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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»جون لوك«

غاية القانون ليس منع
 أو تقييد احلرية، بل حفظها 

وتوسيعها
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العراق يطالب أملانيا
 بإعادة »مزججات« بوابة عشتار 

التــارخييــة

بــيــــن غـريـق وطـــريــد .. 
العراقيون حـول العالـم
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بــرلمــانيــون: قـــــانــون النفــط والــغــاز الى الــدورة النيـــــابيــة المـقـبلـــة !!!
تفاصيل ص 3

تفاصيل ص2

ص6

صحفي لبناين يدير اإلرهاب يف سوريا بدعم سعودي !!
مصدر أمني مسؤول لـ                       :

            المستقبل العراقي/ خاص

قال�ت مص�ادر سياس�ية مّطلع�ة، إن 
التحال�ف الكردس�تاني يعم�ل من�ذ م�دة 
ليست بالقصيرة على االتفاق مع شركات 
الهات�ف النقال لتكون إح�دى أهم قنواته 

الدعائية لالنتخابات المقبلة. 
وأك�دت المص�ادر، الت�ي طلب�ت عدم 
الكش�ف ع�ن هويته�ا، ف�ي تصريح�ات 
التحال�ف  أن  العراق�ي”  ل�”المس�تقبل 

س�يطبق تجرب�ة جدي�دة وحديث�ة م�ع 
ش�ركات الهات�ف النق�ال تعد األب�رز في 
االنتخابات القريبة المحلية لتكون بشكل 
اكب�ر ف�ي المرحل�ة االنتخابي�ة المقبل�ة 
2014. وأوض�ح أن االتفاق�ات ستش�مل 
الخدمات المقدمة عبر الشبكة العنكبوتية 
“االنترن�ت” عن طريق الهوات�ف النقالة، 
مبين�اً أنه�ا خط�ة كبي�رة تم االس�تعانة 
بفريق أجنبي لينفذها، وس�تكون مؤثرة 

جدا وفاعلة، على حد تعبيرها.
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نجاد
 يف بغــداد 

األسبوع
 املقـبـــل

جاسوس سلـم »تـل أبيب« معلومـات عن خطط تسليـح دول عربية وإسالمية

املــواطن: لــن نـؤخــر املــوازنـة ألسبــاب سـيــاسـيـة
اعـــتـــقــال مقـــاول ســـرق 800 مــليـــون ديـــنـــار  !!

جلنــة التحقيــق بالصفقة الروسيـة تعـّد تقـريرها األويل
الرئــاسة تصــادق علــى أحكــام  إعـدام 28 »إرهـابيـا«
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       المستقبل العراقي/ خاص

امني�ة  مص�����ادر  كش�فت 
مّطلع�ة، ع�ن تلق�ي بعض 
المس�لحة«  »المجموعات 
دعم�اً مالياً من إحدى دول 
بأعم�ال  للقي�ام  الج�وار 
م�ع  بالتزام�ن  إرهابي�ة 

حلول موعد االنتخابات.
وقال�ت المص�ادر التي 
ع�ن  اإلفص��اح  رفض�ت 
هويتها، إن الهدف من ذلك 
دف�ع الن�اس لإلحجام عن 
عدد  وتقليص  االنتخابات، 

الناخبين في المناطق »الش�يعية« 
ألنه�ا ال تصب في مصلحة القوائم 
األخ�رى. وأوضح�ت أن العمليات 

اإلرهابية ستشهد وتيرة متصاعدة 
خ�الل الم�دة المقبلة، مؤك�دة أن 
مالمحه�ا بان�ت من�ذ أي�ام، حيث 
ازدادت عملي�ات االغتيال 
والتفجي�رات في مناطق 
الع�راق،  م�ن  متفرق�ة 
بمجملها  أنه�ا  مضيف�ة 
رغب�ة  ف�ي  س�ت���ؤثر 
الذه�اب  ف�ي  الناخبي�ن 
االقتراع  نحو ص�نادي�ق 
تصورا  يعط����ي  مم�ا 
المك�ون  إحج��ام  ع�ن 
»الشيعي« وبنسبة كبيرة 

عن الذهاب لالنتخابات.

دولة جماورة مّولت جماميع إرهابية لتصعيد اهلجامت

نائب هدد الوقف الشيعي: عّينوا أخي مديرًا عامًا.. وإال !!!
        المستقبل العراقي/ خاص

كش�ف مصدر في ديوان الوقف الشيعي، عن 
أن نائب�اً من دولة القانون ق�دم طلباً إلى رئيس 
نه استحصال موافقة  ديوان الوقف الشيعي ضمَّ
رئيس الديوان على فتح مديرية للوقف الشيعي 
في قضاء الزبي�ر. وأضاف المصدر، الذي رفض 
الكش�ف عن اسمه، ل�”المس�تقبل العراقي” ان 
النائب قال بالحرف الواحد للسيد صالح الحيدري 
إن “فتح المديرية أمر ضروري ألنني أريد تعيين 
أخي بصفة “مدير عام” في هذه المديرية كونها 
قريبة من منطقة س�كناه”، مبين�ا أن “النائب، 
وهو ش�يخ معمم وأخوه أيضاً، أصرَّ على طلبه 

لتعيين أخيه وفتح المديرية هناك”.
الوق�ف  دي�وان  رئي�س  إن  المص�در  وق�ال 
الشيعي رفض طلبه جملة وتفصيالً، مؤكداً انه 
قال له ان “مديرية الوقف الشيعي في محافظة 

البص�رة ال تبع�د س�وى 1000 مت�ر ع�ن قضاء 
الزبير، والقضاء اصالً فيه خمسة مساجد وهي 
منضوي�ة تحت إدارة الوقف الش�يعي”، مضيفاً 
ان “الشيخ النائب” امتعض من رفض الحيدري، 
وأش�ار إل�ى أنه “توّع�ده بإث�ارة قضايا تخص 
الوق�ف الش�يعي عبر وس�ائل اإلع�الم بطريقة 
االبتزاز المباشر”. وذكر أن رئيس ديوان الوقف 
الشيعي قال له “أنا س�يد صالح ابن سيد محمد 
الحيدري، وافعل ما تش�اء ألنني ال أخش�اك وال 
أخش�ى غيرك، وال يوجد شيء أخاف من نشره 
ف�ي أية وس�يلة إعالمية، ألن عملن�ا واضح وال 
يحت�اج إلى تقويم أو ابتزاز أمثالك”، على حد ما 
نقل�ه المصدر. يذكر أن هذا النائب أوقع نفس�ه 
خ�الل األي�ام القليل�ة الماضية في مط�ب كبير 
أفق�ده ثق�ة ناخبي�ه وانعك�س ذلك عل�ى قرار 
الهيئة السياس�ية الئتالف دولة القانون بتجميد 

عضويته فيها.
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أطفال 
أميـــركا.. 

وأطفال 
العـرب !!

الكردستاين يلجأ إىل رشكات »النّقال« لدعم محلته االنتخابية

          المستقبل العراقي/ خاص

قال مصدر سياسي مّطلع، إن القوائم االنتخابية 
الكب�رى تس�عى إلى ج�ذب الكتل الجدي�دة الصغيرة 
وتلك التي ش�اركت في االنتخابات السابقة ودمجها 
في تحالفات عريضة، الفتاً إلى أن هذه القوائم تفعل 
كما فع�ل ائتالف دولة القانون بجم�ع عدد كبير من 
الكت�ل الصغي�����رة والمتوس�طة والمغم�ورة في 

تحالف واحد.
وأش�ار المص�در ،ال�ذي فضل عدم الكش�ف عن 
هويت�ه، في تصريح ل�”المس�تقبل العراقي” إلى أن 
الغاية منذ ذلك هي اإلف�ادة من أصواتها القليلة التي 
س�تكون بمثابة “ترقيع” للش�خصيات البارزة التي 
تش�كل بداية التسلسل في القائمة، موضحاً أن “آلية 
العد والفرز في المفوضي�ة التي تعتمد نظام فائض 

التوزي�ع لألصوات عل�ى أصحاب النس�بة األكبر من 
األص�وات والذين س�يكونون بال ش�ك عناصر الكتلة 
األب�رز”. وتابع “بالتالي ف�ان كل االصوات المتفرقة 
الت�ي جمعتها الكت�ل االخرى المنضوي�ة في تحالف 
كيان موحد س�تذهب إلى مرش�حي القائمة األبرز”.
وتاب�ع “أن الكت�ل الصغ�رى والمتوس�طة س�تكون 
فرصها ضعيفة في التحالف مع الكتل الكبرى، بينما 
تق�وى فرصها كلم�ا تحالفت في كيانات سياس�ية 
مش�ابهة لها”، مؤكداً ان “مجموع اصوات تلك الكتل 
في الكي�ان الواحد ان اهلتها للصع�ود وعبور العتبة 
االنتخابية فإنها س�تضمن فرصة عادلة مع القوائم 
المناظ�رة لها ف�ي ذات الكي�ان بالتمثي�ل، وبالتالي 
ضاعت الفرص�ة على الكتل الكبرى التي ستس�تزيد 
م�ن اصوات ه�ذه الكتل وتجن�ي أصواتها وال تحصل 

تلك الكتل على أية حصة”.

آل سعــــود بإنتـظـــار الـزلــزال الشــعبــي القــوائم الكبيــرة تسعى البتــالع الكتــل واألحـزاب الصغيـرة !!
الـــذي سيـــطيـــح بــهـــم
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التلوث البيئي 
واإلشعاعي يف 

العراق.. املوت 
البطيء!!

السويدي أريكسون
 املدرب اجلديد

 ألســود الرافـدين

»نعــم« اإلخــوان تتــفـوق عىل »ال« 
العلامنيني يف استفتاء الدستور 

ص 14

خترتق حصار حلب:

الشمس تغيب عن 
»الشهباء«.. واالنقسام 

والتشظي أضحى هوية 
»اجليش احلر« !!
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كن�ت مصدوما إلى درج�ة البكاء على 
فتنة التدمير البش�ع الذي آلت إليه المدينة 
بعد س�نتين من القت�ال المر بي�ن الجيش 
العربي الس�وري و"الجي�ش الحر"، وربما 
ل�م أتصور كل ه�ذا، إال في األح�ام، حيث 
راودتن�ي الفك�رة، وأن�ا أهم بالدخ�ول إلى 
مق�ر القي�ادة العس�كرية الس�ورية ف�ي 
المدين�ة للقاء احد الضب�اط!. وبعد الزيارة 
البروتوكولي�ة اتجهت إل�ى المدينة ال الوي 
عل�ى ش�يء ال بصفت�ي الصحفي�ة، إنم�ا 
بصفتي العراقية والعربية والسورية، حيث 
عشت ش�طرا كبيرا من حياتي في دمشق، 

فكنت مخنوقا من الب�كاء، وربما اختنقت 
بعبرة وأنا أشاهد امرأة عجوز تقف في باب 
بيتها تنتظ�ر حفيدتها التي ذهبت لش�راء 
"ربطة الخبز" التي يتقاتل الناس عليها في 
الفرن الوحيد بالمنطقة، وقلت في نفسي: 
"أهذه هي العاصمة االقتصادية للسوريين 
والع�رب، أم ه�ي هان�وي الفيتنامية التي 
غادره�ا الثوار، ول�م يبق فيها إال الس�راق 
وأصحاب البنادق والغزاة ؟!. أدركت أن من 
بين أهداف التصعيد العسكري في حلب من 
قبل كتائ�ب "النصرة والتوحيد" برغم عدم 
وج�ود قرار ل�دى "الجيش الح�ر" بتحريك 
الوضع العسكري في المدينة إسقاط حلب 
االقتصادي�ة بغي�ة التأثي�ر العم�ودي على 
استمرار النظام، وتهييج الناس، واإلمساك 

برقبة رغيف الخبز، تماما مثلما كان يفعل 
المس�لحون إخوان "التوحيد والنصرة" من 
جماع�ة الزرق�اوي وأبو مهاج�ر المصري 
والبغ�دادي في الرم�ادي والفلوج�ة، إذ لم 
يكتفوا باإلمس�اك برقبة الرغيف، بل ذهبوا 
إل�ى ابع�د من ه�ذا، عب�ر اإلمس�اك برقاب 
ص�دق  وق�د   - وأخش�ى  "الفلوجي�ات"، 
حدس�ي ف�ي حل�ب - أن يستنس�خ المثال 
الفلوج�ي العراق�ي في الحلبي�ات، وهو ما 
جرى بالفعل!."الجيش الحر" الموجود في 
أماكن متفرق�ة من المدينة، منقس�م بين 
"مجاه�د" و"حرامي"، وآخر وصفته فتاة 

س�ورية اعرفها منذ أن كنت في سوريا في 
اتصال هاتفي معها "م�و عرفان وين الله 
حاط�و"، يعني ان�ه مقاتل لكن�ه ال يعرف 
تحت أية راية يقاتل، وألجل من، وكيف، فا 
مرجعية قتالية تحكمه، وال س�قف شروط 
يضحي من اجله، وال راية واضحة يستظل 
تحتها، وكل الذي يعرف�ه انه ما عليه حتى 
يكون حرا كما ولدته أمه أن يحمل الس�اح 
ل�"العرع�ور"،  ويس�تمع  الكاش�نكوف 
ويأخ�ذ بتوجيهاته، وإن زجره هذا الش�يخ 
المقيم في قطر أو الس�عودية وطالبه بحز 

رأس أخيه في الجيش السوري!. 
قال�ت ل�ي "تيم�ا" وهي أس�تاذة علم 
اجتم�اع ف�ي إح�دى الكلي�ات الس�ورية: 
"الكتائب المس�لحة تش�تغل عل�ى كيفها 

وبمزاجه�ا، وال اح�د يحكمه�ا وال يردعها 
ش�يء إال الجيش الس�وري ال�ذي يقاتلها 
عل�م  أس�تاذة  وتس�تمر  المي�دان!.  ف�ي 
االجتماع بالقول وه�ي تعلق على تداعيات 
األوض�اع االجتماعية واالقتصادية واألمنية 
والعس�كرية ف�ي حل�ب: "الفوض�ى ليس 
له�ا مثي�ل، والجي�ش الح�ر منقس�م على 
نفس�ه بس�بب تع�دد المرجعي�ات الدينية 
التمويل،  والعس�كرية واإلقليمية ومصادر 
فكل جهة تفرض رأيها عليه أو على الجزء 
الذي تق�وده التابع للحر والجيش النظامي 
يس�تعيد الس�يطرة على مناط�ق في حلب 

باإلفادة من هذا االنقسام"!.
يفعل�ه  ال�ذي  م�ا  تيم�ا:  وتس�اءلت 
"القوقازي�ون" هن�ا ف�ي حلب إل�ى جانب 
"النص�رة" ومرتزقة "القاعدة"، هل جاءوا 
لنصرة اإلسام والمس�لمين، وهم يعلمون 
أن دارا لإلس�ام مغتصب�ة ف�ي فلس�طين، 
لماذا ال يذهبون لتحريره�ا، فيما يقاتلون 
بض�راوة هنا الس�تئصال حلب م�ن الجزء 
المتمم في س�وريا، بغي�ة إقامة جيب أمن 
بمس�اعدة تركي�ا ودع�م مال�ي س�عودي 
"الخ�ردة"  ه�ذه  ل�كل  مباش�ر  وقط�ري 
القاعدي�ة الت�ي تحش�دت في س�وريا ؟!. 
إل�ى  القوقازيي�ن  دخ�ول  "أن  وتضي�ف: 
حل�ب وجزء منه�م يقات�ل اآلن قرب مطار 
دمش�ق بداية مرحلة ونهاية عهد.. مرحلة 
في تحش�يد "القاعدة" التي تريد إس�قاط 
س�وريا عبر إس�قاط الرئيس بشار األسد، 
ونهاي�ة عه�د بالتنظيم العالمي الس�وري 
ال�ذي س�لم الراية الردوغ�ان لتق�ود تركيا 
تاليا معركة اإلخوان والتنظيم العالمي ضد 
س�وريا والعراق وإيران!. وتتس�اءل ثانية: 
لماذا تس�مح الواليات المتح�دة األميركية 
لتركي�ا بالتدخل في س�وريا، وتمرير آالف 
المقاتلين العرب والقوقازيين إلى األراضي 
السورية، وان ترفع راية اإلخوان المسلمين 
في معركتها الطائفية في س�وريا، وتمنع 
اي�ران من دعم الرئيس األس�د عبر وقوفها 
الى جانب المقاومة اللبنانية، والصراع ضد 
إس�رائيل، وتمنع التش�يع الذي تقود رايته 
مرجعي�ات اإلس�ام وإي�ران والع�راق من 
التوس�ع في األراضي العربية واإلس�امية 
؟!.تيما تخلص إلى القول أن واشنطن تميل 
إلى "تسنن القاعدة"، وتحارب تشيع ايران 

وعلوية س�وريا، ربما لكي تستطيع إحداث 
انقس�ام في جبهة المش�روع الس�ني بين 
تركيا والقاعدة وبينها وبين أجزاء مشروع 
العال�م، مثلم�ا  المس�لمين ف�ي  اإلخ�وان 
اس�تطاعت أن تح�دث ه�ذا االنقس�ام بين 
إيران وبعض األحزاب والتجمعات الشيعية 
ف�ي الع�راق وغي�ره. ف�ي حلب الش�هباء، 
األس�عار مرتفع�ة واألف�ران ال تس�تطيع 
كفاية الطوابير البش�رية التي تتحشد منذ 
الصباح الباكر على ش�بابيكها، واالهم من 
هذا ازدياد ح�دة البطالة وانتش�ار ظاهرة 
التسول، أما "المعاش�ات" فا تكاد تكفي 
لألي�ام األول�ى م�ن الش�هر بس�بب ارتفاع 
أس�عار الم�واد الغذائي�ة وهبوط مس�توى 

العملة السورية بارتفاع قيمة الدوالر!. 
قبل م�دة قرأت تصريح�ات للملك عبد 

الله األردني يقول فيها أن نظام بشار األسد 
يس�تطيع الصمود عس�كريا لمدة عامين، 
لكنه ال يس�تطيع الثب�ات اقتصادي�ا لمدة 
أربعة أشهر.. هذا يعني أن سوريا ستتحول 

إلى ساحة للفقر وشراء الذمم كلما اتسعت 
دائرة المضاربات المس�لحة عل�ى الدوالر، 
وانتشرت البطالة، وضاقت مساحات نفوذ 

الدولة الس�ورية في الش�ارع وهيبتها في 
المجتمع!.

تيما تؤكد مثل هذه التصريحات، لكنها 
تشكك بإمكانية نضوب االحتياطي المالي 

الس�وري، إذ مثلم�ا فاجأ األس�د خصومه 
في نادي أصدقاء س�وريا، والمعارضة في 
الداخل، بقدرته على استعادة زمام المبادرة 

واس�تعادة األراضي الس�ورية التي تحتلها 
مجموعات الجيش الحر، وبقية المسلحين 
على الساحة السورية ربما يفاجأ الخصوم 
أيضا بقدرته على الصمود اقتصاديا وماليا 
باالحتياط�ي، ناهيك عن االس�تعداد الكبير 
الذي تبديه روسيا لطباعة العملة السورية 
والدعم المالي والتس�ليحي إليران. أمضيت 
يومي�ن في حلب لكنهما اق�ل من دقيقتين 
بلحاظ عمر المعلوم�ة، وإمكانية اصطياد 
المزي�د من األرق�ام والمعطي�ات الميدانية 
عل�ى األرض.. ربم�ا أعود إل�ى حلب، وهي 
ف�ي يد الجيش الحر أو بي�د النصرة، أو بيد 
األس�د لكي اقرأ حال ه�ذه المدينة التي لم 
اعرف، كم كنت أحبها، وكم كنت اخبئ في 
نفس�ي طاقة حرارية لسوريا التي احلم أن 

أستعيدها في القلب!.
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الشمس تغيب عن "الشهباء".. واالنقسام والتشظي أضحى هوية "اجليش احلر" !!
حلب: ح�سار  "                   " تخرتق 
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            ديالى/ المستقبل العراقي

استش�هد ش�خصان وجرح اثنان آخ�ران أمس 
ف�ي انفج�ار س�يارة مفخخة ق�رب مرك�ز لتجنيد 
متطوعين للقوات الكردية "البيشمركة" في منطقة 
جلوالء المتنازع عليها، حسبما أفادت مصادر أمنية 
وطبي�ة. وق�ال مص�در في ش�رطة جل�والء لوكالة 
فرانس برس أن "سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر 
االتحاد الوطني الكردس�تاني في منطقة جلوالء في 
أثناء تجمع حش�د من األكراد لتس�جيل أس�مائهم" 

لانخراط في البيشمركة. 
وأض�اف أن "التفجي�ر أس�فر ع�ن استش�هاد 

شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح"، مشيرا إلى 
أن "التفجير وقع بعدما قلت اعداد المتطوعين". 

وأكد مصدر طبي في مستش�فى جلوالء تس�لم 
جثت�ي قتيلي�ن ومعالج�ة جريحي�ن. وتق�ع مدينة 
جل�والء ف�ي محافظة ديال�ى ويقطنه�ا خليط من 
الع�رب واألك�راد. وهي م�ن المناطق الت�ي يطالب 

األكراد بضمها الى إقليم كردستان.
وتش�هد العاق�ة بي�ن الحكوم�ة المركزية في 
بغداد وحكومة إقليم كردس�تان أزمة حادة بس�بب 
خافات عدة آخرها تش�كيل بغ�داد "قيادة عمليات 
دجلة" لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع 

عليها.

مصدر أمني مسؤول لـ"املستقبل العراقي" : صحفي لبناين يدير اإلرهاب يف سوريا بدعم سعودي !!
اللبناين زياد عيتاين م�سوؤول حمطة املخابرات ال�سعودية يف بريوت مهمته ا�ستقبال "الإرهابيني" ونقلهم اإىل طرابل�س !

         المستقبل العراقي/ خاص
 

أكد مصدر أمني عراقي مس�ؤول أن المدعو 
زي�اد عيتان�ي، وه�و من أص�ل لبنان�ي ويعمل 
صحفياً، هو الرابط األس�اس لش�بكة العاقات 
والمال والتس�ليح واإلرهابيين للساحة السورية 
خال الس�نتين الماضيتين. وقال المصدر، الذي 
فّضل عدم الكش�ف ع�ن هويته، ل�"المس�تقبل 
العراق�ي" أن عيتاني "يدير ش�بكة واس�عة من 
المجموعات المس�لحة التي تقاتل في الس�احة 
الس�ورية تحت غطاء عمله الصحفي"، مش�يراً 
إل�ى أن�ه "كان طيل�ة الم�دة الس�ابقة من عمر 
والسياس�ية  واألمني�ة  العس�كرية  التط�ورات 
السورية يمّول المس�لحين وشبكات "القاعدة" 
من قبل جهاز االس�تخبارات العامة السعودي"، 
موضح�اً  ان "كل تل�ك األموال تأتي�ه عبر رئيس 
الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري". يذكر 
أن عيتاني عمل طيلة سنوات في بيروت مراساً 

ومديراً لمكتب جريدة "عكاظ" السعودية.
"عياتن�ي  ان  االمن�ي  المص�در  وأض�اف 
كان وم�ازال هم�زة الوص�ل الس�تراتيجية بين 
االس�تخبارات العام�ة الس�عودية والمجموعات 

الس�لفية بغط�اء صحفي، وق�د أدار ف�ي المدة 
السابقة عمليات غسيل اموال ودعما ماليا وشراء 
أس�لحة وتزويد المجموعات المسلحة السورية 

والعربية في سوريا بتقنيات عسكرية متطوَّرة". 
وأش�ار إلى أن "الساحة السورية كانت المحطة 
االساس�ية التي تشتغل من خالها االستخبارات 

السعودية في العراق وتمّول الساحتين السورية 
والعراقي�ة بالمقاتلين من ش�تى مناطق العالم، 
منوّه�ا بأنه "بس�قوط الس�احة الس�ورية في 

مس�تنقع التطورات العسكرية االسوأ في تاريخ 
سوريا انتقلت المحطة الى لبنان ليكون عيتاني 

مسؤول المحطة السعودية في لبنان". 
وذك�ر المص�در ان "زي�اد عيتان�ي مهمته 
استقبال المقاتلين العرب والخليجيين من مطار 
بيروت عبر ادارته لشبكة من العاقات االرهابية 
واالمني�ة المرتبط�ة باالس�تخبارات الس�عودية 
وإرس�الهم من بيروت إل�ى طرابلس، فيما يقوم 
بتس�لم "الط�رد اإلرهاب�ي" رجل يدعى ش�ادي 
مول�وي الش�خص المق�رب أو اح�د مس�اعدي 
اإلرهاب�ي المقب�ور أبو مصع�ب الزرقاوي حيث 
كان يازم�ه كتف�اً بكتف، على أن يقوم ش�ادي 
المولوي بارس�ال المجموعات المسلحة الوافدة 
من ش�بكة زياد عيتاني البيروتي�ة عبر منطقة 

القصير اللبنانية الى حمص السورية".
وأبدى المص�در اعتقاده بأن تكون المعارك 
الشرس�ة التي خاضتها المجموعات المس�لحة 

ف�ي بابا عم�رو بحمص خال المدة الس�ابقة 
عل�ى  العس�كري  الص�راع  حرك�ة  م�ن 

الس�احة الس�ورية تم�ت عب�ر تمويل 
بادارة  السعودية  االستخبارات  شبكة 
زي�اد عيتان�ي وعلي�ه ف�إن أكثر من 

جهاز اس�تخباري يبحث االن عن زعيم الش�بكة 
الس�عودية عيتاني، بحسب قوله.وتابع المصدر 
األمن�ي العراق�ي بالق�ول، أن عيتان�ي مكل�ف 
بإرس�ال المجموع�ات المس�لحة ال�ى طرابلس 
اللبناني�ة لك�ن قس�ما منه�م يت�م ارس�اله الى 
ب�اب التبانة لمقاتلة العلويين في جبل محس�ن 
"عناصر الحزب العربي الديموقراطي"، والقسم 
اآلخر يتم ارس�اله الى الساحة السورية على أن 
عيتان�ي وبرغ�م كل المهمات 
التي يديرها في اطار ادارة 
السعودية  االستخبارات 
م�ازال يعم�ل صحفيا 
لصحيف�ة  ومراس�ا 

عكاظ السعودية.

ماذا يفعل القوقازيون يف الشهباء.. ومن الذي 
يراهن عىل سقوط األسد بالرضبة االقتصادية ؟!

ملاذا تسمح واشنطن لرتكيا بتمرير آالف املقاتلني 
العرب والقوقازيني إىل سوريا، ومتنع إيران من 

دعم املقاومة اللبنانية والرصاع ضد إرسائيل ؟!

تفجري يستهدف مقرًا لتجنيد البيشمركة يف جلوالء آل سعود بإنتظار الزلزال الشعبي الذي سيطيح هبم

اجلبهة: املناطق املتنازع عليها "تركامنية" وليست كردية جاسوس سلم "تل أبيب" معلومات عن خطط تسليح
دول عربية وإسالمية

         المستقبل العراقي/ متابعة   

ق�ال مدي�ر مرك�ز االع�ام العراق�ي ف�ي 
واش�نطن ن�زار حي�در، إن العال�م بأجمعه 
بات يترقب االنفجار الش�عبي الذي سيطيح 

بس�لطة واحدة من أسوأ وافسد أسرة حكم 
في العالم والتاريخ بعد األمويين، ويقصد 
بها أس�رة آل س�عود". وأوض�ح أن هذه 
األسرة "نشرت اإلرهاب والعنف والرعب 
والكراهي�ة بي�ن بني البش�ر من خال 
الوهاب�ي وفقهاء  حمايته�ا للح�زب 

التكفي�ر الذين وظف�وا البترو دوالر 
واإلعام الطائفي و"الدين المزيف" 

لغس�ل أدمغ�ة المغرر به�م ودفعهم إل�ى أتون ح�رب اإلرهاب". 
وأض�اف حي�در، ال�ذي كان يتح�دث على اله�واء مباش�رة لقناة 
"الثقلين" الفضائية، في معرض تعليقه على تزايد حاالت انتهاك 
حقوق االنسان في السعودية "لقد بنى آل سعود سلطتهم على 
االنتهاكات الخطيرة لحقوق االنس�ان ف�ي الجزيرة العربية، 
اال ان المجتم�ع الدول�ي ظل يتس�تر على كل ذل�ك لحاجته 
للبترول"، مش�يراً إلى أن "نظام آل س�عود يفعل المستحيل 
من اج�ل الهروب من اس�تحقاقات الربي�ع العربي". وقال 
"لق�د رأين�اه مث�ا كيف ان�ه وظف الح�راك الش�عبي في 
ع�دد من الباد العربي�ة من اجل الظه�ور بمظهر المدافع 
والحري�ص وحامي حم�ى الديمقراطية وحقوق 
الش�عوب في الحياة الحرة الكريمة، فيما 
راح يح�ول الربي�ع العربي ف�ي عدد من 

ه�ذه البل�دان الى خريف دم�وي بامتياز من اج�ل ان يدب اليأس 
م�ن التغيي�ر في قلوب ش�عب الجزيرة العربية"، الفت�اً إلى أن ما 
"يح�دث منذ اكثر من عام في س�وريا" مثاالً عل�ى ذلك. وأكد أن 
"انتش�ار الحراك الش�عبي الذي يش�مل مناطق جديدة من الباد، 
ومنها العاصمة الرياض، يتزامن مع الصراع الحاد على الس�لطة 
داخل األس�رة الفاس�دة، وال�ذي يتمثل ه�ذه الم�رة، وألول مرة، 
بالصراع بين االجيال وليس بين االبناء"، مشيراً إلى أن هذا "دليل 
على قرب االنفجار الش�عبي المرتقب الذي سيطيح بهذه األسرة 
الفاس�دة ف�ي مزبلة التاري�خ، والتي جاء بها الغ�رب، وبريطانيا 
على وجه التحديد، لزرع الفتنة في العالم العربي واالسامي، من 
خال التوظيف الس�يئ للدين وللفتوى الدينية التي ظلت الساح 
الفتاك الذي سخره آل سعود ضد خصومهم وفي كل قضية ارادوا 

نحرها او اثارة الفتنة في أجوائها" بحسب قوله.

اجلزء الثاين

         المستقبل العراقي/ وكاالت 

كتبت اإلذاعة اإلس�رائيلية "ريشيت بيت" في موقعها 
على ش�بكة االنترنت، أن الجاس�وس يوناث�ان بوالرد الذي 
أدين في الواليات المتحدة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل 
قام بتس�ليم مش�غليه معلومات عن دول عربية وليس عن 
أس�رار أميركية، مضيفة أن ذلك تبين بعد الس�ماح بنش�ر 
وثائ�ق س�رية لوكال�ة االس�تخبارات المركزي�ة األميركية 
"cia". وبحس�ب الوثائ�ق فإن مش�غلي ب�والرد طلبوا منه 
معلوم�ات بش�أن خط�ط تس�لح دول عربية وإس�امية، 
وبضمن ذلك البرنامج النووي لباكستان. كما جاء أن بوالرد 

س�لم إس�رائيل معلومات عن مقر قيادة منظم�ة التحرير 
الفلس�طينية في تونس، وتقديرات اس�تخبارية ذات صلة 
بس�وريا. وبحس�ب المصادر اإلذاعة اإلسرائيلية ذاتها فإن 
إسرائيل لم تبحث عن طريق بوالرد معلومات بشأن نشاط 
عس�كري أميركي أو خطط عم�ل أميركية، كما أنه لم يقم 
بجمع معلومات عن مواقف أميركية ذات صلة بشخصيات 
إسرائيلية. ومع ذلك تشير إحدى الوثائق إلى أنه قام بتزويد 
مشغليه بمعلومات كثيرة أكثر مما طلب منه. يشار إلى أنه 
تم اعتقال بوالرد قبل 27 عاما، وحكم عليه بالس�جن مدى 
الحياة، وال يزال في الس�جن برغم التوجهات اإلس�رائيلية 

الكثيرة إلطاق سراحه.

ل اح��د مبقدوره اأن يقرر اإن كان �سيموت اأو يبقى حيا، اإذا ما ا�ستطاع 
تخط��ي طري��ق املوت م��ن ال�س��ام اإىل حل��ب، والدخ��ول يف املدينة، 
وجم��اورة التح��دي، والعي���س م��ع بقاي��ا دموع وم��ال وج��اه و�سلطة 
ووج��وه لطامل��ا داعبه��ا الغنج، ث��م تداعت عليه��ا كتائ��ب "الن�سرة" 
حتك��م عل��ى وف��ق اإدارات �سرعي��ة، وجتل��د، ومتار���س الق�سا���س، 
وتطب��ق حرفيا، ما كانت تفعله اأيام وجوده��ا يف اأفغان�ستان والعراق!

يتلقى الأموال ال�سعودية عرب جهاز ال�ستخبارات العامة..
واحلريري اأمن عمله طيلة املدة ال�سابقة !!

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الجبه�ة التركمانية أمس رفضها 
قرار رئيس إقليم كردس�تان مسعود بارزاني 
بتحوي�ل تس�مية المناط�ق المتن�ازع عليها 
إلى "المناطق الكردس�تانية خ�ارج اإلقليم" 
وأك�دت أن ه�ذه المناطق تركمانية وليس�ت 
كردي�ة، وفي حي�ن اتهم نائب ع�ن التحالف 
الوطن�ي رئي�س اإلقليم بالس�عي لانفصال، 
دعت حركة الجه�اد والبناء حكومتي المركز 

واإلقليم إلى الحوار وتغليب لغة العقل. 
وق�ال رئيس الجبه�ة التركمانية ارش�د 

الصالحي في تصري�ح أوردته وكالة "المدى 
عليه�ا  المتن�ازع  "المناط�ق  إن  ب�رس":، 

وليس�ت  تركماني�ة 
كردس�تانية وأنه�ا مدن 
مختلطة قومياً وعرقيا"، 
في إش�ارة منه إلى قرار 
بارزاني بتحويل تس�مية 
المتن�ازع  المناط�ق 
المناط�ق  إل�ى  عليه�ا 
خ�ارج  الكردس�تانية 
اإلقليم.وأك�د أن "اآلث�ار 
المناطق  الموجودة ف�ي 
المتن�ازع عليه�ا ومنه�ا 
قلع�ة كرك�وك التاريخي�ة تؤك�د ذل�ك وهي 

تعود منذ آالف الس�نين إل�ى التركمان لكنها 
اس�تملكت ألس�باب سياس�ية"، مبين�ا ف�ي 
ل�م  المواطني�ن  أن "بع�ض  الوق�ت نفس�ه 
يتسلموا التعويضات التي أقرتها المادة 140 
من الدستور أو هيئة نزاعات الملكية لهم في 
حين تس�لمها البع�ض اآلخر عنوة". وش�دد 
الصالحي عل�ى ضرورة "إعادة هذه المناطق 
األثري�ة ألصحابه�ا األصليين أو مش�اركتهم 
في الري�ع الذي ترده المناطق األثرية"، داعيا 
إلى "إع�ادة األراضي التي يت�م التنقيب فيها 
ع�ن اآلثار ألصحابها األصليي�ن من التركمان 

مباشرة بعد االنتهاء من تلك األعمال".

          حلب/ خاص/ غانم عريبي
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العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

بحثت وزارة الس�ياحة واآلثار أمس، مع القائم باألعمال األلماني في العراق 
آلي�ات إع�ادة “مزججات” بوابة عش�تار التاريخية، عادة إياها ج�زءاً من اإلرث 
الحض�اري والتاريخ�ي ل�وادي الرافدي�ن. وقال مدي�ر المكتب اإلعالم�ي لوزير 
الس�ياحة واآلثار حاكم الش�مري ف�ي تصريح صحفي إن “وزير الس�ياحة لواء 
سميسم بحث أمس، مع القائم باألعمال األلماني الكسندر شونفلدر آليات إعادة 
مزجج�ات بوابة عش�تار التاريخية الموج�ودة في ألمانيا إلى الع�راق”، عادا أن 
“ه�ذه المزججات تعد ج�زءاً من اإلرث الحضاري والتاريخ�ي لوادي الرافدين”. 
م�ن جانبه، قال القائ�م باألعمال األلمان�ي إن “ألمانيا ترغب بمش�اركة العراق 
في مع�رض أور الذي يقام في الربع األول من العام المقبل في ألمانيا”. وكانت 
وزارة الس�ياحة واآلثار قد أعلنت السبت عن تسلمها 21 قطعة أثرية وقالدة من 

اسبانيا سرقت بعد 2003، مؤكدة أن القطع تعود لمختلف العصور.

برملانيون: قانون النفط والغاز اىل الدورة النيابية املقبلة !!!
صيغته جاهزة.. وزعماء »كتل« يرفضون عرضه للتصويت

العـــراق يطالب ألمانيــا بإعــادة »مزججات« بوابــة عشتار التــاريخيـــةـ
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      بغداد/ فالح الشامي

والطاق�ة  النف�ط  لجن�ة  اس�تبعدت 
البرلماني�ة امس اقرار قانون النفط والغاز 
خ�الل دورة مجلس الن�واب الحالي�ة وانه 
سيرحل الى مجلس النواب المقبل, مؤكدة 
جاهزية هذا القان�ون من اجل عرضه على 
البرلم�ان للتصويت علي�ه اال ان قادة الكتل 
السياس�ية رفض�وا ذلك بس�بب الخالفات 
السياس�ية.وال ي�زال ه�ذا القان�ون مهمال 
على رفوف مجلس النواب منذ عدة سنوات 
وان الحكوم�ة اع�ادة صياغت�ه الكث�ر من 
مرة ج�راء حدة الخالف علي�ه خاصة وانه 
يرس�م السياسة النفطية في البالد وكيفية 
ادارتها.وق�ال عضو لجن�ة النفط والطاقة 
البرلمانية النائب عن القائمة العراقية خليل 
زي�دان الجبوري ل�”المس�تقبل العراقي ان 
“قانون النف�ط والغاز جاهز للتصويت من 
الناحية القانوني�ة والتفصيلية، وان لجنته 
قامت بدراس�ته جيدا بعد اجراء التعديالت 
علي�ه”, عازي�اً س�بب تاخير عرض�ه على 
مجلس الن�واب للتصويت علي�ه الى رفض 
ق�ادة الكت�ل السياس�ية بس�بب الخالفات 
الكبي�رة بش�أن القانون”. وبي�ن الجبوري 
ان “اخت�الف الكت�ل السياس�ية بخصوص 
ه�ذا القان�ون اكب�ر م�ا يتص�ور البع�ض 
بان�ه اختالف ف�ي وجهات النظر فحس�ب 
وانم�ا من اج�ل تحقيق المكاس�ب كونهم 
المنتفعين من ه�ذا التاخير”, متهماً بعض 
الكتل بالتآمر على الشعب العراقي وثرواته 
من خالل تعطيل تمرير هذا القانون بسبب 
الخالف�ات المصطنع�ة، حس�ب تعبي�ره”. 
الجبوري الذي ابدى تشاومه بعد ان استبعد 
اق�رار ه�ذا القان�ون, طالب جمي�ع الكتل 

السياسية بالسراع باقراره لقطع الطريق 
امام الس�راق ومن يريد التصي�د ب�”الماء 
العكر” في اش�ارة الى الخروقات الحاصلة 

في ادارة الثروة النفطية”.
واش�ار عضو لجنة النفط والطاقة الى 
ان “لجنت�ه اعدت قانون للنفط والغاز غير 
ال�ذي قدمت�ه الحكومة”,مبين�اً ان بع�ض 
الكت�ل تري�د الرج�وع الى مس�ودة قانون 
2007 والبعض االخر يريد مس�ودة 2009 
حس�ب رغباته�م وتطلعاته�م م�ن اج�ل 
الس�يطرة على مراكز القرار وتحقيق اكبر 
قدر م�ن المكاس�ب”.من جانبه, اس�تبعد 
النائ�ب عن كتلة االحرار ع�دي عواد اقرار 
قانون النفط والغاز خالل الدورة البرلمانية 
الحالية بس�بب ع�دم توافق جمي�ع الكتل 
السياس�ية داخ�ل مجل�س الن�واب عليه”. 
وقال عواد ل�”المس�تقبل العراقي” جميع 
الكتل السياس�ية غير متفق�ة على قانون 
النفط والغاز السيما وان القانون المذكور 
يتحك�م بث�روات البل�د م�ا يجع�ل عرضة 
حس�ب  والمنتفعي�ن  الطامعي�ن  لجمي�ع 
تعبيره”,مبين�اً ان بعض الكتل السياس�ية 
لي�س م�ن مصلحتها اق�رار ه�ذا القانون 
كونها المتحكم الوحيد بالسياسة النفطية 
ف�ي البالد. وش�دد عل�ى ضرورة االس�راع 
باق�رار قان�ون النفط والغاز الس�يما وانه 
س�وف ينظ�م عملي�ة ادارة الث�رة النفطية 
م�ا يجنب الب�الد كثير من االش�كاالت التي 
ب�رزت مؤخراً خاصة فيم�ا يتعلق بالعقود 
النفطي�ة الت�ي ابرمه�ا اقليم كردس�تان”.
م�ن جانب اخر, حمل التحالف الكرس�تاني 
الحكومة المركزية مس�ؤولية تاخير اقرار 
قان�ون النفط والغ�از كونها تري�د ان يدار 
هذا القط�اع مركزياً للس�يطرة عليه.وقال 

النائ�ب ع�ن التحال�ف الكردس�تاني محما 
خليل ل�”المس�تقبل العراقي” ان الحكومة 
المركزية وعلى راسها نائب رئيس الوزراء 
حس�ين الشهرس�تاني عملت عل�ى تعطيل 
اقرار قانون النفط والغاز النها ال ترغب بان 
يدار هذا القطاع بش�كل مركزي “. واعرب 
خلي�ل ع�ن رغب�ة التحال�ف الكردس�تاني 
بالرج�وع ال�ى مس�ودة قان�ون 2007 او 
المسودة التي اعدتها لجنة النفط والطاقة 
من اجل التصويت عل�ى احدهما”,مبيناً ان 

القانون الذي ارسلته الحكومة غير متكامل 
وكتب على عجال�ة وان االكراد لن يصوتوا 
لصالحه”.ه�ذا، وتبادلت الكتل السياس�ية 
االخي�ر  الفت�رة  خ�الل  بينه�ا  االتهام�ات 
بتعطي�ل اقرار قانون النفط والغاز. يش�ار 
الى ان عضو لجن�ة النفط والطاقة النيابية 
عن ائتالف دول�ة القانون فاطمة الزركاني 
اتهم�ت، في وقت س�ابق اقليم كردس�تان 
بعرقلة اق�رار قانون النفط والغاز.  وقالت 
الزركان�ي ان “اهمي�ة اقرار قان�ون النفط 

والغ�از تكم�ن ف�ي الحف�اظ عل�ى الثروة 
النفطية”، مش�يرة الى ان “اقليم كردستان 
مس�تفيد من عدم اق�رار القانون حتى االن 
وه�ذا م�ا يعم�ل علي�ه لتأخير اق�راره من 
خالل العراقيل التي يضعها عثرة في طريق 
اقرار القانون”.واش�ارت الى أن “الدستور 
واض�ح والم�ادة 112 من�ه تن�ص على أن 
الحكوم�ة االتحادي�ة ه�ي المعنية برس�م 
السياس�ات النفطية بالتنسيق مع االقاليم 

والمحافظات المنتجة”.

           المستقبل العراقي/ البصرة/ خاص 

ربم�ا ُفهمت م�ن قبل البع�ض على أنها 
تدخ�ل ضم�ن ح�رب االنتخاب�ات المقبل�ة، 
القت فتوى الش�يخ محمد اليعقوبي الزعيم 
الروحي لحزب الفضيلة اإلس�المي الخاصة 
بتحريم خ�روج النس�اء من الم�دن البعيدة 
ضمن المسيرات الذاهبة لكربالء، وما يطلق 
عليهم ب�”المش�اية” استحس�ان إتباعه في 
البص�رة م�ن جه�ة، وجمه�ور عريض من 
الس�كان الذين وجدوا في فتواه ما يتناسب 
م�ع الحف�اظ على بني�ة المجتمع المس�لم، 
وما يع�زز من بناء األس�رة الت�ي هي قوام 
المجتم�ع أي مجتمع، وبخاصة اإلس�المي. 
عاض�د الفتوى تل�ك أئمة وخطباء مس�اجد 
وحس�ينيات في المدينة الت�ي تبعد أكثر من 
500 كلم عن بغ�داد قائلين بأنهم يواجهون 
صعوب�ات جم�ة ف�ي ال�رد على تس�اؤالت 
أتباعهم، وأنها جاءت في الوقت المناس�ب، 
“ألن خ�روج المرأة م�ن دارها أليام طويلة، 
وم�ن دون مح�رم أمر مح�رم ش�رعاً، ولم 
يق�ل بحليت�ه أح�د م�ن الفقه�اء، وفت�وى 
الش�يخ جاءت ف�ي محلها”. ف�ي وقت أثنى 
الكثي�ر م�ن المثقفين والنخ�ب االجتماعية 
عل�ى الفتوى ه�ذه، التي يأملون أن تتس�ع 

ليفتي به�ا أكثر من مرجع م�ن أجل حماية 
األسرة والمجتمع، والوقاية من الفتنة التي 
ال يأم�ن م�ن الوقوع فيها أي مس�لم مؤمن 
بحس�ب اآلية “أَحِس�َب النَّاُس أَْن ُيْتَرُكوا أَْن 
َيُقوُل�وا آَمنَّ�ا َوُهْم اَل ُيْفَتُن�وَن”. ويقول أحد 
أتباع الش�يخ اليعقوب�ي، تذرع ب�أن الوقت 
غير مناس�ب لذكر اس�مه: “وردت لسماحة 

الشيخ ومن خالل قصص تناقلها السائرون 
لكرب�الء م�ن جنوب الع�راق وم�ن البصرة 
خاصة أخبار تفيد بوقوع حوادث ال أخالقية 
كثيرة يقوم به�ا بعض من ضعفاء النفوس 
من الرجال والنس�اء على حد سواء، وهناك 
مش�كالت اجتماعي�ة خطيرة وقع�ت أيضا 

تسببت بجرائم شرف وحاالت طالق.

عل�ى صعي�د متصل، احتج عش�رات من 
اتباع المرج�ع الديني محم�د اليعقوبي في 
البصرة على المنش�د المال باس�م الكربالئي 
مطالبي�ن بط�رده م�ن المحافظ�ة بس�بب 
قصيدة تالها أمام الم�أ انتقد فيها الجهات 
الرافض�ة لتطبي�ر ال�رأس حزناً عل�ى مقتل 
الحسين بن علي، فيما أكد مسؤول محلي أن 

الموض�وع تم احتواؤه بعد االس�تفهام من 
الكربالئي بش�أن معنى قصيدته، حيث ذكر 
مس�ؤول محلي إن “عدداً من اتباع المرجع 
الدين�ي محمد اليعقوبي تجمع�وا قبل ثالثة 
أيام محتجين في حسينية بيت العاشور في 
البصرة على المنشد الكربالئي بسبب قراءة 
قصي�دة تع�رض فيه�ا بش�كل غير مباش�ر 
إل�ى المرجع اليعقوب�ي”، مضيفا أن”أهالي 
البصرة بدأوا بتداول القصيدة بشكل سريع، 
وهي تنتقد بش�كل واضح الجهات الرافضة 
للتطبير. وبّي�ن أن “المحتجين طالبوا بطرد 
الكربالئي، وعدم السماح له بإحياء مجالس 

حسينية في البصرة”. 
من جانب�ه، قال رئي�س اللجن�ة األمنية 
ف�ي مجل�س محافظ�ة البصرة عل�ي غانم 
المالك�ي، إنه تم احتواء الموضوع مع حزب 
الفضيلة اإلسالمي الذي يتخذ من اليعقوبي 
مرجعا له، وأنه”تحدث شخصيا مع الرادود 
الحس�يني باس�م الكربالئي الذي اخبره أن 
القصيدة تمثل رأيا ش�خصيا، وانه لم يقصد 

بها المرجع اليعقوبي”. 
ويعرف عن المرجع اليعقوبي وعدد آخر 
من مراجع الدين معارضتهم عالنية لتطبير 
ال�رأس ف�ي ذك�رى عاش�وراء، إال أن ه�ذه 
المواق�ف تالق�ى بجه�ات متش�ددة رافضة 

له�ذا التوج�ه. ومعل�وم أن ح�زب الفضيلة 
اإلسالمي يمتلك قاعدة عريضة في البصرة، 
وقد س�بق له أن ف�از بغالبية مقاعد مجلس 
المحافظ�ة في ال�دورة االنتخابي�ة األولى، 
التي كان قد رأس�ها محافظ المدينة األسبق 
محم�د مصبح الوائلي ال�ذي اغتيل قبل نحو 
من 7 أش�هر على أيدي مجهولة، لكنه خسر 
مرتبته ف�ي الدورة الثانية “الحالية” لصالح 

حزب الدعوة . 
وم�ع الخط�ى األول�ى الت�ي يخطوه�ا 
الس�ائرون لكربالء من البصرة مش�يا على 
األق�دام إلحي�اء أربعيني�ة اإلمام الحس�ين 
“عليه الس�الم” بدأت تظه�ر، وعلى ما يبدو 
الخط�وات األول�ى للتناف�س عل�ى مقاع�د 
المجال�س البلدي�ة والمحلي�ة، حيث تصبح 
المنافسة ش�ديدة في األيام القليلة المقبلة 
بي�ن الكت�ل الدينية خاص�ة والتي تس�تثمر 
المناسبة الشريفة لصالحها في وقت يتذمر 
المواط�ن البصري من الم�دة الماضية التي 
من�ح فيها صوت�ه للكثير من الذي�ن لم يجد 
معه�م ضالت�ه والذي�ن س�عوا لمصالحه�م 
الشخصية قبل سعيهم لمنفعته، حيث يعاني 
م�ن س�وء الخدم�ات ونقص ف�ي مفردات 
البطاقة التموينية، فضال عن تفشي البطالة 

وغيرها من المشكالت.

مواطنون يثنون: فتـوى اليعقويب من شأهنـا احلفاظ عىل بنية املجتمع واألرسة

          بغداد/ المستقبل العراقي

كشف مصدر في رئاسة الجمهورية أمس، عن المصادقة 
على عدد من أحكام اإلعدام ل�28 “إرهابياً”. وقال المصدر 
الذي طلب عدم اإلش�ارة إلى اس�مه في تصريح صحفي إن 
“رئاس�ة الجمهورية صادقت على عدد م�ن أحكام اإلعدام 
التي أصدرها القضاء ض�د 28 إرهابياً”. وأصدرت محكمة 
الجناي�ات المركزي�ة، األس�بوع الماضي، حكم�ا باإلعدام 
بحق ثالثة أش�خاص ينتمون إلى “دولة العراق اإلسالمية” 
جن�اح تنظي�م القاعدة ف�ي الع�راق. وأعلن�ت وزارة العدل 
الشهر الماضي، عن تنفيذها أحكام اإلعدام ضد 10 مدانين 
اكتس�بت أحكامه�م الدرج�ة القطعي�ة، وصادق�ت عليها 
رئاسة الجمهورية. وكانت المفوضية العليا لأمم المتحدة 
لحقوق اإلنس�ان قد دعت الس�لطات العراقي�ة مطلع العام 

إلى وقف تنفيذ أحكام اإلعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.

الرئاسة تصادق عىل أحكام
 إعدام 28 »إرهابيًا«

اعتقال مقاول رسق 800 مليون دينار  !!
            بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن عضو اللجنة التحقيقية بصفقة الس�الح 
الروس�ي عب�اس البيات�ي ان اللجن�ة ب�دأت تع�د 
المس�ودة االولى من التقرير الذي يخص الصفقة. 
وق�ال البياتي في تصريح صحفي امس ان “اللجنة 
تعمل بجد لتكش�ف عن كل م�ا تقع يدها عليه دون 
حذر او محاباة، اذ انها ستفاتح مجلس النواب بهذا 
التقري�ر”. واش�ار ال�ى ان “اللجنة اس�تضافت كل 
المعنيين بصفقة السالح وستوسع رقعة التحقيق 

اذا ما تم الكشف عن خيوط جديدة”. 
واض�اف ان “هن�اك وف�دا تفاوضي�ا ذهب من 
جدي�د الى روس�يا من اجل صفق�ة جديدة وجميع 
اس�مائه موج�ودة في مجل�س الن�واب”. وطالب 
اللجنة التحقيقي�ة بضرورة ان تعلن كافة تفاصيل 
ملف تحقيقه�ا الى الراي الع�ام العراقي الن هناك 
غايات سياس�ية وانتخابية يبحث عنها البعض من 

خالل االصرار على اثارة هذا الملف. 
وكان�ت الحكومة قد ابرمت ع�ددا من صفقات 
االسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خالل زيارة قام 
به�ا رئيس الوزراء نوري المالك�ي اليهما. وقررت 
الحكوم�ة اع�ادة التف�اوض مع موس�كو بش�أن 
صفقة االس�لحة التي الغيت اثر ش�بهات بالفساد، 
وارس�لت وفدا تفاوضياً جدي�داً مؤكدة مضيها في 

شراء االسلحة لحماية امن البالد وسيادتها.
وتس�عى الحكومة إلى تس�ليح الجيش العراقي 
بجمي�ع صنوفه، حيث تعاقدت م�ع عدد من الدول 
منه�ا  المتط�ورة  لأس�لحة  المصنع�ة  العالمي�ة 
الوالي�ات المتحدة األميركية لغرض تجهيز الجيش 
م�ن مدرعات ودبابات مط�ورة وطائرات مروحية 
وحربي�ة منها ال��F16 والت�ي أعلن مكت�ب القائد 
العام للقوات المس�لحة نوري المالكي في 13 أيار 
2012، أن العراق سيتسلم الدفع����ة األولى منها 

عام 2014.

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة أم�س ع�ن اعتقال 
مقاول س�رق 800 ملي�ون دينار م�ن خزينة 
الدول�ة، مش�يرًة إل�ى أنه�ا اس�تعادت المبلغ 
المسروق. وذكر بيان صادر عن هيئة النزاهة 
إن “الس�لطات المختص�ة قبضت على مقاول 
أكتش�ف مكتب تحقيق�ات هيئ�ة النزاهة في 
محافظ�ة ديال�ى أنه س�رق 800 مليون دينار 
م�ن خزين�ة الدول�ة”. وأض�اف أن “المته�م 
تس�لم من ديوان المحافظ�ة صكاً بمبلغ 194 
مليون دينار كدفعة لتنفيذ إنشاءات في مدينة 
بعقوب�ة، وق�ام بتحريف الرق�م ليصبح 994 
مليون دينار تسلمها من أحد المصارف هناك. 
وتاب�ع البي�ان أنه “أث�ر أبالغ أح�د المصارف 
ف�رع الهيئ�ة بالمحافظة ث�م التح�رك لجمع 
المعلومات وإبالغ القاضي المختص بحيثيات 

القضي�ة فأمر بالقب�ض عل�ى المتهم وحجز 
رصي�ده ف�ي المص�رف ومنعه من الس�فر”. 
وأوض�ح البي�ان أن “س�رعة التح�رك ودق�ة 
اإلجراءات المتخذة أتاحت القبض على المتهم 
ومنعه من التصرف بالمبلغ المختلس وأعادته 

إلى خزينة الدولة”.

أفتى بحرمة سير المرأة »الزائرة« من دون محرم ولمسافات طويلة

جلنة التحقيق بالصفقة الروسية تعّد تقريرها األويل
          بغداد/ المستقبل العراقي

الرئاس�ة اإليرانية  أعل�ن مكت�ب 
أمس عن أن الرئيس اإليراني محمود 
بزي�ارة  س�يقوم  نج�اد،  احم�دي 
إل�ى بغ�داد األس�بوع المقب�ل لبحث 
األوض�اع اإلقليمية مع المس�ؤولين 
ف�ي الحكوم�ة. ونقلت وكال�ة أنباء 

“مه�ر” اإليراني�ة عن مدي�ر الش�ؤون الدولية ف�ي مكتب 
الرئاس�ة اإليراني�ة محمد رض�ا فرقاني، أن “م�ن المقرر 
أن يق�وم الرئي�س احمدي نجاد بزيارة إلى بغداد األس�بوع 
المقبل للتباحث مع المس�ؤولين العراقيين بشأن األوضاع 
اإلقليمي�ة والدولي�ة”. واش�ار ال�ى أن “نجاد س�يبدأ اليوم 
االثني�ن بزيارة إلى تركيا تس�تغرق يوما واحدا للمش�اركة 
في إحياء مراسيم ذكرى الشاعر اإليراني “األديب والفقيه 
وأح�د أقط�اب الش�عر الفارس�ي ج�الل الدي�ن الرومي”، 
موضح�ا أن “ه�ذه المراس�يم س�تقام ف�ي مدين�ة قونية 
التركي�ة”. وأضاف أن “نجاد س�يجري خالل ه�ذه الزيارة 
محادث�ات مع رئيس الوزراء الترك�ي رجب طيب اردوغان 
ح�ول األوضاع اإلقليمية والدولية”، مضيفا انه “س�يلتقي 
الرئي�س الطاجيكي أمام علي رحمان الذي سيش�ارك أيضا 

في المراسيم”.

نجاد يف بغداد األسبوع املقبل

          بغداد/ المستقبل العراقي

شدد النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان على 
أن كتلته لن تسمح بتأخير إقرار الموازنة المالية لعام 2013 
ألس�باب سياسية، مطالبا بتمرير الموازنة قبل عطلة رأس 
الس�نة الميالدية لتمكين الحكومة االتحادية والمحافظات 

من تنفيذ المشاريع. 
وق�ال عبط�ان ف�ي تصري�ح صحف�ي أم�س ان “كتلة 
المواط�ن تعمل على االس�راع بتمرير الموازن�ة االتحادية 
لعام 2013 داخل مجلس النواب لتمكين الحكومة االتحادية 
والحكومات المحلية من صرفها لتنفيذ المش�اريع وتقديم 
الخدم�ات الضروري�ة للمواطني�ن”. وأكد “اننا لن نس�مح 
بتأخي�ر الموازنة الس�باب سياس�ية الن المواطن العراقي 
س�يكون المتض�رر الوحي�د م�ن تأخي�ر اق�رار الموازن�ة 

االتحادية”.

املواطن: لن نؤخر املوازنة ألسباب سياسية
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      المستقبل العراقي/ متابعة

تواص�ل أم�س ف�ي مص�ر ف�رز أصوات 
الناخبي�ن في المرحلة األولى من االس�تفتاء 
على مش�روع الدس�تور الجديد والتي جرت 
أم�س وش�ملت عش�ر محافظ�ات، وس�ط 
انقس�ام واس�تقطاب حادي�ن بي�ن مؤيدي 
المش�روع ورافضي�ه وإعالن كل ط�رف أنه 
الفائز في االستفتاء، برغم أن النتائج األولية 

تشير إلى تقدم نسبي للمصوتين ب�”نعم”.
مختل�ف  ف�ي  النتائ�ج  إع�الن  وتوال�ى 
مكاتب االقتراع في المحافظات العش�ر التي 
ش�ملتها المرحلة األولى أمس وهي القاهرة 
واإلسكندرية والش�رقية والغربية والدقهلية 
وأسيوط وس�وهاج وأسوان وش�مال سيناء 
وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 

26 مليون ناخب مسجل.
وأظه�رت معطي�ات أولي�ة نهائي�ة غير 
ومواق�ع  إع�الم  وس�ائل  أوردته�ا  رس�مية 
إلكترونية مصرية أن مش�روع الدستور حاز 
في ه�ذه المحافظات العش�ر عل�ى موافقة 
نسبة تتراوح بين 56 و59% في حين عارضته 
نس�بة تراوح�ت بي�ن 41 و44%. و تقدم�ت 
المعارض�ة خصوصا في محافظتي القاهرة 
والغربية ف�ي حين حقق�ت الموافقة أفضل 

نتائجها في محافظات الصعيد وسيناء.
وف�ي وق�ت س�ابق قال�ت وس�ائل إعالم 
قريبة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن 
جماعة اإلخوان المس�لمين إن “نعم” حازت 
على نحو 64% من األصوات مقابل نحو %36 

ل�”ال”.
ف�ي المقابل قالت جبه�ة اإلنقاذ الوطني 
المعارضة في بيان لها  إن “جميع مؤشرات 

النتائج التي رصدت في المحافظات العش�ر 
كانت انتصارا لش�عبنا بنس�بة تتجاوز %66 
ونؤك�د أن عملي�ات التزوير غير المس�بوقة 

استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا”.
لك�ن مصدرا ف�ي المعارض�ة رفض ذكر 
اس�مه صرح في وقت الح�ق لوكالة رويترز 

قائ�ال “أعتقد أنن�ا خس�رنا والتصويت بنعم 
للدس�تور بشكل قوي في اإلس�كندرية ثاني 
أكب�ر مدن مص�ر فاجأه�م ويبدو أن�ه قلب 

الميزان لصالح اإلسالميين”.
ومددت اللجنة االنتخابية فترة التصويت 
أربع ساعات بسبب اإلقبال الشديد رغم برودة 

الج�و، وخالل “الس�بت االنتخاب�ي الطويل” 
اتهمت المعارضة جماعة اإلخوان المسلمين 
بالسعي إلى “تزوير” نتائج االستفتاء. وتولى 
تأمين االستفتاء 130 ألف شرطي و120 ألف 
عس�كري، وأش�رف علي�ه 6376 قاضيا في 
6376 لجن�ة باإلضافة إل�ى 175 لجنة عامة 
تض�م كل منها م�ن ثالثة إلى أربع�ة قضاة. 
من جهة أخرى، واصل الناخبون المصريون 
بالخارج البالغ عدده�م 580 ألفا، التصويت 
ال�ذي ب�دؤوه األربع�اء الماض�ي. وكان م�ن 
المق�رر أن ينتهي التصوي�ت أمس األّول غير 
أن اللجنة االنتخابية قررت تمديده إلى مساء 
اليوم االثنين. وقال مصدر دبلوماسي إن عدد 
المصريين بالخ�ارج الذين أدل�وا باصواتهم 
حت�ى نهاي�ة ي�وم الجمع�ة بل�غ 122 الف�ا 
و820 ش�خصا.وتجري المرحل�ة الثانية من 
االس�تفتاء بالداخل الس�بت المقبل وتش�مل 
17 محافظ�ة تضم نح�و 25 ملي�ون ناخب 
مس�جل. وتعلن فور انته�اء المرحلة الثانية 

النتائج النهائية الرسمية لالستفتاء.
ويكمن رهان هذا االس�تفتاء أساس�ا في 
أنه سيؤدي إما إلى نهاية فترة انتقالية صعبة 
استمرت نحو عامين واالنتقال إلى انتخابات 
تشريعية في حال تصويت األغلبية ب�”نعم” 
لصالح الدس�تور، أو إلى بداية فترة انتقالية 
جديدة على أس�س مختلفة تنطلق بانتخاب 
لجنة تأسيس�ية جديدة لوضع دستور جديد 

إذا رجحت كفة “ال”.
اختب�ارا  أيض�اً  االقت�راع  ه�ذا  ويش�كل 
لش�عبية الرئي�س محمد مرس�ي أول رئيس 
منتخب لجمهورية مص�ر العربية ولجماعة 
اإلخ�وان المس�لمين الت�ي يأتي منه�ا ولكن 

أيضا لحضور قوى المعارضة بالشارع.

الجولة الثانية ستحدد مصر الجديدة

»نعم« اإلخوان تتفوق عىل »ال« العلامنيني يف التصويت عىل الدستور 

إثر نشر تركيا صواريخ باتريوت على حدودها مع سوريا

القوات املسلحة اإليرانية: 
الغرب خيطط لـ "حرب عاملية"

  المستقبل العراقي/ وكاالت
ق�ال رئيس هيئة أركان القوات المس�لحة اإليرانية الجنرال حس�ن فيروز أبادي إن 

الغرب يخطط ل�”حرب عالمية” عبر نشر صواريخ باتريوت في تركيا قريبا.
وأض�اف الجنرال أبادي أن “نصب صواريخ باتريوت على الحدود التركية الس�ورية 
يعد أمراً خطيراً جداً على اإلنس�انية وحتى على مستقبل أوروبا”.واعتبر الجنرال أبادي 

في تصريح�ات لوكالة األنب�اء الطالبية 
أن كل بطارية م�ن بطاريات الصواريخ 
التي ستنش�ر ف�ي تركيا تمث�ل “نقطة 
س�وداء عل�ى الخريط�ة إلث�ارة ح�رب 
عالمية”.ودع�ا  “الحكم�اء والنخب في 
أوروب�ا والواليات المتح�دة وتركيا” إلى 
اإلسراع في إزالة تلك البطاريات, محذرا 
من أن نش�رها في تركيا قد يش�عل نارا 
لن يتمك�ن أحد من إخماده�ا، على حد 
تعبي�ره. وكان الجنرال أب�ادي اتهم في 
آب الماض�ي تركي�ا ودوال أخ�رى جارة 
بتشجيع ما س�ماها األهداف العدوانية 
“للش�يطان األكب�ر”, ف�ي إش�ارة إل�ى 

الوالي�ات المتحدة.وقبل عام, حذر فيروز 
أب�ادي من أن بالده قد تس�تهدف الدرع الصاروخية األطلس�ية ف�ي تركيا, وهو ما دفع 
وزير الخارجية علي أكبر صالحي إلى مطالبته بالكف عن التصريحات غير المسؤولة. 
وبناء على طلب من أنقرة, من المقرر أن تنش�ر دول في حلف ش�مال األطلسي )ناتو( 
-بينه�ا الواليات المتحدة وألمانيا- الش�هر القادم بطاري�ات صواريخ باتريوت ومئات 
الجن�ود داخل تركيا على مقربة من الحدود مع س�وريا.وقالت تركيا إن تلك الصواريخ 
سُتنش�ر بعمق عش�رة كيلومترات تقريبا داخل أراضيها, وأبلغ رئي�س الوزراء التركي 
طيب رجب أردوغان مؤخرا الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن تلك الصواريخ ال تشكل 
تهدي�دا ألي كان.واله�دف المعلن لتركيا من نش�ر صواريخ باتري�وت هو صّد هجمات 
صاروخية محتملة من سوريا. وأثار القرار انتقادات من حلفاء نظام الرئيس السوري 

بشار األسد وفي مقدمتهم إيران.

حسب وكاالت أنباء أميركية

أوباما خيتار كريي وزيرًا 
للخارجية خلفا لكلينتون

المستقبل العراقي/وكاالت
أعلنت شبكتا “سي ان ان” و”ايه بي سي” االميركيتان ان الرئيس باراك اوباما اختار 
الس�ناتور جون كي�ري لتولي وزارة الخارجي�ة خلفا لهيالري كلينتون. وقالت “س�ي ان 
ان” إن مصدر معلوماتها هو مسؤول “ديموقراطي تحدث مع 
كيري”، في حين قالت “ايه بي س�ي” ان معلومتها مستقاة 
من “مصادر” لم تحددها. ورفض البيت االبيض تأكيد هذه 
المعلومة. وكيري الذي خاض الس�باق الرئاس�ي في 2004 
مرش�حاً عن الح�زب الديموقراطي وهزم ام�ام جورج بوش، 
م�ن ابطال حرب فيتنام قبل ان يتحول الى ناش�ط ضد الحرب. 
وهو يمثل ماساتشوس�يتس )شمال ش�رق( في مجلس الشيوخ 
منذ 1985. وقد بلغ التاس�عة والس�تين من العم�ر. ويرأس كيري 
من�ذ اربع س�نوات لجنة الش�ؤون الخارجية في مجلس الش�يوخ، 
الت�ي تتمتع بنفوذ كبي�ر، خلفاً لنائب الرئي�س الحالي جو بايدن.وهو 
يتمت�ع بتأيي�د العديد م�ن الجمهوريين الذي�ن يعتبرونه المرش�ح المثالي 
لهذا المنصب وهو ما يرددونه منذ اس�ابيع. واصبح كيري المرش�ح االبرز لتولي 
وزارة الخارجي�ة اثر اعالن الس�فيرة االميركية في االمم المتحدة س�وزان رايس س�حب 
ترش�يحها لهذا المنصب بس�بب الحمالت الشعواء التي ش�نها ضدها الجمهوريون على 
خلفية تصريحات ادلت بها بش�أن الهجوم على القنصلي�ة االميركية في بنغازي في 11 
ايلول الماضي.وكانت رايس اكدت في 16 ايلول لقنوات تلفزيونية ان هذا الهجوم لم يكن 
“اعت�داء ارهابيا بالض�رورة” بل نجم عن “تظاهرة عفوي�ة ادت الى اعمال عنف”. ومنذ 
ذل�ك الحين اعترفت االدارة بانه هجوم تم التخطيط له. ويتهم البرلمانيون رايس والبيت 
االبي�ض بانهما س�عيا عمدا الى خداع االميركيين حول الطاب�ع االرهابي للهجوم حتى ال 
يضر بحصيلة اداء اوباما قبل اس�ابيع من االنتخابات الرئاس�ية التي جرت في السادس 
من تشرين الثاني وفاز فيها. وبين هؤالء المسؤولين عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين 
وليندس�ي غراهام اللذان يتمتعان بنفوذ كبير وقادران على عرقلة تعيين رايس.وتخضع 
التعيينات في المناصب الحكومية االميركية لموافقة مجلس الشيوخ حيث يتمتع حلفاء 
اوباما باغلبية بسيطة لكن ليس باالغلبية الموصوفة الالزمة لعرقلة اي قرار للمعارضة. 
لذلك يعتبر كيري بخبرته الطويلة في الكونغرس، مرش�حا يحقق توافقا اكبر من رايس، 

لتولي حقيبة الخارجية خلفا لكلينتون.

      المستقبل العراقي/وكاالت
كش�فت دراس�ة إحصائية لمعهد 
اقتص�ادي ألمان�ي ع�ن تس�بب أزمة 
المتفاقم�ة بدول  الس�يادية  الدي�ون 
أع�داد  زي�ادة  ف�ي  الي�ورو  منطق�ة 
المهاجري�ن القادمي�ن إل�ى ألماني�ا 
لمستويات قياس�ية لم تشهدها هذه 
االقتص�اد  لقاط�رة  القائ�دة  الدول�ة 
األورب�ي من�ذ عش�رين عاما.وذكرت 
الدراس�ة الص�ادرة ع�ن معه�د كي�ل 
ألماني�ا  أن  االقتصادي�ة  للبح�وث 
ستش�هد حت�ى ع�ام 2017 وص�ول 
2.2 ملي�ون مهاج�ر أكثرهم من دول 
جنوب أوروبا التي تعصف بها األزمة.

وأوضحت أن األزم�ة المتفاقمة بدول 
منطق�ة العمل�ة األوروبي�ة الموحدة 
كاليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال 
قللت االهتمام بالهجرة المتجهة لهذه 
الدول، وزادت بشكل غير مسبوق في 
أع�داد المهاجرين القادمين من هناك 
وم�ن دول أخرى بالعال�م إلى ألمانيا.

وتوقعت الدراس�ة اإلحصائية تسجيل 
أع�داد المهاجري�ن أللمانيا مس�توى 
قياسيا عام 2014 بوصولهم إلى 506 

آالف مهاج�ر. وقالت إن ه�ذا المعدل 
المرتف�ع يقارب مع�دل عامي 1990 
و1991 عندم�ا وصل عدد المهاجرين 

إلى ما بين 600 ألف و700 ألف.
أع�داد  ارتف�اع  أن  إل�ى  ولفت�ت 
المهاجري�ن في العامي�ن المذكورين 
بمق�دار 8% لن يك�ون قاب�ال للتكرار 
في الس�نوات القادمة نتيجة التراجع 

الحاد الحالي في النمو الديمغرافي.

وذكرت الدراس�ة أن وصول أعداد 
المهاجري�ن الذين وفدوا إل�ى ألمانيا 
ف�ي النص�ف األول من الع�ام الحالي 
إلى 390 ألف ش�خص، عك�س زيادة 
في هذه األعداد مقدارها 35% مقارنة 
بأعداد المهاجرين خالل المدة نفسها 
م�ن ع�ام 2011.وقالت الدراس�ة إن 
العوامل االقتصادية تمثل أهم الدوافع 
وراء ارتفاع مستويات الهجرة أللمانيا 

التي يرحب اقتصادها بالوافدين الجدد 
باعتباره�م ق�وة عامل�ة هام�ة تلبي 
حاجته المتعطش�ة لمزيد من األيدي 
العامل�ة. وأوضح�ت أن أه�م العوامل 
المعززة لجاذبي�ة ألمانيا للمهاجرين 
هو التدني الكبير في معدالت البطالة 
فيه�ا مقارنة ب�دول أوروبي�ة أخرى 
غارق�ة في مس�تنقع األزم�ة المالية 
المتفاقم�ة. وأش�ارت إل�ى أن أع�داد 

العاطلين الش�هر الماضي وصلت في 
ألماني�ا إل�ى 6.5% مقارن�ة بأكثر من 
25% ف�ي إس�بانيا. وعل�ى صعيد ذي 
صلة كش�ف التقرير الس�نوي لمعهد 
غوته الثقاف�ي األلمان�ي أن مواصلة 
االقتصاد األلماني نموه المطرد وعدم 
تأث�ره باألزم�ة المالي�ة المس�تفحلة 
في دول جن�وب أوروبا، زاد من إقبال 
مواطن�ي هذه الدول عل�ى تعلم اللغة 
األلمانية كوسيلة مساعدة في الولوج 

إلى سوق العمل األلماني.
 وذك�ر تقري�ر المعه�د -الذي يعد 
بالثقاف�ة  للتعري�ف  مؤسس�ة  أه�م 
األلمانية ونشرها في العالم- أن أعداد 
الملتحقي�ن به لتعلم اللغ�ة األلمانية 
بين عامي 2010 و2011 ارتفعت في 
البرتغ�ال بنس�بة 22% وفي إس�بانيا 
بنس�بة 37%.كم�ا أوض�ح أن أطب�اء 
ومحامي�ن  ومهندس�ين  وممرضي�ن 
وبرتغاليي�ن  إس�بانيين  وقانونيي�ن 
س�جلوا أنفس�هم في دوراته اللغوية 
المتخصصة ف�ي مجاالتهم، ليتمكنوا 
بع�د ذل�ك م�ن العم�ل ف�ي الس�وق 

األلمانية.

ة الثالثة عدت المرَّ

أنبوب غاز باليمن 
ض لتفجري..  يتعرَّ
والفاعل جمهول

    المستقبل العراقي/وكاالت
اعلنت ش�ركة اليمن للغاز الطبيعي المس�ال 
ومص�در امن�ي أم�س األح�د ان هجوم�ا جدي�دا 
اس�تهدف خالل الليل االنبوب االس�تراتيجي الذي 
يوص�ل الغ�از ال�ى ميناء بلح�اف على الس�احل 
الجنوبي. وذكرت الشركة في بيان مقتضب على 
موقعه�ا انه�ا “تؤكد تع�رض انبوب الغ�از الذي 
يبلغ قطره 38 انش�ا ويرب�ط المنطقة 18 بميناء 
بلح�اف على خلي�ج عدن”.وبحس�ب البيان، فان 
التخري�ب وق�ع بعيد منتص�ف ليل الس�بت االحد 
عل�ى مس�افة 173 كيلومترا ش�مال بلحاف. من 
جانب�ه، ذك�ر مصدر امن�ي لوكال�ة فرانس برس 
انه “تم تفجير انب�وب الغاز في منطقة الظاهرة 
ببلدة جردان غرب الواقعة في محافظة ش�بوة”. 
وبحس�ب المصدر، فان التفجير تم عبر زرع لغم 
ارضي زرع في اس�فل االنبوب. وذكر المصدر ان 
التفجي�ر اس�فر عن توقف االم�داد، االمر الذي لم 
تؤكد الشركة في بيانها. وكانت هجمات مشابهة 
اس�تهدفت االنبوب ذاته نهاية تشرين االول وفي 
25 ايلول وفي 21 اب. كما تعرضت انابيب للنفط 
لعمليات تخريب. وتملك مجموعة توتال الفرنسية 
40 بالمئة من مش�روع الغاز المس�ال في اليمن. 
وتضاعفت خالل االش�هر االخيرة الهجمات التي 
تس�تهدف المنش�آت النفطية والغازية في اليمن 
نتيجة عدم االستقرار الذي نجم عن االحتجاجات 
ض�د الرئيس الس�ابق علي عبدالل�ه صالح. وقال 
وزي�ر النف�ط والمعادن هش�ام ش�رف عب�د الله 
يمني ف�ي تموز ان عمليات تخريب انابيب النفط 
المتك�ررة خ�الل فت�رة االحتجاج�ات فوتت على 
اليمن اكثر من اربعة مليارات دوالر. واليمن ينتج 
كمي�ة صغي�رة م�ن النفط تص�ل الى نح�و 300 
ال�ف برميل في اليوم ويذهب القس�م االكبر منها 
للتصدير، فيما يعد مش�روع الغاز المس�ال اكبر 

استثمار اقتصادي في اليمن.

بعد أيام على نجاحها بإطالق صاروخ

بيونغ يانغ تستذكر زعيمها الراحل بمشاركة مئات  اآلالف 

توقعات بصعود المحافظين

اليابانيون ينتخبون جملس نواب جديد

   المستقبل العراقي/وكاالت
ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، 
أم�س االحد، في بيون�غ يانغ احتفاال رس�ميا في 
ذكرى وف�اة والده رجل البالد القوي الس�ابق كيم 

جونغ ايل الذي توفي قبل عام تماما.
وجرت المراسم التي تأتي بعد ايام على اطالق 
كوريا الشمالية صاروخا بحضور آالف المسؤولين 
والشخصيات في النظام. وقد نظمت بعد احتفاالت 
هائل�ة ش�ارك فيها مئ�ات اآلالف من االش�خاص 
الجمعة في بيونغ يانغ.وقاد كيم جونغ ايل كوريا 
الش�مالية بقبضة من حديد من 1994 حتى وفاته 
ف�ي 17 كانون االول 2011. وقد تولى القيادة ابنه 

االصغر كيم جونغ اون خلفا له.وتحكم اسرة كيم 
كوريا الش�مالية منذ ان اسس�ها ف�ي 1948 كيم 
ايل س�ونغ ج�د كيم جون�غ اون. وهي توصف في 
بعض االحيان بانها االس�رة الحاكم�ة او الملكية 
الش�يوعية الوحي�دة في التاريخ.واحاط عش�رات 
م�ن كب�ار المس�ؤولين ف�ي الحكوم�ة والجي�ش 
والحزب بكيم جونغ اون الذي وقف ببزته السوداء 
امام عل�م احمر عم�الق وصورة لكي�م جونغ ايل 
مبتسما.وقال رئيس الدولة الفخري كيم يونغ نام 
في االحتفال الذي بث�ه التلفزيون ان “قلب الزعيم 
العظي�م توق�ف ع�ن الخفقان لك�ن الرفي�ق كيم 
جون�غ ايل يعيش بيننا الى االبد )...( للس�هر على 

المس�تقبل المشرق لشعبنا”.واضاف ان “االطالق 
الناجح لقمرنا الصناعي كوانغميونغس�ونغ2 هو 
ايضا انتصار جديد لجيشنا ولشعبنا بفضل متابعة 
تعاليم قائدنا العظيم بدقة”.وتؤكد بيونغ يانغ ان 
صواريخ بعي�دة المدى هي صواريخ الطالق اقمار 
صناعي�ة غايتها مدنية.وتعتب�ر الواليات المتحدة 
وحلفاؤه�ا ان عملي�ات اط�الق الصواري�خ ه�ذه 
ليس�ت س�وى اختيارات لصاروخ بالس�تي بينما 
تمنع ق�رارات اصدرتها االمم المتح�دة في 2006 
و2009 بيون�غ يانغ من القيام باي نش�اط نووي 

او بالستي.

   المستقبل العراقي/وكاالت
فتحت مراك�ز االقت�راع أبوابها أمس األحد أم�ام الناخبين 
اليابانيين لإلدالء بأصواته�م وانتخاب مجلس نواب جديد، في 
انتخابات تشريعية مبكرة يتوقع أن يعود فيها محافظو الحزب 
الليبرالي الديمقراطي إلى الس�لطة بعد ثالث س�نوات قضوها 
في معارضة حكومة يسار الوسط.ودعي أكثر من 100 مليون 
يابان�ي النتخاب نوابهم البالغ عددهم 480، وس�يختار النواب 
بدورهم رئي�س وزراء جديدا للبالد الت�ي يعاني اقتصادها من 
االنكماش.وأفاد مسؤولون عن تنظيم االنتخابات بأن عمليات 
الفرز س�تبدأ فور إغ�الق الصناديق، في حي�ن يتوقع أن تعلن 
كبريات القنوات التلفزيونية نتائج اس�تطالعات آراء الناخبين 
ل�دى الخروج م�ن مراك�ز االقتراع.وبيَّنت اس�تطالعات الرأي 
تق�دم الح�زب الليبرالي الديمقراط�ي المع�ارض، كما تتوقع 
االس�تطالعات هزيمة س�احقة للحزب الديمقراط�ي الياباني 
الذي ينتمي إلي�ه رئيس الوزراء الحالي يوش�يهيكو نودا.ومن 
جهت�ه، تعهد زعي�م الحزب الليبرالي الديمقراطي ش�ينزو آبي 
بإعادة ما أس�ماها بالدبلوماس�ية الضعيفة لمسار أكثر قوة، 
وذلك في ضوء توتر العالقات مع الصين بس�بب الخالف بشأن 
مجموع�ة من الجزر غير المأهولة الت�ي تتنازع عليها كل من 

طوكي�و وبكين وتايبي�ه. ويأت�ي صعود نج�م الليبرالي 
الديمقراطي بعدما أث�ار أداء الديمقراطي الياباني 

اس�تياء ش�عبيا بع�د ثالثة أع�وام م�ن توليه 
التش�ريعية  االنتخاب�ات  أن  الس�لطة.يذكر 
الحالية هي األولى منذ وقوع كارثة محطة 
فوكوش�يما دايتش�ي النووية الت�ي كانت 
م�ن أكبر تحدي�ات ن�ودا، وخصوصا فيما 
يتعل�ق بجهود إع�ادة اإلعمار ف�ي أعقاب 
الزلزااللذي ضرب الياب�ان يوم 11 آذار وما 
نجم عنه من موجات مد عاتية )تسونامي( 
تسببت في خسائر مادية وبشرية جسيمة 
بمناط�ق ش�مال ش�رقي البالد.كم�ا واجه 
رئي�س ال�وزراء مطال�ب بوض�ع سياس�ة 
جديدة للطاقة وإيجاد أموال لتمويل تكاليف 
الرعاي�ة االجتماعية لمجتمع يتزايد فيه عدد 
كبار الس�ن، مع الح�د من الدي�ن العام الذي 
يزي�د حجمه مرتين عل�ى االقتصاد الذي يبلغ 
حجمه خمسة تريليونات، فضال عن مصاعب 

االنقسام في مجلس النواب وحزبه الحاكم.

دراسة: املانيا مالذ األوربيني اآلمن لالقتصاد

ً
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   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د امي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين 
المرش�دي تطلع العراق وس�عيه الى 
ترسيخ أس�س التعاون وبناء عالقات 
التع�اون  منت�دى  دول  م�ع  متين�ة 
االقليمي بما يعزز االنفتاح االقتصادي 
وتب�ادل الخب�رات والتج�ارب. ونق�ل 
بي�ان صحف�ي ألمان�ة بغ�داد تلق�ت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه 
أمس عن المرشدي قوله، في كلمة له 
القاها في مؤتمر قمة البسفور الثالثة 
للتع�اون االقليم�ي الت�ي تحتضنه�ا 
مدين�ة اس�طنبول، أن “انعق�اد هذه 
المش�اركة  وبه�ذه  المهم�ة  القم�ة 
الواسعة سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون 
االقليم�ي البن�اء بي�ن ال�دول والمدن 
المنضوي�ة تحت خيمة هذه المنظمة 
الس�يما ونح�ن عل�ى عتب�ة مرحل�ة 
جديدة من انفتاح االسواق االقتصادية  
العادة بناء العالم من جديد على نحِو 
أفضل”. وش�ارك الى جانب المرشدي 
في المؤتم�ر المقام م�ن قبل منتدى 
التع�اون االقليم�ي ومنظم�ة الم�دن 
المتح�دة والحكوم�ات المحلية مدير 
عام دائرة العالقات واالعالم في امانة 
بغداد حكيم عبد الزهرة ورئيس هيئة 
خدمات بغ�داد محم�د جاب�ر العطا. 
واضاف المرش�دي ان “العراق يتطلع 
دوما الى تطوير آفاِق مثمرة مع الدول 
والم�دن والمنظمات الصديقة س�واء 
ف�ي ه�ذه المنظم�ة أو م�ن خارجها 
لغرض االفادة من التجارب والخبرات 
عل�ى  إيجابي�ا  لينعك�س  وتبادله�ا 
التنمي�ة والبن�اء واالرتقاء بمس�توى 
مدنن�ا”. وبي�ن المرش�دي إن “هدف 
هذه القمة يمثل عمالً نبيالً يسعى الى 
جمع شمل القادة وديمومة تواصلهم 
فضال عن بحث الش�ؤون االقتصادية 
ومناقش�ة  الراهن�ة  واالجتماعي�ة 

الفرص المتاحة أمامنا جميعا اليجاد 
خريطة طريق لرس�م سياسة شراكة 
طويل�ة االم�د، م�ن بينه�ا مش�اريع 
لالس�تثمارات الصناعي�ة والتنموي�ة 
لتحقيق تقدم مس�تمر ومتصاعد في 
بلداننا ومدننا المختلفة”. واش�ار الى 
ان “الفرصة متاح�ة أمامي االن لكي 
أوضح بعض مالم�ح الصورة الحالية 
لعاصمتن�ا بغداد التي ش�هدت مؤخرا 
نمواً ملحوظاً في ش�تى المس�تويات 
االقتصادي�ة والحضاري�ة والخدمي�ة 
لتعويض ما فاتها من سنوات االهمال 
واالضط�راب االمني ال�ذي عصف بها 
وكانت له انعكاسات سلبية واضحة”. 
وه�ي  بغ�داد،  “أمان�ة  ان  واوض�ح 
الجهة الخدمية الرس�مية المس�ؤولة 
ع�ن تطوي�ر وتقدي�م الخدم�ات الى 
العاصمة بغداد، تنهض بمس�ؤوليات 
ه�ذه  بمس�توى  لالرتق�اء  جس�يمة 

المدينة العريقة ذات التاريخ المتأصل 
ف�ي مس�يرة الحض�ارة االنس�انية”.

عل�ى الصعيد خدم�ي، الحققت امانة 
بغداد نس�ب انجاز متقدمة في تنفيذ 
اعمال توس�يع مش�روع ماء الرشيد 
بكلفة 68 مليار دين�ار لزيادة طاقته 
االنتاجي�ة الى 90 الف متر مكعب في 
الي�وم. وذكر بيان األمان�ة ان “العمل 
ف�ي المش�روع تضمن إلغ�اء محطة 
الس�حب من النهر –الحالية- وإنشاء 
محطة خ�ام أبي نؤاس بس�بب كدرة 
مياه نهر دجلة أمام المأخذ في موقع 
محط�ة  لوج�ود  الحال�ي  المش�روع 
كهرباء ومصانع قرب المش�روع مع 
م�د أنابيب ناقل�ة للماء الخ�ام بقطر 
900 مل�م من محطة خ�ام أبي نؤاس 
ال�ى موق�ع المش�روع”. واضافت ان 
“توس�يع مش�روع ماء الرشيد يرمي 
ال�ى زي�ادة طاق�ة المش�روع القديم 

م�ن 68 أل�ف مت�ر مكعب ف�ي اليوم 
ال�ى 90 ال�ف مت�ر مكعب ف�ي اليوم 
من خ�الل اضافة خ�ط انتاجي جديد 
بطاق�ة 22 الف مت�ر مكعب في اليوم 
لس�د احتياجات منطق�ة الزعفرانية 
وبعض المناطق المج�اورة من الماء 
الصافي وتحس�ين نوعيته بما يتالءم 
م�ع المح�ددات الموضوع�ة من قبل 
منظم�ة الصحة العالمية”. واش�ارت 
ش�ملت  االخ�رى  “االعم�ال  ان  ال�ى 
إلغ�اء الخ�زان القديم وإنش�اء خزان 
الترس�يب  أح�واض  جدي�د وتطوي�ر 
والمرشحات القديمة وإنشاء أحواض 
ترسيب ومرش�حات جديدة للتوسيع 
جدي�دة  كيميائي�ة  محط�ة  وانش�اء 
للكلور والشب الى جانب محطة توليد 
الكهرباء وتش�ييد ابني�ة ادارة جديدة 
ومختب�ر لفحوص�ات الم�اء وإب�دال 
والميكانيكي�ة  الكهربائي�ة  األجه�زة 

والمع�دات للخ�ط القديم”.إل�ى ذلك، 
نف�ذت أمان�ة بغ�داد حمل�ة خدمي�ة 
واس�عة ضمن قاط�ع بلديت�ي مركز 
لالرتق�اء  واالعظمي�ة  الرصاف�ة 
بالمس�توى الخدمي للعاصمة بغداد. 
وذكرت مديرية العالقات واإلعالم في 
األمان�ة ان دائرة بلدية مركز الرصافة 
نف�ذت حمل�ة تنظيف ورف�ع نفايات 
من االزقة الداخلية للمحالت السكنية  
م�ع   ”507-506-505-503-501“
تنظيف المنطقة الواقعة تحت جس�ر 
محمد القاس�م للمرور الس�ريع بدءاً 
م�ن منطق�ة النهض�ة حتى س�احة 
قرطبة، اذ تم رفع االنقاض والنفايات 
والسكراب مع تنظيف نفق الرصافي 
ضم�ن محل�ة 112 ش�ارع الرش�يد. 
واش�ارت الى ان الدائ�رة قامت برفع 
2450 كتل�ة كونكريتي�ة ع�ن طريق 
قناة الجيش ضمن المحالت السكنية 
ونقله�ا   ”510-508-507-505“
ال�ى منطقة الراش�دية خ�ارج حدود 
العاصم�ة. واضاف�ت ان دائ�رة بلدية 
االعظمية نفذت حملة زراعية لتوسيع 
المس�احات الخض�ر تضمن�ت زراعة 
المقاطع الزراعية في شارع التفاحة 
منطقة 600 وش�ارع 48 الفاصل بين 
محلت�ي 324و326 ومقاطع ش�ارع 
ابي طالب وش�ارع المغ�رب والجزرة 
الوسطية المقابلة لنقابة الصحافيين 
والجزرة الوس�طية المقابلة للسفارة 
التركي�ة وزراعتها بمختل�ف النباتات 
الموس�مية والدائمة الخضرة. وبينت 
ان قس�م النظافة نظم حملة واس�عة 
منطق�ة  ف�ي  الخدم�ات  لمضاعف�ة 
راغبة خات�ون ش�ملت تنظيف ورفع 
المخلفات للش�ارع الممتد من ساحة 
اح�د الى ش�ارع عمر بن عب�د العزيز 
و314   318 محل�ة  بي�ن  والفاص�ل 
ال�ى جان�ب تنظيف وفتح مش�بكات 
تصريف مياه االمطار ضمن القاطع.

   بغداد / المستقبل العراقي

أبرم�ت جامع�ة بغ�داد مذك�رة 
تفاهم م�ع جامعة Hoseo الكورية 
الجنوبية للتب�ادل العلمي والثقافي 
بي�ن الجانبي�ن. وذكر بي�ان لوزارة 
العراقي”  التعليم تلقت “المستقبل 
نسخة منه امس ان “االتفاقية التي 

وقع�ت ف�ي مدينة آس�يان الكورية 
المش�ترك  التعاون  تضمنت تطوير 
واقام�ة  البحثي�ة  المج�االت  ف�ي 
ندوات وورش عمل مشتركة بشكل 
العلمي�ة  المص�ادر  وتب�ادل  دوري 
والبحثي�ة، فضال ع�ن وضع برامج 
اكاديمية مش�تركة مكثفة وتدريب 

االساتذة”. 

ونق�ل البي�ان عن رئيس قس�م 
الهندسة المدنية في كلية الهندسة 
نزار العكيلي قول�ه إن “الوفد بحث 
مع الجانب الكوري امكانية توسيع 
اف�اق التعاون م�ن خ�الل التفعيل 
وتدري�ب  التوأم�ة  لبرام�ج  الج�اد 
الجامعات  الطلبة والتدريسيين في 

الكورية”.

حققت نسب إنجاز متقدمة في توسيع مشروع ماء الرشيد

أمانة بغداد تؤكد التطلع لبناء عالقات متينة مع دول منتدى التعاون االقليمي
القضاء يستحدث استعالمات إلكرتونية 

يف حماكم الكرخ
             بغداد / المستقبل العراقي

أطلق مجلس القضاء االعلى مش�روعاً جديداً 
في رئاس�ة اس�تئناف الكرخ تمثل باس�تحداث 
واخ�رى  س�باعية  الكتروني�ة  اس�تعالمات 
متخصص�ة بالقضاي�ا الش�رعية. وق�ال بيان 
للسلطة القضائية تلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة منه أمس إن هذه االس�تعالمات تعمل 
على انظمة متط�ورة ذات فوائد عديدة وتعمل 
بش�كل مجتمع وتوفر للمواط�ن خدمة عالية 

المستوى تنقذه من ضياع بين اورقة الدوائر 
والمحاك�م محتمل الحص�ول نتيجه جهله 
بطبيع�ة المراجع�ات والجه�ات التي من 
المفت�رض ان يقصدها. واضاف البيان ان 

االس�تعالمات االلكترونية تتكون من سبعة 
مداخل وجهاز تعتليه شاش�ة تؤش�ر الى س�بعة محاكم موجودة في االستئناف 
“اح�داث بغ�داد، جنح الكرخ، ب�داءة الكرخ، ب�داءة الكاظمية، الهيئ�ة التمييزية 
واالس�تئنافية، محكم�ة التحقي�ق، رئاس�ة الجنايات ف�ي الك�رخ”، موضحا إن 
المراج�ع يضغط عل�ى احدى تلك الخي�ارات لتخرج من اس�فل الجهاز قصاصة 
ورق يس�حبها ويسلمها الى الموظف المتخصص الجالس على احد تلك المداخل 
بحس�ب الجهة التي يقصدها وم�ن ثم يتوجه الى الم�كان المخصص لالنتظار. 
وتابع “ما هي اال دقائق حتى يس�مع اسمه ورقم القصاصة التي يحملها ظاهرا 
في شاش�ات الكترونية منتشرة على جدران القاعة الرئيسة ليعلمه اما بالتوجه 
ال�ى المكان الذي يقصده او اكمال مراجعته بصورة مباش�رة في االس�تعالمات 
ب�دون ب�ذل اي جهد”. وأش�ار البي�ان الى ان المش�روع من ش�أنه القضاء على 
مش�اكل طوابير المراجعين، وعلى الرغم من حداثة المشروع والذي بدأ العمل به 
منذ نحو اسبوعين، لكن نائب رئيس االستئناف ذكر ان االستعالمات االلكترونية 
الق�ت بظاللها ايجابيا عل�ى حجم مراجعات المواطنين الذي�ن كثيرا ما يجهلون 
الي�ات التعامل م�ع الدوائر التابع�ة للمحاكم. وبين “تم اس�تحداث قاعة خاصة 
بالمحاكم الش�رعية في الجانب االخر لرئاسة استئناف الكرخ يتم فيها استقبال 
المواط�ن واكم�ال معاملته بصورة مباش�رة من مجموع�ة موظفين موجودين 
داخ�ل غرفة عمليات تتواصل مع المحكمة في الداخل”. وأكد على ان االمكانيات 
المادية وفرت بالش�كل الكامل من خالل وضع اجهزة الحاس�وب التي تستوعب 
ك�م المراجعي�ن، لك�ن هناك حاج�ة الى مزيد م�ن الموظفين في االس�تعالمات 
االلكترونية او الشرعية والعمل جاٍر على ادخال البعض في دورات تدريبة لتالفي 

النقص الحاصل.

الكهرباء تتعاقد مع متسيوبييش لتجهيز 
حموالت قدرة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء عن توقيعه�ا عقدا مع احدى الش�ركات اليابانية 
لتجهيزه�ا بمح�والت قدرة لخط�وط نقل الطاق�ة بكلفة 38 ملي�ون دوالر، 
مؤكدة أن هذه المحوالت ستس�هم في نقل الطاقات التوليدية الجديدة. وقال 
المتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة مصعب المدرس في بي�ان صحفي تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس إن “وزارة الكهرباء وقعت عقدا مع 
ش�ركة متسيوبيش�ي اليابانية لتوريد محوالت جهد 400 كي في سعة 250 
ميكا واط لمديريات نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوس�طى والفرات 
األوس�ط واألعلى والمنطقة الشمالية”. وأضاف المدرس ان “مبلغ العقد بلغ 
38 ملي�ون دوالر وبمدة تجهيز قدرها 18 ش�هرا من تاري�خ فتح االعتماد”، 
مشيرا الى ان “هذه المحوالت ستسهم في استيعاب ونقل الطاقات التوليدية 

الجديدة التي ستدخل الخدمة قريبا الى شبكات التوزيع”.

جامعة بغداد تربم مذكرة تفاهم مع جامعة كورية

أمانة بغداد
إعالن رقم ) 158/م/2012 ( 

تعل�ن أمانة بغداد عن اجراء مناقصة “ تجهيز وتمديد أنابيب الدكتايل للماء الصافي 
لتجدي�د ش�بكة المحل�ة )627( ضم�ن بلدي�ة المنصور “ ضم�ن تخصيص�ات الخطة 
االس�تثمارية لعام 2012 مشروع تجديد شبكات الماء الصافي لألحياء السكنية،  فعلى 
الراغبين باالشتراك في المناقصة من الشركات والمقاولين من ذوي الخبرة واالختصاص 
مراجع�ة مقر ديوان أمان�ة بغداد / الطابق األول / قس�م العقود العام�ة والكائن قرب 
ساحة الخالني لغرض الحصول على وثائق المناقصة وتقديم العطاءات لقاء مبلغ قدره 
) 100000( مائة ألف دينار غير قابلة للرد إال في حالة إلغاء المناقصة، وتقدم العطاءات 
داخل ظرف مغلق ومختوم مس�جل عليه )اسم ورقم المناقصة، عنوان  الشركة الكامل 
والبري�د االلكترون�ي لها مع تثبيت ع�دد اوراق العطاء والتوقيع عليه�ا كافة ( متضمنا  

العرض الفني والتجاري على أن تقدم المستمسكات اآلتية ضمن أوراق العطاء :
1. هوية تصنيف المقاولين الدرجة الخامسة / إنشائية نافذة ومجددة  وهوية اتحاد 

المقاولين نافذة وقت تقديم العطاء إذا كان المقاول عراقيا .
2. تأمين�ات أولي�ة بمبلغ ) 1%( من قيمة العطاء على  ش�كل صك مصدق أو خطاب 
ضم�ان صادر م�ن احد المص�ارف المعتمدة ف�ي العراق ألم�ر ) أمانة بغ�داد / الدائرة 

اإلدارية( وبالدينار العراقي حصرا .
3. ب�راءة ذم�ة صادرة من الهيئة العامة للضرائب / قس�م الش�ركات نافذة ومجددة 

وحسب النموذج المعتمد .
4. النس�خة األصلية من وصل ش�راء وثائق المناقصة  مع نسخة من المستمسكات 
الخاص�ة للمدي�ر المفوض )بطاقة س�كن � هوية األحوال المدنية � ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( .
5. يكون كتاب التخويل لممثل الشركة موقع ومختوم أما بالنسبة للشركات األجنبية 
يقدم كتاب تخويل لممثل الش�ركة موقع ومختوم ومصادق عليه من السفارة العراقية 
يخول�ه الش�راء والمراجعة في العراق مع إرفاق أوراق تأس�يس الش�ركة مصدقة أيضا 

وكتاب تسجيلها لدى مسجل الشركات في العراق أن كان لها فرع في العراق.
6. تقدي�م عقد مش�اركة ف�ي حالة تقديم العط�اء من قبل ش�ركتين أو اكثر مصدق 

أصوليا عند قطع التندر وكذلك تصديق عقود اإلجارة التي ترفق في العطاء. 
7. تقديم منهاج تقدم العمل والكفاءة المالية للش�ركة والحس�ابات الختامية للثالث 

سنوات األخيرة مع شهادة تأسيس الشركة مصدقة أصوليا .
8. تقديم أعمال مماثلة مؤيدة من قبل الجهات ذات العالقة 

9. تكون الشركة ملزمة بالتبليغ في حالة تغير عنوانها ويعتبر معتمد بالتبليغات في 
كل ما يتعلق بالمناقصة .

10. سيهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط المطلوبة في المناقصة علما أن الدائرة 
غير ملزمة بقبول اوطأ أو أي تحفظات ترد فيها .

11. يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن واية مصاريف أخرى تترتب 
من جراء ذلك. 

12. ويك�ون موع�د انعق�اد المؤتمر الخ�اص باإلجابة ع�ن االستفس�ارات الراغبين 
بالمش�اركة هو في تمام الساعة العاش�رة من صباح يوم االثنين المصادف 31 / 12 / 

2012 في مقر دائرة ماء بغداد .
13. موعد غلق المناقصة هو لغاية الس�اعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق 
1/10 / 2013 ويمكن للشركات المشاركة الحضور لفتح العطاءات في الموعد المحدد 
للغلق، وألية استفسارات أو معلومات تتم المراسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة 

ماء بغداد وقسم العقود العامة :
Email:maabaghdad@amanatbaghdad.gov.iq

EMAL:alukud@amanatbaghdad.gov.iq
أمانة بغداد 

فقـدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
من كلية دجلة الجامعة بأسم 
الطالب )احمد س�الم حس�ن 
غني( قسم تقنيات البصريات 
الثاني�ة، عل�ى من  المرحل�ة 
يعث�ر عليها يرجى تس�ليمها 

إلى جهة اإلصدار.
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نكس�ت أمريكا األعالم لمدة أربعة أيام وأعلنت 
الح�داد لمقت�ل "28" طف�ال وأنظم�ة التبعي�ة 
العربية تحش�د المرتزقة وتخرج الس�جناء من 
س�جونها وترسلهم للقتل في س�ورية, وتغدق 
بالمال والس�الح عل�ى من يقتل أطف�ال العراق 
وسورية, وأطفال فلسطين مستباح قتلهم من 

قبل الصهاينة!.
نحن م�ع الطفولة أينما تكون، نرفض أن تهمل 
وتهمش ونرفض أن تس�بى ونرف�ض ان تظلم 
ونرفض أن تقتل, ومن يهمل ويهمش ويس�بي 
ويظل�م ويقت�ل الطفول�ة ترفض�ه اإلنس�انية 
وتعاقب�ه الس�ماء ألن�ه قاتل للمس�تقبل وقاتل 
للحياة "ومن قتله�ا فكأنما قتل الناس جميعا" 

.
خ�رج علين�ا الرئي�س األمريك�ي ب�اراك اوباما 
حزين�ا دام�ع العينين وه�و يق�ول باالنجليزية 
ومعناه�ا   "  our heart broken today":
بالعربية: "اليوم انكسر قلبنا" وذلك عندما قام 
فتى وهو في حالة هس�تيريا ال تعرف أسبابها, 
فأس�باب فقدان العقل كثيرة, بقتل "28" طفال 
من أطفال مدرس�ة أمريكي�ة في مدينة صغيرة 
ال يتج�اوز س�كانها "28" أل�ف نس�مة, وقت�ل 
ه�ذا الطفل ال�ذي دخل المدرس�ة وه�و يحمل 
مسدس�ين أمه ومديرة المدرس�ة كذلك، ونحن 
نص�دق حزن اوباما ونصدق دموعه, فالعاطفة 
البش�رية موج�ودة إال عن�د من قس�ت قلوبهم 
فهي كالحجارة أو اشد قسوة كما يقول القرآن 
الكري�م، وقد عرفنا هذه القس�اوة في قتل عبد 
الله الرضيع وهو طفل عطش�ان بين يدي والده 
س�بط رس�ول الله "ص" الحس�ين بن علي بن 
أبي طالب "عليهما الس�الم" , وعرفنا قس�اوة 
القلوب يوم س�بي األطفال وسبيت النساء على 
يد جالوزة يزيد بن معاوية بتنفيذ عمر بن سعد 
ال�ذي كان يحلم بإم�ارة الكوفة وخراج س�واد 

العراق وقال في ذلك شعرا :
ااترك ملك الري والري منيتي 

حسين ابن عمي والمنايا كثيرة
وأول م�ن ش�رع قت�ل األطف�ال سياس�يا ف�ي 
المجتمع العربي اإلس�المي هم األمويون حتى 
أصبح قتل األطف�ال عادة أموية, م�ن يقترفها 
ويستس�يغ ممارس�تها يك�ون أمويا ب�ال أدنى 

شك.
القل�وب  بقس�اوة  اليه�ود  ع�رف  وتاريخي�ا 
ولذلك اس�تحقوا غضب الس�ماء وآية  "صراط 
الذي�ن أنعم�ت عليه�م غي�ر المغض�وب عليهم 
أرادت  الفاتح�ة،  س�ورة   -7  – الضالي�ن"  وال 

بالمغضوب عليهم هم اليهود .
وهك�ذا اجتمع�ت قس�اوة القلوب عن�د اليهود 
واألمويي�ن, واليه�ود القس�اة ظه�رت منه�م 
الصهيونية الحديثة التي قتلت أطفال فلسطين, 
واألموي�ون ظهرت منهم الس�اللة الس�فيانية 
متمثل�ة بمعاوية بن أبي س�فيان ب�ن هند آكلة 
األكب�اد وقات�ل حجر بن ع�دي في م�رج عدرا 
بالشام وابنه يزيد قاتل اإلمام الحسين وأطفاله 
وس�ابي عياله من كربالء إلى الشام, ثم ظهرت 
الس�اللة المرواني�ة أكباش�ها األربعة بتس�مية 
اإلم�ام علي بن أب�ي طالب وه�و صاحب األذن 
الواعية بتوصيف رس�ول الله "ص" والذي كان 
يقول : والله ما كذبت "بفتح الكاف" وما كذبت 

"بضم الكاف" .
وم�ن يم�ارس قس�اوة القل�ب تج�اه الطفولة 
وغيره�ا فهو منتح�ل ومقلد صف�ة يهودية أو 

أموي�ة حتم�ا "م�ن أح�ب عمل قوم حش�ر 
معهم".

وأطفال العرب تقتل اليوم في كل من :
1- فلسطين

2- العراق
3- سورية

4- البحرين
5- اليمن
6- لبنان

ولكن أطفال سورية اليوم هم المثال 
الح�ي الذي ال يجب أن تخطئه اإلفهام 

وال يج�ب أن تنس�ى محنته�م األن�ام 
مثلم�ا كان�ت أطفال العراق ع�ام 2006 

يقوم القتلة بذبح طفل ابن س�بع س�نوات 
وش�يه في الفرن وتقديمه على صحن من الرز 

إلى أهله ، جرى هذا في بغداد وفي حي .
وأطفال سورية اليوم يقتلون وتسلخ جلودهم 

ويمثل بجثثهم في كل من :
1- جسر الشغور

2- قرية الحوال
3- قرية عقربا

4- بعض أحياء حلب
دمش�ق  ف�ي  التضام�ن  ح�ي   -5

والحجر األسود وداريا ودوما 
وحرس�تا والس�يدة زينب 

ري�ف  م�ن  والديابي�ة 
دمشق

6- باب 

عم�رو والخالدي�ة والحميدية وباب س�باع من 
مدين�ة حم�ص, والقصي�ر والرس�تن وتلكل�خ 

ورمله من ريف دمشق
7- وريف ادل�ب وريف دير الزور ودرعا وحماة 

والالذقية
يقتل�ون  والذي�ن 
األطف�ال في س�ورية 
ويذبح�ون الرجال كما 
تذب�ح الخراف بل اش�د 
قس�وة لم يكتفوا بذلك 
النساء,  وإنما اغتصبوا 
من�ازل  واغتصب�وا 
وخربوها  المواطني�ن 
الممتل�كات  ودم�روا 
العام�ة وعاث�وا خرابا 
لم يش�هد له بل�د مثاال 
اآلن  يح�دث  كم�ا 
الثورة  باس�م  بالش�ام 
وال ث�ورة إال في عقول 

األطفال  قتل�ة  ونف�وس 
وباس�م الحرية والعدالة, وال حرية لمن يرتهن 
لألجنب�ي وال عدالة لمن يقت�ل الطفولة ويهجر 
الناس ويروع األطفال ويحرمهم من مدارسهم 

وطفولتهم البريئة .
ومن عجائب وغرائب منتحلي صفة المعارضة 
والثورة ظلما وزورا ما صرح به المدعو "احمد 
مع�اذ الخطيب" الذي يقال ان�ه كان يوما إماما 
في المس�جد األم�وي في دمش�ق عل�ى رواية 
م�ن انزلقوا مع القتل والدمار في س�ورية وإال 
نحن نعرف اليوم إماما 
للمسجد األموي 
الدكتور  هو 
لش�يخ  ا
محمد 

سعيد رمضان البوطي وهو علم من أعالم الفقه 
والفت�وى ورئي�س رابطة اتحاد علماء الش�ام, 
حي�ث طل�ب المدع�و "احم�د مع�اذ الخطيب" 
والذي عينته الدوحة بموافقة السفير األمريكي 
في سورية رئيسا لما يسمى باالئتالف الوطني 
الس�وري الذي ال يملك 
من الوطنية إال االس�م 
إال  الس�ورية  وم�ن 
الهوي�ة, وه�ذا الرج�ل 
طلب بحياء وخجل من 
أمريكا مراجعة قرارها 
الذي اعتبرت فيه جبهة 
النصرة م�ن المنظمات 
إنما  وأمريكا  اإلرهابية 
فعل�ت ذل�ك ذرا للرماد 
في العيون وإال هي من 
تدعم وتمول العصابات 
المس�لحة في س�ورية 
وه�ي م�ن منعتهم في 
بداية األحداث من تس�ليم 
سالحهم عندما أعلنت الحكومة السورية عفوا 
عاما وطلبت من حملة السالح تسليم سالحهم 

بدون أية عقوبات.
وال ن�دري كي�ف يواج�ه احم�د مع�اذ الخطيب 
ش�عبه ال�ذي قت�ل بس�بب تفجي�رات انتحارية 
قامت بها ما يس�مى ب� "جبه�ة النصرة" وهي 
تنظيم وهابي تنتمي للقاعدة التي عاثت فس�ادا 
وش�وهت معن�ى الجه�اد ونص�رة الدي�ن ، وال 
ندري كيف س�يواجه احمد مع�اذ الخطيب ربه 
وهو يعلن وقوفه العلني مع القتلة ومستبيحي 
دم�اء األبري�اء؟ وه�ل يبق�ى لمثل ه�ؤالء من 
ضمير وخلق يؤتمنون عليه وهم يس�اقون مثل 
الخراف على أبواب االليزيه في فرنس�ا وأبواب 
الداون س�تريت في لندن وينتظرهم الذل القادم 
ف�ي الوق�وف أمام البي�ت األبيض ال�ذي يجمع 
الش�تات ويجي�ش المرتزق�ة وأنظم�ة التبعية 
لتدمي�ر س�ورية ؟وإذا كان�ت أنظم�ة التبعي�ة 
العربي�ة قد ماتت ضمائرها وس�قطت أخالقها 
فلماذا يسكت اإلخوان المسلمون على ما يحدث 
م�ن ظل�م آل خليفة أله�ل البحري�ن المطالبين 
بحقوقهم سلما, ولماذا يسكتون عن جرائم ما 
يسمى بالمعارضة المس�لحة في سورية وهي 
تمارس قت�ل األطفال واغتصاب النس�اء وذبح 
األبري�اء وتدمير الممتل�كات وغالبية من يقتل 
ويهج�ر هم من أهل الس�نة ؟ وأنا مضطر لذكر 
مثل هذه المصطلحات التي ال أحبها وال أتبناها 

فكريا وسياسيا.
لم�اذا يحتض�ن اإلخ�وان المس�لمون وهم 
يحكمون مص�ر اليوم جماع�ات االئتالف 
الوطني السوري ويجعلون 
ف�ي  مقره�م 
ة  ه�ر لقا ا
من  وه�م 
ا  يع�و با

األجنب�ي وتهادنوا مع إس�رائيل وم�ن يطلبون 
بإلح�اح التدخ�ل األجنب�ي العس�كري لتدمي�ر 
س�ورية، وس�كوتهم هذا واحتضانهم لجماعة 
الدوحة واسطنبول يعني أن اإلخوان المسلمين 
هم من يتواطأ مع إس�رائيل ضد س�ورية وهم 

بالتدخل  يرض�ون  من 
لتدمي�ر  األجنب�ي 
س�ورية وه�و مم�ا ال 
يمكن تبري�ره عقائديا 
اإلسالمية  الناحية  من 
تبري�ره  يمك�ن  وال 
أي  تح�ت  سياس�يا 
معن�ى وظ�رف طارئ 

كما يحلو للبعض.
جان�ب  تركن�ا  وإذا 
المس�لمين  اإلخ�وان 
وموقفه�م غير المبرر 
تج�اه تدمي�ر س�ورية 

المثقفي�ن  بقي�ة  ف�ان 
العرب تالحقهم المس�ؤولية في هذا الس�كوت 
غي�ر المبرر لما يجري بش�كل واض�ح ومتعمد 
لتدمير س�ورية وإرب�اك الوضع السياس�ي في 
الع�راق حت�ى ال يصب�ح النمو االقتص�ادي في 
الع�راق المرش�ح أن يك�ون األول ف�ي العال�م 
وسيلة لبناء العراق وتعويض ما فاته من تأخر 

في هذا الجانب .
إن المثقفين العرب والسيما الذين انساقوا وراء 
الحرب اإلعالمية ضد سورية وهي منطلقة من 
مفهوم "حروب صامتة بأدوات هادئة" وراحوا 
يبررون لجماعات مسلحة عاثت فسادا وخرابا 
ف�ي س�ورية , وتبريراتهم أي أولئ�ك الكتاب لم 
تكن تس�تند لحجج منطقي�ة وال لواقع ميداني 

ينه�ض بالدلي�ل المقنع بعيدا 
والتحري�ف  التهوي�ل  ع�ن 
وإش�اعة  الحقائ�ق  وتزيي�ف 
التهم ورميها جزافا مما يجعل 
القارئ والس�امع والمش�اهد 

في تيه وضياع وحيرة.
بالتش�هير  انش�غلوا  والذي�ن 
والتش�نيع والتس�قيط عل�ى 
بشار األسد والنظام السوري 
بش�كل عام انطلقوا من عقدة 
الع�رب  المثقفي�ن  الزم�ت 
ول�م يتخلصوا م�ن والءاتهم 

بي�ة  لحز ا

ي�ة  لفئو ا و
وه�ذه  والطائفي�ة, 
العقدة ال تنتصر لمشروع 
حض�اري إنس�اني بمقدار 
وال�ذات  لألن�ا  تنتص�ر  م�ا 
واإلنس�ان  الوط�ن  وتنس�ى 
واللعب�ة الدولي�ة الت�ي يق�ف 
وراءها العبون كبار جعلوا من 
األمن اإلسرائيلي هدفا مرحليا 
لتفتي�ت المنطق�ة العربي�ة 
وق�د نجحوا ف�ي ذلك ولو 
وعقدة  مؤقتا, 

المثقفي�ن العرب هي التي جعلتهم يس�تذكروا 
الحاض�ر والمس�تقبل,  الماض�ي وال يدرس�وا 
فس�ورية الي�وم والى م�ا قبل الح�رب الكونية 
عليها ه�ي دولة غير مدانة مالي�ا, وهي الدولة 
الت�ي تكاد تك�ون مكتفية بإنتاج ال�دواء, وهي 
الدولة التي ظلت قادرة 
رغي�ف  توفي�ر  عل�ى 
الحص�ار  رغ�م  الخب�ز 
االقتصادية  والمقاطعة 
وهي الدول�ة التي ظلت 
العدوان  عملتها تق�اوم 
فتراجعت  والمحاص�رة 
وه�ي  تنه�ار,  ول�م 
التي ظل جيشها  الدولة 
وجهازه�ا  متماس�كا 
رغم  متماسك  الوظيفي 
اإلغ�راءات التي قدمتها 
أنظم�ة التبعية في قطر 
بإعطاء  والسعودية وذلك 

كل م�ن ينش�ق عل�ى النظام الس�وري من 
قي�ادات الدرج�ة األولى من العس�كريين 
والمدنيي�ن مبلغ " خمس�ة ماليين دوالر 
للش�خص الواحد، ومن هنا يطرح خطأ 
عندما يقال لم يستطع الجيش السوري 
الميدان�ي  العس�كري  الص�راع  حس�م 
لصالحه، ومن يردد هذه المقولة ينسى 
عام�دا متعمدا طريقة الدعم بالمال والس�الح 
الت�ي فتح�ت له�ا ح�دود تركيا وترك�ت بعض 
حدود لبنان مسرحا لعبور الجماعات المسلحة 
السيما تلك المدفوعة بنبرة طائفية من الكراهة 

لتكفي�ر  ا يعززها جه�ل مطبق و
م  ح�كا أل ومعن�ى با الش�رعية 
د  لجه�ا الذي قال عنه القرآن ا
 : ي�م لكر "وجاه�دوا ف�ي الله ا
ه�و اجتباك�م وم�ا جعل حق جهاده 
في  الدين م�ن حرج مل�ة أبيكم عليكم 
سماكم المس�لمين من قبل إبراهيم هو 

شاهدا وفي هذا  الرسول  ليكون 

عليكم وتكونوا شهداء على الناس".
وح�ق الجهاد ه�و معرفت�ه ومعرف�ة أغراضه 
وأهداف�ه ووس�ائله, وح�ق الجه�اد ال يك�ون 
باللحى الطويلة بدون حدود ورسول الله "ص" 
ق�د حددها وقال : "م�ا زاد على قبضة اليد فهو 
ف�ي النار" وال ف�ي الثياب القصي�رة , وان كان 
الرس�ول "ص" قد نهى عن التسربل في الثياب 
أي طوله�ا بحي�ث تكون تتش�حط ف�ي األرض 
لما في ذلك من عدم نظافتها مما يالمس�ها من 
ت�راب األرض وما يعلق به وما تحمله لصاحبها 
من زهو وغطرسة في المشي وقد نهى عمر بن 
الخط�اب "رض" معاوية من أن يمش�ي مزهوا 

وضربه بعصاه حتى يكسر كبرياءه .
وه�ذا الدعم الال مح�دود للعصابات المس�لحة 
ضد الجيش والش�عب الس�وري هو الذي يجعل 
الحرب مفتوحة على كل االحتماالت, وهو الذي 
يجعله�ا غير محس�ومة مهم�ا كان�ت إمكانية 
الجيش الذي يواجهها, وقد اثبت الجيش العربي 
الس�وري قدرة عل�ى المواجهة وتماس�كا أمام 
التحدي�ات تحتاج إلى دراس�ة وتأم�ل، وهذا ما 
قامت به بعض مراكز الدراس�ات والبحوث في 
الدول الغربية ومنها أمريكا , بينما ال نرى بادرة 
من هذا النوع من الدراسات والبحوث في العالم 
العربي حيث ال يزال البعض يراهن على انكسار 
الدول�ة  وس�قوط  الس�وري  العرب�ي  الجي�ش 

السورية وهو ما تتمناه إسرائيل وتهلل له .
والعجي�ب أن الذي�ن يراهن�ون على ع�دم قدرة 
الجيش الس�وري على حس�م الموقف يضعون 
الجيش العربي الس�وري في مقابل مجموعات 
من المرتزقة والبلطجية التي ال هدف لها سوى 
االنتقام عب�ر التدمير والقتل على الهوية وهتك 
األعراض واس�تباحة الطفولة واألمومة بالقتل 
والتش�ريد وتدمي�ر الممتل�كات حت�ى أصبحت 
المدن الس�ورية بعض أحيائها تش�به األشباح, 
وال اح�د يس�أل نفس�ه لم�اذا يح�دث كل ه�ذا 
لسورية؟ وهل تستحق التغييرات الديمقراطية 
المزعوم�ة كل ه�ذا الدم�ار وخ�راب النفوس؟ 
ولماذا لم تقبل دعوات النظام السوري لإلصالح 
وق�د قام بالكثير منها ونحن كمراقبين للش�أن 
الس�وري رأينا، الدعوة للحوار م�ن قبل النظام 
وبمشاركة ومراقبة أطراف دولية غير متورطة 
بالح�دث الس�وري, بينما رأينا وس�معنا بعض 
أط�راف المعارض�ة في الخ�ارج ترفض الحوار 
, مثلم�ا رأين�ا وعرفن�ا المجموعات المس�لحة 
وتطال�ب  الح�وار  ترف�ض  المرتزق�ة  ومعه�ا 
بإس�قاط النظ�ام بالقوة وال ش�يء عندها غير 

القوة والعنف.
وعل�ى التس�ليم بوج�ود أخطاء للنظ�ام ونحن 
نعرفه�ا قبل ه�ذه المعارضات بأنه�ا موجودة 
ومؤذي�ة، ولكن النظام الس�وري اليوم هو غير 
النظام الس�وري ف�ي الس�بعينات والثمانينات 
فاليوم  والتس�عينات, 
عنده�ا  س�ورية 
والمادة  جديد  دستور 
ألغي�ت ول�م يعد   "8"
ح�زب البع�ث متفردا 
والقي�ادة  بالس�لطة 
 "11" الي�وم  فهن�اك 
س�ورية  ف�ي  حزب�ا 
ودخ�ل بعضه�م ف�ي 
ومنه�م  الحكوم�ة 
الحكومة  رئيس  نائب 
المصالح�ة  ووزي�ر 
وعي�وب  الوطني�ة، 
ال  الس�ابقة  النظ�ام 
تستحق كل هذا الدمار 
مثل  لبل�د  والتخري�ب 

سورية.
 إن قتل وتشريد األطفال السوريين ومن قبلهم 
أطفال الع�راق, لم نر أمام ه�ذا القتل بكل ماله 
من أوصاف الجريمة واإلجرام لم نر من يستنكر 
وين�دد بهذا القتل من انظمة التبعية العربية وال 
من الكت�اب والمثقفين باس�تثناء نخبة مميزة 

قي كل من مصر ولبنان والعراق وسورية.
بينما رأين�ا أقالما مأجورة تتش�بث بالطائفية 
وتس�عى لتأكيد التلوث الثقاف�ي والفكري بكل 
ابعاده في س�بيل مس�خ هوية األم�ة, وترجيح 
كف�ة الهبوط األخالقي والتره�ل الروحي حتى 
ل�م تع�د لهذه األم�ة من ح�دود جيوسياس�ية, 
وال مالم�ح هوي�ة فكري�ة وعقائدية تس�تعين 
بالثوابت وتتمسك بالنافع من العادات والتقاليد 
الت�ي ال تخل�و منها امة م�ن األمم الحي�ة التي 
تش�ارك في صناعة التاريخ.إن أطفال العرب لم 
يجدوا من يبكي عليهم كما بكى اوباما الرئيس 
األمريكي, ولم يج�دوا من يذرف عليهم الدموع 
رغم كل م�ا تعرضوا له من ظلم وحرمان وقتل 
وتش�ريد، مما جعل بعض الفضائيات تستغلهم 
للشفقة والمتاجرة بسمعتهم وكرامة عوائلهم 
وانتق�اص س�يادة وطنهم، وهذا م�ا حدث في 
الع�راق الذي ظ�ل صابرا، وما يح�دث اليوم في 

سورية التي تواجه حربا كونية .

ملفات6

أطفال العرب لـم جيدوا من 
يبكي عليهم كام بكى اوباما, 

ولـم جيدوا من يذرف 
عليهم الدموع

نحن مع الطفولة أينام تكون، 
نرفض أن هتمل وهتّمش، 

ونرفض أن تسبى، ونرفض أن 
تظلم وأن تقتل

www.almustakbalpaper.net
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نش�رت “آبل” الش�ركة األميركية المتخصصة 
تطوي�ر  مج�ال  وتصميم ف�ي 
واإللكتروني�ات،  البرمجي�ات 
امس قائمة بأكث�ر التطبيقات 
آب�ل  متج�ر  م�ن  تحمي�ا 

للع�ام  للتطبيق�ات 
.2012

ضت  س�تعر ا و
الش�ركة في القوائم 

لفئة  تطبيقات  عش�رة 
المجاني�ة  التطبيق�ات 

الذك�ي  لهاتفه�ا 
“آيفون”، وعش�رة 
للفئ�ة  تطبيق�ات 

المدفوع�ة، وكذل�ك 
بالنس�بة  األم�ر 

حاس�بها  لتطبيق�ات 

اللوح�ي آيباد. وقالت الش�ركة أن تطيبق يوتيوب 
من غوغ�ل احتل المركز األول ف�ي فئة تطبيقات 
آيف�ون المجانية، في حين احتل�ت لعبة “الطيور 
لفئ�ة  األول  المرك�ز   Angry Birds الغاضب�ة” 
التطبيق�ات المدفوع�ة، أما بالنس�بة لتطبيقات 
المحادث�ة  تطبي�ق  احت�ل  “آيب�اد” 
"س�كايب" المرك�ز األول كأكثر 
التطبيق�ات المجاني�ة تحميا 
فئ�ة  أم�ا ع�ن  آيب�اد،  عل�ى 
على  المدفوع�ة  التطبيق�ات 
آيب�اد احتلت لعب�ة “الطيور 
الغاضبة” المركز األول أيضا، 
المجانية  التطبيقات  أكثر  أما 

تحميا عل�ى آيف�ون فكان�ت:
    Youtube•    Instagram•    •

Draw Somethind Free
Flashlight•    Facebook    •

    أشارت بيانات أولية إلى أن السوفوريكسانت 
suvorexant، وه�و دواء تجريبي قامت بإنتاجه 
ش�ركة مي�رك كمض�اد ل�أرق، ق�د ق�دم نتائج 
مبش�رة في مس�اعدة مصابي ه�ذا االضطراب 
على الخلود الس�ريع إلى النوم، كما وس�اعدهم 
في االس�تمرار بالنوم لفترات أطول مما اعتادوا 
عليه. ه�ذا بحس�ب موق�ع WebMD. وأوضح 

الموقع أن الدراس�ات األكث�ر تقدما، والتي 
وردت ف�ي مؤتم�ر متعل�ق باضطرابات 

النوم في حزي�ران من العام الحالي، 
قد أكدت فعالية ال�دواء المذكور، 

وه�ذا بناء على ما ذكره الطبيب 
الدكتور دبليو جوزيف هيرينغ، 
وه�و المدي�ر التنفي�ذي للعلوم 
العصبية الس�ريرية في ش�ركة 
مي�رك. وعلى الرغ�م من أن هذه 
الدراس�ات ل�م تنش�ر بع�د، إال 
أنها قدم�ت إلدارة الغذاء والدواء 

األميركي�ة FDA للموافقة على هذا الدواء. وبين 
الطبي�ب الدكتور هيرينغ أن م�ا ظهر من خال 

الدراس�ة المذكورة يثبت أن هذا الدواء يس�اعد، 
وبالفع�ل، مصابي األرق، عل�ى الخلود إلى النوم 
بش�كل س�ريع وعل�ى اس�تمرارية الن�وم وعدم 

ة  أثنائه. كث�ر المتكرر  االس�تيقاظ 
ق�د  .wwwو موقع  أشار 

emedicinehealth.com إل�ى أن الدراس�ة التي 
ت�م نش�رها قام�ت باختب�ار جرع�ات متنوعة 

من ال�دواء المذك�ور على نحو 60 ش�خصا من 
مصاب�ي األرق. وقد ت�م ذلك ف�ي مختبر خاص 
بالن�وم. وقد أج�ري هذا االختب�ار لمعرفة ما إن 
كان مفعول الدواء المذكور يتفوق على مفعول 
ال�دواء ال�كاذب أم ال. وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أن 
الدواء الكاذب يش�ابه، وبكل ش�يء، الدواء الذي 
يجري اختباره، لكنه ال يحتوي على مادة فعالة. 
وق�د كان تنظي�م االختب�ار يعتمد على تقس�يم 
المش�اركين إل�ى مجموعتي�ن، بحي�ث تعط�ى 
المجموع�ة األول�ى الدواء الذي يج�ري اختباره، 
وذل�ك لمدة أربعة أس�ابيع، ثم يب�دؤون بعد 
ذلك باستخدام الدواء الكاذب لمدة أربعة 
أس�ابيع أخرى. أما المجموعة الثانية، 
فتب�دأ بال�دواء ال�كاذب لم�دة أربع�ة 
أس�ابيع وتنهي االختب�ار بالدواء الذي 
تتم دراس�ته، وذل�ك عبر اس�تخدامه 
لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويشار إلى 
أن أعض�اء المجموعتين ل�م يكونوا على 
علم بما إن كانوا يستخدمون الدواء الحقيقي أم 

الدواء الكاذب.

ذهبت دراس�ة كندي�ة حديثة إل�ى أن الس�يدات الاتي يدخ�ن قلياً 
يضاعف�ن من مخاطر الموت المفاجئ حتى لو ل�م يتعد األمر تدخين 

سيجارة واحدة باليوم.
وقد تتبعت الدراس�ة صحة ما يقرب من 101,000 ممرضة أمريكية 
على م�دار ثاثين عام�اً. وقد تبي�ن أن المدخنات بمعدل متوس�ط أو 
ضعيف يكن أكثر عرضة لمش�اكل القلب المفاجئة عن الس�يدات من 
غي�ر المدخنات. إال أن من تبادر باإلقاع عن التدخين تبدأ في ماحظة 
تراجع تلك المخاطر بمرور األعوام كما أش�ارت الدراس�ة التي نشرت 
مؤخراً بجريدة جمعية القلب األمريكية. في أثناء الدراس�ة كان هناك 
315 حال�ة وفاة نتيج�ة توقف القلب المفاجئ. ويرى كاتب الدراس�ة 
د. روبيندر س�اندو م�ن جامعة ألبرتا أن "ما تقوله هذه الدراس�ة هو 
أهمية اإلقاع عن التدخين"، عند األشخاص األقل من 35 عاما عادة ما 
يفس�ر توقف القلب المفاجئ بمش�كلة وراثية بالقلب. أما األشخاص 
األكب�ر س�ناً, كما هو الحال مع أف�راد تلك العينة, فإن هذه المش�كلة 
ق�د تكون إحدى عامات أمراض الش�ريان التاجي بالقلب حيث تعاني 
ش�رايين القلب من انسداد نتيجة تراكم الدهون. من بين حاالت الوفاة 
الت�ي تحدث في هذه الدراس�ة كان هناك 75 حال�ة من بين المدخنات 
و 148 حال�ة بي�ن مدخنات س�ابقات و128حالة من بين س�يدات لم 
يمارس�ن يوم�اً عادة التدخين. بع�د أخذ عدة عوامل ف�ي االعتبار مثل 
ارتف�اع ضغط الدم زيادة الكولس�ترول والتاريخ األس�ري مع أمراض 
القلب, وجد الباحثون أن السيدات الاتي يدخن كن أكثر عرضة للوفاة 
المبك�رة حتى ل�و كان التدخين بمعدل متوس�ط إلى خفي�ف أي بين 
كل  م�ع  بالي�وم.  س�يجارة   1-14
خمسة أعوام من التدخين تزيد 
الخط�ورة من الوف�اة المبكرة 
الس�يدات  أن  إال   .8% بنس�بة 
الات�ي يقلعن عن ه�ذه العادة 
الس�يئة ف�إن مخاط�ر الوف�اة 
المبك�رة تتراجع لتص�ل لنفس 
مع�دالت الات�ي لم يدخ�ن يوماً 
بع�د م�رور 20 عاماً م�ن اإلقاع 
عن التدخين. وترى إلين ماسون، 
الممرضة بقس�م القلب بمؤسسة 
القلب البريطانية، أن "هذه الدراسة 
تشير إلى أهمية اإلقاع عن التدخين 
بالنس�بة للس�يدات. فإذا كان األمر 
صعب�اً فعليه�ن باتباع إس�تراتيجية 
طويل�ة األم�د وتك�رار المحاولة دون 
يأس. وتضيف: " تش�ير هذه الدراس�ة 
لحقيقة مس�اوئ التدخي�ن حتى لو 
ل�م يتعد األمر س�يجارة أو اثنتين 
باليوم". وتحذر أن ما يقرب 
الس�يدات  خم�س  م�ن 
من  أصبحن  ببريطانيا 

المدخنات.
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أش�ارت دراس�ة أمريكي�ة موس�عة إلى أن 
كل ش�عوب العال�م تقريب�اً أصبح�ت تعيش 
لس�نوات أط�ول وأن مع�دالت الوفي�ات بين 
األطف�ال أصبح�ت أق�ل ع�ن حاله�ا بنهاية 
الق�رن الماض�ي، إال أن هن�اك زي�ادة ف�ي 
مع�دالت إصاب�ة الن�اس بمختل�ف األمراض 
التي تهدد حياة األشخاص. وقد أشارت آخر 
دراس�ة عالمية ش�املة أجريت ع�ام 1990 
إلى أكبر مش�كلة صحية كانت تواجه العالم 
وه�ي معدالت الوف�اة العالي�ة لأطفال دون 
الخامس�ة - أكثر م�ن 10 مايي�ن طفل كل 
عام. منذ ذلك الوقت تم عمل حمات لتطعيم 
األطفال ضد مختل�ف األمراض المعدية مثل 
مرض ش�لل األطفال والحصب�ة التي قلصت 
م�ن أعداد وفي�ات األطفال لم�ا يقرب من 7 
مايين بالعام. في وقت ما كان سوء التغذية 
يمثل التهدي�د الرئيس لصحة األطفال. اليوم 
أصبح األطف�ال في أنحاء العالم, باس�تثناء 
إفريقي�ا، يعان�ون zن اإلف�راط ف�ي الطعام 
ولي�س الج�وع. ومع زي�ادة مع�دالت نجاة 

األطف�ال, ارتفع�ت أيض�اً ح�االت اإلصاب�ة 
باألمراض المستعصية والمسببة للعجز في 
مراحل تالية من حياتهم. ويمثل ضغط الدم 
المرتفع أح�د المخاطر الصحية األساس�ية 
الت�ي تواجه ش�عوب العالم يتبع�ه التدخين 
وشرب الخمور. ويرى كريستوفر موري، أحد 
كّتاب الدراسة، من جامعة واشنطن أنه"من 
هنا لم يعد الموت المبكر أكبر المشاكل التي 
تمث�ل عبئا على الخدمات الصحية في العالم 
ب�ل األم�راض المزمن�ة وإصاب�ات الحوادث 
والح�روب وحاالت األم�راض العقلية وكذلك 
أمراض العظام والمفاصل".  وتشير الدراسة 
أن�ه في ال�دول المتقدمة تمثل تل�ك الحاالت 
م�ا يقرب من نصف المش�اكل الصحية التي 
تواجهها ش�عوب تل�ك الدول نتيج�ة التقدم 
في العمر. ومع زي�ادة العمر االفتراضي في 
مختلف أرجاء العالم كذلك زادت األعوام التي 
يعيش�ها الش�خص وهو يعاني من مشاكل 
صحية مثل فقد البصر والسمع بل ومشاكل 
عقلية مثل االكتئاب. في هذه الدراس�ة، التي 

نش�رت مؤخراً بجريدة النس�يت، ق�ام أكثر 
م�ن 480 باحثا بجمع بيانات م�ن 50 دولة 
باالعتم�اد على مس�ح س�كاني وإحصاءات 
رس�مية ودراس�ات س�ابقة. كم�ا ف�ي عام 
1990, احتلت اليابان المركز األول في قائمة 
ال�دول فيما يخص العم�ر االفتراضي األعلى 
ع�ام 2010 ليص�ل إل�ى متوس�ط 79 عام�ا 
للرج�ال و86 عاما للس�يدات. في نفس هذا 

العام كان العم�ر االفتراضي لأمريكيين 76 
عاماً للرجال و81 عاماً للس�يدات. بالنس�بة 
لأس�باب األول�ى للوفاة بالعال�م، جاء القتل 
العمد رقم 3 بين الرجال في أمريكا الاتينية 
بينما ه�و الرقم 20 في بقية أنح�اء العالم. 
وبينما يأتي االنتحار كالس�بب ال�21 للوفاة 
ف�ي العال�م إال أن�ه يمثل تاس�ع س�بب في 
قائم�ة الوفاة في آس�يا بين النس�اء. ويمثل 

البول السكري أكبر قاتل للشعوب اإلفريقية 
في األش�خاص الذين تت�راوح أعمارهم بين 
15 و49 عاما. وتعاني الش�عوب في وس�ط 
وجنوب شرق آسيا من أعلى معدالت اإلصابة 
بالس�كتة المميت�ة بي�ن الش�باب البالغي�ن 
100,000 ف�ي  15 حال�ة بي�ن كل  بمع�دل 
مقابل 3 حاالت في كل 100,000 في أمريكا 
الشمالية. وتأتي أمراض القلب والسكتة في 

مقدمة أسباب الوفاة في العالم نتيجة تقدم 
العم�ر. بينم�ا انتقل م�رض س�رطان الرئة 
للمركز الخامس في أساب الوفاة في العالم. 
وتأتي مختلف األمراض السرطانية مثل تلك 
التي تصي�ب الكب�د والمع�دة والقولون بين 
قائمة العش�رين. بينما قفز مرض اإليدز من 
المركز ال�35 عام 1990 إلى السبب السادس 

المسبب للوفاة في العالم اليوم.

س�يدني  جامع�ة  ذك�رت 
جيم�س  الباح�ث  أن  األس�ترالية 
هي�ذرز الحاص�ل عل�ى الدكتوراه 
ف�ي مج�ال عل�م النف�س، ابتك�ر 
مؤخ�راً تطبيقا جدي�دا يعمل على 
الهات�ف الذكي آيفون من ش�ركة 
آبل، يس�تطيع قياس وتسجيل أي 
اختاف يطرأ عل�ى معدل نبضات 
قلب المس�تخدم على مدار اليوم. 
وأوض�ح مس�ؤولون بالجامع�ة، 
أن فك�رة البرنام�ج الجديد تعتمد 

على التكنولوجيا المستخدمة في 
قي�اس نبض�ات قل�ب الرياضيين 
أثن�اء ممارس�ة الرياضة. وصرح 
هيذرز في مقال علمي قائا: "عن 
المس�تخدم بجهاز  طريق تزوي�د 
لقي�اس نبض�ات القل�ب ث�م ربط 
ه�ذا الجه�از بالهات�ف المحمول 
لمعالج�ة  الهات�ف  واس�تخدام 
البيانات، لن يحتاج المستخدم بعد 
اآلن إلى الذه�اب إلى مختبر طبي 

إلجراء رسم قلب".

في المؤتمر السنوي لجمعية 
القل�ب األمريكي�ة ,  ال�ذي يقام 
ف�ي ش�يكاجو ,  أعلنت دراس�ة 
عام�ات  هن�اك  أن  دنماركي�ة 
في وجه اإلنس�ان تكشف قرب 
تعرضه لجلطة قلبية أو س�كتة 
دماغية خاصة عند كبار السن . 

وقد نصحت الدراسة بفحص 
المظهر الخارجي للوجه للتأكد 
من أربع عام�ات, تراجع خط 
الش�عر والصل�ع ف�ي النص�ف 
العل�وي م�ن ال�رأس والتجع�د 
والده�ون  األذن  ش�حمة  ف�ي 
الت�ي تترس�ب عل�ي الجف�ون. 
وق�د انته�وا له�ذه النتيجة من 
خ�ال دراس�ة ألطب�اء جامعة 
 35 م�دة  تابع�ت  كوبنهاج�ن 
عاما أكثر من عشرة آالف رجل 
وام�رأة اتفق%57 ممن أصيبوا 

بأزم�ة قلبي�ة بث�اث عام�ات ممن س�بق 
ذكره�م. وهو ما جعله�م يطالبون بأهمية 
الفح�ص البدن�ي ف�ي الوقاية م�ن مخاطر 

القلب واألوعية الدموية.
ويقول الدكتور ياسر حسني أستاذ القلب 
بجامع�ة بنها إن هن�اك أعراض�ا وعامات 

لم�ن يصاب�ون باألزم�ات القلبي�ة 
كالمدخني�ن والذي�ن ال يمارس�ون 
بالس�منة,  والمصابي�ن  رياض�ة 
وضغط الدم وكذلك من لديهم تاريخ 
للمرض في العائلة, وهناك عامات 
من�ذرة قبل حدوث األزم�ة, وتتمثل 
ف�ي آالم حادة في الص�در, حرقان 
وأل�م ف�ي أعل�ى الكت�ف الش�مال, 
وأحيان�ا ف�ي الرقب�ة وق�د يك�ون 
الحرق�ان في فم المع�دة, ويضيف 
أن هناك بعض الظواهر الشكلية أو 
العامات األربع التي تعطي مؤشرا 
إلى أن هؤالء األشخاص مرشحون 
ع�ن  القلبي�ة  باألزم�ة  لإلصاب�ة 
غيره�م أكثر من غيرهم مثل وجود 
تجمع�ات م�ن الده�ون بالجفون, 
وهذا يعني أن هذا الش�خص يعاني 
من ارتفاع نسبة الكوليسترول في 
ال�دم, ويجب أن يغي�ر نمط حياته 
فيبتع�د عن التدخي�ن ويقلل وزن�ه إذا كان 
بدين�ا, ومن المهم أيضا أن يبتعد عن التوتر 

ويبدأ في ممارسة الرياضة.

أكثر من  3  آالف طفل مهددون باإلعاقة الذهنية إذا توقف مشروع االكتشاف المبكر 
ألمراض التمثيل الغذائي في مستش�فى أبو الريش .  هذا المشروع الضخم الذي أحدث 
طفرة في مجال تشخيص أمراض التمثيل الغذائي.  من خال أجهزة حديثة تستطيع 
بنقطة دماء واحدة الكشف عن أكثر من20 مرضا من أمراض خلل األحماض االمينية 
والعضوية والدهنية, والتي تؤدي إلى التأخر الذهني والحركي والتشنجات عند األطفال 
إذا لم تكتشف مبكرا, وهذه هي الوحدة األولى في منطقة الشرق األوسط التي قدمت 
مس�حا ش�اما لأطفال لعدد25 ألف طف�ل حديثي الوالدة, وتم اكتش�اف1500 طفل 
يعانون من مشاكل وراثية, وإنقاذ معظمهم قبل الدخول في نفق مظلم من اإلعاقات 
العقلية. أكدت الدكتورة ليلي عبد المجيد أستاذ طب األطفال واألعصاب بقصر العيني 
إننا بدأنا هذا المشروع منذ شهر ايلول 2006 وانتهي في اذار 2009 وكان بتمويل من 
االتح�اد االوروبي, وهدفه الرئيس اكتش�اف أمراض التمثي�ل الغذائي مبكرا من خال 
إنش�اء مركز لتنمية المهارات الذهنية والحركي�ة لهؤالء المرضى, ويتم صرف العاج 
بالمج�ان, وهو ما ال يقل عن20 صنفا يحتاجها هؤالء المرضى, وعلي رأس�ها أدوية 
الص�رع, كما يتم تحضير األغذي�ة الخاصة التي يحتاجها مري�ض الفينيل كيتونوريا 
ال�ذي يعاني من خلل في التمثي�ل الغذائي لحمض الفينيل االني�ن وصرفها بالمجان, 
إضافة إلى صرف600 علبة ش�هريا من اللبن الخاص بهؤالء المرضى. المش�كلة اآلن, 
كم�ا توضح الدكت�ورة ليلي أن هذا الص�رح مهدد بالغلق ف�ي أي لحظة نتيجة نقص 
اإلمكانيات, وأصبحنا ال نس�تطيع صرف األدوية واأللبان بش�كل مستديم, خاصة أن 
وزارة الصحة تقوم بتوفير األلبان الخاصة بمرض واحد هو مرض الفينيل كيتونوريا, 

أم�ا األلبان الخاصة ببقي�ة األمراض فهي باهظة الثمن, وأصبح�ت األجهزة الخاصة 
بأم�راض التمثيل الغذائي داخل الوحدة على وش�ك التوقف نتيج�ة عدم وجود تمويل 
للصيان�ة, وكذلك ع�دم تواف�ر الكيماويات الازمة لتش�غيل األجه�زة, وإجراء بعض 
التحالي�ل الضروري�ة لتش�خيص المرض�ى, والتي نقوم بدف�ع ثمنها م�ن التبرعات, 
والوحدة حاليا في حاجة ماس�ة للدعم المادي حتى تس�تطيع االس�تمرار في تقديم 

خدمات متميزة لأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي.  

كش�فت دراس�ة جدي�دة أن النس�اء الناجيات من س�رطان 
الثدي بعد بلوغهن سن اليأس يكن أكثر عرضة لإلصابة 

بالسكري.وذكر موقع "هلث داي نيوز" األمريكي، 
وفق صحيفة "الرياض" السعودية، أن الباحثين 

في معهد أبحاث النساء بتورنتو حللوا بيانات 
من العام 1996 حتى 2008 لتحديد حاالت 

اإلصاب�ة بالس�كري بي�ن قراب�ة 25 ألف 
امرأة نجت من س�رطان الثدي في س�ن 
يزي�د على 55 عام�اً، و125 أل�ف امرأة 

غير مصابة بالسرطان.
وخال فت�رة تزيد عن 5 س�نوات من 
م�ن   10% قراب�ة  أصيب�ت  المتابع�ة، 

النساء المشاركات بالدراسة بالسكري. 
ومقارن�ة باللواتي لم يصبن بالس�رطان 

كان خطر اإلصابة بالسكري بين الناجيات 
من سرطان الثدي أعلى بنسبة %7 بعد سنتين 

من تشخيص السرطان، وأعلى بنسبة %21 بعد 

10 س�نوات من التش�خيص.لكن خطر اإلصابة بالسكري 
تراجع مع مرور الوقت بين الناجيات من س�رطان 
الثدي اللواتي خضعن للعاج الكيميائي، فكان 
أعلى بنس�بة %24 خال السنتين األوليين 
من تشخيص الس�رطان، و%8 بعد 10 
سنوات من التشخيص. وقالت الباحثة 
لوري�ن  الدراس�ة  ع�ن  المس�ؤولة 
ليبس�كومب إن "كبح اإلستروجين 
نتيجة الع�اج الكيمياوي قد يحفز 
أيض�اً اإلصاب�ة بالس�كري.. لك�ن 
هذا العام�ل قد يكون أق�ل فعالية 
ف�ي ه�ذه الدراس�ة الت�ي تش�ارك 
فيه�ا نس�اء في س�ن الي�أس". إال 
أن الباحثي�ن غي�ر متأكدين أن خطر 
اإلصاب�ة بمرض الس�كري يزي�د لدى 
الناجي�ات من س�رطان الث�دي الاتي لم 

يتعرضن للعاج الكيمياوي.
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استطاع الموقع الفيتنامي التقني المتخصص "تين تي" الحصول 
على صور مس�ربة لجهاز باكبيري الجديد، ال�ذي من المتوقع أن 

يتوافر في األسواق العالمية بنهاية شهر كانون الثاني المقبل.
وأوضح�ت الصور الجدي�دة أن الش�ركة الكندية "ريس�يرش إن 
موش�ن"، المصنع�ة ألجه�زة BlackBerry، أدخل�ت العدي�د م�ن 
التعدي�ات الجذري�ة عل�ى الجه�از المرتق�ب، م�ن خ�ال مظهر 
خارجي أطول وأكثر جاذبية وإش�راقاً يجعله قريب الش�به بهاتف 
آيفون األحدث من ش�ركة "Apple". ويحمل الطراز الجديد تغييراً 
جذري�اً بخ�اف الش�كل يتمثل ف�ي تخل�ي الش�ركة المصنعة عن 
لوح�ة المفاتيح التي طالما تواجدت ف�ي أجهزة BlackBerry منذ 
ظهوره، مستعيضة عنها بشاش�ة اللمس التي ستوفر للمستخدم 
لوح�ة مفاتيح افتراضية. وال يوفر تصميم BlackBerry الجديد زر 

"Home" رئي�س في المقدمة مثل هاتف آيفون، ولكن في الجانب 
يوج�د منف�ذ "مايكرو ي�و . إس . بي" و"مايكرو إت�ش . دي . إم . 
آي"، ما يعني إمكانية توصيله بالشاشات الخارجية ذات الوضوح 
الفائق.وعرضت الصور أيضاً لما هو متوافر أسفل الغطاء الخلفي، 
حيث توج�د فتحة لتركيب ش�ريحة االتصال من نوعي�ة "مايكرو 
س�يم" وأيضاً فتح�ة لتوصي�ل بطاقة الذاك�رة من فئ�ة "مايكرو 

إس.دي"، إلى جانب بطارية يمكن للمستخدم تغييرها بسهولة.
ولم يعرض الموقع الفيتنامي صوراً للجهاز في حالة التش�غيل، 
ولك�ن يتوق�ع الكثي�ر م�ن الخب�راء أنه س�يعمل بنظام التش�غيل 
"باكبيري 10 أو . إس"، خصوصاً أن هناك من يرى أن هذا النظام 

سيحقق نجاحاً كبيراً.

ترسيبصورهلاتف""BlackBerryاجلديد

ضغطالدماملرتفعيطارداملدخننيومتعاطياملخدرات
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فضاء وبيئة

د. عمر الكبييس

امل�ؤرشات واإلحصائي�ات والنرشي�ات والدالئ�ل والقرائ�ن 
والدراس�ات وتقاري�ر دولي�ة متتالي�ة من مراك�ز رصينة 
تتحدث ع�ن تفاقم معضل�ة التلوث البيئي واإلش�عاعي يف 
الع�راق وع�ن نتائجها الكارثي�ة الحالية واملس�تقبلية عىل 
حي�اة اإلنس�ان والحي�وان والنب�ات واالقتص�اد يف العراق، 
والحديث عنها أصبح م�ادة إعالمية مكثفة محليا ودوليا، 
وانعكاس�ات ه�ذا اإلع�الم املكث�ف واس�تخداماته تعددت 
كما تناقضت ردود فعل املؤسس�ات املعني�ة علميا ومهنيا 
حوله ب�ني التنبيه والتحذير أو التطم�ني واإلنكار وبني من 
يعتربها ردود فعل لتقريع الس�لطة الحاكمة ومؤسساتها 
التنفيذي�ة وأدائه�ا، ومم�ا ال ش�ك في�ه أن دول�ة االحتالل 
خالل س�نوات الغزو حاولت جاهدة تحجيم وطمس معالم 
ه�ذه الكارثة حت�ى يف خطابها الداخ�ي، ألن إثبات وقوعه 
وعالقته باملضاعفات الناتجة س�يحملها مس�ؤولية وقوع 
هذه الكارثة البيئية وما يرتتب عليها من إجراءات قانونية 

ودولية مستقبال.
لق�د ن�رشت تقارير ودراس�ات عدي�دة من خ�ارج العراق 
وم�ن مراكز علمية وطبي�ة بحثية رصينة تش�ر بوضوح 
إىل كارثي�ة حج�م التل�وث يف الع�راق بعد االحت�الل وآثاره 
وحتى من داخل املؤسس�ة العسكرية األمريكية ناهيك عن 
دراسات من دول أوربية عديدة منها ما هو مختربي ومنها 
ما هو إحصائي وميداني من مواقع الرصاع العسكري مثل 

مدينة الفلوجة.
يش�ر تقري�ر ص�در مؤخ�را يف كان�ون الثان�ي 2012 من 

مجموعة باحثني من جامعتي كولومبيا وييل يف الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، ووفق�ا ملعام�ل تقييمي 

أس�موه )إي بي آي( يستند عىل تقييم 
عرشة معاي�ر منها امل�اء والرتبة 

والغاب�ات واألس�ماك واألجواء 
املوق�ع  يحت�ل  الع�راق  أن 

األدنى يف وضع البيئة من 
بني 132 دولة يف العالم 

مما يس�توجب إعادة 
بيئي�ة  بني�ة  بن�اء 
بشكل جذري وفقا 
لترصيحات رئيس 
التقييم  م�رشوع 

)أنجل هسو(.
األخب�ار  وم�ن 
املحلية الحديثة يف 
هي   2012 شباط 

قضي�ة تل�وث نهر 
كربالء  يف  الحسينية 

واعتباره "مرسطنا" 
تلوث�ه  ثب�وت  بس�بب 

إش�عاعيا وزي�ادة تراكيز 
في�ه،  والني�كل  الرص�اص 

وق�د تن�اول الربمل�ان النق�اش 
والتناق�ض حول أهمي�ة وخطورة 

املوضوع وعالقته بوقوعات الرسطانات 
بني الس�كان، وهك�ذا تثار م�ؤرشات بني حني 

وآخ�ر حول وقوعات التش�وهات والرسطانات يف الفلوجة 
والنج�ف والديواني�ة واالهوار والفهود والعم�ارة والبرصة 
واملوصل وسلمان باك وعالقتها باستخدام أسلحة اليورانيوم 
املنض�ب وقناب�ل الفس�فور األبيض من خ�الل ترصيحات 
متوات�رة من أطراف عدي�دة طبية وعلمية، كم�ا أن تقرير 
ممث�ل العراق يف منظمة الغ�ذاء والزراعة )فاو( عام 2011 
خطر وينذر بالش�ؤم ويدعو إىل اتخاذ إجراءات ومتطلبات 
رسيعة وش�املة تحتاج لجهد دويل كما يشر إىل أن تدهور 
البيئة يعود ألسباب عديدة منها الجفاف والتلوث اإلشعاعي 

لتصحر  وا
ب  و لح�ر ا و

والحرائق وتلوث األنهر والثروة الزراعية 
والس�مكية والهجرة الس�كانية وأسباب 

أخرى.
كما تؤكد دراسة مشرتكة رصينة نرشت حديثا 

عن تأثر استخدام اليورانيوم املنضب وحتى املخصب 
م�ن قبل ق�وات االحتالل يف إح�داث التلوث اإلش�عاعي 

املتس�بب بالتش�وهات الخلقية يف الفلوج�ة، ناهيك عن ما 
ن�رش حول تلوث الهواء واألجواء جرثوميا ومعدنيا بس�بب 

حركة 

القطعات 
ت  لي�ا آل ا و
العس�كرية م�ن مراكز داخ�ل الواليات املتحدة واملؤسس�ة 
الطبي�ة البحثي�ة العس�كرية األمريكية وعالقته�ا بوقائع 

مرضية خط�رة ل�دى الجنود 
األمري�كان العائدين م�ن منطقة 

ح�رب الخلي�ج الثالث�ة. كم�ا تحدث�ت األخبار 
املنشورة مؤخرا عن فقدان مواد مشعة خطرة 
يف مواق�ع آب�ار نفطي�ة خ�الل أعم�ال الحف�ر 
والتنقيب جنوب العراق من قبل رشكات أجنبية، 
وكذل�ك الحال فيم�ا يخص ت�رسب التلوث اىل 
العراق من خ�الل تلوث األنهر والجداول بمواد 
مشعة من فوائض املفاعالت اإليرانية وينطبق 
الح�ال ح�ول اإلهم�ال املتعم�د ب�رتك املعدات 
واملس�تهلكات امللوثة يف قواعد ق�وات االحتالل 
املرتوكة بعد انسحابها األخر وتعرض املواطنني 

واألحياء السكنية املحيطة ملخاطرها.
وبدال من التش�كيك والس�كوت ومحاوالت طمس 
او تخفي�ف حجم املش�كلة ومحاوالت من�ع إدارة 
االحت�الل يف العراق إلجراء مس�وح كش�فية حول 
ظاهرة التلوث، فان االمر يس�توجب اآلن بعد إعالن 
انسحاب القوات املحتلة والتحرير املزعوم، التحرك 
الرسيع والتحقق والتقييم من قبل لجنة وطنية عليا 
علمي�ة وطبية وبيئية واحصائية تحت أي مس�مى 
تعن�ى بتقييم الح�ال من خالل مس�وح انتقائية او 
ش�املة لتقييم وضع التلوث البيئي يف العراق س�واء 

كان جرثومي�ا أم إش�عاعيا والخ�روج 
بنتائج واس�تنتاجات يتم عىل ضوئها 
تحديد طبيعة املس�ببات ومس�ؤولية 
الجهات وطبيعة اإلجراءات املطلوبة 
الرضوري�ة  والربام�ج  وكلفه�ا 

آثارها لتكون هذه اللجنة مسؤولة لتقلي�ص 
تاريخيا ووطني�ا وتنفيذيا أمام هذه املهم�ة وفقا للنتائج 

املتحققة دون تزويغ أو تأثر.
أن استمرار إطالق الترصيحات املتناقضة وتبادل االتهامات 
بني الجه�ات املتع�ددة ذات العالق�ة واس�تخدام املوضوع 
ألغراض إعالمية مثرة أو أهداف سياس�ية معينة يف غياب 
الدراس�ات واإلحصائيات والتوثيق�ات واإلجراءات الوطنية 
يعد بح�د ذات�ه انتهاكا كبرا غر مس�ؤول بحق اإلنس�ان 
العراق�ي ومس�تقبله. إذ إن من أهم واجبات أية س�لطة أو 
حكومة هو الحفاظ عىل بيئة صحية وس�ليمة تكفل ألبناء 
الشعب حياة آمنة ومطمئنة من خالل بنية تحتية متكاملة 
وأن ع�دم االهتمام بتقيي�م حجم الكارث�ة ومعالجتها يعد 
اهم�االً ت�الم عليه جه�ات عدي�دة معنية بالتلوث بش�كل 
العل�وم  البيئ�ة ووزارة الصح�ة ووزارة  مب�ارش ك�وزارة 
والتكنولوجي�ا والزراعة ومنظم�ة الطاقة الذرية ومجالس 
املحافظ�ات ودوائ�ر اإلحص�اء وكلي�ات الط�ب والعل�وم 
والتكنولوجيا ودوائر ومراك�ز البحوث العلمية املتخصصة 

بالغذاء واألسماك والزراعة والرتبة، ألن الجهد املطلوب هو 
عمل تضامني ومتشعب.

إن م�ا تناول�ه األطباء ونرش ح�ول التلوث البيئ�ي إعالميا 
يش�كل تواتر مالحظات وإحصائيات عن زيادة يف وقوعات 
التشوهات واالمراض الرسطانية استندت عليها الدراسات 
البحثية الالحقة داخل وخارج العراق، ونرشت نتائج رصينة 
ع�ن وجود بؤر إش�عاع متزاي�د وزيادة بمعدالت اإلش�عاع 
وتراكيز بعض املعادن الثقيلة يف أنس�جة ومصول املصابني 
وشعرهم وأضافرهم وبولهم، فيما لم تتأكد الدراسات بعد 
عن آلية تسببها يف اإلصابات فيما إذا كانت سميَّة او جينية 
وهذا يس�توجب املزيد من البحوث املتقدمة والكلف املادية 
الباهظ�ة، م�ع أن بعضها أش�ار اىل أن املضاعف�ات تفوق 
بالحجم والتأثر ما خلفته القنبلة الذرية يف "هروش�يما" 

إبان الحرب العاملية الثانية.
وزيرة البيئة العراقية الس�ابقة الس�يدة وج�دان ميخائيل 
تحدث�ت بمناس�بات عديدة عن كش�ف وزارته�ا ألكثر من 
350 موقعا ملوث إش�عاعيا يف وس�ط وجن�وب العراق قبل 
ثالثة أعوام ولم تعلن بعدها أية معلومات عن جهود جديدة 
فيم�ا ذك�رت دراس�ات رصينة بعد ح�رب الخلي�ج الثانية 

لعلماء وباحثني عراقيني نرشت قبل االحتالل معلومات 
تؤكد وقوع تلوث إش�عاعي ناتج عن استخدام 

اليورانيوم املنضب يف حينها.
لم نس�مع يف برامج ال�وزارات املعنية 

ع�ن  الببيئ�ي  التل�وث  بقضاي�ا 
تخصيصات وكلف إجراء مشاريع 

مس�ح ش�امل أو مخصص�ات 
مشاريع استقصائية وعالجية 
له�ذه الكارث�ة يف تفاصي�ل 
امليزاني�ة املعلن�ة، ب�ل نج�د 
هناك ترصيحات عديدة من 
مس�ؤولني ال تستند اىل دليل 
علم�ي تح�اول التغطية عىل 
مس�ألة التلوث وتعد ما يقال 

او ين�رش حوله�ا أم�ر مبالغ 
األمريكان  في�ه، كم�ا يح�اول 

وحلفاؤه�م لف�ت األنظ�ار ع�ن 
أهمي�ة املوض�وع وطم�س معامله 

تالفي�ا لإلح�راج، فيما يتطل�ب املوقف 
الوطن�ي واإلنس�اني إنه�اء حال�ة الج�دل 

بش�كل رصني وتقييم الح�ال بمصداقية علمية 
قب�ل أن يعم التلوث الذي تقدر نصف أعمار فلزاته املش�عة 
مث�ل اليورانيوم الس�نني ما ل�م تتم املعالج�ات الرضورية 
لطم�ر مص�ادر اإلش�عاع يف املناط�ق امللوثة بوق�ت مبكر، 
معظ�م عنارص الحي�اة وتصبح إمكاني�ة معالجته معقدة 
وغ�ر ممكن�ه أو مجدي�ة. إن كلف مث�ل ه�ذه اإلجراءات 
الكش�فية والعالجية يعتمد ع�ىل نتائج املس�وح املتكاملة 
الش�املة والتي س�تتحكم نتائجها بكلف املعالجة واإلدامة 
له�ا لعقود من الزمن وقد تتج�اوز الكلف عرشات املليارات 
من الدوالرات. كما أن إثبات عالقة استخدام هذه األسلحة 
باألم�راض املنترشة علميا ستش�كل م�ادة حيوية ملطالبة 
الغ�زاة بالتعوي�ض إن ل�م يكن الي�وم ففي املس�تقبل عن 
الخس�ائر البرشية التي س�ببتها وكلف املعالجة ناهيك عن 
إمكانية االس�تفادة من تمويل ومهارات منظمات الصحة 
والبيئ�ة الدولية.لق�د آن األوان لتحرك مس�ؤول وردة فعل 
رسيعة ملجابهة كارثة التلوث وانهيار بنية البيئة الس�ليمة 
يف وق�ت تش�ر في�ه كل امل�ؤرشات والدراس�ات والوقائ�ع 
اىل أن الكارث�ة قائم�ة ومخاطره�ا واضح�ة وه�ي ال تقل 
أهمية وإس�هاما يف تس�بب موت جماعي متعمد للعراقيني 
ع�ن حجم أثار العن�ف وفقدان األمن س�واء كان من خالل 
تهديدها الحياة بش�كل مبارش وف�وري أم من خالل تلوث 
البيئة والرتبة واملياه والغذاء بش�كل غر مبارش مس�تديم 

التأثر، ترى هل من مستجيب ؟.
 عن "شبكة البرصة "

أعلن امللياردير األمريكي إيلون ماسك أحد 
مؤسيس رشكة "سبايس إكس" األمريكية 
عن بدء تصنيع محرك صاروخي مخصص 
للتحلي�ق إىل املري�خ. وبحس�ب تقدي�رات 
امللياردي�ر ف�إن نق�ل مس�توطن واحد إىل 
املريخ س�يكلف نصف مليون دوالر فقط. 
ويخطط ألن تحقق الرحلة الفضائية عىل 

حساب أهايل املريخ مستقبال.
ويقول ماسك إن سعر تذكرة السفر يجب 
أن يك�ون متدنيا نس�بيا ليتمك�ن غالبية 
الن�اس يف البل�دان املتطورة ل�دى بلوغهم 

45 س�نة من عمره�م أن يجمع�وا أمواال 
كافية لقي�ام بمثل هذه الرحلة الفضائية 
إىل الكوك�ب األحمر. وأعل�ن امللياردير ذلك 
يف مؤتم�ر قام�ت جمعية مالح�ة الفضاء 
امللكية الربيطانية بعقده. وأعاد امللياردير 
والي�ة  يف  من�زل  رشاء  أن  األذه�ان  إىل 

كاليفورنيا يكلف 500 ألف دوالر أيضا.
وافرتض ماس�ك، أن ش�خصا واحدا فقط 
من كل 100 ألف قاطن يف كوكبنا بوس�عه 
جم�ع ه�ذا املبل�غ. ويف ح�ال بل�وغ ع�دد 
الس�كان 8 ملي�ارات نس�مة يتوف�ر ع�ىل 
كوكبن�ا 80 أل�ف ش�خص بوس�عهم بدء 

اس�تيطان كوكب املريخ بعد دفعهم مبلغا 
قدره 40 ملي�ار دوالر. ويق�ول امللياردير 
أن إنش�اء قاعدة ثابت�ة يف املريخ يجب أن 
تس�بق عملي�ة تنظي�م حملة اس�تيطان 

الكوكب األحمر.
لكن عملي�ة نق�ل املس�توطنني إىل املريخ 
ال تزال تعت�رب أصعب العملي�ات يف الوقت 
الح�ارض، علما أن صاروخ "فالكون – 9" 
املستخدم اآلن للتحليق إىل املريخ ال يصلح 
له�ذا الغ�رض. وتق�وم رشكة "س�بايس 
إكس" اآلن بتصميم سفينة شحن جديدة 
يفرتض أن يعم�ل محركها بغ�از امليثان. 

وأهم ما اكتشف العلماء يف هذا املجال هو 
أنه ليس من الرضوري استراد غاز امليثان 
من كوكب األرض ألنه يمكن اس�تخراجه 
ميداني�ا م�ن البكتري�ات القاطن�ة هنا. 
كما يمكن أن يس�تخرج هنا الهيدروجني 
من امل�اء املتوفر يف املري�خ. ويرى الخرباء 
ان�ه لي�س م�ن الصع�ب إيج�اد 80 أل�ف 
متط�وع لديهم إمكاني�ات مالية يرغبون 
يف أن يصبح�وا روادا يف اس�تيطان كوك�ب 
املريخ، وبينهم علماء ومهندس�ون أطباء 
وحت�ى من مل اإلقام�ة يف كوكبنا املزدحم 

بالسكان.

أعل�ن املرشف�ون ع�ىل التلس�كوب الفضائ�ي 
"هابل" عن تمكنهم يف الفرتة األخرة من رصد 
أبع�د املج�رات، عىل م�ا أعلنت وكال�ة الفضاء 
األمركية "ناس�ا" التي وصفت ذلك باكتشاف 
"أثري" حول أصول الكون س�مح بفهم أفضل 

ملا حصل بعد االنفجار الكبر )بيغ بانغ(. 
وجرت عمليات الرصد هذه عىل س�تة أس�ابيع 
يف آب و ايلول املاضيني سمحت باكتشاف سبع 
مج�رات جدي�دة أقدمه�ا يع�ود إىل 13.3 مليار 
س�نة أي بعد 380 مليون س�نة ع�ىل االنفجار 
الكب�ر. وكان آخ�ر تط�ور بهذا الحج�م يف هذا 
املجال ش�مل مجرة تعود إىل 500 مليون س�نة 

بعد البيغ بانغ. ويقرب هذا االكتش�اف الجديد 
العلماء أكث�ر فأكثر من فجر الكون أي املراحل 
األوىل الت�ي تبعت االنفجار الكب�ر التي ال تزال 

الكثر من األسئلة عالقة بشأنه حتى اآلن.
ورشح ريتش�ارد ايلليس عال�م فيزياء الفلك يف 
معهد كاليفورنا للتكنولوجيا يف باس�ادينا الذي 
ش�ارك يف الدراس�ة تفاصي�ل العملي�ة بقوله: 
"كان�ت حمل�ة رص�د طم�وح ج�دا، وتمكن�ا 
بالع�ودة اىل 13.3 مليار س�نة أي ماليني قليلة 
من الس�نوات بعد االنفج�ار الكبر، يومها كان 

عمر الكون يشكل 3 % من عمره الحايل". 
ويقدر عمر الكون ب�13.7 مليار س�نة، وهذه 

املج�رات الجدي�دة البعي�دة جدا تعط�ي صورة 
واضحة ع�ن بدايات الكون ألنه�ا تبدو لنا اآلن 
كما كان�ت عليه قبل 13.3 مليار س�نة أي بني 
300 إىل 400 مليون س�نة بع�د االنفجار الكبر 

عىل ما أوضحت "ناسا". 
وقد اس�تخدم التلس�كوب "هاب�ل" الذي أطلق 
الع�ام 1990 أقىص قدرات�ه فقد التقط الصور 

باألش�عة دون الحم�راء تقريبا مس�تخدما 
بفاعلية مرشحات األلوان.

التقطت كام�را وكالة الفضاء 
األمريكية ناس�ا صورا لكرة 

ناري�ة فوق س�ماء والية 
األمريكي�ة.  تكس�اس 
ق�د  الكام�را  وكان�ت 
التقطت وميض الكرة 
الناري�ة م�ن مكت�ب 
"ناسا" يف مدينة نيو 
وتعتق�د  مكس�يكو. 
أن  الفض�اء  وكال�ة 
اخ�رتق  ق�د  ني�زكا 

املج�ال الج�وي لألرض 
يف منطقة ما بني مدينتي 

بوالي�ة  وهيوس�تن  داالس 
تكساس األمريكية. 
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تلسكوب "هابل" يغوص ملسافة أعمق يف الكونأصحاب املليارات يستوطنون املريخ !

نارية  كرة  صورة  "ناسا" تلتقط 
فوق داالس



ظه�رت يف س�ماء مدينة ش�نغهاي الصيني�ة يف العارش من 
الش�هر الحايل ظاهرة نادرة الح�دوث تمثلت يف ظهور ثالث 

شموس معا ما أثار انتباه الكثري من سكان املدينة. 
وذكرت صحيفة الش�عب الصينية إن مرك�ز الرصد الجوي 
بش�نغهاي فرس ه�ذه الظاه�رة بكونها ناجم�ة عن هالة 
ضوء الش�مس وم�ا يعرف ب�)صن دوك(. وأش�ار خرباء إىل 
أن هذه الظاهرة تع�د عادية يف برصيات الغالف الجوي وال 

عالقة لها بنهاية العالم.

يعتزم فري�ق رواد الفضاء املتجه إىل 
محطة الفضاء الدولية أواخر كانون 
االول، تمضي�ة أوقات الفراغ بالعزف 

عىل آلتي الجيتار والهارمونيكا.
ني�وز"  "س�كاي  ذك�رت  وحس�بما 
روم�ان  ال�رويس  الفض�اء  رائ�د  أن 
رومانيكو ق�ال "هناك آلة جيتار عىل 
مت�ن املحطة، كم�ا أنه س�يصطحب 
معه آله الهارمونيكا للتعلم عليها عىل 

متن املحطة،.
يف  س�ريافقه  أن�ه  إىل  مش�رياً 
الفضاء  رائ�دا  الرحل�ة 
توماس  األمريك�ي 
ن  ر ش�بو ر ما
والكندي كريس 
الذي  هادفيل�د 
أكد أن�ه يعتزم 
تأليف عدد من 
أثن�اء  األغان�ي 
إقامته يف املحطة 
يف  تطف�و  الت�ي 
األرض.  ح�ول  مدار 
هادفيل�د  وأض�اف 
"س�بق أن كتب�ت جزءا من 
األغاني عىل األرض، واعتقد أنها 
فرص�ة جميلة أن أتمكن من إنهائها يف 

الفضاء".
وس�ينطلق رواد الفضاء ال�رويس والكندي واألمريكي 
إىل محط�ة الفض�اء الدولي�ة يف 19 كان�ون األول، من 
قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية يف كازاخستان، 
لينضموا إىل الفريق املوجود هناك منذ 25 ترشين االول، 
واملؤل�ف من الروس�يني أوليغ نوفيتس�كي وأفغويني 
تارلك�ني واألمريكي كيفن فورد. الجدير بالذكر أن 
آلة الجيتار ُنقلت للمرة األوىل إىل محطة "مري" 
الفضائي�ة الس�وفياتية ع�ام 1987، لتأمني 
الراحة النفس�ية لرواد الفضاء الذين أمضوا 

آنذاك 11 شهرا يف املحطة.

م�ع مق�دم الش�تاء املظلم ال�ذي تش�تهر به دولة الس�ويد 
االس�كندنافية ق�ررت رشكة للطاق�ة يف بلدة أومي�ا إقامة 
مواقع يف نحو 30 محطة للحافالت يتعرض فيها املواطنون 
إىل األش�عة فوق البنفس�جية لتعويضهم ع�ن النقص الذي 

يعانونه نظرا لغياب الشمس لساعات طويلة.
وتعيش مناطق كبرية من الس�ويد ش�تاء مظلما مصحوبا 
بتس�اقط غزير للثلوج. وترشق الشمس حاليا يف بلدة أوميا 
نح�و الس�اعة الثامن�ة بالتوقي�ت املح�ي )0700 بتوقيت 
جرينتش( وتغرب الس�اعة الثالثة من بعد الظهر. وتتقلص 
س�اعات النه�ار أكث�ر يف ش�هر كان�ون األول حي�ث ترشق 
الشمس نحو الس�اعة العارشة وتغيب نحو الساعة الثانية 

والنصف بعد الظهر.
وقالت انا نورجارد مديرة التس�ويق يف الرشكة عن املرشوع 
ال�ذي سيس�تمر طوال األس�ابيع الثالثة املقبل�ة، إن الهدف 
"هو إعطاء الناس دفعة من الطاقة أثناء انتظارهم وصول 

الحافلة."
وأك�دت رشك�ة الطاق�ة يف أومي�ا الت�ي تقع ع�ىل بعد 600 
كيلومرت ش�مايل العاصمة الس�ويدية ستوكهولم إن الطاقة 
التي تس�تخدمها جاءت من مصادر س�ليمة بيئيا، وتعيش 
بعض بلدات السويد الشمالية بال ضوء يف ظالم كامل طوال 

عدة أسابيع يف الشتاء.

ظهور ثالث شموس 
يف الصني

رواد فضاء يعتزمون قضاء 
رحلة عزف عىل 

اجليتار يف املدار !

بلدة سويدية تستعد لشتاء مظلم 
بمواقع لتعويض أشعة الشمس

www.almustakbalpaper.net

د. عمر الكبييس

امل�ؤرشات واإلحصائي�ات والنرشي�ات والدالئ�ل والقرائ�ن 
والدراس�ات وتقاري�ر دولي�ة متتالي�ة من مراك�ز رصينة 
تتحدث ع�ن تفاقم معضل�ة التلوث البيئي واإلش�عاعي يف 
الع�راق وع�ن نتائجها الكارثي�ة الحالية واملس�تقبلية عىل 
حي�اة اإلنس�ان والحي�وان والنب�ات واالقتص�اد يف العراق، 
والحديث عنها أصبح م�ادة إعالمية مكثفة محليا ودوليا، 
وانعكاس�ات ه�ذا اإلع�الم املكث�ف واس�تخداماته تعددت 
كما تناقضت ردود فعل املؤسس�ات املعني�ة علميا ومهنيا 
حوله ب�ني التنبيه والتحذير أو التطم�ني واإلنكار وبني من 
يعتربها ردود فعل لتقريع الس�لطة الحاكمة ومؤسساتها 
التنفيذي�ة وأدائه�ا، ومم�ا ال ش�ك في�ه أن دول�ة االحتالل 
خالل س�نوات الغزو حاولت جاهدة تحجيم وطمس معالم 
ه�ذه الكارثة حت�ى يف خطابها الداخ�ي، ألن إثبات وقوعه 
وعالقته باملضاعفات الناتجة س�يحملها مس�ؤولية وقوع 
هذه الكارثة البيئية وما يرتتب عليها من إجراءات قانونية 

ودولية مستقبال.
لق�د ن�رشت تقارير ودراس�ات عدي�دة من خ�ارج العراق 
وم�ن مراكز علمية وطبي�ة بحثية رصينة تش�ري بوضوح 
إىل كارثي�ة حج�م التل�وث يف الع�راق بعد االحت�الل وآثاره 
وحتى من داخل املؤسس�ة العسكرية األمريكية ناهيك عن 
دراسات من دول أوربية عديدة منها ما هو مختربي ومنها 
ما هو إحصائي وميداني من مواقع الرصاع العسكري مثل 

مدينة الفلوجة.
يش�ري تقري�ر ص�در مؤخ�را يف كان�ون الثان�ي 2012 من 

مجموعة باحثني من جامعتي كولومبيا وييل يف الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، ووفق�ا ملعام�ل تقييمي 

أس�موه )إي بي آي( يستند عىل تقييم 
عرشة معاي�ري منها امل�اء والرتبة 

والغاب�ات واألس�ماك واألجواء 
املوق�ع  يحت�ل  الع�راق  أن 

األدنى يف وضع البيئة من 
بني 132 دولة يف العالم 

مما يس�توجب إعادة 
بيئي�ة  بني�ة  بن�اء 
بشكل جذري وفقا 
لترصيحات رئيس 
التقييم  م�رشوع 

)أنجل هسو(.
األخب�ار  وم�ن 
املحلية الحديثة يف 
هي   2012 شباط 

قضي�ة تل�وث نهر 
كربالء  يف  الحسينية 

واعتباره "مرسطنا" 
تلوث�ه  ثب�وت  بس�بب 

إش�عاعيا وزي�ادة تراكيز 
في�ه،  والني�كل  الرص�اص 

وق�د تن�اول الربمل�ان النق�اش 
والتناق�ض حول أهمي�ة وخطورة 

املوضوع وعالقته بوقوعات الرسطانات 
بني الس�كان، وهك�ذا تثار م�ؤرشات بني حني 

وآخ�ر حول وقوعات التش�وهات والرسطانات يف الفلوجة 
والنج�ف والديواني�ة واالهوار والفهود والعم�ارة والبرصة 
واملوصل وسلمان باك وعالقتها باستخدام أسلحة اليورانيوم 
املنض�ب وقناب�ل الفس�فور األبيض من خ�الل ترصيحات 
متوات�رة من أطراف عدي�دة طبية وعلمية، كم�ا أن تقرير 
ممث�ل العراق يف منظمة الغ�ذاء والزراعة )فاو( عام 2011 
خطري وينذر بالش�ؤم ويدعو إىل اتخاذ إجراءات ومتطلبات 
رسيعة وش�املة تحتاج لجهد دويل كما يشري إىل أن تدهور 
البيئة يعود ألسباب عديدة منها الجفاف والتلوث اإلشعاعي 

لتصحر  وا
ب  و لح�ر ا و

والحرائق وتلوث األنهر والثروة الزراعية 
والس�مكية والهجرة الس�كانية وأسباب 

أخرى.
كما تؤكد دراسة مشرتكة رصينة نرشت حديثا 

عن تأثري استخدام اليورانيوم املنضب وحتى املخصب 
م�ن قبل ق�وات االحتالل يف إح�داث التلوث اإلش�عاعي 

املتس�بب بالتش�وهات الخلقية يف الفلوج�ة، ناهيك عن ما 
ن�رش حول تلوث الهواء واألجواء جرثوميا ومعدنيا بس�بب 

حركة 

القطعات 
ت  لي�ا آل ا و
العس�كرية م�ن مراكز داخ�ل الواليات املتحدة واملؤسس�ة 
الطبي�ة البحثي�ة العس�كرية األمريكية وعالقته�ا بوقائع 

مرضية خط�رية ل�دى الجنود 
األمري�كان العائدين م�ن منطقة 

ح�رب الخلي�ج الثالث�ة. كم�ا تحدث�ت األخبار 
املنشورة مؤخرا عن فقدان مواد مشعة خطرية 
يف مواق�ع آب�ار نفطي�ة خ�الل أعم�ال الحف�ر 
والتنقيب جنوب العراق من قبل رشكات أجنبية، 
وكذل�ك الحال فيم�ا يخص ت�رسب التلوث اىل 
العراق من خ�الل تلوث األنهر والجداول بمواد 
مشعة من فوائض املفاعالت اإليرانية وينطبق 
الح�ال ح�ول اإلهم�ال املتعم�د ب�رتك املعدات 
واملس�تهلكات امللوثة يف قواعد ق�وات االحتالل 
املرتوكة بعد انسحابها األخري وتعرض املواطنني 

واألحياء السكنية املحيطة ملخاطرها.
وبدال من التش�كيك والس�كوت ومحاوالت طمس 
او تخفي�ف حجم املش�كلة ومحاوالت من�ع إدارة 
االحت�الل يف العراق إلجراء مس�وح كش�فية حول 
ظاهرة التلوث، فان االمر يس�توجب اآلن بعد إعالن 
انسحاب القوات املحتلة والتحرير املزعوم، التحرك 
الرسيع والتحقق والتقييم من قبل لجنة وطنية عليا 
علمي�ة وطبية وبيئية واحصائية تحت أي مس�مى 
تعن�ى بتقييم الح�ال من خالل مس�وح انتقائية او 
ش�املة لتقييم وضع التلوث البيئي يف العراق س�واء 

كان جرثومي�ا أم إش�عاعيا والخ�روج 
بنتائج واس�تنتاجات يتم عىل ضوئها 
تحديد طبيعة املس�ببات ومس�ؤولية 
الجهات وطبيعة اإلجراءات املطلوبة 
الرضوري�ة  والربام�ج  وكلفه�ا 

آثارها لتكون هذه اللجنة مسؤولة لتقلي�ص 
تاريخيا ووطني�ا وتنفيذيا أمام هذه املهم�ة وفقا للنتائج 

املتحققة دون تزويغ أو تأثري.
أن استمرار إطالق الترصيحات املتناقضة وتبادل االتهامات 
بني الجه�ات املتع�ددة ذات العالق�ة واس�تخدام املوضوع 
ألغراض إعالمية مثرية أو أهداف سياس�ية معينة يف غياب 
الدراس�ات واإلحصائيات والتوثيق�ات واإلجراءات الوطنية 
يعد بح�د ذات�ه انتهاكا كبريا غري مس�ؤول بحق اإلنس�ان 
العراق�ي ومس�تقبله. إذ إن من أهم واجبات أية س�لطة أو 
حكومة هو الحفاظ عىل بيئة صحية وس�ليمة تكفل ألبناء 
الشعب حياة آمنة ومطمئنة من خالل بنية تحتية متكاملة 
وأن ع�دم االهتمام بتقيي�م حجم الكارث�ة ومعالجتها يعد 
اهم�االً ت�الم عليه جه�ات عدي�دة معنية بالتلوث بش�كل 
العل�وم  البيئ�ة ووزارة الصح�ة ووزارة  مب�ارش ك�وزارة 
والتكنولوجي�ا والزراعة ومنظم�ة الطاقة الذرية ومجالس 
املحافظ�ات ودوائ�ر اإلحص�اء وكلي�ات الط�ب والعل�وم 
والتكنولوجيا ودوائر ومراك�ز البحوث العلمية املتخصصة 

بالغذاء واألسماك والزراعة والرتبة، ألن الجهد املطلوب هو 
عمل تضامني ومتشعب.

إن م�ا تناول�ه األطباء ونرش ح�ول التلوث البيئ�ي إعالميا 
يش�كل تواتر مالحظات وإحصائيات عن زيادة يف وقوعات 
التشوهات واالمراض الرسطانية استندت عليها الدراسات 
البحثية الالحقة داخل وخارج العراق، ونرشت نتائج رصينة 
ع�ن وجود بؤر إش�عاع متزاي�د وزيادة بمعدالت اإلش�عاع 
وتراكيز بعض املعادن الثقيلة يف أنس�جة ومصول املصابني 
وشعرهم وأضافرهم وبولهم، فيما لم تتأكد الدراسات بعد 
عن آلية تسببها يف اإلصابات فيما إذا كانت سميَّة او جينية 
وهذا يس�توجب املزيد من البحوث املتقدمة والكلف املادية 
الباهظ�ة، م�ع أن بعضها أش�ار اىل أن املضاعف�ات تفوق 
بالحجم والتأثري ما خلفته القنبلة الذرية يف "هريوش�يما" 

إبان الحرب العاملية الثانية.
وزيرة البيئة العراقية الس�ابقة الس�يدة وج�دان ميخائيل 
تحدث�ت بمناس�بات عديدة عن كش�ف وزارته�ا ألكثر من 
350 موقعا ملوث إش�عاعيا يف وس�ط وجن�وب العراق قبل 
ثالثة أعوام ولم تعلن بعدها أية معلومات عن جهود جديدة 
فيم�ا ذك�رت دراس�ات رصينة بعد ح�رب الخلي�ج الثانية 

لعلماء وباحثني عراقيني نرشت قبل االحتالل معلومات 
تؤكد وقوع تلوث إش�عاعي ناتج عن استخدام 

اليورانيوم املنضب يف حينها.
لم نس�مع يف برامج ال�وزارات املعنية 

ع�ن  الببيئ�ي  التل�وث  بقضاي�ا 
تخصيصات وكلف إجراء مشاريع 

مس�ح ش�امل أو مخصص�ات 
مشاريع استقصائية وعالجية 
له�ذه الكارث�ة يف تفاصي�ل 
امليزاني�ة املعلن�ة، ب�ل نج�د 
هناك ترصيحات عديدة من 
مس�ؤولني ال تستند اىل دليل 
علم�ي تح�اول التغطية عىل 
مس�ألة التلوث وتعد ما يقال 

او ين�رش حوله�ا أم�ر مبالغ 
األمريكان  في�ه، كم�ا يح�اول 

وحلفاؤه�م لف�ت األنظ�ار ع�ن 
أهمي�ة املوض�وع وطم�س معامله 

تالفي�ا لإلح�راج، فيما يتطل�ب املوقف 
الوطن�ي واإلنس�اني إنه�اء حال�ة الج�دل 

بش�كل رصني وتقييم الح�ال بمصداقية علمية 
قب�ل أن يعم التلوث الذي تقدر نصف أعمار فلزاته املش�عة 
مث�ل اليورانيوم الس�نني ما ل�م تتم املعالج�ات الرضورية 
لطم�ر مص�ادر اإلش�عاع يف املناط�ق امللوثة بوق�ت مبكر، 
معظ�م عنارص الحي�اة وتصبح إمكاني�ة معالجته معقدة 
وغ�ري ممكن�ه أو مجدي�ة. إن كلف مث�ل ه�ذه اإلجراءات 
الكش�فية والعالجية يعتمد ع�ىل نتائج املس�وح املتكاملة 
الش�املة والتي س�تتحكم نتائجها بكلف املعالجة واإلدامة 
له�ا لعقود من الزمن وقد تتج�اوز الكلف عرشات املليارات 
من الدوالرات. كما أن إثبات عالقة استخدام هذه األسلحة 
باألم�راض املنترشة علميا ستش�كل م�ادة حيوية ملطالبة 
الغ�زاة بالتعوي�ض إن ل�م يكن الي�وم ففي املس�تقبل عن 
الخس�ائر البرشية التي س�ببتها وكلف املعالجة ناهيك عن 
إمكانية االس�تفادة من تمويل ومهارات منظمات الصحة 
والبيئ�ة الدولية.لق�د آن األوان لتحرك مس�ؤول وردة فعل 
رسيعة ملجابهة كارثة التلوث وانهيار بنية البيئة الس�ليمة 
يف وق�ت تش�ري في�ه كل امل�ؤرشات والدراس�ات والوقائ�ع 
اىل أن الكارث�ة قائم�ة ومخاطره�ا واضح�ة وه�ي ال تقل 
أهمية وإس�هاما يف تس�بب موت جماعي متعمد للعراقيني 
ع�ن حجم أثار العن�ف وفقدان األمن س�واء كان من خالل 
تهديدها الحياة بش�كل مبارش وف�وري أم من خالل تلوث 
البيئة والرتبة واملياه والغذاء بش�كل غري مبارش مس�تديم 

التأثري، ترى هل من مستجيب ؟.
 عن "شبكة البرصة "

الق�ى أح�د الربام�ج البحثية الت�ي تدرس 
إمكاني�ة وج�ود مخلوق�ات فضائية تقوم 
بإرس�ال رس�ائل ضوئية لألرض من خالل 
وميض النجوم، اهتماما من قبل مؤسس�ة 
تقدم الدعم املادي ألبحاث الفضاء، عىل أمل 

أن يتم التوصل إىل نتيجة تغري التاريخ.
وجاء يف التقري�ر الذي نرش عىل مجلة تايم 
األمريكية، الش�قيقة ل� ""CNN أن البحث 
الجديد سيقوم عىل منظومة معالجة بيانات 
جديدة تقوم بتحليل الومضات الصادرة عن 
عدد من النجوم ومحاولة إيجاد نمط معني 
يس�مح بتفس�ريها وربطه�ا م�ع بعضها 
البع�ض. وأش�ار التقري�ر إىل أن منظوم�ة 
معالج�ة البيان�ات الجديدة تق�وم بتحليل 

الومضات الص�ادرة عن النجوم والفراغات 
الزمني�ة بينها، وتطبيقه�ا رياضيا يف مبدأ 
ش�بيه بمبدأ تحليل إشارات موريس إال أنه 
أكثر تعقيدا، بحيث يمكنه رصد رس�ائل قد 

تكون مرسلة من مخلوقات فضائية.
الجدي�دة  التقني�ة  أن  إىل  التقري�ر  ون�ّوه 
سيمكنها التفريق بني الومضات الطبيعية 
للنج�وم، كعب�ور ُجرم س�ماوي أو جس�م 
مع�ني أمام النجم حاجبا ن�وره، باإلضافة 
إىل تمييز الومي�ض الناتج عن دخول ضوء 
النج�م إىل األرض وتأث�ره بالغازات املكونة 
للغ�الف الجوي. وب�ني التقري�ر أن البحث 
الجدي�د س�وف يراجع "أرش�يف" عدد من 
املهمات الفضائي�ة للبحث والتدقيق بأمور 
قد تغيب عن العني غري املدربة وإدخالها يف 

منظومة معالجة البيانات الجديدة.

أكدت تحلي�الت مبدئية أنه يمكن للبرش التعايش 
مع مستويات اإلشعاع عىل سطح املريخ، إذ أنها 
ليس�ت بفتاكة بحس�ب قراءات بعث بها املسبار 
الفضائي "كيوريوستي"، من عىل سطح الكوكب 
األحم�ر. وقال دون هاس�لر، املحق�ق الرئيس يف 
بعث�ة "كيوريوس�تي" إن�ه "بالتأكي�د، يمكن أن 
يعي�ش رواد الفضاء يف ه�ذه البيئ�ة".وال تعني 
الق�راءات املبدئية األخ�رية إمكاني�ة العيش عىل 
الكوكب األحمر، إذا أنها لم تضع قيد الحسبان كم 
اإلشعاع الذي سيتعرض له "املسافر" للوصول إىل 
املريخ، وهي رحلة قد تس�تغرق ما بني ثمانية إىل 
تسعة أش�هر، بجانب رحلة اإلياب.وذكر هاسلر، 
إن الباحث�ني يعكفون عىل تحدي�د تقديرات أكثر 
دقة لنسبة اإلش�عاع التي سيجري التعرض لها، 
خالل مثل هذه الرحلة الفضائية. ويعمل باحثون 
لتحديد معدل اإلشعاع الذي يصل املريخ، من أجل 
الحصول ع�ىل معلوم�ات وافية بش�أن إمكانية 
العيش يف الكوكب يف السابق والحارض واملستقبل.

ومؤخراً، لحظ العلماء تغي�ريات يومية يف ضغط 
الغالف الجوي للكوكب، عقب تقييم قياسات قام 
بها املسبار كيوريوس�تي، ورشح هاسلر بقوله: 
"وجدن�ا أن الغ�الف الجوي للمري�خ يعمل كدرع 
لإلشعاع عىل الس�طح، ومع تزايد الغالف الجوي 

س�مكاً تزداد الوقاي�ة وتقل جرعات اإلش�عاع".
وال يحمي املريخ س�طحه من اإلشعاعات بذات 

طريق�ة كوكبن�ا، خاص�ة وأن الكوكب األحمر 
فق�د مجاله املغناطييس قبل 3.5 مليار س�نة، 
كم�ا أن غالفه الجوي يمثل واحداً يف املئة فقط 

من س�مك الغ�الف الجوي ل�ألرض.ويف الس�ياق 
ذاته، كش�فت معلوم�ات بعثها املس�بار مؤخراً، 
عن دالئل بأن مناطق م�ن الكوكب األحمر كانت 
ذات يوم مغمورة باملياه. وكان "كيوريوس�تي"، 
الذي أرس�لته "ناس�ا" ملعرفة ما إذا كان الكوكب 
مناس�با لحياة الكائنات الدقيقة، قد هبط، يف آب 
املايض، عىل منخفض عمالق قرب خط االستواء 

باملريخ.

ذك�رت صحيفة ديي تلغراف أن فهرس�ا مصورا، يه�دف لحرص الكواكب 
املجهول�ة يف مجرتنا التي يمكن أن تك�ون صالحة للحياة، أدرج كوكبني 
فق�ط عندم�ا ص�در العام امل�ايض. لكن م�ع االحتفال بالذك�رى األوىل 
إلصداره، قال العلماء إن هناك اآلن خمسة كواكب أخرى عىل القائمة 
تج�اوزت كل التوقعات.وقال�وا إن الكث�ري من الكواك�ب األخرى التي 
يمكن أن تكون هناك حياة عليها من املتوقع أن تنضم أيضا إىل قاعدة 
البيان�ات اإللكرتونية املس�ماة "الفهرس املص�ور للكواكب الخارجية 
الصالح�ة للس�كن". ويعلم العلماء ع�ن ما يقارب تس�عمائة كوكب 
خارجي مؤكد، أو كواكب خارج املجموعة الشمسية، باإلضافة إىل أكثر 
من 2500 ما زالت بانتظار التأكيد. لكن عددا قليال فقط منها قد يكون 
مرشحا جيدا للحياة كما نعرفها".الكواكب العمالقة الغازية األكرب حجما 
الت�ي تدور حول نجوم متغرية أقل احتماال الس�تضافة الحياة من الكواكب 
األصغ�ر والصخري�ة القريبة م�ن النجوم املس�تقرة.وقال أبي�ل مينديز، كبري 
الباحثني ومدير جامعة بورتوريكو بمخترب أريس�يبو بالنيتاري هابيتابيليتي، إن 

فري�ق البحث توقع أن يضيف كوكبا أو اثنني آخرين فقط إىل القائمة العام األول. 
ويف رشح�ه لهدف املرشوع ق�ال مينديز "الهدف الرئيس ألج�ل البحث ومن جهة 
أخرى أدركت أنه أيضا يف غاية األهمية للعامة. وهناك بيانات صحفية كثرية تعلن 
عن اكتش�افات كواك�ب صالحة للحياة. وهذا األمر مربك. ل�ذا فإن وجود فهرس 
مصور يس�تطيع كل واحد مراجعته ملعرفة ما هو املوجود اآلن أمر مفيد".ويقيم 
فريق مينديز حاليا إمكانية الحياة عىل أحد الكواكب باس�تخدام ثالثة قياس�ات، 
تفاوت الطاقة من النجم املضي�ف التي يتلقاها الكوكب وكتلة الكوكب وحجمه.
ُيشار إىل أن الكواكب العمالقة الغازية األكرب حجما التي تدور حول نجوم متغرية 
أقل احتماال الستضافة الحياة من الكواكب األصغر والصخرية القريبة من النجوم 
املس�تقرة. وقال الباحثون إن العلماء يتقدمون يف اكتش�اف الكواكب الخارجية، 
وإن وترية االستكش�اف تزداد. لكن "مينديز" حذر من أن املعلومات عن الكواكب 
كانت أولية فقط. ومن الجدير بالذكر أن قاعدة البيانات اإللكرتونية عن الكواكب 

تجتذب ما بني عرشة آالف وثالثني ألف مشاهد كل شهر.

عرض�ت مؤسس�ة اإلم�ارات للعل�وم 
املتقدمة  ، والتقني�ة  » س�ت يا إ «

مجس�ماً وألول مرة، 
لحج�م  با
لطبيع�ي  ا
ملرشوع القمر 
ع�ي  الصطنا ا
الجدي�د »دب�ي 
 ،»،2 س�ات 
القم�ر  وه�و 
الثاني من سلسلة 
األقم�ار االصطناعية 
»دبي سات«، اململوكة 
دب�ي  لحكوم�ة 
ودول�ة  خصوص�اً، 
يف  وذل�ك  اإلم�ارات، 
ضمن  م�ول«،  »دب�ي 
ت  ال حتف�ا ال ا
م  لي�و با
طن�ي  لو ا
ال��41 

للدولة.
ل  ق�ا و
ئي�س  ر

قس�م 
م  ع�ال إل ا
ت  ق�ا لعال ا و
العامة يف املؤسسة، 
إن  القم�زي،  الل�ه  عب�د 
القمر االصطناعي الجديد يعمل عىل إنشائه فريق 
عم�ل إمارات�ي متكامل مكون من 16 مهندس�اً 

يعمل�ون حالي�اً يف كوري�ا الجنوبي�ة لالنتهاء من 
امل�رشوع املتوق�ع إطالقه العام املقبل، وأش�ار إىل 
أن »دبي س�ات 2« س�يعمل عىل مراقبة األرض، 
بحي�ث يقوم بتصويرها كاملة بالرتكيز عىل دبي، 
مضيف�اً أن القمر االصطناعي س�يقوم بالدوران 
ح�ول األرض 14 م�رة يف الي�وم الواح�د، بحيث 
يم�ر عىل دولة اإلمارات أربع مرات كاملة لتصوير 

الدولة، ودبي خصوصاً.
وذكر القمزي أن »دبي سات 2« سريكز يف الدولة 
ع�ىل مراقبة أعم�ال البني�ة التحتية من�ذ بدايتها 
حتى االنتهاء منها، لتكوين قاعدة بيانات شاملة، 
وس�رياقب املتغريات البيئية التي تطرأ عىل الدولة، 
باإلضافة إىل مراقبة األرايض الزراعية، وأضاف أن 
»إياس�ت« تقدم املرشوع »للم�رة األوىل للجمهور 
لتعريفه�م بإنجازات الوطن يف م�ا يخص أبحاث 
وعلوم الفضاء«، الفتاً إىل أنهم يس�تهدفون يف هذا 
األم�ر الط�الب اإلماراتيني م�ن ذوي التخصصات 
املقبل�ة  املرشوع�ات  يف  أن تس�هم  يمك�ن  الت�ي 
للمؤسسة، وأوضح القمزي أن تجربة »دبي سات 
1« باملش�اركة بني الفريقني الكوري واإلماراتي 
ركزت عىل عملية نقل املعرفة إىل الجانب اإلماراتي، 
وإرشاك�ه يف عملية بناء القمر، ما س�اعده الحقاً 
الدخ�ول يف برنام�ج  الجدي�دة ع�ىل  التجرب�ة  يف 
تع�اون تطويري مكثف وإع�داد جميع متطلبات 
القم�ر االصطناعي »دبي س�ات 2« وتجهيز كل 
املخططات، وتحديد نوعية التطبيقات والتقنيات 
املطلوب�ة، ووض�ع التصمي�م النهائ�ي للقمر، ما 
يس�هم يف جعله أفضل أقمار االستش�عار عن ُبعد 

يف فئة وزنه.
ولفت إىل أن فريق العمل من املهندسني اإلماراتيني 
رّك�ز خ�الل مراح�ل الدراس�ة والبح�ث الخاصة 

تحقي�ق  ب�»دب�ي س�ات 2« ع�ىل 
أقىص اس�تفادة ممكنة من التجربة 
إىل  األوىل »دب�ي س�ات 1«، مش�رياً 

أن عملي�ة اإلطالق والتحكم س�تكون 
إماراتية 100٪، وأفاد ممثل العالقات 

الخارجية يف املؤسسة إبراهيم القاسمي، 
ب�أن القمر االصطناعي »دبي س�ات 2« 

يختل�ف من حي�ث التقنيات املس�تخدمة يف 
تطوي�ره ع�ن »دب�ي س�ات 1«، إذ إن القمر 

الجدي�د لديه القدرة ع�ىل إظهار الص�ور الثالثية 
األبع�اد وعىل درجة من الدقة، إذ إن دقة الصورة 

ُعدل�ت لتصب�ح م�رتاً واح�داً للص�ور العادية 
وأربعة أمتار للصور املتعددة األطياف.

ولف�ت إىل أن القمر االصطناعي فيه مرونة أعىل 
يف االس�تخدام والتقاط الصور، وت�م وضع نظام 
الدف�ع النفاث ألول مرة عىل قمر اصطناعي، ومع 
التحس�ينات التقني�ة وصل وزن القم�ر إىل 300 
كيلوغرام، وبحج�م مرتين يف الطول ومرت ونصف 
امل�رت يف العرض باملقارنة مع م�ا يقارب ال�200 
كيلوغرام ل�»دبي س�ات 1«، وت�م تعديل ارتفاع 
القمر االصطناعي عن سطح األرض بحيث وصل 
إىل 600 كيلومرت عن سطح األرض باملقارنة مع 
680 كيلوم�رتا ل�»دب�ي س�ات 1«، وأوضح أن 
القمرين س�يعمالن س�وياً لتصوير الدولة والكرة 
األرضي�ة كامل�ة، إذ إن اتج�اه »دبي س�ات 1« 
الحايل يبدأ من الجنوب متجهاً إىل الشمال، يف حني 
أن اتجاه »دبي س�ات 2« س�يبدأ من الشمال إىل 
الجن�وب م�ع إمكانية تالق�ي القمري�ن يف نقطة 

واحدة حول املدار.

أعل�ن املرشف�ون ع�ىل التلس�كوب الفضائ�ي 
"هابل" عن تمكنهم يف الفرتة األخرية من رصد 
أبع�د املج�رات، عىل م�ا أعلنت وكال�ة الفضاء 
األمريكية "ناس�ا" التي وصفت ذلك باكتشاف 
"أثري" حول أصول الكون س�مح بفهم أفضل 

ملا حصل بعد االنفجار الكبري )بيغ بانغ(. 
وجرت عمليات الرصد هذه عىل س�تة أس�ابيع 
يف آب و ايلول املاضيني سمحت باكتشاف سبع 
مج�رات جدي�دة أقدمه�ا يع�ود إىل 13.3 مليار 
س�نة أي بعد 380 مليون س�نة ع�ىل االنفجار 
الكب�ري. وكان آخ�ر تط�ور بهذا الحج�م يف هذا 
املجال ش�مل مجرة تعود إىل 500 مليون س�نة 

بعد البيغ بانغ. ويقرب هذا االكتش�اف الجديد 
العلماء أكث�ر فأكثر من فجر الكون أي املراحل 
األوىل الت�ي تبعت االنفجار الكب�ري التي ال تزال 

الكثري من األسئلة عالقة بشأنه حتى اآلن.
ورشح ريتش�ارد ايلليس عال�م فيزياء الفلك يف 
معهد كاليفورنا للتكنولوجيا يف باس�ادينا الذي 
ش�ارك يف الدراس�ة تفاصي�ل العملي�ة بقوله: 
"كان�ت حمل�ة رص�د طم�وح ج�دا، وتمكن�ا 
بالع�ودة اىل 13.3 مليار س�نة أي ماليني قليلة 
من الس�نوات بعد االنفج�ار الكبري، يومها كان 

عمر الكون يشكل 3 ٪ من عمره الحايل". 
ويقدر عمر الكون ب�13.7 مليار س�نة، وهذه 

املج�رات الجدي�دة البعي�دة جدا تعط�ي صورة 
واضحة ع�ن بدايات الكون ألنه�ا تبدو لنا اآلن 
كما كان�ت عليه قبل 13.3 مليار س�نة أي بني 
300 إىل 400 مليون س�نة بع�د االنفجار الكبري 

عىل ما أوضحت "ناسا". 
وقد اس�تخدم التلس�كوب "هاب�ل" الذي أطلق 
الع�ام 1990 أقىص قدرات�ه فقد التقط الصور 

باألش�عة دون الحم�راء تقريبا مس�تخدما 
بفاعلية مرشحات األلوان.

التقطت كام�ريا وكالة الفضاء 
األمريكية ناس�ا صورا لكرة 

ناري�ة فوق س�ماء والية 
األمريكي�ة.  تكس�اس 
ق�د  الكام�ريا  وكان�ت 
التقطت وميض الكرة 
الناري�ة م�ن مكت�ب 
"ناسا" يف مدينة نيو 
وتعتق�د  مكس�يكو. 
أن  الفض�اء  وكال�ة 
اخ�رتق  ق�د  ني�زكا 

املج�ال الج�وي لألرض 
يف منطقة ما بني مدينتي 

بوالي�ة  وهيوس�تن  داالس 
تكساس األمريكية. 
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التــلوث البــيــــئي واإلشـــعاعي فــي العـــراق.. املـــوت البـطـيء!!
البحث عن خملوقات فضائية بتتبع رسائل ضوئية

علامء: معدل اإلشعاع باملريخ غري قاتل للبرش

سبعة كواكب يف جمرتنا صاحلة للسكن

جمسم ملرشوع القمر االصطناعي تلسكوب "هابل" يغوص ملسافة أعمق يف الكون
اجلديد »ديب سات 2«



ضيف�ت جمعية التش�كيلني يف البرصة عىل 
قاعته�ا املق�ام فيه�ا مع�رض  )حياة هش�ة( 
وبمشاركة اتحاد األدباء جلسة احتفاء بالفنان 
هاش�م تايه.بدأت الجلس�ة التي ترأسها الناقد 
التش�كييل خالد خض�ر بتقديم بع�ض األوراق 
البحثي�ة ع�ن املع�رض فق�دم الفن�ان صب�اح 
سبهان ورقة بعنوان )منفيات تفيض إىل أشياء 
هش�ة( مؤكدا فيها: أن هاشم تايه يكشف عن 
املخبوء من تحت أقنعة الجمايل باش�تغاله عىل 
انس�اق ومهيمن�ات متح�ررة من االس�تهالك، 
وبمقصدي�ة باحثاً عن املس�كوت عنه عرب لغة 
فني�ة ث�رة ق�ادرة ع�ىل اإلده�اش  وان تجربة 
تاي�ه تقبلته�ا النخبة من املتلق�ني وعزف عنها 
الجمهور العري�ض رغم إنها تجربة خصوصية 
م�ن ناحية الخامات املوظف�ة التي قد ال تقاوم 
الزمن ولكنها قادرة عىل إثارة شعور باألىس وان 
معرض )حياة هش�ة(يثر جملة اس�تفهامات 
ومع�ان ال متناهي�ة تدعون�ا الن نتلق�ى طيات 
الورق املقوى املعمول�ة باليد حينما قام الفنان 

بالجمع بينها وبني املتناقضات متحولة إىل 
قوالب لفظية تتفاعل مع النفس و ش�كل 
هاش�م تاي�ه س�يميائية تحاك�ي الفوىض 

وتحاك�ي املهمل، ليضع فيه�ا روحا بعد أن 
سلبت من قبل مستخدميها من خالل ملسات 

فني�ة بارع�ة لت�دب فيها الروح عىل س�طح 
الكارت�ون، عاكس�ة حياتنا الرخ�وة بمادتها 

الهش�ة الت�ي يمك�ن أن يطاح به�ا يف لحظة 
م�ا. الكاتب احمد صح�ن قدم ورق�ة بعنوان 

)دادائية برصية برؤية جديدة( أوضح فيها إن 
أعمال هاشم تايه تحمل دادائية برصية يتعذر 
عىل املتلقي فك شفراتها ورموزها إال بعد الغور 
يف املعان�ي الصوري�ة ليجد ال�روح التي تتحرك 
مس�تمدة طاقتها من ربط األشياء املستخدمة 
وإخضاعها لقواعد التش�كيل خالقا بذلك تأثراً 
تفاعلي�اً ناتجاً من اإلش�ارات الصورية املنبعثة 
من عالم اللوح�ة الدادائية التي جاءت محصلة 
حكم�ة أن ال�اليشء ه�و كل يشء، وان معرض 
)حياة هش�ة(يثر جملة استفهامات ومعان ال 
متناهية تدعونا الن نتلقى طيات الورق املقوى 
املعمولة بالي�د حينما قام الفنان بالجمع بينها 
وب�ني املتناقض�ات متحول�ة إىل قوال�ب لفظية 
تتفاعل مع النفس وتحرك بوصلتها ضمن سياق 
الفن املض�اد الذي يتماه�ا مع نس�ق الدادائية 
األوربي�ة، وق�د ش�كل هاش�م تايه س�يميائية 
تحاكي الف�وىض وتحاكي املهم�ل، ليضع فيها 
روحا بعد أن س�لبت من قبل مس�تخدميها من 
خالل ملس�ات فنية بارعة، واس�تطاع أن يرتجم 
روح املثق�ف العراقي وترس�باتها، ان�ه التمرد 
بعينه، فلوحاته ترصخ بصمت يخرج من جوف 

قنانيه الفارغة.. كما تنم املنحوتات عن هيمنة 
عىل مادته املرذولة التي يشتغل عليها، ليحولها 
إىل لغ�ة كوني�ة لتدب فيه�ا الروح عىل س�طح 
الكارت�ون، عاكس�ة حياتن�ا الرخ�وة بمادته�ا 
الهش�ة . الفن�ان عبد ال�رزاق الحلف�ي ذكر إن 
هاش�م تايه  قدم جهداً استثنائياً يف خلق أعمال 
فني�ة من جم�ع النفاي�ات وإعقاب الس�جائر 
واألس�الك والخي�وط والعلب الفارغ�ة وقناني 
املاء املهملة، وعلب الكارتون، وتخىل عن أدوات 
الرس�م التقليدية وم�واده التقليدي�ة، ففقدت 
األعمال بريقها اللوني.  ثم تحدث مدير الجلسة 
الناق�د خالد خض�ر  مؤكداً إن مع�رض الفنان 
هاشم  تعبر عن وجع وسخرية و أرى يف تجارب 
، هاشم تايه قدرِتِه عىل الكموِن يف املناطِق التي 
يسميها )س�لفرمان وبرتراند رس�ل( "املابني" 
أو )التخ�وم(، ومع انه يتنقُل يف مناطَق التخوِم 
، يمتل�ُك ناصيَة  ه�ذه إال أننا نج�ُده، أينما حلَّ

مادِتِه التي يشتغُل عليها. ويقدم 

يف معرِضِه هنا تجربَة 
نح�ٍت، ولكّنه يعي�ُد علينا في�ه الغرائبيَة املاديَة 
ذاَتها، ويؤسُس لقواننَي استثنائيٍة كان يقّدُمها 
الرس�امون حينم�ا يمارس�وَن النح�َت نمط�اً 
إبداعياً )آخَر(، و معرضه ليس ملادة مىض عليه 
معها سنوات ، فهو يطورها يف كل معرض جديد 
يقيمه،لكن�ه يك�رس ذات املحركات الس�ابقة. 
فم�ا زالت البني�ة )الكاليغرافي�ة( مهيمنة عىل 
أعمال�ه ،فيدخل ال�رد يف بنية العم�ل، بتحول 
الخط من طبيعته املادي�ة إىل طبيعة رسدية، و 
يغلق األش�كال، ويردم الفراغات. وذكر خضر 
املحركات  أن 

الس�ابقة لتجارب�ه )النحتي�ة( مازال�ت فاعلة 
فمازال�ت البس�اطة والق�وة الت�ي كان يّجله�ا 
الرس�ام الش�اعر )وليم بليك( فاعلًة ، فهاش�م 
يتبع البس�اطة حينم�ا يتخلص من الش�وائب 
الزائ�دة يف بناء لوحته بش�كل يغطي مس�احة 
العمل ويس�تلها من مس�توى غائر، مطمور يف 
أعم�اق النفس اإلنس�انية.فكانت أعمال الورق 
املق�وى تبن�ى بوع�ي وتخطيط  مس�بق، لكنه 
يحتار يف تجنيس�ها ، إال أنها تش�تغل يف مناطق  
)تخ�وم الرس�م-النحت( . ث�م تح�دث الفن�ان 
هاش�م تايه مؤكداً : حني ٌيورَّ ط فنان يف الكالم 
عىل عمٍل فنّي أنجزه، فس�تكون املهّمة فادحة 
ل�و أن�ه تكّبد عن�اء الدفاع عن عمل�ه وتربيره، 
فاملف�رتض أن العم�ل، وحده، ه�و من يعرض 
حقائق�ه الجمالي�ة، ويداف�ع عنه�ا ويربّره�ا 
بمنطق�ه الخ�اص. وتس�اءل تايه :مل�اذا حياة 
هّشة؟. العنوان مستقى بتحريف من موضوع 
أثر لدى الرّس�امني دأبوا عىل عنونته ب� )حياة 
ساكنة( أو )حياة جامدة( وهو ما جرى التعبر 
الصف�ة   .)still life( ب��  اإلنجليزي�ة  يف  عن�ه 
)هشة( يف عنواني تعنّي طبيعة املواد والخامات 
والس�طوح التي أنجزت به�ا أعمايل، وهي مواد 
تمت صناعتها لتستخدم كحافظات ملادة حياة 
يومّي�ة حامل�ا تس�تفَرغ منها يك�ون مصرها 
النفاي�ة أو األرصفة، أو ج�ادات الطرق يف بيئة 
عاري�ة تجعلها عرض�ة آلثار متع�ددة فتتقادم 
وتتل�ف وتتغّر أش�كالها، وتنته�ي إىل )طبيعة 
هش�ة(. وأضاف تب�دو أعمايل مخيب�ة لكثرين 
ربم�ا بس�بب توّحش�ها، ونش�ازها، وغرابتها، 
ولوثته�ا، وتلّوثه�ا، ، له�ذه األس�باب، ال تعلَّق 
ع�ىل جدار نظيف يف بي�ت، أو يف متحف، ألنها ال 
تطاق حتى أن أحد مس�ؤويل ثقافتنا الرسميني 
ع�رّب ع�ن اش�مئزازه منه�ا، وه�و يطالعها ، 
وق�ال:" إنه يخىش أن يلم�س بأصابعه قنينة 
بالس�تيكّية تالفة ملصقة عىل س�طح العمل 
فلعله�ا ملّوث�ة باملكروبات".وأض�اف ) تايه 
":أعم�ايل ه�ذه تنطل�ق من وض�ٍع أقرب إىل 
ع�دٍم، عدم توفر ما ُيفرتض أنه أس�ايّس من 
األدوات والوس�ائل املعروفة لصناعة أثر فنّي، و 
افرتاض عدم وجود ذاكرة يف ذاكرة رأس الفنان 
الذي س�يجد وس�ائله وأدوات�ه يف أي يشء يقع 
تحت يدْيه، وس�يعمل بال تقالي�د فنية. خالصة 
األم�ر أعمايل ه�ذه وغره�ا حصيل�ة افرتاض 
أنن�ي أعم�ل يف ع�دم، عموم�اً يمكن الق�ول إّن 
هن�اك أكثر من دافع وراء اس�تثماري مواد غر 
تقليدية يف انجازها أس�تطيع إيجازها ب�:نزوع 
شخيص تأّصل مع الزمن إىل التجريب ،والتحّول 
الذي يط�رأ عىل املواد الجاهزة املس�تهلكة التي 
يت�ّم نفيها يف البيئة جراء آث�ار متباينة يجعلها 
تكتس�ب مظاهر وأش�كاالً مث�رة، فتبدو، وقد 

تعرّض�ت للتلف، كما لو أنه�ا تختزن تعبراً ما، 
بل تغ�دو ملهم�ة بتقديمه�ا مقرتح�اً لصورة 
فنّية أولّية تعرض نفس�ها عىل الخيال مستفزة 
الرؤية ومحفزة عىل استثمار أشكالها املتحولة 
يف إنج�از عم�ل فن�ي. إن اس�تخدام الخام�ات 
وامل�واد املرذول�ة يف أعم�ايل كان حصيلة بداهة 
الرؤية الَبرَصّية ،وتوافقت مع حقيقة أن العالم 
معروض علينا لالس�تثمار يف رضوب شتى من 
االس�تثمار بما فيها االس�تثمار الجمايل، كذلك 

وعٌي بأهمّية صناعة أثر فني مفارق ببدائل عن 
املواد التقليدية مع مفهوم عن فن شامل ترّسخ 
الحقاً، فن يعمل خارج منطقتي الرسم والنحت 
املعهودتنْي، وخارج األعراف الفنّية بمحظوراتها 
،إدخ�ال مادة الحياة يف العمل الفني ومنح هذه 

امل�ادة فرصتها للمش�اركة يف إنت�اج هذا العمل 
وتقوّي�ة التأثر الجمايلّ في�ه. وذلك يعني تغير 
آلي�ة الت�رّصف بالفع�ل ال�ذي ينتج عم�اًل فنّياً 
اعتدنا ع�ىل أن يتحّكم به الفنان. أن اآللية التي 
أنتجت بها أعمايل بخامات تالفة تعيد املمارسَة 
الفنّية إىل بدائّيتها كفعل حّر ُينجز أثره بتطويع 
أية م�ادة قريبة مهم�ا تكن بس�اطتها، وهذه 
اآللية قد تفتح املجال أمام املمارسة الفنية غر 
املحرتف�ة لتعمل بطاقة أكرب مدعومة بمبادرات 
متحررة من أية س�لطة، وال بأس أن تكون بعد 
ذلك إىل جوار املمارس�ة الفنية املحرتفة، أو عىل 
هامش�ها. املهم أن تكون مستفزة، مشاكسة، 
وحتى ساخرة.ثمة تعاطف يدفعني إىل محاولة 
إعادة هذه األش�ياء إىل الحي�اة، وتجديد لقائها 
بن�ا يف كي�ان فن�ي يمنحه�ا ج�دارة بالبقاء، و 
ن�زوع بإضفاء الحياة ع�ىل كّل يشء بما يف ذلك 
الجم�ادات، ويدف�ع الفنان إىل اس�تنطاق هذه 
الحياة يف أعماله. إنني فنان غر محرتف اعتدُت 
العم�ل بأهواء خاّصة يف م�كان عزلْتُه فظاظُته 
ع�ن العالم، وإذا ح�دث أن توافقت تجربتي مع 
تيار فن�ي عاملي فقد وقع ذل�ك مصادفة، إذ أن 
نزوع�ي إىل العم�ل بأية مواد رافقن�ي منذ فرتة 
مبكرة م�ن عمر تجربتي التي بوس�عي اآلن أن 
أراها كيف انطلقت بمجرّد قطعة فحم تحرّكت 
بأصابع طفل عىل جدار إس�منتي خشن يف بيت 
قديم ثم مضت تعرب عن نفسها بأية مادة وعىل 
أي س�طح. وختم الفنان هاش�م تاي�ه ب�أن ما 
ذكره:" ليس هذا دفاعاً عن تجربتي، ف�)حياة 
هش�ة (هي إىل حّد ما حياتي وهي أوهن من أن 
تقّدم دفاعاً عن نفس�ها". وساهم يف الحوارات 
التي أعقبت كلمة الفنان هاش�م تايه الش�اعر 
حس�ني عبد اللطيف  والفنان التشكييل املغرتب 
يوس�ف النارص  والفنان صالح مهدي والقاص 

باسم القطراني وغرهم.

العلي" ناجي  اإىل  " حتية 

دادائية برصية برؤية جديدة
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�شعر

 ها�شم تايه:
 " حياة ه�شة " هي 
اإىل حّد ما حياتي

 وهي اأوهن من اأن 
تقّدم دفاعًا عن 

نف�شها

�شرفات

عندما أفكر يف طبيعة “السرة الذاتية” يخطر عىل 
ذهن�ي عدد م�ن األوضاع التي هي أق�رب إىل طبيعة 
السرة الذاتية. الوضع األول يشبه فيه كاتب السرة 
الذاتية وضع املس�تلقي عىل أريكة التحليل النفيس، 
وأمام�ه الطبي�ب النف�يس يطل�ب منه االس�رتخاء 
الت�ام، وإطالق العنان ملا يف نفس�ه، كي تفيض بكل 
م�ا لديها، وما يثقلها بالهم، أو م�ا تعانيه أو عانته 
أو حت�ى م�رت به، يف حرية وتلقائي�ة دون رقيب أو 
حسيب. ويميض املريض النفيس يف الحكي التلقائي، 
والطبي�ب النف�يس يس�تمع إلي�ه يف صم�ت وصرب. 
وق�د يقوم بتس�جيل اعرتاف�ات املري�ض أو تدوين 
مالحظات عن ما يسمع أو يرى، إىل أن ينتهي موعد 
جلسة التحليل النفيس، فيتوقف املريض عن الحكي 
إىل مرة أخ�رى، ما ظل لديه ما يقوله، وعىل الطبيب 
أن يكش�ف يف ثنايا الحكي التلقائي، أو االعرتاف، ما 
يساعده عىل االنتقال من أعراض املرض النفيس إىل 
أس�بابه الجوهرية يف الالش�عور، تلك األسباب التي 
يرفعها الحكي التلقائي من الالش�عور إىل الش�عور، 
فيت�م ح�ل العقدة ويتماث�ل املريض للش�فاء بفعل 

تداعيات الحكي الحر. 
وأما الوض�ع الثاني الذي يذكرني ب�ه فعل كتابة 
الس�رة الذاتي�ة فه�و وض�ع التوق�ف أم�ام كاهن 
االع�رتاف املختفي وراء س�تار أو حائط خش�بي يف 
كابين�ة االعرتاف املوج�ودة يف الكنائس املس�يحية. 
واألص�ل يف فك�رة االع�رتاف املس�يحية أن يتخلص 
املس�يحي من أدران الذن�وب واآلثام الت�ي ارتكبها، 
وأثق�ل به�ا ضم�ره الديني ال�ذي يظ�ل يعذبه إىل 
أن يتطه�ر باالع�رتاف. ويف هذا الفع�ل يحكي اآلثم 
م�ا ارتكبه من إث�م أو ذن�ب للكاهن الذي يس�تمع 
إىل االع�رتاف حت�ى النهاي�ة. ويأمر اآلث�م بالتكفر 
ع�ن ذنبه ال�ذي يعد بع�دم العودة إليه ب�أداء بعض 
الطقوس التعبدية. وأغلب الظن أن فكرة االسرتخاء 
عىل أريكة التحليل النفيس هي الش�كل املتطور من 

فكرة االعرتاف املسيحي يف الغرب.
وكات�ب الس�رة الذاتي�ة ه�و م�ن يتخ�ذ وضع 
االعرتاف يف أثناء كتابة الس�رة الذاتية، لكن الفارق 
هو أنه يس�تبدل باملحلل النف�يس وأريكته، وبراهب 
االع�رتاف وكنيس�ته، فك�رة الجل�وس مع نفس�ه، 
وحيدا متوح�دا، ليفيض بكل ما يف داخله بواس�طة 
القلم عىل الصفحات البيضاء التي تحل محل كاهن 
االعرتاف وأريكة التحليل النفيس عىل السواء. ولذلك 
فالس�ر الذاتية الناجحة التي تدخل التاريخ األدبي 
والثقايف من أوس�ع أبواب�ه هي الس�ر التي تنطلق 
فيها أق�الم كاتبيها أو كاتباته�ا، متحررين من كل 
القيود االجتماعية والدينية والسياسية واألخالقية، 
مطلق�ني العنان ملا يف داخلهم لكي يصاغ عىل الورق 
يف ص�دق ت�ام وحرية كامل�ة، دون خ�وف من ذكر 
أخطاء املايض، أو اآلثام التي ارتكبوها، مس�تبدلني 
بآذان كاهن االعرتاف واملحل�ل النفيس أعني القارئ 
االف�رتايض ال�ذي يكتبون ل�ه س�رهم الذاتية دون 
خ�وف من�ه أو خجل، م�ا ظلوا واثقني يف تس�امحه 
وتفهمه وتحرره، ب�دوره، من القيود الرقابية التي 
الب�د أن يتحداها هذا القارئ االف�رتايض، كي يمتلك 
ش�جاعة ت�وازي ش�جاعة الكتابة، فيك�ون جديرا 

بصفة القارئ الحق.

شجاعة االعرتاف

2002  /"  2 لبغداد  " أندلس 

جابر اأحمد ع�شفور

         حممد مظلوم 

 لَْو ِقْيَل للَْكْرِخ َحَمامٌة َعىَلْ َرأِسَك،
 َهزَّ َكِتَفْيِه َوَطاَر إىَلْ النَّْهِر.

 لَْو ِقْيَل للنَّْهِر َشْمَعٌة َعىَلْ َيَدْيَك،
 َعاَنَق الَغرَْقْى، 

َهاِتهْم.  وُهْم َيُعْوُدْوَن إىَلْ أمَّ
 لَِكنَّ الِْجْرَ الُْمَعلََّق بأْهَداِب اللَّه،

اِئرَاُت، رَْتُه الطَّ  َدمَّ
 َولَْم ُترَِمْمُه ِذْكَرَياُت الَْمْوَتْى.

 الرََّماُد َتاِرْيُخ َبْغَداد،
 َيِطْرُ َمَع الِْخْضِ � ُكلَّ ُثالَثاٍء �

ِتِه،  َوَيْغَتِسُل َحتَّْى رُسَّ
وَْفاُن أْرَضاً، َج الطُّ  َوُكلََّما َتَزوَّ

 َتَحدََّرْت َقوَاِرُب األْيَتاِم،
 وَحَفرَْت لََها َجْذراً يِف الرََّماِد.

َها يِلْ َوَماِضيَها للَجِمْيِع!  َحارِضُ
 َهاُهُم الُْمَؤرُِّخْوَن،

 بأَساِنْيِدِهْم الَْمْجُرْوَحِة،
 َيِبْيُعْوَن يِفْ أْسوَاِقَها َشاَياً، 

 وَيْسُكُبْوَن أْحَباَرُهْم َعىَلْ ُوُجْوِه النَّاِس. 
ُقوَن،  َوَهاُهُم الُْمْسَتْشِ

�الِم، ُح�ْوَن َجنَّ�ًة يِف الظَّ  َيَتَصفَّ
َيِتَها ِفْتَنًة َش�ْقرَاَء،  وَيْكُتُبْوَن ِبَدِم ُصوفِّ

 وََعَقاِئَد َعْمياَء ال إَماَم لََها!
 َقَصَف الُْحلََفاُء َعىَلْ َخِرْيَطِتَها، 

 َوَزاَرَة الِْدَفاِع الَْقِدْيِم،
 الِدَفاِع الَّذِْي اْنَتَهْى 

 باْسِتْسالِم َعْبِد الَْكِرْيم َقاِسم،
 لِقلٍَّة ِمَن االْنِقالِبينْيَ

 َهزَُمْوُه ِمْن َمْبنْى اإلَذاَعِة.
ْوَن إنَُّه اْنَحَنْى َيْوَمَها  َيُقوُل الَبْغَداِديُّ

 اللِْتَقاِط َطاقيَِّتِه الَِّتْي َسَقَطْت،
 َبْعَدَما َصَفَعُه اْنِقالِبيٌّ ِبُرْتَبِة َعِرْيف.

�شرفات

خالد خ�شري ال�شاحلي

ان املحنة األش�د التي أتخيلها تواجه الرس�ام هاني 
مظهر،كلما واجه قماش�ة لوحة بيضاء يريد تحويلها 
اىل لوحة فنية، كانت رغبته الجامحة يف تفجر شعرية 
العنارص الَبرَصّية التي تمنح لوحته من شاعرية أجواء 
الش�عر، وق�د افرتضن�ا ذات م�رة حرصهان تتش�اكل 
تجربت�ه الفني�ة مع الش�عرية ان لم تتش�اكل رصاحة 
مع الش�عر ومع نصوص ش�يوخ الصوفية الذين انتج 
اعماال ومعارض مكرس�ة لبعضه�م، وهي املحنة التي 
نعتقدهواجهه�ا حينم�ا كان يج�د نفس�ه مدفوعا اىل 
بناء لوحته من مس�توى لوني طارد للبنية الغرافيكية 
)الخطي�ة( بقوة، تل�ك البنية التي تش�كل جوهر املادة 
التي يبنى منها الرس�ام ناجي الع�يل اعماله، وبذلك لم 
تكن العملي�ة هنا يف )تحية لناجي الع�يل( إعادة إنتاج 
لتل�ك األعمال بش�كل مش�ابه ألهداف بيكاس�و حينما 
كان )يعيد( إنتاج رس�وم أسالفه من الرسامني، وإنما 
كان�ت العملية إعادة تمثل للروح الكامنة يف رس�ومات 
ناج�ي العيل، تلك الروح الت�ي تبقى )عالمة ال تنمحي( 
مهما تغ�رت املادة وتقنياتها.. فل�م تكن مهمة هاني 
مظه�ر يف مع�رض )تحي�ة لناجي الع�يل( تقترص عىل 
تلٍق قالب�ي  stereotypesللكاريكاترات )التخطيطية( 
لناج�ي العيل ومن ث�م )تحويل�(�ها إلىأعم�ال ملونة، 
فل�م تكن أهدافه تنحرص فق�ط يف إعادة تغير أوإنتاج 
امل�ادة املهيمنة لتلك الرس�وم وإبدالها م�ن كاليغرافية 
خطي�ة إىل لوني�ة، ب�ل كان اس�رتاتيجه يتع�دى ذل�ك 
إلىإيجاد آلي�ة صالحة للتعامل مع رس�وم ناجي العيل 
باعتباره�ا وثائ�ق برصي�ة مادي�ة )اركولوجي�ة( لها 
الق�درة عىل تلب�س روح ش�كل آخر من أش�كال الفن 
أكثر من اعتبارها وثائق سياس�ية تخضع الشرتاطات 
السياس�ية وأهوائها املتقلبة..  فيصطفي هاني مظهر 
الرؤية البرصية الجمالية الكامنة تحت أنقاض الفكرة 
الردي�ة اللغوي�ة يف منج�ز ناج�ي العيل، وه�ي رؤية 
عصيةعىل االقتن�اص إال للعني ٍالخبرة، حتى ان بعض 
الكّت�اب كانوا ينك�رون أن يكون هنال�ك جانب برصي 
)مادي( جمايل خارج رسديات الرس�وم الكاريكاترية 

لتجربة ناجي الع�يل، بينما يحاول هاني مظهر جاهدا 
لي�س فق�ط اس�تخالص )روح( الفك�رة الكامن�ة يف 
منجز العيل، وإنما اس�تخالص )الرسم( الكامن يف تلك 
التجرب�ة، وإعادةإنتاج  تلك الرؤي�ة البرصية من خالل 
مادة أخ�رى، حيث تتلب�س حربيُة رس�وم ناجي العيل 
طاقَةاأللوان ونضارَتها وهي بيد خبر يف تفجر الطاقة 
التعبرية للون كالرس�ام العراقي هاني مظهر الذي ال 
يجد نفس�ه، كما نعتقد، سوى معنيا ب�)�القابلية عىل 
الرؤي�ة(، رؤية جوان�ب برصية يعتق�د الكثرون، كما 
قلن�ا، انها غر ذات )ج�دوى(، ف��"�الرس�م احت�فاء 
بالقابلية عىل الرؤية"، لذا س�يكون واجبا عىل الرس�ام 
اكتش�اف )الرؤية البرصي�ة( الكامن�ة يف العالم املرئّي 
ومن ثم تحويلها اىل )واقعة مادية جمالية( أي تحويلها 
اىل رس�م؛ وبذلك فهو يمس�ك مفهوم )إنت�اج الحقيقة 
رس�ما(ذلك املفهوم الذي اكتشفه س�يزان واحتفى به 
ايما احتفاء:مرلوبونتيودريداوسلفرمان وكأنه القارة 

املفقودة يف الرسم الحديث..
*** 

كتبنا مرة عن موقع هاني مظهر ما أسميناه)جينات 
الف�ن(، وهي صفات ثقافي�ة موروثة:برصية، وداللية 
مع�ا، تنتقل ليس فق�ط من عرص آلخ�ر، ومن مرحلة 
تاريخية فنية ألخرى، بل ومن فنان آلخر، ومن أهم تلك 
الصفات املوروثة يف فنون الشق هي توّحد الس�ماوّي 
واألريض )امتزاج املادة والروح أحدهما باألخرى(، الذي 
يجد تجسده فيأشكال متعددة؛ فكانت عنارص اللوحة 
تنتقل من مس�توى ألخر، من الشعرّي) التجريد( نحو 
األريض )التش�خيص(، فكان هاني مظهر يبني لوحته 
ع�ىل مستويني:تش�خييّص )نثرّي، وأريّض( ومس�توى 
الباطن )الش�عرّي واملق�دس( وطابع�ه التجريدي الال 
هن�ديس )العم�اء اللوني(، وبذل�ك تهدف آلي�ة التأويل 
الالزمة لدراس�ة منجزه ليس كش�ف املستوى الباطن 
ع�رب املس�توى الظاهر، كما ه�و معتاد، ب�ل ومحاولة 
اكتشاف آلية بناء اللوحة من قبل الرسام هاني مظهر 
وآلية إنجاز التواش�ج بني املس�تويني وتحدي�د التتابع 

الزمني لهما أي هو نقل للتأويل من اللغوي اىل البرصي، 
وهي مهمة عسرة كفايَة.

***

ان عملي�ة االنقط�اع الش�كليبني الكت�ل اللوني�ة – 
الش�كلية التي كن�ا نزعم انه�ا تجري يف أعم�ال هاني 
مظهر التجريدي�ة، والتي كان يح�اول ردمها، اواعادة 
وصله�ا يف حقيقة االم�ر، كان يخلقها البياض املوجود 
اساس�ا يف اللوحة اواملضاف لها، تحولت هنا إىل عملية 

تجري بني نظامني من العالم ومن الرسم: نظام شّك�ل 
عنارصه الخطية ناجي العيل، ونظام شّك�ل عنارصه 
اللوني�ة هاني مظهر، ف�كان هذا املع�رض ليس فقط 
توليفا لنظامني شكليني وانما نظامني فكريني يصبان 
بع�د امتزاجهم�ا يف جرف ان تك�ون اللوحة ليس فقط 
نظاما ش�كليا تجريديا بل و)رسالة( جمالية من نمط 
خ�اص يبق�ي يف نفس املتلق�ي احساس�ا وان غامضا 
بوجود تلك الرس�الة وطبيعتها املحسوس�ة والغامضة 

معا.. 

جا�شم العايف

 " ه�شة  " حياة 
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ش�اعت في اآلونة األخيرة ظاهرة مطاعم األرصفة أو 
مطاع�م الهواء الطلق وخاصة على األرصفة أو ما تبقى 
منها بفضل البس�طيات و)كراجات( تصليح الس�يارات 
وغيرها من األمور التي يعج  بها الشارع العراقي اليوم،  
لك�ن ظاهرتن�ا الجديدة تحولت إلى مص�در رزق للكثير 
من الش�باب الذين س�ئموا االنتظار على دكة العاطلين 
عل�ى العمل، لذا لجأوا لهذه المهن�ة التي هي من وجهة 
نظرهم ال تسبب أي ضرر بل هي وجدت لفائدة الطرفين 
أصح�اب المطاع�م والمواطن بدون اخذ الش�ارع بعين 
االعتبار، وبضمنه الرصيف الذي هو ملك لكل المواطنين 
من دون اس�تثناء فضال عن األم�راض التي من الممكن 
أن تنقله�ا األطعم�ة أي تب�اع  فيه�ا وم�دى صالحيتها 
لالس�تهالك البش�ري الذي هو من آخر اهتماماتهم لكن  
بحس�ب رأيهم الغاية تبرر الوسيلة وهدفهم هو الهروب 

من كابوس البطالة. 

غياب فر�ص العمل
محسن جواد رس�ن صاحب مطعم على احد األرصفة 
القريبة من جس�ر القن�اة يقول، في البداي�ة لم تتح لنا 
فرصة عم�ل خالل العاملين المنصرمي�ن، لذا لجأنا إلى 

العم�ل بهذا المش�روع ال�ذي يمك�ن أن يحقق لنا 
ال  دخل  مص�در 

بأس به على الرغم من انه مصدر غير ثابت بس�بب إننا 
نفت�رش األرصفة وف�ي أية لحظة س�نضطر إلى تركها 
والعودة للجلوس في المنزل مع نس�ائنا ويضيف قائال، 
ان الرصيف ملك لكل الناس ونحن لم نس�تثمره بصورة 
خاطئة وإنما قمنا بإنش�اء مش�روع  ال يض�ر بأحد بل 
على العكس فهذه المنطقة ال توجد فيها مطاعم، وهي 
منطقة لتصليح السيارات وتعج بالحركة كما أنها توفر 
لي دخ�ال يمكن أن يعيننا وعوائلنا لحين أن تقوم الدولة 
بتوفي�ر فرص عمل لنا مس�تقبال.  أما س�لمان خميس 
فيقول:  لقد اتخذت من أسفل الجسر الواقع على مدينة 
الط�ب مطعماً صغيراً لي وأن�ا صاحب عائلة مكونة من 
عشرة أطفال وال عمل لي إال هذا العمل، فأنا لم  أتجاوز 
على ملك ألحد ب�ل أن مطعمي هو عبارة عن عربة فيها 
منقلة لش�ي األطعمة ال غير، ولم اس�تغل سوى مسافة 
ال تقل عن )مترين( فأين يمكنني أن اذهب إذا تم طردي 
من هنا؟.  بينما  يقول جمال محمود صاحب مطعم في 
منطقة حي أور: إن الظ�روف هي التي اضطرتنا للعمل 
به�ذه المهنة بالرغم من المخاط�ر التي يمكن أن تلحق 
بن�ا باإلضافة إلى أننا نقضي يومنا بأكمله في الش�ارع 
وال نع�رف م�ا يمك�ن أن نتعرض ل�ه من أم�ور خطرة 

تحصل بشكل مفاجئ. 

مطعم متنقل
عب�د الل�ه جبر صاح�ب مطعم في 
منطقة البياع يقول: لقد اس�تأجرت 
هذه المساحة البسيطة من صاحب 
المح�ل الذي يق�ع مطعمي بالقرب 
منه، إذ يأخذ مني كل شهر )100( 
ألف دينار ال لشيء فقط ألني أقف 
أمام محله وانه غير مس�ؤول، إذا 
قامت أمانة بغ�داد بحجز عربتي 
أو مطعم�ي المتنق�ل، ف�ي تل�ك 
الحال�ة ال اع�رف م�اذا  يمكن أن 
اعمل إذا م�ا قامت أمان�ة بغداد 

بهذه الخطوة بالفعل. 
أم�ا كري�م مصطف�ى صاحب عرب�ة لبي�ع المأكوالت 
الس�ريعة فيقول: نحن ظاهرة م�ن الممكن أن تنحصر 
في ح�ال توفرت لنا فرص العمل واس�تقر الوضع، لكن 
هن�اك ظواه�ر الزم�ت الش�ارع العراقي طوال العش�ر 
س�نوات األخيرة المتمثلة بالجنابر والبسطيات وغيرها 

فهل يمكنهم القضاء عليها ؟. 

مطاعمنا اأنظف
مطاعمن�ا المتنقل�ة ه�ي أنظف من 

أنه�ا  تدع�ي  الت�ي  المطاع�م 
مطاعم درجة أولى، ثانية، 

فهم يش�ترون اللحوم 
الرخيصة والفاسدة 

عل�ى  ويبيعونه�ا 
لح�وم   أنه�ا 
وم�ن  طازج�ة 
األولى،  الدرج�ة 
قال�ه  م�ا  ه�ذا 
عمار عبد الجليل 

مطع�م  صاح�ب 
متنقل ف�ي منطقة 

الطالبية واضاف، هناك 
اللحوم  مطاعم تس�تخدم 

الهندية والدجاج البرازيلي على 
انه عراقي وطبعاً األسعار فيها خيالية 

وكل ه�ذا ووزارة الصح�ة )نائم�ة بالعس�ل( أم�ا حاتم 
خمي�س فيقول: ان عربت�ي والحمد الل�ه مختصة ببيع  
الفالف�ل وه�ي ال تذبح ال عل�ى الطريقة اإلس�المية وال 
بالمكائن وال تذبح اصالً ولكنها تفي بالغرض وتوفر لي 
فرصة عمل في ظل البطالة التي يعيشها معظم الشباب 
العراقي في هذه  المدة، وال ندري الى متى سوف يستمر 
ه�ذا الوضع، وال�ى متى نبق�ى ننتظر ان تق�وم الدولة 

بالنظر في مشاكل العاطلين عن العمل ؟. 

احتالل الأر�صفة
المواطن�ون كان له�م رأي أيض�ا في ه�ذا الموضوع، 
إذ يق�ول كريم محمد، ان هذه المطاعم تس�تغل معظم 
األرصف�ة ما يؤثر ف�ي المارة الذين يلج�أون للنزول الى 
الشارع من اجل السير وخاصة الفتيات اللواتي يتحرجن 
المرور بالقرب منها لكثرة الش�باب المتواجدين حولها، 

واغلبه�م من العاطلي�ن عن العمل وهم بذلك يش�كلون 
بؤرة لهم  قرب ه�ذه المطاعم، هذا من جانب واألدخنة 
والدهون المتطايرة التي تنبعث منها والتي يتعرض لها 

المارة بالقرب منها من جانب آخر. 
أم�ا وليد عب�اس فيق�ول: الذباب ه�و الرفي�ق الدائم 
له�ذه المطاعم الت�ي ال تراعي الش�روط الصحية وعدم 
معرفة مصادر اللحوم التي يقدمونها للمواطنين ومدى 
صالحيته�ا،  إذ أن األوس�اخ واالزبال تحي�ط بها من كل 
جان�ب ما يع�رض المواد الت�ي يبيعونها إلى الحش�رات 
والمكروب�ات، والمتضرر الوحي�د هو المواطن 

الذي  يأكل منها. 
ويق�ول عل�ي مجي�د: إن ه�ذه 
المطاعم قامت بتشغيل العديد 
م�ن الش�باب الذي�ن كان�وا 
عاطلين ع�ن العمل، على 
الرغم من عدم اس�تيفاء 
هذه المطاعم للش�روط 
الصحية ويضيف محمد 
عبد الح�ق قائال: ال أرى 
أي ض�رر فيه�ا ب�ل على 
يبيع�ون  ه�م  العك�س، 
رخيصة  بأسعار  المأكوالت 
وهي قريب�ة من أماكن عملنا، 
وبالتال�ي توف�ر علين�ا الوق�ت، ال 
اعتق�د ان ه�ذه الظاه�رة جدي�دة ب�ل 
حتى في زم�ن النظام المباد كان�ت هناك هذه 
المطاعم، لكنها لم تكن بهذا الحجم والسبب في كثرتها 
اآلن عدم وجود فرص عمل، ما جعل الش�باب يتوجهون  
للعم�ل فيها على اعتبارها مصدر دخل يمكن من خالله 

توفير عائد مادي يغطي مصاريفهم اليومية. 

�صيتم رفع التجاوزات قريبًا
بع�د ذلك توجهن�ا إلى الجه�ة ذات العالقة المباش�رة 
وه�ي أمانة بغداد وس�ألناهم عن  ه�ذا الموضوع  الذي 
يعد ضمن صالحياتهم، وقد أجابنا مصدر إعالمي قائال:  
انه س�يتم رفع التجاوزات في القريب العاجل من خالل 
إجراء حملة واس�عة على الش�وارع كاف�ة في العاصمة 
بغ�داد لرفع التج�اوزات الحاصلة فيها، حيث ستش�مل 
رفع الكت�ل الكونكريتية واألكش�اك والمطاعم المتنقلة 

وتخصيص أماكن معينة للباعة الجوالين.  

مر�صى الهموم

شكاوى
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ارتفع�ت الزغاري�د يوم خ�روج زميالتهن م�ن موظفات البنك 
المحتجزات على ذم�ة التحقيق وبكفالة ، كما تم ذبح خروفين 
وتوزي�ع لحومهم�ا الطازجة بي�ن الموظفين، وس�معت بإذني 
المنصفة همس�اً، بأن قضية البن�ك المركزي راح ضحيتها، أهم 
اقتصاديي�ن من الصعب تكرارهما بس�هولة ، هما مظهر محمد 
صالح وس�نان الش�بيبي، وذلك بس�بب س�وء فهم من السلطة 
التنفيذي�ة لألدوار التي على البنك المركزي االضطالع بها، المهم 
ف�ي خضم قضية البنك وضحاياها، هن�اك موظفتان اثنتان من 
ضمن الموظفات المحتجزات، فقدتا س�عادتهما، بحيث فس�خ 
خطي�ب عق�د زواج الموظف�ة األول�ى وأوص�د الب�اب بوجهها، 
واألخرى تم فس�خ خطوبتها وإرجاع النيشان والمالبس بصمت 
مطبق.. وه�ذه اآلثار تذكرنا بآثار مخلف�ات الوضع االجتماعي 
والعقلي�ة غير الواعية من قبل بعض الش�باب، ت�رى أية عقلية 
هذه، وكيف تفكر وتدين قبل أن تعرف الحقيقة، وهل االش�تباه 
أو الحج�ز أو التوقيف كإجراء احت�رازي أو تحقيقي في قضية، 
يس�تدعي مث�ل هذا التص�رف، ويا ت�رى ماذا لو كان�ت الصورة 
عكس�ية والموقوفين ش�باب، فيا ترى، من يفسخ العقد النساء 

أم الرجال ؟!.

�صياء العقابي  

أهال�ي "ح�ي المهدي المنتظ�ر" والذي يقع على ارض ش�ركة 
)الي�وم العظيم( س�ابقا في منطق�ة أم الكبر والغ�زالن يعانون 
األمرين من اإلهمال، وهم في قلب بغداد العاصمة تقع مساكنهم 
اآليلة للسقوط من مستنقعات تبعث، روائح كريهة تزكم األنوف 
وقد طافت أزقتها وشوارعها بالمياه القذرة، وهذا ما يعيق ذهاب 
وإياب أبنائها وبناتها إلى مدارسهم وكلياتهم.. فبعد أن كان لهم 
منف�ذ يقع قرب احد الجوامع الموجهة للش�ارع العام بجانب أم 
الكبر والغزالن قد أغلق هذا المنفذ عليهم بحجة أمن الجامع، وتم 
فت�ح لهم منفذ يصعب المرور منه لكث�رة المطبات فيه وارتفاع 
مستوى المياه اآلسنة، وقد ذكر أهالي هذا الحي وهم من العوائل 
الفقيرة إن أكثر من مسؤول زارهم ووعدهم خيرا إال أن أي شيء 

لم يحصل.
وبدورن�ا نناش�د معالي أمين بغ�داد ومدير عام بلدية الش�عب 
لتقديم الخدمات من تبليط وسحب المياه القذرة وااللتفات لهذه 

الشريحة الفقيرة.. 
وه�ا نحن بانتظ�ار إجراءاتكم، وبعكس ذلك سنس�تمر بنش�ر 

ومتابعة شكواهم، فهم أحق من غيرهم يا سادة .

منذ أكثر من عام وما زالت 
معاناة نح�و 30 عائلة في 
بوب الشام محلة 310 حي 
المه�دي مس�تمرة ، حيث 
الصالحة  المي�اه  انقط�اع 
للشرب بس�بب عدم وجود 
أنابي�ب ك�ي يت�م نصبه�ا 
من اجل إيص�ال الماء عبر 
الصالح�ة  المي�اه  ش�بكة 
للش�رب لتلك العوائل، علما 
أن لدى المجلس البلدي في 
المدينة 200 قطعة صالحة 
ألنابيب شبكة المياه والتي 
المس�افة،  ط�ول  تغط�ي 
لك�ن األهال�ي يس�تغربون 

من عدم اس�تخدامها ف�ي المحلة أع�اله أهالي 
حي المه�دي في بوب الش�ام يطالبون الجهات 
المعنية معالجة المش�كلة بأس�رع وقت ممكن 

بغية تزويدهم بالمياه الصافية .
 كما أن اغلب ش�وارع وأزقة بوب الشام عبارة 
عن حفر ومطبات وتخس�فات ولم يتم تأهيلها 
او  اكس�اؤها من�ذ فت�رة طويل�ة، فف�ي فص�ل 
الصي�ف نجد أن األزقة والمحالت امتألت بالغبار 
المتصاعد، أما في فصل الش�تاء فتصبح األمور 
أس�وأ بحي�ث ال يس�تطيع أي مواط�ن الدخ�ول 
والخروج منها بس�هولة، وعلي�ه يطالب أهالي 
ب�وب الش�ام الدوائر البلدية بإكس�اء الش�وارع 

بمادة الس�بيس كخطوة أولى لك�ي تخفف من 
معاناة األهال�ي لحين وضع خط�ة عمل تعالج 
ضعف الخدمات. أضف إلى ذلك فان أهالي محلة 
361 قرية الس�واعد في بوب الشام يشكون من 
الزخم الحاصل في مدرسة بالل االبتدائية، حيث 
وص�ل عدد التالميذ في الصف الواحد الى حوالي 
80 طالب�ا، مما يضط�ر العديد منه�م الجلوس 
على األرض، كما تسبب االكتظاظ في الصفوف 
بتس�رب العدي�د منهم ورس�وب البع�ض اآلخر 
لصعوب�ة تلقيه�م المعلوم�ة التعليمية بش�كل 
جيد، لذا بات من الضروري بناء مدرس�ة أخرى 

وبأسرع وقت ممكن.

هذه ال�صفحة ت�صتقبل ال�صكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�صر جمانًا 
املرا�صلة على املوقع اللكرتوين 
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يافتاح يارزاق

التحتي�ة ل�كل  البن�ى  انهي�ار  بع�د 
مؤسس�ات الدول�ة، وتعطي�ل اغل�ب 
الحكومي�ة  والمصان�ع  المعام�ل 
واألهلي�ة، ونتيج�ة لالنف�الت األمني، 
وكث�رة التهجي�ر القس�ري الطائف�ي 
الش�ركات  بع�ض  قام�ت  المقي�ت، 
الصغيرة والمعامل األهلية بنقل معدات 
معاملها من المناط�ق الصناعية إلى 
البي�وت واألزق�ة والمح�الت، م�ا أدى 
إلى إرب�اك واضح وفوضى م�ا تمنينا 
أن تس�تمر، وخصوصا بعد اس�تتباب 

الوضع األمني في بغداد والمحافظات، 
وإع�ادة المي�اه لمجاريه�ا، وتكاثرت 
أص�وات االس�تغاثة واالزدراء من قبل 
المواطني�ن، مطالبي�ن م�ن يهمه�م 
األمر بالتدخل السريع والفوري إلنقاذ 
مدنه�م م�ن تل�ك المعام�ل المنزلية 
والت�ي تحولت م�ن ورش صغيرة إلى 
معام�ل بعد أن ق�ام مالكوها بتحويل 
ال�دار إل�ى أن تك�ون معم�ال إنتاجيا 
أو جعله�ا مح�اال لصيانة الس�يارات 
َم�ن  وهن�اك  وغيره�ا،  والدراج�ات 

ح�ول داره إلى محط�ات لبيع البنزين 
والمش�تقات النفطي�ة األخ�رى على 
الرغ�م من تعرضها لالحتراق أكثر من 
مرة مهددة األهالي، ولكن سرعان ما 
عادت دون تدخل واضح وملموس من 

قبل الجهات المختصة. 
أب�و س�جاد م�ن منطق�ة الباوي�ة 
التابع�ة إلى حي النصر يق�ول: هناك 
جع�ل  ق�د  المواطني�ن  م�ن  بع�ض 
بيت�ه مصنع�ا لتعبئة وتعلي�ب المواد 
المس�تحضرات  وبي�ع  الكيمياوي�ة، 
الكيمياوي�ة )م�واد تنظيف الش�عر(، 
وم�واد  والقاص�ر،  الزاه�ي  وتعبئ�ة 
أخرى س�ريعة االش�تعال والتس�مم، 
علما أن مثل ه�ذه الورش او المعامل 
المنزلي�ة غي�ر المرخصة تت�رك آثارا 
س�لبية ف�ي المنطقة، حي�ث انبعاث 
المواد الكيمياوية التي تؤثر في صحة 
القريبين منه�ا، وخصوصا  الس�كان 
األطفال، وإصابته�م بأنواع األمراض 
الرئوي�ة، ويت�م ه�ذا بعلم م�ن يهمه 
األمر، والس�كوت عليهم م�ن قبل تلك 
اللجان يعني أن هن�اك تواطؤا وغياب 
الرقابة التجاري�ة، وهنا نفوض األمر 
إل�ى الل�ه والس�ادة المس�ؤولين بأن 

يلتفتوا إلى الموضوع وخطورته.
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الصحافة واملسؤولون

خدمات مؤجلة.. 
وأهايل بوب الشام يستنجدون

حملة "873"
 واملطالبة بإكامل اخلدمات

م�رة أخ�رى نقول لمن نكتب النداء اس�تغاثة وش�كوى، وس�يل 
المخاطب�ات ال ينقطع في هذه المنطقة أو تلك عن قضايا خدمية 
تعني حياة المواطنين بالدرجة األساس  ، من طرقات إلى مجاري، 
إلى تراكم المياه، إلى النظافة والمواصالت، والى الطبابة وش�ؤون 
المتقاعدي�ن، إلى ظلم وحي�ف أصاب هذا أو ذاك ف�ي هذا الميدان 
أو ذاك القط�اع من القطاع�ات الخدمية، إنها معان�اة وهموم كنا 
ومازلن�ا أمناء على نقله�ا ووضعها أمام الجه�ات المعنية لتكون 
في ص�ورة الموقف بدون رتوش، وليك�ون لديها تصور عن وضع 
المناط�ق واألحياء وآلية عمل المؤسس�ات والدوائ�ر الخدمية في 
جوانبها االيجابية والسلبية، مع أن تشخيص ذلك كما يفترض من 

مسؤوليتهم في المتابعة.
إن م�ا يصلن�ا من ش�كاوى المواطنين وحرصنا على نش�ره أوال 
بأول وعلى وجه السرعة، يمثل رسالة نبيلة وغاية في األهمية في 
االس�تجابة إليصال صوت المواطن إلى الجهات المعنية، لكي ترى 
وتتطل�ع وتقف على أوجه القصور إن وجد، بهدف معالجته ونحن 
بذل�ك ننقل الحقائق بكل أمانة وموضوعية ومنها قضايا تس�تحق 
المعالجة الس�ريعة والجادة، ولكن كما يبدو نحن نغني وحدنا وال 
احد يس�مع أو يقرأ أو يؤش�ر مال�ه وماعليه من الجه�ات المعنية 
بحيث ال نجد س�وى الصمت س�يد الموقف وهو أشبه بصمت أهل 
القبور، مع أن تلك المؤسسات والدوائر والوزارات متخمة بمكاتب 
عالق�ات وإع�الم وإدارات طويلة عريضة واجبه�ا على اقل تقدير، 
متابع�ة م�ا يكتب وما ينش�ر وم�ا يقال ع�ن دوائره�م  ومناطق 
المسؤولين عنها وش�كاوى الناس بهدف المتابعة ومعالجة أوجه 
القص�ور ، نعم إن العديد من المؤسس�ات والوزارات ترى نفس�ها 
اكبر من الرد والتقدم للمس�ؤول ملخصا عم�ا يجري وإنما تصور 

األوضاع على أحسن ما يكون!!. 
إن عدم االس�تجابة والتجاوب في الرد على ش�كاوى المواطنين 
باختصار، يعني أن شاغلي المواقع في تلك الدوائر غير أمناء وغير 
جديري�ن بالمس�ؤولية، بل هم ان ش�ئنا القول ش�هود زور، ألنهم 
يعرفون ما يجري وال يحركون ساكنا، وإال بربكم ماذا يعني غياب 
البري�د كليا في اإلجابة عما ينش�ر في وس�ائل اإلع�الم من قضايا 

تعني المواطنين ؟. 

هموم النا�ص

مواط�ن عراقي من عامة الش�عب  حضر إلى مقر صحيفة 
"المس�تقبل العراق�ي" صباح أمس  وهو يتوس�م منها نقل 
صوته بل نداء استغاثته إلى السيد وكيل وزير الداخلية السيد 
حسين األس�دي لمقابلته ش�خصيا بهدف اإلدالء بمعلومات 
غاية في األهمية تتعلق بالفساد كما يقول ، ورفض اإلفصاح 
عن المعلومات أو كتابة عنوانه، واكتفى برقم هاتف نحتفظ 

به في حال االستجابة لطلبه، وبانتظار اإلجابة رجاء.

منطقة الباوية.. تعاين من املعامل املنزلية

مطاعم يف اهلواء الطلق

مدير عام دائرة بلدية الشعب.. 
سكنة "حي املهدي" يستغيثون

إىل الداخلية.. رجاًء

 العدد )404(  االثنني  17  كانون االول  2012

الش�هداء "الدي�وان"  المحل�ة "873"  أبن�اء  لفي�ف م�ن 
والمعروفة ش�عبيا س�ابقا ب� "الشيشان" يناش�دون بلدية 
الرش�يد والمجل�س البلدي لمنطق�ة الش�هداء االلتفات إلى 
الواقع الخدمي للمنطقة وخاصة مس�ألة مد شبكة مجاري 
للص�رف الصحي وإكمال خدمات إيصال الكهرباء وتس�وية 
الطري�ق، ويأملون في رس�التهم، لصفح�ة "هموم الناس" 
س�رعة االلتفات إل�ى مطالبهم المش�روعة وتخليصهم من 

المعاناة الطويلة، خاصة وان المنطقة كبيرة وواسعة.  

لفيف من اأهايل حملة 873 ال�صهداء "ال�صي�صان"
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اغتيال الطفولة في العراق حكاية ال تنتهي

 العدد )404(  االثنني  17  كانون االول  2012

 إن مهن�ة جمع النفاي�ات التي اعت�ادت عليها  
ش�ريحة كبيرة م�ن األطف�ال العراقيين وعلى 
جمعها وبيعها أو جعلها قوتا يوميا على الرغم 
مما لها من مضار وكوارث صحية بات مألوفا. 
واألس�باب تعددت لتجع�ل من أطف�ال العراق 
أبطاال لمس�رحيات تم تأليفها من قبل ساس�ة 
بلده�م لتع�رض يومي�ا  في مس�ارح حقيقية 
وهي تالل القمامة تلك ورائحتها النتنة، وترى 
األطفال يدورون حولها وعلى أكتافهم أكياس 

س�ود أع�دت خصيص�ا كحافظات 

لنفايات المنازل لكنه�ا تحولت فيما بعد كيس 
لجمع القوت.            

الص�ورة الت�ي لم تف�ارق م�ن يراه�ا ال تنفك 
تالحق�ه في الش�ارع ، في العمل ، ف�ي المنزل 
س�يارة البلدي�ات التي تظهر مالمحه�ا للعيان 
وه�ي تقت�رب من تل�ك األك�وام الكبي�رة التي 
ش�كلت أهرام�ا ملون�ة بم�ا تكونت من�ه وما 
يبح�ث عن�ه األطفال ه�ي علب بالس�تيكية أو 
أخ�رى معدنية ألخذها حمال على األكتاف التي 
م�ا زالت يافعة وهش�ة م�ا يدف�ع البعض إلى 
س�حبها على األرض فال يستطع )عمار( الذي 
لم يبلغ األربع س�نوات على حمل كيس مملوء 

بعلب البيبسي الفارغة.
إن مهنة جم�ع النفايات التي يتنافس عليها 
بعض الفقراء تع�د مهنة معروفة وطبيعية 
ل�دى أغلبية العراقيين نتيج�ة الحروب التي 
مرت والتي بلغت الرقم القياسي دون غيرها 
م�ن الدول إضاف�ة إلى الحص�ار االقتصادي 
الذي فرضته دوال تدافع عن حقوق اإلنسان 
ونس�يت إن ف�ي الع�راق إنس�انية بحاج�ة 
إلى م�ن يدافع ع�ن حقوقها وم�ن بين هذا 
الش�عب أطفاال صغ�ار ورض�ع. إن امتهان 
جمع النفايات لم يصبح حكرا على األطفال 
فحسب بل انه توسع ليشمل النساء كونهن 
المك�ون األس�اس للمجتم�ع فم�ن فق�دت 
زوجها كيف له�ا أن تعيل أطفالها وتحافظ 
على شرفها وعفتها في آن واحد . إن األنثى 
الرقيق�ة الحساس�ة ال تقوى عل�ى صراع 
الق�در والظ�روف القاه�رة بع�د أن فقدت 
معيلها الذي اعتادت على نخوته وش�هامته 
وهو من كان قد جعله�ا أميرة ليوفر لها ما 
تحتاجه وأطفاله ولكن حين يغيب ذلك شهم 
م�ن أين للزوجة واألطفال لقمة يهنئون بها 

.

حرفة �إجبارية

إن من ي�زاول هذه المهنة كان ق�د اجبر عليها 
وهو ما ال ش�ك فيه، فاألطف�ال الذين لم يتموا 
السادسة تقريبا هم األغلبية الساحقة في هذه 
المهن�ة، فخ�الل تواجدنا في م�كان ما كان قد 
تح�ول إلى مكب ألكوام النفايات وهو يقع في 
أط�راف إحدى المدن وعلى الرغ�م من الرائحة 
النتن�ة القوي�ة التي تجت�اح م�ن يقصدها عن 
بع�د أال أن هناك تواجدا كثيف�ا ألطفال قصدوا 
المكان م�ن مناطق بعيدة وطبع�ا اغلبها قرى 
بعيدة ومنه�م من رافقته ش�قيقته الكبرى أو 
والدت�ه وتلك المناط�ق تعد مناطق يس�كنها 
أغلبية مهجرة أي وافدة من محافظات أخرى 
أو مناط�ق أخرى م�ن داخ�ل المحافظة، وال 
تخلو ه�ذه الحرفة من المنافس�ة الحادة بين 
العاملين بها وطبع�ا الهدف جمع العدد األكثر 
م�ن العلب او أكياس او حت�ى األغذية التي يتم 
االقتيات عليها. ومن الخبرات التي بدأ يمتلكها 
أطفال النفايات هي إدراك الس�يارة التي تحمل 
م�واد صالح�ة للتغذية أو االس�تعمال حس�ب 
علمه�م . أي أن هن�اك م�واد مازال�ت صالح�ة 
حافظ�ات  او  مث�ال  كالمناش�ف  لالس�تخدام 
المي�اه أو األوان�ي والت�ي يك�ون المهج�رون 
بأم�س الحاج�ة لها  حي�ث تركوا م�ا يملكون 
ف�ي المكان الذي هجروا منه، والتهجير هنا لم 
يكن اختياريا بل قسري فترك منهم ما ترك بما 
فيها أث�اث منزله.  ويقول )محمد( 4 س�نوات 
تقريب�ا بكلم�ات متقطع�ة لم يس�تطع النطق 
بفصاح�ة بعد " أن�ا احضر هن�ا يوميا واجمع 

عل�ب البيبس�ي فأم�ال كيس�ا أو اثني�ن وأقوم 
ببيع�ه للحاج جمعة صاح�ب )العتيك( وابحث 
عن مواد مس�تعملة مثل الي�ت أو طباخ صغير 
أو مالبس مس�تعملة "ويتكل�م بتعجب" حتى 
في يوم وجدت راديو يعم�ل" فيما أكد آخرون 
إنه�م يجمعون ما تبقى م�ن األطعمة التي يتم 
رميه�ا في النفايات لغ�رض تناولها، حيث يتم 
رمي بعض الخض�روات  والمعلب�ات المنتهية 
الصالحي�ة وم�ن ضمنه�ا معج�ون الطماطم 
األكثر اس�تخداما ف�ي المنازل وبم�ا فيها من 
خطورة كونها تحمل طفيليات وبكتيريا ضارة 

النته�اء صالحيته�ا إال أنها تس�د ج�وع أولئك 
األطف�ال الذين لم يجدوا لقمة ليأكلوها وهناك 
م�ن أصابته التخم�ة وداء المل�وك من وجباته 
الثقيل�ة دون أن يكت�رث له�ؤالء األطفال الذي 
ال حول له�م وال قوة وال ذنب لهم س�وى أنهم 

ولدوا في بلد اسمه العراق.

مو�د متفجرة

إن م�ن بي�ن األماك�ن الت�ي يقصدونه�ا أولئك 
األطف�ال مناط�ق حدودي�ة كانت معس�كرات 
وثكن�ات عس�كرية قبل 2003 إال أنها تالش�ت 
بعدما تعرضت للس�لب والنهب والدمار نتيجة 
الحرب األخيرة . وعلى الرغم من مرور أكثر من 
تسع س�نوات اال أنها ما زالت مصدرا لألسلحة 
الثقيل�ة م�ن صواريخ ورمان�ات يدوية وألغام 
أرضية وغيرها من األسلحة المتنوعة  يقصدها 
األطفال بهدف الحصول عل�ى المواد المعدنية 
التي تتكون منه�ا تلك االعتدة كاأللمنيوم الذي 
يب�اع بال�وزن والنح�اس وغيرها م�ن المواد 
التي تدخل ف�ي الصناعات وكانت مجاميع من 
المراهقين قد قامت في وقت سابق باستدراج 
أف�راد لغ�رض جم�ع الحدي�د المس�تهلك م�ن 
المعس�كرات المنحلة وتصديرها باألطنان إلى 
إيران بهدف أعادة تصنيعها وقد تم تهريب تلك 
األطنان الكبيرة عبر الحدود بواسطة سماسرة 
عراقيين وبس�عر لم يتجاوز العش�رة دوالرات 
للطن الواح�د، فيما تم اس�تيراد الحديد المعاد 
إلى العراق من إيران بس�عر تجاوز الس�بعمائة 

دوالر للطن الواحد.                    
إن األلغ�ام األرضي�ة المنتش�رة عل�ى الحدود 
العراقي�ة - اإليراني�ة من�ذ ح�رب الثمانين�ات 

تش�كل خطرا كبيرا عل�ى األطفال دون غيرهم 
ألنهم األكثر نش�اطا وحاجة للمال وهم اليوم 
المص�در الرئيس لدخ�ل عوائله�م التي فقدت 
اغلبه�ا المعيل نتيجة أعم�ال العنف لذلك لجأت 
لعمال�ة األطفال ولو باإلكراه ف�ال حل لها غير 
ذل�ك. وكانت حوادث انفجار ألغ�ام أرضية في 
تلك المناط�ق أودت بحي�اة الكثيرين من رعاة 
األغنام. إما العاملون في مجال جمع النفايات 
فأنه�م عندم�ا يجدون نوع�ا ما من األس�لحة  
يقومون بطرقه دون االكتراث إلى ما س�ينتج 
وعند ش�دة الطرق والس�خونة تتفاعل المواد 

المتفج�رة الموج�ودة بداخ�ل تل�ك الصواريخ 
لتنفج�ر وت�ودي بحي�اة حائزه�ا كم�ا حدث 
لعش�رات األطفال منه�م من قض�ى وآخرون 

تعرضوا للتشويه والبتر.

خيار �آخر

عدد من األطف�ال الذين لم يرغبوا بتلك الحرفة 
اجب�روا على حم�ل علب�ة كرتونية م�ن اللبان 
)العلك�ة( ويق�ول )محمد( وهو ابن الخمس�ة 
أع�وام ان�ه يحمل علب�ة اللب�ان ه�ذه ويقصد 
مح�ال تلو اآلخر ويس�ير ف�ي األزق�ة متحمال 
س�خرية الكب�ار وتح�رش البعض منه�م فقد 
تع�رض الطف�ل )محم�د( إلى أكثر م�ن حركة 
تحرش ملموسة من أش�خاص كبار في العمر 
وخصوص�ا في اإلحياء الصناعي�ة ويقول "إن 
احده�م عرض عل�ي مبلغا من الم�ال ومد يده 
عل�ى جس�دي في وق�ت الظهيرة وأنا أتس�كع 
بين محالت ال�� )الفيترية( في الحي الصناعي 
وإنن�ي لم اس�تطع الرد بل هرب�ت وأنا ارتجف 
وحي�ن أخبرت أم�ي منعتني من الذه�اب إلى، 
ذلك المكان وبدأت تبكي وأنا قابلتها وحضنتها 
وبدأت ابكي معها" وحين سألته عن استعداده 
للدراس�ة الع�ام المقبل حي�ن يبلغ السادس�ة 
أجابن�ي "ل�ن اس�تطيع الدراس�ة، م�ن يطعم 
إخوت�ي ونحن ليس لدينا أي دخ�ل ال راتب وال 
أي شخص يصرف علينا" فلم استطع الرد على 

ما قاله ألن معه حقا في ذلك.
وهناك أطف�ال آخرون لم تس�نح لهم الفرصة 
للعم�ل ضم�ن مجاميع أطف�ال النفاي�ات التي 
ش�كلت عصاب�ات تمنع من يمته�ن مهنتها بل 
اختاروا العمل المس�الم كوضع ميزان بش�ري 

عل�ى الرصيف وبي�ع المح�ارم الورقية والماء 
المعدن�ي واله�دف إيج�اد لقم�ة العي�ش التي 
يصعب الحص�ول عليها في بل�د يصدر ماليين 
البراميل من البترول يوميا فيما بلغت ميزانيته 
أكثر من مئة مليار دوالر ونصف المليار، وهذا 
ليس مبلغا من نسج الخيال بل انه مبلغ حقيقي 

تم تخصيصه للش�عب العراقي الذي 
يتغذى ع�دد م�ن أطفاله على 

الفاسدة  النفايات واألغذية 
.

فيعم�ل  )عدن�ان(  إم�ا 
حم�اال ف�ي عرب�ة دف�ع 
األس�واق  إح�دى  ف�ي 
يق�ول" فرحت�ي كبي�رة 

عندم�ا تق�وم لجن�ة م�ن 
مرك�ز الش�رطة" ويقص�د 

افرح  االقتصادية"  الش�رطة 
باس�تطالع  يقوم�ون  عندم�ا 

عل�ى متاج�ر األلب�ان واللح�وم 
واف�رح  والمعلب�ات  المجم�دة 

أكث�ر عندم�ا يج�دون مواد 
انقط�اع  نتيج�ة  تالف�ة 
التي�ار الكهربائي" وحين 
س�ألته عن السبب أجاب 
"ألنن�ي مح�روم من تلك 
المواد م�ا دامت صالحة 
لالس�تهالك وهن�اك من 
يش�تريها وحي�ن تتلف 
يقوم�ون برميه�ا في 
معلبة  وه�ي  االزب�ال 
يعنى )اكس�باير( فال 
يش�تريها احد وحين 
يحل الظ�الم وتقفل 
أق�وم  المح�الت 
كبي�ر  ع�دد  بجم�ع 
منه�ا واضعه�ا في 
واحمله�ا  عربت�ي 
وأتناولها  لمنزلن�ا 
مع إخوتي وتكفينا 
أس�بوع  من  ألكثر 
ع�ن  "وس�ألته 
النتائج والتس�مم 
به  سيصاب  الذي 
مع عائلته فيرد" 
أص�اب  ل�ن  ال 
أكثر  فلي  بشيء 
م�ن س�نة وأن�ا 
وكذل�ك  أتن�اول 
إخوتي ولم نمت 
جميعه�ا صالحة 

يرمونه�ا  نه�م لكنه�م  أل
أصح�اب  ويقص�د  )ش�بعانين( 

الدخ�ل العالي، ويكم�ل "هذا أيضا 
الحقونا، عليه فف�ي المرة األخيرة 
ب�دأت الش�رطة بح�رق تل�ك المواد 
لكن�ي أخرجت منه�ا بع�ض المواد 

أكفتنا لثالثة أيام".

موؤ�س�سات ومنظمات

إن المبالغ التي تصرف على طباعة 
بوس�ترات التوعية التي نشاهدها 

هنا وهن�اك والدعايات اإلعالنية 
والتي تعتبر مدفوعة 

الثمن وغيرها 

م�ن فعاليات ال معن�ى لها س�وى إظهار وجه 
مغاي�ر للحقيق�ة والش�عارات الزائفة لو جمع 
ثمنها ودفع على ش�كل مس�اهمات أو رؤوس 
أموال لمش�اريع بس�يطة ألس�ر تل�ك العوائل 
لكان الطفل العراقي اليوم كبقية أطفال العالم 
يتناول�ون وجبته�م بكرامة بعيدا ع�ن األوبئة 
والروائ�ح الملوث�ة والجراثي�م الت�ي ال 
تخول منها حتى مياه دجلة.                   

إن االعت�دال والنظ�ام الذي ينقص 
اغلب مؤسس�اتنا العامة ش�ملت 
تل�ك المنظمات العاملة بأس�ماء 
مختلف�ة  وش�عارات  متع�ددة 
قن�اع  المنظم�ة  م�ن  وجعل�ت 
ترتديه لجمع التبرعات وليشمل 
الفساد تلك المؤسسات اإلنسانية 
التي من شأنها رفع قيمة اإلنسان 
ومنحه الحنان وس�د عوزه ال سيما 
س�وى  يملك�ون  ال  الذي�ن  األطف�ال 
دمعته�م وبراءته�م وم�ا أنق�ى من 
الطفل. إن الطفل العراقي والذي 
ش�مل بقرار األم�م المتحدة 
لع�ام 1989 وال�ذي يثبت 
أن الطف�ل م�ن ل�م يبلغ 
وللدولة  عشرة  الثامنة 
تجاه  أبوية  مسؤولية 
إذن  الطف�ل.  ه�ذا 
الحكومة  أي�ن دور 
م�ن  العراقي�ة 
األطفال  ه�ؤالء 
فق�دوا  الذي�ن 
آباءه�م نتيجة 
اإلدارة  س�وء 
وأعم�ال  الس�ابقة 
رافق�ت  الت�ي  العن�ف 
بي�ن  القائم�ة  الخالف�ات 
سياسيينا المحترمين. فهل 
هناك سياس�ي اليوم ال يرى 
الذي�ن  أو يش�اهد األطف�ال 
توزعوا على ش�وارع وأزقة 
العاصم�ة وه�م يتنازع�ون 
على الس�يارات عدا سيارات 
المضللة والتي  المس�ؤولين 
يخش�ى األطف�ال االقت�راب 
منها نتيجة ما ش�اهدوه من 
تلك الس�يارات الش�بيهة في 
س�احة النس�ور وغيرها من 
األماكن الت�ي كانت ومازالت 
أن�واع  لمختل�ف  مس�ارح 
الجرائ�م. لي�س م�ن الصع�ب 
اإليع�از ل�وزارة التخطيط التي 
تعنى بالش�أن إلج�راء تعداد لمن 
ال يملك م�وردا من األطفال تلك الفئة 
المهمة والمغبونة ألنها لم تحمل سالحا 
لتطال�ب بحقوقها .أما بع�ض المنظمات 
اإلنس�انية فمن المشين تسميتها إنسانية 
ألن�ه ال ت�درك معن�ى اإلنس�انية بع�د إن 
تج�ردت من�ه عندم�ا ش�اهدت األطف�ال 
يتس�كعون ف�ي الش�وارع وف�ي حاويات 
القمام�ة ولم تفعل ش�يئا ويبقى الس�ؤال 
الذي بحاجة إلى رد مقنع.                         

والتس�اؤل هنا.. إذا كانت ميزانية الشعب 
األبري�اء  أطفالن�ا  ح�ال  وه�ذه  خيالي�ة 
يتض�ورون جوع�ا ف�وق أك�وام القمامة  
وكأنه�م غربان تحوم فوق القديد ، فماذا 

لنا إن نفعل عندما يجف النبع ؟.

الطفولة ثروة الش�عوب الحقيقة فهي امتداد، عبر الزمن، لفكر اإلنسانية 
وحضارتها .

في األيام العالمية الرس�مية لألمم المتحدة يعتبر يوم 17 كانون األول هو 
اليوم العالمي للطفولة وهو اليوم الذي يعزز احترام وحماية حقوق الطفل 
على النطاق العالمي، وألن الطفل ال يملك النضج الجسدي والعقلي الكافي 
الذي يؤهله لحماية ورعاية نفس�ه والدف�اع عن حقوقه, صدر عام 1924 
في جنيف »إعالن حقوق الطفل« وفي العام 1954 أوصت الجمعية العامة 
لألم�م المتحدة بأن تقي�م جميع دول العالم يوماً عالمي�اً للطفل، وتال ذلك 
عدد م�ن االتفاقيات الدولية التي تضمن للطفل حقوقه وخاصة القانونية 
من أج�ل توفي�ر جمي�ع المس�تلزمات، لتأمي�ن متطلبات نمو جس�ماني 
ونفس�ي س�ليم ومتوازن وبناء عقول تك�ون مؤهلة لتحمل المس�ؤولية 
التي س�تلقى على عاتقهم في المستقبل للحصول على جيل قادر على بناء 
مجتمع متقدم حر وس�ليم . أما الطفل العربي فه�و طفل مظلوم مقارنة 
بالطفل الغربي وبما متوفر له من دعم ومس�تلزمات في القطاعات كافة، 
فالطف�ل العربي يفتقر لحياة مس�تقرة، حيث يعيش مس�لوباً حق الحياة 
ويدف�ع ثمناً لصراع الكبار وضحي�ة النظم والع�ادات والتقاليد والحروب 
مما أدى إلى تعرضه للعديد من أنواع العنف الجس�دي والجنسي واألسري 
والمجتمعي, فاالستغالل والقسوة والقمع والخطف والبيع والعوق واليتم 
والتشرد والتفكك األسري وزيادة نسب الطالق والتلوث البيئي والمخدرات 
واإلره�اب والحروب وحم�الت التجهي�ل والتهجير والتميي�ز, أثرت كلها 
بش�كل كبير على البناء النفس�ي للطفل وأحدثت ش�روخا كبيرة س�اعدت 
على تسرب أعداد كبيرة منهم من التعليم إلى سوق العمل للبحث عن لقمة 
العي�ش أو للول�وج في طرقات غي�ر صحيحة ال تناس�ب أعمارهم, كما إن 
ازدياد نسب الوفيات بين األطفال والشعور بالخوف بسبب ممارسات غير 
إنس�انية من إرهاب وس�فك الدماء التي تجري على مرأى ومس�مع منهم 
كلها عوامل مدمرة للبنية اإلنس�انية تدفع بهم بالنتيجة إلى مواقع ال تليق 
بهم ، وتجعلهم عرضة ألبشع صور االستغالل.  وفي نتائج المسح اأُلسري 

عن ح�ال األطفال والنس�اء في الع�راق لمنظمة األمم المتح�دة للطفولة 
)يونيس�يف( األخير تبين أن %32 من األطفال في العراق تحت سن ال� 18 

32– حوالي 5.3 مليون محرومين من عدة خدمات وحقوق أساسية.
كما أن معدل وفيات األطفال قبل أن تتم الس�نة األولى من عمرهم هو 32 
وف�اة لكل 1000 والدة حية، م�ا يعني وفاة 35,000 طف�ل حديث الوالدة 
س�نويا. وتش�ير النتائج أيضا إلى أن 1 من كل 4 أطفال يعاني من تأخر في 
النمو الجس�دي والذهني نتيجة لنقص في التغذية. وبينما يسجل وينتظم 
بالدوام 9 من كل 10 أطفال في المدارس االبتدائية، يتخرج 4 فقط من هذه 

المرحل�ة في الوقت الصحيح. كم�ا يتعرض 1 من كل 3 أطفال – حوالي 
3.3 ملي�ون طف�ل – إلى العن�ف الش�ديد كأس�لوب للتهذيب وضبط 

السلوك.
لذلك فمن أجل أن ينشأ الجيل الحالي معافى وسليما، فإن النهوض 
بواق�ع الطفولة يتطل�ب تضافر الجهود وإمع�ان الفكر، والرغبة 
الجادة في توفير مناخات مناسبة والعمل على وضع استراتيجيات 

واضح�ة المعالم طويل�ة األمد وإصدار تش�ريعات تحميهم وتكفل 
حقوقهم وتوفير كافة المس�تلزمات المادية والمعنوية، لبناء الطفل 
اإلنسان وغرس المبادئ الجميلة التي تحترم الحياة وتشجيع القدرات 
اإلبداعية ونش�ر الجيد منها , لتفس�ح المجال لنمو الطفل الجسدي 
والعقل�ي والخلق�ي والروحي واالجتماعي نمواً طبيعياً س�ليماً في 
ج�و من الحري�ة والكرامة, بعي�داً عن ثقافة الم�وت واإلرهاب بكل 
أش�كاله, والعمل على غرس المبادئ الجميل�ة واالهتمام بالجانب 
الثقافي ألن الثقافة حاجة ضرورية فهي عامل بناء تقوم بصياغة 
المحت�وى الداخلي و البناء الفكري المؤثر على الس�لوك لحمايته 
من جميع الممارس�ات التي تكون عقبة في طريق تواصله, وقبل 

كل هذا التقييد وااللتزام بالمواثيق الدولية.
تحية إلى أطفال العراق الذين يدرس�ون في الش�وارع تحت مصابيح 
الكهرب�اء، تحي�ة إلى أطفالن�ا الش�هداء الذين راحوا ضحي�ة العنف 

واإلرهاب والجريمة والتش�رد والمخدرات، تحية إل�ى كل طفل يعاني من 
اليت�م والفقر والعوز ويحاول أن يس�تمر بالس�ير ف�ي الطريق 

السليم، تحية إلى كل طفل يتيم لبس جلباب األب ليعيل أسرته، 
تحية إلى كل طفل في كلمكان.

   

 غ�سان �لعز�وي 

عو�طف عبد �للطيف 

في يوم الطفل العالمي

ال ترمي ما ف�سل من وجباتك يا �سيدي �لرئي�س.. �أطفايل بحاجتها مل متنع تلك �لعا�سفة �لرت�بية �لتي حجبت �لروؤية 
�لطفل )مازن( من �لتوجه �إىل مكانه �ملعتاد و�لذي يق�سده يوميا لغر�س جمع �لقمامة وبيعها و�لغر�س �حل�سول على 

بع�س �لدنانري �لتي ال قيمة لها ، لكنها ت�سد جوعه و�إخوته �لذين مل ي�ستطيعو� بعد مر�فقته الأنهم ماز�لو� �سغار�



         �سياء رحيم حم�سن 

م�ن هنا م�اذا يمكن أن يق�وم المواطن 
يقاط�ع  ه�ل  االنتخاب�ات؟  ه�ذه  إزاء 
االنتخاب�ات كما نس�مع ه�ذه األيام من 
هم�س بي�ن جمه�ور الش�ارع ف�ي كل 
مكان، وبالمناسبة هو همس عال كونه 
ُيت�داول في الس�يارة وف�ي الدائرة وفي 
المقه�ى وكل م�ا يتص�وره الم�رء م�ن 

األماكن العامة.
مجال�س  انتخاب�ات  مقاطع�ة  إن 
المحافظ�ات فيما لو حصلت "ال س�مح 
الله" لن يك�ون مردوده�ا إيجابيا بقدر 
ما هو س�لبي، والسبب في ذلك سيصعد 
ال�ى مجال�س المحافظ�ات المفس�دين 
الش�خصيات  ش�اكلة  م�ن  والضعف�اء 
الموجودة اآلن في هذه المجالس، وهنا 
من ح�ق الق�ارئ أن يتس�اءل إذا ما هو 

البديل ؟
إن البدي�ل ل�ن يك�ون صعب�ا إذا م�ا ت�م 
قراءة المش�هد الع�ام في البل�د بصورة 
واقعية من خالل وضع كافة المسميات 
للكتل السياس�ية على مح�ك اإلنجازات 
الت�ي حققتها ط�وال هذه الفت�رة لنرى 
م�اذا حققت، أغل�ب الكتل الت�ي تصدت 
للعملية السياس�ية تكاد لم تحقق ش�يئا 
والتس�قيط  المهات�رات  س�وى  يذك�ر 
السياس�ي بين بعضه�ا البعض، وتركت 
المواط�ن يئ�ن من كث�رة األزم�ات التي 
عصف�ت وتعص�ف بالب�الد، وكأن ه�ذه 
الكتل ال تس�تطيع عمل ش�يء إال افتعال 
األزمات فال مشاريع إعمار وبنى تحتية 
متهالك�ة، واقتصاد في كافة محافظات 
الب�الد يغط في نوم عمي�ق كونه يعتمد 
م�ن  ش�يء  كل  ف�ي  االس�تيراد  عل�ى 
الطماطم إلى السيارة، وبالمناسبة على 
ذكر الس�يارة فال أعرف م�ا هي الحكمة 
من دخول مجال�س المحافظات كنافذة 
لبيع السيارات للمواطنين؟ ربما سيقول 
لي قائل بأن مجالس المحافظات تحاول 

القضاء على نسبة من البطالة ،

وأُجيب أليس من األفضل بمكان لو قامت 
تل�ك المجالس كال ف�ي محافظتها بعمل 
مس�ح ميداني لما يمكن أن تقوم به  في 
المحافظة من مش�اريع إنتاجية، كانت 
يمك�ن أن تقض�ي عل�ى البطال�ة نهائيا 
بدال من هدر طاقات الش�باب  بأعمال ال 
تجدي نفعا وال تقدم شيئا مهماً لهم، هذا 
إذا ما علمنا أن نس�بة كبي�رة من هؤالء 
الذين يحصلون على هذه الس�يارات هم 
أقارب ألعضاء في مجالس المحافظات.  
م�ن قبي�ل إقام�ة مش�اريع زراعية في 
المحافظ�ات الت�ي تش�تهر بمحاصي�ل 
زراعي�ة تحتاجها العائل�ة العراقية، بدال 
من استيرادها من دول الجوار، أو إقامة 
مش�اريع صناعية تحويلية اعتمادا على 
المواد األولية التي تقوم بعض المعامل 
اإلنتاجي�ة القائمة بإنتاجه�ا مثل إقامة 
مش�اريع إلنت�اج الم�واد البالس�تيكية، 
اعتمادا على الحبيبات البالستيكية التي 

ينتجه�ا معم�ل البتروكيمياوي�ات ف�ي 
البصرة وغيرها من المش�اريع التي هي 

بحاجة إلى نصف
م�ا تم صرف�ه على اس�تيراد الس�يارات 
بدون أي ج�دوى اقتصادية بقدر ما هو 
ه�در لمليارات من ال�دوالرات على مدار 

أكثر من خمس سنوات.
بعد هذا ما الذي يمكن استنتاجه من كل 
ما تقدم ؟ يمكن القول بأن المواطن يمكن 
أن يق�وم بعملية تصحيح للوضع القائم 
من خ�الل قيامه بترش�يح المرش�حين 
الكفوئي�ن وأصحاب الش�هادات والذين 
ل�م تتلطخ أيديه�م بالمال الح�رام، وأن 
يكون�وا مرتبطين بالوط�ن والمواطن 
لي�س فق�ط بالش�عارات ب�ل باألفعال 
وه�ذا مايمكن أن نلمس�ه في ش�باب 
ف�ي  يقدم�ون  الذي�ن  األم�ل  تجم�ع 
أكث�ر م�ن مناس�بة من خ�الل قائدهم 
الشاب الس�يد عمار الحكيم العديد من 

المبادرات التي تحاك�ي هموم المواطن 
من قبيل جعل البصرة عاصمة اقتصادية 
ميس�ان،  محافظ�ة  وتأهي�ل  للع�راق 
فهؤالء الشباب وقائدهم هم أمل وطوق 
نج�اة المواط�ن للنجاة من ه�ذا الواقع 
المتردي وااللتف�اف حولهم هو التفاف 
حول ما يمكن وصف�ه بالطبيب الجراح 
الذي بيده أن يكتشف الداء ويحدد الدواء 

المناسب.
علي�ه س�أقول نعم سأش�ارك ف�ي هذه 
مس�ألة  ببس�اطة  ألنه�ا  االنتخاب�ات، 
تخص الش�عب م�ن خالل ممثلي�ه. نعم 
دور  ألن  االنتخاب�ات،  ف�ي  سأش�ارك 
مجل�س المحافظ�ة ه�و الرقاب�ة عل�ى 
أعمال الس�لطة التنفيذي�ة وتصحيح أي 
اعوجاج له�ا، نعم سأش�ارك ألنه حقي 
في اختيار ممثلي في مجلس المحافظة. 
نعم سأش�ارك لكي أثب�ت لآلخرين بأني 
قادر عل�ى االختيار. نعم سأش�ارك ألن 
الحي�اة الديمقراطية قدره�ا أن تمضي 
إلى أمام. نعم سأش�ارك الن مش�اركتي 
س�تكون عالمة رضا وقب�ول لمن يدخل 
ال�ى مجل�س المحافظة. نعم سأش�ارك 
الن الموجودي�ن ل�م يلتفت�وا ال�ى 
التنمي�ة والق�رارات الش�عبية اال 
عندما يحي�ن موعد االنتخابات 
المقبلة.نعم سأشارك من اجل 
مس�تقبل ابن�ي ووطني، 
والله من وراء القصد.

            �سالح حّماية 
ال أدري حق�ا م�ا ال�ذي دار ف�ي رؤوس 
المصريي�ن الذين ق�رروا الذه�اب اليوم 
للتصويت بال ، وال األس�ئلة التي سألوها 
وأجاب�وا عنه�ا الختياره�م ف�ي النهاية 
ه�ذا الخيار ، لكني أج�زم أنهم في خضم 
تس�اؤالتهم وإجاباتهم ع�ن هذا األمر لم 
يسألوا أنفسهم السؤال التالي : هل إقرار 
أي دستور أو إسقاطه سيعود بأية نتيجة 
إيجابية على واق�ع البالد في ظل الوضع 

الراهن؟ .
من واق�ع مجري�ات األم�ور، وكما نرى 
فيمك�ن الق�ول أن إقرار أي دس�تور في 
مصر ولو كان�ت مرجعيته ميثاق حقوق 
اإلنس�ان، غير ذي فائ�دة ، فاإلرهابيون 
هن�اك ف�ي الواق�ع ال ينصاع�ون إال لم�ا 
يريدون، ه�ذا عدا أنه�م إذا احتاجوا أمرا 

فرض�وه بأيده�م دون الحاجة لش�رعية 
القان�ون، وحصار المحكمة الدس�تورية 
خير دليل ، وعليه فأن يقول المصريون ال 
إلسقاط الدستور أو نعم إلقراره ال معنى 
له ، فهيبة الدس�تور ومكانته ليس�ت في 
نظر مرس�ي و جماعته أرف�ع من مكانة 
ورق الحمام )هذا إذا رضي مرس�ي عليه 
ورفع�ه لتلك المكان�ة( ، وعلي�ه فذهاب 
المصريي�ن لقول " ال " أو حتى "نعم" لن 
يغير في الواقع أي شيء ، فمرسي وباقي 
الفصائل اإلرهابية سيظلون على تحديهم 
السافر لسلطة القانون، ولن يمنعهم في 
استمرار فرض أرائهم على الشعب و على 

الدولة المصرية أي دستور .
الواقع أن مهزلة االستفتاء التي ستحصل 
لي�س اله�دف منها وضع دس�تور لمصر 
وال حت�ى تمرير دس�تور يخ�دم أجندات 

لك�ن  البع�ض،  ي�رى  كم�ا  اإلرهابيي�ن 
اله�دف هو ش�رعنة اإلرهاب و التس�لط 
ع�ن طريق وضع ختم الش�رعية بدعوى 
مش�اركة الش�عب ، وه�ذا لقم�ع القوى 
الديمقراطية المعارضة عن طريق الشكل 
الديمقراط�ي الذي ارتضته ه�ذه القوى، 
فهذا االستفتاء الذي سينتهي حتما بنعم 
من قبل المؤمنين، سيس�تعمل مستقبال 
م�ن ط�رف اإلس�الميين للطع�ن في أي 
معارضين إلم�ارة اإلرهابية ، وحين يقر 
هذا الدستور سيقال لكل من يحاول رفع 
صوته معترضا على هذه المهزلة أن هذه 
رغبة الش�عب و أن هذه هي الديمقراطية 
التي تتش�دقون بها ، و عليه فال حق ألي 

منكم ليقول ال .
حالي�ا ما يج�ب أن يعي�ه المصريون أنه 
إذا ل�م يت�م لج�م الخروق�ات م�ن طرف 

اإلس�الميين في ح�ق الدس�تور الحالي ، 
فال معن�ى لكتابة أي دس�تور مس�تقبال 
، فهيب�ة القان�ون إن لم تفرض نفس�ها 
اآلن واليوم فلن تفرض نفسها مستقبال 
وس�تظل الق�وة كم�ا ه�ي اآلن وحده�ا 
الحاك�م الحقيق�ي والش�ارع الوحيد في 
إمارة اإلرهاب ، ومعنى هذا أنه ومن أجل 
الدول�ة المصرية الدس�تورية والقانونية 
أن�ه يج�ب عل�ى المصريين إس�قاط هذا 
الدستور عن طريق المحكمة الدستورية 
وليس عن طريق اإلس�قاط باالس�تفتاء، 
فهذا اإلس�قاط وإن حصل فإنه س�يدعم 
في النهاية منهج اإلس�الميين في فرض 
ال�رأي ع�ن طريق الق�وة العبثي�ة ، حيث 
الميليش�يات و اإلرهاب و العنف وهذا ما 
ال يخدم س�لطة القانون على األمد البعيد 

بالنسبة للمصريين .

حاليا وما يجب على المصريين السير فيه 
هو خيار القوة القانونية ، حيث يجب على 
الجي�ش المصري في ه�ذه الحالة تحمل 
مس�ؤوليته في صيانة الدستور و فرض 
القان�ون، فهذه المليش�يات التي تفرض 
تمردها بالقوة ، ال يمكن ردعها إال بالقوة 
، ومهما كان الثمن في س�بيل هذا ، فهذا 
هو الح�ل الوحيد من أجل دولة القانون ، 
أما ما عدا ذلك من خيارات، فهو س�يطرة 
كلية للمليش�يات اإلرهابية على مقدرات 
الدول�ة المصرية ، وهو ما ال يتمناه أحد ، 
وعليه و بالنس�بة للذين قد يتململون من 
الخوض في مثل هذا المسار، فالمؤكد أن 
ما سيذوقونه من ويالت في حال اختيار 
الحل العس�كري، س�يذوقه مضاعفا في 
ظ�ل حكم اإلرهابيين، لهذا فهذا الخيار ال 

غنى عنه ، حتى بالنسبة لهم .

        زاهر الزبيدي 

ف�ي خبري�ن نش�رتهما صحيفتي�ن عراقيتين : 
أحدهم�ا أن 20 عراقي�اً ق�د لقو حتفه�م غرقاً 
على س�واحل إحدى الجزر اليونانية عندما دفع 
كل منه�م ألف�ي دوالر لدخول اليون�ان ، دفعوا 
م�االً ليتخلص�وا م�ن وطنه�م! ، إال إن وطنهم 
أب�ى أن يغادروه الى أي م�كان آخر إال الموت .. 
حي�ث الزال خفر الس�واحل اليوناني يبحث عن 
أخرين غير ال� 20 جثة التي أكتش�فت .. والخبر 
اآلخ�ر كان نق�اًل ع�ن ال "بي بي س�ي" مفاده 
أن الالجئ�ون العراقيي�ن يتعرض�ون الى الطرد 
أو اإلعتق�ال من مخيم الهاي ف�ي هولندا حيث 
تالشى 50 عراقياً وتاهوا في ثلوج هولندا بعدما 
لم تعد لديهم تأش�يرة صالحة للبقاء في هولندا 
لرف�ض الس�لطات منحه�ا له�م وح�ق اللجوء 
.. وه�ي ليس�ت بقادرة عل�ى ارس�الهم للعراق 
لكونه يرف�ض القبول القس�ري للعائدين ، لقد 
قيد أولئك العراقيون انفس�هم ببعض بسالس�ل 
لمنع تفكيك مخيمهم الذي كان يأويهم وبعد أن 
خس�روا معركتهم القانوني�ة للبقاء في الخيام 
خ�ارج محطة الس�كك الحديدي�ة المركزية في 

مدينة الهاي .
ال�ى مت�ى يبق�ى العراقي�ون متش�رذمون في 
بق�اع األرض يرفض�ون الع�ودة لوطنهم مهما 
كانت النتائج ومهما كانت األعمال التي س�وف 
يقومون بها هناك ؟ حتى لو كانت على حس�اب 
كرامتهم وعوائله�م .. العراقي هناك يعمل بأي 
عمل إال إن يعود الى العراق حتى لو انتهك عرضه 
!.. وعل�ى الرغ�م من كل ما في ه�ذا الوطن من 
ثروات وقدرات كبيرة على أن يعيش كل عراقي 

فيه عزيزاً كريم�اً .. إال إن كل ذلك غير مهم لهم 
.. فم�ا ال�ذي يجبرهم على أن يموت�وا غرقاً في 
أعال�ي البحار أو أن يقيدوا أنفس�هم بسالس�ل 
ب�أرض غير أرضه�م ؟ .. وما ذلك الش�يء الذي 
دفعهم الى ترك الوطن بما فيه ، الجمل بما حمل 
، والبحث عن أي وسيلة متاحة للهجرة ؟ أنه أمر 
جلل ذلك الذي دفعه�م الى ذلك وعلى أحدهم أن 
ينظ�ر الى حالهم هناك بعد أن تنازلوا على بقايا 
الكرام�ة الت�ي تركوها ف�ي وطنه�م .. علَّ أحد 

م�ا أن يعيدها لهم يوم�اً !.. ففي الوقت 
الذي يس�افر به الكثير من السياسيين 

الع�راق  ال�ى خ�ارج  والبرلمانيي�ن 
للتمت�ع ب�كل ش�يء ويغدق�وا 
على انفسهم بما تم سلبه من 

جلودنا شرعاً أو فساداً .. يهاجر العراقيون الى 
حتفهم والى من ينتزع منهم كرامتهم وهم أهل 

الغيرة والكرامة .
من المس�ؤول ع�ن ه�ذا ؟ وأين نح�ن اآلن من 
أمثالن�ا كأبن�اء الخليج والوط�ن العربي .. فهل 
س�معنا يوم�اً عن أمارات�ي قد غرق ف�ي احدى 
جزر اليونان أو كويتي او قطري او سعودي قد 
سلسل نفسه وال يريد العودة لوطنه ؟ .. لماذا .. 
كل ما نحن فيه اليوم من تلك األزمات السياسية 
الخطي�رة التي تلقي بتبعات النفس�ية الخطيرة 
على أبناء الش�عب العراق�ي .. أليس من األحرى 

ف�ة بن�ا توجي�ه كل الطاقات  و لمصر ا
لخدمة أولئك على األزمات السياسية 
عليه�م الش�باب الذي�ن م�ا مر 
إال  العه�ود  م�ن  ن�ت عه�د  كا و

أكب�ر همهم  الهج�رة 
م�راد  وأعل�ى 

لهم .
قبل ربع 

ق�رن كان العراقي�ون يتهافتون عل�ى الهروب 
م�ن الوط�ن بس�بب الح�رب والفق�ر والبطالة 
وقلة المال والخوف من الموت ذبحاً بس�كاكين 
الطائفي�ة .. واليوم بع�د تلك الس�نين والتغيير 
الكبي�ر الزال العراقيون يبحث�ون عن مالذ آمن 
خارج وطنهم ألن هناك من يجعل الوطن مكاناً 
صعب�اً للعي�ش .. وطناً كل�ه عش�وائية .. حتى 
ألصبح�ت العش�وائية عنوان ل�ه.. فتصريحات 
البع�ض م�ن سياس�يينا عش�وائية ته�دف الى 
التصعيد والتوتر ، هجرتنا عش�وائية ، مساكننا 
مش�اريعنا   ، عش�وائية  محالتن�ا   ، عش�وائية 
عشوائي ، نظافتنا عشوائية ، تعليمنا عشوائي 
، نظامن�ا المؤسس�اتي عش�وائي ، اختياراتن�ا 
االنتخابي�ة عش�وائية ، نظرتنا الى المس�تقبل 
، زواجنا عش�وائي  عش�وائية 
، طالقن�ا عش�وائي ، ازماتنا 
عشوائية ، قوانيننا عشوائية 
 ، عش�وائية  ش�وارعنا   ،
مرافقنا الصحية عش�وائية 
.. وأخيراً اتس�اءل بألم كبير 
هل ستعاد جثث الموتى من 
الغرق الى العراق ؟ فكم من 
ش�باب هاجروا ليعودوا الى 
اهليه�م جثث�ا .. فنحن حتى 
موتنا عشوائي ال نعرف لماذا 

نموت !
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لم يبق على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات من زمن إال نحو ثمانية عش�ر أس�بوعا، وهي فترة تكاد تكون كافية لمفوضية االنتخابات 
لالنتهاء من إجراءاتها الخاصة بتلك العملية الديمقراطية، خاصة والمواطن العراقي قد تمرس على هذه العملية.

لكن تبقى مسألة مهمة تتعلق بالبرنامج االنتخابي للمرشح سواء أكان هذا المرشح ضمن كتلة معينة أم مستقل، فمن الضروري والمهم أن يقوم 
المرش�حون بطرح مش�اريعهم االنتخابية بما يقدرون على القيام به وليس بما س�يقومون بعمله فيما لو فازوا باالنتخابات فالمواطن تعب من 
كلمة سوف وسنعمل التي تم استهالكها خالل دورتين نيابيتن ومثلهما النتخابات مجالس المحافظات مع استثناء مجالس األقضية التي مازالت 

قابعة على قلوب المواطنين وهي ال تفعل شيئا سوى سرقة المال العام بدون أي رقيب.

هـــل أشــــارك؟!

بني غريق وطريد .. العراقيون حول العالـم

عن الدستور يف ظل سلطة اإلرهاب

        م�ؤيد عبد ال�ستار 

احلرب تبدأ بـ "فكرة"

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

ت�دق طبول الحرب بقوة بين المرك�ز واإلقليم، ويبدو أن زمام األمر 
ل�م يعد في يد المفاوض السياس�ي وإنما اس�تحوذت عقلية الحرب 
والص�راع على لباب الطرفي�ن، لذلك يجب بذل الجهود االس�تثنائية 
م�ن قبل القوى والمنظمات المحبة للس�الم من أجل تفادي الكارثة 
المحدقة بش�عبنا، والتي أن لم تس�تطع األطراف المسؤولة في كال 
الجانبي�ن كبح جماح رغباته�ا في التوصل إل�ى أهدافها عن طريق 
العن�ف، س�وف تضع خاتمة بائس�ة لمبدأ التعايش بي�ن المواطنين 
العراقيين الذين ينتمون لمختلف األصول واألعراق وش�كلوا ش�عبا 
متميزا في بالد الرافدين، اس�تطاعوا عل�ى مر القرون تجاوز محنة 
الص�راع الدام�ي ال�ذي يفرض�ه الحكام م�ن أجل تحقي�ق أهدافهم 
وطموحاتهم في حكم أوسع رقعة جغرافية واكبر مجموعه بشرية.

قبل الحديث عن أس�باب الصراع بي�ن المركز واإلقليم يجب الحديث 
عن مصالح الش�عبين العراقيين العربي والكردي ومصالح الشعوب 
األخرى المتعايشة في العراق، وان نسأل أنفسنا سؤاال بسيطا، هل 
هناك فائدة في وصول الخالف وتصعيده إلى حالة الشجار والصراع 
والح�رب ؟ أم من األفضل البحث عن س�بل للحوار والتفاوض وحل 
اإلشكاالت بوس�ائل س�لمية وان كانت ترافقها بعض الخسائر هنا 
وهن�اك ؟ان خس�ائر الحرب ال تع�د وال تحصى ، وقد ج�رب العراق 
نتائج حروب الدكتاتورية أكثر من مرة ، الكبرى في حربه مع الجارة 
الكبيرة إيران ، والثانية األكبر في حربه مع الجارة الصغيرة الكويت 
! وان كان ف�ي هذا داللة، فان الحكمة البينة في ذلك ان حربك مهما 
كان�ت صغي�رة وتصورك أن ع�دوك صغير أو جار ضعيف أو ش�عب 
صغي�ر، فان حرب�ك قد تكون اكب�ر مما تتصور، وه�و ما حدث مع 
الكوي�ت الصغيرة ، والتي دفع النظ�ام ثمنا باهظا لها، اغرق العراق 
حكومة وشعبا، أرضا وسماء بظالم ما زالت آثاره ماثلة حتى اليوم 
أمامنا ، وما زال الشعب العراقي يدفع ضريبة تلك الغزوة المرة التي 
حاول الدكتاتور األحمق الحصول على مكاس�ب من إش�عال فتيلها. 
إن الح�رب تب�دأ أوال في الرأس حيث يخطط اإلنس�ان المجرم للبدء 
بها ، وهو ما قاد هتلر إلى الهجوم على جيرانه أوال، فكان له النصر 
الس�احق الذي حل�م به وخطط له طوي�ال واعد العدة ل�ه، لكنه في 
النهاية دفع ثمن تلك األفكار النازية التي عششت في دماغه، فأودى 
بش�عبه وبالده إلى قاع التعاسة والخس�ران، ولكي ال تتكرر مأساة 
مش�ابهة أخرى لما قام به الدكتاتور صدام ومثاله هتلر، فان جميع 
القوى العراقية المحبة للس�الم عليها فرض شروطها على سياسة 
دق طب�ول الح�رب وإذكاء نيران الصراع والوص�ول بها إلى النقطة 
الحرج�ة التي تفرض ش�روط إش�عال ش�رارة الحرب بي�ن المركز 
واإلقليم .نداء الس�الم يجب أن ينطلق من المواطنين بالضبط مثلما 
حدث أوائل الس�تينات حين نظمت الجماهي�ر العراقية حملة كبيرة 
تحت ش�عار الس�لم في كردس�تان، اليوم يجب قي�ام حملة وطنية 

شعارها السلم في العراق، السلم بين المركز واإلقليم. 
إل�ى هذا الش�عار يج�ب أن ينه�ض الع�رب والك�رد والتركمان من 

أح�د أج�ل ف�رض الس�الم ولكي  يذه�ب  ال 
ب م�ن أبنائن�ا ضحي�ة  و لح�ر

عبثي�ة  أخ�رى، ومع�ارك 
نساء و ال يلف الس�واد 
العراق سواء في 
أم ف�ي  المرك�ز 

اإلقلي�م، ولكي 
يتف�رغ أبن�اء 
للبناء  ش�عبنا 
بدال من الدمار 

لخ�راب  وا
والحروب، 
في  الس�لم 

السلم  العراق، 
المرك�ز  بي�ن 

واإلقليم.
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للصحفيين  العراقيية  الرابطية  أقاميت   
الرياضيين الشيباب وبالتعياون مع نادي 
الرشطة الريايض أمسية حوارية أول أمس 
السيبت، عيى قاعية فنيدق اوراك ترحيبيا 
بعيودة نجمي الكيرة العراقية سيعد قيس 
ومحميد فاضل مين خارج الوطين بعد أن 

تغرب النجمان ملدة ليست بالقليلة.
 وأعادت األمسية التي أقيمت برعاية نادي 
الرشطية الرييايض رشييط الزمين لهذين 
النجمين عين طريق ذكر ابيرز ما جرى يف 
مسريتهما الحافلة سيواء أكانت أفراحا أم 
أحزانا أم مواقف طريفة، وعرب سيعد قيس 
ومحمد فاضل عن فرحتيهما بهذا االحتفاء 
واالهتميام ، وأكيد النجميان أنهميا افتقدا 

هذه اللحظات منذ زمن بعيد.
وحير األمسيية الحواريية العدييد مين 
الشيخصيات الرياضية املعروفية مثل إياد 
بنيان رئيس نادي الرشطة وأسيماء المعة 
مثيل أنور جسيام، وعبد اإلله عبيد الحميد 
, يونيس عبيد عيل، محميد طيربة، فيصل 
عزيز،غانيم عريبيي، جبيار هاشيم، ثائير 
جسيام، ماهر حبيب، حسن لعيبي, جبار 
هاشيم، إياد عبياس، هيثم صيربي، هيثم 
متعب وآخرين، فضال عن وسائل الصحافة 

واإلعالم التي تواجدت بشكل مكثف.
وقدم رئيس نيادي الرشطة إياد بنيان درع 
النادي للنجمن سيعد قيس ومحمد فاضل 
كميا قدمت الرابطية العراقيية للصحفين 
الرياضين الشباب باقات ورد إلدارة النادي 
وللنجمن الدولين اعتزازاً وتكريماً لدورهما 

يف خدمة العراق يف املحافل الدولية.
عيى صعيد آخير احتفيت رابطية املدربن 
داود  الكبيري  باملربيي وامليدرب  املحرتفين 
العيزاوي وذليك بحضيور رئييس اللجنية 
الرياضيين  مين  كبيري  وعيدد  االوملبيية، 
واملدربن واليرواد من رفياق درب العزاوي 
وكذليك اإلعالمين والصحفيين واملهتمن 
بالشأن الكروي، وقد تضمن منهاج الحفل 
عيددا من الكلميات، للكابتين رعد حمودي 
واألستاذ احمد عباس والدكتور صباح رضا 
والحكيم الدويل الدكتيور عالء عبيد القادر 

واألسيتاذ الصحفيي عيل رياح، وقد أشياد 
املتحدثون جميعا بتارييخ وانجازات ودور 
وجهيد الكابتين العيزاوي يف خدمية الكرة 
العراقيية وتخرجيه ، كما طالبيوا الجهات 
املعنيية باإلفادة من خربة وكفاءة األسيتاذ 
التيي امتيدت لخمسين عاميا،  العيزاوي 
قضاها يف اكتشاف املواهب ورفد املنتخبات 
بالنجيوم وقييادة األجييال املتعيددة التيي 
كانت تعد حجر أسياس املنتخبات لسنوات 
طويلية . وقد تحدث األسيتاذ أنور جسيام 
رئيس الرابطة معربا عن امتنانه وشيكره 

للحضور ، بتكريم الكابتن العزاوي الذي عد 
تكريمه واالحتفاء به جزءا من تأدية واجب 
مهنيي وطني لكل الرياضين الذين يمثلهم 
العيزاوي، كميا شيدد عيى رضورة إتاحة 
الفرصة املناسبة لإلفادة من خربة وتجربة 

األستاذ داود الطويلة.
 ويف ختام الحفل شيكر الكابتين داود )أبو 
زينيب( جميع الحضور عى هيذا التكريم ، 
الذي قال انه كبري جدا وعوضني عما فاتني 
يف وطنيي منذ عدت إليه من رحلة االحرتاف 

إىل الييوم، كميا قيدم شيكره 

وامتنانه إىل رابطة املدربن رئيسيا وأعضاء 
عيى الحفياوة وحسين التكرييم وإتاحية 
فرصة اللقاء بالعائلية الرياضية العراقية، 
وقد أطلق عى رابطة املدربن لقب الرابطة 
الوطنية لتصحيح املسيار الكروي يف البالد، 
وتمنيى أن يطيل به العمر حتى يقدم املزيد 
مين خدماته للعراق وشيعبه . هذا وقدمت 
بعيض الهدايا التقديرية باملناسيبة باسيم 
رابطية املدربين ورئييس اللجنية االوملبية 
وهديية أخيرى مقدمة مين قبل 
الحكيم  الشيهيد  مؤسسية 

للرياضية والشيباب وأخرى شيخصية من 
الحكيم اليدويل الدكتور عيالء عبيد القادر 
قدمها باسمه شيخصيا ونيابة عن إخوانه 
حيكام الكرة، كذلك قدمت هدية شيخصية 
من قبل الكابتن رايض شنيشيل، وقد أشاد 
الجميع بيدور الرابطة بتذكير النجوم ولم 
شيمل البييت الكيروي متمنين النهيوض 
وإقامية وعقيد نيدوات وحيوارات تعنيى 
بمناقشة الوضع الكروي وكيفية الخالص 
من كل معوقاته وإعادته إىل سيكة الطريق 

الصحيحة.

المدربون المحترفون يكرمون العزاوي

حقيق فرييق الصناعية اول فيوز ليه هيذا 
املوسيم بتغلبه عى فريق الزوراء بهدف 
دون رد جياء يف الدقيقية 64 من عمر 
املبياراة التي ضيفها اهيل الصناعة.
يف حين واصل السيليمانية صحوته 
بفوز جديد عى ضيفه فريق الطلبة 
بهدفن لهدف , اما الرشطة فخرس 
نقطتين مهمتين بتعادليه اميام 
النفط بهدفن لكل منهما يف املباراة 
التيي اقيميت عى ملعب الشيعب 
اليدويل ضمين منافسيات الجولة 
الثامنة مين املرحلة االوىل لدوري 
الرشطة  الكروي.افتتح  النخبية 
التسيجيل يف الدقيقية الحاديية 
عرشة مين املباراة عين طريق 
محرتفه الكامريوني نلند بعدما 
تالعيب باملدافيع سيعد عطية 
ليجد نفسه امام الحارس نور 
صربي الذي تباطأ يف إبعادها 

ليودعهيا نلند املرميى مطلقاً 
الرشطية  لجمهيور  األفيراح 
الحارض.ومع انطالق الشيوط 
الثانيي سيجل النفيط هيدف 
التعدييل عين طرييق محمد 
السيابعة  الدقيقية  يف  سيعد 
واألربعن ليعود محمد سيعد 
مين جدييد ويسيجل ثانيي 
السابعة  الدقيقة  األهداف يف 
والستن حتى جاءت الدقيقة 
التي أعاد  السابعة والسبعن 
فيها حسن عبد الواحد املباراة 
هيدف  بتسيجيله  األول  ملربعهيا 
التعادل برأسيية جميلة.ويف املباراة االخرية 
مين يوم اميس ضمن الجولية ذاتها ارتىض 
كربيالء وضيفه املصيايف بحصيد كل منهما 

نقطية 
واحيدة بعيد التعيادل السيلبي دون اهداف.تعادل 
املتصدر دهوك السيبت، أمام جياره زاخو بهدفن 
ليكل منهما يف مباراتهميا التي جرت ضمن الجولة 
الثامنة لدوري النخبة الكروي، بينما عاد بغداد من 
النجف بنقطة واحدة إثر تعادله مع مضيفه بدون 
أهيداف، فيما قيى نفيط الجنوب عيى الكهرباء 
بفيوزه علييه بأربعة أهيداف لواحد.ففيي دهوك 
تعيادل املتصيدر بهدفن ملثلهما أميام جاره زاخو 
يف مباراتهميا التي جاءت لحسياب الجولة الثامنة 
من دوري النخبة الكروي، وبدأ الضيوف بتسيجيل 
الهيدف األول عن طريق الالعب بارزان شيريزاد يف 
الدقيقية 34، بينما أدرك برهيان صهيوني التعادل 
لفرييق دهيوك يف الدقيقية 38،  ليعيود صهيونيي 
ويعيزز هيدف فريقيه بتسيجيل هدفيه الثاني يف 
الدقيقة 54 من الشيوط املبياراة. لكن العب زاخو 

رجيا رافع عيادل الكفة يف الدقيقية 73 لتنتهي 
املبياراة بالتعيادل بهدفن لكل منهميا، وبهذه 
النتيجية رفيع املتصدر دهيوك رصييده إىل 18 
نقطة يف طليعة فرق النخبة، بينما أصبح رصيد 
زاخو سيبع نقاط يف الرتتيب اليي11.ويف مباراة 
أخيرى جرت عى ملعب نيادي النجف عاد فريق 
بغيداد بنقطة واحيد بعد أن انتهيت مباراته مع 
مضيفه النجف بالتعيادل بدون أهداف، ليضيف 
كل فريق نقطة لرصييده فأصبح رصيد النجف 
سيت نقاط يف املركيز الي15، بينميا يمتلك بغداد 
عرش نقاط وضعته باملركز العارش.ويف محافظة 
البيرة تلقيى فريق الكهرباء خسيارة قاسيية 
أميام مضيفيه نفيط الجنيوب عندميا أسيفرت 
مباراتهما عن فوز أصحاب األرض بأربعة أهداف 
لهدف واحد، لريفيع نفط الجنوب رصيده إىل 12 
نقطة ويحتل الرتتيب الخامس فيما تجمد رصيد 

الكهرباء عند سبع نقاط يف املركز 13.
ويف مباراة أخرى جرت عى ملعب نادي النجف عاد 
فريق بغداد بنقطة واحد بعد أن انتهت مباراته مع 
مضيفه النجيف بالتعادل بدون أهيداف، ليضيف 
كل فرييق نقطة لرصيده فأصبيح رصيد النجف 
ست نقاط يف املركز الي15، بينما يمتلك بغداد عرش 
نقاط وضعته باملركز العارش.ويف محافظة البرة 
تلقى فريق الكهرباء خسيارة قاسية أمام مضيفه 
نفيط الجنيوب عندما أسيفرت مباراتهما عن فوز 
أصحياب األرض بأربعة أهداف لهدف واحد، لريفع 

إىل 12 نقطية ويحتل نفيط الجنوب رصيده 
الرتتيب الخامس 

تجميد  فيميا 
رصيييييييد 

ء  لكهربيا ا
عند  سيبع 
يف  نقيياط 

املركز 13.

عزا مدرب فريق الكهرباء الكروي حسين احمد خسيارة فريقه أمام نفط الجنوب يف منافسات دوري النخبة الكروي لعدم 
التأقليم عى أرضيية امللعب الصناعية، مبينا أن األهداف األربعية لفريق نفط الجنوب جاءت من 

حياالت ثابتة اخفيق مدافعو الفريق بالتعاميل معها، فيما أعرب عن أمليه بالتعويض يف 
مباراة الفريق املقبلة.وقال حسين احمد إن "من أبرز أسيباب خسيارتنا الكبرية أمام 
نفط الجنوب بأربعة أهداف لهدف واحد يف منافسات الجولة الثامنة من دوري النخبة 
هيو عدم تأقلم العبي الفريق عى أرضيية امللعب املغطاة بالثيل الصناعي"، مبينا أن 
"مدافعيي الفريق لم يتمكنوا من الثبات عند تعرض الفريق لهجوم من العبي نفط 
الجنيوب وبالتيايل ارتكبوا عددا من األخطاء املؤثرة". وأضياف احمد أن "فريقنا لم 

يكن سييئا بل كان أداؤه جيدا وكانت النتيجة تشيري إىل التعادل بهدف 
لكل مين الفريقن إال أن نفط الجنوب سيجل هدفيا يف الوقت 
اإلضايف للشيوط األول مما أعطاه زخما معنويا ونفسيا"، 
مشريا إىل أن "الشوط الثاني شهد تسجيل هدف آخر 
من ركلة ركنيية كان له األثر الكبري يف إحباط 
معنويات العبينا والتأثري عى عطائهم داخل 
امللعب". وتابع احمد "حذرت الالعبن قبل 
املبياراة من اليركالت الثابتة التيي يعتمد 
عليها الفريق الخصم مين خالل متابعتي 
ملبارياته، إال أن الالعبن فشلوا يف التعامل معها 

ونتج عنها تسيجيل ثالثة أهداف السيما وأن العبي نفط الجنوب 
يتمتعيون باملهارة يف الكرات الرأسيية"، معربا عن "أمله بأن يوفق 

الفريق يف التعويض يف مباراته املقبلة أمام كربالء يف الجولة التاسيعة 
رغم صعوبة املهمة ".

في منافسات الجولة الثامنة لدوري النخبة

الصناعة يحقق فوزه االول.. واالنيق يتعثر مجددًا

مدرب الكهرباء: سوء االرضية سبب خسارتنا !!

المستقبل العراقي /وكاالت

رابطة الصحفيين الشباب ونادي الشرطة يحتفيان بالنجمين "قيس و فاضل"
استقر الرأي داخل االتحاد العراقي لكرة القدم عى اختيار املدرب السويدي 
زفن كيوران أريكسيون لتدريب املنتخيب الوطني يف املرحلية املقبلة.وقال 
مصدر مطلع للمستقبل العراقي: ان اتحاد الكرة منح املدرب الربازييل زيكو 
الييوم االثنن آخر موعد للحضور للعراق ومناقشية برنامجه للمدة املقبلة 
وإكمال مهمته عى رأس الهرم التدريبي ويف حال لم يستجب الربازييل فإن 
االتحاد سييلجأ للقضاء السرتداد املسيتحقات املالية التي منحها له وأيضا 
تحديد احد أسيماء املدربن من الخييارات املطروحة عى طاولته من ويربز 
فيها السيويدي اريكسيون الذي نال رضيا وقناعة األغلبيية املطلقة داخل 
إتحاد الكرة.  وزفن غوران إريكسيون، من مواليد 5 شباط 1948 يف سوني 
يف السويد، العب كرة قدم سويدي سابق، ومدرب ارشف عى تدريب منتخب 
إنجلرتا لكرة القدم بن عامي 2001 و2006، ويف موسم 2008/2007 درب 
نادي مانشسرت سيتي، ومنذ عام 2008 درب منتخب املكسيك لكرة القدم. 

درب ساحل العاج يف كأس العالم 2010 يف جنوب أفريقيا.

كشيف منسيق االتحاد العراقي املركزي 
لكرة القدم يف أوروبا أسيعد السياعدي، 
عن أن املديير الفني للمنتخيب الوطني 
الربازيييل زيكو طالبه بتوجييه الدعوة 
لالعيب راوييز الوان املحرتف يف صفوف 
فريق نورشالند بطل الدوري الدنماركي 
عقيب بطولية خليجيي البحرين.وقال 
السياعدي يف اتصيال هاتفيي من مقر 
أقامتيه يف أملانييا : إن الالعيب العراقي  
املحرتف راويز الوان سييتواجد ما بن 
مرحلتيي اليدوري الدنماركيي إلكمال 

إجراءات إصدار جواز سفره لالنضمام 
بعدها لصفوف املنتخب الوطني حسيب رغبة املدرب الربازييل زيكو الذي 
طاليب بضمه، سييما أن األوراق الرسيمية تم إصدارها ليه ومنها هوية 
األحيوال املدنية وشيهادة الجنسيية العراقيية. وزاد: إذا ميا أكمل الالعب 
الوان إجراءات ضمه ألسيود الرافدين فإنه سييكون إضافة قوية للفريق 
ومين املرجيح أن ينضيم للتدريبات عقيب االنتهياء من بطولية خليجي 
البحرين.وتلقى الوان دعوة رسيمية لتمثيل املنتخيب الوطني العراقي يف 
االستحقاقات والبطوالت الخارجية املقبلة بالرغم من كون الباب مفتوحاً 
له من أجل تمثيل املنتخب السيويدي األول حيث سيبق أن مثل منتخبات 
ناشيئة وشباب ومنتخب السويد تحت سين 22 عاما كما سبق له تمثيل 

ناديي ماملو السويدي ونادي هورنس الدنماركي يف املرحلة املاضية.

السويدي أريكسون المدرب 
الجديد ألسود الرافدين

راويز الوان ينتظر "جواز" 
المرور للمنتخب الوطني

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /خاص

المستقبل العراقي /حسن السبيضاني

المستقبل العراقي /خاص

رغيم اعرتافه بأفضلية منافسيه يف الشيوط األول، رفض 
أندرييا سرتاماتشيوني ميدرب اإلنيرت االعيرتاف بأحقية 
التسييو بالفيوز عيى فريقيه بهيدف نظيف، معتيربا أن 
التحكييم والحيظ كانيا ضيد فريقيه يف امللعيب األوملبيي 
بالعاصمة اإليطالية روما.قد تحدث سرتاماتشوني خالل 
املؤتمير الصحفي بعد اللقاء قائال "التسييو كان األفضل 
خالل الشيوط األول ألننا لم نسيتطع أبًدا تهديد مرماهم، 
عى الرغم مين أننا لم نواجه أي فيرص تهديف حقيقية. 
بعد االسيرتاحة قدمنا عرًضا رائًعا واإلنرت استحق التقدم، 
لكن األحيداث كانت ضدنا وكليوزه كان بطال"."تلك هي 
كرة القدم، لكننا ال نسيتحق الهزيمة. لقد افتقدنا شييًئا 
ما يف الشيوط األول وكان ذلك بسبب أسلوب لعب التسيو، 
لكننيا أظهرنا أننا فريق عظيم وكنا فقط غري محظوظن 
بسيبب بعض األحيداث والقرارات التحكيميية التي كانت 

ضدنا. نحن لسنا أقوى من الظروف، ذلك ما سأقوله".
وبينما اعترب األفاعيي أن التحكيم حرمهم من ركلة جزاء 
بسيبب تدخيل ميكيل سيياني عيى أندريا رانوكييا داخل 

منطقة جزاء النسيور، تابع سرتاما حديثه قائال "حتى يف 
املرتدات حن كنا نهاجم بثالثة ضد واحد، احتسب الحكم 

ذليك الخطأ من دييجو ميليتو عيى جوزيبِّي بيافا. 
كما قلت، لسينا أقوى من الظروف، لست فقط 
أتحدث عن أخطياء التحكيم، بل عى كرتن يف 

القائم وإهدار الفرص".أما عن أسلوب 3-4-
1-2 التكتيكيي يف األوملبيكو واالعتماد عى 

فرييدي جواريين خلف املهاجمين، قال 
سرتاما "اخرتت 4 يف الدفاع لتأمن عدم 

وقيوع قلبيي دفاعنا تحيت الضغط 
والقدرة عى إيقاف األجنحة حن 

تدخل لعمق امللعب".
"لم أشياهد التسييو من قبل 

يف حالية صعبية كميا كان 
ضدنيا يف الشيوط الثانيي. 
ال أقيول أن اإلنرت اسيتحق 
الفيوز، لكننيا لم نسيتحق 

الهزيمة".

أشياد املدير الفني لنادي سوانيس سيتي 
مهاجيم  بمسيتوى  الودروب"  "ماييكل 
توتنهام هوتسبري "جريمان ديفو" الذي 
تمكن من تسجيل معظم أهداف السبريس 
هذا املوسيم يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
ليساعد فريقه عى التواجد ضمن األندية 
املتنافسة عى بطاقات الرتشح للبطوالت 
األوروبية املوسم املقبل.وأضاف "خطورة 
ديفو عى املرمى تشبه لحد كبري خطورة 
ليفربيول،  مهاجيم  سيواريز  لوييس 

وبالنسيبة يل ديفيو هيو أفضيل العب يف 
الربيمريلييج، فمن الصعيب عى أي دفاع 
مهما كانت قوته مراقبة تحركاته ومنعه 
مين التوغل والتحيرك، إنيه العب صعب 

املراس بسبب كثرة تحركاته". 
وأكيد "سيبق وواجهنيا لويس سيواريز 
وسينواجه واحيد آخر يف توتنهيام، ديفو 
يذهيب إىل اليمين واليسيار وال يتوقيف 
أبداً، ورأينا كيف سيجل هدفياً رائعاً أمام 
ويسيتهام يونايتد".جديير بالذكر تقدم 

ديفيو  جريميان 
الرابيع يف  للمركيز 
الئحة هدايف الدوري 
املمتاز  اإلنجلييزي 

هيذا املوسيم برصيد 
بفيارق  أهيداف  تسيعة 

ثالثة أهيداف فقط عين أصحاب 
مانشسيرت  مهاجيم  الصيدارة، 
يونايتد "روبن فان برييس" والعب 

وسط سوانيس "ميتشو".

ستراماتشوني: الحظ خذلنا في روما !!

الودروب: "ديفو" أفضل العب في البريميرليغ

اختار االتحياد الفرنيس لكرة القدم مهاجم 
كأفضيل  بنزيمية"  "كرييم  مدرييد  رييال 
العيب فرنيس لعيام 2012 لقيادتيه الفريق 
امللكيي لبطولتي اليدوري اإلسيباني وكأس 
سوبر إسيبانيا باإلضافة لتألقه مع املنتخب 
وتصفييات   2012 ييورو  نهائييات  يف  األول 
موندييال 2014. واحتل بنزيمة املركز األول يف 
تصويت خرباء االتحياد الفرنيس بفارق مريح 
مين األصيوات عن نجيم بايرن ميونييخ "بالل 
ريبريي" الذي كاد يكون األفضل لوال خسيارته 
ليدوري أبطيال أوروبا أميام تشييليس والدوري 
واليكأس األملانيين أميام بوروسييا دورتمونيد 
املوسيم املايض. وقدم كريم بنزيمة ذو األصول 
الجزائريية مسيتوى مذهال مع رييال مدريد 
بداية العام حتى اآلن فقد سجل 21 هدفاً 

من 34 مباراة خاضها يف الليجا املوسيم املايض، 
وواصيل تألقه بقييادة امللكي للرتشيح لألدوار 
االقصائية من دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 
ألهداف مؤثرة أمام مانشسرت سيتي وأياكس.
وجياء الحيارس الجدييد لتوتنهام هوتسيبري 
"هوجو لوريس" بعيد ريبريي يف قائمة أفضل 
خمس كالعبيي، باحتالله للمركز الثالث نظراً 
ملسيتواه الجيد مع فريقه السيابق "ليون" يف 
اليدوري، وانتقاليه بمبليغ 15 ملييون جنيه 
إسيرتليني لصفوف السيبريس اليذي ينافس 
معه هذا املوسيم عيى التأهل ليدوري أبطال 
أوروبا.وتواجيد مهاجيم آرسينال الذي توج 
بلقب هداف الدوري الفرنيس املوسم املايض 
مع ناديه السابق مونبلييه "أوليفيه جريو" 
يف املركيز الرابيع ومن بعده العب الوسيط 

املتميز "فالبوينا" يف املركز الخامس.

بنزيمة.. أفضل العب فرنسي
المستقبل العراقي /وكاالت



هدد طال�ب يف جامعة الطائف مرشف 
االختب�ار وتع�دى عليه بالس�ب والش�تم، 
واس�تدعت الجامعة أمس الرشطة، وذلك 
بع�د أن ت�م ضبط الطال�ب متلبس�اً وهو 
يقوم بالغش من زمالئه. ووفقا لصحيفة 

“ع�كاظ”، لج�أ أح�د الط�الب للغش من 
زمالئ�ه أثناء أداء االختبار يف مادة القانون 
التج�اري، وعندم�ا ح�اول امل�رشف منعه 
ل�م يع�ره الطال�ب اهتمام�ا، عندها قرر 
املرشف س�حب الورقة منه ليكيل الطالب 
إليه س�يال م�ن التهديدات والش�تائم ، ما 
دفع حراس األمن بالجامعة إىل اس�تدعاء 
الرشط�ة بعد فش�لهم يف احت�واء املوقف. 
وألق�ت الرشط�ة القب�ض ع�ى الطال�ب 
الغش�اش وفتح�ت تحقيقاً مع�ه وأخذت 
علي�ه التعه�دات الالزم�ة بعدم تك�رار ما 
ب�در منه ، فيما رفض امل�رشف األكاديمي 

محاوالت الصلح.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1267 - إقامة صالة الجمعة ألول 
مرة يف الجامع األزهر يف القاهرة وذلك 

يف عهد السلطان الظاهر بيربس.
يف  محاول�ة  أول  نج�اح   -  1903
الط�ران بمح�رك م�ن قب�ل األخوان 

رايت.
يص�در  الرافع�ي  أم�ن   -  1913

جريدة األخبار يف مرص.
تدي�ن  املتح�دة  اململك�ة   -  1942

املذابح النازية ضد اليهود.
1951 - بدء ثورة الحبيب بورقيبة 

يف تونس من أجل االستقالل.
1982 - افتت�اح املركز اإلس�المي 

يف طوكيو.
1983 - عملية للجيش الجمهوري 
ه�ارودز  متج�ر  داخ�ل  األيرلن�دي 
الش�هر يف لندن تؤدي إىل مقتل عرشة 

أشخاص.
1992 - إبعاد 415 من قادة حركة 
حم�اس وحركة الجهاد اإلس�المي يف 
فلس�طن إىل م�رج الزه�ور يف جنوب 

لبنان.
يف  العم�ل  يب�دأون  البوس�نيون 
حف�ر نفق يمر تحت مط�ار رساييفو 
لينقذهم من حص�ار القوات الرصبية 

لعاصمتهم.
1996 - 14 عض�وا م�ن أعض�اء 
اليس�ارية  أم�ارو"  توب�اك  "حرك�ة 
املتم�ردة تخف�وا يف زي نادل�ن وخدم 
بالتس�لل إىل منزل الس�فر الياباني يف 
العاصم�ة البروفية ليم�ا وذلك أثناء 
االحتفال بعيد ميالده وقاموا باحتجاز 
490 رهينة، واس�تمرت هذه األزمة 4 

شهور انتهت باقتحام املنزل بالقوة.
2008 - بن�ك االحتياطي الفيدرايل 
األمريكي يخفض أس�عار الفائدة من 
1% إىل مس�توى يرتاوح م�ن صفر إىل 
0.25% وذل�ك به�دف مواجه�ة حالة 
الكساد التي تمر بها الواليات املتحدة.

2010 - الش�اب التون�ي محمد 
البوعزيزي يرضم النار يف نفس�ه أمام 
مق�ر والي�ة س�يدي بوزيد وذل�ك بعد 
قي�ام س�لطات بلدي�ة مدينة س�يدي 
بوزيد بمصادرة عربة كان يبيع عليها 
الخض�ار والفواك�ه وتندي�دا برف�ض 
بح�ق  تقديمه�ا  أراد  ش�كوى  قب�ول 
الرشطي�ة فادي�ة حمدي الت�ي قامت 
بصفعه، وأدت هذه الحادثة إىل اندالع 
الث�ورة التونس�ية ضد حك�م الرئيس 

زين العابدين بن عيل.

مرشوبات الطاقة
 ليست أقوى من القهوة

ممرضة عملت 
6 أيام يف 9 سنوات !

سيدة مرصية تبيع 
املخدرات وفاًء لزوجها !

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
17

كانون االول

افقي

عمودي

1- أم القرى o عميد األدب العربي في القرن الماضي
2- توق واشتياق o يقوم مقام شخص آخر في مهمة ما

3- مهمة ارسال واستقبال الوفود o في السلم الموسيقي
4- التفاف o نصف مزاح

5- اطعمه لحد االكتفاء o ال يقبل الطعن أو التغيير
6- ثني o متميزون

7- بكاء بصوت مرتفع حزنا على شيء ما o يحاول الهروب من مسؤولية
8- مالمح o نصف ترام

9- صعب الحصول عليه أو التمكن منه
10- رتب��ة في الكونغ فو o – كوكب يدور مع حركة عقارب الس��اعة عكس كواكب المجموعة 

الشمسية

1- أديب مصري راحل لم يتخرج من الجامعة كتب العبقريات
2- فيلسوف صيني كان له إثر في الثقافة الصينية دهرا من الزمن

3- لجعل قلم الرصاص حادا )معكوسة( o جهة أو قَسم
4- المواد التي نستخرجها من األرض ونستخدمها في الصناعات )معكوسة(

5- حرفة )معكوسة( o – دعاء بالخسارة والهالك وجاء في سورة المسد
6- نصف تيمن

7- تجدها في حديقة خاصة مسورة ويحبها األطفال o ندر وقل
8- ضرس o أسم علم ويعني من يتمتع بالحزم والقوة o – اسم فعل بمعنى أسكت ممر

9- مادة موجودة في البحر وتس��تعمل في عالج الجروح o أديب وفيلس��وف فرنس��ي عاش 
عصر التنوير

10 - ملك بابلي عظيم اشتهر بنشاطاته العمرانية وواشتهر ببناء حدائق بابل المعلقة

أش�ارت دراس�ة حديثة إىل أن تأثر مرشوب�ات الطاقة ال يختلف 
كثرا ع�ن القه�وة، ألن مادة 
تجع�ل مرشوبات  الكافي�ن 
ومنبه�ة،  قوي�ة  الطاق�ة 
وفقا لصحيف�ة »دييل ميل« 
وكش�فت  الربيطاني�ة.  
الدراسة أن اس�تخدام مواد، 
مث�ل غورانا أو جنس�نغ، قد 
يرفع من شعبية املنتج، لكنه 
ال يمنح�ه تأث�را فعاال، مثل 
األكثر  يع�د  الذي  الكافي�ن، 

فاعلية يف تلك املرشوبات.
وقالت الدراسة، املنشورة 
يف دورة »مراجعات غذائية«، 
إن�ه فيما تح�وي مرشوبات 
التورين  الطاقة م�واد مث�ل 
ال  والجنس�نغ،  والغورارن�ا 
يوجد دليل ع�ى أن تلك املواد 
تزي�د من الرتكي�ز واالنتباه. 
وتش�كك الدراسة يف ما يروج 
ل�ه م�ن أن تل�ك املرشوب�ات 
تحس�ن األداء الفس�يولوجي 
واإلدراكي، حيث أرجعت إىل أن 
تلك التأثرات قد يكون سببها 

جرعة زائدة من الكافين.

حك�م ع�ى ممرض�ة م�ن 
ايطالي�ا  وس�ط  يف  بولوني�ا 
بالس�جن س�نتن م�ع النفاذ 
ألنه�ا عملت س�تة أي�ام فقط 
خ�الل تس�ع س�نوات بفضل 
ش�هادات مرض وحمل مزيفة 
ع�ى م�ا ذك�رت عدة وس�ائل 

إعالم ايطالية.
وحكم عى سيلفيا سارتي 
املمرضة يف مستش�فى س�ان 
اورس�وال بدفع غرام�ة قدرها 
25 أل�ف ي�ورو كتعويض عى 
ذك�رت  م�ا  املستش�فى ع�ى 

صحيفة "ال ريبوبليكا".
وأوض�ح املص�در ذات�ه، أن 
التحقي�ق يط�ال أيض�ا طبيبا 
آخ�ر  مستش�فى  يف  نس�ائيا 
أعطاها شهادات لحالتي حمل 
خطري�ن إال أن املمرض�ة ل�م 
تحمل يوما، وعقوبة الس�جن 
س�نتن والغرامة تشمل فقط 
قضي�ة الحمل�ن الزائفن. أما 
التم�ارض  لقضي�ة  بالنس�بة 
فتحاكم عى حدة. وس�تميض 
اإلقام�ة  يف  عقوبته�ا  امل�رأة 

الجربية.

 تمكن�ت مباح�ث مكافحة 
املخ�درات بالفي�وم م�ن ضبط 
ربة من�زل وبحوزتها كمية من 
تذاك�ر الهروين بح�ي الصويف  
بمدين�ة الفيوم أثناء تس�ليمها 
ألحد التج�ار. وأحيل�ت املتهمة 
إىل النيابة الت�ي تولت التحقيق. 
وكانت املعلومات ق�د وردت إىل 
رئيس قس�م مكافحة املخدرات 
ج   . أس�ماء  بقي�ام   بالفي�وم 
) 20 س�نة ( رب�ة من�زل بح�ي 
الصويف بتسليم كمية من تذاكر 
الهروي�ن ألح�د التج�ار، وقرر 
مدير أمن الفيوم تش�كيل فريق 

بحث ورسعة ضبط املتهمة .
صح�ة  التحري�ات  وأك�دت 
املعلومات. وتم تقنن اإلجراءات 
ويف أح�د األمكن�ة تمك�ن وكيل 
قس�م مكافح�ة املخ�درات من 
ضب�ط املتهم�ة متلبس�ة أثناء 
تس�ليمها 40 تذك�رة هروي�ن 

ألحد التجار.
بأنه�ا  املتهم�ة  اعرتف�ت   
كان�ت تواص�ل نش�اط زوجها 
املسجون عى ذمة قضايا اتجار 
يف املخ�درات وف�اء ل�ه.  أحيلت 
املتهم�ة إىل النياب�ة الت�ي تولت 

التحقيق.

امرأة تطاردها الرشطةشارع السعدون عام 1950
 تطلب 300 ألف دوالر للتوقف !

جامعة تستدعي 
الرشطة لطالب مارس الغش

حرك عود الثقاب
 لتحصل عىل الناتج

لون مع

احلمل
أن�ت م�يلء بالطاق�ة وتح�ب ف�رص 

التح�دي الت�ي يأت�ي به�ا كل ي�وم جديد. 

ج�ريء يف ال�كالم إىل درج�ة ق�د تق�ارب 

الفظاظة، وقد يضطر أصحاب األحاسيس 

املرهفة حولك أن يبتعدوا عنك

الثور 
تالحق بع�ض االفكار واالهداف وربما 

تتعّدد االتجاهات مع أّن املطلوب هو التزام 

الخط الذي رسمته. ال تبارش جديداً اليوم، 

انتبه لواردات�ك واموالك، وكن حريصاً عى 

مدخراتك التي وفرتها لأليام العصيبة

اجلوزاء
أمامك فرصاً مهنية جديدة ولكنها غر 

معلن�ة. تحتاج يف هذا الوقت اىل التس�امح 

والص�رب، واىل ال�رتوي واالبتعاد ع�ن البدء 

بجدي�د. قد يط�رأ عنرص من امل�ايض يبّدل 

بعض املعطيات

ال�سرطان
رّم�م ما تهّدم وال تدع احداً يس�بب لك 

املشكالت مع مسؤولن أو مسّن يف العائلة 

أو نافذ قد يسّمم لك األجواء. قد يطرأ عطل 

من�زيل او ح�ادث عائيل او وعك�ة صحية. 

هدّىء من روعك

االأ�سد 
يحم�ل إلي�ك مناخ�اً عذب�اً من 
العالقات الناجحة، وأجواء مساملة 
جميل�ة.  ولق�اءات  ومصالح�ات 
أو  الجمعي�ات  بع�ض  تراس�ل 

املؤسسات، أو توّقع عقداً معها

العذراء 
ان�ت ق�ادر دائماً ع�ى تنظي�م جدول 

أعمال�ك بنج�اح ت�ام. تتحّس�ن األمور مع 

تواج�ه  ق�د  عاطفي�اً:  واملحي�ط  الزم�الء 

حال�ة توتر م�ع الرشيك. ح�اذر الخالفات 

الشخصية

امليزان
مهما تعقدت االمور، ال بد ان يأتي 
الح�ل كما تش�تهي ول�و تأخر بعض 
الوق�ت عاطفي�اً: معالج�ة العقبات 
مع الرشيك، ه�ي أفضل الطرق لبناء 

مستقبل اكثر ارشاقاً

العقرب 
ويرّكز أكثر عى بعض املشاريع املالية 

والت�ي لها عالق�ة باملوىض والف�ن واالبداع 

عاطفي�اً: يك�ون الع�ازب ع�ى موع�ٍد مع 

تط�ّورات عاطفي�ة مهّم�ة ج�دًّا إذا كانت 

ظروفه الشخصّية والعاطفية مناسبة

القو�س 
باس�تطاعتك إعادة األمور إىل ما 
كان�ت عليه قد تتس�ّبب بمش�كالت 
قانوني�ة وبع�ض املتاع�ب. يجب ان 
تأخذ هذا التحذير بعن االعتبار ومن 

دون استخفاف به

الدلو 
ال تبعثر طاقاتك وال تُدر يف متاهات 
كث�رة كي ال تزي�د التع�ب. اجعل هذا 
الي�وم تمهيدي�اً تحضري�اً تعي�د فيه 
ح�رارة  تش�تد  عاطفي�اً:  حس�اباتك 

الخالفات لتظهر واقعاً صعباً وبائساً.

اجلدي
حاول ان تواجه االحداث بشجاعة، 
وتجّنب اتخاذ القرارات وان تطلع عى 
معلومات قب�ل اي خيار تكون محّط 
بامتي�از، فعس�اك توّظ�ف  األنظ�ار 

طاقاتك يف هدف يخدم مصلحتك

حوت 
تعي�ش يوماً س�لبياً ويكون طبعك 

متقلباً وعدائياً. كما تشعر بمعاكسات 

ومنافس�ة قوي�ة م�ن الزم�الء. حاذر 

الطمع والغرة والحس�د. ال تول بعض 

الثرثرة أهمية كبرة،

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

 اتصلت امرأة أمركية برقم الطوارئ 
أل�ف دوالر  لتطال�ب بمبل�غ 300 

حت�ى تقب�ل إيقاف س�يارتها، 
فيما كانت تطاردها الرشطة 

املرسعة.  القي�ادة  بس�بب 
وذك�رت صحيف�ة )ص�ن 
نيوز( يف جن�وب كاروالينا 
األمركي�ة، أن الرشط�ة يف 
مقاطعة برونسويك قالت، 

إنه�ا حاولت إيقاف س�يارة 
تقوده�ا جنيف�ر هرينع )37 

عاماً( ولكنها رفضت التوقف. وقد 

اتصلت هرين�غ بالطوارئ ع�رب هاتفها 
الخلوي وهي تقود السيارة، وقالت 
إنها لن تتوقف إال يف حال املوافقة 
عى دفع مبلغ 300 ألف دوالر 
إنها  له�ا. وقال�ت الرشط�ة 
تمكن�ت أخ�راً م�ن اعتقال 
إىل  وصل�ت  ح�ن  هرين�غ 
مقط�وع.  طري�ق  نهاي�ة 
ووجه�ت للمرأة ته�م تتعلق 
بالقي�ادة املته�ورة ومحاول�ة 
الفرار من االعتقال والقيادة بعد 

تعليق رخصة القيادة.

امرأة تنظر إىل صور 
ضم�ن  فوتوغرافي�ة 
قطع�ة فني�ة بعن�وان 
أعم�ى«  نج�م  »مئ�ة 
غ�وردون،  لدوغ�الس 
خالل عرض مس�بق يف 
املتح�ف الوطن�ي للفن 
إدينبورغ يف  الحديث يف 

اسكوتلندا. 

نجوم لن يرحلــــوا
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مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

نعم, الناس, كأفراد وعوائل ومجاميع ومجتمعات وش�عوب وأمم 
تتباي�ن وتختلف وتتع�ارض يف رؤاها وأفكاره�ا وطبائعها وقناعاتها 
وأمزجتها ويف نظرتها للحياة واإلنس�ان.. لك�ي تثرى الحياة وتتكامل 
وتتقدم.. إال أن ه�ذا الواقع يغدو أحيانا ومع ضيق األفق والتجربة اىل 
رضب م�ن النزاعات والخصوم�ات والحروب بدءا م�ن مراحل الغابة 
البدائي�ة, اىل املرحل�ة القبلي�ة.. ويمكن مالحظتها ببع�ض آثارها مع 
املجتمع�ات األكث�ر بس�اطة وتخلفا..و..خ�واء.. كما لو أنها تش�غل 
نفس�ها وتلهيها بهذه الحساسيات العدوانية.. كأنها ترصف طاقتها 
يف تل�ك النزاعات.. بينما تن�رصف املجتمعات األكثر حيوية وإدراكا اىل 
اإلنت�اج واإلبداع وإضافة للجم�ال, واىل عيش الحياة بقدر املس�تطاع  
وباملج�دي واملفي�د والخري.. وس�يكون اخت�الف الطوائف اإلس�المية 
ضمن قانون الله وسنة الحياة .. ولكنها تنكص وترتد إىل العدوان لدى 
الخاويني, فيما تتحول إىل روافد إلنارة وتجس�يد اإلسالم وإثراء الحياة 
ل�دى املمتلئني ممن ال وقت لهم لغري املفي�د والصالح واملجدي والبعيد 
عن انزالقات النفس األمارة بالسوء واغواءات الخواء والجهل.. ويدعو 
خ�راء االجتماع الخ�راع وابت�كار االختالف والتباي�ن ألغراض الحث 

والتحفيز وإيقاظ امللكات اإلنسانية الجميلة.
تترسب دهش�ة العالم من سياسة أمريكا يف العراق املحتل.. وعما 
ق�ذف بها إىل ه�ذا اآلس�ن القديم وعفن�ه القاتل، وأيقظ�ت الطائفية 
ون�زوع التعص�ب يف الع�راق واملنطق�ة ويف ع�رص التواص�ل واقراب 
الش�عوب وجدانيا، وما الذي ترمي إليه من املس�ارعة إلقامة الجدران 
تقط�ع به أوصال امل�دن والش�وارع والبيت الواحد، وبدل ان تس�خف 
مش�اغل البس�طاء وتمح�و م�ن الطوائ�ف معناه�ا العدوان�ي,, وان 
تثقف بأن الش�يعي ليس غري السني,, والسني مس�لم مثل الشيعي.. 
وإنهم�ا بتفاعلهم�ا قد يج�ددان الدين ويخلقا انعطافة تحس�ب عىل 
باب الجه�اد.. بدل هذا جاءوا م�ن فورهم اىل تعميق األل�وان الباهتة 
واىل ظ�الل الخطوط ترصخها.. وتؤكد أن هذا غري هذا, وكانت األلوان 
الصارخ�ة واملضامني املغرية مناصب وس�لطات وثروات.. فللس�نية 
حصة, وللشيعية حصة.. ولتبق الفوارز واملسافات وعدم نسيانها.. ثم 
بتجس�يدها بجدران كونكريتية.. التي تحاول القول انه لوالها اللتهم 
العراقيون بعضهم بعضا.. وس�تجد صداها عند البس�طاء والس�ذج.. 
واألكي�د أن الواقع امل�ادي واإلج�راءات الفعلية مع الش�حن اإلعالمي 
غري املس�بوق س�ينمي املطلوب ويوجده واقعيا.. وقد انتبه الغيورون 
واليقظ�ون إىل القصد الخبيث، فهل هو لرك إس�الم الغوغاء.. إس�الم 
الخاويني.. إس�الم النكرات.. إسالم الفائضني بالكراهية لكي يشوهوا 
اإلس�الم.. ولريس�موا له صورة تفزع البرشية.. وترغ�م البعيدين عىل 
االبتعاد عن دين بهذه الوحش�ية والبش�اعة، دين يقوم عىل الكراهية 

حتى لنفسه.
أمريكا تقص�د كل ما تفعله.. والجدران الكونكريتية محس�وبة.. 
وله�ذا لم يص�دق العراقي الوع�ود بإزالتها ولن يص�دق إال إذا ظن أن 
أمريكا قد اس�تدركت..أو.. أدركت انه ال فائ�دة وال جدوى من جدران 
لم تجهز عىل كل العراقيني رغم كل هذه السنوات، ورغم أن استخدام 
هذه الجدران لبناء املنازل واألس�واق والعمارات كان س�يمحو الخواء 

والجهل والعتمة من كل العراقيني.
إزالة الجدران إزالة ألغطية مدنس�ة, وانكشاف لعورات.. وتجريد 
للطائفيني من عدتهم ولغتهم وأداتهم الوحيدة مع املس�اكني.. وإال ما 
الذي يحملونه من فلس�فات ونظريات واجتهادات يف االقتصاد وإدارة 
الدول�ة, ويف السياس�ة والثقافة واملجتمع، وبماذا يخاطبون الش�عب 

والعرص ؟.

* حاتم حسن

سياسة اجلدران..

انشغاالت

مديــر التحريــر 

انتهت أيام بغداد للش�عر العربي ولم تنته أصداؤها )إيجابا وسلبا( 
ف�إىل اآلن واللق�اءات املتلف�زة؛ والح�وارات الجرائدي�ة؛ والبيانات التي 
تتناقله�ا املواق�ع االلكروني�ة تتواصل؛ وبم�ا لم تش�هده املهرجانات 
الكثرية الس�ابقة منذ سقوط بغداد تحت جنازر الدبابات األمريكية واىل 
اليوم.وعىل الرغم من أن الصديق الشاعر حامد الراوي )املستشار الثقايف 
واملرشف عىل هذه الفعالية( أرادها أن تميض هادئة وبال ضجيج ..فقد 
شبع العراقيون ) واملثقفون يف طليعتهم( من كثرة املهاترات وعىل شتى 
أنواعها )سياس�ية – برملانية – حكومية – اقتصادية – إعالمية .. الخ( 
لك�ن واقعنا بمجمله بعيد ع�ن التمنيات؛ فما أن أعلنت س�اعة املرسح 
الوطني بدء االفتتاح حتى انرى شاعران ممن ال يشك احد بشاعريتهما 
بطلب املقاطعة؛ والتحق بركبهم ثلة )وال أقول الكل(  ممن يش�ك تماما 
لي�س بش�اعريتهم فق�ط وإنما بمجم�ل حضورهم يف املش�هد الثقايف؛ 
لغرض تس�جيل أسمائهم ليس إال.. فهي فرصة ال تعوض بالنسبة لهم 

ملغادرة الرفوف التي ركنهم االبداع عليها بحراسة األتربة والنسيان .
وم�ن دون أن ي�دري الجمي�ع؛ قدموا خدم�ة إعالمية ممت�ازة لهذا 
امللتق�ى أو املهرج�ان أو الفعالية؛ بدليل أنها انتهت ول�م تنته أصداؤها 
إىل اآلن .أس�ماء كث�رية اشرّ غيابها املعرضون؛ غري أن الفعالية ليس�ت 
)ندوة ثقافية ملناقش�ة واقع الشعر العراقي وحضوره الفاعل أو املؤثر 
وتقديم قراءات نموذجية ( كما أنها ليس�ت مهرجانا متخصصا للشعر 
العراق�ي حتى يذكر املعرضون لم لم يدعى الش�اعر فالن أو الش�اعرة 
فلتان�ة ؛ م�ع العل�م أن هناك اختالفا دائم�ا يف وجهات النظر بالنس�بة 
للشعراء بحيث  ال يمكن االتفاق حتى عىل شعراء من الصف األول أمثال 
سعدي يوسف وفاضل العزاوي وعبد الرحمن طهمازي واودنيس - مثال 
بالنس�بة يل ؛ لم يخل اس�مي املتواضع من »هجومات االعدقاء« – أدبيا 
بالتأكيد – ألنني طالبت الجمهور املعني بالش�عر والشعراء أال يقاطعوا 
حضور قراءات الش�عراء العرب الذين قدموا إكرام�ا لبغداد ؛ فقبل مدة 
قصرية كان هناك مهرجان للمرسح الشبابي ؛ ووجود االعراضات عىل 
الف�رق املش�اركة أو التمثيل العراقي؛ لم يمن�ع املرسحيني وجمهورهم 
م�ن الحضور والتفاعل ؛ فلم إذن ال يقتدى به�ذا التفاعل الثقايف ؛ وبعد 
رحي�ل الضي�وف العرب نجلس مع بعضنا البع�ض )طاملا أن الخصومة 
هي ليس�ت ش�خصية( ونفرش األوراق بكل شجاعة وحرية؛ مؤسسني 
لحركة يف الحوار واملكاش�فة قد تصبح فيم�ا بعد تقليدا ال غنى لنا عنه 
.   امللتقى الشعري؛ برأيي الشخيص؛ قدم تجربة أوىل افتقدناها عر كل 
املهرجان�ات العراقية قبل التغيري وبعد التغي�ري ؛ أال وهي أن يقرأ يف كل 
أصبوحة أو أمس�ية 10 شعراء فقط ؛ بعيدا عن املذابح التي يجزر فيها 
م�ا يقرب من 40 ش�اعرا يف قراءة واحدة ؛ وإذا لم يكن للملتقى س�وى 
هذا اإلجراء فهو انجاز يحسب له .  أخريا .. من كان منكم بال مهرجان 

فلريم حامد الراوي بقصيدة !!

  * جواد الحطاب

من كان منكم بال مهرجان .. 
فلريمه بقصيدة

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

              المستقبل العراقي / وكاالت

أش�ارت دراس�ة أردنية حديثة اىل 
أن إعط�اء الطفل بع�ض قطرات من 
أي مرشوب محىل بالسكر قد يساعد 
يف تهدئة الش�عور باأللم عن�د الوخز 
باإلب�ر للتحصينات أو ألخ�ذ عينة دم 
للتحلي�ل. وقد اعتمدت الدراس�ة التي 
قام به�ا باحثون م�ن جامعة العلوم 
والتكنولوجي�ا األردنية عىل تحليل 14 

دراسة تضمنت أكثر من 1,500 طفل 
أثناء خضوعهم للتحصينات الروتينية 
ض�د بع�ض األم�راض أو عن�د أخ�ذ 
عينات دم للتحليل. األطفال الذين تم 
إعطاؤهم محلوال سكريا لرشبه أثناء 
الحق�ن كانوا أقل رغب�ة يف البكاء من 
األطف�ال الذين شبوا ق�درا من املاء. 
وبالرغم من التأثري الواضح للسكر يف 
تهدئة بكاء األطف�ال إال أن العلماء ال 

يجزموا بكونه مهدئاً لأللم. 

              المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د الطبيب النفيس األمريكي )جيمس براون( أن اإلنس�ان مخلوق للصدق 
وه�ذه هي الفطرة واألص�ل يف خلقه، فإذا اضط�ر إىل مخالفتها تغريت كيمياء 
ذبذبات�ه وتغ�ريت بالتايل كيمياء الجس�م كل�ه ليصبح عرضة ألم�راض التوتر 

والقرحة والتهابات القولون.
وي�رى الدكت�ور رامي البدوي أس�تاذ الط�ب النفيس، بأن الك�ذب نوع من 
التري�ر أو املجامل�ة الت�ي ال تؤذي الش�خص، وهذا ما يس�مى بالكذب األبيض 

يش�اع  ويدخ�ل يف هذا اإلطار كذب األطفال وكبار الس�ن الذي كما 
يسببه ضعف الذاكرة حيث يكون نوعا من التزوير 
أو التألي�ف رغ�م أن اإلنس�ان يتوه�م انه يقول 
الحقيقة.أما الكذب األس�ود أو املريض فهو أن 
يكذب اإلنس�ان أو يمارس نوعا من اإلس�قاط 
النف�يس فيته�م غ�ريه بالك�ذب فيم�ا يعرف 
الس�يكوباتية.  بالش�خصية 
والكذب هنا سلوك له 
لتح��قي�ق  داف�ع 
مصلحة  أو  رغبة 
ل�دى  ويتول����د 

ش�خصية 
تشعر بالنقص 
وني�ة  ل���د وا
إثبات  وتح���اول 
ال�ذات كأن�ه يذك�ر املرء 
انه م�ن عائلة كبرية ويدعي 
انتم�اءه لطبق�ة أع�ىل م�ن 

طبقته يف الواقع.

املروبات السكرية هتدئ
 آالم الطفل

الكتذب يدمر قشترة املخ

فتتتتتتتاة أستتتتراليتتة تتتتدفتتتع لشتتاب يمتنتي متهترًا 
              المستقبل العراقي / وكاالت

 
تس�تعد العاصم�ة اليمنية صنع�اء نهاية 
الش�هر الجاري، ملراس�يم زواج هي األوىل من 
نوعه�ا، ألن املرأة فيها هي م�ن تقوم بخطبة 
شي�ك حياتها والرج�ل هو من يس�تلم مهراً 
ومق�دم صداق.مص�ادر قريب�ة م�ن عائل�ة 
العري�س اليمني املنتظ�ر، قال�ت، أن منطقة 

حدة التي تع�د أرقى أحي�اء العاصمة صنعاء 
وأغلب سكانها من الطبقة الثرية واملسؤولني، 
ستش�هد نهاية كانون أول الجاري زواج فتاة 
اسرالية بشاب يمني فاز بقلبها وحصل منها 
عىل س�يارة فاخرة و5 ماليني ريال يمني )25 
أل�ف دوالر أمريك�ي( كمه�ر ومق�دم صداق.
وفيما لم يتس�َن الحصول عىل ص�ورة للفتاة 
أو الشاب نظرا لطبيعة الثقافة التقليدية التي 

ترفض النرش، خصوصا بالنسبة للنساء هنا، 
أش�ارت املص�ادر إىل أنه بعد أن قام�ت الفتاة 
االس�رالية التي تدع�ى »ايزابي�ال« بزيارة إىل 
اليمن ألول مرة مع عائلتها لغرض االستثمار، 
أعجبت بش�اب يمن�ي كان يعمل بس�تانيا يف 
املنزل الذي يقيمون به، وعرضت عليه الزواج، 
فم�ا كان من البس�تاني إال أن قب�ل بالعرض 
لتقوم الفتاة بع�رض األمر عىل والديها لينفذا 

لها رغبتها، وقامت بدفع املهر له وهو خمسة 
ماليني ريال يمني باإلضافة إىل سيارة فاخرة. 
وبحس�ب املص�ادر أيض�اً، فإن�ه يف الثقاف�ة 
األس�رالية عندما تعجب الفتاة بش�خص ما 
دون النظ�ر إىل عمل�ه أو مرك�زه يف املجتمع، 
فإنها ت�رص عىل أن تختاره ك�زوج لها مهما 
كان�ت الظروف التي يعيش�ها وحتى لو كانت 

الزوجة من عائلة ثرية.

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

2-2 


