر أحد املش�رَكنْي كل فريق، ليبقى 
بذلك يف حوزة كل مدرب مشرٍك واحٍد فقط سيخوض معه 

غمار املنافسة الختامية.
فريق صابر الرباع�ي: تنافس فيه كل من ملياء 
الزايدي وقيص حاتم. وكان تصويت الجمهور 

جاء ملصلحة قيص حاتم.
فري�ق عايص الحالن�ي: تنافس فيه كل من 
موري حاتم ومراد بوريكي. وكان تصويت 
الجمهور جاء ملصلح�ة مراد بوريكي كما 
كان الح�ال يف األس�بوع امل�ايض. فري�ق كاظم 
الس�اهر: تنافس فيه كل من يرسى محنوش ونور عرقس�ويس. 

وكان تصويت الجمهور جاء ملصلحة يرسى محنوش.
فريق ش�ريين عبد الوهاب: تناف�س فيه كل من محمد عديل 
وفري�د غنام. وكان تصويت الجمه�ور جاء ملصلحة فريد 

غنام.
م�ن جهة أخ�رى، ابتكر الفن�ان النجم حات�م العراقي 
طريقة جديدة لحش�د الدعم للتصوي�ت لولده قيص 
للفوز بلقب برنام�ج )the voice( من خالل طرح 
أغنية بعنوان )صوتوله لق�يص(.. األغنية حملت 
توقي�ع الش�اعر ح�ازم جاب�ر والح�ان حات�م 
نفس�ه..فهل س�يحقق ق�يص آم�ال املاليني 

ويفوز بلقب.

www.almustakbalpaper.net

فنــــون

أجرى الحوار/ سعدون شفيق سعيد
الحديث عن تعدد مواهبه وطموحاته يطول ويطول وال غرابة 
إذا م�ا وجدناه م�ا بني فرة واخ�رى عند مه�ام فنية جديدة 
إضافة مل�ا يتمتع به من قابلية فنية يف التمثي�ل.. والدليل أننا 

وجدناه مؤخرا وألول مرة مديرا لإلنتاج يف فيلم سينمائي إىل 
جان�ب مخرج من كبار املخرجني الرواد 
ف�اروق القي�يس واىل جان�ب نخبة من 
الفنانني العراقيني الكبار، الفنان س�عد 

إبراهي�م التقت�ه )املس�تقبل العراقي(، 
وكش�ف عن وعود مرسحية ، إضافة إىل 

قيامه مس�تقبال بإدارة إنتاج فيلم روائي 
طويل ، يف ما ييل نص الحوار: 

•بداية كيف تقدم نفسك؟
-بداي�ة الب�د م�ن الق�ول ان ع�ىل الفن�ان 

م�ن  مع�رك  كل  يف  يدخ�ل  ان  الحقيق�ي 
معركات هذا الوس�ط وان تكون لديه ثقافة 

عام�ة يف كل تفاصي�ل الفن بدءا م�ن التمثيل 
وكتاب�ة النص والس�يناريو واإلخ�راج وإدارة 

اإلنت�اج، ولهذا وجدت نف�يس مؤخرا عند مهام 
إدارة اإلنتاج للفيلم السينمائي اغتيال مع وقف 

التنفي�ذ ملرشوع بغداد عاصم�ة الثقافة العربية 
لعام 2003. 

•وكيف كان استقبالك لهذه املهمة؟
-أحسس�ت بالرهبة أول األم�ر.. ولكنني تجاوزت 

تلك الرهبة مس�تعينا بما لدي من قرارات شخصية 
به�ذا املج�ال والت�ي أهلتن�ي ان اك�ون بمس�توى 

املس�ؤولية وم�ن دون اي وج�ل او خ�وف .. حتى ان 
املخ�رج ق�ال يل بالحرف الواحد وعند قب�ويل باملهام .. 

بانه س�وف يس�تغني عني اذا لم يجدني كفوءا كمدير 
لإلنتاج لفيلمه. 

•وبعد املبارشة بمهامك ماذا كان رأي املخرج بك؟
-قبلن�ي املخرج وهو يقول يل: يا س�يدي إنن�ي ممنون منك.. 
ألنك فعال كنت ش�اطرا يف كل يشء لكونك كنت تسهل يل عميل 

خالل التصوير ودون اي تأخري يذكر.
•رأيك بالفيلم من وجهة نظرك كفنان؟

-الفيلم تدور أحداثه حول قصة جميلة ومحبوكة والسيناريو 
جيد ج�دا، ولقد أضاف املخرج ملس�اته الجميل�ة التي أضفت 
عىل الفيلم جماال أضعاف عىل جمالية الفيلم 
األص�يل.. حت�ى انه كان مب�دع ومتغلب عىل 
نفس�ه حت�ى أنن�ا كن�ا نتأخر إىل س�اعات 
متأخ�رة لك�ون الوق�ت كان عن�د املخرج 

ملغيا.
ه�ل حق�ا ان ه�ذا الفيلم س�يكون   •

األخري للمخرج؟
ذاك م�ا رصح ب�ه اثن�اء العم�ل كي   -
يك�ون وداع�ه لإلخ�راج تاريخي�ا من 
خ�الل نج�اح ه�ذا الفيلم.. وان ش�اء 
الله ال نحرم من اب�داع املخرج الكبري  

فاروق القييس .
•وم�ا معانات�ك خ�الل انج�از ه�ذا 

الفيلم؟
-لتصوير مشاهد الفيلم الرئيسية 
البيوت�ات  اح�دى  بتأج�ري  قم�ت 
العراقية الخالية من أهلها. وكان 
برفقتن�ا واحد من اه�ل البيت.. 
وكن�ت اتمن�ى ان ارتاح من ذلك 
للتصوي�ر  الصائ�ب  االختي�ار 
لكونه بيتا كبريا وواسعا وكان 
الس�يناريو قد اعد لهذا املكان 
... حت�ى ان املخ�رج حينم�ا 
رآه تمسك به.. ولكن الرياح 
تس�ري بما ال تش�تهي السفن.. حيث 
ل�م يتجاوب ذلك الش�خص معنا وفق التج�اوب الذي كنا 

نأمله.
•وهل من معاناة أخرى؟

-املعان�اة األخ�رى.. إن التصوي�ر كان ينته�ي يف الكث�ري م�ن 

األحي�ان بس�اعة متأخرة م�ن اللي�ل وحتى يف س�اعات منع 
التج�وال يف العاصم�ة بغ�داد ولهذا مكنت اضط�ر الحاالت إىل 
إيصال البعض من الفنانني والفنيني إىل بيوتاتهم لكوني احمل 
كتابا من عمليات بغداد للس�ماح لنا باملرور عند تلك الساعات 

املتأخرة من الليل.
•واملعاناة الثالثة؟

-إن بعض الفنان�ني لديهم التزامات وأعمال أخرى مع آخرين 
مما جعلني يف وضع محرج مع املخرج والكادر. 

•واىل جانب تلك املهام واملعاناة؟
-ش�اركت يف التمثيل حيث جسدت شخصية سعد التي تحمي 
الرج�ل املس�يحي م�ن اإلرهاب�ي بمس�اعدة ثالثة أش�خاص 

عراقيني غيورين عىل حب العراق والوحدة الوطنية. 
•آخر عمل كنت عنده؟

-مسلس�ل كاريكاتري للمخرج د. عيل حن�ون.. إىل جانب عمل 
مرسحي ش�اركت فيه مؤخرا وه�و احميد والربملان من إعداد 
وإخ�راج حس�ني عيل صال�ح وتم تقدي�م العم�ل عىل مرسح 
الوزراء وبرفقة قاس�م عبعوب وجاس�م محم�د وعمر ضياء 

الدين ووداد القييس ومحمد نارص ومرام.  
•ويف الخطاب اإلسالمي؟

-أخ�ر عمل منجز يف كرب�الء وتحت عنوان واقع�ة الطف وتم 
تقديمه ايضا يف منطقة ابو دشري.
•وجديدك بهذا املضمار اإلسالمي ؟

-نتواص�ل يف تمرين�ات ملحم�ة الخلود التي يس�تمر عرضها 
لثالث ساعات.

•وهل من جديد اخر ؟
-هناك وعود مرسحية .. وادارة اإلنتاج لفيلم سينمائي روائي 

طويل. 
•وأخ�ريا.. ما الذي تود قوله وانت عند مهامك الجديدة يف ادارة 

اإلنتاج؟ 
-ادارة االنتاج مس�ؤولية كبرية يتحملها الش�خص الذي تناط 
به مثل تلك املس�ؤولية وتقع عليه مس�ؤولية نجاح او فش�ل 

العمل الفني.   
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أكــدت النجمة كاثرين زيتا جونز 
أنها لم تكن ترغــب في الحديث 
عــن مرضها في وســائل اإلعالم، 
لكنهــا أقدمــت على ذلــك رغبًة 
فقط في التوعية بمرض االكتئاب 
ثنائي القطب وإزالة وصمة العار 
التي تالحــق كل مــن ُيصاب به، 
لكنها أعربت عن استيائها حيال 
اســتغالل وســائل اإلعــالم لهذا 

الخبر.

عزة البغدادي:

 املخرج حرش معنا فتاة ال تعرف الفن!

أرجعت الفنانة عزة البغدادي فشل مرسحية )الحرببش( الشعبية التي عرضت عىل مرسح سمرياميس 

إىل اختيارات املخرج الخاطئة وإعطائه دورا لفتاة ال تملك أي خلفية فنية، منوهة باس�تعدادها لعمل 

مرسحي جديد بعد شهر محرم الحرام.

وقالت البغدادي لوس�ائل إعالم محلية: إن فشل مرسحية )الحرببش( التي لم تستمر شهرين كما هو 

معتاد يف العروض املرسحية ولم تس�تطع الصمود حت�ى للعيد نتيجة مجاملة املخرج للمنتج وعزوفه 

عن أسماء فنية كبرية وإدخاله فتاة ال تملك أي منجز فني للعمل املرسحي.

وأضافت: أني عىل اس�تعداد لكش�ف كل تفاصل فش�ل العمل املرسحي لوس�ائل األعالم ألن 

التفك�ري بالتكلف�ة اإلنتاجية للعمل ب�ات هو الهدف  بعيدا ع�ن نجاح األعمال 

الفنية أو هبوطها. 

سعد إبراهيم: وعود مرسحية وفيلم روائي طويل 



ميكروفون

 ليا ميشيل: أنا أسعد فتاة في العالم
أش�ارت النجمة ليا ميشيل إىل أنها تعترب نفس�ها أسعد فتاة يف العالم، 

وأعربت عن امتنانها لصديقها 
كوري مونتي�ث، وأكدت أنه ال 
يوجد من يفهمها عىل س�طح 
األرض مثله، وأنها معه تشعر 
بس�عادة غامرة وكأنها تطري 
يف  الس�حاب.وأضافت  ب�ن 
ترصيحاته�ا ملجلة ماري كلري 
إىل أن ارتباطها به منحها ثقة 
كب�رية يف قدرته�ا عىل فعل أي 
يشء، فهو يعزز ثقتها بنفسها 
ويمنحه�ا اإلحس�اس باألمان 

والرغبة يف التقدم لألمام.
ونفت الش�ائعات الت�ي ترددت 

عن وجود مش�اكل بينهما، وأوضحت أن عالقتهما قد تش�وبها بعض 
اإلحباطات أحياناً، ولكنها مرضية جداً يف أغلب األوقات.

م�ن ناحية أخرى، أك�دت النجمة البالغة من العم�ر 26 عاماً أن لديها 
أصدقاءه�ا وأرسته�ا ومعجبيها الذي�ن يمنحونه�ا كل اهتمام ودعم، 
كما أن فريقها الذي تعمل معه يس�اندها بش�كل كبري وتستمتع كثرياً 

بالتعاون معهم. 

فوكس تقرر عدم الكشف عن مفاتنها
م�ن املؤكد أن عش�اق النجمة األمريكية ميغان فوكس س�يتلقون خرب 
إعالنها التوقف عن كش�ف منحنياتها بع�د اليوم، بحرسة وعدم رىض، 
وربما سيحقدون عىل ابنها "نوا" الذي جاء إىل هذا العالم قبل شهرين 
تقريب�اً، فهو الداف�ع التخاذ املمثلة الحس�ناء قرارها يف ع�دم التقاط 
الص�ور املث�رية ونرشها يف وس�ائل اإلعالم، ألنها تخ�ى أن يأتي اليوم 

الذي يرى فيه أمه يف صور عارية تكشف جسدها.
ووفقاً مل�ا ذكرته بطلة فيلم "املتحولون" لصحيفة "ذا غارديان"، أنها 
ال ترغ�ب يف أن يعان�ي طفلها من أية عقد  يف املدرس�ة "فيما إذا حاول 

أحد أصدقائه عرض صوري بالبكيني عليه".
وتؤكد النجمة األمريكية الحس�ناء، املتزوجة من املمثل برايان أوس�تن 
ت من رؤيتها، وسوف تكون شديدة يف مطالبها  غرين، عىل أن أمها غريرّ
عندما توافق عىل أدوارها يف الس�ينما، وبصورة خاصة تلك األدوار التي 
يتطل�ب منه�ا أن ترتدي القليل م�ن املالبس، األمر ال�ذي كانت اعتادت 

عليه يف أغلب األفالم التي اشرتكت فيها سابقاً.
ومنذ أن أنجبت طفلها، تق�ررّ ميغان أنها تحولت إىل امرأة أخرى، قائلة 
"أم�وت حباً يف ابني، وأري�د أن أبقى من أجله فقط يف املنزل". مع ذلك، 
ة لرعاية الطف�ل الحديث الوالدة،  ال تنف�ي أنها واجهت صعوب�اٍت جمرّ
األمر الذي أدى إىل خلق مشاكل مع زوجها، وعن ذلك تقول "استأجرنا 
ممرضة لليلتن يف األس�بوع، ألنه إذا لم نك�ن فعلنا هذا، كانت عالقتنا 

عىل وشك أن تنتهي إىل الطالق".

هيو جاكمان باكيًا: هكذا تركتنا أمي
يف حدي�ث عاطفي لم يخل من الدموع، تحدث النجم هيو جاكمان عن 

طفولته وعائلته التي لم تكن دوما سعيدة.
جاكمان تح�دث عن اليوم الذي غادرت فيه والدته البيت اىل غري رجعة 
، تارك�ة وراءها هيو واخوته، وقال "اتذك�ر ذلك الصباح حن غادرت، 
غريبة هي األمور التي تعلق يف ذاكرتنا، أتذكر كيف كانت تلفرّ ش�عرها 

بمنشفة والطريقة التي قالت بها وداعا".
وبع�د ان غادرت البيت تاركة أوالدها ليهتم بهم والدهم وحده كش�ف 
جاكم�ان ان والده كان يصيل كل ليل�ة لتعود والدتهم إليهم. ولكن بعد 
ميض الوقت بدونها، أكد أن والده صار "الصخرة" وعلمه الوفاء والثقة 

واالعتماد بعد أن كان بجانبه كل يوم مهما كانت الظروف".
وحن س�ئل ماذا علرّمه والده حول زواجه املس�تمر منذ 16 عاما، تأثر 
هيو كثريا واغرورقت عيناه بالدموع قبل ان يقول "العائلة هي 

كل يشء، العائلة هي األهم  وليس العمل".

قائد األوركسرتا يلوم احلكومة
أبدى قائد األوركس�رتا الس�يمفونية عيل الخصاف اس�تعداده لتعليم الش�باب املقامات الغنائية 

والعزف املوسيقي عىل أسس أكاديمية علمية.وقال الخصاف لوكالة أنباء محلية أمس "يقع اللوم 
يف تراجع مستوى املوسيقى والغناء عىل الجهات الحكومية التي فتحت الباب لدخول كل من "هب 

ودب" فال يجب أن نلقي باللوم عىل املطربن الشباب فقط ألنه ال توجد آلن مؤسسة رسمية حالياً 
تهت�م ألم�ر األغنية العراقية وما وصلت إليه".وأضاف: أتمنى من املطربن الش�باب بدل التعكز عىل 

أمور أخرى عليهم اللجوء إلينا كمختصن ملساعدتهم يف بناء مشوار غنائي رصن.وتابع: أن تغايض 
املؤسس�ات الفنية الرس�مية عما يحصل يف الوس�ط الغنائي وراء ظهور الكثري من الخروقات الفنية 

عىل الساحة.  

األغنية الطويلة يف العراق.. ماٍض ثري ومستقبل َبِليد
"زم�ن األغنية الطويلة ذهب وال أمل بعودتها"،  هكذا يقول مختصون يف مجال الفن لريس�موا مس�تقبالً 

الكم قاتماً لألغنية الرتاثية وباتوا ينعونها.ويضطر محبو األغاني الطويلة اىل اللجوء ألطالل الرتاث الس�ابق رغم 
الهائ�ل للمطربن يف الس�احة الغنائية، اللذين لم يتجرأ أحد منهم عىل طرق ب�اب األغنية الطويلة، يف حن أكد عدد من املختصن 

)للوكالة اإلخبارية لالنباء( أن تعايل جيل الرواد عىل املطربن الش�باب س�بب فجوة ثقافية بن الجيلن وخلق جيالً ال يملك أدوات 
غنائي�ة، وال أم�ل ب�والدة س�فري لألغنية العراقية مس�تقبالً.    مخ�رج الفيديو كليب حام�د صالح قال: إن ترف�ع بعض املطربن 

الكب�ار عىل جيل الش�باب وغي�اب الرعاية لهم ولد فراغ�اً ثقافياً بن األجي�ال، وبالتايل ظهر جيل من غري أب وب�ات كل يغني عىل 
هواه.وأض�اف: حتى املس�تمعن لألغاني الحالية، هم أيضا من نفس الجيل وص�ارت أغاني اليوم ظاهرة، وحتى لو عاد الرواد فلن 
يس�تطيعوا الس�يطرة عىل ذلك املد حيث ذهب الس�وق بعيداً عن ما يريد املختصن باألغنية.وعاد صالح ليؤكد عدم توفر اإلمكانيات 
العالية لتهيئة أحد املوجودين حتى يكون سفرياً لألغنية العراقية، مستبعداً ظهور شاب يكتسح الساحة الفنية برمتها، فهذا محال 
اآلن.وتوقع أن س�تايل أو أس�لوب العام املقبل لألغاني س�يبقى عىل ما هو عليه، ضمن إيقاع الهيوة الذي س�يبقى هو املسيطر عىل 
الساحة وال يرى وجود إيقاع غريه.ومن جهته ذكر املطرب مظفر األمري "أن الساحة الغنائية كل يوم تشهد تقليعة جديدة، متوقعاً 
ظهور العديد من الرصعات والتقليعات قبل حلول العام 2013، وال أحد يس�تطيع الس�يطرة عىل كمية التقليعات الوافدة والجديدة 
عىل الساحة.واستبعد األمري "عودة األغنية الطويلة اآلن، كونها ال تناسب رسعة العرص واملتغريات التي طالت هذا الزمن، فاملستمع 

صار ال يطيق الجلوس ألكثر من )5( دقائق إلكمال أغنية ما، فعرص الرسعة هو من يتحكم بنا".
وأضاف: أن تطور التكنولوجيا وظهور آالت وأجهزة حديثة اخترصت الوقت والجهد يف الساحة الغنائية، وجعلت من املستحيل عودة 
األغنية الطويلة للس�احة.  بينما رأى الناقد الغنائي س�تار نارص أن األغنية ركن أسايس من الثقافة بعيداً عما وصفه بهز البطن 
والكت�ف حتى وص�ل الحال بعجز النقاد عن كتابة نقد حقيقي عن تلك التي يس�موها "أغاني" والتي هي خليط من الهندي 
وأحيانا الغربي. وأوضح نارص أن هناك أصواتا ش�ابة جميلة لم تظهر بعد، كونها عاجزة عن تس�جيل أغنية ملدة 
)7( دقائق تصل تكلفتها املادية ملليون ونصف املليون تقريباً، وهذا يشء مستحيل بالنسبة لشباب مبتدئن ال 
يملكون غري جمالية الصوت والثقافة الفنية مع غياب الدعم املادي ملواهبهم.وأرجع أسباب تدهور األغنية 
إىل تأثرها بانهيار البنى التحتية التي انعكست عىل البنى الفوقية والتي منها الفنون عامة، ورفض وصف 
املطربن الش�باب ب"املس�اكن" كونهم ال يملكون موقفاً فنياً أو ثقافياً من الوضع الحاصل، ومايزالون 

ينخرطون بما يحصل من ضوضاء.
وتوقع ذهاب كل التقليعات مع مهب الريح كونها قادمة من الخارج والبعض يقلدها بذريعة أنها عاملية، 

وأي يشء ينبع من بيئته غري املحلية يكون فجاً وال يدوم اس�تمراره.

حاتم يدعم قيص بأغنية: "صوتوله لقيص صوتوله"
»ذا فويس« يصل ملحطته األخرية..  غدًا

تصل سفينة برنامج »ذا فويس« إىل شاطئها النهائي يف التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، 
بعد ان تأهل مشارك واحد من كل فريق اىل الحلقة الختامية، بعد منافسة طربية حامية امتدت 
ن 4 متنافس�ن ينتمون إىل فرق ال�مدررّب�ن ال�نجوم – املدربن ال� 4  ع�رب مراحل الربنامج، تمكرّ

 »the Voice« كاظم وشريين وصابر وعايص، من بلوغ الحلقة النهائية من برنامج
– »أحىل ص�وت« عىل MBC1. وقد بدا كلرّ مدررٍّب فخوراً بما قدرّمه أعضاء فريقه، 

وراضياً عن اختيارات الجمهور وتصويته الذي تميرّز باختياره لألفضل. 
وقد ش�هدت الحلقة الخامسة وما قبل األخرية من مرحلة العروض املبارشة 

تألرّقاً لألصوات القادمة من املغرب العربي، وهو ما شدرّد عليه املدررّبون األربعة 
وا بلدان املغرب العربي. الذين توجهوا بالتحية لجميع البلدان العربية، وخصرّ

وخ�الل الحلق�ة، دفع كلرّ »م�دررّب« باملش�رتَكْن األخريَْين يف فريق�ه، الَذْين 
ن�ا من بل�وغ الدور نصف النهائ�ي، حيث غنرّى كلرّ واح�ٍد منهما أغنية  تمكرّ
منف�ردة، كانت بمثابة الورقة األخ�رية التي اعتمدها الجمهور قبل إصدار 

حكم�ه عن طريق التصوي�ت، فغادر أحد املش�رتَكْن كل فريق، ليبقى 
بذلك يف حوزة كل مدرب مشرتٍك واحٍد فقط سيخوض معه 

غمار املنافسة الختامية.
فريق صابر الرباع�ي: تنافس فيه كل من ملياء 
الزايدي وقيص حاتم. وكان تصويت الجمهور 

جاء ملصلحة قيص حاتم.
فري�ق عايص الحالن�ي: تنافس فيه كل من 
موري حاتم ومراد بوريكي. وكان تصويت 
الجمهور جاء ملصلح�ة مراد بوريكي كما 
كان الح�ال يف األس�بوع امل�ايض. فري�ق كاظم 
الس�اهر: تنافس فيه كل من يرسى محنوش ونور عرقس�ويس. 

وكان تصويت الجمهور جاء ملصلحة يرسى محنوش.
فريق ش�ريين عبد الوهاب: تناف�س فيه كل من محمد عديل 
وفري�د غنام. وكان تصويت الجمه�ور جاء ملصلحة فريد 

غنام.
م�ن جهة أخ�رى، ابتكر الفن�ان النجم حات�م العراقي 
طريقة جديدة لحش�د الدعم للتصوي�ت لولده قيص 
للفوز بلقب برنام�ج )the voice( من خالل طرح 
أغنية بعنوان )صوتوله لق�يص(.. األغنية حملت 
توقي�ع الش�اعر ح�ازم جاب�ر والح�ان حات�م 
نفس�ه..فهل س�يحقق ق�يص آم�ال املالين 

ويفوز بلقب.
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مسرحية
  فقدان

من ذاكرة   المسرح العراقي 

تاليف / مخلد راسم وغسان إسماعيل 

املخرج / فكرت سالم- حيدر سع- ليىل فارس- 

ام�ري ابو الهيل- عالء قحطان – صالح منيس – 

امري عبد لحسن 

الفنيون / س�ينوغرافيا – محمد رحيم – مدير 

املرسح )انيس العيس�اوي املوس�يقى( )غسان 

اس�ماعيل – االض�اءة محمد رحي�م الديكور – 

شعبة النجارة (.

"املرسحية تتخلص يف بوس�رت س�يايس يعرض 

إخفاقات السياس�ين عىل مدى هذه السنوات 

والذي أريد ان اقوله ان مصرينا بيد فاقد اليشء 

وفاقد اليشء ال يعيطه".

املخرج 

غسان اسماعيل 

شفيق المهدي يتعاقد مع مخرجين
 كبار وشباب

اس�تعدادا لتنفي�ذ مرشوع بغ�داد عاصم�ة الثقافة العربية ع�ام 2012 
تتواصل دائرة السينما واملرسح من خالل قسم السينما بإنتاج مجموعة 
من األفالم الس�ينمائية الروائية والوثائقية.. وبهذا الصدد رصح الدكتور 
شفيق املهدي مدير عام دائرة السينما واملرسح بان هناك أربعة مخرجن 
لهم الخربة الطويلة والدراية يف مجال األفالم الروائية وهم محمد شكري 
جميل وفيصل اليارسي وصالح كرم وعمانوئيل متي وهو مخرج عراقي 
مقيم يف انكلرتا .. اىل جانب مجموعة من املخرجن الش�باب او من الجيل 
الثال�ث وهم جمال عبد جاس�م ورعد مش�تت وس�الم ش�دهان ومحمد 

حمادي وفاروق القييس.
كما تمت املوافقة عىل إنتاج الجزء الثاني لفيلم ابن بابل للمخرج بش�ري 

املاجد والذي يتعمد عىل مجموعة من الشباب الواعدين. 

خليفة: إعالن الحفاظات بعشرة آالف دوالر!!
بعد عودته للعراق ذكر الفنان الكوميدي س�عد خليفة انه ش�ارك يف اعمال عربية مع س�مري غانم وحس�ن حس�ني 
وزكريا طلعت يف مسلس�ل صايعن ضايعن كما ش�ارك يف اعمال سورية مثل مسلسل الخبز الحرام وكذلك مسلسل 

فندق قدري مع فنانن عراقين وعرب. 
وانتق�د كثريون قيام الفنان الكوميدي بإعالن ترويجي لحفاظات الطفال إال أن خليفة برر ذلك بأن هذه املش�اركة 

كانت مقابل مبلغ قدره عرشة آالف دوالر.
وذك�ر خليفة بأن افض�ل االعمال الكوميدية الت�ي ظهر فيها هي "الحكومات" وتواصله مع مسلس�ل 

كاركاتري.



ف�سيلة م�سعي 

ترجمة: د. محمود مسعود عباس

سأقطف وجهي من مرآة الحزن
أزرعه بمزهرية عىل نافذة بيتي

لترشق منه شمس صباحي
يفوح الياسمني

تغيل القهوة بفنجاني
أسمع ثغاء شياهي

يثمر الفستق و النخيل باحداقي
و تن�ام أغص�ان الزيتون م�لء جفونها عىل 

شوارد حريف

غزة
و أمي

و جلد ثور أورثتن�ي إياه جدتي..جرح غائر 
بلحظي

سأتدثر بأحالمي و عزمي
أجمع بتالت روحي من طحلب املتوسط

أرمم تاريخي بخطوط جبيني
و أعلن الحصار عىل ماء الوجه

كي تأتني كبسولة الزمن برماد عليسة
أذروه مع رياح ال رشقية و ال غربية

رياح تهزنا كعواصف كاترينا
تغرسنا حبة قمح ذهبية 

 و أقحوانة فاتنة جميلة

ثقافة -واعدون10
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 يحيى احلميداوي 

�سعر

 ن�سيف جا�سم احلميداوي 
انتفض من فراش�ه بش�دة ويرعب باله 
م�ن مش�هد مخي�ف " أرادوا أن يقتلون�ي " 
الحمد لله الذي جعلني أفلت منهم بأعجوبة 
ث�م م�د ي�ده اىل نقط�ة املصب�اح فأش�تعل 
الض�وء , وتن�اول قدح�ا ً من امل�اء موجودا 
ً ع�ىل طاول�ة بالقرب م�ن رسي�ره أرتج يف 
ي�ده الق�دح تس�اقطت قطرات كب�رة عىل 
فراش�ه , التصقت بجس�ده قدم�اه املمتدة 
م�ن عىل رسي�ره . زوجته تس�تغرق يف نوم 
عمي�ق تتقلب ع�ىل الفراش يمينا ً ويس�ارا ً 
يوح�ي بأنها عىل وش�ك من األس�تيقاظ أو 
أنها تتململ يف قلق من صوت زوجها املزعج 
عندم�ا ينهض من فراش�ه ال... لي�س أنا ال 
تقتلون�ي أرجوك�م القدح بي�ده يرتج ثانية 
س�اح املاء بني ش�فتيه علقت قط�رات عىل 
ش�اربه غر املحف�وف،  أنها الليل�ة الوحيدة 
الت�ي ي�أوي اىل الف�راش مس�هدا ً ال يغمض 
عيني�ه اال دقائق ثم ينتف�ض ويرصخ ..ال..
ال.. أرحمون�ي ثم يردد يالها من نوبة "يشء 

من التفكر يمأل رأسه" .
يحت�اج اىل الكث�ر م�ن التصمي�م وقوة 
يف األرادة وب�روح عالي�ة ال يس�اورها أن�ه 
بحاج�ة اىل كل هذا حتى ينترص وينام هنيئا 
ً ش�خص برصه اىل ج�دران الغرف�ة وآثاثها 
التي يتخيلها أش�باحا ً تتحول حول رسيره 
ويف كل مكان جحضت عيناه تس�لل الخوف 
اىل ص�دره دون أن ينام كان يتمس�ك بخيط 
واهن من أمل ان يس�لم جفنيه للنوم لكن ال 

يس�تطيع عىل ما يتخيله من أشباح تتجول 
يف س�ماء الغرفة تلمس بيد مرتعشة جفنيه 
وعينيه ثم شعر باألنقباض واألمتعاض التي 
تقلصت عىل أثرة قسمات وجهه أمسك بزند 
زوجت�ه أستش�عر قربها ربم�ا أراد ايقاظها 

وهمهم يقول .
ي�ا ليتها تس�تيقظ ألن�ه بوجودها يتبدد 
الس�أم واألرق والخوف واألحساس بالضيق 
تم�دد ع�ىل فراش�ه , قلبه مضط�رب وضع 
كفيه يف تش�ابك خلف رأس�ه وأرسل برصه 

اىل س�ماء الغرفة املخيف رأسه مثقل بحجم 
كبر.. ه�ل ادخ�ل مستش�فى املجانني وأن 
مثله�م وه�ل اغ�ادر ه�ذا البي�ت والزوج�ة 
واألطف�ال ...؟ ي�ا له�ا من خس�ارة ونكبة , 
أراد األستسالم للنوم مجددا ً يف جوف الظالم 
الن�ور يؤرقه لكن كيف تمتد ي�ده اىل نقطة 
الضوء فلم يفعل ش�يئا ً , نظراته مس�تمرة 
عين�اه تبصب�ص وينظ�ر يف كل االتجاهات 
فتح�ت زوجت�ه عيناه�ا املثقلت�ني يف النوم 
تطلع�ت اليه معاتبه بالجو ال�ذي أحاط بها 

م�ن رصاخ , أض�واء ح�ركات ال ق�رار لها , 
الرسير يهتز بش�كل مزعج تطلع اىل وجهها 
أحس�اس خفي يساور نفسه ممزوج بيشء 
م�ن الخزف وجه الزوجة يب�دو تمام جماله 
بعد نوم ط�ول بدله وجهها مرشقا ً بريئا ً ال 

زيف فيه وال تصنيع اجابته . 
م�ا بك حدثن�ي ... حدث يشء ما   -

زلت مستيقضا ً حتى الساعة 
ل�م يج�ب .. صمت صم�ت أنكماش عىل 
نفس�ه كطائر خرس ريشه يف العراق أتسعت 
حدقتا عينيها أصبت بعدوى األنكماش مثله 
قش�عريرة ترسي يف جس�ده جبينه�ا يلمع 
بالع�رق صمتت وأغمض�ت عينيها تطلع اىل 
زوجته بوجه مكدود بالتعب بأذى ملء عينيه 
تثائ�ب حتى أرتج فك�ه ... قطع تثائبه نظر 
اليها نظرة ش�اخصة وحتى ال يذهب برصه 
اىل ج�دران الغرف�ة ملخيف�ة ش�عرها يغطي 
وجهها وكلمها بصوت خفيف . نامي هنيئا 
ً أيته�ا الزوج�ة الجميل�ة رشط اال ترتكيني 
وح�دي, وج�ودك مع�ي يمنحني الجس�ارة 
لقت�ال عدوي . أنش�ق الصمت الش�احب يف 
الغرف�ة وأنتزع النعاس م�ن عينيها والقمر 
ي�رس ض�وءه بخي�وط مضيئة ع�ر فتحة 
النافذة فأنتفضت بغضب وبرصخة ما بك يا 

رجل تكلم لقد دخل الرعب يف جسدي ...؟ 
س�أبدأ الح�رب ضدهم س�أقتلهم تحرك 
زحف�ا ً , رصخت من هم , الكلمات تتلعثم يف 

لسانه ثم أسدل عىل الوسادة وقال .
الص�ورة يمنحه�م  أن رصاخ�ك به�ذه 
بذل�ك  بالصم�ت  تمس�كي  الف�رار  فرص�ة 

تس�اعديني عىل النيل منهم أمستعد اتسعت 
حدقت�ا عينيها أبلغ أتس�اعا ً , الفزع ينفجر 
يف داخله�ا كمت�ت رصخته�ا وكادت تنفجر 
يف الب�كاء وقالت . ما بك ي�ا رجل ماذا جرى 
لك هذا اليوم يف الش�ارع يف الدائرة يف السوق 
, فأجابها. ش�اهدت هذا اليوم وأنا ذاهب يف 
طريق�ي اىل الدائ�رة رجلني يبطح�ان رجال ً 
عىل االرض ويقطعان رأسه عن جسده وبال 
رحمة فمش�يت مهروال ً وخائف�ا ً أخىش أن 
يلحقا بي ويجنيا عيل ألنني شاهدتهما حتى 

وصويل اىل الدائرة. 
ال تخف وال تفكر بما جرى هذه األحداث 
تتك�رر يوميا ً يف  أماكن متفرقة من البلد وال 
م�ن يالحقهم أنت اآلن بأم�ان يف بيتك ها أنا 
بجانبك وأطفالك نائم�ون يف الغرفة األخرى 
وعلي�ك أن تك�ون صاح�ب أرادة قوي�ة وأن 
م�ا ت�راه يف املن�ام اال وهو كاب�وس مخيف 
أستطاع أن يخرتق جسدك وذهنك حتى عند 
أس�تيقاضك من النوم وهذا ال يخيف الرجال 
الذين تتس�م بهم ه�ذه  الخصال أرتمى عىل 
الرسي�ر وكان م�اء ب�ارد ص�ب عىل رأس�ه 
تنفس وص�دره يعلو وجهها أرتس�مت عىل 
ش�فيه أبتس�امة النرص نظرت اليه زوجته 
مبتسمة وأزاحت بأبهامها خصالت شعرها 
الذهب�ي املس�دل عىل وجهها كأنه�ا تريد أن 
تهنئه بدأ أكثر أرتياحا ً وأرس�ل برصه الفىر 
س�ماء الغرفة ولم يرى ش�يئا ً يخيفه تناول 
قدحا ً من املاء ورشب بش�كل طبيعي وأطفأ 
الض�وء وأنتهى كل يشء توس�د ذراع زوجته 

وأغمض جفنيه.

الكابــــــوس 

را�سية ال�سهايبي 

عىل بعد طران 
والرشفة مازالت زاخرة

بواجهة ترابي األول 
من باب االنتظار

يطلّون علينا 
أعينهم َتغرق/ ُتغرق يف حدائق الشغف

يسألون بلغة الشوق : صايف؟
نستنشق الصفاء يف السؤال الغريب

و...تترسب األرساُر 
قوم صايف  ُيقبلون عىل ابن السبيل

وال سبيل لالحتضان غر... بساط الروح 
تركبه يف حرضة كل من مّر من هنا

وتال آيات الخلود لتلك
األسوار ...

األقواس ...

القصور ...

الحدائق ...
الساحات ...

األبواب 
ثّم ..........

تتلو آيات العذاب
عىل وقتك القادم ) الوقت حنني يتهّيأ (

أيتها األبواب الواصلة حّد أبواب السماء 
خّبئي يل ُقبلة لله ودعاء 

صفيي لله و عّددي دقات جرحي
 عىل وقع سؤال قوم أعرفهم 

كما عرفت أجدادي األولني يف دمي )صايف؟(
أيتها األبواب القابضة عىل األحجيات 

 أشيعي خر شوقي القديم 
تنبئي بالحنني الشفيع يل بكاء  قادما سيطول

 وينهمر الهطول 
مطر ...مطر... مطر...

)مطر الس�ّياب ال تف�ّوت فرص الحكاي�ة وهي تفّك 
أزرارها للبدء (

أتلذذ ماء الله يغسلني من انتظاري األول 
أتلّذذ ماء الله يغسل الطرقات 

يفرشها بكرا ...

تستلقي لل��ْث���م خطوي املشتهى
 أيتها السماء ...

والليل ثمل
 : املنتظري�ن  الق�وم  بس�ؤال  مختوم�ة  )وال�كأس 

)صايف؟(
هات يل ما يكفي من سخاء الكالم

) ليتبدّى فيه صفاء  السؤال الغريب : )صايف؟(

اأ�سماء براو

وقفت هنا 
 وهنا املجهول

 ال سهم يدلني 
 للمكان املقصود

 أتقدم 
 أتأخر 

 أمتطي املحاوالت 
 أترجل

 أتلفت ببرصي
 أرسع 
 أتمهل

 ال حدود للتيه
 ال نهاية للمسر

 ال يد تنتشل الغريق 
 ال حماية صديق

 ال أنس رفيق
 هنا مكان يضيق

 ويضيق 

 وقلب يتالىش
 لم يعد يطيق

 وروح تعلقت 
 بأهداب بقايا أمل

 ترجو تجيل الطريق
 ونفس ترتل 

 بني الزفر والشهيق
 وتدعو باريها

 ي����آرب
 ي��آرب
 يا الله 

 ليس يل إال أنت 
 مؤنس ومنج

 وصديق
 ورفيق

 فأخرج أََمَت��َك
 من هذا الضيق 

 واجعل لهاَفرَج�اً
 كما جعلت ملوىس

 يف اليم طريق

قوم صافـــي  الحدود للتيه

�سعر

 تدعوني سيدة النكهة 
 للرقص عىل أشالء النكبة 

 يف حانات العهر 
......زندي�ق  الليل�ة   س�يغني 

يلبس إلف عمامة 
 وترقص ناشطة يف العفن 

 ويف أنغام الصالونات 
 سيكون املدعوون 

 قواد الكتل املوبوءة 
 وأصحاب رؤوس املال 

 وتجار الخيبة 
 وأبطال الردة

 وأبناء الغرف الرسية
 وسنرشب نخب املوتى 

 بعد املوت
 أتوارى عني 
 ألفرق بيني 

 وبني رساب الهاجس 
 ولهاثي بني املدعوين 

 أرشب كأيس يف زاوية الخوف 
 أشعر بالنش�وى .....تبزغ يف 

رأيس 
 صورة أمي 

 وأطفال أزقتنا املنهارة 
 وأدس يدي يف 

 جيب قميص امللعون 
 الراقد يف جمجمتي .....

 وهو يغرد فوق منصة موتي 
 ويلقي كلمات رنانة 

 إبليس املسكني 
 تهاوى حني سماع 

 أعداد القتىل 
 وأرقام الجثث املجهولة 

 وبيان الثورة 
أحج�ار  تخاط�ب  وه�ي   

الطرقات 
 الشعب قىض نحبه 

 والحاكم مازال 
 يغني يف ردهة مستشفى 

 والقاتل يف السجن 
 يأكل أفضل مما تأكله ملكة 

 جدوع العربيد 
 بطل منذ والدة ادم 

 اخفي سرته الذاتية 
 حتى ال تستيقظ أحالمه 

 وه�و معل�ق بالحب�ل الرسي 
املوجود

 برحم الشارع 
 بني رصيف الغربة والخذالن 

 كان صديقي 
 يتحدث بالرس معي 

 يق�ول بصمت ال تقرع جرس 
الباب 

 فأناس محلتنا موتى 
 التتحدث بسم الله 

 

فالرب بعيد
 والسفاح قريب ....

أق�رب م�ن ش�باك   واملوت�ى 
الجران 

الج�ران  ش�باك  أروع  م�ا   
وأقساه 

 منه تطل حبيبة قلبي 
 تكتب بالكحل رسائلها 

 اقرأها وجدوع يغني 
 تهدين�ي القبل�ة ع�ر ه�واء 

محلتنا 
 يرتقبنا جدوع 

 إما أالن 
 لم يبق من ذكرى الشارع غر 

الله 
 وهو يرى أيتام الثورة 

 واملنتفعني يغطون بنوم أعمق 
من برئ النفط

 وأنا مازلت أنا 
 ابحث عن جدوع 

 وع�ن بع�ض رس�ائل ُخطت 
بالكحل 

 أثمل من ذكرى تنحتني 
 وأفكر بعد املوت 

 هل تدعوني سيدة النكهة 
 للرقص عىل أشالء النكبة

الليلة بعد املوت 

أخللوُد إىل آخر السطر..!

سأقطف وجهي من مرآة احلزن

يحيى احلميداوي

زهري كاطع احل�سيني

َ إني أحتاج النوم 
أكثر من ذي قبل

أحتاج الخلوَد اىل املجهوِل
يف أغواِر الصمِت

أال أتنفس غباَر الحروِف

أو أستطعم غذاَء السمع ِ

أحتاج السفَر إىل الروح ِ
واإلستقرار..

ِعند نهاية ِ السطر ِ
وأن أسكن

آخر بوابات القرِص
أصبح جهادي

قاب قوسني أو أدنى
ِمن إمام ٍ قد يأتي

حيث لم تبق َ يف جسدي
قطرة َ دم ٍ ترسي

أحتاج ُ أكثر ِمن ذي َقبل ِ

أن أغّور أهوال َ البحر ِ

وأُفتش عن َمحار القلب ِ

وأحارب شيطان َ الجن ِ
فوَق وسادة حلمي

أحتاج اليوم أكثر من ذي قبل
ألصيل.. 

وأن أدخل
رسداب َ مالئكة الرحمِة

وتحت غطاء ِ الثلج ِ

وأردد كلمات التسبيح ِ

وأدنو ِمن مجاهيل ِ الرزخ ِ
وعالم ٍ آخر .. لجسدي!

#      #     

قد أفلح النائمون 
ألذين هم عن الرسِد غائبون

واىل أغوار النفِس راحلون
يفتشون عن يشٍء مكنون
يف صندوق ِ الكنِز املدفون

لعلهم يجدون
يف صالتهم األخرى 

تريكات الرب ِالعظيم
قد أفلح الناسون

كلَّ يشء ٍ يف الوجود ِ

والراحلون إىل الخلود ِ

فوَق جنح ِ طائر ٍ اليعود ْ
حيث سماء رب ٍ موعود

إني أحتاج النوم َ املمدود ْ
إىل أجل ٍ ُمسمى

حتى يصبح األحياُء
جنودا ً ِمن روح ِ الله

ويصبح العالم ُ

غر اليوم ِ

وغر عاد ٍ.. وغر ثمود ْ
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والجيــوش النظاميـة كانـت حديثـة البنـاء فـي تلك 
الفترة، كمـا كانـت ترمز إلى الهويـة الوطنية لبـلدان 
قامت على مساحات كانت تتقاسمهـا دول االستعمار 
األوروبـي الكبـرى ثـم أجبــرت علـى مغادرتهـا اثر 
تعـاظـم حـركات التحـرر فيهــا، كمـا أجبـرت على 
تحويل ما تركته من وحـدات قتالية محلية إلـى قوات 
نظامية تابعة للدولـة المسـتقلة حديثاً دون أن تتخلى 
عن عالقاتها المميزة بضباطهـا الذين تعلموا وتدربوا 

فـي معسـكراتها بل وفي دولها أيضاً، باإلضـافة إلى 
إنها اعتمدت عليها في تسليح جيوشهـا.

لقـد غلب الطابع العسـكري علـى غالبيـة االنقالبات 
التي شهدتها المنطقة بل يمكـن القول أن االنقـالبات 
السياسـية أيضـاً كانت غالباً مـا تفرز حكماً يكتسـب 
شـرعيته مـن رجال الجيـش الذين عادة مـا ينضمون 
إلــى النظام الجديد فيحتلون مراتـب وزارية كما فعل 
الرئيس الراحـل حافظ أسـد حيـن تولى حقيبة وزارة 
الدفـاع أثــر اإلطاحة بـ أميـن الحافظ عــام 1966، 
فبـدل بزته العسـكرية بأخــرى مدنية حتــى أصبح 
رئيسـاً للدولة أثر احتدام الصـراعات على السلطة بين 

البعثيين أنفسهـم.
وهــذا هو حال الرئيس العراقي الراحـل احمد حسـن 
البكر مع الرئيس المخلوع صدام حسـين الذي اجبـره 
الحقـًا على االسـتقالة، وكـذلك حـال البقيـة الباقية 
مـن االنقالبيين في مصر والسـودان وليبيـا والجزائر 

وصـوالً إلى آخر انقـالب عرفتـه موريتانيا في الثالث 
مـن آب / 2005.

ويعتقــد المراقبون، إن المنطقـة كـانت تعيش حالة 
مـن التفاعـالت القوميـة والحزبية الناشـطة، ومـن 
البديهـي إن يأتي االنقالبيـون من رحم ذلـك الغليـان 
الشعبي العارم وسط أحداث شكلت منعطفات تاريخية 
لهـا أثر عميق على الواقع والمستقبل العربـي برمته، 
ومع ذلـك فأن الوثائق المنشورة تفند فكرة انتمـــاء 
االنقالبيين في المنطقة إلى تيارات ادعت تمثيلها، بـل 
تشير في السواد األعظـم منها إلى تخلي العديد منهـم 
عن الخلفية السياسـية أو الحزبية التـي أوصلتهم إلى 

السلطـة.
ولـكـن ذلـك ال يلغي حقيقـة أن التفاعــالت الداخلية 
كانت سـبباً رئيسـياً في وقـوع االنقالبـات وهـذا ما 
تؤكـده مجموعـة مـن الوثائـق المتعلقــة بعـدد من 

االنقالبات التي شهدتهـا المنطقـة.
فقـد شهدت معظم األقطار العربية الحديثـة مجموعة 
متغيرات مأساوية ألنظمة الحكم فيها خصوصاً بعـد 
الحـرب العالميـة الثانيـة عند وقـوع أول انقـالب في 
الوطن العربي وكان في سـوريا عـام 1949، على يـد 
رئيس األركان آنذاك حسـني الزعيـم فترددت أصداؤه 
فـي مصر حيث قامـت مجموعـة من الضباط األحرار 
عـام 1952 بانقـالب على حكم أسرة محمد علي، ومـا 
لبث أن تبعه الجيش العـراقي فأنهى حكم الهاشـميين 
فـي انقالب قاده عبد الكريم قاسـم عـام 1958. وفي 
العـام نفســه انقـلـب الجيـش السـوداني بـزعامة 
إبراهيم عبود على حكومة االستقـالل المدنية لتتوالى 
االنقالبـات التـي وصـف بعضهـا باألبيـض واآلخـر 
باألسـود والدمـوي، ولكــن الثابـت فيهـا أن الجيش 
كـان في الغالب محور التغيـير، لـم تشهد سوريا أول 
انقـالب في العـالم العربي فحسـب بل سـجلت الرقم 
القياسـي من حيـث عدد االنقالبات فمن بين مـا يربو 
علـى أربعين انقالبـاً عرفتهـا المنطقــة العربية منذ 
عام 1949، نجـد أن نصيب سـوريا منها تسعـة، تليها 
موريتانيـا بسـتة انقالبات، ومن بعدها اليمن بخمسة 
انقالبــات ثم العراق والسـودان اللذان سـجال أربعـة 
انقالبات لكل منهما تبعهمـا لبنان وجزر القمر بثالثة 
انقالبـات لـكل منهما. أمــا مصر والصومـال وليبيا 
فقـد شهدت كل منها انقالباً واحداً خالل تلك الفتـرة.

بعــد إن كان لــ حسـني الزعيم شـرف اإلعـالن عن 
أول انقـالب في الوطن العربـي قـامت مجموعـة من 
العسكريين المصريين أطلقت علـى نفسها لقب تنظيم 
الضبـاط األحـرار باإلعالن صبيحة الثالث والعشـرين 
من تموز مـن عـام 1952، عن أسـبـاب انقالبها على 
آخر وريث فعـلي لسـاللة محمـد علـي، وتوجه الملك 
فاروق حسـب الوثـائق البريطانية واألمريكية حينها 
بطلب المساعدة من السفارة األمريكية فلم تستجيب، 
وفـي السادس والعشرين تنازل عن العرش ليرحل إلى 

ايطاليا ويموت فيهـا.
عــام 1954، أطاحت أزمة مـارس بالرئيس المصري 
محمـد نجيب ليتولى جمال عبد الناصر الحكـم ويبقى 
في السـلطة الفعلية مـا يقـارب العقدين حتى مماته 

في 28 / أيلول من عـام 1970.
وهـذا هو حال نظرائه من زعماء االنقالبات في بلدان 
عربية أخرى. فالرئيس السـوري الراحل حـافظ أسـد 
كان ضابطـاً عسـكرياً فوزيـراً للدفاع فـي حرب عام 
1967، قبــل أن يقـود ما عرف بالحركـة التصحيحية 
التـي أتت به إلى كرسي حكم انتقل بعـد موته إلى ابنه 

الرئيس الحالي بشـار األسد.
وهـذا أيضا حال االنقالب الذي قادة الرئيس الجـزائري 
الراحل هواري بومدين الذي أطاح بالـرئيس الجزائري 
األسبق احمد بن بلة اثر نزاعـات اجتاحت مراكز القوى 
في الجيش وجبهة التحرير الجزائرية تحـت شـعارات 
حماية مسـيرة الثـورة ومكتسـبـاتها. وبقي هواري 
بومدين على رأس السلطة فـي الجزائر منذ انقالبه في 

19 /7 /1965، حتى وفاته عـام 1978.
وفــي السـودان، وصل الرئيـس األسـبق جعفــــر 
النميري الى سـدة الرئاسـة في 22/أيـار/1969، بعد 
ثـالثـة انقالبات توالت على السـلطـة دون اإلمسـاك 
بزمـام الحكـم وقــد جـاء النميـري بدعـم مـن عدة 
أحزاب سياسـية بين القومية واليسارية وقــام فيما 
بعد بالعمل على تصفيتها تجنباً النقالبهـا عليه ولكنه 
مع ذلك سـقط بـانقالب آخر مشـابه بعـد )16( عاماً 

من الحكـم.
وقـد أطاح انقالب 14/ تموز /1958، بسلطة نـوري 
السعيد وباألسرة الهاشمية في العراق ليـأتي بحكومة 
عبد الكريم قاسـم الـذي لـم يدم طويالً فسـرعان ما 
أطـاح االنقـالب البعثـي عـام 1963 وبأنقالبهم عام 
1968 بكل الرموز السياسـية فـي البلد ليبقى الرئيس 
العراقي الراحـل صدام حسـين في السـلطة ما يقرب 
من ثالثة عقود انتهـت بالغزو األمريكي الذي أخرجه 

منها إلـى السجن ومن ثم إلى اإلعدام.
هنــاك انقالبـات أخـرى كان زعماؤهـا أوفـر حظاً. 
فـالرئيس الليبي معمر القذافي أطاح بأسرة السنوسي 
المالكة عـام 1969، واسـتولى علـى السـلطة ليبقى 
فيها ما يقرب من أربعــة عقود لينتهيعام 2011على 
ايدي شـباب ليبيا... ويبـدو انه كان ُيعـد  ابنه سـيف 

اإلسـالم لتولي سـدة الـرئاسـة من بعده اثر تنفيذه 
شروط األمريكيين والبريطانيين وحلفائهـم.

وينـطبق ذلك على ما شهدته تونس من انقالب سلمي 
ابيض قـام به الرئيس  زين العـابدين بن علي ليطيح 
بالرئيس األسبق الحبـيب بورقيبة ويتمسك بكرسي 
الرئاسـة من بعـده حتى خلعته الجماهير التونسـية 
بسـبب عدم اكتراثه بالمعارضة الداخليـة والدعوات 

الدولية المنادية بالتغييـر.
وهـذا هو أيضا حال العديد من الدول الملكية الوراثية 
التـي شـهدت هي األخرى بضعـة انقالبات أطـاحت 
بوريـث عمان السـلطان سـعيد بن تيمـور وجـاءت 
بابنـه السـلطان قابوس بن سـعيد، وأعفـت العاهل 
األردني الملـك طالل ليرثه ابنه الملك حسـين وربمـا 
أدت بالملـك السـعودي فيصـل بن عبد العزيـز ليرثه 

أشقاؤه السدريين السبعـة.
لقــد شـكلت تلـك االنقالبـات العسـكرية والمدنية 
بمجموعهـا منعطفـات تاريخيـة هامة فـي الحياة 

السيـاسـية لبلـدان المنطقـة خصوصـاً وان بعضـاً 
مـن رمـوزهـا مـا زال يحكم حتـى اليـوم بالرغم من 
التعقيدات السياسـية الـداخليـة والخارجية التي تميز 

هذا العصـر.
جــاءت االنقالبات العسـكرية والسياسـية بأشـكال 
وأعذار مختلفة. وتحـّول االنقالبيون فيها إلى زعمـاء 
أقامـوا هيئات ومجالس عينوا أنفسـهم قــادة عليها 
وعملـوا مـن خاللهـا على تحويـل مجريـات اإلحداث 
السياسـية فـي البـالد بعـد أن منحوا أنفسـهم الحق 
المطلـق فـي امتالك الرأي السـديد فـي توصيه البالد 

وتحديد مستقبلهـا.
إن أسـبـاب االنقالبات كثيراً ما تكون ذات شأن داخلي 
وليـس لهـــا عالقـة مباشــرة بالخـارج، منهـا مـا 
يتمثـل بموضوع الصومـال وانقالب الرئيس السـابق 
محمـد سـياد بـري حيـث تحدثـت معظــم المراجع 
واألبحـاث عن اليد الروسـية الطولـى والواضحـة في 
االنقـالب. والوثائق التي أوردهــا المؤلف بخصوص 
هذا االنقالب أكـدت التأكيد البريطاني والفرنسي على 
انـه ليس لروسـيا أو ألمانيـا عالقــة بالموضوع وان 
أسـباب االنقالب داخلية بحتة، وفـق بعض المقاربات 
التـي يمكن البنـاء عليها بعـد االطـالع علـى ما توفر 
مـن وثائق ومراجع بحثيـة متنوعة. وهـذا ما ينطبق 
علـى الحالة الليبية. مــع أن الجديد هنا قـد يكمن في 
المفارقات المتعلقة بمواقف الملك إدريس المتأرجحة 
أو في التفسـير البريطاني لمعـاهدة الدفاع المشـترك 
مـع ليبيا حينمـا طلب )الشـلحي( التدخل العسـكري 
من اجل عـودة النظام الملكي، كمـا أن هذا قد تقاطع 
مـع المعلومـات المتوافـرة فــي كثير مـن المراجع 
حول تورط )الشـلحـي( في انقالب كاد يسبق حركـة 

القذافي في اإلطاحة بالسنوسـي.
وعـلـى مسـتوى آخر تتكرر فـي بعض البلـدان التـي 
شـهدت انقالبات متعـددة ظاهرة اتهـام دول عربيـة 
وإقليمية أخرى في اإلعداد لها أو التـأمر مع االنقالبيين 
أو ضدهم حسـب التحالفات اإلقليمية المطلوبة، هـذا 
ما شـوهد في ادوار لعبتها مصر والسـعودية والعراق 
فــي بعض منها مما دفع ذلـك المؤلـف لوضع اعتبار 
للمشـهد اإلقليمـي فــي بعـض االنقالبـات )الفصل 
الثانـي( وهو مـا نقرأه في الوثائق المتعلقة بـانقالب 
 ،1949 عـام  فـي سـوريا  الحنـاوي  سـامي حلمـي 
والمتمثـل فـي عالقة العـراق باالنقالبييـن وارتباطه 

بفكرة الكونفدراليـة التـي كان ينادي بها 
الهاشـميون فــي بغـداد ومـا إلى 

هنالـك مـن مـخـاوف وإطماع 
إقليميـة مشـابهة  توسـعية 

الكثيـر مما  وقفــت وراء 
مـن  المنطقـة  عرضتـه 

انقالبـات.
إمــا عـن األردن فأن 
المفاجئ والجديد في 
البريطانية  الوثائـق 
هو الدور االستثنائي 
للملكة زين الشرف 
والـدة الملك حسين 
في التأمر مع رئيس 

الــوزراء 

آنـذاك توفيـق أبـو الهـدى علـى زوجها الملـك طـالل 
وكذلك الرشاوى السعودية لـرئيس الوزراء توفيق أبو 
الهـدى للحفاظ على بقـاء األردن خارج نطاق التأثيـر 
العراقي وكذلك ما كان يدفع فـي عالج الملك طالل في 
القاهـرة حينهـا. هذا ما يـوفر بعـض المعطيات التي 
تشـير إلى الدعم اإلقليمـي إلعفاء الملك طالل وتسليم 
السـلطة سـلمـاً إلى ابنه الملـك الراحل حسين بالرغم 

من سّنه اليافعـة.
وحــول مهادنـة االنقالبييـن للدول الكبـرى جــرى 

التعامـل معهـا كظاهرة تكررت عبر الســواد األعظم 
مـن القائمين على االنقالبـات. يــورد المؤلف إحدى 
الوثائق الصادرة عن السفارة البريطانية فـي القاهرة 
والموجهـة إلى الخارجيـة في لندن يــوم 18/ أيلول 
/1952، تضـم مجموعة رسـائل تقـول : إن أربعة من 
كبـار الضبـاط األعضاء في اللجنة العسـكريـة العليا 
أو القريبيـن منهـا تناولـوا الطعـام علـى مـائدة 
الملحق العسكري البـريطاني، وقد تم اللقاء 
فـي منزلـه وحضــره مسـاعد الملحـق 
وشـخصية أخرى )مجهولـة( وسـجال 

محضراً باللقـاء.
هنــاك تقييـم لـكل مـن جمـال عبد 
الناصر وجمـال سـالم وصالح سـالم 
الديـن. وقـد وصـف  وزكريـا محـي 
جمـال عبد الناصر فيه بأنه قريب مـن 
اإلخوان المسلمين وليس على عداء مع 
بريطانيـا. وتبدأ الوثيقـة بقول الملحق 
العسـكري انه : بنـاًء على طلبي أحضر 
زكريـا محـي الديـن ثالثـة مـن أعضاء 
اللجنـة العسـكرية العليـا لتنـاول الطعام 

في منزلـي.
تحتـوي الرسـالة الثانية على دراسـة 
نفسـية شـخصيـة وسياسـية 
وأرائهـم  األربعـة  للضبـاط 
الثالثة  بينما تضم الرسـالة 
انطباعـات كونهـا الملحق 
البريطانـي  العسـكري 
األربعــة  الضبـاط  عـن 
والنفسـية  الشـخصية 
وهــذه  والسياسـية، 
الرسالة أشبه بتقرير 
دقيـق  مخابراتـي 
الرسـالة  أمــا 
بعـة  ا لر ا
ة  خيـر أل ا و

فهـي تصف أجواء وظروف الغـداء.
كمــا توحي الوثائق التي اسـتطاع المؤلف الحصـول 
عليهـا بـأن بريطانيـا والواليـات المتحـــدة كانتــا 
تكرسـان جل اهتمامهما على حمايـة شـيوخ وأمراء 
السـفارة  الخليـج كمــا ورد فـي وثيقـة مـن  دول 
البريطانيـة فـي دمشـق إلى الخارجية فـي لندن فـي 
1963/3/19، حـول انقــالب الحنـاوي فـي سـوريا 
ونتائجــه تقول: من المهم تجنـب الميل إلى جانب أي 
مـن اإلطـراف المتنازعة العربية وحصر أنفسـنا فـي 
مصالحنا الحيـوية وحماية مشـايخ الخليج وتجنـب 
أزمة دولية حول األردن. ممــا يؤكد توافر المعطيات 
الضروريــة فـي كثير مـن االنقالبات دفــع المؤلف 
للخـوض فيها في فصل آخر من الكتاب يشـيـــر إلى 

دور الـدول وأدائها تجاه االنقالبات.
وقـد تدخـل جوانب من الحركـة االنقالبية لمـا عرف 
بثـورة الرئيـس الراحل جمـال عبد النـاصـر في 23/ 
تمــوز/1952 تحـت هـذا العنوان، مــع انه ال توجد 
إجابة واضحة عن دور بريطـاني أو أمريكي مبـاشـر 
فـي دعم االنقـالب إال أن االجتماعـات المتكـررة التي 
انعقـدت بين سـفراء البلدين وقـادة االنقـالب، يمكن 
تلخيصها بأن االهتمام الرئيسي لبريطانيا كان منصباً 
على موضوعة المصالح العسكرية، القـواعد ومخزون 

السالح في مصر، واالقتصادية )قناة السويـس(.
أمـا الوثائـق األمريكية فتشـير إحداها إلـى كراهيـة 
أمريكية لــ الملك فاروق ونظامه وتشـكك بالـدعاية 
القائلـة بأن االنقالب ذو طابـع شـيوعي بينما توحي 
مراجـع متنوعـة إلــى رغبة واشـنطن فـي تـدهور 
السـيطرة البريطانيـة علـى مصـر فترجــم ذلـك في 
المرحلـة األولـى وقوفاً مع االنقالبييـن بالـرغم مـن 
تغيير ذلك في مراحل الحقة ليصبح أكثـر اعتماداً على 
مقاييـس الحرب الباردة وحمايـة نفوذها ومصالحها 
فــي المنطقة، وقـد ال نجد اختالفـًا جوهرياً في دور 
وسياسـة االتحـاد السـوفيتي والدول التـي دارت في 

فلـكه تجاه تلك الوقائع في منطقتنا العربيـة.
وهنــاك حالـة انقالبيـة فريـدة خرجت عـن مجمـل 
القواعـد السـابقة فـي هـذا الكتاب مـع أنهـا بقيـت 
األقــرب إلى التصنيف الرابع منهـا ولكن المـؤلف آثر 
تكريس فصل خاص بهــا )الفصل الخامس / انقالب 
أردنـي( لمـا اكتنفها من غموض أبقاها طـي الكتمان 
أحياناً وفي إطار نظريات المؤامرة أحيـانا أخرى حتى 
أخـذت مالمحها تتكشـف منذ اإلفـراج عن مجموعـة 
مـن الوثائـق البريطانية التي تسـلط األضــواء علـى 

وقائع وإحـداث بقيت لعدة عقود غير قابلة للجـدل.
العربيـة  المنطقـة  التـي شـهدتها دول  االنقالبــات 
منـذ قيامهـا أواسـط القرن الماضـي، وقفت وراءها 
مجمـوعة من األسباب حاول المؤلف تسليـط األضواء 
على ابرز جوانبها والخوض في تفاعالتها والرئيسـية 
ومـا أحاط بها من ظروف سياسـية محليـة وإقليمية 
ودوليـة انطالقـاً ممـا توفـر للمؤلـف من شـهـادات 
ومذكـرات اعتمدتهـا شـخصيات إقليميـة ومـراجـع 
ووثائق رسـمية صدرت عن دول غربية اعتقد المؤلف 
أنهــا لعبت دوراً رئيسـاً في تلك اإلحــداث أو كان لها 
عيـن المراقـب المهتــم والمتابـع لوقائـع تـاريخية 
شـكلت منعطفات حاسـمة في مسـار هـذه المنطقة 
ومازالـت حتى اليوم تؤثـر على حياة المواطن العادي 

فيهـا.
وان كـان لهـذا الكتاب أن يركز علـى جوانب محـددة 
من أشـكال االنقالبـات في دول المنطقـة، فهـو بذلك 
يبقي الباب أمـام مجموعة من التسـاؤالت الضرورية 
المتعلقـة بـذا الموضـوع خصوصـاً انـه لـم يسـعى 
للخــوض في الجهود التحليليـة المتعلقة بالتفاعالت 
المحيطة بتلك الوقائع ومدلوالتها السياسية والفكرية 

إال قليـالً.
وألن الحـرية ال تكتمـل إال بالمعرفة، رأى المـؤلف أن 
شح الوثائق التي أفرجت عنها الـدول الغـربية وانعدام 
المصادر العربية الرسـمية كليـاً شـكل واحداً من ابرز 
العوائـق أمام سـعي األدب السياسـي العربـي للعمـل 
على اكتمال الصورة في أحجية االنقالبات العسـكرية 

والمدنيـة التي شهدتها المنطقة العربيـة.
* الكتــاب:  ملــف االنقالبـات فـي الـدول العربيـة 
دار  ط1،  خليـل،  خليـل  نبيـل   : تأليــف  المعاصـرة، 

الفارابــي، بيـروت، 2008، 293 ص.
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       اآمنة الذهبي 
استقرار نسبي ش�هده التيار الكهربائي في العاصمة 
بغ�داد من�ذ أواس�ط تش�رين األول الماضي أس�بابه 
انخف�اض مع�دل االس�تهالك اليومي بس�بب اعتدال 
الطق�س وعدم حاج�ة المواطنين ألجه�زة التبريد أو 
التدفئة, وضع رفع من معنويات وزارة الكهرباء التي 
أعلن�ت عن خطة جديدة الس�تمرار التي�ار الكهربائي 
عبر تجريب نظام الدفع المسبق.النظام الجديد يهدف 
بحسب الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس 
إلى إيص�ال الكهرباء إلى المواطنين ألربع وعش�رين 
س�اعة تجهيز مقابل دفع تكاليف تلك الطاقة مسبقا 
عب�ر بطاق�ات الدف�ع وأض�اف الم�درس أن ال�وزارة 
اخت�ارت ثالث مناط�ق في الرصاف�ة والكرخ لتطبيق 
هذا النظام عبر نصب عدادات ذكية في المنازل وأشار 
الناطق إلى أن عددا من الش�ركات المتخصصة والتي 
رفض الكش�ف ع�ن أس�مائها قدمت عروض�ا لتنفيذ 

المشروع.
جتربة جديدة

وأك�د الم�درس أن الفنيين وصلوا إلى بغداد لدراس�ة 
واق�ع المناطق التي س�تطبق فيه�ا التجربة ورفض 
اإلفصاح عن تلك المناطق مبررا ذلك بوجوب االنتظار 
حت�ى يحدد الفني�ون صالحيته�ا أم ال للتطبيق، كون 

التجربة تحتاج ظروفا لوجستية وفنية مناسبة.
وعن تلك الظ�روف قال إنها تتعلق بش�بكات التوزيع 
الت�ي يجب أن تكون قادرة على نقل التيار بانتظام 24 
ساعة مس�تمرة من دون أي مشاكل وهو ما يستلزم 
ان تك�ون حديث�ة وخالية م�ن التج�اوزات والتي من 
ش�أنها ضمان نجاح التجربة حيث سيتم استثناء تلك 
المناط�ق من القط�ع وتجهز بالكهرباء ل�24 س�اعة 
مقابل مبال�غ مالية يدفعها المواطن لش�راء كارتات 

الدفع المس�بق ل�م يتم تحديده�ا بعد وأك�د ان نجاح 
التجربة في المناطق المحددة يعني تعميمها في وقت 

الحق.
بني الرتحيب والرف�ض

تصريح�ات المتح�دث باس�م وزارة الكهرباء وجدت 
ص�دى طّيبا عند الخبير االقتصادي األكاديمي أس�الم 
الحس�ن ال�ذي وجد ف�ي تجرب�ة الدفع المس�بق حال 
للحصول على أج�ور الكهرباء الت�ي يمتنع الكثيرون 
عن تس�ديدها منذ أكثر من عشر سنوات مضت، وهي 
العقب�ة الت�ي طالما وقف�ت بوجه دخول االس�تثمار 
األجنبي له�ذا القطاع، وبالنتيجة س�تضمن للراغبين 
بالحصول على كهرباء مس�تمرة وصولها إليهم ومن 

ال يريد ال يشتري البطاقات .
اال أن الدكتورة ظمياء حسين خالفته الرأي واعتبرت 
المش�روع تكريس�ا للتقس�يم الطبق�ي للمواطني�ن، 
فالمتمكن�ون مالي�ا س�يتمكنون من الحص�ول على 
الكهرباء اما الفقراء فس�يبقون على ضوء الش�موع 
أو تح�ت رحمة مولدات الش�ارع كما ه�و الحال اآلن، 
وعليه فعل�ى ال�وزارة أن تراعي الوض�ع االقتصادي 
للمواطنين وتأخذ بالحس�بان متوسط مستوى دخل 

األسرة العراقية قبل تحديد سعر البطاقات.
ول�م يذه�ب الس�يد هاش�م الس�اعدي اح�د اصحاب 
المول�دات الخاص�ة ف�ي الزعفرانية برأي�ه بعيدا عن 
رأي الدكت�ورة ظمياء الذي يؤكد لنا أن اغلب العائالت 
تكتف�ي بثالثة امبيرات فقط لعش�ر س�اعات تجهيز 
بمبلغ 10 االف دينار لألمبير الواحد في الش�هر، بينما 
يش�تري اآلخرون عش�رة امبي�رات ألربع وعش�رين 
ساعة تجهيز بس�عر 25 ألف دينار لألمبير الواحد في 
الش�هر. وعندما س�يتم التجهيز وف�ق بطاقات الدفع 
المسبق س�يتمكن من يش�تري اآلن عش�رة امبيرات 
لط�ول اليوم ان يش�تري بطاقات الدفع المس�بق، اما 

اآلخ�رون فس�يبقون على حالهم وبذلك ف�إن الحل ال 
يبدو لي عمليا.

خال�ض من التلوث
إال أن المهن�دس ه�ادي الناص�ري وجد ف�ي التجربة 
حال للتخلص م�ن تلوث البيئة الذي تس�ببه المولدات 
المنتش�رة ف�ي كل م�كان إضاف�ة إل�ى التخلص من 
األص�وات العالي�ة وه�در الوق�ود والم�ال ف�ي دعم 

الحكومة لوقود المولدات األهلية في الصيف.
ام�ا الش�ارع فق�د تلق�ى الخب�ر بأكث�ر م�ن رد فعل، 
فالس�يدة حنان محمد فغرت فاه�ا قبل أن تقول ) لن 
اصدق أبدا أن هناك حال سيقضي على عبارة انقطعت 
الوطنية , أجه الس�حب, الجوزة صعدت, الكيبل وقع( 
ياليت وزارة الكهرباء تعج�ل بتلك التجربة وترحمنا, 
مهما كانت اس�عارها فهي بالتأكيد لن تتجاوز أسعار 

المولدات األهلية اآلن.

الفقراء ي�ستنكرون
بينم�ا اس�تنكر احمد فاضل احد س�كنة مدينة الصدر 
الحل متسائال، أين تذهب أموال الميزانية العامة يعني 

نري�د أن نفهم أين تص�رف حكومتنا أموال النفط منذ 
عش�رة أعوام ونحن نش�تري ماء الش�رب والكهرباء 

بالقط�ارة،  الوطني�ة 
واالن يري�دون بيعه�ا لن�ا 
المدفوع�ة  بالبطاق�ات 
مس�بقا أال يتوج�ب على 
الحكوم�ة ان توف�ر لن�ا 
األساس�ية  الخدم�ات 
عل�ى األق�ل, إذا فعلوه�ا 
بالكهرباء اآلن فال استبعد 

أن يأتون�ا بعد مدة بتجربة 
س�حب مياه الصرف الصحي 
بالبطاق�ات  المج�اري  م�ن 
أيضا س�اعتها عل�ى الفقراء 
أن يعوموا بمياه حماماتهم.

الس�يدة  ال�رأي  وتش�اركه 
حليم�ة خني�اب من ش�ارع 
فلسطين قائلة، يمكن وزارة 
فك�رة  عجبته�ا  الكهرب�اء 
ش�ركات الموباي�ل وتريد أن 
تقلده�م عله�ا تحص�ل على 
األرباح التي يحصلون عليها, 
هل تعلم الحكومة أن شركات 

االتص�ال تط�ور عمله�ا يوميا 
لذل�ك الكل ت�رك االتص�االت الحكومية ولجأ 

للش�ركات الخاصة ه�ل عجزت الحكوم�ة عن توفير 
الكهرباء ، بماذا نجحت إذا؟.

لك�ن الوضع يختلف في المنصور احد األحياء الراقية 
ف�ي بغ�داد حيث التقينا الس�يد قاس�م الس�راج الذي 
يق�ول، ان التجربة لم تبدأ بعد، فلماذا هذا التش�اؤم؟ 

لننتظ�ر حتى نعرف األجور واألس�عار ونوع الخدمة، 
وإذا ما باعتها الشركات او الحكومة بأسعار مرتفعة 
التتناس�ب مع نوع الخدمة التي ستقدمها لنا ساعتها 
ال بأس ان احتج المواطن أو طالب 

بإيقاف العمل بها.
ال�رأي كثي�را ف�ي  ول�م يختل�ف 
الك�رخ  جان�ب  ف�ي  الصالحي�ة 
تلق�ت  حي�ث  بغ�داد  م�ن 
المواطن�ة روى محمود 
طالبة  بسعادة  النبأ 
م�ن اإلع�الم تأكيد 
وم�ن  الموض�وع 
ال�وزارة إعالن تفاصيل 
تدف�ع  أن  عس�ى  أكث�ر 
األنب�اء بن�ا للصبر  تل�ك 
أكثر، فف�ي التجربة تجد 
آخ�ر  ف�ي  ض�وء  روى 
بالنس�بة  النف�ق، وه�و 
أمل بالتخلص  لها بارقة 
الصغيرة  المول�دات  م�ن 
في البيوت ومن مولدات الش�ارع 
الت�ي صدع�ت ال�رؤوس ودم�رت 
الشوارع واألزقة بفضالت الزيوت 
واألص�وات، ومهما كانت س�يئات 
التجربة الجديدة فهي اقل من س�لبيات التجربة 
الحالية.ومع اختالف اآلراء بين المواطنين من منطقة 
س�كنية إلى أخ�رى وتفاؤل المس�ؤولين المفرط في 
وزارة الكهرب�اء بالتجرب�ة الجديدة يبق�ى الوقت هو 
الحك�م الفاص�ل بين نجاح م�ن عدمها فيم�ا يبدو أن 

محدودي الدخل هم وحدهم الذين سيدفعون الثمن.

        امل�ستقبل العراقي / متابعة

يبدو أن مش�كلة الكهرب�اء العراقية مازالت 
ت�راوح مكانه�ا عل�ى أم�ل إيج�اد مخ�ارج 
حقيقي�ة للمش�كلة، فحت�ى ق�رار مجل�س 
ال�وزراء القاض�ي بتزويد المول�دات األهلية 
بالوقود المجاني لحلها لم يس�تطع حسمها 
كما كان متوقعا، فس�رعان ما ارتفع صوت 
المواطنين شاكيا، وناقما على رأسه ودخله 
م�رة من ارتف�اع س�عر األمبي�ر المقبل من 
أصحاب المول�دات األهلية، وأخرى من حالة 

تذبذب  للكهرباء الوطنية.
وبالرغ�م م�ن تخصيص مجلس ال�وزراء ما 
يقارب ال�450 مليون دوالر لتجهيز المولدات 
األهلي�ة والحكومي�ة بالوق�ود مجانا مقابل 
تجهي�ز المواطني�ن بس�اعات أكثر وبس�عر 
س�بعة أالف لألمبي�ر الواح�د، إال  أن األزم�ة 
مازال�ت قائم�ة ، ك�ون المعالجات مس�كنة 

وليست شافية. 

الأموال لدعم املولدات مل حتقق هدفها
وكان رئي�س لجن�ة التخطي�ط ف�ي مجلس 
محافظ�ة بغداد محم�د الربيعي ق�د أكد في 
ش�هر آب من العام الحال�ي  إن "األموال التي 
خصصت لدعم المولدات الحكومية واألهلية 
بالوق�ود المجاني تعتبر كبي�رة، ولم تحقق 
اله�دف المطل�وب"، مبينا أن "المش�روع لم 
يحق�ق أكث�ر م�ن 40 إل�ى 45 %م�ن الهدف 
الذي ج�اء من اجل�ه". ويضي�ف الربيعي أن 
"مجل�س المحافظة ال يتعامل مع مؤسس�ة 
حكومي�ة وإنما م�ع أفراد يملك�ون مولدات 
خاصة بهم وال يحمل أكثرهم ثقافة التعاون 
بقدر ما يحمل ثقافة االس�تغالل والتحايل"، 
مش�يرا إلى "عدم وجود تش�ريعات قانونية 
من مجلس المحافظة أو الحكومة االتحادية 
لمعاقب�ة إي مقصر من أصح�اب المحطات 
األهلي�ة". ولف�ت الربيع�ي ال�ى أن "عملي�ة 
فرض الغرامة ال تتناسب مع ما يحصل عليه 
أصح�اب المولدات األهلية م�ن كمية الوقود 

المجاني".
 ويذكر أن مجلس الوزراء، في 25 أيار 2011، 
ع�ن تخصيص أكثر م�ن 400 ملي�ون دوالر 
لتجهيز أصحاب المولدات األهلية والحكومية 
بالوق�ود مجان�اً عل�ى أن يلتزموا بتش�غيله 
لمول�دات بتحدي�د س�عر األمبي�ر وس�اعات 
التش�غيل، مع عدم وجود سيطرة للحكومة 
عليهم"، موضحا أن "بعض المناطق شهدت 
ارتفاع�ا بس�عر األمبي�ر الذي وص�ل إلى 32 
ألف دينار لتجهيز 24-22 س�اعة 

باليوم".
�سريبة باهظة الثمن

الخبير  ويقول 
االقتص�ادي 
ج�د  ما
ي  ر لص�و ا

إن "اعتم�اد المواطن عل�ى المولدات األهلية 
أو لتجهيزه بالطاقة، يؤثر بش�كل كبير على 
دخل�ه وخاص�ة مع اس�تغالل أصح�اب تلك 
المولدات،  مضيفا" أن "التقديرات تشير إلى 
أن المواطنين ينفقون 15 مليار دوالر سنويا 

للحصول على إمدادات 
التي�ار الكهربائي من 
الصغي�رة  المول�دات 
او  به�م  الخاص�ة 
عن  فضال  التجاري�ة، 
التي  الكهرباء  فواتير 
ال�وزارة  بها  تطال�ب 
اس�تخدامهم  بس�بب 
الوطني�ة  للكهرب�اء 
الموج�ودة  غي�ر 
يعتب�ر  و . " صال أ
"قل�ة  أن  الص�وري 

الطاق�ة الكهربائي�ة ف�ي الع�راق واالعتماد 
عل�ى المولدات التجاري�ة والخاصة، لم تؤثر 
ف�ي دخ�ل المواط�ن وحس�ب، وإنم�ا عل�ى 
صحته نتيجة التلوث الكبير الذي تس�ببه تلك 
المولدات، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل 

كبير في العراق وخاصة ببغداد".

الكهرباء بني الت�سعرية والال ت�سعرية !!
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، في 
نهاية عام 2010، عن تسعيرة جديدة ألجور 

الكهرب�اء ووفق التس�عيرة الجديدة، 
حيث ستحسب أجور 

استهالك الطاقة الكهربائية بوحدة ال�"كيلو 
واط/ ساعة"، وبسعر 20 دينارا عراقيا لكل 
وحدة واحدة، في حالة اس�تهالك ما بين -1 
1000 وحدة، و50 دينارا لالس�تهالك ما بين 
-1001 2000 وحدة، و80 دينارا لالس�تهالك 
ما بي�ن -2001 3000 
دين�ار  و100  وح�دة، 
بي�ن  م�ا  لالس�تهالك 
-3001 4000 وح�دة، 
عراقي�ا  دين�ارا  و135 
في حال استهالك أكثر 
4001 وحدة، فيما  من 
م�ن  الكثي�ر  اش�تكى 
مبالغ  م�ن  المواطنين 
تل�ك الفواتي�ر، والت�ي 
منه�ا  البع�ض  وص�ل 
إلى أكثر م�ن مليونين 

دينار.
لكن الوزارة قررت، في آذار 2011، عن إعفاء 
األس�ر العراقية محدودة الدخل والتي ال يزيد 
اس�تهالكها من الطاق�ة الكهربائية عن إلف 
كيلو واط/ س�اعة شهريا من تسديد فاتورة 
الكهرب�اء، فيم�ا تراجعت في آي�ار من العام 
نفس�ه، عتمة الكهرباء الت�ي عجزت الوزارة 
ع�ن توفيرها، لكنني فوجئت بارتفاع س�عر 
األمبير"، مبين�ا "وقد دفعت 110 آالف دينار 
ش�هريا لصاحب المولدة جراء تزويد منزلي 

بخمسة امبيرات".

�ساحب مولدة: وقود الوزارة ل يكفي !!
ويؤكد صاحب مولدة 200 كي في بمنطقة 
الكرادة وس�ط بغداد ف�رج صالح محمد أن 

"ما نس�تلمه من الوقود المجاني من وزارة 
النفط غير كاف لتش�غيل المولدة لمدة شهر 
كامل"، الفت�ا إلى انه "بالرغم من ذلك فنحن 
ملتزمي�ن بس�عر األمبير المحدد لن�ا والبالغ 
س�بعة آالف دينار".ويضي�ف زميل�ه  محمد 
حس�ين  "أن "المولدة تحت�اج إلى ما يقارب 
ال��400 لت�ر يوميا ف�ي حين أن ما نس�تلمه 
ال يكف�ي إال لتش�غيل 70 % م�ن الس�اعات 
المق�ررة"، مش�يرا إل�ى ان�ه "يقوم بش�راء 

الباقي من الس�وق السوداء بسعر 900 دينار 
للتر الواحد من الوقود".

وكان�ت وزارة النفط قد أعلنت، في 22 تموز 
الماض�ي عن توزي�ع حصة ال�كاز للمولدات 
األهلي�ة الخاصة وبواق�ع 35 لترا مجانا لكل 
كي في واحد بهدف زيادة ساعات تجهيزهم 
بالكهرب�اء من خالل رفد أصح�اب المولدات 
األهلية بالكمي�ات اإلضافية.يذكر أن العراق 
يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ 
بداي�ة عقد التس�عينات من الق�رن الماضي، 
وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 
س�نة 2003 في بغداد والمحافظات، بس�بب 

ق�دم 
لكثي�ر  ا

المحط�ات،  م�ن 
إل�ى  إضاف�ة 
عملي�ات التخري�ب 
لها  تعرض�ت  الت�ي 
في م�دة 12 س�اعة 
يومياً، ليستمر العمل 
بها أيض�ا خالل العام 

الحالي 2012.

املولدات الأهلية 
و�سعف الرقابة

ويع�زو نائ�ب لجن�ة الطاقة ف�ي مجلس 
محافظ�ة بغ�داد غال�ب الزامل�ي أس�باب 
التلكؤ ف�ي تجهيز المواطنين بالطاقة من 
قبل أصح�اب المولدات األهلي�ة إلى "ضعف 
الرقابة من المجال�س المحلية على أصحاب 
المول�دات"، مبين�ا أن "البع�ض منهم أصبح 
يتحك�م في تحديد س�عر األمبير وبس�اعات 
التش�غيل". ويعتبر الزاملي أن "هناك نجاحا 
ق�د تحق�ق وان يك�ون مح�دودا ف�ي بعض 
المناط�ق، ولك�ن ليس بمس�توى الطموح"، 
الفتا إلى أن "المولدات األهلية استطاعت من 
تجهي�ز المواطنين لمدينة بغ�داد بما يقارب 
م�ن 2200 ميغاواط يومي�ا، وهو ما عجزت 

عنه وزارة الكهرباء".

اأ�سحاب املولدات ج�سعون
ويؤك�د المواط�ن يوس�ف ناي�ف 46 عاما 
"إننا نعيش في كل موس�م مأساة حقيقية 
فيم�ا يخص الكهرباء، فهي تجهز بس�اعة 
واح�دة وتنقطع أكثر من س�ت س�اعات"، 
الفتا إلى انه "على الرغم من االش�تراك في 
المولدة األهلية القريبة بخمس�ة امبيرات، 
إال أن األم�ر زاد ذل�ك تعقيدا".ويعتبر نايف 
أن "أصح�اب المول�دات األهلية جش�عون 
وال يلتزمون باألس�عار التي حددها مجلس 
دين�ار  آالف  س�بعة  والبالغ�ة  المحافظ�ة 
لألمبي�ر الواح�د، بحج�ة عدم اس�تالمهم 
للوقود المجاني"، مس�تدركا أن "ما يأخذه 
من�ا أصحاب المول�دات هو 20 أل�ف دينار 
لألمبير الواحد".م�ن جهته يقول المواطن 
محمد جاس�م 65 عاما انه "اش�تركت في 
مول�دة أهلية عس�ى أن تنقذني م�ن ابتزاز 
ع�دم انتظام الكهرب�اء الوطنية الن والدي 
كبير الس�ن وعلى فراش الم�رض ويحتاج 
إلى تأمين الكهرب�اء. بينما يقول المواطن 
ماهر ج�واد: قمت بس�حب اش�تراكي من 
المولد األهلي بعد ش�كوتي لصاحب المولد 

ن  و د جدوى فعند وجود خلل أو عطل و
ف�ي الكهرب�اء الوطنية يقوم 
بإطفائه�ا  المول�د  صاح�ب 
تزويدن�ا  ع�ن  والتوق�ف 
بالكهرب�اء مرة بحجة عطل 
المولد واخ�رى بحجة نفاذ 
الكاز ومبررات واعذار غير 
مقبولة، فكيف هي حياتنا 
او  وطني�ة  كهرب�اء  ب�ال 
مولد، قد نقضي الليل على 
، يوجد  صراخ االطف�ال 

لكثي�ر  م�ن ا

ب  صح�ا أ
الذي�ن ال  المول�دات الجش�عين 
يهمه�م س�وى الرب�ح الم�ادي دون التفكير 
بمعاناة األطفال والشيوخ والنساء، ولكن ال 

عجب ألمرهم فما بال الحكومة.
أما السيد أبو احمد وهو رجل تجاوز السبعين 
من العمر فقال: هناك تواطؤ بين البعض من 
أصحاب المولدات األهلية وبعض مس�ؤولي 
الكهرباء الوطنية من المغذيات الخاصة بكل 
منطق�ة، فما ان يحين موعد تش�غيل المولد 
االهلي حتى تأتي الكهرب�اء الوطنية، وبذلك 
تنف�ذ س�اعات االش�تراك دون ان يعوضن�ا 
صاح�ب المولد ولو بس�اعة واح�دة، قد يمر 
الليل دون ان يغمض لنا جفن بس�بب الحر!!! 
اين وع�ود الحكومة بتقليل س�اعات القطع 
المبرمج؟ لماذا نحن تحت رحمة الجش�عين 

من أصحاب المولدات األهلية.

حتقيقات12
www.almustakbalpaper.net

نظام الدفع المسبق.. هل يحل 
أزمة الكهرباء المستعصية 

في العراق أم سيلتحق بقائمة 
الحلول الفاشلة ؟.

مواطنون: رواتبنا تبخرت 
مع بنزين المولدات، 

وسياسيون يؤكدون فشل 
الدعم الحكومي !!

15 خبيرًا اقتصاديًا: مليار 
دوالر يدفعها المواطنون 

سنويًا للحصول على 
الكهرباء

المولدات األهلية بين غياب الرقابة واستنزاف جيب المواطن

الكهرباء بنظام البطاقات
تجربة جديدة.. من أول الضحايا .. الدولة أم المواطن ؟!
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            كاظم فنجان احلمامي

ول�د فقي�راً معدم�اً, ونش�أ وترعرع في 
القرى البائسة. عاش فيها على الكفاف, 
حتى صار أميرا للصعاليك والمش�ردين, 
وق�ف م�ع الفق�راء والمعوزي�ن, ناضل 
من اجلهم, قدم لهم التضحيات الس�خية 
عبر مس�يرته النضالي�ة الطويلة. انضم 
إل�ى حرك�ة الكفاح المس�لح ف�ي بالده 
)التوباماروس( ليواصل االعتراض على 
ظل�م الس�لطات االرس�تقراطية الثري�ة 
المس�تبدة, فكان مصي�ره خلف قضبان 
س�جن األح�كام الثقيل�ة, فمك�ث أكث�ر 
من عش�رة أعوام ف�ي زنزان�ة انفرادية 
ال تزي�د مس�احتها على مت�ر واحد. كان 
ش�عبياً  رئيس�ا  موخي�كا(  )خوس�يه 
للفق�راء والمس�اكين فص�ار ف�ي ع�ام 

2010 رئيس�ا دس�تورياً لحكومة 
األورغواي, لكن�ه لم يغادر منزله 
الريف�ي المتواض�ع, ول�م يتخ�ل 
عن س�يارته )الفولك�س ووغن( 
الزرق�اء القديم�ة.  ل�م تتحس�ن 
ظروف�ه المعيش�ية بع�د وصوله 
إلى سدة الرئاس�ة وحصوله على 
مرت�ب ش�هري )12500( دوالر, 
فق�د اكتفى بعش�ر الرات�ب فقط 
)1250( دوالرا, ق�ال عنه�ا أنه�ا 
المح�دودة,  احتياجات�ه  تغط�ي 
وهكذا تنازل عن %90 من مورده 
الش�هري لمس�اعدة المحتاجي�ن 
الصحافة  فصنفته  والمتضررين, 

العالمية رئيس�ا للفق�راء والحاكم 
الن�اس لتواضع�ه  إل�ى قل�وب  األق�رب 
وبس�اطته المطلق�ة. اعت�اد الناس على 
مش�اهدته يومي�ا وه�و يقود س�يارته 
)الفولك�س ووغ�ن( بمف�رده, م�ن غير 
عرب�ات  دون  وم�ن  ناري�ة,  دراج�ات 

مصفحة, وال عجالت مدججة بالسالح, 
وم�ن دون حاج�ة إل�ى قط�ع الس�ير, 
الص�وت,  بمبك�رات  الن�اس  وتوبي�خ 
بصف�ارات  المدين�ة  حرم�ة  وانته�اك 
اإلن�ذار.  يمض�ي لوح�ده كل ي�وم ف�ي 
طريق�ه إل�ى القص�ر الرئاس�ي, يق�ود 
س�يارته القديمة بنفسه, يستمع لنشر 
األخبار م�ن مذياعها المعطوب, ويلوح 
للناس بتحية الصباح بابتسامة طبيعية 
غير مصطنعة. اشتهر بالزهد والتقشف, 
لم يكن مس�رفاً وال مب�ذراً وال متبطراً, 
ال يمل�ك عقاراً, وال ضيعة, وال بس�تاناً, 
وليس لديه أي رصيد في البنك, وال يملك 
بطاق�ة ائتمان, ال يس�هر, وال يحتس�ي 
الخم�ر, ين�ام مبكرا ويس�تيقظ مبكراً, 
يه�وى الزراع�ة الحقلي�ة, ويمارس�ها 
كهواي�ة يومي�ة ف�ي بيت�ه الريف�ي, ال 

الوصوليي�ن وال  المتطفلي�ن وال  يح�ب 
االنتهازيين, ليس لديه عالقات نس�ائية, 
وال روابط عش�ائرية, يعي�ش مثل بقية 
الن�اس ف�ي ب�الده, ي�أكل مم�ا يأكلون, 
ويش�رب مما يش�ربون, ويرت�دي مثلما 

يرت�دون.  اعت�رف بارت�كاب الحكومات 
الس�ابقة في بالده لكل الجرائم البش�عة 
العس�كرية  الفصائ�ل  مارس�تها  الت�ي 
المس�تبدة ضد اإلنسانية, وتبنى سياسة 
عادلة ومتشددة لإلطاحة بأركان الفساد 
في بالده, وأعطى بعداُ حقيقياًً للمشاريع 
االجتماعية واألعمال الخيرية, فانتعشت 

بالده بفضل الديمقراطية التي انتهجها, 
وفتح صفحة جديدة من صفحات المودة 
والتسامح مع القوى التي ناصبته العداء 
قب�ل صعوده إل�ى قمة الهرم الرئاس�ي, 
فتع�ززت ثق�ة المواطنين بالسياس�يين 
الج�دد.  تدرج )خوس�ية موخي�كا( في 
مشواره السياسي الصعب فنال الدرجات 
العلي�ا في الدولة  بعد نضاله الطويل ضد 
القوى الظالم�ة. ارتقى س�لم المناصب 
العليا م�ن وزارة الزراعة, ثم أصبح نائبا 
لرئي�س الجمهوري�ة, حت�ى ج�اء اليوم 
ال�ذي أصبح فيه هو الرئيس الدس�توري 

المنتخب. 
تج�اوز )خوس�ية( العق�د الس�ابع م�ن 
العمر, )77( سنة, أمضاها كلها في الذود 

عن حق�وق الفقراء, فانتش�ل بالده من 
مستنقعات الفقر والتخلف, وانتصر على 
طغي�ان الحكومة العس�كرية الفاس�دة. 
قائم�ة  بفضل�ه  األورغ�واي  تص�درت 
األقطار األمريكية الالتينية وتميزت في 
تطبيقات العدل وفي المعاملة اإلنسانية 
وفي الشفافية, وتقلصت معدالت الفقر 
والفاق�ة, وارتفع�ت مع�دالت التنمي�ة, 
وانتع�ش االقتصاد, وازده�رت الزراعة, 
التعليمية والصحية,  الظروف  وتحسنت 
وانحسرت معدالت البطالة, فالتف حوله 
الش�عب بكل طبقات�ه وفئاته. وكان أول 
رئيس للفقراء يقف في شرفات الرئاسة 
في األورغواي ليؤدي القسم الدستوري 

بمالبسه الحقلية المتواضعة. 

           خريي من�صور

الكوميدي�ات  أش�هر  م�ن  واح�دة  ف�ي   
المس�رحية العربي�ة في س�بعينات القرن 
الماضي كانت إحدى العبارات األكثر تداوالً 
على الصعيد الش�عبي، ه�ي عليك أن تكون 
ف�ي البرازيل لتعرف ما يح�دث في ايطاليا، 
لكن الواقع السياس�ي العربي تعهد تحويل 
الكوميديا إل�ى تراجيدي�ا أو العكس، حيث 
تحول إلى مسلس�ل من ش�رور الباليا التي 
تضحك حت�ى البكاء أو تبكي حتى الضحك.

واآلن علي�ك أن تك�ون هناك ك�ي تعرف ما 
ال�ذي يج�ري هن�ا، واتصاالتي المس�تمرة 
مع أصدقاء من مختلف الش�رائح والفئات 
واألح�زاب في مص�ر تؤكد ل�ي يومياً أنني 
هنا أع�رف أكثر مما كنت س�أعرف هناك، 
وه�ذا ما عبر عنه روالن بارت بش�كل بالغ 
الطراف�ة حين قال أن الم�كان الوحيد الذي 
ال ترى في�ه برج أيفل هو البرج ذاته عندما 
تكون في داخله. فاالس�تغراق في أي فعل 
يحرمن�ا من المس�افة الضرورية لقراءته، 
وم�ن يلصق أنفه على لوح�ة لن يرى منها 
غير مس�احة داكن�ة مبهمة وب�ال مالمح.

وحين نقرأ تقارير عن منس�وب الشفافية 
ف�ي ه�ذا البل�د أو ذاك م�ن عالمن�ا العربي 
ش�ديد الكثافة فيه ش�يء آخ�ر تماماً. ألن 
عقلنا وذاكرتنا س�رعان ما يذهبان بنا إلى 
ما هو شفاف س�واء من الثياب أم من جلد 
أبو بريص الذي ال يخفي أحش�اءه، وأحيانا 
نتذك�ر تلك الطرفة الس�وداء الت�ي تداولها 
الليبراليون في الستينات من القرن الماضي 
وفي ذروة الحرب الباردة وهي حوار جرى 
بي�ن س�وفيتي وأمريك�ي ق�ال األمريك�ي 

أس�تطيع في ب�الدي أن أقول ما أش�اء عن 
البي�ت األبي�ض. فأجاب�ه الس�وفيتي وأنا 
أيض�اً كذلك، أما الكرملي�ن فقد بقي خارج 
الحوار.لهذا نحن نقول ما نش�اء عن هناك 
إذا كنا هنا ونقول ما يعّن لنا عن هنا عندما 
نك�ون هن�اك، وتلك هي لعب�ة المعارضات 
السياس�ية العربية، فف�ي بغداد كنت تقول 
م�ا تري�د ع�ن دمش�ق والعك�س صحي�ح 
ضروري�ة،  أحيان�ا  فالمس�ألة  أيضاً.له�ذا 
الن االس�تغراق يحرمنا من رؤية المش�هد 
بانورامي�اً ومن مختلف زواي�اه، وما يدور 
بين�ي وبي�ن أصدقائي ف�ي القاه�رة يؤكد 
لي أن من يلصق أنف�ه باللوحة ال يرى غير 
بقعة س�وداء، فاألحداث متس�ارعة بشكل 
محم�وم. والله�اث بل�غ أقص�اه واإلرهاق 
العاطف�ي والعصبي بعد عامين أوش�ك أن 
يفس�د الحواس كلها. أما أطرف ما سمعته 
من صديق مصري مثقف, فهو انه بمناسبة 
التصويت على دولة فلس�طين كمراقب في 
األم�م المتحدة لن يتق�دم بالتهنئة ألنه ابن 
دولة عمرها س�بعة آالف سنة, لكنه يحسد 
م�ن ليس�ت لديه�م دول�ة، الن الطريق إلى 
الدولة أفض�ل وأبهى من وصولها إذا كانت 
من طراز ما أنجزه التوأمان االستعماريان 
سايكس وبيكو!فهل أصبح قدرنا أن نتحرك 
كبندول الساعة بين هنا وهناك، لكي نعرف 
ما ال�ذي يجري حي�ث ال نوجد بأجس�ادنا 
وانفعاالتن�ا وش�غفنا بالنج�اة م�ن طلقة 
خرطوش أو حجر أو قنبلة غاز مس�يل لما 
هو أبعد من الدموع.هكذا نضحك بملء الفم 
عل�ى ما يبك�ي ونبكي حتى تدم�ى العيون 
على ما يضحك, ألننا كبش�ر ال نستطيع أن 

نكون هنا وهناك في اللحظة ذاتها.
عن "الدستور األردنية "

              يحيى احمد الكعكي 

حس�مت الخارجية األميركية الجدل بشأن موقف 
واشنطن من تصاعد موجة العنف في مصر بسبب 
»معرك�ة الدس�تور« والت�ي راح ضحيته�ا -حتى 
الثالث�اء- 10 قتل�ى و900 جريح؛ ج�راح بعضهم 
خطيرة؛ حس�مت الخارجي�ة األميركية هذا الجدل 
داخل مصر، وداخل الواليات المتحدة، عبر تأكيدها 
عل�ى أّن »الدس�تور المص�ري« هو »ش�أن داخلي 
ال دخ�ل لواش�نطن به«..!وم�ع أّن ه�ذا التصريح 
»ملغ�وم« و«مبهم« وينأى بواش�نطن عن التدخل 
في ش�ؤون مصر الداخلي�ة. إالّ أّنه يمك�ن قراءته 
في ضوء ما أثارته وس�ائل اإلع�الم األميركية من 
ضجيج إعالمي حول »استمرار الصفقة السياسية« 
ما بي�ن اإلدارة األميركي�ة والنظ�ام االخواني في 
مص�ر«. فقد أش�ارت جري�دة »النيوي�ورك تايمز« 
عق�ب تظاهرات الثالثاء الماض�ي، وما رافقها من 
تطورات حتى االثنين، إلى »أّن أتباع الرئيس مرسي 
حّولوا الصراع السياسي حول الدستور، إلى صراع 
ديني، وقض�وا على عملية التحّول الديموقراطي«. 
ومن جانبها حثت جريدة »الواشنطن بوست« إدارة 
الرئيس اوباما »على ربط التحالف االستراتيجي مع 
مصر بعمليات اإلصالح الديمقراطي )...( وحّذرت 
من العودة إلى سياس�ة تجاه�ل القمع داخل مصر 
والموّج�ه نحو الح�ركات الليبرالي�ة المدنية )...( 
وأش�ارت إل�ى أّن تأجيل زيارة مرس�ي لواش�نطن 
إل�ى ما بع�د تنصيب الرئي�س األميركي ف�ي بداية 
شهر ش�باط المقبل، ستكون فرصة الختبار مدى 
استعداد حكومة مصر للوصول إلى حل وسط مع 
المعارضة«.وفي السياق ذاته، تعالت األصوات في 
الداخل األميركي، إلى استخدام المعونة األميركية 
المالي�ة كورق�ة ضغط عل�ى الحكوم�ة المصرية 
حت�ى تف�ي بالتزاماتها تج�اه االنتقال إل�ى نظام 
ديمقراطي حقيقي يحت�رم حقوق كل المصريين، 

أم�ا المعونة العس�كرية لمص�ر، ف�إّن الغالب هو 
اس�تمرارها، ولكن م�ع تحديد أهدافه�ا كمحاربة 
اإلرهاب، وحماية الحدود، بدالً من ش�راء أس�لحة 
باهظة الثمن..!. من جهته، دعا »روبرت ستالوف« 
مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق األوسط، مع 
»اريل ترغر« الباحث ف�ي المعهد، دعا إلى توضيح 
الصفقات السياسية التي تضمنها الدستور، والتي 
س�تضر بالتح�ّول الديمقراط�ي ف�ي مصر..!أم�ا 
»جاكس�ون دي�ل« المحلل في جريدة »الواش�نطن 
بوس�ت« فح�ذر م�ن إغ�داق اإلدارة األميركية من 
اهتمامها على من يتولى الس�لطة في مصر، وهم 
حالي�اً "اإلخ�وان المس�لمين"، ألّن هؤالء ليس�وا 
ش�ريكاً اس�تراتيجياً يمك�ن الوثوق ب�ه على األمد 

الطويل..! ودعا اإلدارة األميركية بدالً من ذلك إلى 
االهتمام بالشعب، خصوصاً الطبقة الوسطى 

التي ه�ي أمل مصر ف�ي المس�تقبل..!ومن 
جهة أخرى، أش�ارت التقاري�ر الواردة من 
واش�نطن إل�ى أّن الوفد المص�ري الرفيع 
المس�توى الذي زار واشنطن برئاسة »د. 
عصام حداد« مستشار الرئيس »مرسي« 
الخارجي�ة، به�دف توضي�ح  للش�ؤون 
إج�راءات »مرس�ي« األخي�رة، والطلب 
ف�ي ش�راكة مصرية إس�تراتيجية مع 

الواليات المتحدة، سمع رداً قاسياً من 
مستش�ار الرئيس »أوباما« لشؤون 

األم�ن القومي »ت�وم دوليلون«، 
الت�ي  واش�نطن  ب�أّن ش�روط 

تراها ضرورية لقيام شراكة 
فاعلة مع مصر تتلخص ب�: 

الديمقراطي�ة،  »احت�رام 
وفي�ه  التعبي�ر  وح�ق 
السلمي،  التظاهر  حق 
حري�ة  واحت�رام 

العقيدة، وضمان حرية 
على  والحف�اظ  الم�رأة، 

الس�الم مع إسرائيل«.وأش�ارت هذه التقارير 
إلى أّن هذه الش�روط هي التي سيحملها 
مع�ه »وليم بيرن�ز« وكي�ل الخارجية 
المرتقب�ة  زيارت�ه  ف�ي  األميركي�ة، 
ل�«القاه�رة« والت�ي س�بقها تصريح 
الخارجي�ة األميركي�ة »بأّن الدس�تور 
المصري ش�أن داخلي مصري« والذي 
يحم�ل أكثر من تفس�ير..!ولننتظر 
األيام المقبلة حتى يوم السبت 15 
من الحالي موعد إجراء االستفتاء 
على الدستور داخلياً والذي سيبدأ 
ذل�ك  ألّن  مص�ر..  خ�ارج  الي�وم 
األميرك�ي«  »الموق�ف  س�يوضح 
الغامض اآلن ويقوم على أّن مصر 
ليس�ت حليف�اً أو ع�دواً..! وهذا ما 
يؤكد على أّن رهان »واش�نطن« على 
السلطة المصرية بعد حرب غزة يسيطر 

عليه اآلن حال من الضبابية.
yelkaaki@yahoo.com

            �صاكر كتاب 

 إن الع�راق كدول�ة بإمكانه�ا أن تج�د 
ف�ي  فع�اال  ودورا  مكان�ا  لنفس�ها 
المنطق�ة وم�د ي�د التعاون إل�ى دول 

والبن�اء  التكام�ل  أج�ل  م�ن  الج�وار 
المش�ترك بما يخدم ش�عوب المنطقة 
كلها، فلن�ا مع إيران الجارة المس�لمة 
ش�راكة عميقة ومتينة في الجغرافية 
والتاري�خ والثقافة والدين. وللش�عب 
اإليران�ي دور ال ينك�ر في المس�اهمة 

في بناء الحضارة اإلس�المية جنبا إلى 
جن�ب مع أمتنا العربي�ة المجيدة وأمم 
البل�دان المس�لمة األخ�رى. لذلك ليس 
هناك م�ن بديل عن التآخ�ي والتعاون 
والعم�ل المش�ترك البن�اء بم�ا يخ�دم 
مصال�ح البلدي�ن العراق�ي واإليران�ي 

وبما يع�زز جبه�ة التص�دي للطغيان 
إن  العالمي.  الصهيون�ي وإخطبوط�ه 
الحرب العراقية اإليرانية جريمة كبرى 
بحق األمتين والبلدين الجارين لم يكن 
المس�تفيد األول منها س�وى إسرائيل 
والس�موم.  الس�الح  تج�ارة  وأرب�اب 
ومنذ بدايات هذه الحرب بدأت إسرائيل 
بتحقي�ق نجاحاتها الت�ي لم تكن حتى 
تحلم بنيلها بالس�رعة القياس�ية التي 
وفرتها له�ا تلك الح�رب .  والحال مع 
تركي�ا ال يختلف كثيرا عن�ه مع إيران. 
فنحن والش�عب التركي نش�ترك أيضا 
والثقاف�ة  والتاري�خ  الجغرافي�ة  ف�ي 
والدين وف�ي النهري�ن الخالدين دجلة 
والف�رات. تجمعنا مع الش�عب التركي 
كما مع الشعب اإليراني مصالح كبرى 
على الصعد كافة، ليس أمامنا إال العمل 
المشترك والتعاون لتحقيقها وتحقيق 
كل ما من ش�انه أن يعود عل�ى بلداننا 
وش�عوبنا بالفائدة المباش�رة. وإننا – 
البل�دان الثالثة – س�وية نش�كل أرضا 
خصب�ة ألفض�ل أن�واع المحص�والت 
الزراعية وبحار من النفط تمثل الجزء 
األكبر من إنتاج العالم ونش�كل جسرا 
هائ�ال – اقتصاديا، حضاريا وثقافيا – 
بين أوربا وآسيا في كل أعماقها . لذلك 

ف�إن ف�ي تعاونن�ا وتكاتفن�ا مصلحة 
عالمي�ة أيضا. لذلك أيض�ا نحن نتطلع 
إلى خلق أكثر الظروف مالئمة لتواصل 
وزراعن�ا  ومنتجين�ا  ش�عوبنا  أبن�اء 
بن�اء  الظ�روف  وتجارن�ا. م�ن ه�ذه 
ش�بكات مواصالت برية وسكك حديد 
وطيران حديثة وسريعة مع تسهيالت 
الدخ�ول  تأش�يرات  ومن�ح  كمركي�ة 
ب�دون أية تعقيدات إن ل�م نقل إلغاءها 
بالكام�ل. وهذا النوع من العالقات من 
ش�أنه أن يخلق أرضية ثابتة وصالحة 
لس�الم دائ�م وع�ادل وحقيق�ي ف�ي 
محيطنا. ومن ش�أنها ايض�ا أن تكون 
أرضية توس�يع هذه العالقات لتش�مل 
بلدانا عديدة أخرى وتشجع االستثمار 
العالم�ي النزي�ه ف�ي منطقتن�ا، أم�ا 
عالقاتنا باألقطار العربية فهي ليس�ت 
أق�ل من عالق�ات أخ�وة ومع أش�قاء 
ال�دم والروح واألرض والتاريخ واللغة 
والثقاف�ة والدين والمصير المش�ترك. 
وه�ذه كله�ا مجتمع�ة تش�كل أرضية 
لعمل عربي متكامل ومش�ترك، كما إن 
من األفضل أن تكون عالقاتنا الخارجية 
مع بلدان العال�م المختلفة قائمة على 
األس�س التالية:- 1. أن تكون األرضية 
ه�ي  العالق�ات  تحدي�د  ف�ي  األول�ى 

المصلحة االقتصادية لبالدنا وبالتأكيد 
ف�إن مصلح�ة الطرف اآلخر س�تكون 
مضمون�ة من جانبنا لكنن�ا بلد مثخن 
بالج�راح نتيج�ة االحت�الل والحروب 
والحصار وسرقات المال العام من قبل 
لصوص "وطنيين" لذل�ك فإن العالقة 
التي ال تفضي إلى منفعة مباشرة لنا قد 
يكون من األفضل إدراجها في المرتبة 
الثانية أو أكثر في س�لم اهتماماتنا.2. 
أن تك�ون األرضية الثانية والتي ال تقل 
أهمي�ة ع�ن س�ابقتها ه�ي المصلحة 
السياس�ية. فنح�ن بل�د ونتيج�ة لم�ا 
ذكرن�اه آنفا بحاجة إلى جهود ضخمة 
إلعادة بناءه كدول�ة وكمجتمع وبهذا 
نحتاج إلى دعم سياسي خارجي يساند 
مطالبنا في اس�تكمال التحرر من آثار 
المراحل المأس�اوية السابقة وخاصة 
م�ن الفصل الس�ابع. كما أنن�ا بحاجة 
إلى التحرر من قيود وضعتها اتفاقيات 
غير معلنة فرضت فيها علينا شروط ال 
إنس�انية تعيق تطور بالدنا وتحررها. 
3. وعالقاتنا الخارجية يجب أن تنصب 
ف�ي خدمة توجهاتن�ا الداخلية الرامية 
لرفع المس�توى الحض�اري والثقافي 
في العراق بما يجعلن�ا نردع توجهات 
أعدائن�ا الذين يرومون إرج�اع العراق 

إلى عصر القرون الوس�طى كما أعلنوا 
عن ذلك غير مرة.

4. ومم�ا ال ش�ك فيه إن الع�راق يجب 
أن يس�هم في الجه�د العالمي من أجل 
فرض سالم عادل وشامل بين كل بلدان 

العالم وخاصة في المناطق الملتهبة.
5. وم�ن الض�روري بم�كان التع�اون 
م�ع المنظم�ات الدولية ومؤسس�ات 
خي�ر  أج�دل  م�ن  الدول�ي  المجتم�ع 
البش�رية جمعاء ونش�ر ثقافة الس�لم 
والتحض�ر والتقدم العلم�ي والثقافي 

والتكنولوجي والتبادل العلمي.
6. وم�ن أج�ل كل ذلك يج�ب أن تمتلك 
األطراف المختصة في رس�م السياسة 
باس�تمرار  محدث�ا  دلي�ال  الخارجي�ة 
ل�دول العالم ويحت�وي توصيفا دقيقا 
ل�كل دول�ة من ه�ذه ال�دول ب�دءا من 
مواقعها الجغرافية مرورا بتشكيالتها 
والثقافي�ة  واالجتماعي�ة  الس�كانية 
واإلثني�ة والسياس�ية وانتهاء بطبيعة 
ومصالحه�ا  السياس�ي  نظامه�ا 
التواص�ل معه�ا  االقتصادي�ة وس�بل 
واالقتص�ادي  الدبلوماس�ي  والتب�ادل 
والثقاف�ي معه�ا بم�ا يضم�ن نجاحا 
مؤكدا للدبلوماسية العراقية يستتبعها 

نجاح على صعد عديدة أخرى.
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رئيس الفقراء حيكم األورغواي

ضباب أمريكي عىل ضفاف النيلأال تكون هناك  ؟!

رؤية يف سياسة خارجية صحيحة للعراق

زاهر الزبيدي 

عاجل..
مسابقة سياسية !

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

ل�و تبن�ت إحدى الفضائي�ات أو الصح�ف المحلية إجراء مس�ابقة يتم 
م�ن خاللها أن يتوقع المش�ارك األزمة السياس�ية المقبل�ة ! وبما أننا 
ق�د دخلنا ومنذ عش�ر س�نوات بأزم�ات سياس�ية متنوع�ة، أصبحت 
الصف�ة الغالبي�ة للعملية السياس�ية الجارية في الع�راق، فالفائز هو 
ال�ذي يتوقع األزمة المقبلة والتي س�تأتي بعد األزمة القائمة اآلن بين 
اإلقليم والمركز. أو حتى باإلمكان أن يتم توقع أزمتين على الصعيدين 
السياس�ي واالقتصادي، كالفس�اد، أين س�يضرب في الم�رة المقبلة، 
بعد أن ضرب هذه المرة في صفقة الس�الح الروسي، وقبلها في البنك 
المركزي العراقي، أنها ليس�ت بالمس�ابقة الصعبة جداً، فالمس�تطلع 
البس�يط ألح�داث األزم�ات المتالحق�ة بإمكان�ه أن يتوقع بس�هولة 
الضربة السياس�ية المقبل�ة ، فمفتعلو األزمات كمش�علي الحرائق بل 

أكثر قسوة 
قد تنفعنا تلك المسابقة في استخدام خاصية التوقع المهمة في وضع 
خطط مكافح�ة األزمات المتالحقة والتي تض�رب هنا وهناك لُتذهب 
ب�كل تطلعاتنا "بالهدوء السياس�ي" أدراج الريح، وكبح جماح اإلعالم 
الهدام الذي ما فتئ يستخدم تلك األزمات ليلوكها ويبصقها في وجهنا 
كما الفايروس الفتاك الذي ينتش�ر بسرعة البرق ليقتل بداخلنا تطلعنا 

للمستقبل الذي نزرع األمل به في نفوسنا كل يوم .
ولكن يبدو أن أحداً س�وف لن يفوز بتلك المسابقة لكون األزمات لدينا 
عب�ارة عن ملفات "صف�ر" جاهزة ومكتملة "منزوع�ة الصاعق" يتم 
إطالقها في أوق�ات محددة وفق برمجة خاضعة لألهداف والتوجهات 
السياس�ية للكثير من الكتل السياس�ية الموجودة ف�ي خضم الصراع 
السياس�ي وقس�وة التكال�ب على مناط�ق النفوذ، فكل ي�وم يمر نرى 
انه أصبح أصعب من أمس�ه، ويبدو بأن العوام�ل الخارجية بدأت تأتي 
تأثيراتها وتتضح صورها بش�كل جلي على الس�احة العراقية، ولما ال 
ونح�ن لغاية يومنا هذا غير قادرين على رس�م صورة الدولة العراقية 
الجدي�دة بعد 2003 ، نتخبط ف�ي إدارتنا لألزمات الت�ي تفتعلها أيدينا 
مع غياب المرجع السياس�ي أو المرجعية القانونية التي نذهب لها مع 
أزماتنا عسى أن تتمكن من الفصل بيننا وأن تقف حائالً أمام أن تتطور 
وتتك�ور وتتمحور تلك الترهات السياس�ية وتحيط بن�ا من كل جانب 
وتدخ�ل حت�ى في ق�دور طعامنا ولتفقدن�ا نكهة ذالك الش�وق الكبير 
في نفوس�نا إلى الغد الذي يخلو من األزمات، غد تخلو قلوب ساس�تنا 
م�ن الِغّل الذي يم�أل بعضها على بعض ويتكاتفوا من أجل ش�عبهم أن 

يدفعوه إلى مواجهة العالم الجديد بمزيد من األمل .
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 أكد مدرب منتخب العراق بكرة القدم 
حكي�م ش�اكر أن تركي�زه ينص�ب اآلن 
عىل كيفية وضع كل الخطط التكتيكية 
التي من ش�أنها تحقيق الفوز عىل املنتخب 
الس�وري يف املب�اراة التي س�تجمع منتخبنا 
به ي�وم غد ضمن منافس�ات الجول�ة الثانية 
لف�رق املجموع�ة الثالث�ة لبطولة غرب آس�يا 
املقام�ة حاليا يف الكويت.وقال ش�اكر: "إننا 
اآلن وضعن�ا نتيج�ة فوزن�ا ع�ىل منتخب 
األردن خل�ف ظهورن�ا وانهين�ا الحديث 
عنها لنتح�دث عن مب�اراة اليوم التي 
س�تجمعنا بمنتخ�ب س�وريا ال�ذي 
ال يق�ل ش�أنا عن س�ابقه املنتخب 
املنتخ�ب  ان  س�يما  ال  األردن�ي 
الس�وري يض�م عن�ارص مهم�ة 
يف مج�ال اللعب�ة، ونح�ن اعددنا 
العدة له لإلجهاز عليه بإذن الله 
والتأهل إىل الدور نصف النهائي 

من البطولة".
وأضاف أن "العبينا تعرضوا 
لبع�ض األخط�اء يف مباراتهم 
أم�ام األردن وق�د عملنا خالل 
التدريبي�ة ع�ىل تاليف  الوح�دة 
تل�ك األخط�اء نظري�ا وعمليا 
حي�ث كان�ت لن�ا صب�اح يوم 
أمس محارضة نظرية تحدثنا فيها عن 
كيفية تاليف تلك األخط�اء والرتكيز عليها 
والتخل�ص منه�ا يف مباراتنا امام س�وريا 
ومن ث�م عملنا تطبيقا عمليا خالل الوحدة 
التدريبية املس�ائية ليوم أمس والرتكيز عىل 
تلك األخطاء عليها بثقة عالية وجدية كبرية 
من قب�ل جمي�ع العبين�ا الذين من ش�أنهم 
االرتقاء بواقع اللعبة ال س�يما أنهم االن أمام 
تح�د كب�ري فاملهمة ليس�ت س�هلة كم�ا يتصور 
الكثريون ب�ل انها يف غاي�ة الصعوبة ألننا س�نواجه 
منتخبات يف غاي�ة الصعوبة جميعها أعدت العدة لتلك 

البطولة" .
وأشار ش�اكر إىل ان "العبينا يواصلون استعداداتهم 
خ�الل اندفاعهم الع�ايل يف التدريب�ات ويف عيونهم تحدي 
كبري إلثبات الوجود، فالفوز يوم غد يعني تأهلنا إىل الدور 
نصف النهائي من البطولة وسيضعنا عىل اعتاب املباراة 
النهائية بإذن الله التي س�وف لن نرىض بغري لقب 
تلك البطولة طاملا أننا نملك العبني بهذا القدر من 

املسؤولية واإلرصار والتحدي".
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وافق االتحاد العراق�ي املركزي لكرة 
الس�لة خ�الل االجتماع األخ�ري الذي 
عق�ده بمق�ره يف املرك�ز التدريب�ي 
الش�بابية، ع�ىل مش�اركة  باملدين�ة 
منتخ�ب العراق يف بطولة غرب آس�يا 
للمتقدمني التي ستنظمها إيران خالل 
شباط من العام املقبل، وزج املنتخب 
بمعس�كرين تدريبي�ني تحضريا لتلك 
داخ�ي واآلخ�ر  احدهم�ا  املش�اركة 
اإلعالم�ي  الناط�ق  .وق�ال  خارج�ي 
لالتحاد العراقي املركزي لكرة الس�لة 
إحسان املرس�ومي أن "اتحاد اللعبة 

واف�ق خ�الل االجتم�اع األخ�ري الذي 
عق�ده بمق�ره يف املرك�ز التدريب�ي 
مش�اركة  ع�ىل  الش�بابية  باملدين�ة 
منتخ�ب العراق يف بطولة غرب آس�يا 
للمتقدمني التي ستنظمها إيران خالل 
شباط من العام املقبل، وزج املنتخب 
بمعس�كرين تدريبي�ني تحضريا لتلك 
داخ�ي واآلخ�ر  احدهم�ا  املش�اركة 
خارج�ي"، مش�ريا اىل ان "املجتمعني 
اس�تضافة  االجتم�اع  خ�الل  اق�روا 
الع�راق لبطول�ة أندية غرب آس�يا يف 
نيسان من العام املقبل والتي تشارك 
فيه�ا ع�رة اندية م�ن بينه�ا ناديا 
ده�وك والك�رخ العراقيان، إذ س�يتم 

زرع فريق ده�وك مع فرق املجموعة 
منافس�اتها  تضي�ف  الت�ي  األوىل 
س�يوضع  فيم�ا  ده�وك،  محافظ�ة 
الكرخ مع فرق املجموعة الثانية التي 
تضيف منافساتها العاصمة بغداد".

وأض�اف أن "املجتمعني أق�روا خالل 
االجتم�اع املوافق�ة ع�ىل إقامة دورة 
تدريبي�ة دولية تق�ام يف العراق للمدة 
م�ن 10 – 18 كان�ون الثان�ي املقبل 
بإرشاف مدرب أمريك�ي" ، ملفتاً إىل 
أن " االتحاد أوقف ع�دداً من الحكام 
الدوليني إىل نهاية املوسم الحايل وذلك 

لع�دم حضوره�م مب�اراة للدوري 
زاخ�و  يف  أقيم�ت  الت�ي  املمت�از 

ومطالبته�م بأم�ور غ�ري منطقي�ة 
املخالفة للضواب�ط املالية"، مبيناً ان 
"الح�كام جميعه�م من ده�وك وهم 
الدولي�ان س�مري محمد ع�ي وهوار 
محم�د واالتحادي�ون محمد حس�ني 
ومحم�د نب�ي وبيج�ار ع�ي وبيجني 
أن  إىل  املرس�ومي  محمد".وأش�ار 
"االتحاد س�يقوم بتوزي�ع 18 لوحة 
جه�از الكرتون�ي )س�كور ب�ورد( ، 
وبواق�ع جه�از واحد ل�كل محافظة 
من محافظات العراق فيما س�يقوم 
بتوزي�ع س�اعات توقيت 
املوس�م  يف  ث   )  24  (
إكمال  بغي�ة  املقب�ل 

يف  الرضوري�ة  اللعب�ة  مس�تلزمات 
كل املحافظ�ات العراقي�ة ".وأكد أن 
"اتح�اد اللعبة حدد ي�وم غد الجمعة 
موع�دا الجتم�اع رؤس�اء االتحادات 
الفرعية يف الساعة 12 ظهرا يف املركز 
التدريبي لالتحاد وسيتم فيه مناقشة 
منهاج االتحاد للموسم الجديد 2013 
ومناقش�ة بطوالت الفئ�ات العمرية 
وتثبي�ت مواعي�د ال�دورات التدريبية 
والتحكيمية ". ويف الس�ياق ذاته بني 
املرس�ومي أن "اتح�اد اللعب�ة وافق 
عىل التم�اس نادي الح�دود الريايض 
بعودة النشاط الريايض لفرق الفئات 
العمرية فيه ب�رط إن يدفع النادي 

مبل�غ خمس�ة ماليني دين�ار جراء 
املتقدم�ني م�ن  انس�حاب فري�ق 

منافسات الدوري املمتاز وحسب 
ان  وب�ني  االتحادي�ة".  اللوائ�ح 
"االتحاد أش�اد بتفاع�ل األندية 
والالعب�ني واملدرب�ني والح�كام 
والصحافة الرياضية والقنوات 
م�ع  والجمه�ور  الفضائي�ة 
منافسات الدوري املمتاز، ما 
أعطى تلك املنافسات رونقا 
ومظه�را جديدا تعيد اللعبة 
إىل س�ابق مجدها الس�يما 
بعد استقطاب األندية لعدد 

من املحرتفني األجانب".

بغداد تضّيف منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة

المستقبل العراقي /متابعة

أعلنت لجنة املس�ابقات يف اتح�اد الكرة عن تحديد 
موع�د االنتقاالت الش�توية لالعبي 

للموس�م  النخب�ة  دوري 
الحايل، مبينة أن االنتقاالت 
الضواب�ط  وف�ق  س�تتم 
املعتمدة يف لوائح االتحاد 
بالنسبة لالعبني املحليني 
واملحرتفني، فيما أشارت 
االنتق�االت  م�دة  أن  إىل 
واح�د  بش�هر  ح�ددت 
مص�در  وق�ال  فق�ط. 

أن "لجن�ة  اللجن�ة  يف 
حددت  املس�ابقات 

يف الخامس من 
ش�هر 

شباط املقبل موعدا النتقاالت الالعبني أندية دوري 
النخب�ة الكروي للموس�م الح�ايل"، مبينا أن "باب 
االنتقاالت س�يبقى مفتوحا حتى الرابع من ش�هر 

آذار املقبل".
وأض�اف املصدر أن "اللجن�ة حددت العارش 
م�ن ش�هر آذار املقبل موع�دا النتقاالت 
الالعب�ني املحرتفني  حي�ث يبقى باب 

االنتق�االت مفتوح�ا حتى ال��31 من 
آذار املقب�ل"، مش�ريا إىل أن "االنتق�االت 
املحلي�ني واملحرتفني  بالنس�بة لالعب�ني 
ستتم وفق الضوابط املعمول بها ووفقا 

ملا ج�اءت به لوائح اتح�اد الكرة وأن 
مدتها شهرا واحدا".

يعتم�د  الك�رة  اتح�اد  أن  يذك�ر 
س�نويا فت�ح ب�اب االنتق�االت 
خ�الل منافس�ات دوري النخبة 
ملن�ح األندية فرصة اس�تقطاب 

او إبع�اد العب�ني والتعاق�د مع 
العب�ني محرتف�ني رشط أن 

يتم ذلك وفق اللوائح.

المسابقات تحدد موعد االنتقاالت الشتوية 
لدوري النخبة الكروي

كشف االتحاد العراقي لكرة القدم عن القائمة 
األولي�ة للمنتخ�ب الوطن�ي ال�ذي سيش�ارك 
ببطول�ة خليج�ي 21 التي تضيفه�ا مملكة 
البحري�ن للمدة م�ن 5 لغاية 18 من الش�هر 

املقبل، مبيناً أنها تضم 35 العباً.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م اتح�اد الكرة 
نعي�م ص�دام، ل�"مع�رض الك�رة العراقية 
املصور" إن االتحاد "أرس�ل الثالثاء )11 
الح�ايل(،   2012 األول  كان�ون  م�ن 
القائمة األولي�ة للمنتخب الوطني 
الذي سيش�ارك ببطولة خليجي 
21 إىل اللجنة املنظمة"، مشرياً 
إىل أنها "تضم أسماء 35 العباً 
م�ن بينه�م يون�س محم�ود 

ونشأت أكرم".
القائم�ة  أن  وأض�اف ص�دام، 

"ضمت أيضاً الالعبني ن�ور صربي ومحمد كاصد 
وج�الل حس�ن ومحم�د حمي�د واحم�د إبراهيم 
وأمج�د رايض وخلدون إبراهيم وس�عد عبد األمري 
وحمادي أحمد ومثنى خالد وأحمد ياسني وأسامة 
رش�يد وديفي�د حيدر وع�الء عبد الزهرة وس�الم 
ش�اكر وعم�ار عبد الحس�ني ووليد س�الم ونبيل 
صباح وحس�ام إبراهيم وس�امال س�عيد وسيف 

سلمان وعي عدنان وعي بهجت وأمجد كلف وعي 
حس�ني أرحيمة وهمام طارق ومهن�د عبد الرحيم 

ومصطفى ناظم وحس�ام كاظ�م وعي فائز واحمد 
عباس وهلكورد مال محمد وعباس أرحيمة".

وأوضح املتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن اللجنة 
املنظم�ة للبطول�ة الخليجية "تش�رتط وج�ود 23 العباً 

فقط يف القائمة النهائية"، الفتاً إىل أن االتحاد "س�يختزل 
القائم�ة األولية إىل الع�دد املحدد عىل وفق م�ا يحتاجه املالك 

التدريبي للمنتخب الوطني". 
يذكر أن املنتخب الوطني سيلعب يف املجموعة الثانية لبطولة 

خليجي 21 إىل جانب منتخبات الكويت والسعودية واليمن.

أج�رى الحارس األم�ني لنادي بغداد رسمد رش�يد 
عملي�ة جراحية إلزال�ة الزائ�دة الدودي�ة وتكللت 
العملي�ة بالنجاح حيث يغيب عن تدريبات الفريق 
مل�دة تتج�اوز الثالث�ني يوم�ا، وبعد إزال�ة خيوط 
العملية الجراحية فهو اآلن بصحة جيدة. أمنياتنا 
للح�ارس الخل�وق امللت�زم رسمد رش�يد بالعودة 
الرسيعة للذود عن عرين نادي بغداد والتألق 
م�ع زمالئ�ه يف الن�ادي خاص�ة وان نادي 
بغ�داد يعي�ش يف برج س�عده والعودة إىل 
القه الذي فقده يف أول مش�وار يف دوري 

النخبة العراقي.

بع�د تألقه وجاهزيته للمش�اركة يف مباري�ات فريق نادي 
بغ�داد، لم  يفارق النحس الكابت�ن احمد عي العب نادي 
بغ�داد إذ تع�رض إلصاب�ة دعت امل�الك الطب�ي للفريق 
بإرس�اله إىل أخصائي املفاصل ال�ذي وضع قدم احمد 
تح�ت الجبس ليتم رفعه بعد أيام ليعاود العالج تحت 
إرشاف معالج الفريق داود سليم وعالء ياس. نتمنى 

للكابتن احمد عي العودة الرسيعة للمالعب. يونس ونشأت مع المنتخب 
في خليجي 21
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المستقبل العراقي /متابعة

النحس يالزم العب نادي 
بغداد أحمد علي

منتخبنا الكروي يتطلع
لقطع بطاقة التأهل لنصف النهائي

شاكر محمود مدربًا لكرة النفط
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أجرى الس�يد غضنفر حس�ني نائ�ب رئيس 
الهيئة اإلدارية لنادي بغداد وعملية جراحية 
لعين�ه لس�حب امل�اء األبيض منه�ا ووضع 
عدس�ة للرؤية يف احد مستش�فيات الهند، 
ويف اتص�ال هاتف�ي مع�ه مس�تمر يومي�ا 
قال: قلبي معك�م وأتمنى من الله التوفيق، 
وأطال�ب بمواصل�ة العزم والهم�ة يف قادم 
املباري�ات، وفرحت�ي ال توص�ف باألخب�ار 
التي تأتي عرب املكاملات الهاتفية من اإلخوة 
وخاص�ة الهيئة اإلداري�ة والهيئة اإلعالمية 
للنادي. يذكر أن السيد غضنفر حسني سافر 
إىل الهن�د ملرافق�ة إحدى ذويه إلج�راء عملية 
جراحي�ة يف احد املستش�فيات هن�اك يف الهند 
لكن�ه أج�رى فحوصات ع�ىل عيني�ه، والعملية 
تكلل�ت بالنج�اح، نتمن�ى ل�ه الصحة والس�المة 
والع�ودة إىل بيته الثاني نادي بغ�داد ورياضييه الذي 

يدعون بالسالمة له دائما .

غضنفر حسين: 
قلبي معكم

 كش�ف املنس�ق اإلعالمي لنادي النفط الريايض محمد 
صربي، أن إدارة النادي اختارت املدرب شاكر محمود 

لقيادة الفريق يف املرحلة املقبلة.
خلفا للمدرب ناظم ش�اكر .

وق�ال ص�ربي أن" الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي النفط 
اتفقت عىل اختيار املدرب العراقي شاكر محمود 
لقي�ادة الفري�ق يف املرحل�ة املقبلة بع�د إقدامها 
عىل إقال�ة املالك التدريبي بقي�ادة املدرب ناظم 

شاكر نتيجة س�وء النتائج السلبية 
التي حصل عليه�ا الفريق خالل 

األدوار السابقة".
وأض�اف ان "ش�اكر محمود 
كان احد الخيارات املطروحة 
امام الهيئة االدارية اىل جانب 
عدد من املدربني بينهم، يحيى 
عل�وان ورحيم حمي�د وصالح 

رايض وخلف كريم".

سالماتالمستقبل العراقي /متابعة
سرمد رشيد

من اروقة نادي بغداد
اعداد/حاتم العيساوي



اإلعلام  وسلائل  كشلفت   
فرنسليا  مدرسلا  أن  الفرنسلية 
أوقلف عن العمل أملس االول بعد 
أن طلب ملن طابله كتابة مقال 
يتخيلون فيه أنفسلهم وقد قرروا 
االنتحار.  ونقلت اإلذاعة الفرنسية 
عن سللطات التعليلم يف الباد أن 
امللدرس اللذي يعملل يف مدرسلة 
ابتدائية يف منطقة شارينتي أوقف 
علن العملل "كإجلراء وقائلي".  
وذكرت صحيفة شارينتي ليربي، 
أن تلرف امللدرس أثلار غضلب 
أولياء األمور. واتهم خرباء التعليم 

الفرنسليني املدرس بالترف با 
مسلؤولية يف وقت يشهد ارتفاعا 

يف نسب االنتحار.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1920 - عصبلة األملم تعلن عن 
تأسيس املحكمة الدائمة للعدل الدويل 

وذلك لتسوية النزاعات الدولية.
1941 - املجلر ورومانيا تعلنان 
الحلرب على الواليات املتحلدة وذلك 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
فلسلطينيا   12 مقتلل   -  1947
البامللاخ  كتيبلة  ارتكبلت  أن  بعلد 
الثالثة مجزرة بقرية حسلاس وذلك 
إثر نشلوب خلاف بني عملال عرب 

ومستوطنني.
1949- الكنيست يصوت لصالح 

نقل عاصمة إرسائيل إىل القدس.
تأسيس املوساد.

1962 ل تأسليس بنلك الجزائلر 
ليكون املرف املركزي للجزائر.

1967 - ملك اليونان قسطنطني 
الثانلي يحلاول اإلطاحة بالعسلكر 
الذين قادوا ما سلمي بانقاب األمر 
الواقع وسيطروا عى الحكم يف أبريل 
1967 لكنه فشلل وهرب إىل إيطاليا 
ملع أرسته وأدى ذلك إىل إلغاء امللكية 

يف اليونان والتحول إىل الجمهورية.
قيلام  علن  اإلعلان   -  1970
الجمهوريلة يف مالطة التي كانت قد 

حصلت عى استقالها يف عام 1964 
كمملكة مستقلة وصدر لها دستور 
جديلد ملع اسلتمرار ملكلة اململكة 
املتحلدة إليزابيلث الثانية عى عرش 

اململكة.
الحلزب  تأسليس  ل   1983

الديمقراطي التقدمي يف تونس.
1988 - رئيس السلطة الوطنية 
الفلسلطينية يلارس عرفلات يلقلي 
خطابلا أمام الجمعيلة العامة لألمم 
املتحلدة يف جنيف دعا فيله إىل صنع 

سام الشجعان.
1990 - رئيلس جنلوب أفريقيا 
فريديريلك ويليلم دي كللرك يلتقي 
مع رئيلس املؤتمر الوطني األفريقي 

نيلسون مانديا.
الدبلوملايس  انتخلاب   -  1996
الغاني كويف عنلان أمينا عاما لألمم 

املتحدة خلًفا لبطرس بطرس غايل.
األوروبلي  االتحلاد   -  2002
انضملام  على  موافقتله  يعللن 
قربص والتشليك وإسلتونيا والتفيا 
ولتوانيلا وهنغاريلا ومالطة وبولندا 
وسللوفاكيا وسللوفينيا وذلك ابتداء 

من 1 يناير 2004.

استدعاء 
الرشطة العتقال قرد !

1000 يورو إلكامل الدارسة 

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
13

كانون االول

افقي

عمودي

1 - نهايات أبيات الشعر o ملس
2 - منتسب للصحراء o عصا تدق يف األرض لتثبيت يشء

3- مسابقات o نصف عامل
4 - فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة يف السبعينات o ضجيج

5- "إىل..." مع ضمر الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد
6- حار o عاصمة حرضموت يف اليمن

7- مرتفع o عكس اشرتى
8- نصف موعد o ذنوب o نصف داخل

9- ثاثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كام
10- متقدم يف العمر o واسع

1- ال يسمع o أغرى وقرب
2- من أفام عبد الحليم وشادية

3- اضحيات o بحر واسع
4- وىف بما وعده o نصف باهر

5- من قبائل العرب يف املدينة املنورة o سباق طويل
6- يفيض خره وكرمه o أظهر عيوبا

7- تراءت له أشياء لم توجد
8- معاناة يف الحياة o صاف وأصيل

9- متوازن o صوت مرتفع يصم اآلذان
10- إما كذا أو كذا o أعى قمم أوروبا

 اعتقلت الرشطة الكندية قردا عمره 
خمسة أشهر يرتدي معطفا أنيقا بعد أن 

أثار الذعر يف محل لبيع األثاث.
وكان القرد يقف أمام موقف النتظار 
السليارات تابع للمحلل يف تورونتو، أكرب 
امللدن الكنديلة سلكانا. وقالت شلاهدة 
عيلان إن القرد، اللذي اتضح أنه من نوع 
امللكاك، بدا خائفا بينملا كان يتجول بني 
عدد متزايد من الناس. وتابعت يف مقابلة 

إذاعيلة "أدركنلا رسيعلا أنه قلرد يرتدي 
معطفا وحفاظة... كان هذا غريبا جدا."  
وتبلني الحقا أن القرد واسلمه "داروين" 
هرب ملن قفصله. وبعد الحادث، سللم 
مالكو القرد، الحيوان إىل السللطات التي 
سلتتربع به إىل محميلة للقلردة. وقالت 
ملاري للو ليهلر مرشفلة جهلاز رعاية 
الحيوانلات يف تورونتو للصحفيني "يبدو 

يف صحة جيدة".

 أعلنت الحكومة يف إقليم إكسرتيمادورا غرب 
إسبانيا، أنها ستمنح كل شاب بني 18 و25 سنة 
ترك الدراسة مبلغ ألف يورو إذا ما عاد إىل مواصلة 
الدراسة الثانوية وحصل عى درجة النجاح. يأتي 
هذا القرار بعد تنامي ظاهرة الترسب الدرايس يف 
مرحلة الدراسلة الثانوية، الذي بات يشكل أزمة 
حقيقية لإلقليم. حسلب اإلحصائيات الرسلمية 
للوزارة الرتبيلة والتعليلم اإلسلبانية، فلإن عدد 
الشلباب الذين تلرتاوح أعمارهم بلني 18 إىل 24 
سلنة ولم يكملوا الدراسلة الثانوية عى مستوى 
الباد، وصل إىل مليون شلاب، أي ما يوازي 26 يف 

املئة من املجموع العام لعدد الطاب، أما نسبتهم 
يف إكسلرتيمادورا فتصلل إىل 29 يف املئة، أي نحو 

28 ألف شاب. 

أسامك تصطاد الطيور ؟!

مدينة حديثة
 يف الستينات

مقتل حكم مباراة  الحتسابه "تسـلاًل" !

إيقاف مدرس 
حرك عود الثقابطلب مقاالً عن االنتحار

 لتحصل عىل الناتج

لون مع

احلمل
تجلد نفسلك كقائلد حقيقيي وعى 

الرغلم ملن أنك ممتلاز ببلدء أو مراقبة 

املشاريع فا يعتمد عليك عند الغوص يف 

تنفيذ تفاصيل العمل، وتكون غر خائف 

من أنك عند نقطة الحسم يف األشياء

الثور 
يحمل اليك هذا اليوم تغيراً مفيداً، 

ربملا خلرباً أو مفاجلأة ال تنتظرها او 

مسلاعدة من الحظ، ومن املستحسلن 

االستفادة منه

اجلوزاء
يسلتدعي الرفلق ببعلض املحيط 

والتعاملل بللني عاطفيا:ً حلاول ان ال 

تجرح الرشيك او القيام بترفات غر 

الئقة تجاهه،

ال�سرطان
ترتاجلع حياتك املهنية اىل حد كبر 

فتكون هذه الفرتة غر مناسبة لتنفيذ 

أي ملرشوع، بلل للتحضلر وللقيلام 

ببعض االستشلارات. دقلق يف اعمالك 

وتجّنب ارتكاب االخطاء.

االأ�سد 
بيتلك  اىل  “مركلور”  يدخلل  مهنيلاً: 

الخاملس، أي اىل القلوس، ويجعللك أكثر 

قلدرة عى الحلوار، كما يوّظلف طاقتك يف 

مجاالت إيجابي عاطفياً: تزول االرتباكات 

السابقة وسوء التفاهم وتتوّضح الرؤية.

العذراء 
بحلث أوضلاع العملل مع الزملاء له 

مردود إيجابي، لكن عليك أن تكون واضحاً 

ودقيقاً إلقناعهم بوجهلة نظرك عاطفياً: 

تبديل يف أسللوب التعامل ملع الرشيك، قد 

يسهم يف توتر العاقة بينكما

امليزان
يعيد االملور اىل نصابها ابتداًء من 

هذا اليلوم. وقد يحملل مفاجأة حلوة 

واعتلزاًزا بالنفلس وارشاًقلا وجاذبية 

عاطفيلاً: راهن عى هذا اليوم اذا اردت 

ان تقيم حفلة او تدعو بعض الناس

العقرب 
يجب ان تدرس خطواتك بشكل سليم، 

فهذا يساعدك عى تعزيز موقعك عاطفياً: 

عليك ان تاقي الرشيك يف منتصف الطريق، 

فهلو اكثلر من يدعملك صحياً: حلاول ان 

توّفر طاقتك لألمور املهمة،

القو�س 
سلّهل امامك االتصلاالت ويجعلك 

منفتًحا عى شلتى االحتملاالت، كأنها 

بداية جديدة يف حياتك املهنية عاطفياً: 

ا، فا علذر لديك  إنله يوم ايجابلي حقًّ

إلثارة املتاعب واملشكات

الدلو 
تتبّدل االجواء تدريجياً. قد يبدأ نهارك 

ببعض االرباكات والتوّتر ثم تتلقى أخباراً 

جيلدة أو يخلف الضغلط، خاصلة وأن 

مركلور يدخل اىل بيتلك الحادي عرش، أي 

اىل القوس، ويخّفف من القلق

اجلدي
قلد تلجلأ اىل االصدقاء ملسلاعدتك يف 

أمر ما عاطفياً: ال تتاعب بالعواطف وال 

تقع فريسلة االوهام. كلن واقعياً ، فكر 

جيداً قبل اتخاذ أي قرار صحياً: حاول أن 
تختار كل ما تشعر أنه يناسبك صحياً

حوت 
تتبّدل االجواء تدريجياً. قد يبدأ نهارك 

ببعض االرباكات والتوّتر ثم تتلقى أخباراً 

جيلدة أو يخلف الضغلط، خاصلة وأن 

مركلور يدخل اىل بيتلك الحادي عرش، أي 

اىل القوس، ويخّفف من القلق

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

متاهة

 شلهدت منطقلة امللري بالقلرب ملن العاصملة 
الهولندية أمسلرتدام أمس األول، مراسلم جنازة ودفن 
حكم كرة القلدم الهولندي ريتشلارد نيوفنهويزن بعد 
أسبوع من مقتله متأثرا بجروح يف رأسه نتيجة اعتداء 
تعرض له على هامش إدارته ملباراة ضمن مسلابقات 

الشباب.
 وحلرض مراسلم الجنازة أفلراد من عائللة الحكم 
الراحل وبعض األصدقاء بينما شلكل 400 من الاعبني 
الشلبان بنادي بويتنبويز للشلباب، والذي شلهد مقتل 
الحكلم، حلرس رشف خال مراسلم الجنلازة ومواراة 

جسد الحكم.
 وتعلرض الحكم الراحلل )41 عاملا( يف الثاني من 
ديسمرب الحايل لاعتداء خال إدارته مباراة يف مسابقات 
الناشلئني )تحت 17 عاما( وتويف الحكلم يف اليوم التايل 

متأثرا بالجراح الخطرة التي تعرض لها.
 وألقلت الرشطة القبض عى أربعة العبني ناشلئني 
تلرتاوح أعمارهلم بني 15 و16 عاملا، حيث وضعته يف 

السجن حاليا مع توجيه اتهام إليهم بقتل الحكم.
وقال شهود عيان إن الاعبني الشبان كانوا غاضبني 

من قرار للحكم باحتساب تسلل عى أحد الاعبني.
 وشلارك أكثلر من 12 ألف هولنلدي يتقدمهم أفراد 
عائلة الحكم الراحل يف مسلرة حاشدة وصامتة لنعيه 
بعدما تسبب مقتله يف صدمة هائلة بمجتمع كرة القدم 

يف هولندا.

لجلأت أسلماك تعرف بل "سلمك القط" إىل 
االقرتاب من اليابسلة وانتظار اللحظة املناسبة 
الصطيلاد طيور الحملام والعودة بهلا إىل املاء 
اللتهامهلا.  والحلظ العلماء يف جامعلة تولوز 
الفرنسية السللوك الغريب لهذه األسماك التي 

تتخذ من نهر تارن جنوب غربي فرنسا، موطنا 
لها. وأمىض باحثون 5 أشهر يف مراقبة األسماك، 
شلاهدوا خالها 54 محاولة اصطيلاد، انتهت 
28 يف املائلة منها بالنجاة. إذ تمكنت األسلماك 
من اصطيلاد طائر الحمام والعلودة به إىل قاع 
النهلر البتاعله. وما أثلار دهشلة الباحثني أن 
هذه األسلماك أخرجت أكثر من نصف جسدها 
من امليلاه لتتمكن من الوصلول للطيور. وعن 
طريقة الصيد، قال أحد الباحثني، أن األسلماك 
اعتمدت بشلكل كبر عى حركة املياه، إذ كانت 
تتجه مبارشة نحو الحمامة التي تتحرك.  يشار 
إىل أن هذه األسلماك تتغذى عى أسلماك أخرى 

ونباتات وحرشات مائية مثل البق املائي.

هلل تصدق ان الدجلاج يفوق 
البرش وان علني النعامة اكرب من 
مخها ، بينما األسلد يخاف صوت 
الديلك !! وهل تصدق أن الجمل ال 
ينىس من ظلمه ، بل أين تضع من 
يرى ان الشوكوالتا تقتل الكاب؟

غرائــــــب
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

UPI /نيويورك              

يحتفل صبي يف نيويورك هذه السنة بعيده الـ12 
بطريقـة مميـزة، إذ أن الصدفة شـاءت أن يولد عند 
السـاعة 12 و12 دقيقـة يف اليـوم الـ12 من الشـهر 
الـ12 بالسـنة، والجديد هو أن العام الحايل هو 2012 
أيضاً.وأفـاد موقع »توداي نيوز« األمريكي أن الجميع 
يذهلون عندما يتنبهـون إىل تكرار الرقم 12 يف تاريخ 
ميالد كيام موريا، الـذي يتم يف 2012/12/12 الـ12 

مـن العمر، مـع العلم انـه ولد عند السـاعة 12 و12 
دقيقـة أيضاً.وقال الوالد للموقـع إن املرأة التي كانت 
تسـاعدنا عىل تسـجيل الصبي يف العام 2000، لفتت 
انتباهنا إىل انه ولد عند الساعة 12:12 يف 12:12.وأقر 
بأنـه وجد يف هـذا األمر جنوناً بالرغـم من أن كثريين 
يرون أن هذا أمـر رائع.ولفت إىل أن ابنه كان يفرتض 
أن يولد يف شباط  من العام 2000، لكن زوجته دخلت 
يف مخـاض مبكـر وولدته قبل 8 أسـابيع مـن املوعد 

املحدد.

             كشمير/ وكاالت

الهنـدي »لطيـف  ختانـا« البالغ  
من العمر 32 سـنة أطلق عليه »رجل 
بـدون وجه« بسـبب طبقـات اللحم 
التي تتكدس عـىل وجهه نتيجة خلل 
جلدي لم يسـتطع عالجه، رزق أخريا 

بطفلـة جميلـة ولحسـن الحظ فقد 
ولـدت خالية من املـرض الذي اصاب 
والدها. وكان لطيف قد أمىض سنوات 
يف البحـث عـن امـرأة تـرىض الزواج 
منه قبل ان يعثر عىل زوجته سـليمة 
عـام 2008  وهي أيضـا تعاني مثله 
من اإلعاقة ألنها ولـدت بقدم واحدة 

فقط. لطيف وسـليمة  وكالهما  من 
اقليـم  »جامو وكشـمري«   سـعيدان 
جـدا  الن طفلتهما  التي أطلقا عليها 
اسم »الفت« جاءت خالية من مرض 
والدهـا ويرغبان بإنجـاب املزيد من 
بسـبب  اآلن  ليـس  ولكـن  األطفـال 

وضعهما املادي السـيئ.

              واشنطن/ وكاالت

كثـر النقـاش يف اآلونـة األخرية 
اإللكرتونية  الحسابات  حول مصري 
للفرد عىل الشـبكة العنكبوتبة بعد 
وفاتـه، وهل يجـب تحديـد قوانني 
تلزم مزودي الخدمات السماح ألحد 

بدخول هذه الحسابات؟
الكبـري  االنتشـار  ضـوء  ويف 
اإللكرتونـي  الربيـد  ملسـتخدمي 
االجتماعيـة  املواقـع  وحسـابات 
املختلفـة، ألقى أحـد التقارير التي 
نرشت عـىل مجلة تايـم األمريكية، 
الضـوء عـىل طـريف هـذا الجـدال، 

والحجج التي يتبارزون بها.
وبـني التقرير أن الطـرف األول 
للجـدال يطالـب بمنع أي شـخص 
مـن الوصـول إىل هذه الحسـابات 
واإلطالع عـىل معلومات الشـخص 
بعـد موتـه، وذلـك ملـا قـد تحتويه 
هذه الحسـابات مـن معلومات قد 
ال يرغب املتويف أن يطلع عليها أحد، 
وقد يكـون أخفاها متعمـداً، حتى 

عن أفراد عائلته املقربني.أما الطرف 
اآلخر فينادي برضورة الكشـف عن 
هـذه املعلومات التي قد تسـاعد يف 
التحقيقـات، وتحديد أسـباب وفاة 
الحـاالت  يف  املسـتخدم، خصوصـاً 
االنتحـار،  أو  كالقتـل  املشـبوهة، 
باإلضافـة إىل أن هـذه املعلومـات 
تعترب إرثاً ذي قيمـة معنوية ألفراد 

العائلة واألصدقاء املقربني.
 580 أن  إىل  التقريـر  وأشـار 
التواصـل  ملوقـع  مسـتخدم  ألـف 
االجتماعي »فيسبوك«، توفوا خالل 
العـام املايض، األمر الـذي يرفع من 
حدة الجـدال القائم للتوصل إىل حل 
نهائـي لهـذه املعضلـة القانونيـة 

واألخالقية. 

              بغداد / المستقبل العراقي

نظم منتـدى الثقافة والفنون يف مديرية 
شباب ورياضة ميسـان مهرجان سبل 

الحـق األول. وقال حيدر سـتار املوىل 
ميسـان  ورياضـة  شـباب  مديـر 

إن هـذا املهرجـان جـاء بمبادرة 
مـن منتـدى الثقافـة والفنـون 
سـنويا،  مهرجانـا  وسـيكون 
مبينـا أن املهرجـان الـذي حمل 
عنـوان واقعـة الطـف الخالـدة 
قـدم بطريقـة حداثويـة بعيـدا 

عن املألـوف توفقت الروابط الشـبابية 
التابعـة للمنتـدى طرحها بشـكل 
متميز.مـن جانبه قـال مدير 
املنتـدى محمـد الخزعـي 
أشـتمل  املهرجـان  إن 
عىل معرض للرسوم 
إضافـة  املتميـزة 
فيلـم  تقديـم  إىل 
بعنوان  سينمائي 
الهـدى  طريـق 
ثـم عرض  ومـن 
سـبل  مرسحيـة 

الحق وقد أحيا املهرجان الروابط الشبابية التابعة 
للمنتدى حيث يعترب هذا العمل هو اختتام األعمال 
الثقافيـة والفنية ملنتدى الثقافـة والفنون للعام 
2012 .وعـىل هامـش املهرجان تـم تكريم حيدر 
سـتار املوىل مدير شـباب ورياضة ميسـان بدرع 
الوفـاء حيث جاء هـذا التكريم وفـاء من منتدى 
الثقافة والفنون ملا قدمه من دعم ورعاية لثقافة 

وفنون الشباب يف ميسان.
مـن جانبه أشـاد عبـد الحسـني عبـد الرضا 
رئيس مجلـس محافظة ميسـان يف كلمة ألقاها 
باملهرجان بدور الشـباب وأهميتـه كونهم رجال 
املسـتقبل كما ثمن دور مديرية شـباب ورياضة 

ميسان ملا تقوم به من أعمال متميزة يف املحافظة 
مشـيدا باألعمال واالنجازات التي يقدمها منتدى 
الثقافة والفنون رغـم حداثة عهده وما يقوم به 
من دور يف احتضان الروابط الشـبابية والطاقات 

املبدعه يف ميسان.
وأقيـم املهرجـان عىل قاعـة منتـدى الثقافة 
والفنون بحضور رئيس مجلس محافظة ميسان 
وأعضاء مجلس املحافظة وممثل محافظ ميسان 
ومدير مرور ميسـان ومدير حماية أمن املنشآت 
ومديـر مكتب حقوق اإلنسـان وممثـي األحزاب 
السياسـية والدوائـر الحكوميـة ومديـر شـباب 

ورياضة ميسان وحشد كبري من الشباب.

ما مصري حسابات الفرد عىل اإلنرنت بتتعتد وفتتاتتته؟ صبي يتم الت12 عامًا عند الساعة 12 و12 
دقيقة يف 12 /12 /2012

رجل بال وجه وامترأة بقدم واحدة.. أنجبا طفلة مجيلة
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العراقـي

عندمـا يجّدُ  الجد , و يـدق ناقوس الخطر , ال أجد من يحميني 
أو أحتمـي به , ال الحكومة املنشـغلة بالحفـاظ عىل الكريس , و ال 
املعارضـة املنهمكـة بالتنافس عىل إمتيازات السـلطة , و ال نقابة 
هـا األول , توزيع األسـتمارات و طلب  الصحفيـني التي أصبح همُّ
املعلومـات )املكـررة( التـي قدمهـا الصحفيون عرشيـن مرة , و 
ال الكـذا او الكـذا املخرتق من البطـن اىل الظهر , انـا أحتمي فقط 
بجريدة )املستقبل العراقي( , و أعتقد إنها سندي عند الرضورة , و 
مع ذلك ال اخاف من الحكومة و ال املعارضة و ال النقابة و ال الكذا 
, قدر خويف من الجريدة نفسها , و هو ليس خوفا ً )شخصيا ً( عىل 
حياتـي أو وظيفتي أو قلمي , بل هـو خوف )عام( من طروحاتها 
, و آية ذلك , إن املسـتقبل العراقـي , عادة ما تنفرد بأخبار نادرة , 
و تحصل عىل معلومات ال ينافسـها عليها أحد , و هذا هو موطن 
الخوف بالنسـبة يل , ألن تلك التقارير و األخبـار الصحفية النادرة 
, ترسـم صورة قاتمة ملا يجري يف البلـد , و تنبه بصوت عاٍل اىل ما 
ينتظره العـراق من نتائج ال ُتحمد عقباها , إذا لم يتم تدارك األمر 
من ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص العنوان التايل ] من طراز أنتنوف 
املحظورة يف الجيش الرويس لخطورة إستخدامها : املالكي يشرتي 

طائرات روسية عاطلة / العدد 362 [ !
فأذا ما تجاوزنا مضمون هذا العنوان الذي كشـف فيه ]مصدر 
خبري بالشؤون العسكرية و متخصص يف مجاالت فحص األسلحة 
, عـن إن طائـرات أنتنوف الروسـية الصنع , و التـي تعاقد العراق 
عىل رشائها من روسـيا , تعـد ّ من اكثر الطائـرات رداءة يف العالم 
[ و إذا ما تجاوزنا كذلك ما كشـف عنه هذا املصدر من إن روسـيا 
نفسـها , لم تعد تسـتخدمها يف معسكراتها و مطاراتها ) و راحت 
تضـخ الكميات املوجـودة لديها اىل دول أوروبا الرشقية و آسـيا و 
الرشق األوسط و امريكا الالتينية [ , ألنها كثرية األعطال ] و أغلب 
الحـوادث تأتي من تعطل محركاتها يف أثنـاء الطريان[ , أقول : إذا 
تجاوزنـا ذلك كلـه , و إتفقنا عىل إن  الصفقة التـي أبرمها رئيس 
الـوزراء لم تكن موفقة , و هـذا أمر ممكن الحدوث عىل الرغم من 
محاذيره الكبرية , فأن املشـكلة الحقيقية ال تكمن يف التعاقد عىل 
تلك الطائرات , و إنما يف اللجان الفنية التي وافقت عليها و أعطت 
األشارة الخرضاء , حيث ذكرت الجريدة إستنادا ً اىل مصدر سيايس 
قولـه ] إن تلك اللجان مؤلفة من أعضاء ليسـوا عىل دراية بآليات 
التسـليح و األسلحة الحديثة , ففي بعض األحيان تتم ترقية نائب 
ضابـط اىل رتبـة عميد , و بعدهـا اىل لواء , ثم يتـم تعيينه كرئيس 
لجنـة فحـص ![ و أضاف املصدر السـيايس نفسـه , إن املعيار يف 
إختيار اعضاء اللجان ] يجب أن يكون التحصيل الدرايس العلمي و 
التطبيقي للعلوم العسكرية و تقنيات األسلحة , و ليس الخدمة يف 

صنوف املعارضة سابقا ً و النشاطات الحزبية !![ 
أليـس من حقـي أن أخاف مـن جريـدة املسـتقبل العراقي و 
مصداقيتهـا و متابعاتهـا الجـادة لألحـداث و تميزهـا بالتغطية 
الشـاملة , عىل مسـتقبل العراق املجهول , و هو يمنح رتبة )لواء( 
يف الجيش لعسكري برتبة )نائب ضابط( , ليس لكفاءته العالية أو 
موهبته الفذة او عقليته العسـكرية العلمية , و إنما ألنه كان يوما 
ً يف صفوف املعارضة , أليس من حقي و قد بلغ خويف حدود الرعب 
أن أسـأل مـن يعنيهم األمر : ملاذا نعتب عـىل النظام املقبور عندما 
جعل من )العريف( عي حسـن وزيرا ً للدفاع برتبة )فريق( , و من 
العريف حسني كامل وزيرا ً للتصنيع العسكري برتبة فريق , و هل 
ثمـة فارق بني نائب الضابط الـذي يصبح بدرجة )لواء( ألنه قادم 
من صفوف املعارضـة , و بني العريف الذي يصبح بدرجة )فريق( 
ألنه ينحدر من ساللة املجيد ؟! تصفيق لجريدة املستقبل العراقي ,  
و هي تضع الشـعب يف  الصورة , بغض النظر عن أحزانهم التي ال 

تحتمل مزيدا ً من الحزن !!

* حسن العاني

املستقبل العراقي !

دغدغات 

مديــر التحريــر 

    ال أحـد يرىض عىل شـكله أبـدا، والدليل تزايـد إمرباطوريات 
التجميل والتقويم ومعاهد العناية بالوجه والبرشة وتنوع انتشار 
محال بيع وعرض أدوات ومواد املاكياج واملسـاحيق واملرطبات يف 
كل زاويـة من زوايا عالـم اليوم- وربما األمـس القريب والبعيد-، 
منذ أيام )الدريم..  والحناء والكحل العادي..والطني خاوة( وصوال 
اىل )مـاركات( ال تعـد و ال تحىص من مسـاحيق االعتناء بالبرشة 
لفـرض لغة وهيمنة الجمال، ولعل أطباء التجميل هم األكثر دخال 
من بني باقي االختصاصات األخرى، رغم أن الجمال ال يمنح للمرء 
اىل االبد، وحسـب زعم مقولة الكاتب الفرنيس)ستندال(..)الجمال 
وعد بالسعادة(..فأن العبارة تضيق وتتسع تبعا لزوايا النظر اليها 

كال حسب نظرته لعمق وأهمية هذه النعمة الربانية.
   كتبـت عـرب بريدي االلكرتوني -قبل أسـابيع قليلة- رسـالة 
أخـربت فيها القاصة والروائية املواظبة واملجتهدة يف نسـج عوالم 
قصصهـا وروايتها بهـدوء نملـة وذكاء نحلة )ميسـلون هادي( 
إلخبارهـا بصـدور مجموعة شـعرية يل موجهـة لألطفال حملت 
عنوان )سـاعي الربيد( عن دار ثقافة األطفال منتصف هذا العام، 
وامي ايصال نسخة منها اليها،فردت)أم يزن( عي بكلمات شعرت 
بأنها أرادت الهمس بأذن تقول فيها: )سـأنتظر ساعي الربيد عىل 
دراجتـه الهوائيـة... لقـد مىض عمـر كان فيه الجمـال أقوى من 
الديكتاتورية...ولكنه اآلن يقاوم من أجل البقاء يف زمن يسمونه...

زمن الحرية!(.
 لعـل كلمة أو معنـى الجمال، كانت تعنـي كل يشء يريحنا أو 
يدعـو  اىل االعجـاب أو يحفز العـني للتمعن والنظر فيـه، وكل ما 
من شـأنه ان يسـعد ويريح جميع األحاسـيس عـرب منجم العقل 

والتفكري بعمق أهمية العدالة والحب الصادق والسلوك القويم.
 يف  جانـب مـن مذكراتـه املعنونة )أحـالم أبي( يـروي )باراك 
حسـني أوبامـا( تفاصيل صورة ملشـهد يلخص عقدة اإلحسـاس 
بالجمـال مقرونا بالبـرشة البيضاء دون السـوداء من )جماعته( 
كونـه مـن أب أفريقي )كينيا( ومـن أم أمريكيـة، يتجاذب يف ذلك 
املشهد الجمال نحو معايري الشكل واللون والسحنة يف لغة التمييز 
العنرصي التي كانت سـائدة يف بالده قبل نصف قرن وأكثر، وقبل 
أن يرتقـي هـو أعىل منصب سـيايس يتقلده رجل أسـود يف أقوى 
وأعتـى دولـة يف العالـم، فقـد كان )اوباما(  قد تتطلـع يف صباه، 
يف تفاصيـل صورة مكربة ليدي رجل مسـن تلقـى عالجا كيميائيا 
لتغيـري لون جلـده، هربا مـن جحيم الظلـم وتقربا مـن ضفاف 
الجمـال )الشـكي( حتى ظـن )اوباما-طبعا( بـادئ االمر ان ذلك 
الرجـل يعاني من مرض عضال، لكنه حني قـرأ الرشح املرفق مع 
الصورة، تبني أنه اراد انتحال رجل أبيض، معتذرا اىل ما وصلت اليه 
الحالة النهائية لذلك العالج اللعني ونتائجه الكارثية،عىل حد تعبري 
الرئيس االمريكي الحايل، يف سـطور تلك املذكرات التي نرشت منها 

جريدة )الوفيغارو( الفرنسية فصوال مهمة من تلك املذكرات.
 لكن ما يبقى...يف نهاية نفق مطاف حسم أمر الجمال وشأنه 
الحقيقـي والجوهـري خالصة راسـخة تتسـامى برسـم معادلة 
تفيد: بان األكثر جماال ... هو االكثر عدال، أليس كذلك.. يا جماعة 

الخري.

  * حسن عبد الحميد

اجلامل...
وعد بالسعادة

نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

UPI /موسكو             

 دعت إدارة منشـأة »مخبأ سـتالني« يف موسكو، الراغبني بالنجاة من 
»نهاية العالم« املتوقعة وفق تقويم املايا يف 21 الشهر الجاري، ليلجأوا إىل 

املطعم املوجود يف املخبأ املحصن الذي يبعد 65 مرتا عن سطح األرض.
ونقلـت وكالة أنباء »نوفوسـتي« الروسـية عـن بيـان إلدارة »مخبأ 
سـتالني«، وهو متحـف الحرب الباردة، أنها تدعـو الراغبني يف النجاة من 
»نهاية العالم« ليلجأوا إىل املخبأ الذي يبعد 65 مرتا عن سـطح األرض و3 

كيلومرتات عن قرص الكرملني.
ووعـدت اإلدارة بتأمـني »النجـاة من نهايـة العالـم« يف مقابل مبلغ 
1.5 مليـون روبل )48847 دوالراً( للشـخصيات الهامة، و500 ألف روبل 
)16282 دوالراً( للمواطنـني العاديني.وجاء يف البيان »إن ثمن تذكرة املالذ 
مـن نهاية العالم سـريتفع مـع اقرتاب النهايـة«. ووعـدت إدارة املطعم 

بإعادة نصف املبلغ املدفوع إذا »لم يقض العالم نحبه«.
وبـدأ العمل يف تشـييد منشـأة »مخبـأ سـتالني« يف أربعينـات القرن 
العرشين تنفيذا ألوامر الزعيم السـوفيتي سـتالني، وظلت يف عهدة وزارة 

الدفاع حتى عام 2006 عندما اشرتتها رشكة خاصة.
ويسود إيمان لدى الكثري من الناس أن العالم سينتهي فعالً عام 2012 

وفق توقعات تقويم املايا الذي اعتقد أنها ستنتهي يف 2012/12/21.

خمبأ ستالني.. مالذ من »هناية 
العالتم« بت16 ألف دوالر

   Hasanhamid2000@yahoo.com

شاب يف الديوانية حيول بيته إىل متحف
              بغداد/ المستقبل العراقي

منـذ أكثـر من خمسـة عـرش عامـا بدأ حسـني وهو 
شـاب يف الديوانية، باقتناء مختلف انواع العمالت الفضية 
والربونزية والنحاسـية وحتى الورقيـة وتجميعها وبينها 
قطع تراثية وتاريخيـة نادرة حتى تحول منزله اىل متحف 

صغري يروي تاريخ العراق الحديث وحضارته.
يقـول حسـني إنه فتش جميـع االسـواق القديـــمة 
املـوجـودة يف محافظتـه واقتنى منها اغلـب ما يملك اآلن 

مـن قطع نقدية كما طلب من اصدقائـه تزويده بما تقع 
أيديهـم عليه من عمالت معدنية او ورقية قد تفيد يف إغناء 
مجموعتـه الجميلة.معرفـة تاريـخ بلده الحديـث ارادها 
الشـاب حسـني بطريقته هذه املرة من خالل االنطالق يف 
رحلـة وقودها الطمـوح والرغبة لجمع العمـالت املعدنية 
والورقيـة والقطـع الرتاثية لتكون بمثابة سـجل تاريخي 
مهم يمكـن من خالله معرفـة وقراءة تاريـخ العراق من 
دون تزييف لذلك يمكن القول إن هذه املقتنيات هي وثائق 

تاريخية غري قابلة للتزييف بكل معنى الكلمة.

             ستوكهولم/ وكاالت

تورط السـويدي »بريسـون بونتوس« يف دفع غرامة 
ركن سـيارته يف مكان مخالف بعـد أن حاول لص رسقة 
سـيارته، وفشـل فرتكها مكسـورة النوافذ ومركونة يف 
مكان مخالف مما ترتب عليه غرامة كبرية لـ«بونتوس«. 
وقـال موقـع الـ«يو بـي أي » األمريكـي أن » بونتوس » 
املسـكني نزل صباح يوم الجمعة املايض لريكب سـيارته 
ويذهـب لعمله مثلما يفعـل كل يوم، إال أنـه فوجئ بأن 

السـيارة غري موجودة بمكانها، وبتشـغيل جرس اإلنذار 
تبني وجودها بنفس الشـارع عىل بعـد أمتار. فوراً اتجه 
»بونتوس« إىل سيارته ليجدها قد تعرضت ملحاولة رسقة، 
وهي مكسـورة النوافذ ومركونة بشكل مخالف، واألسوأ 
مـن ذلك أن الرشطي أعطى لـه مخالفة دون أن ينتبه إىل 
أن السـيارة تمـت محاولة رسقتها. وقـال »بونتوس« يف 
حواره مع املوقع: »البد أن هذا أسـوأ يوم يف حياتي فبعد 
تورطي يف دفع ثمن تصليح زجاج السيارة جاء الرشطي 

ليزيد الطني بلة ويعطيني غرامة الركن يف املخالفة«.

              موسكو / وكاالت

ذكرت الصحف الروسـية أن بلدية 
موسـكو تخطط حاليا لبناء نحو 100 
موقف للسـيارات تحت املاء، عىل ضفة 
كورنيش نهر موسكو، بحيث يستوعب 
سـيارة.ورشح   100 نحـو  منهـا  كل 

مصممي املـرشوع أن املواقف القريبة 
مـن املكاتـب سـتكون كبـرية، بينمـا 
القريبة من األبنية السـكنية ستتسـع 
لنحـو 80 سـيارة فقط.ويقدر الخرباء 
تكاليف بناء مكان ركن السيارة الواحدة 
بنحـو 100 ألـف دوالر، ووضح رئيس 
مركـز مكافحـة االختناقـات املرورية 

يف موسـكو ألكسـندر شومسـكي، أن 
املدينة بأمّس الحاجة ملواقف للسيارات 
ويتعّذر بناؤها وسـط العاصمة بسبب 
االكتظـاظ العمراني، ومـن هنا جاءت 
فكـرة بنـاء املواقـف تحت املـاء، وأّكد 
شومسكي أن املستثمرين سيتزاحمون 

عىل املشاركة يف تنفيذ هذا املرشوع.


