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العراقي
صحيفة يومية سياسية مستقلة

 16صفحة

يف اعـدادنـا املقبلـة

مسؤول يف الوقف يستويل عىل عقار تابع للوقف السني ويبيعه
«عيني عينك» بالتعاون مع مسؤول حميل يف الكرادة !!!
وزارة املالية تنمح احتاد التعاون ارايض يف كركوك..
واالحتاد يوزعها بني االكراد «حرص ًا» !!!

ال شيء في العالم يفسد
األخالق كاملال

«سوفوكليس»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

علي الدراجي

ّ
سربها عنصر في استخبارات اإلقليم

رسالة تركية للكرد :واصلوا سرتاتيجية التجاوز عىل املركز !!
المستقبل العراقي /خاص

ادانة طبيب
بريطاين
قتل مواطن ًا
برصي ًا

كش�ف مصدر سياسي مطلع عن رس�ائل بين مسؤول كردي بارز
وآخر تركي مفادها عدم إيقاف ستراتيجية التجاوز والتقدم ،الفتا ً إلى
أنها وصلت إلى يد عض�و في مجلس النواب من ائتالف دولة القانون.
وق�ال أن الرس�ائل تبي�ن تلقي المس�ؤول الكردي أوامر بع�دم إيقاف
س�تراتيجية التجاوز والتقدم ،مؤكدا ً أنها ستراتيجية اقترحها االتراك
على رئيس االقليم مسعود بارزاني ليتبعها في تعامالته مع الحكومة
المركزية .وأش�ار إلى أن الس�تراتيجية تقوم بالتق�دم خطوات كبيرة
على األرض باتجاه المناطق العربية والتي يمكن أن توصف بالكردية،
موضح�ا ً انه في مقاب�ل هذا يتم تصعي�د لهجة الهج�وم اللفظي ضد
الحكوم�ة المركزية التي لن يكون بمقدوره�ا القيام بأي أمر في ظل
التش�رذم الذي تعيشه الكتل السياسية العربية ،بحسب قوله .وأوضح
أن الرس�الة تؤكد إس�ناد تركيا للموقف الكردي في تحقيق مكاس�ب
على االرض وتسقيط رموز الحكومة متمثلة برئيس وزرائها ،مضيفا ً
أن الرس�ائل بين المسؤولين س�ربها عنصر في االستخبارات الكردية
تع�رض لظل�م فاضح من قب�ل أح�د أوالد بارزاني .وذك�ر المصدر أن
الرس�الة تأمر القيادي الكردي بالتقدم نحو الوس�ط والجنوب ،وأن ال
يخش�ى المرك�ز في تنفيذ الخطة ،ألن تركيا تعل�م تماما ان اإلقليم لن
يواجه إال جبناء ومترددين ،ولن يجرؤ أي مسؤول في المركز أو حزب
على اتخاذ أمر بإيقاف التمدد الكردي ،على حد قوله.

ص2

ثلث معاريض
األسد كانوا
«مقاتلني» يف
العراق

نواب :استهداف الزائرين مشروع إقليمي ترعاه الدول الداعمة لإلرهاب
مصدر :نواب باعوا ضامئرهم لـ «الفتنة» مقابل أموال وعقارات !!
المستقبل العراقي/خاص

كشف عضو نيابي عن قيام
عدد من أعضاء مجلس النواب
ببي�ع م�ا اس�ماه “أصواته�م
وضمائرهم” الحدى الجهات
السياسية الفاعلة على مسرح
االح�داث الس�اخنة ف�ي هذه
االيام ،مش�يرا الى انهم تلقوا
أم�وال وعق�ارات وامتيازات،
إضاف�ة إل�ى وع�ود بتأمي�ن
الحماي�ة المطلوب�ة له�م في
حال ت�م التعرض ال�ى ملفات
تخصه�م فيه�ا ته�م بدع�م

اإلرهاب والفساد.
وق�ال النائ�ب إن هؤالء لم
يعودوا يستمعون إلى كتلهم،
مؤك�دا ً أن كل م�ا يقوم�ون

ب�ه ه�و التصوي�ت لصالح أي
ش�يء يص�ب في الجه�ة التي
ابرم�وا معها “عه�ود ووعود
إخ�الص” ،موضح�ا ً ان تل�ك
الجهة قام�ت بمنح قرابة 60
نائب�ا منه�م مبالغ تص�ل الى
 400ألف دوالر ودارا س�كنية،
مش�يرا ً إلى أنهم وقعوا عقود
اسناد لمواقف تلك الجهة حتى
نهاية عام .2014
وتحت���ف�ظ “المس�تقبل
الع���راق�ي” بأس�ماء اؤلئك
الن�واب والجهة الت�ي التزموا
معها بهذا الميثاق !!.

سياسيون يدعمون
طلبات دول عربية
إلطالق «إرهابييها»
يف العراق

اقرأ غد ًا

االموال القطـــرية تسقـــط خميـــم الريمـــوك بيــد «اجلـيش احلـر»
ومعلـــومــات خطيــرة تنشــر الول مرة عن شـــادي مولوي !!
الـرطبـة تنـفــي تنــظيــم استعــراض عسكـري لـ «القـــاعـــدة»

ص3

نــواب يطالبون بتشكيـل قوات تركمــانيــة حلاميـة منـاطقــهـم

ص2

ص2

تفاصيل ص3

حمافظ بغداد خارج التغطية ..والطريق العام مغلق !!
بوب الشام
تنتفض..
واحلميدية
عىل خط النار !!

ص2

ص3

بضمنها درجات لم تطلق منذ سنوات سابقة

مصدر 63 :ألف درجة وظيفية تستغل يف الرتويج االنتخايب !!
المستقبل العراقي/خاص

كش�ف مصدر مطل�ع ع�ن اتفاقية بين
بع�ض الكتل السياس�ية التي تمل�ك وزراء
ومسؤولين إداريين في الحكومة الستعمال
الدرجات الوظيفية الخاصة بمؤسس�اتهم
والت�ي تم إخفاؤها منذ ع�ام  2011وحتى
اآلن ،الفتا ً إلى وج�ود درجات أخرى للعام

المقبل سيتم االستعانة بها .وأكد أن هناك
 63الف درجة وظيفية س�يتم اس�تعمالها
ف�ي الحم�الت االنتخابية المقبلة ،مش�يرا ً
إل�ى أن ع�دد الوظائف التي أُعل�ن عنها في
السنوات الس�ابقة لم تطلق وتم إخفاؤها،
وجاء الوقت لكي تظهر ليلمع السياس�يين
صورهم بها.
وأوضح أن هناك تجرب�ة تتم في بعض

المحافظ�ات من بينها واس�ط حيث يقوم
مرشحون محتملون بدعوة الناس لدعمهم
مقاب�ل منحه�م وظائ�ف ،مضيف�ا ً أن هذا
أم�ر تق�وم به ع�دد م�ن الكتل السياس�ية
الكبي�رة ،الفت�ا إل�ى أن�ه يتم حالي�ا تقديم
درجات وظيفية وعقودا مؤقتة في وزارة
الش�باب والرياضة لكس�ب الناخبين ،على
حد زعمه.

أهايل البرصة يضيقون ذرعا بظاهرة استعـانة األطباء بـ «وسطاء» الصطياد املرضى !!

ص3

«مافيا» تدير السوق السوداء ملشتقات الوقود يف دياىل
ديالى /المستقبل العراقي

كش�فت لجنة الطاقة في مجلس
محافظ�ة ديال�ى أم�س ،ع�ن وجود
مافيا محلية تدير الس�وق الس�وداء
لمش�تقات الوق�ود ،مش�ددة عل�ى
ض�رورة تضاف�ر جه�ود الجمي�ع
للقضاء عليها وقطع اإلمداد عنها.
وقال�ت رئي�س لجن�ة الطاقة في
المجلس س�هاد الحيالي في تصريح
صحفي إن “اللجنة لديها دالئل تؤكد
بما ال يقبل الشك وجود مافيا محلية
قوي�ة تدي�ر ملف الس�وق الس�وداء
لمش�تقات الوقود ف�ي المحافظة”،
مؤك�دة أن “المافي�ا تتلق�ى الدع�م

م�ن بع�ض أصح�اب محط�ات
الوق�ود والمس�ؤولين المحليي�ن
جمعته�م المصالح المش�تركة في
تحقيق مكاس�ب على حساب أبناء
المحافظة”.
وع�دت أن “أزم�ات الوق�ود
المتالحقة في المحافظة هي عملية
منظم�ة تهدف إلى تس�ويق خزين
الس�وق الس�وداء وبيع�ه بأس�عار
باهظ�ة دون االكت�راث بالض�رر
البال�غ ال�ذي يلح�ق بالمواطنين”،
داعية الى “تضاف�ر جهود الجميع
م�ن اجل القضاء على مافيا الوقود
بكافة أنواعه وقط�ع طرق اإلمداد
والتمويل عنها”.

خطأ الشعار أم خطأ األفكار« ..الكردستانية
خــارج اإلقـــلـيـــم مـثــاالً»
ص2

املتحف البغدادي..
وثيقــة تـــؤرخ مرحلـة
من حياة البلد

ص7

طـريـق
"يــا حسيــــن"
حيفل
بـــالســـرادق
واأليقونات
امللونة
ّ
ص16
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هبوب عا�سفة ما بعد الهدوء

استشهاد وإصابة نحو  98شخص ًا يف سلسلة تفجريات ..وز ّوار لبنانيون وإيرانيون بني الضحايا
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد /المستقبل العراقي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي�ر الخارجي�ة صب�اح الخال�د
الصب�اح على تعام�ل الكويت المرن
لمس�اعدة الع�راق في الخ�روج من
الفصل الس�ابع واستعدادها لتقديم
اي مساعدة للجانب العراقي النجاز
موضوعي رفات األس�رى الكويتيين
والممتل�كات الكويتي�ة للتعجي�ل
بإغالق هذا الملف .وقال الصباح في
تصريح صحفي أن "مرونة الكويت
إلخ�راج العراق من الفصل الس�ابع

تمثلت في الطلب من األمم المتحدة
بتوس�يع مه�ام بعثته�ا لمس�اعدة
العراق "يونامي" لتشمل البحث عن
الممتلكات الكويتية ورفات األسرى
االم�ر ال�ذي أك�ده الس�كرتير العام
لألم�م المتح�دة ب�ان كي م�ون في
اكثر من مناسبة" .وأوضح الصباح
ان "الع�راق اس�توفى الكثي�ر م�ن
التزامات�ه الدولية ولم يب�ق منها إال
القليل مجددا تأكيده أن الكويت على
أتم االس�تعداد لتقديم أية مس�اعدة
للعراق في موضوع رفات الكويتيين
وغيره�م أو م�ا يتعل�ق باألرش�يف

كاريكاتير

الكويت تبدي استعدادها لإلسهام يف إخراج
العراق من الفصل السابع

فؤاد حسون

أس�فرت سلس�لة هجمات متفرقة هزت
محافظات عراقية عدة أمس ،عن سقوط ما ال
يقل عن  98شخصا ً بين قتيل وجريح .ووقعت
هذه الهجم�ات ،التي تم تنفي�ذ معظمها عبر
تفجير س�يارات مفخخة ،في أوقات متقاربة
في سامراء وبغداد والموصل واألنبار وصالح
الدي�ن .وضم�ت اإلحصائيات األولي�ة للقتلى
والجرح�ى ،والتي أعلنت عنه�ا مصادر أمنية
خاص�ة 6 ،زوّار لبنانيي�ن و 20زائ�را ً إيراني�ا ً
كان�وا في طريقهم لزيارة العتبات المقدس�ة
في قضاء س�امراء .وأفاد مصدر امني بمقتل
وإصاب�ة زوار لبنانيي�ن بهج�وم صاروخ�ي
اس�تهدف حافل�ة تقلهم قرب س�امراء .وقال
المص�در ف�ي تصري�ح صحف�ي أم�س إن
"مسلحين مجهولين هاجموا بقاذفات RBG7
ظهر أمس حافلة تقل زوارا لبنانيين متوجهة
ص�وب العتبات المقدس�ة في س�امراء ،مما
أدى إلى مقتل اثنين من الزائرين وجرح أربعة
آخرين" .واس�تهدفت سيارة مفخخة يقودها
انتح�اري ظهر أم�س ايضا ً حافلة تق�ل زوارا ً
إيرانيين متوجهين لزيارة العتبات المقدس�ة
في مدينة س�امراء مما أدى إلى مقتل خمسة
وإصاب�ة  15آخرين .وفي بغ�داد ،أدى انفجار
س�يارة مفخخة مركونة على الشارع الرئيس
لتقاطع عقب�ة بن نافع إلى مقتل ش�خصين
وإصابة س�تة آخرين بجروح ،بحسب مصدر
امن�ي .وانفج�رت هذه الس�يارة بالتزامن مع
زحام مروري وتس�بب انفجارها بتضرر عدد

م�ن العج�الت القريب�ة من الحادث .وكش�ف
مص�در امني مطلع في الموصل عن س�قوط
 15ش�خصا بين قتيل وجريح من المواطنين
الش�بك بانفج�ار س�يارة مفخخ�ة ف�ي بلدة
خزن�ة التابع�ة للموص�ل بمحافظ�ة نينوى.
وق�ال المص�در الذي طل�ب عدم اإلش�ارة إلى
اس�مه في تصريح صحفي أمس أن "س�يارة
مفخخة كانت مركونة إلى جانب الطريق في
بلدة خزنة 20-كلم ش�رق الموصل بمحافظة
نين�وى -انفج�رت ف�ي الس�اعات األولى من
صباح أمس متس�ببة بس�قوط خمسة قتلى
وإصاب�ة عش�رة أش�خاص بج�روح وحروق
مختلف�ة ،ح�االت بعضه�م حرجة" .وأش�ار
المصدر إلى أن "فرق الدفاع المدني وسيارات
اإلسعاف هرعت إلى مكان الحادث وتم إخالء
القتل�ى ونقل المصابي�ن الى المستش�فيات
القريب�ة" ،منوه�ا إل�ى إن "الق�وات األمني�ة
طوق�ت محيط الحادث وب�دأت حملة تفتيش
بحث�ا ع�ن المتورطي�ن في�ه" .وف�ي نينوى
أيض�اً ،انفج�رت س�يارة مفخخة اس�تهدفت
خيمة عرس مواطن ايزيدي في قضاء تلكيف
خلف خس�ائر مادية فقط .وقال مصدر امني
طلب عدم اإلش�ارة إلى اسمه إن خيمة عرس
منصوبة منذ أم�س األول لمواطن ايزيدي في
قرية مش�يرفة ضمن مجمع بابيرة في قضاء
تلكيف  20-كلم ش�مالي الموصل -استهدفت
صباح أمس بس�يارة مفخخة انفجرت خلفت
أضرارا ً مادية كبي�رة بها وبالمباني المحيطة
بها" .وأضاف المصدر أن "االنفجار لم يسفر
عن وقوع خس�ائر في األرواح ولم يصب احد

في الحادث" .وفي األنبار ،قتل أربعة مدنيون
وأصيب تس�عة آخ�رون بجروح اث�ر انفجار
س�يارة مفخخة ش�رقي الرم�ادي .كما قتل
مدنيان وأصيب أربعة آخرون بسقوط قذائف
هاون على مناطق س�كنية في قضاء الرطبة
غربي الرمادي .وفي السياق ذاته ،فككت قوة
أمنية س�يارة مفخخة وضعت قرب مس�جد
واعتقلت مش�تبها ً به وس�ط الرم�ادي .وقال
مصدر في شرطة محافظة األنبار إن قوة من
مكافحة المتفجرات تمكنت صباح أمس من
تفكيك س�يارة مفخخة وضع�ت بالقرب من
جامع الدولة الكبير وس�ط الرمادي من دون
حدوث إصابات" .وأضاف المصدر الذي طلب
عدم الكش�ف عن اس�مه ،أن "ضبط السيارة
ت�م وفق�ا ً لمعلوم�ات اس�تخبارية دقيقة"،
مش�يرا ً إلى أن "القوة اعتقلت احد المش�تبه
بهم على خلفية الحادث" .وشهدت محافظة
صالح الدين انفجار س�يارتين مفخختين في
قض�اء طوزخورمات�و أدى إلى س�قوط عدد
م�ن القتلى والجرحى .وق�ال مصدر امني إن
"س�يارتين مفخختين انفجرت�ا صباح أمس
ف�ي قض�اء طوزخورمات�و ،م�ن المناط�ق
المتن�ازع عليه�ا في محافظة ص�الح الدين،
ممّ�ا أس�فر عن مقت�ل  5أش�خاص وإصابة
 25آخري�ن" .وأض�اف المص�در أن "القوات
األمني�ة هرعت إلى م�كان الحادثين وفرضت
طوقا ً أمنيا ً فيهما تحسبا ً من وقوع تفجيرات
مماثل�ة ،فيما نقل�ت جثث القتل�ى إلى دائرة
الط�ب العدل�ي والجرح�ى إلى المستش�فى
لتلقي العالج".

حمافظ بغداد خارج التغطية ..والطريق العام مغلق

والممتل�كات الكويتي�ة وتقديم اية
معلومات لسرعة انجاز هذا الملف".
وبش�أن موعد زي�ارة رئيس مجلس
ال�وزراء الكويتي جاب�ر الصباح الى
الع�راق ق�ال الخال�د أن "الكوي�ت
والعراق يس�عيان إلى تحضير عشر
اتفاقي�ات بي�ن البلدي�ن في ش�تى
الميادي�ن والمج�االت" .وأضاف انه
"متى م�ا اصبحت ه�ذه االتفاقيات
جاه�زة فس�يقوم س�مو رئي�س
مجلس الوزراء برد الزيارة التي قام
بها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى
الكويت في آذار الماضي".

بوب الشام تنتفض ..واحلميدية عىل خط النار!!
بغداد  /المستقبل العراقي
طف�ح كي�ل أهالي منطقتي بوب الش�ام
والحميدي�ة أم�ام ت�ردي واقعه�م الخدم�ي
والصح�ي ،فخرج�وا ف�ي تظاه�رات غاضبة

تطال�ب المس�ؤولين ف�ي محافظ�ة بغ�داد
بمعالجة المش�كالت التي تعانيها مناطقهم
وااللتف�ات ال�ى معاناته�م الكبي�رة .وتق�ع
مس�ؤولية تقدي�م الخدم�ات لمنطق�ة بوب
الش�ام عل�ى عاتق محافظ�ة بغ�داد ،وكذلك
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نواب يطالبون بتشكيل قوات تركامنية حلامية مناطقهم
بغداد /المستقبل العراقي
طال�ب أعض�اء ف�ي مجل�س الن�واب ع�ن القومية
التركمانية أمس ،الحكومة بتش�كيل قوة عس�كرية من
التركم�ان لحماي�ة مناطقه�م ف�ي كرك�وك والمناطق
األخرى ،عادين أن االس�تهداف المتك�رر لهم يؤكد وجود
سياس�ة ممنهجة ل�"االس�تيالء" عل�ى أراضيهم .وقال
النائ�ب عب�اس البيات�ي خ�الل مؤتم�ر صحف�ي عقده

ف�ي مقر مجل�س الن�واب أم�س ،إن "اس�تمرار النزيف
التركمان�ي يتطلب وقف�ة جادة م�ن الحكومة ومجلس
النواب ورئاس�ة الجمهوري�ة" ،مطالبا ً ب�"الكش�ف عن
الجناة الذين تورطوا في دماء هذه الش�ريحة" .وأضاف
"نطالب الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية التركمان
من خ�الل تجنيد أبنائهم وتش�كيل ق�وات خاصة منهم
لحماية مناطقهم" ،داعيا إلى "عقد مؤتمر أمني بش�أن
المناطق التركمانية في كركوك وبقية المناطق".

القضاء الربيطاين يدين طبيب ًا تسبب بوفاة عراقي يف البرصة
المستقبل العراقي /متابعة
أعلنت محكم�ة بريطانية أمس ،أن طبيبا في الجيش
البريطان�ي كان يعل�م بحال�ة المحتج�ز العراق�ي ل�دى
القوات البريطانية في البصرة بهاء موس�ى مما تس�بب
ف�ي وفاته ،مؤكدة أن الطبيب كان يع�رف بالجروح التي
تكبدها موس�ى لكنه لم يعلن عنه�ا ،كما لم يقم بفحص
بقية المحتجزين .وكان موس�ى وه�و أب لطفلين ويعمل
بأحد الفنادق ،قد توفي عام  2003وهو في قبضة الجيش
البريطان�ي في البص�رة ،متأثرا بج�روح قالت المحكمة
إنها بلغت  93جرحا .وق�ال تقرير "محكمة األطباء"،
ال�ذي أورده موقع "ش�فق ني�وز" ،إن "الطبيب دريك
كيل�وه ال�ذي كان ضابطا ف�ي الجي�ش البريطاني في
البص�رة ع�ام  ،2003قد م�ارس التضلي�ل بخصوص

وفاة المحتجز العراقي بهاء موس�ى" ،مضيفا ،انه "أخفق في
تقوي�م األحوال الصحية للمحتجزي�ن اآلخرين أو حمايتهم من
المزيد من إساءة المعاملة وعدم إخطار كبار الضباط بما كان
يحصل لهم" .وأشارت المحكمة الى ان "الجيش البريطاني قد
وض�ع غطاء عل�ى رأس المحتجز العراق�ي وربطه بكيس رمل
لمدة أربع وعش�رين س�اعة تقريب�ا ليتكبد  93جرح�ا بما في
ذلك كس�ور في ضلوعه وأنفه خالل الس�اعات الثالث والستين
األخي�رة من حياته في قبضة الجي�ش البريطاني" .وتابعت إن
"الدكت�ور كيل�وه كان منخرطا في س�لوك تضليل�ي ومخادع،
وفي أثناء مثوله أمام المحكمة العسكرية وأمام تحقيق مهني
رسمي أصر على أنه لم ي َر أي جروح في جسم موسى" ،مؤكدة
انه "س�تنظر في أمر س�لوك كيلوه ،وإن كان يعد س�لوكا غير
مهني ،فإن اتضح أنه كذلك ،فإنها س�تقرر حجم العقوبة التي
ستنزلها به".

منطق�ة الحميدي�ة ،ألن المنطقتي�ن تقع�ان
عل�ى اط�راف العاصم�ة بغ�داد .ول�م تفل�ح
التظاه�رات العدي�دة الس�ابقة الت�ي نظمها
أهال�ي هاتي�ن المنطقتي�ن ف�ي لف�ت انتباه
محاف�ظ بغ�داد اليهم�ا ،ولقيت كل ن�داءات
األهال�ي لمحافظة بغداد إهماالً وتجاهالً زادا
ف�ي تعميق س�خطهم تجاه المس�ؤولين في
المحافظ�ة .لكنه�م هددوا هذه الم�رة بأنهم
س�يتظاهرون م�رارا ً وتكرارا ً ال�ى أن تتحقق
مطالبه�م كامل�ة .وطال�ب المتظاهرون في
الحميدية محافظة بغداد باس�تغالل ال�150
دونم�ا ً الزراعية التي تحي�ط بالمنطقة لبناء
دور س�كنية للمواطنين .وقطع المعتصمون
الطري�ق الرابط م�ع مدينة الصدر بواس�طة
تل تراب�ي لمنع وصول ش�احنات الوقود إلى
محط�ة الص�در الثامن�ة الغازية حت�ى تنفذ
مطالبهم .وشكا المتظاهرون من عدم وجود
مس�توصف صحي واح�د بالرغم م�ن وجود
 4500دار ف�ي المنطق�ة ،م�ا يضطر االهالي
للذهاب الى مستش�فى االمام علي في مدينة
الصدر ،علما أن المسافة كبيرة بين الحميدية
والمستشفى .كما ش�كا المتظاهرون من إن
شوارعهم تحولت إلى مستنقعات من الوحل،
وال توجد ش�بكات لمي�اه الصرف الصحي وال

مياه صالحة للشرب .وطالب أهالي الحميدية
ايض�ا ً بتغيي�ر جن�س االرض م�ن زراعي الى
س�كني وتمليكه�ا لس�اكنيها .وق�ال اح�د
المتظاهري�ن إن الجان�ب الخدم�ي للحي من
مس�ؤولية محافظة بغ�داد والخلل في توفير
الخدمات تتحمله المحافظة ،علما ً ان بطاقة
الس�كن والبطاق�ة التمويني�ة صادرتان عن
بغداد .أما اهالي بوب الش�ام ،فقد أكدوا انهم
خرجوا في تظاهرات عديدة منتصف الس�نة
الحالية ،تنديدا ً بسوء الخدمات في منطقتهم،
ف�ي حين وعدهم مس�ؤولو المجل�س البلدي
بتحس�ينها ،لكنه�م أك�دوا ع�دم تنفي�ذ أي
مش�روع خدمي في منطقتهم رغ�م الوعود.
وطالب المتظاهرون بضرورة اعادة مدرس�ة
"اب�و الخصي�ب" االبتدائية التي "اس�تولت"
عليه�ا مديري�ة التربي�ة وحولتها إل�ى دائرة
خدمية باس�م "مديرية تربية ش�مال بغداد"،
رغم حاج�ة المنطقة إلى األبنية المدرس�ية.
وق�ال أهال�ي المنطق�ة أن أبناءه�م الطلب�ة
ج�رى توزيعهم على مدارس أخرى بعيدة عن
سكنهم .ورفع المتظاهرون شعارات تطالب
المس��ؤولين في مجلس المحافظة بإنش�اء
جسر للمشاة لمعالجة الزحامات في الطريق
العام المار في المنطقة.

السفري األمريكي يف دمشق :ثلث معاريض األسد
كانوا مقاتلني يف العراق !!
بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن الس�فير األميركي لدى دمش�ق روب�رت فورد أن
واش�نطن س�تتعاون مع بغداد إليجاد حل سياس�ي بدال من
الح�ل العس�كري لألزم�ة الس�ورية ،مؤكدا ً أن تنحي األس�د
سيكون مفيدا ً النطالق عملية سياسية جديدة في سوريا.
وق�ال فورد ،خ�الل لقائه مع ع�دد من وس�ائل اإلعالم
العراقي�ة إن “العراق حليف كبير لن�ا في المنطقة وعلينا أن
نناقش الملف الس�وري بش�كل معمق معه وما يجري على
األرض واالحتماالت واألخطار الممكنة إذا ما اس�تمر الوضع
في س�وريا عل�ى هذا النح�و” .وأض�اف “جئنا إل�ى العراق
لنتح�دث مع المس�ؤولين العراقيين عن الوضع في س�وريا

وسياس�تنا تجاهه�ا وعم�ا يمكن نقاش�ه الحت�واء األزمة
والتع�اون مع الجان�ب العراقي إليجاد حل سياس�ي لالزمة
الس�ورية بدال من الحل العس�كري” ،مش�يرا ً إلى أن “تنحي
بش�ار األس�د س�يكون مفيدا ً في بداية األمر النطالق عملية
سياسية جديدة في سوريا”.
وتاب�ع فورد “تحدثت قبل يومين م�ع احد قادة الجيش
الحر وأكد لي أن جبهة النصرة ال تش�كل س�وى اقل من ثلث
المقاتلين المناوئين للنظام في سوريا”.
وأك�د أن “هناك الكثير م�ن الكتائب غي�ر الجبهة ففي
حم�ص توج�د كتيب�ة الف�اروق ،وف�ي حل�ب توج�د كتيبة
التوحي�د” ،مش�ددا عل�ى أن ” المعارض�ة المعتدل�ة تمث�ل
األكثرية من المعارضة السورية”.

خطأ الشعار أم خطأ األفكار" ..الكردستانية خارج اإلقليم مثاالً"
عندم�ا أتحدث عن أخطاء الش�عارات واألفكار
في السياس�ة العراقية وسياس�ة المنطقة والعالم
 ,فأن�ي ال اعن�ي األش�خاص الس�يما ف�ي الع�راق
فأمره�م يهمن�ي جميعا م�ن حيث الخ�الص الذي
ينتظره ابناء العراق جميعا بعد موجة الفساد التي
تعصف بالدولة ومؤسس�اتها ,وبعد ظاهرة الفشل
ال�ذي أن�اخ بثقله عل�ى الحكومة ومجل�س النواب
ومجال�س المحافظ�ات واإلقليم  .أم�ا الحديث عن
الفس�اد فيكفي أن مؤسس�ات الش�فافية وتقارير
األمم المتحدة تضع العراق في س�لم الدول العش�ر
األكثر فس�ادا ف�ي العالم ،وأما عن فش�ل الحكومة
فالموض�وع ال يحتاج مزي�دا من التنظي�ر فيكفي
اس�تعراض اإلخفاق�ات التالي�ة وه�ي حقائ�ق
صارخة:
 -1اإلخف�اق األمن�ي  -2إخف�اق المصالح�ة
الوطني�ة  -3إخف�اق الكهرباء  -4إخف�اق البطاقة
التمويني�ة  -5إخف�اق إدارة البن�ك المرك�زي -6
إخفاق العقود المدنية والعسكرية  -7إخفاق إدارة
مؤسس�ات الدول�ة  -8إخف�اق االعم�ار  -9إخفاق
االس�تثمار  -10إخفاق العالقة مع اإلقليم وإخفاق
واحد من هذه اإلخفاقات كفيل باستقالة الحكومة
أو الوزي�ر المس�ؤول ع�ن التقصي�ر ف�ي حكومة
الش�ورى أو الحكوم�ة الديمقراطي�ة ,والن هذا لم

يح�دث ف�ال الش�ورى متحقق�ة بالنس�بة للمتدين
ف�ي الحكومة ,وال الديمقراطية متحققة بالنس�بة
للعلمان�ي ف�ي الحكوم�ة  .وظاهرة االس�تقالة لم
تم�ارس عمليا وبدون عوامل اس�تثنائية كما حدث
في اس�تقالة وزي�ر الكهرباء األس�بق ,حيث كانت
اس�تقالته نتيجة فش�ل متراكم وغير مب�رر ال يدع
مج�اال لصاحبه ف�ي إيجاد مخرج مناس�ب ,ثم أن
توجه المستقيلين والمبعدين عن تولي المسؤولية
إلى اإلقامة في دول أجنبية لها عالقة مباش�رة بما
يجري في العراق يؤكد الشبهة على هؤالء ،أما فشل
اإلقليم فال تشفع له بعض التحسينات في العمارة
الت�ي تالحقه�ا ش�بهات م�ن زواي�ا أخ�رى تتصل
باألمن الوطني والس�يادة والمال العام وعدم توازن
الحص�ص ونوعي�ة المس�تثمرين ،وفش�ل اإلقلي�م
يتلخص في :
 -1إش�اعة الثقافة القومي�ة بنبرة عنصرية ال
تفرق بين جرائم صدام حسين تجاه الشعب العراقي
بعرب�ه وأكراده وتركمانه وبقية الش�رائح العراقية
وبي�ن عرب الع�راق  -2 .لم يفرق ق�ادة اإلقليم بين
مفه�وم الخط�أ والجريمة ف�ي حس�ابات الحكم .
 -3عم�ل ق�ادة اإلقلي�م بنف�س وروح الدولة داخل
الدولة وهو خطأ دس�توري وخط�أ في الفهم العام
للفدرالي�ة  -4 .عمل قادة اإلقليم بالنأي بأنفس�هم

عن مشاكل الدولة العراقية الموروثة والمستجدة ,
وكان العراق من خالل الحكومة الفدرالية المركزية
ال يعنيه�م وس�عوا إل�ى االنفتاح عل�ى اآلخرين من
خ�ارج الح�دود ,ولم يس�عوا بروح أخوي�ة وطنية
للتواجد في الشأن العراقي ومناسباته  -5 .اإلصرار
على انفصال مؤسسات اإلقليم التربوية والتعليمية
والصحية والتجارية عن مؤسسات ووزارات الدولة
المركزي�ة إال فيما يتعلق بالض�رورة القصوى التي
تضطره�م لذلك مث�ل الج�وازات والعمل�ة النقدية
والتي يسعون لالستقالل بها كما لمحوا إلى ذلك في
الدس�تور وهو من الثغرات الت�ي البد أن يعاد النظر
بها  -6 .االستئثار بالمال العام من خالل إصرارهم
على اخذ نس�بة  %17م�ن الميزاني�ة العراقية وهو
إجح�اف غير مبرر حتى م�ع ضعف من كان معهم
من أحزاب السلطة يوم كتابة الدستور العراقي -7 .
إصرارهم على وجود ممثل إلقليم كردستان العراق
ف�ي بغ�داد ,وهي حال�ة ال تعب�ر عن عم�ق الخطأ
ولك�ن تعبر ع�ن تج�ذر روح االنفصال مس�تقبال,
إذ كي�ف يعقل وجود ممثل لإلقليم ف�ي بغداد وهذا
اإلقلي�م رئيس جمهورية الع�راق منه ونائب رئيس
الوزراء منه ونائب رئيس مجلس النواب منه ووزير
الخارجية منه ومجموعة من الوزراء وس�تون نائبا
في البرلمان العراقي الفدرالي منهم  -8 .إصرارهم

على وجود قنصلي�ات لإلقليم في بعض الدول وهو
أم�ر مخال�ف ل�كل فدرالي�ات العالم  -9 .س�عيهم
ليكون عنده�م اكبر عدد من القنصلي�ات األجنبية
عندهم -10 .قيامهم بعالقات ارتباط مع الحكومة
التركية بعي�دا عن علم ودراي�ة الحكومة المركزية
الفدرالية ,واس�تقبالهم لوزير خارجية تركيا احمد
داود اوغلو وتس�هيل مهم�ة زيارت�ه لكركوك دون
عل�م الحكومة الفدرالية خطأ دس�توري وتنظيمي
 -11 .قيام الس�يد مسعود البارزاني برعاية مؤتمر
األكراد الس�وريين في اربيل هو خطأ دستوري ألن
األمر ت�م دون علم وموافق�ة الحكوم�ة الفدرالية.
 -12قيام السيد مسعود البارزاني باستقبال سمير
جعجع اللبناني وبرهان غليون السوري ومصطفى
سيدا الس�وري ووليد جنبالط الدرزي اللبناني دون
عل�م الحكوم�ة الفدرالية هو عمل غير دس�توري,
وهو من مالمح الفش�ل الذي تمارسه قيادة اإلقليم
ليس تجاه الحكومة المركزية وإنما تجاه الش�عب
العراق�ي -13 .إصرار اإلقليم على فرض التأش�يرة
واإلقام�ة عل�ى ابن�اء المحافظ�ات األخ�رى م�ن
العراقيي�ن هو عم�ل يؤدي إلى فش�ل اإلقليم مثلما
ادى الى فش�ل الحكومة المركزي�ة التي لم تمارس
دورها الدس�توري في رفض مثل هذه الممارسات
تجاه أبناء الشعب العراقي  -14 .قيام قيادة اإلقليم

بتحريك قوات البيشمركة لتواجه قوات دجلة بحجة
أنها قوات غير دس�تورية ,هو أمر خاطئ وتصرف
غي�ر دس�توري ,فللس�لطة االتحادي�ة امتي�ازات
حصرية منها :رس�م السياس�ة الخارجي�ة وإدارة
المناف�ذ الحدودي�ة وتش�كيل الهيئات العس�كرية,
وهذا العمل من أكثر األعمال والمواقف التي رسمت
فشل قيادة اإلقليم بالتعامل مع الحكومة الفدرالية
في القضايا الحساس�ة والمهم�ة ,وهذا العمل أدى
الى التوتر واالحتق�ان بين أبناء الوطن الواحد فيما
ال مب�رر له ,وكان المف�روض بالمحكمة االتحادية
العليا أن تدلي برأيها تجاه ذلك االحتكاك المش�تمل
عل�ى خطورة غي�ر عادية وه�ذا من أه�م واجبات
المحكمة االتحادية العليا  -15 .وعندما بدأت األمور
تنحو نحو التهدئة ،فاجأنا السيد مسعود البارزاني
ال�ذي أتذكر ان�ه كان اح�د أعضاء وف�د المعارضة
العراقية عندما ذهبنا لحض�ور مؤتمر المثابة عام
 1986بأنه يس�مي المناطق المتن�ازع عليها وهي
إيح�اء أمريك�ي إلدامة الخ�الف بين أبن�اء العراق,
وكنت أتمنى على الذين حضروا كتابة الدس�تور ان
ال يسمحوا بتثبيت مثل هذه المصطلحات الملغومة
والخاطئة بحق الش�عب العراقي  ,فالس�يد مسعود
البارزان�ي وكرد على الس�يد ن�وري المالكي رئيس
الحكومة الذي يقال انه س�ماها بالمختلطة ،ولكنه
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ل�م يصدر مرس�وما بذلك كما قام الس�يد مس�عود
البارزان�ي بإص�دار مرس�وم تش�ريعي لبرلم�ان
كردس�تان وحكومته ليس�مي المناط�ق المتنازع
عليها في الدس�تور بالمناطق الكردس�تانية خارج
اإلقلي�م ،والس�يد مس�عود البارزاني ف�ي مثل هذه
الحال�ة ال يم�ارس خط�أ الش�عارات فق�ط وإنم�ا
يمارس خطأ األفكار التي تعم آثارها على الش�عب
العراقي ف�ال يحق له دس�توريا وال اصطالحيا من
حي�ث المفه�وم السياس�ي والجغرافي أن يس�مي
تل�ك المناطق بالكردس�تانية وهي يقي�م فيها األخ
التركمان�ي واألخ الك�ردي واألخ العرب�ي جنب�ا إلى
جنب في تواصل اخوي لم تش�وبه شائبة إال بعد أن
تدخلت الروح الحزبية والفئوية والعنصرية ومعها
التكفيري�ة الت�ي تعادي الجميع واإلخ�وة من أكراد
السعدية وجلوالء يعرفون ماذا اقصد ؟!.

ـ

مصــــرع  10عــراقــيـــيـــن يــوميــــًا في الـهـجـــرة غــيــــر الـشــــرعيـــــة
بغداد /المستقبل العراقي

العراقي

كشف مصدر دبلوماسي مطلع أمس ،عن مصرع سبعة إلى عشرة أشخاص يوميا ً بعمليات الهجرة غير الشرعية
من العراق .وقال المصدر الذي طلب عدم اإلشارة السمه في تصريح صحفي إن “الحكومة العراقية لديها معلومات
تؤكد مصرع ما بين  7الى  10عراقيين يوميا بعمليات الهجرة غير الش�رعية الى أوروبا ،لكنها ال تحرك س�اكنا إلنهاء
ه�ذه العملي�ات التي توص�ف باالنتحارية” .وأضاف ان “س�بب مصرع هؤالء يتمثل بس�فرهم عب�ر البحر من تركيا
بمراكب غير مجهزة للنقل عبر البحار وتكون غالبا صغيرة” .وتابع أن “عملية الهجرة غير الش�رعية تتم من العراق
بقيام عدد من المتعهدين بقبض مبلغ يقارب العش�رة آالف دوالر من المهاجر غير الش�رعي إليصاله الى اليونان”.
وأوضح أن “المتعهدين ال يقومون بإخبار المهاجرين غير الشرعيين بأنه سيتم قذفهم ليسبحوا في البحر ما يقارب
مسافة كيلومتر إلى اليونان ،فالعديد من المهاجرين يلقون حتفهم خالل السباحة”.
وبي�ن أن “الحكوم�ة العراقية تس�تطيع حل هذا الموضوع من خ�الل متابعة هؤالء المتعهدي�ن والقبض عليهم
لكن ذلك لم يحصل إلى اآلن” .وقالت الش�رطة اليونانية ،في  15من الش�هر الجاري ،إن قاربا ً صغيرا ً يحمل مهاجرين
عراقيين يأملون في الوصول لليونان غرق قرب جزيرة ليسفوس الشرقية مما أدى الى وفاة  20شخصا غرقا.
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يسعى إلثارة النعرات الطائفية ..وتشويه جهود النهوض بالسياحة الدينية

نواب :استهداف الزائرين مرشوع إقليمي ترعاه الدول الداعمة لإلرهاب
بغداد /فالح الشامي
اته�م عض�و في لجن�ة األم�ن والدفاع
البرلماني�ة ,دوال إقليمي�ة وجه�ات أخرى
بالعم�ل لصال�ح أجن�دات خارجي�ة عب�ر
استهداف زوار العتبات المقدسة القادمين
من جمي�ع بلدان العالم ,فيما اتفق عدد من
البرلمانيي�ن عل�ى أن هذه االعت�داءات يراد
منها إث�ارة النع�رات الطائفي�ة والعرقية.
ه�ذا ،وق�د استش�هد ع�دد م�ن ال�زوار
اإليرانيين واللبنانيين وجرح آخرون ,أمس
ف�ي اعتداءين منفصلي�ن بمحافظة صالح
الدين.
وقال عضو لجنة األمن والدفاع النيابية
اس�كندر وت�وت ل�”المس�تقبل العراقي”,
أم�س ,أن تك�رار عملي�ات اس�تهداف زوار
العتب�ات المقدس�ة القادمي�ن م�ن دول
أخ�رى يه�دف الى تش�ويه س�معة العراق
م�ن الناحية األمنية” .واته�م وتوت “دوال
إقليمي�ة متطرف�ة بالوق�وف وراء ه�ذه
العملي�ات اإلرهابية من خ�الل دفع إذنابها
م�ن تنظيم “القاع�دة” الرت�كاب مثل هذه
الجرائم البش�عة المنافي�ة لجميع األعراف
ومب�ادئ حقوق اإلنس�ان” .وحمل القوات
األمنية التي ترافق قوافل الزائرين االجانب
مس�ؤولية وق�وع مث�ل ه�ذه االعت�داءات
اإلرهابي�ة لع�دم تعامله�ا مع ه�ذا الملف
بوع�ي وحس امني م�دروس كونها اعرف
بالمناطق الس�اخنة من اجل اتخاذ التدابير
واالحترازات األمنية الالزمة”.
في الس�ياق ذاته ,كش�ف النائب عدنان
المياح�ي وه�و عض�و ف�ي لجن�ة األم�ن
الدف�اع ف�ي مجل�س الن�واب ع�ن ت�ورط
دول خليجي�ة في عمليات اس�تهداف زوار

العتب�ات المقدس�ة” .وق�ال المياح�ي ،أن
التحقيق�ات الت�ي أش�رفت عليه�ا لجنت�ه
ف�ي ح�ادث اس�تهداف ال�زوار اإليرانيي�ن
ف�ي الم�دة الماضي�ة وم�ن خالل ش�هادة
المجرمي�ن أثبت�ت ت�ورط بع�ض ال�دول
الخليجية كالسعودية وقطر في العديد من
ه�ذه الجرائم من خالل الدع�م والتخطيط
والتحريض تحت مشروع قتل “الروافض”
الذي يس�تهدف أتب�اع أهل البي�ت “عليهم
السالم” حسب تعبيره”.
وعزا المياحي تكرار عمليات استهداف
ال�زوار إلى ضعف الجهد االس�تخباراتي”,
متهما بعض القادة في هذا الجهاز بتعطيل
المعلومة والتغاض�ي عن التعامل معها ما
يس�بب وقوع الكارثة” ،على حد قوله .من
جانب آخر ,قال النائب عن التحالف الوطني
ف�رات الش�رع ل�”المس�تقبل العراقي” إن
تنظيم القاعدة غير ستراتيجيته التخريبية
فبدأ يلعب على وت�ر طائفي وعنصري من
خ�الل قيام�ه بعمليات إرهابية تس�تهدف
زوار المراق�د المقدس�ة األجان�ب ف�ي
محافظ�ات ومدن مح�ددة نظ�را ً لطبيعة
مكوناته�ا” .وبين الش�رع أن “اس�تهداف
ال�زوار ه�و مش�روع إقليم�ي وتش�رف
عل�ى تنفيذه بع�ض الدول العربي�ة الراعية
لإلره�اب وتنف�ذه أي�اد خبيثة ف�ي خطوة
لمن�ع تزاي�د اإلقب�ال عل�ى زي�ارة العتبات
المقدسة من جميع بقاع العالم”.
واس�تبعد الشرع أن تؤثر هذه العمليات
البائسة على زوار المراقد المقدسة كونهم
أصح�اب مب�ادئ وقي�م وال تخيفه�م هذه
األفعال الجبانة حسب تعبيره”.
إلى ذلك ,بين النائب عن القائمة العراقية
ط�الل الزوبعي ف�ي تصريح ل� المس�تقبل

كشف مصدر مطلع ان كتال سياسية وعدت
ع�ددا من الدول العربية من بينها ليبيا وتونس
ومص�ر والس�عودية واالردن بدع�م طلب�ات
إطالق س�راح مواطنيها المعتقلين في العراق
والمداني�ن قضائي�ا بإرتكاب جرائ�م ارهابية
وإراقة دماء العراقيين االبرياء.
واوض�ح المصدر الذي طلب عدم االش�ارة
الى اس�مه ،ف�ي تصريح خص به “المس�تقبل
العراق�ي” ان الحكوم�ة العراقي�ة تخضع في
الوق�ت الحال�ي الى ضغ�وط ومطالب�ات من
تلك الدول ،تس�ندها من الداخ�ل عمليات تآمر
من مس�ؤولين ونواب لتحقيق مطالب إطالق
س�راح االرهابيين العرب ،مشيرا الى ان اؤلئك
السياس�يين والن�واب ل�م يقوم�وا بدوره�م
المطلوب ازاء العش�رات م�ن العراقيين الذين

 11ألف موقوف

بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن مجلس القض�اء األعلى عن وصول ع�دد الموقوفين مع
نهاية تشرين الثاني الماضي إلى  13943موقوفا ً بعد إطالق سراح
 11405آخرين .وقال المتحدث باسم مجلس القضاء األعلى القاضي
عبد الس�تار البيراقدر في بيان صحفي تلقت “المستقبل العراقي”
نس�خة منه أمس إن “ع�دد الموقوفين خالل الش�هر الماضي بلغ
 30466موقوف�اً 15366 ،منهم مدورين من تش�رين األول” .وذكر
أن “عدد المخلى سبيلهم في الشهر الماضي خالل مرحلة التحقيق
بل�غ  ،9794في حين تم إطالق س�راح  1611في دور المحاكمة”.
وكان مجلس القضاء االعلى قد كش�ف انحسارا ً ملحوظا ً في أعداد
الموقوفين في تش�رين الثاني ،عازيا األمر إل�ى الهيآت التحقيقية
التي س�بق أن تم تشكيلها مطلع الشهر المنصرم ،مشددا على انه
تم إطالق نحو  3500موقوف من محاكم بغداد بتلك الفترة.

العراقية تدعو حلسم ملف اجليش السابق
بغداد /المستقبل العراقي

العراق�ي” أن ه�ذه االعت�داءات ته�دف إلى
تفكي�ك المجتمع العراقي م�ن خالل خلط
األوراق نتيج�ة الختي�ار الم�كان والزمان
المعينين في تنفيذ هذه العمليات”.
الزوبعي الذي اس�تنكر بش�دة عمليات
اس�تهداف ال�زوار اإليرانيي�ن واللبنانيين,
ق�ال أن ه�ذه األفع�ال ي�راد منه�ا إرهاب
ضي�وف الع�راق ،فض�ال ع�ن زرع روح
الطائفي�ة والعرقي�ة بي�ن المواطنين كون
أن المس�تهدفين م�ن طائف�ة والمناط�ق

الت�ي تق�ع فيه�ا االعت�داءات م�ن طائفة
ثاني�ة” .ودع�ا الزوبع�ي المواطني�ن إل�ى
ع�دم االنج�رار وراء ه�ذه المخطط�ات
الت�ي ال تري�د للع�راق أن ينهض ويس�تعيد
عافيت�ه ليكون في الريادة”.إل�ى ذلك ,ذكر
مصدر في ش�رطة محافظ�ة صالح الدين،
أم�س االثنين ،ب�أن حصيل�ة التفجير الذي
اس�تهدف حافلة لل�زوار اإليرانيين جنوب
تكريت انتهت عند  31قتيالً وجريحاً .وقال
المص�در إن “الحصيل�ة النهائي�ة لتفجي�ر

الس�يارة المفخخة التي اس�تهدفت ،حافلة
لنق�ل ال�زوار اإليرانيين في قض�اء الدجيل
جنوبي تكريت ،انتهت عند استش�هاد ستة
أش�خاص بينهم أربعة إيرانيين وإصابة 25
آخري�ن غالبيتهم من النس�اء” .على صعيد
آخر ,استش�هد احد الزوار اللبنانيين وجرح
أربع�ة آخري�ن أمس بع�د تعرضهم لهجوم
إرهابي نفذه مسلحون مجهولون بقاذفات
( )RBG7اس�تهدف الحافلة التي تقلهم في
سامراء”.

سياسيون يدعمون طلبات دول عربية الطالق رساح «ارهابييها» يف العراق !!
المستقبل العراقي /خاص

القضاء يطلق رساح أكثر من

يقبع�ون ظلم�ا في س�جون عربي�ة ويالقون
ابش�ع انواع المعاملة على ايدي س�لطات تلك
البلدان.
وتابع ان المملكة العربية السعودية قامت
ف�ي م�رات عدي�دة ط�وال االع�وام الماضي�ة
بإعدام مواطنين عراقيين على خلفية اتهامات
باطل�ة ،او غير موازي�ة الحكام االع�دام التي
ص�درت بحقه�م ،منوه�ا بأن�ه حت�ى اذا كان
بع�ض العراقيي�ن متهمي�ن بعملي�ات تهريب
الى المملكة فإن االح�كام القضائية البد ان ال
تتجاوز السجن .وخلص المصدر الى القول بإن
بعض السياس�يين يفرطون برعايا العراق وال
يعيرون اس�تغاثاتهم أي انتب�اه ،بينما ينبرون
الى دعم مطالب�ات دول االرهابيين المعتقلين
والمداني�ن ف�ي الع�راق على خلفي�ة انتمائهم
الى تنظيم�ات ارهابية وارتكابه�م العديد من
الجرائم بحق الشعب العراقي.

التغيري تطالب جملس الوزراء بتخصيصات مالية إلجراء التعداد
بغداد /المستقبل العراقي
طالب النائب عن كتلة التغيير بايزيد حسن أمس،
مجلس الوزراء بصرف تخصيصات مالية إلجراء التعداد
الس�كاني للعام المقبل ،مشيرا إلى أن التعداد سيسهم
بتوزي�ع عائ�دات النف�ط بين الش�عب العراق�ي .وقال
حس�ن في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب
إن «إج�راء اإلحصاء الس�كاني يعتمد عل�ى الزيادة أو
الوفرة المالية التي ستحقق عن صادرات النفط الخام،
وهذا معناه إذا لم تتحقق الزيادة في عائدات النفط لن
يجرى التعداد السكاني في سنة  ،»2013داعيا مجلس
الوزراء إلى «صرف تخصيصات مالية إلجراء التعداد».

وأش�ار إلى أن «الفقرة ح م�ن البند ثانيا ً من المادة 16
من قانون الموازنة لس�نة  2013نصت على تخصيص
المبالغ الضرورية إلجراء اإلحصاء الس�كاني» ،مؤكدا
أن «البن�د أوالً من المادة  112من الدس�تور يؤكد على
أن عائ�دات النفط توزع بش�كل منصف يتناس�ب مع
التوزي�ع الس�كاني في جمي�ع أنحاء الع�راق» .ولفت
حس�ن إل�ى أن «معرفة عدد الس�كان بص�ورة دقيقة
مهم جدا ،ألنها تس�اعد في توزيع وتخصيص المبالغ
المطلوب�ة لجمي�ع قطاع�ات الدولة وبص�ورة دقيقة
وعادلة ،وكذلك تعزز الش�فافية وتمنع الفس�اد» ،عادا
أن «إجراء التعداد سيس�هم بتوزيع عائدات النفط على
الشعب العراقي».

دع�ت القائمة العراقي�ة بزعامة إياد عالوي أم�س ،إلى إنهاء
ملف ضباط الجيش الس�ابق عام  ،2013الفتة إلى رئيس الحكومة
ق�رر إعادتهم إل�ى الخدمة منذ الع�ام  ،2010لكن الق�رار لم ينفذ
لغاي�ة اآلن .وقالت النائبة عن القائم�ة ناهدة الدايني خالل مؤتمر
صحفي عقدت�ه في مبنى مجلس النواب أم�س “نطالب الحكومة
بحس�م قضية عناصر وضب�اط الجيش الس�ابق واألجهزة األمنية
المنحل�ة” ،مبينة أن “ما نريده إما إعادتهم إلى الخدمة وهم برتب
متعددة أو حسم ملفاتهم من خالل إحالتهم على التقاعد كون هذه
الخطوة تحتاج إلى أمر ديواني”.
وأضافت أن “الحكومة قررت ع�ام  2010إعادتهم ،وقد تقدم
ضب�اط للعودة ولكن لغاية ه�ذه المدة لم يتم ذلك أو حتى إحالتهم
عل�ى التقاعد ،كم�ا لم يتس�لموا أي راتب” ،الفتا ً إل�ى أن “من عاد
منهم على عدد أصابع اليد”.
وذك�رت الداين�ي أن “هناك أكثر من  20أل�ف كيان منحل منذ
العام  ،2003س�واء كانوا أمن أم مخابرات أم اس�تخبارات ،لم يتم
حسم أمرهم بعد”.

الرطبة تنفي تنظيم استعراض
عسكري لـ «القاعدة»

األنبار /المستقبل العراقي

نف�ى قائممقام قض�اء الرطبة عم�اد أحمد الكبيس�ي أمس،
تنظي�م أي اس�تعراض عس�كري ل�”القاعدة” في القض�اء ،داعيا
وس�ائل اإلعالم إلى تحري الدقة بنش�ر األخبار .وقال الكبيسي في
تصريح أورده موقع “الس�ومرية نيوز” ،إن “القضاء لم يش�هد أي
اس�تعراض عس�كري لتنظيم القاعدة” ،وأن الخبر ال�ذي ورد بهذا
الشأن عار عن الصحة” .ودعا الكبيسي وسائل اإلعالم ،إلى “تحري
الدقة في نشر األخبار”.
وكانت وس�ائل إعالم محلية قد نشرت ،صباح أمس ،خبرا عن
تنظيم اس�تعراض عس�كري للقاعدة في القض�اء غربي الرمادي.
ونقل�ت وس�ائل اإلعالم عن مصدر في ش�رطة القض�اء أن تنظيم
القاع�دة اس�تعرض ع�ددا م�ن قواته ف�ي الرطب�ة ،الفت�ا إلى أن
االس�تعراض أثار الرعب في نفوس العديد من أهالي القضاء .وقال
المصدر إن “نحو  30عنصرا من تنظيم القاعدة تقلهم نحو عش�ر
س�يارات رباعية الدفع نظموا اس�تعراضا عسكريا قبل ظهر أمس
عل�ى طري�ق عام يبعد نح�و  10كلم إلى الغرب م�ن مدينة الرطبة
رفعوا أسلحتهم وأعالم التنظيم”.

المدينة شهدت توسعًا في بناء العيادات الخاصة ..وتأخر دواء مرضى الكلى يهدد العشرات

أهايل البرصة يضيقون ذرع ًا بظاهرة استعانة األطباء بـ «وسطاء» الصطياد املرضى !!
المستقبل العراقي /البصرة /خاص
يعاني مرضى زراع�ة الكلى في البصرة من
نق�ص ف�ي أدويتهم الخاص�ة الت�ي يتناولونها
بشكل يومي ،والتي تؤمنها لهم إدارة مستشفى
البصرة العام ،ويهدد فقدانها وعدم تناولها حياة
المئ�ات من المرضى الذين قال�وا أنهم اضطروا
لشرائها من الصيدليات الخاصة الشهر الماضي
على الرغم من ارتفاع أسعارها التي تتراوح بين
 150-100ألف دينار ش�هريا ،وفي الوقت الذي
أك�د البع�ض منهم بأنهم تس�لموا حصة ش�هر
واحد يقول آخرون بأنهم طالبوا بحصة الش�هر
الماضي التي لم يتسلموها .وقد ال يشكل ارتفاع
أس�عار األدوية مشكلة لدى الميس�ورين الذين
يج�رون عمليات خارج العراق لك�ن غيابها من
السوق يشكل المشكلة الحقيقية لديهم بحسب
أحده�م ،الذي يق�ول :بأنه أج�رى عملية زراعة
كلى تبرع بها احد أشقائه ،وهو مستمر وبشكل
يوم�ي عل�ى تن�اول جمل�ة أدوي�ة ،وان حياته
متعلقة بهذه األدوية ،وهو وعائلته مس�تعدون
لحرمان أنفسهم من ابس�ط مستلزمات الحياة
من أجل شراء الدواء ،لذا توجب على المستشفى
تأمي�ن حاج�ة المرض�ى بش�كل مس�تقر ،ألن
حالهم يش�به أحوال مرضى األمراض المزمنة.
من ناحية أخ�رى ،أبدى مواطن�ون في البصرة
إمتعاضه�م م�ن تفاق�م ظاه�رة لج�وء بعض

األطباء إلى االستعانة بوسطاء يتولون تشجيع
المرضى على مراجع�ة عياداتهم الخاصة ،فيما
أك�د مجلس المحافظة عن س�عيه لتطبيق قرار
يهدف الى القضاء على ه�ذه الظاهرة من دون
أن يحم�ل األطباء المس�ؤولية عنه�ا .في وقت
يؤك�د الكثير من مرضى عيادات العش�ار مركز
مدينة البصرة أن ظاهرة تعامل أطباء مع داللين
تفاقمت خالل العام الحالي» ،ومن يدخل العشار
من جهة ش�ارع عبد الله بن علي يالحقه الكثير
من األش�خاص الواقفين بباب الس�وق للسؤال
عن طبيعة مرضه ،وإلى أي طبيب تقصد؟ بهدف
توجيه�ه إلى عي�ادات معينة مقاب�ل حصولهم
عل�ى مبال�غ م�ن أألطب�اء .وم�ع انتق�ال أكثر
عي�ادات األطباء إلى موقع ضاحي�ة بريهة ،في
الجهة القريبة من مستشفى السعدي الخاصة،
توج�ه المقاول�ون ورج�ال األعمال الس�تثمار
مبانيه�م لتصبح عي�ادات خاص�ة ،لكن البعض
منه�م راح يش�ترط عل�ى الطبي�ب ب�أن يمنحه
ع�ادة مؤثث�ة ،جديدة مقاب�ل إرس�ال المرضى
المراجعي�ن ل�ه لش�راء األدوي�ة م�ن الصيدلية
التي افتتحه�ا في الطابق األرض�ي لعمارته ،أو
أن تقتص�ر صال�ة العمليات التي تع�ود له على
ش�راء األدوية والمس�تلزمات الطبي�ة األخرى
م�ن صيدليته ،وهكذا ترتب�ط العملية الجراحية
بالمبن�ى المش�يد بالصيدلي�ة التابع�ة للمقاول
على حس�اب المريض .ويعتقد أحد األطباء بأن

ارتباط الطبيب مع صالة العمليات مع الصيدلية
ومع المختبر ،وكله�م يدورون في فلك صاحب
العمارة الذي اش�ترط العالقة مسبقا ظاهرة ال
ضير فيه�ا ،إن لم تخل بقواع�د خدمة المريض
والعم�ل لعالجه لكنه يعيب عل�ى بعض األطباء
ظاه�رة التعام�ل م�ع الداللي�ن عبر الفراش�ين
ف�ي عياداتهم ،حتى يهدد بالط�رد الفراش الذي
ال يجل�ب المرض�ى لطبيب�ه ،وهن�ا � بحس�ب
الطبي�ب � تكون القضية قد خرجت من طابعها
اإلنس�اني إلى النفعي التسلطي ،في وقت يؤكد
غالبي�ة المرضى على أن الطبيب الذي ال يتعامل
مع الداللين يخس�ر الكثير من مردوده اليومي،
داعيا وزارة الصحة على القيام باستقدام أطباء
م�ن كوبا-الدول�ة األه�م واالنجح ف�ي الطب-
عالمي�ا وبأق�ل تكلفة م�ن أجل تحس�ين واقع
تعام�ل األطباء داخل عياداته�م الخاصة .وعلى
الرغ�م من تراج�ع مس�توى الخدم�ات الطبية
في الع�راق بش�كل ع�ام ،إال أن المستش�فيات
والمستوصفات تقوم بواجب إنساني كبير ،من
خ�الل حمالت التلقي�ح التي تقوم بها وبش�كل
دوري ،لك�ن مدي�ر دائ�رة الصحة ف�ي البصرة
الدكتور رياض عب�د األمير ينتقد ظاهرة تعامل
األطباء مع الداللين قائال »:هذه ظاهرة س�لبية
أدت إلى تش�ويه مهنة الط�ب ،ومن األطباء من
يعانيها  ،والقضاء عليها يتطلب تدخل الحكومة
المحلية ،ومشاركة وس�ائل اإلعالم والمجتمع

بشكل عام .فيما يؤكد نائب رئيس لجنة الصحة
ف�ي حكوم�ة الدكتور حس�ن خالط�ي على أن
المجلس صوّت ،ش�هر تش�رين الثاني الماضي،
عل�ى قرار يقض�ي بمنع ممارس�ة مهنة الداللة
بي�ن المرض�ى واألطب�اء» ،واصف�ا الطريق�ة
ه�ذه على أنه�ا ابتزاز ،بما قلل م�ن قيمة الطب
والطبي�ب في المجتمع «.وألن وزارة الصحة لم

تبن أي مستشفى جديدة في البصرة منذ سقوط
النظ�ام حتى اليوم ،فقد ش�هدت مدينة البصرة
توس�عا غير مسبوق في عدد العيادات الخاصة،
حيث تحتل العيادات هذه نصف مس�احة سوق
العش�ار تقريب�ا ،ويض�م الج�زء الجنوب�ي من
سوق العش�ار المئات من العيادات والمختبرات
والصيدليات األهلية ،ويعمل معظم األطباء هنا

في مستشفيات العامة والخاصة ،وألن المدينة
باتس�اع مضطرد فقد اتس�عت رقع�ة العيادات
لتش�مل ضواح�ي الجزائ�ر وبريهة والس�عدي
والعباس�ية ،وهن�اك مس�تثمرون يعملون اآلن
على بناء مستش�فيات كبيرة بع�د النجاح الذي
حققه مستش�فى الموس�وي الكائن في محلة
الفرسي بالجزائر.
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إيران تطرح مبادرة من ست نقاط لحل النزاع في سوريا

الرشع خيرج من عزلته :ليس بوسع األسد أو املعارضة حسم الرصاع عسكري ًا
المستقبل العراقي /متابعة

قال فاروق الشرع نائب الرئيس السوري
إنه ليس في وسع النظام أو المعارضة حسم
الصراع الجاري في س�وريا عس�كريا ،فيما
أعلنت وزارة الخارجي�ة اإليرانية عن مبادرة
لحل األزمة في سوريا من ست نقاط ،وبينما
قال وزير خارجية فرنس�ا لوران فابيوس إن
انهي�ار النظام الس�وري بات وش�يكا ,اعتبر
األمي�ن العام لحزب الله حس�ن نصر الله أن
المعارضة السورية لن تنتصر .ورأى الشرع
ف�ي مقابل�ة مع صحيف�ة األخب�ار اللبنانية
أجريت معه في دمش�ق أنه “ليس في إمكان
كل المعارضات حسم المعركة عسكريا ،كما
أن ما تقوم به ق�وات األمن ووحدات الجيش
لن يحقق حس�ما” .وعبر الش�رع ع�ن أمله
في التوصل إلى تس�وية تاريخية بين النظام
والمعارضة ,وقال إن كل يوم يمر يبعد الحل,
سواء كان عس�كريا أم سياسيا .وتابع نائب
الرئيس الس�وري -ال�ذي لم يظه�ر إال قليال
منذ بدأ األزمة الس�ورية قبل  21ش�هرا -إنه
يتوجب الدفاع عن وجود س�وريا وليس شن
معركة من أجل شخص أو نظام .وفي أواخر
آب الماضي ,س�رت ش�ائعات عن انش�قاق
الش�رع ولجوئه إلى األردن ,بي�د أنها تبددت
خالل س�اعات بظهوره في اإلعالم الرسمي,
م�ع أن معارضين يقولون إنه موضوع تحت
اإلقامة الجبرية.
م�ن جانبه�ا أعلن�ت وزارة الخارجي�ة
اإليراني�ة عن مبادرة لحل األزمة في س�وريا
من س�ت نقاط .وتدعو المب�ادرة إلى الوقف
الف�وري لجمي�ع أعم�ال العن�ف والعمليات
المسلحة تحت إشراف األمم المتحدة ،والبدء
فورا بتقديم المساعدات للمتضررين وإلغاء

العقوب�ات االقتصادية على س�وريا ,وتهيئة
األرضية لعودة النازحين والالجئين .كما تدعو
المبادرة إلى إطالق حوار وطني شامل ,يم ّهد
لتش�كيل حكوم�ة انتقالية توافقي�ة ,تكون
مسؤوليتها األساس�ية إقامة انتخابات حرة
لتش�كيل برلم�ان جديد وجمعية تأسيس�ية
لصياغة دس�تور جدي�د ،وإقام�ة انتخابات
رئاسية.

ودعت المبادرة إلى اإلفراج عن المعتقلين
م�ن الطرفي�ن ،وض�رورة التوقف ع�ن نقل
األخب�ار المغلوط�ة ع�ن تطورات الس�احة
الس�ورية ،وتهيئ�ة األج�واء لجميع وس�ائل
اإلعالم لنقل الحقيقة .وطالبت بتشكيل لجنة
لتقيي�م األض�رار وإعادة اإلعم�ار ,خصوصا
األضرار التي لحق�ت بالبنية التحتية .وبرغم
هذه المب�ادرة قال وزير الخارجي�ة اإليراني

علي أكب�ر صالحي عبر التلفزيون الرس�مي
إن إيران لن تس�مح بإجبار الرئيس السوري
بشار األس�د على التنحي عن السلطة بسبب
م�ا تصف�ه بمؤام�رة غربية .وق�ال صالحي
عل�ى قناة “برس تي ف�ي” اإليرانية الناطقة
باإلنجليزية “ه�ذه المحاوالت ضد دولة ذات
س�يادة مث�ل س�وريا ه�ي انته�اك للقانون
الدولي ..إيران س�تفعل كل ما بوسعها لمنع

حدوث ذلك” .وأكد مجددا أن ش�عب س�وريا
فقط ه�و الذي يحق له اختي�ار من يحكمه.
في غضون ذلك يقول قادة غربيون إن نظام
الرئيس السوري بشار األسد لن يصمد طويال
ف�ي مواجه�ة تق�دم المعارض�ة المس�لحة
والعقوبات الدولية.
وف�ي ه�ذا الصدد ,ق�ال وزي�ر الخارجية
الفرنس�ي ل�وران فابي�وس إن نهاية األس�د

بعد أن تعرضوا لهزيمة سابقة عام 2009

السياسيون يتهافتون على المناصب ..والشعب ينظر

فكرة مقاطعة األردنيني لالنتخابات تثري فزع امللك
المستقبل العراقي/وكاالت
على بعد نحو شهر من االنتخابات
البرلماني�ة األردنية المق�ررة في 24
كان�ون الثاني  2013تبدو الس�خونة
عل�ى أش�دها ف�ي أوس�اط النخ�ب
السياس�ية البيروقراطية والعشائرية
ورج�ال األعمال وقادة أح�زاب ،بينما
يب�دو الش�ارع غائب�ا حت�ى اآلن عن
هذا الصخ�ب .وينش�ط وزراء ونواب
س�ابقون وق�ادة أح�زاب وس�طية
وأخ�رى معارضة ورج�ال أعمال في
عملي�ة تش�كيل قوائ�م تتنافس على
مقاعد القائمة الوطنية التي خصص
له�ا قان�ون االنتخ�اب  27مقع�دا
من أص�ل  ،150س�عيا وراء تش�كيل
تحالف�ات للبرلم�ان المقب�ل ال�ذي
وع�د العاه�ل األردن�ي أن تنبث�ق عنه
أول حكوم�ة برلمانية ف�ي المملكة.
ويتزامن ذلك مع ما كش�فته مصادر
موثوق�ة عن قلق رس�مي عل�ى أعلى
المس�تويات من عدم اكتراث الشارع
بانتخاب�ات البرلم�ان المقب�ل ،حيث
كش�فت اس�تطالعات س�رية أجريت
لصال�ح جهات علي�ا ف�ي الدولة عن
أن حج�م المش�اركة باالنتخابات لن
يتج�اوز  % 45ف�ي أفض�ل األح�وال،
وه�و م�ا س�يكون هدي�ة للمعارضة
الت�ي قاطع�ت االنتخاب�ات .وتقاطع
خمس�ة أحزاب االنتخاب�ات المقبلة،
أبرزه�ا حزب جبهة العمل اإلس�المي

ال�ذراع السياس�ي لجماع�ة اإلخ�وان
المس�لمين ،وحزبا الوحدة الش�عبية
والش�يوعي المعارض�ان ،عوضا عن
حزب�ي الوطن�ي الدس�توري والحياة
الوس�طيين .وتوال�ت خ�الل األي�ام
الماضية اإلعالنات عن قوائم شكلتها
أحزاب ،ف�ي حين يتوق�ع اإلعالن عن
قوائ�م بدأ سياس�يون ورج�ال أعمال
بتشكيلها.
وفت�ح تش�كيل ه�ذه القوائم غير
الحزبي�ة الباب لتس�ريبات عن وجود
رعاي�ة رس�مية لبعضه�ا ،ف�ي حين
تنف�ي الحكوم�ة وجه�از المخابرات
والدي�وان الملك�ي أي دور له�ا ف�ي
تشكيل القوائم.
بالمقاب�ل تراجع سياس�يون عن
تش�كيل قوائم أبرزهم رئيس مجلس
األعي�ان طاه�ر المصري ال�ذي قالت
مصادر سياسية عنه إن المصري بات
يعتبر الدخول باالنتخابات “محرقة”.
والتقى العاهل األردني عبد الله الثاني
األس�بوع الماضي بشخصيات قومية
ويس�ارية ،وحثه�ا عل�ى المش�اركة
في االنتخابات ،واس�تمع في لقاءين
منفصلي�ن إل�ى مبررات ش�خصيات
يس�ارية وقومي�ة للمقاطع�ة ،لكن�ه
أثنى على س�عي أخرى لتشكيل قوائم
انتخابي�ة وغازله�ا بوصف�ه اليس�ار
ب�”القوة الصاعدة”.
ويتح�دث وزي�ر اإلع�الم األردن�ي
األس�بق طاه�ر الع�دوان ع�ن أن

سبقه مقتل ضابط

استهداف مركزي
رشطة يف ليبيا
المستقبل العراقي/وكاالت

قال مصدر بالشرطة الليبية انه تم استهداف
مركزي ش�رطة في هجومي�ن متزامنين على
ما يبدو في مدينة بنغازي الواقعة ش�رق ليبيا
ف�ي س�اعة مبكرة م�ن صباح أم�س االثنين.
واض�اف المص�در ان ش�حنة ناس�فة القيت
على س�يارة خالية كانت متوقف�ة أمام مركز
ش�رطة قاريونس في غرب بنغ�ازي .والقيت
ش�حنة ناس�فة ايضا امام مركز ش�رطة اخر
في ش�رق المدينة مما ادى ال�ى وقوع اضرار
في ج�دار بالواجهة.وقال المصدر”الهجومان
متزامن�ان عل�ى ما يب�دو .لم تق�ع اصابات”.
وبدأت االنتفاضة ض�د القذافي العام الماضي
في بنغ�ازي ثاني اكبر مدن ليبي�ا ولكنها تعد
االن نقطة ساخنة للعنف مع سهولة الحصول
على اس�لحة ومواجهة قوات االمن الحكومية
صعوبة في بس�ط سلطتها .وأطلق مجهولون
امس األوّل االحد قذيفة صاروخية على مجمع
للشرطة في بنغازي يضم سيارات دورية مما
ادى ال�ى وقوع اضرار في اح�د المكاتب وقتل
ش�رطي .وق�ال متح�دث باس�م الش�رطة ان
معركة باالسلحة النارية اعقبت ذلك وان ثالثة
من رجال الش�رطة قتلوا.ويعتق�د ان الهجوم
ل�ه صل�ة باعتقال رجلي�ن أخيرا فيم�ا يتصل
باغتيال عدة مس�ؤولين امنيين في المدينة اذ
انه وقع على المبنى المجاور لمركز الش�رطة
الذي يحتجز به الرجالن.

اليابان ..رحلة العودة إىل الليرباليني
المستقبل العراقي /وكاالت

بعد فت�ح الباب أم�ام “قائمة مغلقة
ل�ن تح�دث تغيي�را كبي�را بالمش�هد
السياس�ي ،فكيف س�يكون الحال لو
فت�ح الب�اب لقائمة مفتوح�ة وبعدد
أكبر من النواب”.
وقال “الص�راع المهم حاليا داخل
هذه القوائم على الترتيب داخلها ،حيث
أن فرصها تكمن بالفوز بعدد محدود
م�ن المقاع�د ربما ال يتج�اوز الواحد
أو االثني�ن ،ونالح�ظ أن ش�خصيات
عش�ائرية أو رجال أعم�ال يتصدرون
القوائم وباقي العدد مجرد كومبارس
لجلب بعض األصوات للقائمة” .وعن
التوقعات باس�تمرار عزوف األردنيين
م�ن أص�ول فلس�طينية ع�ن التوجه
لصناديق االقت�راع ،توقع الرنتاوي أن
تبقى األمور على حالها .ولفت إلى أن
دراس�ات علمية أظهرت أن أهم ثالث
دوائر ف�ي عمان هي األول�ى والثانية
والثالثة ودائ�رة الرصيفة في الزرقاء
والتي يغلب عليها الصوت الفلسطيني
“تعد األقل تصويتا في المملكة بنسبة
تقل عن .”%30
ويع�زو الرنت�اوي أس�باب عزوف
األردنيي�ن م�ن أص�ل فلس�طيني عن
المش�اركة إلى س�ببين هما مقاطعة
اإلخوان المس�لمين الذي�ن يقول إنهم
“أه�م ق�وة محرك�ة لهذا الش�ارع”،
إضافة لعزوف نخب مهمة عن تشكيل
قوائم سياسية.
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الس�خونة في التحضير لالنتخابات ال
تزال محصورة في نخب األحزاب التي
لم تقاط�ع االنتخابات إضافة للقوائم
الت�ي س�تعتمد على المال السياس�ي
أو النف�وذ العش�ائري .وقال “حماس
الش�ارع س�يظهر خ�الل الحمل�ة
االنتخابي�ة الت�ي س�تبدأ بع�د فت�ح
الترشيح بعد أسبوع” .وتوقع العدوان
أن يكون الزخم األساسي لالنتخابات
خارج المدن الرئيسية بينما يزداد في
المحافظات ذات الزخم العشائري.

وأض�اف أن “الخط�ر الكبي�ر
ف�ي االنتخاب�ات المقبل�ة ه�و المال
السياس�ي وعمليات ش�راء األصوات
الت�ي س�تدمر االنتخابات وس�تقوي
المعارضة ،ولن تدمر الثقة بالبرلمان
المقبل فقط بل ستضع الدولة بموقف
ضعيف أمام معارضة س�تحصل على
هدي�ة لم تبح�ث عنها” .م�ن جانبه،
يؤكد رئيس مركز القدس للدراس�ات
السياسية عريب الرنتاوي أن كل هذه
الس�خونة في أوس�اط النخب حدثت

معلومات تؤكد :هوغو لن يستمر بالرئاسة

فوز حزب تشافيز يف االنتخابات الفنزويلية بـ 19والية من أصل 23
المستقبل العراقي/وكاالت

فاز الحزب االشتراكي الموحد بزعامة الرئيس
الفنزويل�ي هوغو تش�افيز باالنتخاب�ات المحلية
الت�ي ج�رت االح�د بعدما نج�ح في الف�وز ب�19
والي�ة على االق�ل من اصل  23ف�ي اقتراع وصفته
السلطات بانه اس�تفتاء شعبي لزعيمهم بعد ايام
على خضوعه لرابع عملية بس�بب اصابته بمرض
السرطان.
ووفق�ا للنتائ�ج المتعلقة ب� 21والية نش�رها
المجل�س الوطن�ي االنتخابي ،أم�س االثنين ،حل
مرش�حو الحزب االش�تراكي الموحد ف�ي المرتبة
األولى في  19والية مقابل واليتين للمعارضة .وقبل
االنتخابات كان الحزب االشتراكي الموحد يسيطر
عل�ى  15والي�ة .ويتوقع ان يعل�ن المجلس الحقا
النتائج في واليتي بوليف�ار وامازوناس (جنوب).
ونج�ح الح�زب الحاك�م ف�ي رهان�ه الس�تعادة
والي�ة زولي�ا النفطية األكث�ر ث�راء واكتظاظا في
الب�الد .وهزم مرش�ح الحزب االش�تراكي الموحد
فرانسيس�كو اري�اس كارديناس فيه�ا المعارض
والحاكم المنتهية واليته بابلو بيريز بحصوله على
 %50,99من األصوات مقابل .%46,74
وتمكن زعي�م المعارضة هنريك�ي كابريليس
م�ن االحتف�اظ بمنصب�ه حاكم�ا لوالي�ة ميراندا
(ش�مال) الغنية بأكثري�ة  %50,35م�ن األصوات
والح�ق الهزيم�ة بنائ�ب الرئي�س الس�ابق الياس
خ�وا .وكابريلي�س الذي حق�ق في تش�رين األول
أفض�ل نتيج�ة ف�ي االنتخاب�ات الرئاس�ية ف�ي
مواجهة تش�افيز ( %44من االصوات) عزز موقعه

كالمع�ارض االول .أما الوالية األخرى التي تمكنت
فيه�ا المعارضة م�ن االحتفاظ بمنص�ب الحاكم
فهي والية الرا (ش�مال شرق) حيث جرى االقتراع
من دون حوادث وس�ط انتشار اكثر من  140الف
شرطي .واشاد المسؤول عن حملة الحزب الحاكم
خورخي رودريغيز ام�ام الصحافيين ب�”الغالبية
الس�احقة” التي حققها الح�زب واعتبر ان الفوز
هو فوز “كل الش�عب الفنزويل�ي” لكن خصوصا
الرئيس تش�افيز.وفي حين لم تع�د خطورة حالة
تش�افيز الصحي�ة موض�ع ش�ك ،ح�اول الح�زب
الحاك�م ف�ي االي�ام االخي�رة تحويل االقت�راع الى
مناس�بة الظه�ار تمس�كهم بزعيمه�م ف�ي حين
حاول�ت المعارضة تركيز النق�اش على الرهانات
المحلية للتصويت.
وكان تش�افيز ،الش�خصية االساس�ية ف�ي
السياس�ة الوطنية من�ذ وصوله الى س�دة الحكم
ف�ي  ،1999الغائ�ب االكب�ر ع�ن الحمل�ة .وتوجه
فج�أة ال�ى هافانا في  27تش�رين الثان�ي ثم عاد
ال�ى كراكاس في الس�ابع من كان�ون االول .وبعد
يومي�ن عاد الى كوبا فج�أة ليخضع لعملية رابعة
نتيج�ة اصابت�ه بالس�رطان .ويفت�رض ان يؤدي
تش�افيز ال�ذي اعي�د انتخابه رئيس�ا في الس�ابع
من تش�رين االول ،اليمين الدس�تورية في العاشر
من كانون الثاني لوالية جديدة من س�ت س�نوات.
لكن�ه ق�د ال يتمكن من القي�ام بذلك وعي�ن نائبه
نيكوال مادورو لخالفته كرئيس بالوكالة ومرش�ح
للحزب الحاكم في االقتراعات المقبلة .والخميس
اف�اد بيان رس�مي عن عملي�ة اجريت ل�ه الثالثاء
اعقبته�ا “مضاعف�ات” منه�ا “نزي�ف” .واالح�د

تقت�رب ,وأض�اف أن�ه يتعي�ن من�ع كل م�ا
م�ن ش�أنه أن ي�ؤدي إل�ى انفج�ار إقليم�ي
بسبب األزمة الس�ورية .وأشار فابيوس في
مقابلة مع القناة الخامس�ة الفرنس�ية إلى
تصريحات نسبت لميخائيل بوغدانوف نائب
وزير الخارجية الروس�ي ع�ن فقدان النظام
الس�وري الس�يطرة عل�ى الوض�ع يوما بعد
يوم.
وقالت موس�كو الحقا إن بوغدانوف كان
ينقل فقط تصريحات لمعارضين سوريين.
وتاب�ع الوي�زر الفرنس�ي ب�أن المخاطر
المرتبطة بالتطرف في س�وريا ستزيد كلما
طالت الح�رب ,وقال إنه ينبغي دعم االئتالف
الوطني الس�وري المع�ارض لكبح التطرف.
وكان ق�ادة االتح�اد األوروب�ي اتفق�وا قبل
يومين في بروكس�ل على بحث كل الخيارات
لمس�اعدة المعارض�ة الس�ورية م�ن أج�ل
التعجيل برحيل نظام األسد.
وف�ي بي�روت ,اعتبر األمي�ن العام لحزب
الله اللبناني حس�ن نصر الل�ه أن المعارضة
الس�ورية ل�ن تنتصر عل�ى الق�وات الموالية
لألس�د.وقال ف�ي خط�اب ل�ه عب�ر شاش�ة
عمالقة أثناء حفل تخريج طالب في ضاحية
بي�روت الجنوبية إن من يظ�ن أن المعارضة
قادرة على السيطرة فهو مخطئ.
وتحدث نصر الله بالمناسبة عن القاعدة,
ع�ادا أن الغ�رب ودوال عربي�ة متحالفة معه
استدرجوها إلى سوريا ,وأنها ستدفع الثمن
حتى لو حققت بعض اإلنجازات في المعركة
الدائرة .وتتهم المعارضة السورية حزب الله
بإرس�ال عناصر لدعم نظام األس�د ,وهو ما
ينفيه األخير مع أن ع�ددا من عناصره قتلوا
فعال في ظروف غامضة داخل سوريا.

حاول وزي�ر العلوم والتكنولوجي�ا خورخي اريازا
الطمأن�ة باعالن�ه من هافانا ان الرئيس اس�تأنف
نشاطه من كوبا .وقال ان “تطور حالة (تشافيز)
الصحية ايجابي وتتحس�ن يوما بعد يوم وس�اعة
بعد ساعة” .وبحس�ب مالحظات مراسلي فرانس
برس يبدو ان المشاركة كانت اقل مما كانت عليه
في االقتراع الرئاس�ي في تشرين االول حيث بلغت
.%81
وخس�رت المعارض�ة ايضا واليتي
كارابوب�و الصناعي�ة (ش�مال)
وتاشيرا (الحدود الكولومبية)
وجزي�رة نويف�ا اس�بارتا
وجزيرة نويفا .واضافة الى
الحكام اختار الفنزويليون
ايضا  237مستشارا بلديا.

أظهرت نتائج االنتخابات العامة في اليابان ،أمس االثنين ،أن الحزب الليبرالي
الديمقراطي المعارض حقق فوزا كاس�حا ،ما يعني عودة زعيمه شينزو آبي (58
عاما) لمنصب رئاس�ة الوزراء .وحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تعرض
لهزيمة س�احقة في انتخابات ع�ام  ،2009على  294مقعدا وحصل حليفه حزب
“نيوكوميت�و” عل�ى  31مقعدا في التصوي�ت الذي جرى األحد.وم�ن المرجح أن
ينتخب آبي السياس�ي القومي الذي ش�غل منصب رئيس ال�وزراء لمدة عام واحد
حت�ى أيلول عام  ،2007في جلس�ة برلمانية خاصة ف�ي  26كانون األول ليصبح
رئيس الوزراء الس�ابع لليابان
خالل ستة أعوام فقط.
الح�زب
وتع�رض
الديمقراط�ي الياباني الحاكم
بزعام�ة رئي�س ال�وزراء
يوش�يهيكو ن�ودا ،لهزيم�ة
ثقيل�ة ف�ي ه�ذه االنتخاب�ات
بحصوله على  57مقعدا فقط
ف�ي مجل�س الن�واب مقاب�ل
 230مقع�دا كان يس�تحوذ
عليه�ا قب�ل االنتخابات.وق�د
أقر يوش�يهيكو نودا بهزيمته
وأعلن تحمله المسؤولية وقال
إن�ه سيس�تقيل م�ن منصبه
كزعي�م للح�زب الديمقراطي
اليابان�ي .وتع�رض الح�زب
الحاكم النتقادات بسبب السماح بإعادة تشغيل مفاعالت نووية في غربي اليابان
في تموز الماضي برغم المعارضة الش�عبية وتحذيرات الخبراء من نشاط زلزالي
تح�ت موقع المفاعالت .وفقد ثمانية وزراء ،من بينهم كبير أمناء مجلس الوزراء
أوس�امو فوجيم�ورا ،مقاعده�م البرلمانية ف�ي االنتخابات العام�ة التي أجريت
األحد.
وفاز حزب التجديد الياباني -الذي شكل حديثا ،برئاسة حاكم طوكيو السابق
شينتارو ايشيهارا ب� 54مقعدا -بينما حصل حزب الغد الياباني المناهض لألسلحة
النووية في اليابان ،بقيادة يوكيكو كادا حاكم شيجا ،على تسعة مقاعد.
وبلغت نس�بة اإلقب�ال على التصويت ف�ي االنتخابات العام�ة -وفق ما أفادت
تقدي�رات وكالة كي�ودو %59.32-فقط ،وهي أقل بنس�بة  %10عن انتخابات عام
 2009وأق�ل قليال من أقل نس�بة إقبال س�جلت م�ن قبل وه�ي  %59.65في عام
.1996وهن�أ الرئيس األميركي ب�اراك أوباما رئيس الح�زب الليبرالي الديمقراطي
عل�ى فوزه في االنتخابات التش�ريعية ،وقال إنه يعتزم العمل “بش�كل وثيق” مع
الحكومة المقبلة في اليابان ،حليفة الواليات المتحدة .وأضاف أوباما أن “التحالف
األميركي الياباني هو حجر الزاوية في السالم واالزدهار في منطقة آسيا المحيط
الهادي” ،مش�يرا إلى أنه يعتزم العمل بش�كل وثيق مع الحكومة اليابانية المقبلة
على جملة مسائل ثنائية وإقليمية وعالمية .كما شكر أوباما أيضا رئيس الوزراء
اليابان�ي المنتهية واليته يوش�يهيكو نودا على “إس�هاماته العديدة في العالقات
األميركية اليابانية”.

لم تعرف أسبابه بعد

أ َّول غيث احلرب يف لبنان :انفجار يف اجلنوب

المستقبل العراقي/وكاالت

أصي�ب مواط�ن لبناني في انفج�ار وقع ،أم�س االثنين ،بين بلدت�ي الظهيرة
وطيرحرف�ا بجنوب البالد .وقالت مصادر أمنية لبنانية إن حزب الله فرض طوقا
حول المنطقة ،بينما أش�ارت متحدثة باس�م القوات الدولي�ة العاملة في جنوب
لبنان “يونيفيل” إلى أن هذه القوات تتقصى عن الموضوع .وذكرت إذاعة صوت
لبن�ان أنه وقع في مزرعة دجاج قديمة بها ذخائر وأس�لحة بمنطقة خلة العليق
قرب بلدة طيرحرفا .وأضافت اإلذاعة أن دوي انفجارات هائلة س�معت في أرجاء
القرية وأسفر عن تدمير المبنى وحدوث أضرار في المنازل القريبة.
وقال شهود عيان إن االنفجار وقع نحو الساعة السادسة صباحا
بالتوقيت المحلي ،وأس�فر عن إصابة أح�د المواطنين بجروح.
ولم يعرف س�بب االنفجار ولكن ش�هود عي�ان قالوا إن هناك
معلوم�ات تتح�دث عن أن س�ببه يع�ود النفج�ار مخلفات
م�ن قصف إس�رائيلي س�ابق بالمنطقة ،في حين أش�ارت
معلومات أخرى إلى أنه وقع في مخزن لألسلحة تابع لحزب
الله ،وهي فرضية استبعدها مصدر أمني ألن االنفجار وقع
دفع�ة واحدة ولم يكن سلس�لة تفجيرات كما يحدث عادة
في مثل هذه الحاالت ،بحس�ب المصدر .وش�هد الجنوب
اللبناني سابقا انفجارات في مستودعات أسلحة ،أسفر
آخره�ا في تش�رين األول الماضي عن مقت�ل ثالثة من
عناصر حزب الله وإصابة عدد من المواطنين.
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حققت  % 64من أعمال تطوير طريق محمد القاسم

أمانة بغداد تدعو بلدية غزة إىل تعزيز أوارص التعاون الثنائي
بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا أمي�ن بغ�داد عب�د الحس�ين
المرش�دي رئيس بلدي�ة غزة إل�ى زيارة
العاصم�ة بغ�داد به�دف تعزي�ز أواصر
التع�اون الثنائ�ي واالط�اع الميدان�ي
المباش�ر عل�ى مش�اريع إع�ادة اإلعمار
والبن�اء واالس�تثمار الجارية ف�ي بغداد.
وذك�رت مديري�ة عاقات وإع�ام أمانة
بغداد في بيان صحفي تلقت “المستقبل
العراق�ي” نس�خة من�ه أم�س أن “أمين
بغ�داد التقى على هام�ش فعاليات قمة
البسفور الثالثة للتعاون اإلقليمي رئيس
بلدية غزة المهندس رفيق مكي ،بحضور
المدير العام للعاقات واإلعام حكيم عبد
الزه�رة” ،مش�يرة الى انه “ج�رى بحث
ومناقش�ة آفاق التعاون الثنائي في عدد
من المجاالت الخدمية والعمرانية وسبل
تعزي�ز العاق�ات وتمتينه�ا بم�ا يخ�دم
مصلح�ة الش�عبين الش�قيقين العراقي
والفلسطيني” .وأضافت ان “أمين بغداد
دع�ا خال اللق�اء رئيس بلدي�ة غزة الى
زيارة العراق واالطاع الميداني المباش�ر
عل�ى مش�اريع إع�ادة االعم�ار والبن�اء
واالس�تثمار الجارية في العاصمة بغداد
الس�يما ما يتعلق بقطاع البن�ى التحتية
كالماء الصافي والصرف الصحي والبيئة
وإنشاء شبكات الطرق وبناء المجسرات
واألنفاق وإقام�ة الحدائ�ق والمتنزهات
والفعالي�ات الترفيهي�ة واألس�واق
التجاري�ة متع�ددة الطواب�ق الت�ي تنفذ
من طريق االس�تثمار وأعم�ال االهتمام
بالنصب والتماثي�ل والمناطق التاريخية
والتراثية” .وأش�ارت إلى أن “أمين بغداد
اك�د لرئي�س بلدية غ�زة أن ه�ذه الزيارة
يمكن أن تس�هم ف�ي فتح آف�اق جديدة
للتع�اون وتب�ادل الخب�رات والبرام�ج
واإلف�ادة م�ن تجرب�ة العاصم�ة بغ�داد
في مج�ال إعادة االعم�ار وخاصة البنى

التحتي�ة ومرافقه�ا الخدمي�ة والحيوية
الت�ي عانت اإلهمال والخ�راب خال مدة
النظام البائد جراء سياس�اته الطائش�ة
ودخوله حروبا ً ومغامرات ألقت بظالها
عل�ى كل مفاصل الدول�ة بضمنها مجال
الخدمات األساسية إلى جانب ماشهدته
مدينة بغداد م�ن أحداث بعد العام 2003
حاول�ت تعطي�ل الحي�اة وإيق�اف عجلة
البن�اء والتقدم” .وأكد أمي�ن بغداد عمق
ومتانة العاق�ات األخوي�ة الوثيقة التي
ترب�ط الش�عبين العراقي والفلس�طيني
والمواق�ف السياس�ية الموح�دة ف�ي
مواجه�ة كل التحدي�ات والصع�اب وما
تش�هده ه�ذه العاق�ة من تط�ور ونمو
ف�ي مختل�ف المج�االت وس�عي العراق
المس�تمر الى زيادة التعاون االقتصادي
والتجاري واالس�تثماري من خال اعداد
آلي�ات عملي�ة وفعال�ة لتعزي�ز التكامل
االقتصادي بين البلدي�ن تلبي احتياجات
الشعبين الشقيقين” .واضاف المرشدي

ان “العراق حكومة وش�عبا ً س�يكون له
دور ريادي وفع�ال في الدفاع عن قضايا
الع�رب وخاص�ة القضي�ة الفلس�طينية
والوقف�ة الج�ادة ال�ى جانب أش�قائهم
الفلس�طينيين في محنته�م التي يمرون
بها على مدى الس�نوات الماضية” .وبين
المرشدي أن “العراق نظم قبل أيام قليلة
مؤتم�ر األس�رى الفلس�طينيين والعرب
في الس�جون اإلسرائيلية بحضور رئيس
الوزراء ن�وري المالكي ورئي�س الوزراء
الفلس�طيني س�ام فياض واألمين العام
للجامعة العربي�ة نبيل العربي ومندوبين
عن أكثر من س�بعين بلدا ،بهدف توضيح
وتس�ليط األض�واء على قضية األس�رى
وأبعاده�ا ومعاناته�م واالنته�اكات
والممارس�ات اإلس�رائيلية ضد األس�رى
وكيفي�ة إع�ادة تأهيله�م ح�ال االفراج
عنهم ودور مؤسس�ات المجتمع المدني
الدولي�ة ف�ي توفي�ر الحماي�ة والدف�اع
عنه�م” .واختت�م أمي�ن بغ�داد زيارت�ه

لتركي�ا التي اس�تغرقت عدة أيام ش�ارك
خالها في قمة البسفور الثالثة للتعاون
اإلقليمي التقى خالها عددا ً من رؤس�اء
البلديات المشاركة فيها ورئيسي بلديتي
اس�طنبول وغزة.على الصعي�د الخدمي،
حقق�ت أمانة بغداد نس�بة انج�از بلغت
 %64في تنفيذ أعمال تطوير طريق محمد
القاس�م للمرور السريع بكلفة  64مليار
دينار م�ن قبل إحدى الش�ركات األردنية
المتخصص�ة .وذكرت مديري�ة العاقات
واإلع�ام ف�ي بيانه�ا أن “ش�ركة العائد
األردنية المتخصصة تواصل أعمال تنفيذ
تطوي�ر هذا الطريق ال�ذي يبلغ طوله 20
كم ويمتد من ش�مال بغ�داد إلى جنوبها
باتجاهين مع الطرق المتقاطعة مع قناة
الجي�ش ف�ي منطقتي الرس�تمية وآفاق
عربي�ة” .وأضافت أن “األعم�ال المنفذة
حاليا ً ش�ملت مد القالب الجانبي للجزرة
الوس�طية الممتدة من منطقة الرستمية
إلى منطقة بغداد الجديدة بواسطة ماكنة

ص�ب القال�ب الحديث ومواصل�ة اعمال
االكس�اء بمادة المقرن�ص وزراعة نحو
 2400نخلة موزعة على امتداد الش�ارع
وانج�از منظوم�ة ري حديث�ة للمقط�ع
الممت�د م�ن جس�ر الغدي�ر إل�ى تقاطع
ملع�ب الش�عب إل�ى جانب االنته�اء من
االعمال اإلنشائية للمزروعات والمباشرة
بأعمال التهيئة إلنشاء النافورة المركزية
قرب ملعب الش�عب” ,الفت�ة الى “نصب
 20أل�ف دعامة كونكريتية ذات ساس�ل
تركي�ة المنش�أ ف�ي ع�دة مقاط�ع من
الطريق السريع” .وتابعت أن “المشروع
يتضم�ن زراعة جانبي الطري�ق بالنخيل
واستعمال األحجار الطبيعية والصناعية
وأح�واض الزه�ور ذات الج�ودة العالية
 ،وزراع�ة األش�جار وإنش�اء حدائ�ق
ومتنزه�ات ومس�احات خضر مكس�وة
بالثي�ل الصناع�ي م�ع نص�ب مصاطب
جل�وس وأح�واض زهور تحت الجس�ور
والمناط�ق الخضر” .وبين�ت أن “الجزرة
الوسطية للطريق يتم تطويرها من خال
صيانة وإصاح الس�ياج الواقي الجانبي
وتخطي�ط الطريق وتجهي�زه بالعامات
المروري�ة الجانبي�ة واألرضي�ة وط�اء
أعم�دة الجس�ور ونصب منظوم�ة إنارة
حديثة” ,مش�يرة الى ان “أعمال التطوير
تشمل أيضا ً تقاطعات حي الغدير والنداء
والمستنصرية وبغداد الجديدة والنهضة
وقرطبة” .وأوضحت ان “تطوير الشارع
ش�مل اس�تعمال  141000متر مربع من
حج�ر البازل�ت و 27500مت�ر مربع من
حج�ر الكراني�ت و 198000مت�ر مرب�ع
من مادة أحج�ار الرصف الملونة ونصب
أعم�دة كونكريتي�ة ذات ساس�ل بطول
 53000مت�ر إل�ى جان�ب زراع�ة 3400
نخلة وزراع�ة  268000متر مربع بالثيل
الطبيع�ي و 91000م 2ثي�ل صناع�ي
و 16000ال�ف ش�جرة ديدوني�ا وتنفي�ذ
 4000حوض زهور”.

مباحثاته مع السعودية واألردن جارية

العراق يسعى لتوسيع شبكة أنابيب النفط يف ظل توقعات زيادة الصادرات
بغداد  /المستقبل العراقي
ج�ددت الحكوم�ة العراقي�ة مباحثاته�ا م�ع
الجانبي�ن األردني والس�عودي من أجل م�د أنابيب
نفطية عبر أراضيهما ،اس�تكماالً لمباحثات قديمة
كان�ت قد أجرتها م�ع الجانبي�ن المذكورين لكنها
لم تتوصل إلى اتفاق�ات .ويأتي حرص العراق على
زي�ادة عدد أنابيبه النفطية في ظل توقعاته بزيادة
صادراته من النفط الخام إلى نحو  4مايين برميل
يوميا ً في العام المقبل  ،2013ليس�جل بذلك زيادة
تبلغ نحو مليونا برميل يوميا ً عن مستوى صادراته
الحالي�ة .وكش�فت عض�و لجن�ة النف�ط والطاقة
النيابي�ة ،النائب�ة ع�ن التحال�ف الوطن�ي فاطمة
الزركان�ي ع�ن وجود مباحث�ات ما بي�ن الحكومة
العراقية وحكومتي األردن والس�عودية لمد أنابيب
نفطي�ة عب�ر أراضيهم�ا به�دف تعزي�ز الصادرات
النفطي�ة وتجنب احتمالية وقوع أزمات سياس�ية

في المنطقة .وقالت الزركاني في تصريح صحفي
أم�س أن وزارة النف�ط وضعت خطة س�تراتيجية
إليجاد منافذ تصديرية متعددة مع الدول المجاورة
الس�تيعاب كمي�ات النف�ط المص�درة ،ألن العراق
مقبل على زيادة صادراته النفطية خال الس�نوات
القادمة .وأش�ارت إلى ان ال�وزارة تهدف الى إيجاد
س�بل وبدائل لمنفذ الخليج العرب�ي الذي يمر عبره
ثاثة ارب�اع مجمل صادرات النفط العراقية لتجنب
ازم�ات سياس�ية واقتصادية محتم�ل وقوعها في
المنطق�ة كإغ�اق مضيق هرم�ز من قب�ل إيران.
وقال�ت ان الحكوم�ة العراقي�ة والمتمثل�ة بوزارة
النف�ط ب�دأت بمباحثات م�ع المملكتي�ن األردنية
والعربي�ة الس�عودية لم�د أنابي�ب نفطي�ة جديدة
وإعادة تأهيل األنبوب العراقي الممتد عبر األراضي
الس�عودية ال�ذي أهمل من�ذ ح�رب  1991من قبل
الجانب الس�عودي “ألغراض سياس�ية” ،بحس�ب
قولها .ونف�ذت ش�ركتا “متسيوبيش�ي” اليابانية

الصحة تعلن عن صيانة
ورشاء  45جهاز رنني ومفراس
العام احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصح�ة ع�ن ش�راء وصيانة  45جه�از رنين
ومف�راس خال العام الحالي من خ�ال ثاثة عقود أبرمتها مع
ش�ركات يابانية وهولندية المنش�أ لعموم مستشفيات العراق.
ونقل بيان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس
عن مديرة الشعبة الطبية في قسم االستيراد في الشركة العامة
الستيراد األدوية والمستلزمات الطبية قتال مهدي حبيب قولها
إن “وزارة الصح�ة أبرم�ت ثاثة عق�ود لش�راء وصيانة أجهزة
المف�راس والرنين وهناك عقد رابع قيد التوقيع” .وأش�ارت إلى
انه “تم توقيع عقد مع الشركة اليابانية المنشأ لشراء  6أجهزة
رنين مغناطيس�ي لمستش�فيات الصدر العام والعلوم العصبية
والجمل�ة العصبي�ة ف�ي دائ�رة صح�ة الرصاف�ة ومستش�فى
بغ�داد التعليمي في مدينة الطب ومستش�فى الط�ب النووي”.
وبين�ت مه�دي أن “العقد تضم�ن صيانة  4أجه�زة مفراس في
مستشفيات بغداد التعليمي في مدينة الطب والسماوة العام في
المثنى ومستش�فى جلوالء في دائ�رة صحة ديالى” .وأوضحت
مدير الش�عبة الطبية أن “الوزارة أبرمت عقدا آخر مع الش�ركة
الهولندية المنش�أ لش�راء  8أجهزة رنين لمستشفيات اليرموك
والكاظمية في دائرة صح�ة الكرخ والجراحات التخصصية في
مدينة الطب والجملة العصبية في الرصافة ومستش�فى الصدر
التعليمي في البصرة والصدر التعليمي في النجف ومستش�فى
تكري�ت في صاح الدين” .وأش�ارت إلى ان العقد تضمن صيانة
 13جه�از رني�ن ومف�راس موجودة في مستش�فيات الس�ام
والجمهوري وابن س�ينا في نينوى والحلة في بابل ومستشفى
اربيل ومستشفى ازادي في دهوك والفلوجة في االنبار والناصرية
في ذي قار .وأفادت بأن العقد الثالث مع الش�ركة ذاتها يتضمن
عل�ى
ش�راء  14جهاز مفراس س�توزع
االقضي�ة ف�ي المحافظات
ليتم تخفيف الزخم على
مواعيد الم���فراس
والرني�ن م�ن قب�ل
المراجع��ي�ن من
المواطنين.

و”او ت�ي ان” الهنغارية مش�روع األنبوب العراقي
الس�عودي ،الذي أنجزت مرحلته األولى في تشرين
الثان�ي  1985بطول  640كم وقطر  48عقدة ،فيما
أنجزت المرحلة الثانية في أوائل أيلول  1989بطول
 950ك�م وقطر  56عقدة اعتبارا من نقطة االلتقاء
مع األنبوب السعودي على الحدود الجنوبية للعراق
م�ع الس�عودية ،متوجها إلى البح�ر األحمر بطاقة
كلية تبل�غ مليون و 600ألف برمي�ل يوميا ،بعد أن
كان�ت  500أل�ف برميل .وتوقف ع�ن العمل في آب
 1990إث�ر الغ�زو العراقي للكويت .وقبل س�نتين،
تقدم�ت ش�ركة “الب�ذور الماس�ية” الس�عودية
بطلب رس�مي ال�ى وزارة النف�ط العراقي�ة إلعادة
تأهي�ل االنب�وب ،إال انه�ا ل�م تس�تحصل الموافقة
م�ن الجانب العراقي .وأعلنت الحكومة الس�عودية
ف�ي الثاني والعش�رين من كان�ون الثاني الماضي
مص�ادر ه�ذا االنب�وب بق�رار منفرد ،فيم�ا علقت
وزارة النف�ط العراقية على ذل�ك بالقول “كل دولة

وزارة البلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
الواردات
إنذار
اس�تنادا إلى ق�رار النك�ول المرق�م 413
ف�ي  2012 / 11 / 4الص�ادر من محافظة
كرب�اء المقدس�ة  /لجن�ة البي�ع واإليجار
األول�ى .توجب علي�ك مراجع�ة مديريتنا /
ش�عبة الواردات خال فترة عش�رة أيام من
تاريخ النش�ر من تاريخ تبليغك بصحيفتين
يوميتين لغرض تس�ديد مبل�غ فرق البدلين
المترتب عليك نتيج�ة نكولك على العقارات
المرقمة (حانوت رقم  8و  9باب طويريج)
وبمبل�غ ( )130,430,000مائ�ة وثاث�ون
مليون وأربعمائة وثاثون ألف وخافه سوف
نحمل�ك كافة اإلج�راءات القانونية الكفيلة
بحقك ومنها الحجز على أموالك وفق قانون
تحصيل الديون الحكومية المرقم  56لسنة
 1977وقد اعذر من انذر.
املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلدية كربالء املقدسة

تمتل�ك س�يادة عل�ى أراضيه�ا وتتص�رف بها وفق
مصالحه�ا ،وبس�بب اختاف الخارطة السياس�ية
فقد تغيرت الحس�ابات السياس�ية في الس�عودية
أيض�ا” .أما الخط العراق�ي األردني فقد تم التفكير
بم�ده بط�ول  950كم وبطاق�ة أولية تبل�غ مليون
برمي�ل في اليوم ،لكن هذا المش�روع بق�ي معلقا ً
رغم المح�اوالت العديدة إلحيائه .وأعلنت الحكومة
األردني�ة في حزي�ران الماضي أنها “س�معت” عن
موافق�ة الحكومة العراقية على مقترح مد األنبوب
لكنها لم تبلغ رس�مياً ،وذلك قبل نحو  6أش�هر من
إعان رئيس ال�وزراء األردني عبد الله النس�ور عن
إجراء مباحث�ات مع الجانب العراقي بهذا الش�أن.
وبين هذين الحدثين ،وفي أيلول الماضي على وجه
التحدي�د ،كان الجانبان العراق�ي واألردني قد وقعا
اتفاقية بش�أن مد خط لتصدير النفط العراقي عبر
مين�اء العقبة ،ومد خ�ط فرعي لمصف�اة البترول
األردنية من هذا الخط لتزويد األردن بالنفط.

كربالء تعتزم حتويل معسكر اإلبراهيمية
إىل اسرتاحة للزائرين
كربالء  /المستقبل العراقي
أعلن محافظ كرباء آمال الدين الهر عن وجود مخطط لجعل معسكر
اإلبراهيمية والبالغة مس�احته  200دونم مركزا للش�رطة وللدفاع المدني
ومحطة لاستراحة.
وقال الهر في تصريح صحفي أمس انه “نظرا لدخول األعداد الضخمة
من الوافدي�ن إلى مدينة كرب�اء والتي تعيق حركة المركب�ات والزائرين،
هناك جهود كبيرة الستماك مساحة اإلبراهيمية البالغة  200دونم والتي
تقع في مدخل كرباء من جهة بابل لجعلها مركزا للشرطة ومركزا للدفاع
المدن�ي ومرك�زا للمتطوعي�ن ،باإلضافة إل�ى صحيات متع�ددة وضخمة
وتوفي�ر خزان كبير للمياه فيها لس�د احتياج�ات الزائرين من المياه لعدة
أيام”.
وأضاف أن “كلفة المشروع ستبلغ نحو  20مليار دينار” ،الفتا إلى ان
“المش�روع المذكور سيستفاد منه على مدار السنة كأكبر مكان ترفيهي
للزائرين وألبناء كرباء”.

اهتام احلكومة بتعمد زيادة حجم
العجز يف املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
اته�م عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار البرلمانية النائب عن التحالف
الوطني عبد الحس�ين ريس�ان الحكوم�ة بالتعمد في زي�ادة حجم العجز
المالي من اجل قطع الطريق أمام التصرف بالموازنة التكميلية.
وقال ريسان في بيان صحافي أمس إن “الحكومة اشترطت سد العجز
من فائض أس�عار النفط وهو عجز مالي تخطيطي” ،مش�يرا ً الى “وجود
انح�راف كبير بي�ن المخطط والمص�روف الفعلي من خال تدني نس�ب
الصرف في الموازنة االس�تثمارية ،في حين يتم تبذير الموازنة التشغيلية
بالكامل”.

اقرتاح لتأسيس هيئة عليا تراقب أداء املصارف
بغداد  /المستقبل العراقي
اقترح عضو اللجنة المالية النيابية ،النائب عن القائمة العراقية حسن
اوزمن البياتي تأسيس هيئة مس�تقلة عليا تعنى بالمصارف وتراقب أداء
عملها ،مشيرا ً إلى أن البنك المركزي اثبت عدم قدرته على متابعة وتوجيه
المص�ارف في البلد .وق�ال البياتي في تصريح صحفي أمس انه “ال توجد
رقاب�ة حقيقية لما تقوم به المصارف م�ن أعمال مصرفية من قبل البنك
المرك�زي ،ما جعل البن�وك الخاصة تعمل بما يحلو له�ا من دون ضوابط
وقوانين تلزمها”.
وأض�اف أن “البنك المركزي اثبت عدم قدرته في الس�يطرة على عمل
المص�ارف الحكومي�ة والخاص�ة ،لذا يجب تش�كيل هيئة عليا مس�تقلة
متخصص�ة لمراقبة أداء عم�ل البنوك وتعمل على إصدار تقارير ش�هرية
تقيم من خاله أداء عمل كل مصرف لمعرفة المصارف الملتزمة بالضوابط
والمص�ارف األخرى المخالفة لها” .وأوضح أن الهيئة يجب أن تتكون من
خبراء ماليين واقتصاديين ومهنيين ولديهم باع طويل في عمل المصارف
كي يتم السيطرة على عمل البنوك بفرعيها العام والخاص .يذكر أن النظام
المصرف�ي ف�ي الع�راق
يتكون م�ن ثاثة وأربعين
مصرفا ،فض�ا عن البنك
المركزي .وتتوزع حس�ب
الملكي�ة بي�ن  7مصارف
حكومي�ة و 30مصرف�ا ً
أهلي�ا ً بضمنها  7مصارف
إس�امية إضاف�ة إل�ى 6
مصارف أجنبية.

أمانة بغداد
إعادة إعالن رقم ( /7/2م )2012 /

تعلن أمانة بغداد عن إعادة مناقصة « تجهيز ونصب س�ويج بورد لمش�روع ماء الكرخ لمحطة الماء الصافي»
ضم�ن تخصيص�ات تنمية األقاليم لعام  2012مش�روع تأهيل مش�اريع التصفية  ،فعلى الراغبين باالش�تراك في
المناقصة من الش�ركات والمقاولين من ذوي الخبرة واالختصاص مراجعة مقر ديوان أمانة بغداد  /الطابق األول
 /قس�م العقود العامة والكائن قرب س�احة الخاني لغرض الحصول على وثائق المناقصة وتقديم العطاءات لقاء
مبلغ قدره ( )50000خمسون ألف دينار غير قابلة للرد إال في حالة إلغاء المناقصة ،وتقدم العطاءات داخل ظرف
مغلق ومختوم مس�جل عليه ( اس�م ورقم المناقصة  ،عنوان الشركة الكامل والبريد االلكتروني لها مع تثبيت عدد
أوراق العط�اء والتوقي�ع عليها كاف�ة) متضمنا العرض الفني والتجاري على أن تقدم المستمس�كات اآلتية ضمن
أوراق العطاء :
 .1هوي�ة تصنيف المقاولين الدرجة الثامنة  /كهرباء وميكاني�ك نافذة ومجددة وهوية اتحاد المقاولين نافذة
وقت تقديم العطاء إذا كان المقاول عراقيا .
 .2تأمين�ات أولي�ة بمبل�غ (  ) %1م�ن قيمة العطاء على ش�كل صك مص�دق أو خطاب ضمان ص�ادر من احد
المصارف المعتمدة في العراق ألمر (أمانة بغداد  /الدائرة اإلدارية) وبالدينار العراقي حصرا .
 .3براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب  /قسم الشركات نافذة ومجددة وحسب النموذج المعتمد .
 .4النس�خة األصلية من وصل ش�راء وثائق المناقصة مع نسخة من المستمس�كات الخاصة للمدير المفوض
(بطاقة سكن � هوية األحوال المدنية � شهادة الجنسية العراقية) .
 .5يكون كتاب التخويل لممثل الشركة موقع ومختوم أما بالنسبة للشركات األجنبية يقدم كتاب تخويل لممثل
الش�ركة موقع ومختوم ومصادق عليه من الس�فارة العراقية يخوله الشراء والمراجعة في العراق مع إرفاق أوراق
تأسيس الشركة مصدقة أيضا وكتاب تسجيلها لدى مسجل الشركات في العراق إن كان لها فرع في العراق .
 .6تقديم عقد مش�اركة في حالة تقديم العطاء من قبل شركتين أو اكثر مصدق أصوليا عند قطع التندر وكذلك
تصديق عقود اإلجارة التي ترفق في العطاء.
 .7تقديم منهاج تقدم العمل والكفاءة المالية للش�ركة والحس�ابات الختامية للثاث سنوات األخيرة مع شهادة
تأسيس الشركة مصدقة أصوليا .
 .8تقديم أعمال مماثلة مؤيدة من قبل الجهات ذات العاقة.
 .9تكون الش�ركة ملزمة بالتبليغ في حالة تغير عنوانها ويعتبر معتمد بالتبليغات في كل ما يتعلق بالمناقصة
.
 .10س�يهمل أي عطاء غير مس�توفي للش�روط المطلوبة في المناقصة علما أن الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ
أو أي تحفظات ترد فيها .
 .11يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعان وأية مصاريف أخرى تترتب من جراء ذلك .
 .12ويكون موعد انعقاد المؤتمر الخاص باإلجابة عن االستفسارات الراغبين بالمشاركة هو في تمام الساعة
العاشرة من صباح يوم الثاثاء المصادف  2013 / 1 / 8في مقر دائرة ماء بغداد .
 .13موع�د غل�ق المناقص�ة هو لغاية الس�اعة الواحدة ظهرا من ي�وم الثاثاء المواف�ق  2013 / 1/15ويمكن
للش�ركات المش�اركة الحضور لفت�ح العطاءات في الموع�د المحدد للغلق  ،والي�ة استفس�ارات 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
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تدخل �أم م�ساعدة ؟

سياسات الدعم الدولي لدول الربيع العربي

،،

�سلمان �سيخ و�سادي حميد

عر�س :ن�سرين جاوي�س ،باحثة يف �لعلوم �ل�سيا�سية
عقب هجمات �حلادي ع�سر من �يلول ،بد�أ معهد "بروكينجز" يف تنظيم موؤمتر �سنوي حتت ��سم "منتدى �أمريكا و�لعامل �الإ�سالمي" ّ
ملد ج�سور
�لتفاهم بني �لواليات �ملتحدة و�لعامل �الإ�سالمي .وقد �أتى �ملنتدى �لتا�سع هذ� �لعام حتت �سعار "�أ�سو�ت جديدة� ،جتاهات جديدة"،
متناو ًال �لعديد من �ملو�سوعات �لتي تو�جه �لتفاعل و�لتو��سل بني �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�ملجتمعات �الإ�سالمية

وقد ض�م المنتدى أرب�ع مجموعات عمل باألس�اس
ه�ي" :الرأفة ض�رورة عالمية ملح�ة" "،بين التدخل
والمس�اعدة :سياسة الدعم الدولي في مصر وتونس
وليبي�ا"" ،التحدي�ات المائي�ة والعم�ل التعاوني في
الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقيا" ،و"تطوير آليات
عمل جديدة لتشجيع وتسويق القطاع الخيري".
وفي هذا الش�أن ،يتناول كل من كل من سلمان شيخ،
مدي�ر مركز بروكينجز الدوحة وزميل مركز س�ابان
لسياس�ات الش�رق األوس�ط ،وش�ادي حميد ،مدير
األبحاث بمركز بروكينجز الدوحة وزميل مركز سابان
لسياس�ات الشرق األوس�ط في معهد بروكينجز في
دراستهما المعنونة "بين التدخل والمساعدة :سياسة
الدعم الدولي في مصر وتونس وليبيا" ،الصادرة في
تش�رين الثاني  2012عن برنامج بروكينجز للعالقة
األمريكية بالعالم اإلسالمي بالدوحة ،دراسة الحاالت
الث�الث من خالل ثالث�ة محاور رئيس�ية هي :قضايا
تعزي�ز اإلنع�اش االقتص�ادي ،ومش�اركة المجتمع
المدن�ي واألم�ن اإلقليم�ي ،ودور الوالي�ات المتحدة
واألطراف الدولية الفاعلة.

م�سر وتون�س وليبيا بني �لربيع �لعربي
و�لدعم

هي ضبابية المش�هد السياس�ي واالقتصادي وس�ط
حالة من االس�تقطاب السياس�ي حول مدى شرعية
العملية السياسية بأكملها .وكنتيجة مباشرة
لعدم وجود توازن بين مؤسس�ات الدولة
المتصارعة ،وتوتر المش�هد السياس�ي،
يش�ير الباحث�ان إل�ى إقال�ة الرئي�س
القي�ادات العس�كرية ،وهو م�ا ترتب
علي�ه م�ن امت�الك الرئيس لس�لطات
تكاد تقترب م�ن الديكتاتورية في
ظ�ل غي�اب البرلم�ان،
وم�ن ث�م تولي�ه
السلطة التشريعية،
ليصب�ح المش�هد
الع�ام ف�ي مصر هو
س�يطرة اإلس�الميين
عل�ي البرلم�ان والرئاس�ة
والجمعية التأسيس�ية للدس�تور،
وه�و م�ا يعمق م�ن حال�ة الجدل
والخالف المجتمعي ،ومن ثم سوء
حال�ة االس�تقطاب السياس�ي ف�ي
ظل توتر وارتباك المش�هد السياس�ي
المصري.
على النقيض من الحالتين الس�ابقتين ،تسير
ليبيا على طري�ق مختلف تماماً .ففي أول
انتخابات برلمانية تشهدها بعد سقوط النظام
البائ�د بقيادة القذافي ،نجح التحالف الليبرالي
القومي ،بقيادة رئيس الوزراء السابق محمود
جبريل ،في هزيمة األحزاب اإلس�المية .وفي
آب ،انتخ�ب المؤتم�ر الوطن�ي الع�ام محم�د
ً
المقري�ف رئيس�ا ً
فاع�ال للدول�ة ،ولكن بدون
صالحيات محددة .وفي حين أنها تحقق تقدما ً
كبيرا ً علي الصعيد السياسي ،إال أن االنقسامات
القبلية ال تزال ته�دد وحدتها الوطنية ،خاصة
مع تصدر قضايا العدالة االجتماعية المش�هد
السياس�ي في ليبي�ا .وباالنتقال من المش�هد
المحل�ي إلي المش�هد الدولي ،يرصد س�ليمان
وش�ادي حالة المجتمع الدولي بالنظر إلى أن
خطر التحوالت الفاش�لة ال ي�زال يمثل خطرا ً
واقعي�اً ،وهو ما يحت�م عليه بالتبعي�ة القيام
بدور أكث�ر أهمية ،متمثالً ف�ي دعم التحوالت
الحادث�ة عب�ر المس�اعدات الخارجي�ة ودعم
منظمات المجتمع المدني والمساعدات الفنية،
مؤكدان أن الواليات المتح�دة انحازت لجانب
التطلع�ات الديمقراطية العربية .ويدلالن على
ذلك بخطاب أوباما في التاس�ع عش�ر من ايار
ع�ام  2011الذي أعرب فيه عن "أنه س�تكون
سياس�ة الواليات المتحدة هي تعزيز مس�يرة
اإلص�الح في جمي�ع أنح�اء المنطق�ة ودعم
التحوالت الديمقراطية".
فق�د غيرت إدارة أوباما سياس�اتها بعد عقود
من دعم حزبيها الحاكمين لألنظمة المستبدة
بديالً عن مس�اندة اإلصالح الديمقراطي .هذا،
وتعد العثرة الرئيسة في طريق التفاعل ما بين
الواليات المتحدة وال�دول العربية هي (فجوة
اإلدراك) ،والناتجة ع�ن تعظيم فكرة االنحياز
للقومي�ة وكره األجان�ب ،وبخاصة في مصر،
وال�ذي ترتب عليه حالة االنقس�ام القائمة ما
بين األح�زاب المتعددة ،اليس�ارية والليبرالية
واإلس�المية عل�ى حد س�واء ،إلى الح�د الذي
أصبحت تتهم فيه بعضها بقبول تمويل ودعم
أجنب�ي ،في إط�ار س�عي األح�زاب المختلفة
الس�تخدام أداة المش�اعر القومية للتأثير في
الناخبين وجذبهم.
وم�ن ث�م ،ف�إن التحلي�ل األدق له�ذا الموقف
الضباب�ي هو(وج�ود صورتي�ن متضادتي�ن
للغ�رب :األولي ه�ي أنه يريد مس�اعدة ودعم
الحكام المس�تبدين ،واألخرى هي أنه سيقف
جنبا ً إلى جنب مع الشعوب) من خالل تسليط
الضوء على القضايا الثالث اآلتية.

�لق�سية �الأوىل :تعزيز �الإنعا�س �القت�سادي
ُيمه�د س�لمان وش�ادي لدراس�تهما برص�د التحول
الح�ادث في بل�دان الربي�ع العرب�ي ،وبخاصة عقب
تش�كل األحزاب السياس�ية في مرحلة ما بعد الثورة
وخوضه�ا لالنتخاب�ات البرلمانية ،وم�ا ترتب عليها
من صعود األحزاب اإلس�المية لس�دة الحكم في كل
من تونس ومصر ،وانتقاله�ا من صفوف المعارضة
لتصب�ح طرف�ا ً م�ن األط�راف الحاكم�ة .ويرصدان
المشهد السياسي بعد وصول اإلسالميين للحكم .ففي
تونس ،يجد حزب النهضة "اإلسالمي" الحاكم نفسه
في مأزق مواجهة االشتباكات غير المتوقعة
واالحتجاجات الغاضبة ،واتهامه
باس�تخدام العن�ف في قمع
المظاه�رات ،وه�و م�ا
ترتب عليه بطء مس�يرة
اإلنع�اش االقتص�ادي.
ومن ثم ،فأم�ام الحزب
ف�ي الفت�رة المقبل�ة
خي�اران بع�د وض�ع
الدس�تور خالل األشهر
المقبلة ،إما إنهاء حالة
الج�دل المجتمع�ي
أو
بالتواف�ق،
ح�دوث حال�ة
اس�تقطاب فعلية
وتفاقمها.
أما عل�ى صعيد
الدولة المصرية،
فالس�مة الغالبة

تمث�ل التح�دي األول
بالنظ�ر لش�روط تقديم
المس�اعدات ،فال�دول
العربي�ة تتف�ق جميعها
عل�ي انتق�اد الوالي�ات
المتح�دة لتدخله�ا ف�ي
الش�ؤون الداخلي�ة م�ن
خالل برنامج المساعدات
االقتصادي�ة الخاص�ة
بها ،ف�ي الوقت الذي
ينتقدونه�ا فيه
لعدم قيامها
بتقد ي�م
ا لمز يد
م�ن

المس�اعدات االقتصادية .ويصاح�ب ذلك تصريحات
مس�ؤولين أمريكيي�ن بأن وع�ود أوبام�ا الكثيرة لم
%5
يت�م تطبي�ق منه�ا س�وى نس�بة من
إل�ى  ، %10وه�و م�ا يش�ير إلى
وجود فجوة بين التصور والوعود
و ا لتنفي�ذ

عل�ى
م�ع
أرض الواق�ع ،خاصة
معان�اة اقتصادات بلدان الربيع العربي من االنكماش
االقتص�ادي ،ومحاولتها النمو وس�ط ش�عور متنام
بعدم جني أية فائدة مرجوة من الثورات التي اندلعت
به�دف تحقيق النم�و االقتص�ادي ،ومن ث�م العدالة
االجتماعية.
فف�ي مص�ر ،انخفض مع�دل النم�و م�ن  % 7.2عام
ً
قلي�ال عل�ى  % 1في عام
 2009ليص�ل إل�ى م�ا يزي�د
 ،2011ف�ي حين تقلص�ت االحتياطي�ات الدولية من
 36ملي�ار دوالر أمريكي إلى  16مليار دوالر أمريكي.
وفي تونس ،عانى االقتصاد الذي يعتمد بش�كل كبير
على االس�تثمار األجنبي والس�ياحة بصورة مماثلة،
فانكم�ش نموه إل�ى  % 1.8في ع�ام  ،2011في حين
ً
ارتفاعا ش�دي ًدا ،ليصل إلى % 19
ارتفع معدل البطالة
بعد أن كانت نسبته .% 14
أم�ا عل�ى صعيد ليبي�ا ،فالوض�ع االقتصادي يتس�م
باالستثنائية ،فليبيا دولة غنية بالنفط مع وجود عدد
قليل من الس�كان نس�بياً .وقد ُترجم هذا الوضع في
النهوض بصناعته�ا الهيدروكربونية لتصل إيراداتها
إل�ى  54.9ملي�ار دوال أمريكي في ع�ام  .2012ومن
ث�م ،فإن ما تحتاج إليه ليبيا ليس مس�اعدات أجنبية،
ً
خصوص�ا وأن البلد قد
ب�ل خبرة فنية واس�تثمارات،
ش�هد عقو ًدا ُدمِّ �رت خالله�ا البنية التحتي�ة ،وكذلك
تحت�اج إلى التركي�ز على تنوي�ع اقتصادها ،بحيث ال
يقتصر على قطاع النفط والغاز الذي ال يوفر إال عددا
مح�دودا من الوظائف .ويس�اعدها ذل�ك في معالجة
معدل البطالة الذي يزيد على  30بالمائة بين خريجي
الجامعات،عل�ى العك�س م�ن حالتي تون�س ومصر
اللتي�ن تمل�كان مؤسس�ات حكومية تعم�ل ،ولكنها
تعان�ي م�ن تضخم العج�ز والعج�ز النق�دي .وترى
تونس أن أفضل ُ
الس�بل لمس�اعدتها تتمث�ل في عقد
اتفاق�ات تجارية مفضلة ،فاالقتصاد التونس�ي يملك
بالفع�ل أساس�يات قوية لالقتص�اد الكل�ى .أما على
صعيد الحالة المصري�ة ،فوجهة النظر الغالبة أنه إذا
ما استمر الغرب في دعمه لمنظمات المجتمع المدني
والتح�والت الديمقراطية ،فلن تتوقف معاناة الدولة.
وبدالً من ذلك ،ال بد من توجيه مس�اعدات الغرب نحو
تطوي�ر قطاع�ات معينة ،مث�ل النق�ل والمواصالت،
والبنية التحتية التي س�تجذب االستثمار ،وتؤدي إلى
نمو القطاعات األخرى مثل التصنيع.
وباإلضاف�ة إل�ى ذل�ك ،فإن�ه يج�ب عل�ى الوالي�ات
المتحدة واالتحاد األوروبي التحرك بخطوات سريعة
إللغاء الدين المصري ،والتعاون في استرداد األصول
المُ جم�دة .وما س�اعد عل�ى تعقد األوض�اع في دول
الربي�ع العربي تفاق�م البطالة ،وتناق�ص احتياطات
النق�د األجنب�ي ،والدي�ون المتزايدة  ،وه�و ما ترتب
علي�ه هشاش�ة ميزاني�ة "المكاس�ب الثوري�ة"؛ في
ظ�ل انصراف تركي�ز القوى السياس�ية ع�ن الحلول
االقتصادية ،لينصب اهتمامها على االرتقاء بأجنداتها
الحزبية.

�لق�سية �لثانية :م�ساركة �ملجتمع �ملدين
وبينم�ا يح�دث ن�وع م�ن التح�والت
في طبيع�ة التفاع�الت بي�ن الدولة
والمجتم�ع ،تلع�ب منظم�ات
المجتمع المدني دورا حاس�ما
ف�ي تعزي�ز النق�اش بش�أن
المتأصل�ة
القضاي�ا
ً
تنافس�ا
الت�ي تش�هد
ش�دي ًدا مث�ل التنمية
االقتصادي�ة ،ودور
المرأة ،ومكانة الدين
في دولة القانون.
وتس�تطيع منظمات
المجتم�ع المدني في
المواق�ف الت�ي تتعقد فيها
العمليات السياس�ية بس�بب االختالفات
األيديولوجي�ة أو القائم�ة على الهوية أن
تقدم وس�يلة للح�وار الوطني.هذا ،و ُيعد
مجال المجتمع المدني أحد مجاالت الشك
واالتهامات المتبادلة ما بين القوى الوطنية
تجاه الجه�ات الفاعلة الخارجية ،خاص�ة أن النظرة
السائدة لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية
يغلب عليها صف�ة (أنها ذات أجندات أجنبية) .وغال ًبا
ما تنتقد األحزاب اإلس�المية بوج�ه خاص منظمات
معين�ة مثيرة للنق�د  -واإلعالم باألخ�ص  -لتمثيلها

مصال�ح النخبة الحالية وتش�ويهها صورة جماعات
مثل جماعة اإلخوان المسلمين أو النهضة.
واتهم�ت الجماع�ات من كاف�ة األطياف السياس�ية
بعضه�ا بعضا إم�ا بتلقي تمويالت أجنبي�ة ،أو ادعت
أن الجه�ات المانحة قد انتقت بع�ض المتلقين الذين
تتف�ق أجنداتهم ومصالحهم معه�ا ،وهو ما نتج عنه
أن أصبحت المس�اعدات األجنبية لجماعات المجتمع
المدن�ي مج�االً يتس�م بالضبابي�ة والغم�وض .ففي
مص�ر ،قام�ت الحكومة بمضايق�ة المنظم�ات غير
الحكومي�ة – المحلي منها واألجنب�ي  -مما أدى إلى
توت�ر العالقات مع الش�ركاء الدوليين ف�ي أوائل عام
 ،2012باإلضاف�ة إل�ى إخف�اق األح�زاب السياس�ية
والليبرالية واإلس�المية المتعددة على حد س�واء في
اتخاذ موقف قوي ضد حملة المجلس األعلى للقوات
المسلحة علي المجتمع المدني.

،،

ولق�د أثرت النزع�ة القومية المتصاعدة في ش�عبية
رج�وع منظم�ات المجتمع المدن�ي الت�ي تتلقى ،أو
ُينظر إليها على أنها تتلقى أمواالً من الغرب ،وجعلته
ً
مكلفا سياس� ًيا .واآلن ،وبعد أن تزعمت جماعة
أمرًا
اإلخ�وان المس�لمين الحكوم�ة الجدي�دة على أرض
الواقع ،س�تكون هناك فرص جديدة للمجتمع الدولي
إلع�ادة النظ�ر ف�ي أس�اليب وآلي�ات دع�م المجتمع
المدن�ي( .ومن أج�ل فاعلية عمله�م ،تحتاج الجهات
الفاعل�ة الخاص�ة بالمجتم�ع المدني إل�ى مصداقية
عامة وشرعية).

�لق�سية �لثالثة� :الأمن �الإقليمي
دائما ً م�ا تداخلت مفاهيم الحكوم�ات الغربية لألمن
اإلقليم�ي بش�كل وثي�ق م�ع مخ�اوف وسياس�ات
الحكام العرب المستبدين .وس�عيا لضمان المصالح
االقتصادية ،وأمن إس�رائيل ،والتع�اون في مكافحة
اإلره�اب ،كانت الجه�ات الفاعلة الخارجية س�عيدة
بإبقاء الرجال األقوياء الموالين للغرب في المنطقة.
فمصر – التي تتلقى  1.3مليار دوالر سنو ًيا في شكل
معون�ة عس�كرية أمريكي�ة – لعب�ت دورًا حيو ًيا في
إرساء قواعد األمن في المنطقة .ومع هذا ،فإن ثورات
عام  2011قد حطمت مفاهيم "االس�تقرار" القديمة
وأثبت�ت أن "أي اس�تقرار يق�وم عل�ى تن�ازالت عن
حقوق الش�عب وكرامته ما هو إال استقرار وهمي".
ويميل المحللون إلى السؤال عن كيفية ترجمة صعود

التيارات اإلس�المية بالنس�بة للسياس�ات المناهضة
للواليات المتحدة أو المعادية إلس�رائيل  .ولكن األمر
يتج�اوز األيديولوجي�ة ،فالمزي�د م�ن الديمقراطية
يعني أن أي حكومة منتخبة – س�واء أكانت إسالمية
أم غيرها – س�وف تحتاج إلى االستجابة لوجهة نظر
الجمهور ،علمً ا بأن وجهة نظر الجمهور تنحاز بشدة
إلى معاداة إسرائيل ،ولم تعد إدارة السياسة الخارجية
بمن�أى عن جمهور الناخبين .وم�ن ثم ،يؤكد كل من
س�لمان وش�ادي أن ما هو موجود من أحزاب جديدة
على الساحة السياسية إنما تنتهج نهجا ً صعباً ،حيث
تحاول التأكيد من جديد للمجتمع الدولي ،من جانب،
على س�بيل المث�ال ،عل�ى تعهده�ا بالمحافظة على
معاهدة الس�الم مع إس�رائيل ،وتلعب عل�ى قاعدتها
من الناحية األخرى .ويؤكدان أنه لضمان أال تستحوذ
الق�وات المس�لحة ف�ي البل�دان الت�ي تش�هد تحوالً
على س�لطة مفرطة ،فإن�ه بإمكان البل�دان األخرى
المس�اعدة في تدريب المدني�ن المنتخبين بالبرلمان
لمراقبة األجهزة األمنية ،وأيضا للضغط على الحكام
العسكريين للتخلي عن السلطة السياسية.
وقد اقترحا في س�ياق دراستهما أن تضغط الواليات
المتح�دة بمعونته�ا لإلص�رار على خض�وع القوات
المس�لحة وجهاز المخاب�رات العام�ة وميزانيتيهما
للمراجعة البرلمانية .بالطبع ،يعود بنا إلى المش�اكل
الت�ي واجهه�ا صن�اع السياس�ات األمريكي�ون
واألوروبي�ون ،وه�ي كيفية اس�تخدام ه�ذا الضغط
بفاعلية مع الحكومات العربية للتعزيز الديمقراطية
دون اعتباره انتهاكا ل� "لسيادتها" الوطنية.
وف�ي نهاي�ة دراس�تهما ،يؤكد س�لمان وش�ادي أن
الفج�وة في التصورات بين الجانبي�ن قد ازدادت بدالً
من تضييقها من�ذ اندالع الثورات العربية ،والس�يما
في س�ياق القومي�ة المتصاعدة ،فإن ع�دم الثقة في
األطراف الفاعلة الخارجية من المرجح أن يس�تمر،
وه�و الش�يء الذي من ش�أنه أن يس�تمر ف�ي تعقيد
الجهود األمريكية واألوروبية للتعامل مع المتحدثين
الجدد في المنطقة.
ومن ثم ،يجب وضع بنود الش�روط من خالل الحوار
الذي يركز علي المصالح المش�تركة ل�كال الطرفين.
وبمجرد وضع "قواع�د اللعبة" ،يتعين على الواليات
المتح�دة وأوروب�ا ضم�ان أن تتس�ما بالش�فافية ،
وتتواص�ال بفاعلية مع الرأي الع�ام المحلي بطريقة
تجعل ه�ذه الش�راكات مصدر قوة سياس�ية ،وليس
العكس.
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املتحف البغدادي ..وثيقة تؤرخ مرحلة من حياة البلد

المستقبل العراقي  /متابعة

يف صباح اليوم او عند العصاري ومن اجل
التمت�ع برتاث بغداد وحياة أهلها االجتماعية
والحرف التي كان يشغلها الناس أيام زمان،
يمكنك اصطحاب عائلتك أو أوالدك  ،بل وحتى
إدارات املدارس يمك�ن أن تنظم جولة بهدف
تعري�ف الجيل الجديد بالحياة قبل خمس�ن
عاما وأكثر يف بغداد بعدما ّ
وثقت أمانة بغداد
ذلك بمتحف أس�مته املتح�ف البغدادي حيث
يوث�ق ف�رتة زمنية م�ن تاريخ بغ�داد وينقل
تفاصي�ل دقيقة ع�ن حي�اة البغدادين بكل
تفاصيله�ا ويلق�ي الضوء عىل ت�راث عظيم
وفولكلور رائع ونمط الحياة التقليدية لبغداد
القديمة ،ويستعيد بساطة الحياة وتماسكها
وثراءها االجتماعي من خالل مشاهد واقعية
تجس�د الش�كل والحرك�ة واألل�وان أبدعها
فنانون عراقيون صنعوا تماثيل الشخصيات
بلغ�ة ذات صلة باملوروث الش�عبي والرتاثي
لبغداد  ..حارضة الدنيا.
كان املتحف البغدادي يرتاده ما يقرب
م�ن  500زائ�ر يومي�ا ً وحس�ب املواس�م
والس�فرات املدرس�ية وكذل�ك الس�ياح
والوفود األجنبية والعربية التي تزور بغداد
لتطلع عن قرب عىل الرتاث البغدادي .
وكان املتحف ينظم مساء كل يوم جمعة
حفل�ة للمق�ام العراق�ي ويف ش�هر رمضان
الكريم يقدم املتحف سهرة رمضانية تتخللها
لعبة (املحيبس) وبأنغام املربعات البغدادية ،
إضاف�ة إىل املطعم البغدادي ال�ذي كان يقدم
الطبيخ البغدادي.
ومن خ�الل جولتن�ا يف املتح�ف وأروقته
وقاعاته رأينا بالتتابع أوال:
ّ
املهف�ة مروحة
أم املهافي�ف " املهف�ة ":
تصنع من س�عف النخيل حيث تنسج وتربط
بحامل وأش�هر من يق�وم بصناعة املهفة يف
حينها س�يدات منطقة الفناهرة القريبة من
الباب الرشقي وانتعش�ت صناعتها يف اآلونة
األخرية بسبب االنقطاعات املستمرة يف التيار
الكهربائي .
الحي�اج :الحياك�ة والنس�ج كان�ت تت�م
باس�تخدام "الجومة" وهي عبارة عن هيكل
خش�بي يش�كل للخي�وط التي يج�ري بينها
املكوك ومشط خشبي كبري يحركه الحايج من

ألهل الصناعات والحرف الش�عبية املصنوعة
من الجلد وكان بينها سوق الرساجن ومنها
كانت تصنع ال�رسوج وتباع ألصحاب الخيل
وكذلك الحقائب .
مجلد الكتب :حن ازده�ر عرص التدوين
يف بغداد يف صدر الدولة العباسية كان الوراق
واملجلد أش�هر الناس يف س�وق الوراقن ومن
ثم سوق الرساي.
صوم زكريا :يش�كل هذا الصوم مناسبة
ش�عبية ال تزال تحت�ل مكانا ب�ارزايف تاريخ
بغداد االجتماعي املعارص.
خي�اط الفرف�وري :م�ن الح�رف الت�ي
رس�خت يف بغداد م�ع األيام خياط�ة األواني
الزجاجية والفخاري�ات وقد تعاطاها بعض
الساعن وراء الرزق.

اجل
الحصول

عىل نسيج متشابك .
بائ�ع الفرارات :لعبة تش�به املروحة كان
الطفل البغ�دادي يصنعها من ال�ورق امللون
ويثبته�ا يف نهاي�ة قطع�ة نحيفة م�ن جريد
النخل.
الفخار أو الك�واز :تعتمد صناعة الفخار
أكث�ر م�ا تعتمد عىل ي�د اإلنس�ان وعىل عدد
من اآلالت البدائية البس�يطة كما تعتمد عىل
الطن.
الن�داف :وه�و العام�ل عىل إع�ادة ندافة
القط�ن أو الص�وف وعم�ل الوس�ائد وفرش
الرسير وخياطة اللحف.
الحفاف�ة :م�ن مس�تلزمات ال�زواج عند
البغداديات تجميل الع�روس وتزيينها لتبدو
اشد فتنة بوسائل بدائية وبمساحيق محلية

وتكاد هذه املهنة أن تنقرض.
الكه�وة البغدادية :املقه�ى يف بغداد ناد
ش�عبي يجتم�ع فيه رج�ال املحل�ة أو أرباب
املهن واملصالح التجارية من محالت عديدة.
الزورخان�ة :حلق�ة الزورخان�ة كان�ت
أش�به بالنوادي الرياضية الشعبية وانترشت
يف مح�الت كثرية م�ن الرصاف�ة والكاظمية
ويراف�ق التمارين الرياضية منش�د للمدائح
وإيقاع ورضب عىل النقارة والطبل.
الس�قاء :هو م�ن يق�وم بمهمة إس�الة
املاء حي�ث يجلب امل�اء بج�راب ليوزعه عىل
املشرتكن.
الجالغ�ي البغ�دادي :الفرقة املوس�يقية
التي ترافق املطرب أو قارئ املقام.
زف�ة الع�روس :الزواج وطقوس�ه يف زفة
الع�روس ،واملحتفلون بليلة الدخلة إذ يضعك
املتحف قريبا" من أجوائها.
املدلكج�ي :عرف�ت بغ�داد بحماماته�ا
يف كرخه�ا ورصافته�ا حت�ى بل�غ عددها يف
القرن التاس�ع املي�الدي  1000حمام ويقوم
"املدلكجي" بعملية املس�اح املعروفة وكانت
الحمامات الش�عبية تعتمد يف رواج خدماتها

عىل "مدلكجي".
أبو الربابة كالربابة آلة موس�يقية بدائية
عرفه�ا العراقي�ون قبل تأس�يس بغ�داد ثم
تب�وأت مركزه�ا املرم�وق يف الوس�ط الفني
البغدادي حيث ي�رد البدو ورباباتهم بغداد يف
مواسم امللح ليعزفوا عىل التهم املصنوعة من
الخشب والجلد.
أم الباق�الء :وهي س�يدة كان�ت تفرتش
نهاي�ات األزق�ة لتوفر لس�كان الح�ي وجبة
الفطور.
ج�راخ الخش�ب :تع�د جراخ�ة الخش�ب
م�ن الصناع�ات الت�ي تعتم�د ع�ىل م�ادة
الخش�ب إذ تت�م صناع�ة رؤوس األرسة
و“القنفات“وكذل�ك ”املصاري�ع“ وهي لعبة
لألطف�ال وكذل�ك ”الجاون ”وهي ما يش�به
”الهاون“ الخشبي.
ج�راخ الس�كاكن :كان البغدادي�ون
يش�اهدون صباح كل يوم ع�ددا من الرجال
ع�ىل ظهوره�م دوالي�ب لجراخة س�كاكن
املطبخ واملقاصيص.
ال�رساج :اش�تهرت بغداد ومعه�ا جميع
العواص�م العربي�ة القديمة بأس�واق خاصة

ويضم املتحف إضافة إىل الفولكلور قاعة
لهدايا زواره من ساعات ومشغوالت نحاسية
باإلضاف�ة إىل مصب�اح يع�ود للمل�ك فيصل
األول مخت�وم بختم�ه إضاف�ة إىل مقتني�ات
ش�خصية أخ�رى ملؤس�س الدول�ة العراقية
الحديث�ة ،ويع ّد الع�ام  1989نقطة تحول يف
تاري�خ ه�ذا املتحف  ،إذ ش�هد عملية تطوير
ك�رى اس�تحدث خالله�ا الس�وق البغدادي
واملطعم البغدادي وتمت تهيئة قاعة مناسبة
إلقامة الحفالت الغنائية واملوسيقية واملقام
العراق�ي ،كما ص�ار املتحف البغ�دادي يضم
مجموعة م�ن اللوحات الزيتي�ة التي أبدعت
برس�مها أنام�ل الفنان�ن العراقي�ن الرواد،
أمثال املرحوم حافظ الدروبي واملرحوم فرج
عبو وس�عد الطائ�ي وماه�ود احمد وصالح
جي�اد ونعم�ان ه�ادي ومحم�د مه�ر الدين
وطالب العالق وفريد اس�عد وميرس القاضيل
وإبراهيم الكمايل وش�اكر الش�اوي وجودت
حس�يب ووليد ش�يت وكنعان هادي وعقيل
االلويس وعالء الشبيل ومحيي خليفة.
وتمث�ل جمي�ع ه�ذه اللوح�ات أصحاب
امله�ن والحرف املوجودة تماثيلهم يف املتحف،
وجسدت بعض العادات والتقاليد والطقوس
التي يمارسها البغداديون يف حياتهم اليومية
حتى بلغت  76لوحة وأصبحت هذه اللوحات
بمجموعه�ا تش�كل معرضا تش�كيليا ً دائما ً
يحفظ أعمال وإبداعات الرسامن الرواد.

من صباحات بغداد

بغداد والمسطح األخضر..
الحدائق مثاال
مؤيد عبد الزهرة
مؤخ�را ش�ارع األم�ريات أو ش�ارع الس�فارات كم�ا
يس�ميه البع�ض يف منطقة املنصور ،اصبح س�الكا وآمنا
مل�رور املركب�ات والس�ابلة بع�د إكم�ال أعم�ال تطوي�ره
وتأهيله وإظه�اره بحلة جديدة من خ�الل تضافر جهود
( )5تش�كيالت عائ�دة ألمانة بغ�داد هي دائ�رة املتنزهات
والتش�جري وبلدي�ة املنص�ور ،ودائ�رة املش�اريع ،ودائ�رة
الوحدات اإلنتاجية ،وقس�م الكهرب�اء والتزيينات وأعمال
التأهيل والتطوير للشارع تضمنت رفع الكتل الكونكريتية
واألس�الك الش�ائكة وإزالة األنقاض والنفاي�ات ،وزراعة
الجزرة الوسطية بالثيل ،وعدد كبري من األشجار والنباتات
والزهور ،وتخطيط الش�ارع ،وتأثيثه بالعالمات اإلرشادية
املروري�ة ،ورصف األرصف�ة باملقرنصات امللونة ،وإنش�اء
منظوم�ة إنارة حديثة وع�دد من نافورات امل�اء إىل جانب
نص�ب ش�بكة حديث�ة لل�ري .وش�ارع األمريات كم�ا قال
صالح املطل�ك نائب رئيس الوزراء لش�ؤون الخدمات عند
افتتاح�ه "أصبح مس�طحا اخرض جميال ي�رس الناظرين
بع�د أن كان يعج باألنقاض واألترب�ة والكتل الكونكريتية
واألس�الك الش�ائكة من خالل العمل الدؤوب واالستثنائي
وتحدي زم�ر الرش واإلرهاب" ،وما قي�ل ويقال عن الجهد
الخدمي الذي تبذله الجهات املعنية يف الشوارع والساحات
والجس�ور والعديد من أحياء املناطق من اجل بغداد أجمل
واح�ىل ،يقال ايضا عن ذلك العم�ل الرائع وامللموس ألغلب
بلديات بغداد ودوائرها املعنية بالحدائق إلش�اعة الخرضة
وتخصي�ص مس�احات اكر من الحدائ�ق يف اغلب املناطق
وزراعته�ا بالثي�ل واألزه�ار وتوزيع الش�تالت لألش�جار
الظلي�ة وغريها ،وخلق بيئة ومناخ أكثر صحيا لألهايل عر
توف�ري أماكن للجلوس ،ومم�رات مرصوفة ،ونصب العاب
لألطفال ،عىل ش�كل مراجيح وحلزون ومدرجات وبألوان
زاهي�ة ومفرح�ة ،وتش�د األطفال للع�ب وامل�رح وقضاء
أوقات جميلة بصحبة أهاليهم ،والشك ان تكاثر املساحات
الخرض عر أقامة الحدائق اليش�كل متنفسا للعوائل فقط
يف قض�اء اوقات ممتعة ،وإنما سيس�هم يف خلق بيئة أكثر
جم�اال يف مواجهة التل�وث بكل أش�كاله وأنواعه ،وهو ما
س�يعيد للزوراء القها مجددا .فبوركت كل الجهود العاملة
من اجل بغداد األبهى واألجمل.
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سيــاحـــــة صبــاحيـــة يف حــي زيــونـــة
المستقبل العراقي /خاص

تعد من أرقى مناطق العاصمة بغداد الباسمة ،في شوارعها وحدائقها ومقاهيها ومطاعمها وأضوائها ومحالها التجارية المتنوعة،
زيونة ّ
تشدك رغما عنك للتجوال أو التبضع بل وحتى الدخول إلى مقاهي االنترنيت المنتشرة هناك ،وزيونة هو االسم غير الرسمي لتلك المنطقة
حيث كان يطلق عليها عندما تم تأسيسها اسم (مدينة الضباط) ومن ثم تم تغييره إلى اسم (حي المثنى) وهو آخر اسم رسمي للمنطقة ،أما
اسم زيونة فقد شاع استعماله بين أواسط البغداديين .وقد ورد في كتاب أسماء المدن إن اسم (زيونة) ينحصر في رأيين؛ األول يقول إنه
اسم امرأة تعد من أوائل الساكنين لتلك المنطقة تدعى (زيونة) ،أما الرأي اآلخر فانه لجمالها وزينتها العمرانية سميت (زيونة) المشتق من
كلمة (زينة) وهو ما يشاع عند العراقيين تحببا في تصغير األسماء وتدليعها .
تقع زيونة يف جانب الرصافة
ملدين�ة بغ�داد حي�ث يحيطه�ا من
الش�مال قناة الجيش ومن الجنوب
طريق محمد القاسم الرسيع وتقع
بن ح�ي الغدير من الرشق ومجمع
ال�وزارات يف ش�ارع فلس�طن م�ن
الغ�رب .ومعظم س�كان زيونة من
ذوي الدخل فوق املتوس�ط وتسكن
في�ه نخب�ة م�ن العوائ�ل البغدادية
الراقي�ة املثقف�ة م�ن ذوي التعليم
الع�ايل ،وبينه�م نس�بة كب�رية من
ضب�اط الجي�ش العراق�ي القدماء
الذي�ن تخرج�وا يف زم�ن امللكي�ة،
أكثرهم ذوو رتب عالية يف الجيش.

معالم مشهورة

هذه ال�صفحة

ومن املعالم املش�هورة التي تقع
يف زيونة؛ ساحة ميسلون ،ومؤسسة
دار األزي�اء العراقي�ة ،وحواني�ت
الجيش والجمعي�ة التعاونية والتي
تحول�ت إىل محالت خاصة بعد ذلك.
ونادي الضباط الرتفيهي الذي كانت
تق�ام في�ه الحف�الت واملناس�بات
واألع�راس ألبن�اء بغ�داد ،ومس�بح
الف�ردوس املج�اور لس�وق الثالثاء
املرك�زي ال�ذي يس�تقطب ه�واة
السباحة من مختلف مناطق بغداد.
ومن أش�هر أس�واق زيونة وأقدمها
هو س�وق املدينة ومن أقدم املحالت
في�ه مطعم "أبو س�امي" أو فالفل
املدين�ة املع�روف ب�ن أبن�اء زيونة
القدماء.
يوج�د يف زيون�ة جوام�ع كثرية

منه�ا جام�ع الربيع�ي (الق�زازة)
وه�و أش�هرهم ,وجام�ع الجنابي
وجام�ع محمد رس�ول الله وجامع
طيبة وجامع املعتصم بالله وجامع
الفرق�ان وجام�ع وهي�ب الف�رج
وكذل�ك جام�ع اليق�ن القريب من
املستوصف العسكري سابقا ً .

شارع الربيعي ..مطاعم وشركات

وه�و من أش�هر ش�وارع بغداد
وتع�ود تس�ميته إىل الفري�ق الركن
نجيب باشا الربيعي ()1983-1904
حيث كان يس�كن فيه ،وهو شارع
تجاري يحت�وي عىل عدد من املحال
التجارية واملطاعم والرشكات.
ومن أشهر املطاعم فيه؛ مطعم
الس�ماء الزرق�اء "،"Blue Sky
ومطعم األوقات الس�عيدة "Happy
 ،"Timeومطع�م الخ�ردل وهو من
أوائل مطاع�م املأك�والت الرسيعة.

ومن املحال التجارية املشهورة فيه
"األمري مول" وهو مركز تس�ويقي
مك�ون من س�بع طواب�ق افتتح يف
الع�ام  ،2011وكذل�ك مح�ل "يارس
وعمر" املش�هور ببيع�ه للتحفيات
واألنتي�كات .إىل جان�ب مجموع�ة
كب�رية م�ن مح�الت األزي�اء وبي�ع
األلبس�ة واملرطب�ات وع�دد كب�ري
م�ن مح�الت بي�ع أجه�زة املوبايل
وملحقاته.وتوجد فيه مجموعة من
الرشكات أهمها رشكة آس�يا س�يل
لالتص�االت .إىل جانب مجموعة من
املراك�ز الرتفيهية ،مث�ل منتزه الغد
" "Tomorrowأو م�ا يعرف بحدائق
(بي�ت ط�رة) نس�بة إىل منش�ئيها
عائل�ة الح�اج عمر ط�رة املعروفة
يف زيون�ة والواق�ع دارهم يف ش�ارع
ن�ادي الضب�اط الرتفيه�ي ،كما تم
إعادة افتت�اح حدائق نادي الضباط
يف آب م�ن ع�ام  ،2009وحدائ�ق

صب�اح بغداد ،صفحة جديدة منكم ولكم نأم�ل عرها أن نفتح األبواب والنوافذ عىل
مصاريعه�ا لتك�ون جرسا ً قويا ً بيننا وب�ن القراء واملهتمن بش�ؤون عاصمتنا الحبيبة
بغداد يف تأش�ري االيجابي والس�لبي وتغطية فعالياته�ا املتنوعة االجتماعي�ة والخدمية
والجمالية وبما يعزز حضورها يف امليادين كافة ،ولهذا ندعو الغيورين عىل العراق عامة
وبغداد العاصمة خاصة إىل املساهمة يف إثراء واغناء الصفحة أسبوعيا ،وهي كما قلنا يف
البداية تبقى منكم ولكم مع خالص املحبة .
املحرر

األرض الس�عيدة "،"Happy Land
و"كازين�و الريحان�ة العائيل" الذي
يع�د م�ن أول املراك�ز الرتفيهي�ة يف
زيونة الذي أقفل بس�بب التهديدات
األمنية املتواصلة التي كان يتعرض
لها! وت�م إع�ادة افتتاحها يف 2010
بعد تحسن الوضع األمني ببغداد.

مدينة العاب

واىل جان�ب الحدائ�ق يت�م يف
املنطق�ة حالي�ا العم�ل ع�ىل انجاز
م�رشوع اس�تثماري ملدين�ة العاب
حي�ث ذك�رت مديري�ة العالق�ات
واإلع�الم يف امان�ة بغ�داد ان إحدى
الرشكات االس�تثمارية املتخصصة
تنف�ذ حالي�ا ً مرشوع مدين�ة ألعاب
القن�اة يف منطقة زيونة قرب طريق
قن�اة الجيش للمرور الرسيع بكلفة
س�بعة مالي�ن و( )350أل�ف دوالر
عن طريق االستثمار وبسقف زمني
مدته عام واحد وبنسبة انجاز بلغت
نحو (. )%57
وأضاف�ت ان امل�رشوع يتضمن
ع�ددا ً م�ن الفعالي�ات الرتفيهي�ة
الحديثة وحديقة للحيوان ومطاعم
وكافرتيات وقاعة خاصة ألس�ماك
الزين�ة ومبن�ى ل�إدارة اىل جان�ب
الحدائ�ق وموقف خاص للس�يارات
ومجموعة أخرى من الخدمات.
وبينت أن هذا املرشوع س�يكون
مكان�ا ً ترفيهي�ا وترويحي�ا ً للعوائل
البغدادية الساكنة يف منطقة زيونة
واملناط�ق املجاورة االخرى يف جانب
الرصاف�ة م�ن العاصمة بغ�داد إىل
جانب تخفي�ف الزخم الحاصل عىل
املتنزهات واملرافق الرتفيهية الكبرية
السيما أيام األعياد واملناسبات.
وأوضحت ان املرشوع يعد جزءا ً
من سلس�لة مش�اريع اس�تثمارية
ترفيهي�ة نجح�ت أمان�ة بغ�داد يف
توقي�ع عقودها مع ع�دد كبري من
ال�رشكات من خالل تفعي�ل قانون
االس�تثمار ودعم املستثمرين وخلق

رشاكة حقيقية مع القطاع الخاص
.يذك�ر أن أمانة بغ�داد قد أطلقت يف
وقت س�ابق ث�الث مجموع�ات من
املش�اريع االس�تثمارية تتضم�ن
إقام�ة مجمع�ات س�كنية وموالت
تجارية ومناط�ق ترفيهية ومواقف
للسيارات وفنادق ومطاعم وغريها
م�ن املش�اريع الت�ي ته�م املواطن
البغدادي.

وسوق الثالثاء

عمارات زيونة

ويف زيون�ة أيضا مجمع س�كني
يش�مل مجموع�ة م�ن العم�ارات
الس�كنية الت�ي تم إنش�اؤها خالل
فرتة بداية الثمانينات تعرف باس�م
"عمارات زيونة" الذي كان يعد من
األحياء النموذجية يف بغداد .ويتكون
هذا املجمع من مجموعة كبرية من
العمارات الس�كنية التي تتكون من
ثالثة طوابق أو خمس�ة طوابق وقد
قامت ببنائها الدولة العراقية يف تلك
الفرتة بمس�اعدة رشكات هولندية
وفرنس�ية ،ويس�كن ه�ذا املجم�ع
خلي�ط س�كاني م�ن املس�يحين

واملسلمن ،ولو أن الوجود املسيحي
ق�د تناقص بش�كل كبري بع�د عام
 2003وهج�رة املس�يحين بس�بب
العن�ف الطائف�ي يف الع�راق ،وق�د

تراجع الوضع االجتماعي والخدمي
كثريا ً يف هذا املجمع بس�بب اإلهمال
الحكوم�ي والتغي�ري الديموغ�رايف
لرتكيب املنطقة السكاني.

ويحت�وي املجم�ع إىل جان�ب
مجموع�ة العمارات" ،س�وق الثالثاء
املرك�زي" ال�ذي كان يع�د واح�د من
أكر املجمعات التس�ويقية يف الرشق
األوس�ط عند تأسيسه يف الثمانينيات
(الذي تح�ول إىل ثكنة عس�كرية بعد
عام  2003وال زال مهجوراً) ،ومسبح
الف�ردوس العائيل ،وكان يف الس�ابق
يوجد فيه "الجمعية التعاونية" التي
تح�ول إىل محالت خاص�ة ،ويحتوي
ع�ىل ع�دد م�ن امل�دارس الحكومي�ة
والخاصة ويق�ع بالقرب منه "معهد
إع�داد املعلمات".امل�دارس  :تحت�وي
زيونة عىل مجموع كبريه من املدارس
االبتدائي�ة واملتوس�طة واإلعدادي�ة
ومنه�ا مدرس�ة الجه�اد االبتدائي�ة
ومدرس�ة ص�الح الدي�ن الصب�اغ
االبتدائية ومتوسطة املجد ومتوسطة
الرائد وإعدادية طارق بن زياد للبنن
وإعدادية الخنس�اء للبنات وإعدادية
بدر الك�رى للبنات وغره�ا ,وتبقى
زيونة من احيل املناطق يف بغداد.

لبغداد عاصمة الثقافة العربية فانوس عالء الدين ونصب أخرى
المستقبل العراقي  /خاص
النصب وسط الس�احات العامة والحدائق
ويف ش�وارع العاصم�ة تمن�ح املرء إحساس�ا
بالجمال وتش�ده إىل التاري�خ والرتاث ملا تمثل
وتجس�د وتعر ،ومع كل صباح من صباحات
الب�الد املرشقة تصاف�ح وجوهنا تل�ك النصب
لتزي�د األج�واء بهجة والقا ،وتث�ري يف النفوس
االرتياح وم�ن هذه النصب يف س�احات بغداد
يش�دك بق�وة نص�ب الفان�وس الس�حري يف
س�احة الفتح املقابلة للم�رسح الوطني وهو
واح�د م�ن أربعة نص�ب أخرى نفذه�ا ألمانة
بغ�داد للفن�ان الراح�ل محمد غن�ي حكمت.
وهذه اإلعمال والنص�ب الفنية هي جزء مهم
من خطوات االرتقاء باملستوى الفني والثقايف
والجم�ايل للعاصم�ة بغ�داد فضال عن
املش�اريع الخدمية األخرى.وهذا العمل
الذي يجسد املصباح السحري املعروف
يف قص�ص أل�ف ليل�ة وليل�ة البغدادية
أبدعته أنامل الفنان (حكمت) بطريقة
فائقة الروع�ة والجمال وه�و بارتفاع
( )8أمت�ار ويكون مع القاعدة بارتفاع
( )10أمتار .هذا النصب ش�كل إضافة
نوعية ملا تزخر ب�ه العاصمة بغداد من
ع�رشات األعمال والنص�ب الفنية التي

نفذها عمالقة الفن النحتي والتش�كييل وهي
تحمل دالالت عن عمق حضارة وتاريخ وتراث
بالد مابن النهرين.
وكانت دائرة بلدية الكرادة قد قامت بتأهيل
ساحة الفتح التي تحتضن هذا النصب بشكل
كامل من خالل زراعة وتش�جري مقاطع منها
وعمل مماش للس�ابلة ونص�ب منظومة إنارة
حديثة وغريها من اإلعمال التجميلية التي من
ش�انها إظهار هذه الس�احة باملظه�ر الالئق
الذي يتناسب ومكانة العاصمة بغداد .
إن النص�ب األخ�رى للفن�ان محم�د غني
حكمت التي ستفتتح تباعا ً هي (أشعار بغداد)
الذي يمثل ش�كالً كرويا ً م�ن الحروف العربية
يتضمن بيتا ً شعريا ً معروفا ً عن بغداد للشاعر
الراح�ل (مصطف�ى جم�ال الدي�ن) ونص�ب

(بغداد) وهو يمثل فتاة جميلة شامخة تجلس
عىل كريس بالزي العربي ونصب (انقاذ العراق)
وهو عبارة عن تكوين يمثل الختم الس�ومري
االس�طواني املائل يستند عىل س�واعد عراقية
.وكان�ت أمانة بغداد قد أعلنت عن اختيار ()4
نصب جديدة سيتم نصبها يف مناطق مختلفة
من العاصمة بغداد بالتنسيق مع وزارة الثقافة
ولجن�ة (إزالة مخلفات نظ�ام البعث) التي تم
تشكيلها يف األمانة العامة ملجلس الوزراء التي
تعن�ى بإزالة نصب ورموز نظ�ام البعث البائد
وإقرار تنفيذ نصب جديدة بعد إعداد الدراس�ة
الالزمة لها  ،ضمن اس�تعدادات بغداد عاصمة
الثقافة العربية (. )2013
وان النص�ب األربع�ة الت�ي أقرته�ا اللجنة
هي (نصب ش�اعر العرب األكر محمد مهدي
ألجواه�ري) وت�م اق�رتاح موقع أبي
ن�ؤاس إلقامة النصب ونصب العالمة
الدكت�ور (احمد الوائ�يل) وتم اقرتاح
املوق�ع املقاب�ل ملبن�ى أمان�ة بغ�داد
قرب س�احة الخالني إلقامته ونصب
للش�اعر (محم�د رض�ا الش�بيبي)
وتم اقرتاح موق�ع قريب من جامعة
بغداد إلقامة النصب ،والنصب الرابع
(نص�ب العراق) تم وأق�رتح نصبه يف
ساحة الفردوس إلقامته.
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عبد الوهاب امللوح

د .علي حرب:

املثقف تراجع ..واالعالم سيـــطر علــى مفاصل املجتمع

حاورته  :هناء نحلة

يؤك�د املفكر اللبناني املعروف د.عيل حرب
عىل تراجع دور املثق�ف العربي يف ظل الواقع،
مؤك�دا ً ب�أن م�ا يح�دث اآلن يصن�ع «نهاي�ة
املثق�ف» ويرفع من دور اإلعالمي ،إذا إن الرأي
الع�ام اليوم ل�م يعد يكفيه الكت�اب فال بد من
استخدام الشاشة أيضاً...
* كيف تقرأ الواقع العربي اليوم؟
ّ
تخطان�ا الواق�ع العرب�ي ،وأصبح
 لق�دّ
مفتوح�ا ً عىل احتم�االت عدة ،واجت�اح عاملنا
املتغريات.
* كي�ف تق�وِّم دور املثق�ف العربي يف ّ
ظل
هذه املتغريات؟
 لق�د تراجع دور املثق�ف ،صاحب الدورالنخبوي ،حيث س�يطر اإلع�الم وآلياته عىل
مفاصل املجتمع.
* ما مهمة الفيلسوف؟
 مهم�ة الفيلس�وف مواجهة املش�اكل،وتحليل القضايا وإخضاعها للدرس والتحليل؛
وذلك لخلق وقائ�ع معرفية جديدة ،فالحقيقة
ليست فقط معطى مسبقا ً جاهزا ً يقوم بذاته
علين�ا معرفته ،بل الحقيقة ه�ي ما نقدر عىل
خلقه ،ويف املجال الفلس�في الحقيقة تتجىل يف
القدرة ع�ىل خلق أدوات للفه�م .وهذا املفهوم
يكتسب أهمية خاصة يف العالم العربي.
* وهل املش�تغلون يف الفلس�فة يتعاملون
مع مهمتهم بشكل صحيح؟
 كال ..املش�تغلون بالفلس�فة يتعامل�ونمع مهمتهم بطريقة آيديولوجية؛ إذ يطرحون
مش�اريع تق�وم ع�ىل نف�ي العال�م والواق�ع،
والنتيجة تكون فشل املشاريع الفكرية.
ّ
ولكنهم يقولون إن الفشل يف التطبيق؟
*
 هذه أكرب خديعة يمارس�ها اإلسالميونوالحداثي�ون وه�م يظن�ون أن هن�اك نموذج
نظري�ة مث�ىل تجعل العال�م أفض�ل؛ ومن هنا
ج�اءت صياغتي ح�ول العالم والفكر وأش�ري
فق�ط إىل العقل التداويل ال�ذي هو أطروحتي يف
كتابي املأزق.
األبجدية الرقمية
* ما تأثري التحوّل من األبجدية إىل الرقميّة

متابعات

عىل الوجود اإلنساني؟
 أح�دث التح�وّل الكب�ري أث�را ً يف مختلفوج�وه النش�اط البرشي ،ب�ل إنه ت�رك تأثريا ً
يف مختل�ف عناوي�ن الوجود اإلنس�اني وفجر
عالقتن�ا بالزم�ان وامل�كان لي�س فق�ط ع�ىل
الصعي�د االقتص�ادي ،ب�ل أيضا ً ع�ىل الصعيد
املعريف والرمزي والخلقي بالذات.
* وع�ىل املثق�ف تحدي�داً؟ وإىل م�ا يؤدي
بنظرك؟
 التح�وّل هذا ،طرح تس�اؤالت حول دورالنخب املثقفة ،وما يحدث اآلن يف تصوري يضع
إىل
نهاية املثقف بقدر ما يؤدي

والدة فئ�ة
جدي�دة يف املجتم�ع البرشي وه�م اإلعالميون
العاملون والذين ينخرطون يف مجتمع املشهد؛
إذ إن ال�رأي الع�ام اليوم لم يعد يش�كله فقط
الكتاب وأوصي�اء الحقيقة .ه�ذا الدور انتهى
اآلن وال بد من استخدام الشاشة أيضاً.
* ه�ل هذا يعني ّ
أننا نعيش يف زمن فس�اد
ثقايف نخبوي؟

 ليست املس�ألة مسألة فساد نخبة كمايظن كث�ري من املثقفني الذي�ن يقفزون فوق
املتغ�ريات ليتهموا غريهم بأنه�م خرجوا عن
الحظ�رية .نح�ن يف زم�ن إلكرتون�ي ال يمهل
كثرياً ،بل هو يهمل إذا لم نحسن التعاطي مع
أدواته.
* والعوملة التي أصبحت واقعاً!...
 م�ن يق�ف ض�د العومل�ة أو الس�وق أوالشبكة يقف ضد وقائع ال عودة عنها ،ولكن
علين�ا أن نخضعه�ا للتحلي�ل وال�درس لكي
نشارك يف صناعة الحدث.
احتكار املعرفة
* النخب�ة م�ن املثقف�ني يعتق�دون ّ
أن
بإمكانهم احتكار املعرفة ،فما رأيك؟
 أن�ا ال أقول ّإنني أنتمي إىل نخبة ،فنحن
أقل الناس تأثريا ً يف املجتمع ومع ذلك نس�مي
أنفس�نا نخبا ً والوصف غري دقيق وهو أش�به
بخداع الذات ،ولنتصور أنفسنا أصحاب مهنة
وصناع�ة مثلنا مثل اآلخري�ن فال أحد يحتكر
املعرفة.
*هل األكثرية توافقك اعتقادك؟
 ال ت�زال العقلية النخبوية هي الس�ائدةعند األكثرية .قلّة تحاول إعادة رس�م الصورة
ولذل�ك فع�دم االع�رتاف بالواق�ع نتيج�ة قلة
الجدوى وحصاد مزيد من الهامشية.
*هل لدينا فالس�فة عرب باملعنى الدقيق
للكلمة؟
 الي�وم هم كثريون ،فم�ن نتائج عرصالعوملة التع�دد والتباين من اإلنتاج الثقايف يف
الشعر ،والرواية والفن عموماً.
* كيف ترى حضور الفلسفة يف العقود
األخرية؟
 الفلس�فة يف العق�ود األخ�رية مارس�تحض�ورا ً وازده�ارا ً يف العال�م العرب�ي .فهناك
إنتاج فلسفي مارس حضوره ،وهناك فالسفة
القى إنتاجهم حض�ورا ً ورواجا ً أكثر بكثري من
املؤلف�ات الش�عرية ،الفكر الفلس�في العربي
كمّا ً ونوعا ً حقق نقلة.
* م�ا الظروف التي حالت دون مش�اركة
أي فيلس�وف عربي يف املؤتمر العاملي للفلسفة

يف اسطنبول؟
 ال أدري م�ا الظ�روف الت�ي ل�م تس�محبدعوة فالس�فة عرب ،لكن ذل�ك ال يعني عدم
وجود فالس�فة يف العالم العربي ،هناك أسماء
بارزة معروفة كان يمكن دعوتها .وأنا ال أدعي
أننا كعرب انتجنا نظري�ات أو مفاهيم جديدة
قياسا ً ملا هو منتج يف العالم.
* م�ا العوائ�ق الت�ي تح�ول دون ه�ذا
اإلنتاج؟
 حاول�ت تحلي�ل هذه العوائ�ق يف كتابي«املرشوع الحضاري للعرب» مثالً غلبة الطابع
النضايل عىل مش�اغل الفيلسوف الذي يترصف
ً
مناض�ال ب�دالً م�ن فيلس�وف منتج
بوصف�ه
للمعنى.
* البع�ض طرح فكرة تحميل االس�تعمار
مس�ؤولية التخل�ف يف العال�م العرب�ي .ه�ل
توافق؟
 أن�ا أخال�ف هذا؛ فل�و أراد الواحد ّمنا أن
يتج�رّد من أثر الرضب لخ�رج عارياً .ال بد من
ممارس�ة أصولية بطريق�ة عاملية فقد اتخمنا
النضاالت الفاش�لة ،بذلك أخدم اللغة والثقافة
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يف قاعة التكريل الثقافية

االحتفاء بكادر مرسحية أنا والعذاب وهواك !

فار�س ال�شمري
ت�شوير :ح�شني علي

ضم�ن منهاجها الثق�ايف صبيحة كل خمي�س احتفت جمعي�ة الثقافة للجميع
بكادر مرسحي�ة (انا والعذاب وهواك) تأليف وإخ�راج الدكتورة عواطف نعيم وأداء
الفنان عزيز خيون ومحمد هاش�م وبحضور حش�د من املثقف�ني والفنانني ونقيب
الفنانني األس�تاذ صباح املندالوي وادار الجلس�ة األديب الناقد عباس لطيف واش�ار
يف بداي�ة حديثه لدور املرسح العراقي يف الثقافة العراقية وما قدمه الرواد من أعمال
تص�دت لتيارات الخراب الذي يحدث قبل وبعد التغي�ري ...فاملرسح هو اقرب الفنون
للناس كونه اتصايل تحرييض...
وأش�اد لطيف بمعظم أعمال الفنانة عواطف والفنان عزيز وإرصارهما الجميل
بمواصل�ة العطاء تح�ت كل الظروف ومنها (لو) (ياطي�ور) (بيت األحزان) وغريها
الكثري...
وبشأن العمل األخري  ..قال لطيف "خالصة العرض انه يضعنا بفخ العنوان وهو
رثاء الس�خرية الحزينة لش�خصيتان متناقضتان (الصعل�وك) و (املتأنق) ...رصاع
وحوار يوصلنا اىل انه عندما تس�قط السياس�ة يصري ظالم وعندما تس�قط الثقافة
يسقط الوطن!!..
ش�كري وتقديري للجمعي�ة وللحارضين لالحتفاء بنا ...فه�ذا احتفاء باملرسح
العراقي والحياة ...فاملرسح مدرس�ة مس�ائية تعني ان تثقف وتعلم وتمتع .واعتقد
هذا واجب كل مثقف بأي مكان...
وأضاف�ت قبل عميل األخ�ري ...قدمت (جن�ون الحمائم) ويقف ح�ول اغتصاب
السجينات يف ابو غريب واليوم تعاد الكرة!!..
يف (ان�ا والع�ذاب وه�واك) ارى الع�راق ملك�ي وورث�ي ألبنائ�ي وبنات�ي ..وهو
دوما يتع�رض ملؤامرات ..فالع�رض رصختنا كمثقفني وان السياس�يني اليمكن ان
يهمشوننا!!..
انا فتحت عيني عىل ثورة تموز  1958واذكر بصغري ركيض وراء سيارة الزعيم
قاس�م ...وشاهدني وأوقف سيارته وأعطاني نقود قليلة ...يف حني ال يمكننا اآلن ان
نصل ملقابلة اي سيايس..؟

يف عرضنا األخري لم يحرض مس�ؤول ما من الوزارة لريى ماطرحناه من خطاب
ب�( )5ايام ...وكان جمهورنا يحرتم عملنا وحرض الحزب الش�يوعي لعروضنا وبعد
اتمنى ان تتحول القراءة النقدية اىل صفحات صحفنا العراقية...
الفن�ان عزيز خيون قال" :له�ذا العراق الذي دوخنا بحبه ...بعش�قه إليه نضع
كل خط�وة ...ومحاولة وابتكار ...فاملرسح هو لحظة ال تس�تطيع اإلمس�اك بها...
هي كالزئبق.
وأض�اف ..فأن�ا يف طفولتي وعالقتي بامل�رسح انني فالح من الش�طرة وتنقلت
ملحط�ات النجف ...وعبد الكريم قاس�م ثورته ..ونغني للثورة بعش�ق حد اإليمان...
االستش�هاد خارج�ه انا ميت ...هكذا عش�قنا للم�رسح واعمدت�ه ..عوني كروحي
إبراهيم جالل جعفر الس�عدي جاس�م العبودي ...وبغداد بيتي وال اس�تطيع الفصل
ب�ني العراق وامل�رسح (انا العذاب وهواك) ه�ي لوكو ..فاملرسح فضيحة فأمس�كنا
باملرسح حني ضاع الوطن يف لحظات!!..
وجدناه منصة تس�تطيع ان تس�مع الكون الن حدوده العال�م لهذا عندما تجن
وترصخ عن املرسح ألننا نعني املرسح الوطن والجامع املسائي...
وبش�أن ح�ال املرسح بعد  10س�نوات من التغي�ري ...لدينا مرسح�ا ً غري صالح
للعرض (الوطني) وقبل فرتة زرنا محافظ بغداد للتداول باعمار مرسح الرش�يد من
اجل فعاليات (بغداد عاصمة الثقافة العربية) اقول بغداد هي دوما ً عاصمة للثقافة
وعملن�ا األخري هو امتداد لحلم مرسح يحرتم ذاته واملتلقي ..نحرتم كل الناس بدون
اي تمييز...
لدينا فضاءات منها نشاطات منظمات املجتمع املدني واراها هي األمل وبغدادنا
اليوم ليس�ت كم�ا عهدناها ...كان�ت بيتنا بحدائقها وناس�ها ونس�وتها واطفالها
وجامعاتها وشارعها الرش�يد الذي حولوه للعدد واملكائن ...فذاكرة الشعراء ليست
مزبلة ...لذا نطالب الحكومة احياء كل زوايا بغداد والقها للحارض واملستقبل...
وتحدث نقي�ب الفنانني صباح املندالوي مرحبا ومش�يدا بجهود كادر املرسحية
وم�ا طرحوه من افكار اس�ئلة ت�دور يف تفاصيل ال�رصاع بني قيم الجم�ال والقبح
والقديم والجديد والنور والظالم والفرح والكآبة ...والعمل يس�تحق ان يكون ابداعا ً
عراقيا وعامليا وهذا يليق بشعبنا الذي يستحق الكثري من جهودنا وعطاؤنا...
وعرب رئي�س جمعية الثقافة للجميع الدكتور عبد جاس�م عن إعجابه بالعرض
املرسحي وعلق بقوله "كيف نسخن هذا الوضع البارد
والهادئ ج�داً ...كيف نجعله حيوي�ا فلمرسح قضية
أساس�ية لعراقنا ...وهل نحن هنا نس�تطيع الذهاب
لطالب املدارس بمثل هذه العروض لفائدة الثقاف�ة؟
ويف الجمعي�ة وضعنا املايل صف�ر لكن الحلم كبري
واإلمكانات س�تأتي يوما ما لخدم�ة الناس وعلينا ان
نش�تغل معا لنكتش�ف فئات تحمل طاقات هائلة من
بني الشباب ...تصوروا قبل ايام نظمنا ورشة للشباب
واقرتحوا ان نش�كل لجن�ة ملتابعة العن�ف يف املدارس
والتثقي�ف ض�د العنف وه�ذا جميل اي نح�ن بحاجة
ملب�ادرات وعم�ل مش�رتك وش�كرا ملن يش�جعنا عىل
مواصلة العمل يف خدمة الثقافة يف املرسح والس�ينما
والتشكيل واألدب ...الخ
بعده�ا ش�ارك ع�دد م�ن الحض�ور بمداخ�الت
ومناقش�ات ع�ن الع�رض املرسح�ي ...حيث ش�اهد
جمهور القاعة مقاطع من العرض عىل الشاشة...
ويف خت�ام الحف�ل وزع نقيب الفنان�ني والدكتور
عبد جاسم شهادات تقديرية لضيوف الحفل مع باقة
ورد باملناسبة...

العربية.
* والنض�ال يف س�بيل القضي�ة
الفلسطينية؟
 هذه قضية نتذرع بها دوما ً فالش�كوىالعربي�ة غري املنتجة اليوم دفاعها عن القضية
الفلس�طينية عبء عىل القضية ،نحن نس�هم
يف تش�ويه صورتنا والتي ال يسهم يف تشويهها
فق�ط بع�ض األص�وات املتطرف�ة يف الغ�رب،
وهذا التش�ويه منه عدم إنتاج ما يستفيد منه
اآلخرون.
* م�ا مكوِّن�ات د .عيل حرب ،وس�ليل من
هو؟
 لق�د أس�همت آي�ات الق�رآن البينات يفتش�كيل ذاكرت�ي اللغوية ويف تش�كيل عالقتي
باملعن�ى بالذات وحت�ى لو خرج�ت عليه فأنا
أثر من آث�اره ،بينما هناك إس�الميون يدعون
حمايته�م الن�ص والوكال�ة علي�ه لكنه�م لم
يتأث�روا به وه�ذه هي املفارق�ة وعالقتهم به
هش�ة ضعيفة .أنا سليل القرآن كما أني سليل
جمهورية أفالطون وابن عربي وأيضا ً ميش�يل
فوكو.

أكره الورود
يا حبذا زهرة برية تنبت من ترابي وتشمّني منها رائحتك
سيأتي ساعي الربيد بسؤالك ّ
عني
لن يجد مكانا يرتك فيه رسائلك
سيبحث عن اسمي يف
مقربة األحياء واألموات
يفتح الرسالة ويقرأ تأبينك يل
لم يعد يزعجني أن أغادر نهارا يتهيّأ يل كاذبا بربطة عنق ملوّنة
لن يزعجني ايضا أن يُسجّ وني عىل بالط بارد ليغسلوني
يف اتجاه تراب ال خونة فيه
لست حزينا تماما
ال رغبة يل يف املوت اآلن
لكن إن ّ
مت قبل اآلن
فلن يبكيني أحد
وال حتى كلب الجريان األعمى
ولن يميش يف جنازتي أحد
ّ
الرث
وال حتى الهواء
ّ
ستطل من الرشفة سوف تكتفي
وتلك التي
بمنديلها إشارة للبالد
ستكون حزينة أو ّ
أقل
كنزتها الصوفية البيضاء
تؤجّ ل قيلولة املعنى
نظرتها أبعد من الحلم قليال
ترسح بماعز الرغائب عند أعشاب املنخفضات
ال رغبة ىل اآلن يف املوت
غري ّ
أن الوقت قليل
والبالد أشبه بسواد ال يكتمل من بياض
ناوليني لحية الله
كي أخلعه عن عرشه
ّ
الجنة قبل موتي
وأرى
وأرى السماء زهرة لوتس عائمة
يف موسيقى املعنى
هات يدك ألرى ما ّ
تبقى من دمنا
وأرى ما تتعلّمه االيدولوجيا من دانتيال
ّ
تطل منها عىل الرغائب
ال شبابيك
غدا سأموت ألشكو البالد للشهداء

�شرود
جاي دي ماوبا�شانت
ترجمة :حيدر ح�شني علي
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كان يوماً خريفياً جميالً ذاك الذي قررت فيه قبول
دع�وة اصدقائ�ي للذه�اب اىل مقاطعة بي�كادي بهدف
الصي�د .البقاء يف بيكادي يعني البقاء قريباً من أصدقاء
مولع�ني بتدبري املكائد وهي الصف�ة املالزمة الصدقائي
كافة.
وحي�ث اني لم اعد مي�االً للتعرف عىل اصدقاء جدد
فال بد من الذهاب وتلبية دعوتهم هذه.
اس�تقبال األمراء كان بانتظاري حينما وصلت اىل
ذل�ك القرص الفخ�م ما اثار ريبت�ي يف صدري,
بتملقهم هذا خامرني الش�ك بنواياهم الرامية
إىل جعيل صيدا ً س�هالً ملكائده�م ليحصلوا عىل
مزيد من السعادة عىل حسابي .خاطبت نفيس
بالق�ول " .:انتبه ايه�ا العج�وز ,انهم يعدون
العدة لتدبري مقلب لك".
خ�الل العش�اء اصب�ح امل�رح مفرط�اً
وعظيماً البعد الحدود .أيقنت اآلن بوجود أناس
يأخ�ذون ضع�ف نصيبهم من الله�و بطريقة
سلس�ة التس�بب االحراج وبقليل م�ن املرح".
يقيناً س�اكون انا ضحية لهذا املزاح ,يجب ان
ً
متأم�ال الوضع.
انتب�ه له�ذا" .خاطبت نفيس
اس�تمرت ضحكات الجميع بشكل مبالغ فيه.
ام�ا انا فال زلت اش�م رائحة مقلب يدبر يل كما
يشم الكلب النبيه رائحة املكيدة.
ما كان ذلك املقلب املوعود؟ كنت متيقضاً,
لم اترك مجاالً لكلمة او معنى او اوايماءة تفر
من تحت مجهر مالحظاتي ,حتى الخدم بدأت
انظر بارتياب لوجوههم .الكل ش�بهني بكتلة
متحرك�ة من الش�ك .دقت س�اعة الذهاب اىل
الفراش وق�دم جميع األصح�اب لصحبتي إىل
غرفتي .مل�اذا؟ ليقولوا يل عمت مس�ا ًء.دخلت
الغرف�ة واغلق�ت الب�اب وبقيت واقف�اً احمل
بيدي مش�عالً من الش�مع من دون القيام باي
خطوة.
س�معت ضحكاً وتهامساً يف املمر .بال شك
ه�م يتصنت�ون عيل .لق�د فطن�ت اىل رضورة
الق�اء نظرة عىل الج�دران املحيطة بي .االثاث
والس�قف والثري�ات واالرضية ل�م ار اي يشء
يبعث عىل االرتياب .س�معت اشخاصاً وكأنهم
يتحركون خارج الباب .لم يكن لدي ادنى شك,
ان البعض منهم ينظر ايل من ثقب الباب.
تنبهت فجأة اىل فكرة مخيفة ...من املمكن
أن ينطفئ مشعيل ويرتكني يف ظالم دامس.

ذهب�ت إىل ح�ث املوقد ,وأش�علت مش�اعل الش�مع
فوق�ه كافة.ألقي�ت نظرة فاحصة أخرى لم تس�فر عن
اكتشاف اي يشء اخر .تقدمت بخطوات قصرية وبحذر
السكتش�اف الغرفة .قمت بفح�ص كل األدوات أداة تلو
االخ�رى .اليشء  ..مازال الحال يب�دو طبيعياً .ذهبت اىل
الناف�ذة حي�ث املصاريع الخش�بية الواس�عة مفتوحة.
اغلقته�ا بعناية ش�ديدة واغلقت تلك الس�تائر املخملية
الضخمة ,ووضعت امامها كرسياً كي ال أبدو خائفاً من
يشء بعد االن.
جلس�ت بفض�ول ع�ىل الك�ريس .ذلك الك�ريس ذو
الذراع�ني الصلبني ,لم أكن أجرؤ ع�ىل التفكري بالدخول
يف فرايش .عىل اية حال ,كان الوقت يمر رسيعاً وخلصت

اىل ان نهاية االمر تبدو س�خيفة .أذما كانوا يتجسسون
عيل كما افرتض�ت فعليهم ان ينتظ�روا نجاح مزحتهم
التي اعدوها خصيصاً يل وس�يضحكون من كل قلوبهم
عىل الرعب الذي يفرتض ان يصيبني.
اس�تقر رايي عىل الذهاب اىل الف�راش ,كان الفراش
يب�دو مريب�اً نوع�اً ما .س�حبت الس�تائر  ..يب�دو األمر
جيداً .ربما س�أذهب ألخذ حمام بارد فوق رأيس او تأتي
اللحظ�ة الت�ي س�أفحص فيها نفيس تح�ت األرض مع
ف�رايش .لقد بحثت يف ذاكرتي عن كل املقالب التي امتلك
خربة بش�انها .لم اكن اود ان يت�م االيقاع بي .اه طبعاً
ال طبعاً ال! أمس�كت بأط�راف الفراش بحذر وس�حبته
ايل بش�كل بطيء .ج�اء إيل وتبعه املالءة وم�ا تبقى من
أجزاءه .قمت بجر هذه األش�ياء كافة إىل أقىص وس�ط
الغرف�ة وبمواجهة مدخلها .جعل�ت مكان نومي
بعيدا ً قدر املس�تطاع عن هيكل الرسير املشتبه به
ما خفف من ش�عوري .قمت بإطفاء كل املشاعل
واخ�ذت اتلم�س طريق�ي النزل�ق تح�ت قماش
فرايش .ملا يقرب الس�اعة يف االق�ل ,بقيت صاحياً
ومن ث�م غلبني الن�وم بينما عم الس�كون ارجاء
القرص كافة.

()3
يبدو انني قد اس�تغرقت عميقاً يف النوم لوقت
طويل وفجاة ايقضني س�قوط جسم ثقيل تماماً

ف�وق مقدم�ة جس�دي .و يف ذات الوق�ت ,تلق�ى
وجه�ي وعنقي وصدري س�ائالً حارقاً ما جعلني
ارصخ م�ن االل�م .وبصوت فضي�ع وكان احدهم
ط�وى املائدة وحملها مع االطباق والصحون التي
سقطت اىل االرض واخرتقت شظاياها اذناي.
ش�عرت باالختناق تح�ت وط�أة الحمل الذي
كان يس�حقني ويمنعني من الحراك .مددت يدي
ألتفحص هذا اليشء.تحسست وجهاً وأنفا وشعر
لحي�ة .اندفعت ب�كل قواي خارج�اً موجهاً لطمة
مبارشة لذلك الوجه ,ولكن حاملا فعلت ذلك تلقيت
ً
واب�ال من الصفعات جعلتني اقف�ز مبارشة بعيدا ً
ً
ع�ن خارج املالءات املبتلة ,اندفعت مرتديا قميص
نومي اىل مدخل الباب فوجدته مفتوحاً .اوه يالها
من نومة كان ضوء النه�ار جلياً .هذه الضوضاء
جعل�ت أصدقائ�ي يهب�ون إىل غرفت�ي ,وحينه�ا
وجدناه ممدا ً عىل فرايش البديل ,فتبني انه الخادم
املرتع�ب الذي وقع عىل ف�رايش الواقع يف منتصف
الغرف�ة كف�خ مدب�ر خ�الل قيام�ه بجلب ش�اي
الصب�اح اىل غرفت�ي فس�قط عىل بطنه واس�قط
الفط�ور عىل وجهي .ك�م من التداب�ري اتخذت لم
تش�فع يل يف تجنب وق�وع املحظور وه�ا قد جاء
املحظ�ور ايل من حيث ظننت انه لن ياتي .يا ه كم
ضحك اصدقائي عيل يف ذلك اليوم.
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صحتها ،وتحليلها عى وفق املعلومات املتوافرة ،التي
يصدره�ا الوزي�ر .كم�ا ان لألطراف كاف�ة تقديم أي
مستمس�كات الزمة ،وس�ماع األقوال ومناقشة ذوي
العالقة إذا كانت غري رسية.
وعن املدة التي تس�تكمل من قب�ل دائرة التطوير
الصناع�ي يف وزارة الصناع�ة واملع�ادن عى وفق هذا
القانون ،تحدثت املحامية ش�يماء عي حسن ،قائلة:
تكون هذه املدد ،وتنجز خالل س�تة أشهر من تاريخ
إع�الن بدء التحقيقات ،ويج�وز للوزير ان يمددها او
ان تكون خالل مدة ال
تتجاوز سنة
واح�دة
من

يهدف قانون حماية املنتجات العراقية الذي أقره
مجلس النواب إىل بناء صناعة وطنية ،وتفادي حدوث
رضر يلح�ق به�ا م�ن ممارس�ات سياس�ية اإلغراق
يف األس�واق باملنتج�ات او الزي�ادات غري املس�وغة يف
ال�واردات او املنتجات املس�توردة التي تدعمها الدولة
املصدرة للعراق.

املنتج املحلي و�ضرورة احلماية
يس�عى هذا القانون إىل تحقيق أهدافه بالوسائل
اآلتية ،التي أش�ار إليها املحامي س�يف صبيح ،قائالً:
تتخلص ه�ذه األهداف الت�ي جاءت يف امل�ادة الثالثة
م�ن القان�ون يف التنس�يق ب�ن ال�وزارات والجه�ات
ذات العالق�ة ،ومثيالتها يف ال�دول األخرى واملنظمات
الدولية يف ش�أن التش�اور ،وجمع املعلومات الالزمة،
والنقص فيها ،وإجراء التبليغ�ات ،واتخاذ اإلجراءات
املقتضبة لتطبي�ق أحكام هذا القانون .كما يهدف اىل
رفع التوصي�ات املقرتحة ملواجه�ة األرضار الناجمة
عن املمارس�ات الضارة للمنتج�ات املحلية إىل مجلس
ال�وزراء ،وكذل�ك ن�رش الوع�ي ع�ن ح�االت اإلغراق،
والدع�م والزي�ادة غري املس�وغة يف الواردات ،وس�بل
الوقاية منها ،وكذلك تقديم املشورة ،وتدريب املنتجن
املحلي�ن يف ش�أن الحق�وق وااللتزام�ات القانوني�ة
واإلجراءات واجبة اإلتب�اع يف حالة توريد املنتجات اىل
العراق وتصدير منتجاتها إىل الخارج.
وع�ن الب�دء بالتحقيق�ات الواردة يف امل�ادة  4من
القانون ،تح�دث الباحث القانوني احمد الس�وداني،
قائالً :يقدم املنتج املح�ي او من يمثله طلبا ً خطيا ً إىل
وزير الصناعة واملعادن يف شأن اتخاذ التدابري ملواجهة
املمارس�ات الضارة عى ان يتضمن الطلب املعلومات

واملس�تندات التي تؤي�د وجود تلك املمارس�ات ،ونوع
الرضر الحاص�ل ،وإذا كانت تلك املمارس�ات الضارة
تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية يقدم طلب الحماية
م�ن املنتجن له او م�ن وزارة الزراع�ة ،حيث يختزل
النظ�ر يف اإلج�راءات الت�ي ذكرناها إىل ثلث�ي املدة يف
املوس�م الزراعي ،وتق�وم دائ�رة التنظي�م والتطوير
الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن بدراس�ة الطلب
للتأك�د م�ن اس�تيفائه لل�رشوط املنص�وص عليها،
وترف�ع التوصي�ات اىل الوزي�ر خالل  30يوم�اً ،حيث
يص�در الوزير ق�راره بقبول الطل�ب او رفضه خالل
 15يوما من تاريخ التسجيل ،ويف حالة القبول يصدر

قطوف قانونية

عقوبة اإلعدام
والقصاص العادل
علي جابر
يف املقولة املش�هورة (ان لكل فع�ل رد فعل)،
فمثلم�ا تك�ون الجريم�ة فعال يدل ع�ى النزعة
اإلجرامي�ة ،والخلل النفيس الش�اذ عن املجتمع،
الذي يحتاج إىل العالج ،وهو الحكم لغرض إعادة
زج�ه يف املجتمع ،وهذا يمث�ل الجرائم االعتيادية
الت�ي ال تصل عقوبته�ا إىل اإلعدام ،أم�ا الجرائم
الت�ي نص القانون عى إيص�ال العقوبة فيها إىل
اإلعدام ،فإنها تمث�ل الدرجة القصوى لرد الفعل
االجتماع�ي نحو الفعل اإلجرام�ي ،وقد اختلفت
طريق�ة اإلع�دام خ�الل مراحل التاري�خ ،ومنها
إلقاء املحكوم من شاهق أو إعطائه إىل الحيوانات
واألفاعي أو إرغامه عى تجرع السم.
وهن�اك دول عاملي�ة مختلف�ة ألغ�ت ه�ذه
العقوبة منها ،النمسا ،وهولندا ،وغريها من دول
العال�م ،كم�ا أن هناك اتفاقي�ات دولية تدعو إىل
إلغ�اء هذه العقوبة منها اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنس�ان ،والعهد ال�دويل لع�ام  .1966ولكن قد
يكون ه�ذا الحديث عن إلغاء ه�ذه العقود التي
يتب�ادر اىل الذهن عند الحدي�ث عنها قول الباري
تعاىل (ولكم يف القصاص حي�اة يا أويل األلباب)،
قد يك�ون الحديث ع�ن إلغائها ممكن�ا يف الدول
ذات االستقرار األمني ،ووجود الجرائم البسيطة
البعي�دة ع�ن الوحش�ية أو القريبة م�ن الخيال،
كم�ا أن حي�اة هؤالء املجرم�ن ال يمكن أن تعلو
ع�ى حياة املجني عليهم أو الذين قتلوا ألس�باب
تافهة ،كما حصل يف حادثة التاجي ،وقيام هؤالء
املجرمن بارتكاب أبش�ع الجرائم مع أناس عزل
لم يرتكبوا فعالً أو ذنبا ً يستحق مثل هذا التمثيل
أو تقطي�ع األوصال ،إذ أن فع�ل هؤالء املجرمن
يدل ع�ى (الس�ادية) ،ووجود النزع�ة الجرمية
العلي�ا الت�ي ال يمك�ن أن تنفع معه�ا الحلول أو
املعالج�ات ،وال ب�د من اس�تئصالها م�ن طيات
املجتمع ألن وجودهم يشكل عدوى وخطرا يهدد
البناء العايل للنس�يج االجتماعي عى مدى األيام
املقبلة.
إن مث�ل ه�ذه الجرائ�م تحت�اج إىل معالج�ة
رسيعة يف العقوبة ،من حيث تدوين إفادة الجناة
واملدعن بالحق الشخيص ،واالنتقال من محكمة
التحقيق إىل محل الحادث إلجراء كش�ف الداللة،
ورب�ط بصم�ات أصاب�ع املتهم�ن ،وان تش�كل
لجان خاصة لهذا الغرض بالتنس�يق مع مجلس
القض�اء األعى ،وجهاز االدع�اء العام ،وتتم بعد
ذل�ك إحالة امللف من قب�ل محكمة التحقيق عى
محكمة الجنايات املختصة ،وان تعطى األولوية
يف محاكم�ة هؤالء املجرمن بأن تقدم قضاياهم
عى القضايا األخ�رى كافة ،وان تصدر القرارات
بأق�ى العقوبات (كما يطالب الناس) ،وان يتم
تج�اوز اإلجراءات كافة التي ق�د تؤدي إىل تأخري
تنفيذ ه�ذه العقوبة ،فن�رى ان تكون املصادقة
عى ق�رار محكم�ة الجنايات من قب�ل محكمة
التميي�ز بش�كل عاج�ل ،وان تت�م املصادقة عى
أحكام اإلعدام من قبل رئاسة الجمهورية ،والذي
يصدر بمرسوم جمهوري هو أيضا عاجالً.
هذه اإلج�راءات ممك�ن أن تخت�زل ،وتكون
رسيعة ألن األوضاع األمنية واس�تقرارها يحتاج
إىل مث�ل ه�ذه اإلج�راءات خصوصا ً أن فلس�فة
القان�ون الجنائي تقوم عى أس�اس أن العقوبة
لها أهداف يك�ون يف مقدمتها ال�ردع واإلصالح،
والع�ربة لآلخرين حت�ى ال نكون أم�ام مجرمن
يقتلون من يقومون بمراسيم زفاف ،ويقطعون
العروس إىل أوصال!.

الوزير ق�راره بب�دء التحقيقات ،ويف حال�ة الرفض،
فلذوي املصلح�ة الطعن بقرار الرفض خالل  30يوما
من تاريخ التبلغ بالقرار.

اإثبات املمار�ضات ال�ضارة
ّ
وبن املحامي عدن الشمري :ان هذه التحقيقات
يجوز إجراؤها وبموافق�ة الوزير ،ودون تقديم طلب
يف حالة توفر أدلة كافية عن وجود ممارس�ات ضارة،
وال�رضر الناج�م عنها ،ويج�وز طل�ب أي معلومات
متعلق�ة باملنتج�ات من األط�راف املعنية واملش�اركة

واقعة ق�ضائية
اعداد  :امل�ضتقبل العراقي

فيه ،ويجوز للوزير املختص
الطل�ب م�ن أي جه�ة ذات
عالقة س�واء كان�ت وزارة
أم غريه�ا ،تزوي�ده ب�أي
معلوم�ات بموضوع�ات
التحقيقات ،حيث تقوم الجهة
املختص�ة بإج�راء التحقيقات
األولية بشأن املمارسات الضارة،
والرضر الناجم عنه�ا ،حيث تحدد
مدة زمنية تس�مى م�دة التحقيقات،
يت�م فيها جمع املعلوم�ات ،والتحقق من

الإجراءات الواجبة بعد انتهاء التحقيقات
وع�ن اإلجراءات الواجبة بع�د انتهاء التحقيقات،
أش�ار لها املحام�ي مجيد حمي�د ،قائالً :بع�د انتهاء
التحقيقات ،ويف حالة وجود ممارس�ات ضارة يصدر
الوزي�ر ق�راره بفرض تداب�ري نهائية عى ان يش�مل
القرار ن�وع التدابري ،وحجمه ،ومدى تطبيقه ،ويرفع
وزي�ر الصناعة عى وفق هذا القان�ون خالل  10أيام
من تاريخ صدور القرار إىل مجلس الوزراء للبت فيه
خالل  30يوما ً من تاريخ تس�جله يف األمانة العامة
ملجل�س ال�وزراء ،ويكون ق�راره نهائي�اً ،وهناك
إج�راءات عاجلة يصدرها وزير الصناعة يف حالة
اإلغراق والدعم ضد املنتج املستورد ،يصدر قرارا
بشأنه إذا تبن وجود هذه املمارسات.
ويلزم املنتجون بإي�داع التأمينات او كفاالت
مضمونة ،كما أش�ارت اىل ذل�ك املحامية ماجدة
فدعم ،مضيف�ة :وملجلس ال�وزراء إيقاف تطبيق
اإلج�راءات العاجل�ة إذا تب�ن ان�ه ترتب�ت عليه�ا
آثار س�لبية ،ع�ى منتج�ن محلين آخري�ن او عى
املس�تهلكن ،ويج�وز كذل�ك ف�رض تعرف�ة كمركية
ع�ى املنت�ج املس�تورد او زي�ادة التعرف�ة ،ويج�وز
للوزير املختص تحديد الرس�وم الكمركية او الرسوم
التعويضية.

طفلتان تغرقان يف بحر الدم !!

تس�اقط الغيث وانتش�ت القرية بالرياح الطيبة املنبعثة م�ن املزارع املحيطة
واهتزت األش�جار مس�بحة بالحمد والش�كر لل�ه ..وبدأت (حمدية) م�ع ابنتيها
الصغريت�ن بوض�ع األواني الفارغ�ة حتى تتلقى م�ا يترسب من قط�رات املطر
املخرتقة الس�قف الصدأ املرطب ..إىل متى وحتى الطبيعة تقف ندا ً (لحمدية) بعد
أن س�لبتها األق�دار زوجها يف حادث م�روري ،وما الذي بقى له�ا يف هذه القرية
التي ال تعرف سوى املصالح وبدأت تفكر بالدعوة التي وجهتها لها شقيقتها بان
تسكن معها يف (املدينة) خصوصا ً أن شقيق زوجها طلب أن يراها ،ولربما يكتب
الحظ زواجا ً جديدا ً (لحمدية) التي تعاني شظف العيش وصعوبة الحياة ..وفعالً
قررت (حمدية) أن تلبي نداء ش�قيقتها (س�عدية) وتذهب مع ابنتيها إىل املدينة.
ووج�دت (حمدية) عمالً يف إح�دى الرشكات الخاصة حرصت ع�ى أن تؤدي فيه
عملها بأمانة وإخالص حتى نجحت وفاتحها ش�قيق زوج ش�قيقتها (سعدية)
(راس�م) ب�ان يتزوجها فوافقت وصار لهما محالً مش�رتكا ً لبيع املواد النس�ائية
والل�وازم األرسية ود ّر الله عليهم الرزق كاملطر وبدأت (حمدية) تتنفس الصعداء
مع ابنتيها حتى أصبحت من العيش يف بحبوحة.
ووجدت يف راس�م ش�ابا ً طموحا ً طيب القلب بعيد عن النزوات والغايات التي
تؤدي إىل املش�اكل والصعوبات فحمدت الله عى نعمته التي عوضها بها ولو بعد
ح�ن .وذات يوم ..اختفى (راس�م) بعد عودته من محله بع�د أن تأخر كثريا ً ابلغ
ش�قيقه الرشطة وبعد خمس�ة أيام م�ن واقعة الخطف تلق�ت (حمدية) اتصاالً
هاتفيا ً من مجهول بان زوجها عى قيد الحياة وال بد من دفع فدية مالية مقدارها

خمس�ون ألف دوالر ك�رشط إلطالق رساحه فوافقت (حمدي�ة) عى ذلك وطلبت
مكانا ً للتس�ليم وبعد ثالثة أيام من ذلك اخربها ذات الصوت بأن املكان املحدد هو
يف مح�ل راس�م وتم تحديد الزم�ان واخربها بعدم ترسيب املعلوم�ات التي يكون
عكس�ها حياة (راسم) وفعالً افتتحت (حمدية) مع بناتها محل زوجها وظلت يف
االنتظار فدخل عليها ثالثة أش�خاص تلوح عى وجوهه�م عالمات الرش والريبة
وبع�د أن احكموا إيص�اد الباب طالبوها باملبلغ فس�لمته لهم وعند س�ؤالها عن
زوجه�ا اخربوه�ا انه يف الطريق وفعالً دخل زوجه�ا بصحبة اثنن من الخاطفن
وت�م إدخاله إىل غرفة (صغرية) يف املحل ثم قال له الخاطف�ون (أل�زم الصم�ت).
وحاول (راس�م) يف حركة مفاجئ�ة أن يباغت الخاطفن إال أن احدهم فاجأه
بطعنة س�كن يف رقبته وصدره تهاوى يف أثرها مرضجا ً بدمائه فأرسعت نحوه
زوجته (حمدية) فس�ارع إليها رجالن وسحباها إىل الجانب املحاذي ثم قام رجل
م�ن الخاطفن بطعنها عدة طعنات حتى فارق�ت الحياة ويف هذه األثناء حاولت
بن�ات (حمدي�ة) الوصول اىل أمهم وأبيهم الغارقن يف برك�ة من الدماء هنا تبادر
إىل ذه�ن احد الخاطفن إن بقاء هؤالء الصغار أحياء س�وف يعرضهم إىل الخطر
وبالت�ايل ي�ؤدي إىل أن يتعرف�ون عليهم يف املس�تقبل فقاموا ب�رضب الصغريتن
بالسكاكن حتى غرقا يف دم أبويهما وبعد ساعات كانت الرشطة والناس تتجمهر
داخ�ل محل (راس�م) لتقوم بنقل حمدية وراس�م والطفلن إىل املستش�فى حيث
ف�ارق الجمي�ع الحياة ..وفر الجن�اة باملال وظلت دماء حمدي�ة وزوجها وبناتها
تلطخ جنبات املحل ألشهر حتى تم بيعه إىل آخرين.

قانون االستثامر العريب

الباحث القانوين عدي ال�ضمري
يه�دف قان�ون االس�تثمار العرب�ي
إىل تش�جيع االس�تثمارات العربي�ة يف
الع�راق ،وذلك لإلس�هام يف عملية التنمية
االقتصادية من خالل تنظيم االستثمارات
العربي�ة يف الع�راق ملش�اريع االقتص�اد،
والقطاعات كافة ،وتوفري الوس�ائل لدعم
املشاريع املش�مولة بأحكام هذا القانون،
ومنها االمتيازات واإلعفاءات ،والضمانات
الالزمة الستمرارها وتطويرها.
وق�د جاء يف املادة ( )2من هذا القانون
للمس�تثمر العرب�ي والطبيع�ي واملعنوي
تأس�يس م�رشوع بكام�ل رأس مال�ه او
باملشاركة مع املس�تثمر العراقي ،كما ان
لل�وزارات والجهات غ�ري املرتبطة بوزارة
بموافق�ة مجل�س ال�وزراء الدخ�ول يف
مساهمات التأسيس ملرشوع مشرتك مع
املس�تثمر العربي ،كما ان القانون أوجب

تاريخ بدء إعالن التحقيقات ،ويجوز للوزير ان يمددها
إىل  18ش�هراً ،ويجوز للوزير ،أي وزي�ر الصناعة ،ان
يوقف هذه اإلج�راءات عى وفق هذا القانون ،وله ان
ينهي التحقيقات إذا كان�ت األدلة املقدمة غري كافية
او س�حب الطلب ألي س�بب كان او عدم وجود هذه
املمارسات.

تشكيل لجنة مركزية متخصصة بشؤون
االس�تثمار برئاس�ة وزي�ر التخطي�ط،
وعضوية ممثلن عن وزارة املالية والتجارة
والصناع�ة واملع�ادن والزراع�ة والنف�ط
والخارجي�ة والبن�ك املرك�زي العراق�ي،
وهذه اللجنة تتوىل تش�جيع االستثمارات
العربي�ة ،ودخولها إىل الع�راق ،كما تتوىل
وض�ع اإلط�ار العام ومؤرشات تسرتش�د
بها الجهات املس�ؤولة ع�ن تنفيذ أحكام
هذا القانون يف تعليمها مع املستثمرين.
وبيّنت امل�ادة  6من ه�ذا القانون رقم
 62لس�نة  2002ان طل�ب االس�تثمارات
يق�دم إىل وزارة التخطي�ط للحصول عى
املوافق�ات األصولي�ة ،وتأيي�د الجه�ات
األخ�رى خالل م�دة ال تتج�اوز  90يوما،
وتحدي�د قيم�ة األم�وال العيني�ة لغرض
تحديد رأس املال ،حيث يكتس�ب املرشوع

الش�خصية املعنوي�ة م�ن تاري�خ إجازة
التأس�يس ،ويجوز للمس�تثمر املش�مول
بأحكام هذا القانون تأسيس أي نوع من
أنواع الرشكات املنصوص عليها يف قانون
الرشكات املرقم  21لسنة . 1997
وبين�ت امل�ادة  9من القان�ون يف أعاله
ان رأس امل�ال يج�ب ان يدخ�ل عن طريق
مرصف مج�از ،كم�ا ان هن�اك إعفاءات
وامتيازات ورس�وما ،ورضائب ،إىل ان يتم
إدخاله�ا اىل الع�راق خالل  3س�نوات من
تاري�خ صدور الق�رار ال�وزاري باملوافقة
عى إجازة امل�رشوع ،وللوزير تحديد املدة
او تقليصها حس�ب طبيعة املرشوع ،كما
تعف�ى قطع الغي�ار املس�توردة ألغراض
املرشوع من الرسوم والرضائب عى ان ال
تزيد قيمة هذه القطع عى  %20من قيمة
املوج�ودات الثابتة ،ويش�مل باإلعفاءات

استشارات قانونية
س /من األخ أبو فادي ،صاحب صيدلية (قيص إبراهيم)،
يقول :ان لديه شقيقا يف لبنان ،وان والدهم قد تويف ،ويرومون
إصدار قسّ �ام رشعي ،فكيف يمكن ترتيب األمر بشأن أخيه
املوجود يف لبنان ؟
ج /قانونا ً يجب ان يقوم شقيقك بعمل وكالة يف السفارة
العراقي�ة يف لبنان ألحد األش�خاص هنا يف العراق حتى يكون
وكيله يف متابعة إصدار القسّ �ام الرشعي ،ويجب ان يذكر يف
هذه الوكالة بعد مراجعة القس�م القانوني فيها عبارة (انه
قد خول الوكيل حق إصدار القسّ �ام ومراجعة دوائر الصحة
واملجل�س البل�دي ،والدوائر كافة املتعلق�ة بمعامالت إصدار
القسّ ام الرشعي) ،ومن ثم وبعد ورود (الوكالة) تتم مراجعة
دائ�رة الرضيبة ملعرفة ه�ل توجد متعلقات بذمة ش�قيقك،
وبعده�ا يتم تصديقها من قب�ل وزارة الخارجي�ة العراقية،
وبع�د املصادق�ة تبدأ إج�راءات إص�دار القسّ �ام الرشعي يف
محكمة األحوال الش�خصية بحضور جمي�ع الورثة الباقن
مع املستمسكات كافة.
س /من األخ "أبو عبد الله" ،صاحب محل (األخوين) يف
الكرادة  /داخل – أرخيته ،يس�أل ع�ن اإلجراءات التي يمكن
إتباعها فيما يخص املفقود الذي انقطعت أخباره ؟
ج /أول ه�ذه اإلج�راءات ه�ي إقامة دع�وى يف محكمة

التحقي�ق عن طريق وكيله ،ويف حالة عدم وجود وكيل تعن
ً
وكي�ال له (قيم) يت�وىل إدارة أموال�ه تحت إرشاف
املحكم�ة
دائ�رة رعاية القارصين ،وعند عدم وج�ود قيم ،فإن رعاية
القارصي�ن هي القي�م ،وال يجوز بيع أم�وال الغائب ،إال ما
ه�و قابل للتلف او ما يحتاج لل�رشاء إلدامة أمواله ،ويجوز
للمحكمة ان تحكم بموت املفقود يف حالة إذا مرت  4سنوات
عى إعالن الفق�دان ،ويتم اإلعالن يف صحيفتن رس�ميتن،
ويع�د يوم صدور الحكم بم�وت املفقود تاريخا ً لوفاته ،وما
تق�دم منصوص علي�ه يف قانون رعاي�ة القارصين رقم 78
لسنة .1980
س /من ش�كر محمود غريب من مدينة الصدر ،يس�أل
عن إمكاني�ة زواج ابنه املنغويل من بنت خالته املوافقة عى
هذا الزواج ؟
ج /اش�رتط قانون األحوال الش�خصية رقم  188لسنة
 1959يف امل�ادة الس�ابعة منه تم�ام أهلية ال�زواج (العقل،
وإكمال الثامنة ع�رشة) مع ان للقايض ان يأذن بزواج احد
ً
عقلي�ا إذا ثبت بتقرير طب�ي ان زواجه ال
الزوج�ن املريض
يرض باملجتم�ع ،وانه من مصلحته الش�خصية هذا الزواج
ب�رشط قب�ول الط�رف اآلخر به�ذا ال�زواج قب�والً رصيحا ً
وواضحاً.

ملدة  3س�نوات م�ن تاريخ إص�دار إجازة
االس�ترياد ،وجاء يف املادة  11من القانون
ع�ى إعفاء املرشوع من األرباح الس�نوية
ورضيب�ة الدخل مل�دة ( )5س�نوات ابتدا ًء
م�ن نس�بة الرب�ح األوىل بنس�بة  %25إىل
 ، %75وحسب نوعية املرشوع ،كما يعفى
االحتياطي املخصص للتوس�يع والتطوير
م�ن رضيب�ة الدخل ب�رشط ان ال يتجاوز
 %25م�ن صايف أرباح املرشوع الس�نوية،
وربم�ا تكون عملي�ة االس�تثمار الكبرية
خري دليل عى حس�ن االستثمار ،وتطبيق
هذا القانون .كما ان الخطوة التي اتخذت
بتخفيض الفائدة هو أيضا سوف يشجع
ع�ى االس�تثمارات ،ويف القطاع�ات كافة
الصناعية والتجارية والزراعية ،وبالتأكيد
س�ينهض بهذه القطاعات اىل آفاق رحبة
وواسعة إذا ما طبق.

مفاهيم دستورية
املادة  35من الدستور العراقي
أوال:
أ .حرية اإلنسان ،وكرامته مصونة
ب .ال يج�وز توقيف اح�د أو التحقيق مع�ه ،إال بموجب قرار
قضائي.
ت .تحرم جميع أنواع التعذيب الجس�دي والنفيس ،واملعاملة
غري اإلنس�انية ،وال ع�ربة بأي اعرتاف انتزع باإلك�راه أو التهديد
أو التعذي�ب ،وللمت�رضر املطالب�ة بالتعويض ع�ن الرضر املادي
واملعنوي الذي أصابه
عى وفق القانون.
ثاني�اً :تكف�ل
الدولة حماي�ة الفرد
من اإلك�راه الفكري
والديني.
ثالثاً :يحرم العمل
القرسي (الس�خرة)،
والعبودي�ة ،وتج�ارة
العبي�د (الرقي�ق)،
ويح�رم االتج�ار
بالنس�اء واألطف�ال،
واالتجار بالجنس.
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سكن بعض العراقيات لوحدهن شر البد منه
االقتص�ادي ،فيما هناك تبعية الم�رأة المتزايدة
للرجل س�واء كان أخا أم أبا أم زوجا ،وحتى ابن
العم أم الخال مما يجعل الحديث عن حرية المرأة
باستقاللية السكن أمرا غير واقعي".

امل�ستقبل العراقي  /متابعة

تنظ�ر إيمان راس�م الع�زاوي إلى القه�وة التي
تغل�ي ،في مطبخها الذي تحكي أوانيه ومقاعده
صم�ت إيم�ان الدائ�م وحديثه�ا المس�تمر م�ع
نفس�ها ،وتقول "فكرت باالستقالل في سكني،
بعد أن فكر إخوتي ببيع البيت الذي تركه أبي لنا
بعد وفاته".
وتضي�ف إيمان العزاوي ( 46س�نة) ،وهي تقف
عل�ى الجانب األيس�ر م�ن غرفتها ال�ذي تحول
إل�ى مكتب�ة ممل�وءة بالكت�ب والمج�الت ،في
منطقة الكرادة وس�ط بغداد ،أن "ظلم المجتمع
يطاردني لغاية اآلن ،حتى في العمل ألني أعيش
وحدي ،لذلك أفكر أحيانا بالسفر واإلقامة خارج
العراق".

نائبات :املراأة جمربة على ال�سكن لوحدها

وت�رى عضو مجلس النواب ميس�ون الدملوجي
أن "الرج�ل في العراق وبس�بب الح�روب ومنذ
أكث�ر م�ن  30عام�ا ،إم�ا مهاج�ر أو مقاتل في
ساحات المعارك ،مما يفرض على المرأة أحيانا
االس�تقالل في مس�كنها" .وتضيف الدملوجي،
"حت�ى ل�و فرضن�ا أن المجتم�ع ينظ�ر للم�رأة
المس�تقلة في س�كنها نظرة مريبة ،لكنه يبقى
الحل األمثل للم�رأة التي ترفض الوصاية من أي
ش�خص ،كما أن بوس�ع الم�رأة المحافظة على
سمعتها في مجتمع محافظ إذا اختارت السكن
بمفردها".
وتدعو الدملوجي إلى ضرورة أن "يهيأ المجتمع
العراقي نفسه لتقبل سكن المرأة لوحدها ،وعليه
أن يحت�رم المرأة كونه�ا المضحي�ة ،فهي التي
فقدت الزوج والمعيل وتسعى لتربية أطفالها إن
كانت أما ،كما أنها تسعى لتستقل اقتصاديا حين
يتخل�ى عنها الجمي�ع حين تك�ون يتيمة ،وهي

ن�سائح ملن تريد ال�سكن مبفردها

وتنصح إيمان العزاوي العضو في رابطة المرأة
العراقية والموظفة في إحدى الشركات األهلية،
الم�رأة التي تس�كن لوحدها بان "يت�ردد عليها
أهله�ا من اج�ل أن تكون ف�ي مأمن م�ن نظرة
المجتم�ع له�ا ،كم�ا أن عليها الع�ودة في وقت
مبك�ر وتحديد عالقاته�ا حتى م�ع الفتيات من
أجل الحفاظ على هدوء المكان وطبيعته".
وتؤكد إيم�ان أن "صاحب العمارة التي تس�كن
فيها فرض على الس�اكنين عدم س�كن الشباب
العزاب ،يعني أن الس�اكنين كلهم من العائالت".
ل�م يغ�ب عن إيم�ان ح�س الدعابة وه�ي تودع
"الس�ومرية نيوز" ،إذ تقول "أمر جيد أن تكتبوا
عل�ي م�ن خالل
عن�ي ،ربم�ا يتع�رف ش�خص
ّ
كتابتكم لهذا التقرير ،ويعتبرني مناضلة ويتقدم
لخطبتي".
ويؤي�د مهند حميد ( 32س�نة) اس�تقالل المرأة
بالس�كن لوحده�ا ويق�ول ان�ه "أم�ر ال ب�اس
ب�ه الن الم�رأة االن أصبح�ت قادرة عل�ى إدارة
حياته�ا بالش�كل الصحي�ح والس�ليم ،خاص�ة
الم�رأة العراقية التي تتمتع بصالبة في مواجهة
الظروف" ،مضيفا بالقول ل�"السومرية نيوز"،
"ان�ه على الرغم أن نظ�رة المجتمع قاصرة الى
اآلن للم�رأة  ،إال أن عل�ى المجتم�ع أن يحت�رم
قرارها باالستقالل بالسكن".

اآخر اإح�سائية :ثالثة ماليني اأرملة يف العراق

وم�ن جانبه�ا تؤك�د رئيس�ة مكت�ب منظمات
المجتم�ع المدني في العراق فائ�زة العبيدي ،أن
"آخر إحصائية دولية تش�ير إلى أن عدد األرامل
في العراق وصل إلى  3ماليين و 16ألف أرملة".
لكن فائزة تقول ،إن "توجيه المرأة إلى الس�كن
بمفردها نوع م�ن االنفتاح ال أتمناه" ،موضحة
أن م�ا تتمن�اه للمرأة هو "حري�ة الفكر والدفاع
ع�ن حق�وق الم�رأة المعنف�ة التي يق�ع عليها
الظلم ،فالحالة الش�ائعة ليس استقاللية النساء
بالس�كن ،بل اضطرار العديد منهن للس�كن في

من�زل واحد مع عدد من العائ�الت التي تجمعها
صل�ة القرابة بس�بب العوز وأزمة الس�كن ،وما
يفرزه وضع كهذا من أزمات".

ال�سكن امل�ستقل يعر�ض لالتهامات

أما الطالبة الجامعية نيران علي فوصفت المرأة
المطالبة بحق الس�كن المس�تقل "بالمتهورة"،
الن المجتم�ع العراق�ي ل�م يصل إلى "مس�توى
الفه�م لطبيع�ة حرية المرأة مم�ا يدعها عرضة
لالتهامات واالس�تغالل من اآلخري�ن ،وهذا أمر
ال ترض�اه الم�رأة الحكيمة والعاقلة" ،بحس�ب
تعبيرها .وتشاركها زميلتها لمى مصعب بالقول
إن "االس�تقاللية ش�يء جميل ،لكن الفتاة التي
تفكر بالسكن المستقل تريد التمرد على الواقع
المع�اش خصوصا عندما تصل إلى س�ن النضج
بشكل يدفعها الى التس�اؤل لماذا يسمح للرجل
باالس�تقاللية وال يس�مح للمرأة بممارس�ة هذا
الفع�ل أو ذاك ؟" .وتتابع لمى بالقول "إن الكثير
م�ن الفتي�ات يتأثرن بحياة الغ�رب في كثير من
األمور التي نش�اهدها اآلن في وس�ائل اإلعالم
هو أمر مغلوط" ،معللة ذلك بان "الفتاة ال تفكر
ما ذا س�يحل بها في مجتمع ل�م يصل بعد حتى
اإلقرار بحقها باختيار ش�ريك في الزواج فكيف
باختيار نمط حياة بدون زواج".
من جهتها تعزو لمي�س حقي ،كاتبة وإعالمية،
أس�باب ازدراء المجتمع لس�كن المرأة بمفردها

إلى ما تسميه "اإلرهاب الديني المشوه" ،والذي
ترى انه يضع "المرأة بمنزلة أدنى من اآلخرين،
مما يسهل على المجتمع االنتقاص من أي خيار
تتخ�ذه ،بما في ذلك الس�كن بمفرده�ا حتى لو
اضطرتها الظروف".

تاأثري الفكر الديني "املتطرف"

أما المدرسة كوثر ش�اكر ،فترى أن تأثير بعض
من رجال الدين على عقول النس�اء" ،وقراءاتهم
الخاطئة للدين" ،بحس�ب توصيفها "تسبب في
تقوقع المرأة وتراجعها وعدم مطالبتها بحقها
المشروع في سكن مستقل ،في حين أنها اليوم
تش�غل مهمات يش�غلها الرجال سابقا في العلم
والصحافة والطب وكافة مجاالت العمل" ،على
حد تعبيرها.
وتفس�ر رفض المجتمع لس�كن المرأة لوحدها
بأنه "تجس�يد لرغب�ة الرجال ف�ي الهيمنة على
الم�رأة وغيرتهم من تعلمها وعلو ش�أنها اليوم
في مجاالت عدة".
فيم�ا يرى صفاء محيي موظف وأب لثالث بنات
جامعيات ،أن من تلجأ إلى الس�كن بمفردها في
العراق "س�تتعرض النتق�ادات واتهامات تمس
أخالقها وش�رفها ،إضافة إل�ى الظروف األمنية
الخطرة التي يمك�ن أن تطالها ،كونها ال تضمن
أن تك�ون في منأى من االعت�داء من قبل جهات
عدة" ،مؤكدا وهو يس�تذكر بنات�ه الثالث "أنا ال

اسمح ألي من بناتي أن تسكن لوحدها".
م�ن جانبها تق�ول الباحث�ة االجتماعي�ة رافدة
العزي إن الم�رأة العراقية فق�دت حقوقها التي
تمتعت بها في ظل العهود والحكومات السابقة،
وخاص�ة تل�ك الحقوق البس�يطة الت�ي منحتها
له�ا ث�ورة تم�وز  1958ومنها التمتع بس�كنها
المستقل".
وتتاب�ع أن هن�اك "تراجعا عن مش�اركة المرأة
في الحياة الوظيفية والخدمة العامة والنش�اط

التي تتص�دى بمفردها لنظ�رات المجتمع الذي
ينتقص م�ن قدرها حين ال ينظ�ر المجتمع إلى
حجم تقصيره في مساعدتها" ،حسب تعبيرها.
م�ن جانبه�ا ،تؤك�د النائب�ة المس�تقلة صفية
الس�هيل أن "الظروف المعيش�ية الت�ي تمر بها
الم�رأة العراقية صعبة ،مم�ا يضطرها للخروج
والعمل واالس�تقالل بمس�كنها" ،مستدركة انه
"حت�ى لو توف�ر المعيل ،أي احد األق�ارب ،فإنه

س�رعان ما يتع�رض إل�ى ضغط الظ�روف في
الحياة اليومية التي تجعله منشغال بتامين لقمة
الخبز لعائلته بش�كل ال يدع ل�ه مجاال لالهتمام
بقريبته التي فقدت المعيل والزوج".
وترى السهيل أن استقالل المرأة بالسكن "تأكيد
الس�تقاللية العائل�ة ،م�ن جه�ة واالعتماد على
النفس من جهة أخرى ،وإبراز لش�خصية المرأة
وهو أمر يجب التشجيع عليه وعدم كبته".
وتبي�ن الس�هيل أن "هن�اك ع�ددا كبي�را م�ن
الموظف�ات والفتيات غير المتزوج�ات ،لكنهن
يس�كن بعيدات عن أسرهن بس�بب األمور التي
تعرض�ت لها الب�الد من تهجير ون�زوح ،بالتالي
فان من الطبيعي أن تستقل الفتاة بمسكنها من
اج�ل التأكيد على االس�تمرار في طموحاتها في
الحياة".

حق ال�سكن بني الق�ساء وال�سرع

فيم�ا يرى رجل الدي�ن كاظم جواد الموس�وي،
أن "الل�ه كف�ل للم�رأة ح�ق التمت�ع بحريته�ا
كامل�ة وأعطاها الكثير م�ن الحقوق إضافة إلى
الواجب�ات الت�ي كلف�ت به�ا ،فهن�اك الكثير من
التش�ريعات الس�ماوية التي تجي�ز للمرأة حرية
استقاللها بالسكن".
ويضي�ف الموس�وي أن "الم�رأة العراقية وفي
ظل ه�ذه الظ�روف االجتماعي�ة واالقتصادية
القاهرة ،أصبحت تس�تطيع االستقالل بآرائها
ومس�كنها وأم�ور أخرى وال اح�د يعيب عليها
ذلك" ،لكنه يس�تدرك بالقول إن "تركيبة المرأة
العراقي�ة وارتباطه�ا الق�وي بعائلته�ا وأهلها
والظ�روف األمني�ة المحيطة كله�ا أمور تحتم
عدم استقاللية المرأة في السكن حفاظا عليها
وعلى سمعتها".
ويؤي�د الخبي�ر القانون�ي ط�ارق ح�رب رأي
الموس�وي في أن القضاء والش�رع كفل تمتع
المرأة بحرية الس�كن طالما بلغت س�ن الرشد،
وال وصاي�ة للغي�ر عليه�ا ،ويوض�ح "إذا بلغت
المرأة سن الرشد لها أن تفعل ما تشاء ،شريطة
أن ال تصطدم بالعادات والتقاليد".
ويرى حرب في حديث ل�"الس�ومرية نيوز ،أن
"المرأة التي تس�عى الس�تقاللية السكن يجب
أن تضع في بالها العادات وليس القانون ،كون
التفرد بالس�كن يتطلب الكثير م�ن المصاريف
الت�ي ال يق�در عليه�ا الرج�ل الذي يخش�ى في
اغلب األحي�ان الظروف االقتصادي�ة واألمنية،
إضافة إلى الظروف األخرى فكيف بالمرأة وهي
وحيدة".
ويلفت حرب إلى أن هذه الظاهرة حتى لو كانت
مقبول�ة في مركز المحافظ�ات العراقية ،فإنها
غي�ر مقبول�ة ف�ي القض�اء والناحي�ة والقرية
والهور والجبل" ،مرجحا أن المجتمع "قد يجيز
حرية الم�رأة في اختيار ش�ريك حياتها وحقها
في السفر ،لكنه يرفض استقالليتها بالسكن".

 7مداخل في استئناف الكرخ تيسر للمراجع انجاز معامالته

القضاء االعلى يطلق استعالمته االلكترونية لمساعدة المواطن
امل�ستقبل العراقي  -بغداد
وقوف على الشبابيك في طوابير مبعثرة ومتداخلة ،وأيادي
تمت�د للتش�بث بمقابضه�ا وانتظ�ار طويل األم�د يرافقه
ملل اإلج�راءات الروتيني�ة وتدافع ينهك الجس�د وضجيج
ح�وارات وأص�وات مرتفعة يمأل عالما ً ضيق�ا ً دائما ً تكون
مصوحب�ة بما تخرجه أجه�زة التكييف المركزي من هواء
ساخن يزيد لهيب الجو المشحون بتوتر وتشنج األعصاب
يتناس�ب طرديا مع مرور الوقت ،حتى يبلغ مؤشر الزمان
الثاني�ة عش�رة ظه�را ً بتوقي�ت الم�كان وتدخ�ل لحظات
الترق�ب الممزوجة بخطوات أمل الوصول إلى أعتاب نهاية
المش�وار ،وهنا تحصل المفاج�أة" ..هذا ليس المحل الذي
تقص�ده!! ..بإمكان�ك العودة صباح الي�وم التالي؟؟" ،إنها
رصاص�ة الرحمة لرحلة عذاب اس�تنزفت س�اعات كاملة
يقضيها المراجع للدوائر الرس�مية في التنقل بين أروقتها
أمالً بتحقيق نتيجة يخرج بها وعلى وجهه رُسمت ابتسامة
عريض�ة اختفت عنه لفترات طويلة الن االنفراج ال يحصل
في العادة إال بعد مخاضات عسيرة.
انها صور لسيناريو من الماضي وضعت السلطة القضائية
ح�دا ً ل�ه بمعالج�ة الكتروني�ة على وف�ق الط�رق الحديثة
المستخدمة في اكثر دول العالم المتطورة.
بداية المش�روع الجديد كانت من رئاس�ة استئناف الكرخ
الت�ي عالج�ت الزخ�م وعش�وائية المراجعات بمس�لكين؛
اس�تحداث اس�تعالمات الكتروني�ة س�باعية ،واخ�رى
متخصصة بالقضايا الش�رعية تعمل على انظمة متطورة
ذات فوائ�د عدي�دة تعمل بش�كل مجتمع وتوف�ر للمواطن
خدم�ة عالي�ة المس�توى تنق�ذه م�ن
ضي�اع بي�ن اورق�ة الدوائ�ر والمحاك�م
مح�تمل الحصول نتيج�ه جهله بطبيعة
المراجعات والجهات التي من المفترض
ان يقصدها.
ويش�به نائ�ب رئي�س اس�تئناف الكرخ،
القاض�ي عل�ي الع�الق االس�تعالمات
االلكتروني�ة المتس�تحدثة في الس�لطة
القضائي�ة بتل�ك الموجودة في ش�ركات
الطيران والدوائر المتط�ورة التي ترغب
بتس�هيل مهمة المراجع ،ويقول ان هذه
الخط�وة ج�اءت بالتنس�يق م�ع مجلس
محافظة بغداد.
وتتك�ون االس�تعالمات االلكترونية من
س�بعة "مداخل" وجهاز تعتليه شاش�ة
تؤش�ر ال�ى س�بعة محاك�م موج�ودة
ف�ي االس�تئناف (اح�داث بغ�داد ،وجنح
الك�رخ ،بداءة الك�رخ ،ب�داءة الكاظمية،
الهيئة التمييزية واالستئنافية ،ومحكمة
التحقيق ،ورئاس�ة الجنايات في الكرخ) ،يضعط المراجع
على احدى تلك الخيارات لتخرج من اسفل الجهاز قصاصة
ورق يسحبها ويس�لمها الى الموظف المتخصص الجالس

على احد تلك (المداخل) بحس�ب الجهة التي يقصدها ومن
ث�م يتوجه ال�ى المكان المخص�ص لالنتظ�ار ،وما هي اال
دقائق حتى يس�مع اس�مه ورق�م القصاصة الت�ي يحملها
ظاهرا في شاش�ات الكترونية منتشرة على جدران القاعة

الرئيس�ية ،ليعلمه اما بالتوجه الى المكان الذي يقصده او
اكمال مراجعته بصورة مباش�رة في االس�تعالمات بدون
بذل اي جهد.
ويؤك�د الع�الق المش�رف عل�ى تنفي�ذ االس�تعالمات
االلكترونية ان "المشروع من ش�انه القضاء على مشاكل
طوابير المراجعين ومحاب�اة احدهم على االخر من بعض
الموظفين في سرعة انجاز معاملته".
وعل�ى الرغ�م م�ن حداثة المش�روع وال�ذي ب�دا العمل به
من�ذ نحو اس�بوعين لكن نائ�ب رئيس االس�تئناف ذكر ان
االس�تعالمات االلكتروني�ة القت بظالله�ا ايجابيا على
حجم مراجع�ات المواطنين الذين كثي�را ما يجهلون
اليات التعامل مع الدوائر التابعة للمحاكم.
وبسبب الزخم الكبير على المحاكم السبع السيما
التحقيق سعت رئاس�ة استئناف الكرخ الى ايجاد
حل لهذه االشكالية وتخفيف الحمل على المواطن
من جه�ة والموظ�ف المتخصص الذي
يس�هل عملية المراجعة من على بوابة
االس�تعالمات االلكتروني�ة ،وج�اءت
المعالج�ة س�ريعة باس�تحداث اس�تعالمات
خاص�ة بالمحاك�م الش�رعية تعمل بش�كل منفصل يكون

الوص�ول اليها بعيدا عن تل�ك االلكتروني�ة حتى ال يحصل
تداخل فيما بينها.
ويبين العالق "اس�تحدثنا قاعة خاصة بالمحاكم الشرعية
في الجانب االخر لرئاسة استئناف الكرخ تم فيها استقبال
المواط�ن واكمال معاملته بصورة مباش�رة من مجموعة
موظفي�ن موجودي�ن داخ�ل غرف�ة عملي�ات تتواصل مع
المحكمة ف�ي الداخل" ،واذا ما اقتضت الحاجة الى وصول
المراجع الى داخل المحكمة ،افاد العالق ان "وصوله اليها
سيكون بمنتهى اليس�ر الن البوابة الداخلية لالستعالمات
تقع بشكل مباشر امام محكمة االحوال الشخصية".
ويرى العالق ان للمشروع ابعادا ً اخرى غير تلك التي تتعلق
بالجان�ب التنظيم�ي ،موضحا انها "نقط�ة انطالق جديدة
لعملية تثقيف واس�عة النطاق للمراجع العراقي في كيفية
التعامل داخل مؤسسات الدولة وحثه على تجاوز االساليب
القديمة التي كانت تتبع في وقت س�ابق" ،مش�ددا على ان
"االمكانيات المادية وفرت بالشكل الكامل من خالل وضع
اجهزة الحاس�وب التي تستوعب كم المراجعين لكن هناك
حاج���ة الى مزيد من الموظفين في االس�تعالم�����ات
جار عل�ى ادخال البعض
االلكتروني�ة او الش�رعية والعمل ٍ
في دورات تدريبة لتالفي النقص الحاصل".
وتفك�ر رئاس�ة اس�تئناف الك�رخ باس�تحداث مقترحات
جدي�دة تدعم االس�تعالمات االلكترونية م�ن خالل االفادة
بش�كل اكبر م�ن االجه�زة المس�تخدمه حاليا ً ف�ي انجاز
طلب�ات المراجعي�ن ،ويش�ير الع�الق الى ان "ه�ذه ال تعد
نهاية المش�وار بل هناك افكار جديدة نس�عى لبلورتها في
ضوء ما متوف�ر لدينا من امكانيات فني�ة ومن المؤمل ان
نخرج بنتائج ايجابية اخرى في الم�س�تقبل القريب تصب
جميعها في خدمة المواطن العراقي".
وتدعم عمل االستعالمات االلكترونية واالحوال الشخصية
انظم�ة متقدمة على وفق الط�رق التكنلوجية ،وذكر مدير
الوح�دة االعالمي�ة ف�ي اس�تئناف الكرخ ان "هن�اك نظام
العدال�ة الجزائية المتخص�ص بالمحاكم الجزائية
والتي ه�ي (الجن�ح واالح�داث والجنايات
والتحقي�ق) ،وهو توثيق مباش�ر
ل�كل الدع�اوى من
تاري�خ اقام�ة
الش�كوى لحي�ن الق�رارات
الص�ادرة وس�ينفذ خ�الل المرحل�ة
المقبلة بالتعان مع مجلس القضاء االعلى".
ام�ا المحاك�م المدني�ة فيؤك�د ان "هن�اك نظام�ا ً
خاص�ا ً يج�ري العم�ل على اس�تحداثه يطل�ق عليه
برنام�ج متابع�ة الدعاوى الكتروني�ا" ،الفتا الى ان
"هناك ش�بكة اتصال له�ذه االنظمة بي�ن المحاكم
واالستعالمات االلكترونية النجاز المعامالت بصورة
مباشرة".
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الفوضى التي نظموها !!

وداع ًا للتهدئة !!
�شاكر اجلبوري

د.ب�شري ناظر اجلحي�شي
اجلامعة امل�شتن�شرية – كلية الآداب
"س�أل مايكل غيرس�ون – وهو من أهم
ُكت�اب الخطابات ف�ي البي�ت األبيض –
كيس�نجر ف�ي أيلول م�ن الع�ام :2005
لماذا دعمت الحرب على العراق؟ فأجاب
كيسنجر :ألن أفغانستان لم تكن كافية،
وح�ول الص�راع مع اإلس�ام المتطرف
قال كيس�نجر :بأنه�م – أي المس�لمين
المتطرفي�ن – يري�دون إذاللن�ا ونح�ن
بحاج�ة إل�ى إذاللهم ،وق�ال أيض�ا ً بأن
ال�رد األمريك�ي عل�ى هجم�ات الحادي
عش�ر م�ن أيل�ول كان يج�ب أن يك�ون
واس�ع النط�اق ،وال يتوق�ف عن�د غزو
أفغانس�تان واإلطاح�ة بطالب�ان ،وثمة
أم�ر آخر وه�و أن الح�رب عل�ى العراق
كانت ضرورية إلرس�ال رسالة واضحة
م�ن اج�ل إفهامه�م بأننا ل�ن نعيش في
العال�م ال�ذي يريدونه لنا" .وه�ذا يعنى
أن حج�ة الحرب على الع�راق هي بدعه
أطلقها صق�ور البيت األبيض لتس�ويق
الحرب والفوضى إلى الش�رط األوس�ط
وعبر بوابة العراق وه�م على يقين بأن
الع�راق لم يمل�ك أي أس�لحة كيمياوية،
ولو كان يملكها لما تجرؤوا على ضربة
وتصرفوا معه كما يتصرفون مع كوريا
الش�مالية ،ولكنها الفوض�ى التي كانوا
يقصدونها .فبعد احتال العراق أصبحت
النظم السياسية العربية مهددة في عقر
داره�ا ،حي�ث لم تع�د الق�وات األجنبية
المتواج�دة ف�ي المنطق�ة العربي�ة هي
قوات صديق�ة ،أو نتيج�ة اتفاقيات مع
بعض ال�دول أو بعض النظم ،بل تحولت
لقوات غ�زو واحت�ال ،كم�ا أن احتال
الع�راق لم يكن نتيجة ق�رار دولي وإنما
ج�اء نتيجة لتخطي�ط أمريكي بريطاني
بامتياز( لم أق�رأ يوماً ،أن أمريكا وقفت
إل�ى جانب اإلس�ام والمس�لمين س�وا
ما ش�اهدته ف�ي فل�م Behind Enemy
 ) Linesوق�د تطورت األم�ور فيما بعد
باس�تصدار قرار من مجلس األمن أعتبر
الع�راق دولة محتل�ة ،أن ه�ذا االحتال
محاول�ة لف�رض الهيمن�ة األمريكي�ة
عل�ى المنطق�ة العربي�ة ،وتغيير بعض
النظم السياس�ية التي ال تس�ير في فلك
السياسة األمريكية .ولم تصمد األنظمة
العربي�ة طوياً بعد احت�ال العراق فقد
هبت رياح التغير بثورة الشعب التونسي
وم�ن بع�ده المص�ري والليب�ي ومن ثم
اليمن�ي ،لتنه�ي فص�ول من حك�م دام
عقود ،وم�ا زالت ري�اح التغيير تعصف
بكل ما به�ا من قوة في س�وريا وتحت
ضغ�ط إعامي كبي�ر ،مقاب�ل صمت ال
مثي�ل له اتج�اه ما يحدث ف�ي البحرين.
وعند ال�كام عن ث�ورات الربيع العربي

ال ب�د من القول أن لف�ظ الثورة ال يتعب
أحد بسبب ما يتضمنه من معان متعددة
ل�دى الش�عوب ،فالثورة تعن�ي التغيير،
االنق�اب ،نهاية لعصر الخوف ،الخروج
ع�ن القان�ون لتحقي�ق أه�داف وغايات
مختلفة ،ولكن النتيجة السياس�ية التي
ال ب�د منه�ا هي ب�روز صفوة سياس�ية
جدي�دة وهبوط أخ�رى ،وأن كانت هذه
الصف�وة الجدي�د ه�ي بعضه�ا وج�وه
قديم�ة ولكن ب� لون مختلف ،وال يخفى
على أحد أن الكثير من الش�عوب العربية
متذمرة وغاضبة وتنتظر لحظة الفرج،
فمامح الفس�اد والظلم تختلف من بلد
إلى آخ�ر ،بعضها قبل�ي واألخر طائفي
وهذا مناطقي وذاك طبقي ،ولكن!! هنا
وبمنط�ق عل�م االجتم�اع ال بد م�ن آثار
تساؤل هو :لماذا قامت هذه الثورات في
بلداننا العربية ،هل ه�ي ثورات داخلية،
أم مش�اريع تقسيم خارجية ؟ مع األخذ
ف�ي االعتبار أن هن�اك الكثير من البلدان
اإلفريقية واألمريكية الجنوبية تتش�ابه
ظروفها مع بلدانن�ا العربية؟ يحضرني
ف�ي هذا المج�ال موقفي�ن :األول قرأته
في بحث للدكتور احمد أبو زيد ويتحدث
فيه ع�ن مقال ظهر في ع�ام  1998في
مجلة "فورن أفيرز" كتبه آرثر شلزنجر،
وكان المستش�ار السياس�ي للرئي�س
األمريك�ي كنيدي وهو ال ي�زال يمارس
عمله في جامعة هارفارد ،وكتب المقال

بعنوان "هل للديمقراطية من مس�تقبل
؟ " وف�ي ه�ذا المق�ال الصري�ح ش�رح
لن�ا المجتم�ع األمريكي ،وكي�ف أن هذا
المجتمع يتألف من مجموعه كبيرة جدا ً
م�ن األقلية العرقي�ة والثقافية والدينية
يت�آكل من داخلة نتيج�ة للصراعات بين
هذه األقلي�ات .ولكي يحاف�ظ المجتمع
األمريكي على كيانه وتماس�كه ال بد أن
يخل�ق له مجتمع�ا ً خارجي�ا ً معاديا ً مما
يدفعه إلى التماس�ك ضد هذا العدو ،إذن
هو يختلق هذا العدو لكي يتماسك داخل
المجتمع األمريكي ،واعتقد أن هذا وراء
فك�رة هنتنجتون وفوكويام�ا .والثاني
ما قرأت�ه ف�ي كت�اب Decision Points
لمؤلف�ه  ،George W. Bushحي�ث كتب
نص�ا ً في مذكراته أن " الرئيس المصري
حس�ني مب�ارك أطل�ع الجن�رال توم�ي
فرانك�س عل�ى أن الع�راق لدية أس�لحة
بيولوجي�ة وأنه س�يقوم باس�تخدامها
ض�د قواتنا بكل تأكيد" ،وأنه كذلك طلب
أن يك�ون اآلم�ر س�را ً خوف�ا ً م�ن ثورة
الش�عب المصري.ف�ي الموق�ف األول
يظه�ر المجتمع األمريكي ش�انه ش�أن
إي مجتم�ع غربي غي�ر متجانس قوميا ً
وعرقي�ا ً ودينياً ،وهذا لي�س بخافي على
أح�د ،ولكن�ه يس�تطيع أن يحاف�ظ على
توازن�ه م�ن خ�ال تصديره لمش�كاته
إل�ى الخ�ارج ،وخلق ع�دو خارجي لكي
يتماس�ك الداخل .وأم�ا الموق�ف الثاني

ف�أن ما ُكتب في نقاط اتخ�اذ القرار من
الممكن أن�ه يحتوي على تلميح بأن دور
الرئيس المصري الس�ابق حسني مبارك
قد انته�ى ،وحان وق�ت التغيي�ر ،وهذه
رسالة لم يقرأها مبكرا الرئيس المصري
السابق حسني مبارك .هذا من جانب ،أما
الجانب اآلخر فياح�ظ أن اندالع ثورات
التغيير هو نتيجة للتناقضات الموجودة
ف�ي النس�يج االجتماعي – السياس�ي -
االقتص�ادي ،والذي س�اعد عل�ى أثارت
النزاع�ات والخافات بين أفراد المجتمع
بش�أن النظ�ام ،بعضه�م مؤي�د واآلخر
معارض ،مع التأكي�د على أهمية العامل
الخارج�ي ،إال أن�ه ال يمك�ن للمتغي�رات
الخارجية ����� مهما كانت قوتها �����
أن تخل�ق الثورات ما لم تك�ن المتغيرات
الداخلي�ة تس�اعد عل�ى ذل�ك .م�ن ه�ذا
نس�تطيع أن نفهم بأن كلما زاد تماس�ك
وصابة البناء االجتماعي بين المكونات
االجتماعي�ة المختلفة ،وف�ي مجتمعات
غير متجانسة أو حتى المتجانسة أحياناً،
كلم�ا قل تأثي�ر العوام�ل الخارجية على
هذه المجتمعات ،أو أنعدم ،ولكن لألسف
فالمجتمع�ات العربي�ة بيئ�ة مناس�بة
للتدخ�ل الخارجي ،وذل�ك لضعف نظمنا
العربية وفس�ادها وتحللها وتبعيتها .أن
التغيي�ر مهم�ا اختلفت ص�ورة وأدواته
وعوامله داخلية كانت أم خارجية ،ولكن
في بلداننا العربية يعتبر تجربة تس�تحق

المغام�رة ،وتس�تحق أن تخاض ،وكذلك
تستحق التضحيات ،من أجل إن يستطيع
الناس تقرير مصيره�م من دون إقصاء
وتهمي�ش واجتث�اث أو وصاي�ة ،ولك�ن
هناك ما يدعو إلى التس�اؤل وربما الشك
والخوف من ح�ركات التغيير هذه ،فهي
بحاج�ة إلى المزيد من التحليل والتفكيك
وبتعبير آخر المزيد من التش�ريح ،حتى
نستطيع أن نرى بعض الخيوط الخفية،
الت�ي ت�كاد ال ت�رى بالعي�ن المج�ردة،
أال أنه�ا تع�د الع�ب قوي في تس�ونامي
التغيي�ر العرب�ي .ألن أي بلد ع�اش أهله
لعق�ود طويل�ة تحت االس�تبداد والقمع
والفس�اد ،في ظل حكم نظام ش�مولي،
ال يمك�ن أن يس�توعب تغيي�را مفاجئ�ا
عنيفا ً وس�ريعاً ،وقد أشار علم االجتماع
إل�ى هك�ذا مجتمعات عاش�ت الهوامش
المتاحة ،فأنها بحاج�ة إلى تغيير هادئ
علمي م�دروس ،بحيث يس�تفاد من كل
عملية لتوس�يع ه�ذه الهوام�ش .فنحن
بحاجة إل�ى إصاح النظ�ام االجتماعي،
وبن�اءه على أس�اس المس�اواة والعدالة
وتحقي�ق الرفاهي�ة االجتماعي�ة .أخيرا ً
ق�د ُتعلمن�ا األخط�اء ونس�تخلص منها
العبر وال�دروس لكي نس�تفاد منها في
المس�تقبل ،ولك�ن هذه الفائ�دة غالبا ً ال
تأت�ي إال بثمن باهض جدا ً وهناك بالفعل
شعب دفع هذا الثمن الباهظ :انه الشعب
العراقي.

األقسام الداخلية  ...أخناق و حرمان
منتظر العمري
المع�روف إن اغل�ب مؤسس�ات الدول�ة
العراقي�ة تترك اللب وتتمس�ك بالقش�ور
 ,لك�ن م�ا رأيت�ه ف�ي مديري�ة األقس�ام
الداخلي�ة !! وال اعلم لماذا يطلقون عليها
هذا االسم بدال من مديرية سكن الطلبة ,
فأنها تختلف عن كل المؤسس�ات فهي ال
تترك اللب وتتمسك بالقشور  ,بل تتمسك

بقشور القشور  .قوانين معطلة و أناس
غي�ر تربويون حتى إن اغلبهم ال يعرفون
معنى الحوار الهادئ يس�وقون الكلمات
ب�دون معرف�ة ويطرحون األس�ئلة دون
إشعار مس�بق دعك عن الخدمات الرديئة
والوضع الصحي المزري ,فأدوات األمان
والصيانة في اغلب بنايات أسكان الطلبة
معدومة  ,والمس�ؤول في األقس�ام دون
اآلله وفوق الطلبة يملك هالة القداسة التي
تأتت له من خال الظروف التي يعيش�ها

الطال�ب الجامع�ي ال�ذي اعت�اد وتمرس
وتدرب على ش�يء أسمه السكوت وأجاد
العم�ل وفق قاع�دة "الس�اكت عن الحق
مؤم�ن أخرس" حت�ى ان ه�ذه الظروف
وغيره�ا أنتجت بنايات تفتقر إلى مفردة
الحي�اة  ,والمتنفس الوحيد عندما يخرج
الطالب من أبواب األقس�ام التي سرعان
م�ا توصد مبك�را  .العاقات الش�خصية
والمحسوبية والمنسوبية تدب في جسد
المؤسسة والفساد بجميع أنواعه المالي

واإلداري وحت�ى الجنس�ي ينخ�ر به�ا ,
ناهي�ك عن بدء الع�ام الدراس�ي وعملية
التس�جيل في هذه األقس�ام والتي تعتبر
أس�خف عملية ترويج للمعامات  ,طلبة
الع�راق تخلصوا من أيام النظام الس�ابق
وممارس�اته الرعناء اتجاه الطلبة فكان
الطال�ب يتحس�ب متى يأخ�ذوه للخدمة
العسكرية او االلتحاق بيوم النخوة ويوم
الق�دس وال�ى غير ذل�ك من ه�ذه األيام
المقدس�ة وفق العقي�دة العفلقية  ,حتى

نقــرر...ام نتذمــر

مهددة باالنفجار
نقطة التقاء يف منطقة ّ
رؤوف شحوري

التمعن في التصويب الصادر عن موسكو
للتصريحات األخيرة المنسوبة إلى نائب
وزير الخارجية بوغدانوف لم تكن نفيا ً
قاطعا ً له�ا وإنما ه�و توضيح لظروف
اإلدالء بها ،وتركيز على س�ياق الموقف
الروس�ي الثابت من األزمة السورية،
بصرف النظر عن التطورات س�واء
أكان�ت لمصلحة ه�ذا الطرف أم
ذاك .وف�ي ه�ذا الس�ياق يبقى
الهدف الروسي بمحاولة إنقاذ
ما يمك�ن إنقاذه صحيحا ً في
كل الظ�روف .ولم يعد س�را ً
عس�كريا ً أن النظام السوري
انتقل من الهجوم في بدايات
األزم�ة الى الدف�اع اليوم ،في
مواجه�ة هجم�ات المعارضة
السورية المسلحة التي تمت ّد على
مس�احة واس�عة م�ن األرض،
وتحظى بدعم مالي

وعس�كري متزاي�د إقليمي�ا ً ودولي�اً.
وبينم�ا كان النظ�ام يواجه ف�ي البداية
تظاه�رات معارض�ة هنا وهن�اك ،فإنه
يواجه اليوم حربا ً حقيقية تقودها نواة
صلب�ة من ال�دول ،وتحظى بدع�م أكثر
م�ن مائة دولة في العال�م ،وهذا الواقع
ليس مزحة ! ال�دول تحتاط
لألس�وأ .واألزمة

الس�ورية ليس�ت معزول�ة ف�ي الزمان
والمكان عن مجمل الصراع في الش�رق
األوسط والعالم .واألسوأ ،كما عبّر عنه
مس�ؤول إيران�ي كبير ،ين�ذر في نظره
بمخاطر حرب عالمية جديدة ال يريدها
أحد .وذل�ك ينطوي على معنى يفيد بأن
روس�يا ومحور حلفائها ف�ي المنطقة
والعالم مس�تعد لخوض الح�رب دفاعا ً
ع�ن مصال�ح مصيرية يراه�ا ،فهل هذا
صحيح؟ ومع ذلك فان السلوك األميركي
يوح�ي بأنه يحتاط لمثل هذا االحتمال،
ليس فقط من خال نش�ر منظومات
صواري�خ باتري�وت عل�ى الح�دود
التركية  -السورية مع أربعمائة خبير
عسكري أميركي إلدارتها ،وإنما أيضا
م�ن خال العم�ل على نش�ر محطات
اتص�ال ف�ي بع�ض دول المنطق�ة،
ومنها ما نش�ر أخي�را ً عن طلب أقامة
محطة اتصال في لبنان .انتشار حالة
ع�دم االس�تقرار ف�ي المنطق�ة ينذر
بمزيد من األزم�ات المتفجرة التي قد
تخرج عن السيطرة .وهذه هي الحال
الي�وم عل�ى امت�داد خ�ط يبدأ
من تون�س ويم ّر ف�ي ليبيا
ومصر والسودان وسوريا
وينتهي في بعض المنطقة
الخليجي�ة .ولج�م ه�ذا
التصعي�د االنفج�اري يبدأ
بحل سياسي في سوريا،
وهو نقطة االلتقاء بين
موس�كو وواش�نطن
كما يقوالن !.

دخل�وا في دوامة ما بع�د صدام التي تمر
عليهم أي�ام يطلق�ون عليها ( ي�وم الذل
العالمي ) يوم التسجيل ويوم براءة الذمة
وي�وم ان حدث ش�يء ما ف�ي الغرفة أو
أصابها عطل معين وغيرها من أيام الذل
وفق إجراءات مديرية األقسام الداخلية !!
التابع�ة لوزارة التعليم العالي  .ال نناش�د
و ندعوا فقد س�أمنا المناشدات بل نلتزم
الصم�ت والنوم عن حقوقن�ا فما فاز إال
النوموا .

دخلت األزمة السياس�ية والعس�كرية في الع�راق منعطفا خطيرا
بع�د التصعيد الجدي�د بين الحكومة المركزية وكردس�تان ،بعد أن
رفع رئيس الوزراء نوري المالكي عصا غليظة بوجه قرار مسعود
البارزان�ي رئي�س إقليم كردس�تان ،الذي ألحق بموجب�ه المناطق
المتنازع عليها بكردس�تان ،والتثقيف على تعميق هذا التوجه في
المؤسس�ات الكردية ،ما يش�كل تحوال خطيرا في المواقف ،ويدق
أخر مسمار في نعش ما يسمونه " تنقية األجواء الحوار".
إن التصعيد الجديد يكشف عن خلل خطير في التعامل مع الدستور،
بل يظهر الحاجة الملحة لتعديل هذا األخير عبر اس�تفتاء ش�عبي،
نجده أكثر أهمية حتى من إجراء االنتخابات ،فكل جهد مؤسساتي
ف�ي ظل الدس�تور الحالي ه�و مضيع�ة للوقت ،فلن تك�ون هناك
حكومة قوية مستقلة في ظل توافقات ومحاصصات كسرت ظهر
الع�راق ،وفتحت أبواب جهنم على وحدته وس�يادة قراره وحماية
ثرواته ،لذلك ظلت جهود المصالحة أقرب إلى ذر الرماد في العيون
منه إلى حس�م الخافات دستوريا ،بعد أن أخذت هذه األخيرة بعدا
قوميا أكثر من غيره.
لقد عاش العراقيون على طول األشهر الماضية ظروفا معقدة أثرت
في أدق تفاصيل حياتهم تحس�با من مفاجأت أمنية غير محسوبة
العواقب  ،بس�بب التصعيد بين الحكومة المركزية و كردس�تان ،و
اليوم يتحدثون عن انفراج وتصعيد في ذات الوقت ،دون أن يعرف
الش�عب س�بب األزمة الحقيقي و مبررات انفراجه�ا المفاجئ ،أو
الع�ودة إل�ى نقطة الصف�ر ،ما يؤكد حقيقة اس�تهانة مس�ؤولي
العراق بإرادة الشعب ،بسبب تخريجات عرقية و طائفية هي األبعد
عن مصلحة الوط�ن و أهله ،فهل هذه ديمقراطية عراقهم الجديد،
ولماذا يسكت شعبنا على هذا الخلل ،هل هو التخلي عن المشروع
الوطني ،أم ألن السياس�يين نجحوا في تحويل تخندقاتهم إلى أمر
واقع ،مهما يكن الس�بب فإن المتض�رر الكبير هي عراقيتنا ،وذلك
ما يس�تدعي االنتصار لها عبر مشروع وطني خالص النية للعراق
و أهله ،يس�تمد قوته من دستور عراقي متوازن ،وإرادة سياسية
ترفع شعار العراق أوال.
ل�ن يقب�ل العراقي�ون تقس�يم بادهم بس�بب تجاذبات سياس�ية
مؤدلج�ة بعيدا عن مصلح�ة الباد والعباد ،مثلم�ا يرفضون بقوة
سياس�ة القضم المبرمج للس�يادة ووحدة الباد ،لذلك تس�تفزهم
تصريحات البارزاني االنفصالية ،مثلما تؤرقهم توجهات المالكي
العس�كرية ،ألنه ف�ي الحالتين هن�اك دم عراقي س�ينزف بغزارة،
وهناك فتنة تحضر على نار هادئة جدا ،ألن أعداء العراق ليسوا في
عجلة من أمرهم ،طالما أنهم نجحوا في تفكيك استقراره الداخلي
بأي�دي عراقية ،وبما ضمن لق�وى عربية وإقليمي�ة التمدد خارج
إمكانياتها الجغرافية واالقتصادية والبشرية !!
ورغم كل ما يواجهه العراق من تحديات ومفاجآت متعددة األوجه
والاعبين ،ينش�غل السياس�يون بأجندات أخرى من بينها الهيمنة
عل�ى الق�رار وتغييب المش�اركة ،وفرض المواق�ف بنفس قومي
أو طائف�ي أو حزب�ي ،وبناء مؤسس�ات جديدة للخ�وف  ،وتعميق
التخندق�ات خ�ارج مصلح�ة الوط�ن ،والقف�ز عل�ى التش�ريعات
والتحالف�ات ،ما يش�كل خلا في الفهم ال يمكن وصفه إال بس�وء
التقدي�ر وتراخ�ي العقاني�ة في كل م�ا يحدث م�ن مناكفات بين
السياس�يين في الع�راق ،الذي�ن يتباه�ون بتخندقاته�م الضيقة،
ويعيدون استنساخ الماضي بعناية فائقة ،بل أنهم يتفننون برسم
تفاصيله بدقة ،والتي كانوا قد تناخوا لمواجهتها على مدى عقود
بوصفه�ا تغييبا للحري�ة و الديمقراطية وحقوق اإلنس�ان ،بينما
يعيدون تطبيق ذات اآلليات بطرق مبتكرة ،تعميقا لخافات تضمن
بقاءهم في مركز التأثير أطول فترة ممكنة ،ليؤكدوا بفلس�فتهم
الش�خصية والعقائدي�ة أن المنص�ب ف�ي الع�راق ل�ه مواصفات
وأساليب تنفيذ خاصة ،لذلك تفتعل األزمات وتتبخر الحلول ويعاد
ترميمها ،وكان ش�يئا لم يحدث ،مثلما خلقت صداقات مبنية على
ع�داوات ووش�ايات وثقة مفقودة  ،في مفارق�ة باتت خصوصية
عراقي�ة مؤلمة جذرت الخلل والمزاج الفردي الحاكم ،لذلك تواصل
هيبة الباد ترنحها منذ أكثر من نصف قرن ،لم يقف ش�عب العراق
موقف المتفرج منها مثلما يحدث هذه األيام ،وألن استمرار الحال
م�ن المح�ال  ،فكفاكم يا ش�عب العراق صبرا على م�ا يجري ،ألن
المحن�ة تجاوزت كل الحدود ،والتهدئة بات�ت من الماضي ،بل هي
ول�دت كذل�ك ،ألن السياس�يين يتنفس�ون الصعداء عندم�ا تزداد
الهوة عمقا وتتوسع دائرة التحديات ،وحان وقت مواجهة األمور
بعقاني�ة وبمزاج عراقي وطن�ي يترفع ع�ن كل مفارقات الزمن
العاث�ر ،وأحام عصافير ما بعد منتصف الليل ،بكل كوابيس�ها من
توافقات ومحاصصات وتهديدات وتسويف !.

محمد ناظم الغانمي
الشعب العراقي من الشعوب المتضررة ماديا ومعنويا
دائم�ا واآلن ن�رى أن المواط�ن العراقي المس�تضعف
أصب�ح تح�ت خ�ط الفق�ر وبعضه�م في خ�ط الفقر
ويرافق هذا التدرج في مراحل الفقر سياس�ات فاسدة
وأداره فاس�دة مستش�رية ف�ي الدولة ومؤسس�اتها
ولك�ن الغري�ب ف�ي الموض�وع ن�رى الكثيري�ن م�ن
المواطنين يتكلم�ون في كل األماكن العامة أن الدولة
فيها فس�اد وان فان فاس�د وفان فاس�د ويعرفون
الفاس�دين باألس�ماء إذن إذا كان المواطن على دراية

كامل�ة بأمور الفس�اد والمفس�دين لماذا حين اس�أل
البع�ض منهم هل س�تنتخب في االنتخاب�ات القادمة
يق�ول لن انتخ�ب (الن تعبنه من عده�م) اذا كان هذا
الج�واب أذن لم�اذا اليدرك المواطن ان�ه صاحب قرار
وبين يديه التغيير..؟وهو من يقرر ويقول ال للفس�اد
ال للمفس�دين وبإمكان�ه وض�ع الرجل المناس�ب في
المكان المناس�ب.أليس إطاق صوت�ه واإلقرار أفضل
من ان يندب الحظ الس�يء والحكومة المفس�دة.؟ أم
أن العوي�ل والتململ يعجبه وكثرة الكام افصل له من
التغيير.؟ على جميع المواطنين ونحن كلنا مواطنون
وأولى الناس بهذا البل�د يجب ان نفكر بعقولنا ونتخذ

اإلج�راء الصحي�ح ونق�رر الق�رار الصحي�ح ويكون
الفيص�ل بينن�ا وبي�ن المفس�دين والفاس�دين فيصل
حاك�م وهو (صندوق االقت�راع) بدون كام او نقاش.
واالن الفرص�ة بي�ن أيدينا والقرار قرارن�ا واذا انتهت
االنتخابات ولم نقرر لنكون على ثقة أننا سندب حظنا
الس�يء مره أخرى ونرى المفسدون في اماكنهم وال
يبقى لنا سوى الكام واالنتقاد الذي اليغني واليجدي
نفعا ابدا.لنوحد الصف ونقرر ونختار ونحقق التغيير
لنص�ل الى دوله عصري�ه عادله نس�تطيع من خالها
المطالب�ة بحقوقن�ا على ات�م وجه في بلدن�ا ووطننا
الحبيب العراق.

املرأة ..بني تغافل حكومي وعنف جمتمعي
واثق الجابري
بما قلياّ ما نتناول شريحة مهمة من المجتمع لوجود
تناقض بين التشريع االسامي وحفظه لحقوق المرأة
وقوانين وضعي�ة وتقاليد مجتمعي�ة لتضيع فيها تلك
الحقوق وتتجه بأتجاه جعلها في حالة من الحرمان في
اداء دورها الحقيق�ي  ,والمرأة لم تكن نصف المجتمع
انم�ا ه�ي كل المجتم�ع حيث تمث�ل النصف ف�ي العدد
وترب�ي النصف االخ�ر  ,وطبيعة مجتمعاتن�ا تمثل فيه
المرأة مقياس العفة والشرف والقيم واالخاق العائلية
االّ ان المجتمع قاصر في ترجمة الحقوق لها ومعاملتها
بالعن�ف وه�ذا العنف امت�د من اقدم العص�ور وفي كل
الحضارات  ,فتلك السيدة زينب الحوراء (ع)وبعد مسير
الس�بايا ودخولها الى المجلس االموي مجلس الفجور
والفس�وق والعصيان والوحش�ية واالرهاب حيث أريد
لها ان تكون ذليلة خانعة ويسكت فيها صوت الحق االّ
انها نطقت بلس�ان جدها وأبيها وامها واخيها ولس�ان

ث�ورة االمام الحس�ين ثورة الش�موخ واألباء فنطلقت
بتلك الفصاحة والش�جاعة (يا يزيد فكد كيدك واس�عى
سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت
وحينا) وكأنها تحمل الرس�الة رس�الة السماء وصوت
النبي وعل�ي والفاطمة والحس�ن والحس�ين  ,فتحمل
في نفس�ها رس�ائل عدة من نقلها الرس�الة الحسينية
الس�ماوية ودور الم�رأة في تحدي العن�ف ودورها في
المجتم�ع  ,اليوم نعيش في عالم عادة ما يتناول المرأة
تناول غير منصف فتلك المجتمعات الغربية التي تدعي
المس�اواة للمرأة وحقوقها ما تكاد اال ان تضعها سلعة
تب�اع وتش�ترى ويتجار به�ا اما المجتمعات الش�رقية
والعراق خاصة  ,فتلك المرأة األم والزوجة واالخت التي
تكسر على رأسها ويات السنين عجاف حملت اكثر ما
يتحمل الرجل وش�اركته بل عانت اكثر منه في الضيم
والهوان فل�م تنصف تل�ك المرأة الصب�ورة المفجوعة
بأبنائه�ا وزوجها واخوانها ولم تلتف�ت لها الدولة في
الدول�ة في تش�ريعها حت�ى وضعت لها وزارة ش�كلية

س�ميت بوزارة المرأة ولم تخصص لها مثلما تخصص
لبقي�ة ال�وزارات او جعلها س�يادية ومثلما تس�ير بها
سياس�ة الدول�ة باالجحاف من الوزرات االنس�انية بل
انه�ا ربما قيدت بش�روط تضيع الكثير م�ن الحقوق ,
ونس�بة النس�اء اليوم في العراق تتج�اوز  60%بواقع
 10%منهن من االرامل ومن تحتاج للرعاية االجتماعية
فيم�ا يخصص لها س�وى  50أل�ف او حتى مخصصات
الزوجي�ة نف�س الرقم  ,وتلك النس�اء تعرض�ن لفترات
من الزمن لمصائب وويات وتركن وحدهن متصديات
لش�غف العي�ش بغي�اب فرص العم�ل ف�ي مجتمع لم
تضع فيه الحكومات دراس�ات دوري�ة لواقع المرأة او
تخصص لها المش�اريع التنموية او وضع قوانين تمنع
تعنيفها في غياب الجهات الراعية التي تطور المهارات
بوج�ود نظام معلوم�ات يرصد كل الح�االت ومن هذا
تغيب المرأة في تغافل حكومي وتعنيف مجتمعي جعل
منها مظلومة في مجتمع من المفترض ان يعطيها تلك
الحقوق التي منحها االسام.
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العمانية
منتخبنا الوطني بكامل صفوفه يتطلع اللتهام الحلوى ُ

قبضاتنا تشارك في بطولتين
دوليتين في هنغاريا وبلغاريا
المستقبل العراقي /متابعة
أعلين االتحياد العراقي للمالكمية عن موافقته الرسيمية للمشياركة يف
بطولتيني دوليتني تقاميان يف هنغاريا وبلغاريا .وقيال األمني املايل التحاد
املالكمية العراقيي عيل تكلييف ان اتحياده تلقى دعوتني رسيميتني من
االتحاديين الهنغياري والبلغياري للمشياركة يف بطولتيني دوليتني لفئة
املتقدميني هناك .وأضاف أن "البطولتني سيتقامان خالل شيهر شيباط
املقبيل بمشياركة منتخبات دول متطيورة باللعبة" ،مبينيا ان "املنتخب
العراقي سيشيارك بداية شيهر شيباط يف بطولة هنغاريا ،عىل ان يتوجه
بعدها للمشياركة يف بطولة بلغاريا خالل الشيهر ذاتيه" .وأوضح تكليف
ان "البطولتني سيتحتضنان خرة ابطال العالم باللعبة وستكون الفائدة
كبرة ملالكمي العراق ،السيما ان املنتخب العراقي يضم العبني شبابا جددا
ستكون البطولتان فرصة لهم لكسب الخربة وتطوير مستوياتهم".يذكر
ان مدينية أربيل تحتضن حاليا بطولة العيراق للمتقدمني ودورة تدريبية
دولية تقام عىل هامش البطولة.

شطرنجيونا يهزمون مصر
والسودان عربي ًا

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
يواجيه منتخبنيا الوطني نظيره ال ُعماني اليوم
الثالثاء يف مباراة نصف نهائي بطولة غرب آسييا
املقامية حاليا ً يف الكويت  ,ويأتيي تأهل منتخبنا
بعيد ان حصد أربع نقاط مين مجموع مباراتني
فاز يف االوىل عىل االردن بهدف دون رد فيما تعادل
يف الثانية مع سيوريا بهدف ملثله ليتأهل كأفضل
فريق يحتل املركيز الثاني بفارق هدف واحد عن
املتصدر املنتخب السيوري الذي ضمن تأهله بعد
فوزه االحد عىل املنتخيب االردني بهدفني مقابل
هدف واحد.وواصل منتخبنا الوطني استعداداته
لليدور نصف النهائيي لبطولة غرب آسييا بكرة
القدم التي تتواصل مبارياتها عىل مالعب الكويت
منذ ييوم  8كانيون األول الحايل.وأجرى منتخبنا
بقييادة طاقميه التدريبيي املكيون من السيادة
حكيم شاكر وباسل كوركيس وعبد الكريم ناعم

وحيدة تدريبية صباح األحد عيىل ملعب الجهراء
تواصلت حيوايل سياعتني كاملتيني كان الرتكيز
فيهيا واضحا عىل الناحيية التكتيكية مع اللياقة
البدنية وكذلك التدريب عىل تنفيذ ركالت الجزاء.
وقرر االتحاد العراقي لكرة القدم تكريم املنتخب
الوطنيي لتأهله إىل الدور نصيف النهائي لبطولة
غيرب آسييا ,أعلن ذلك السييد عيل جبيار رئيس
الوفد العراقي املشارك يف البطولة وعضو االتحاد
العراقيي لكيرة القدم ,وأضياف جبيار أن هناك
تكريميا خاصا للمنتخب يف حيال تأهله للمباراة
النهائية وحصوله عىل كأس البطولة التي سيبق
ملنتخبنيا الوطني الحصول عىل لقبها مرة واحدة
يف النسيخة الثانيية عيام .2002وعين توقعاتيه
للمبياراة املقبلة أميام املنتخب ال ُعمانيي قال إنه
متفائيل بتحقييق نتيجة إيجابية تؤهيل الفريق
إىل املبياراة النهائيية خاصية وإن الفريق يعيش
بوضع نفيس وبدني جيد وهناك اندفاع كبر من

الالعبيني يف أداء الوحيدات التدريبيية  ,والجميع
يعمل كخلية نحل من أجل كسيب لقب البطولة.
وحسيب تعليميات البطولية فيإن البطاقيات
الصفراء التي حصيل عليها الالعبون يف مباريات
الجولة األوىل سيتم إلغاؤها خالل مباريات الدور
نصف النهائي وبذليك فإن البطاقات التي حصل
عليهيا العبونا عيل بهجت واحمد ياسيني وعمار
عبد الحسني وعيل عدنان يف املباراتني أمام األردن
وسيوريا قد ألغيت  ,وسييلعب الفرييق العراقي
بصفيوف مكتملة.عيىل صعييد ذي صلية عي ّد
مختصان كرويان مبياراة املنتخب العراقي أمام
نظيره العمانيي ضمن منافسيات بطولة غرب
اسييا املقامة حاليا بالكويت "صعبة" ،مشيدين
بارتفاع معنويات الفرييق الذي يغلب عليه
الطابع الشبابي.
وقيال املديير االداري ملنتخيب
الشباب كريم فرحان ان "الخربة

مورينيو :لقب الليغا أصبح بعيد ًا
عن خزائن مدريد!!
اعتيرب مدرب رييال مدريد ،الربتغيايل جوزييه مورينيو ،أن
فريقه خر بطولة الدوري اإلسيباني بشيكل عميل ،وذلك
بعد التعادل اإليجابي بملعبه أمام إسيبانيول  2-2يف الجولة
السادسية عرشة .ورصح مورينيو يف مؤتمر صحفي عقب
اللقاء "لقب الليغا أصبح شيبه مستحيل ،نحن نتحدث عن
عرش نقاط (مع برشيلونة) قد تصبح  13نقطة (حال فوز
برشلونة عىل أتلتيكو مدريد ،وقد انتهت املبارة بالفعل بتغلب
برشلونة عىل اتلتيكو مدريد  .)1 - 4هذا الفارق كبر للغاية
يف أيليول العام امليايض تفوقنا بثماني نقياط ورغم تعادلنا
مرتني حافظنا عىل الفارق إذا اصبح الفارق  13نقطة فهذا
الفارق كبير للغاية" .وأكد "علينا لعيب املباريات القادمة
مين أجل الفوز دون التفكر يف فوز املنافس أو خسيارته".
وأضياف "إذا تحسين أداؤنيا يف الليغيا فهذا سيسياعدنا يف
الكأس ودوري األبطال ،فمازالت حظوظنا فيهما قائمة ،لم
أعش موقفا كهيذا من قبل وبهذا الفارق الكبر من النقاط
فريقي بعيدا بهذا الشكل عن هدفه ،إنه
وأن يكيون

موقف جديد ّ
عيل" .وشيدد "هذه ليسيت مأساة بيل
مرحلة أعيشيها يف حياتي املهنية وعييل أن أواجهها بكل
مجهود ألنهي املوسيم بأفضل شيكل" .وعاد من جديد
ليؤكيد "الليغيا اصبيح شيبه مسيتحيل ولكين علينا
االسيتمرار ،فريال مدرييد مطالب ببيذل اقىص جهد
خيالل أعوامي التي عملت فيهيا كمدرب كنت أحقق
يف أغلب األمور أهدايف ،لكن هذا األمر جديد ّ
عيل ،عىل
كل شيخص أن ينهض بذاته" .واعترب مورينيو ان
نتيجية اللقاء غر عادلة ،مشيرا اىل ان العبيه لم
يقدميوا مباراة سييئة "املباراة كانيت لتنتهي يف
الظيروف الطبيعيية لصالحنا بأربعة أو خمسية
أهيداف ،الالعبيون كانيوا يرغبون يف الفيوز لكن
حارس إسبانيول قدم مباراة رائعة .التعادل لم يكن
عيادال لكن إذا قال (خابير) أجري انهم يسيتحقوه
فأنيا أقبل بذلك" ،واعرتف يف النهاية "عندما ال تحقق
النتائج املرجوة ال تكن سعيدا وال واثقا".

مادزاري:
ال منافس للبيانكونيري
حسم اليوفنتوس لقب "بطل الشتاء" لصالحه عقب
انتصياره عيىل أتاالنتيا بثالثية نظيفة وسيقوط
مالحقيه اإلنرت ونابويل أمام التسيو وبولونيا عىل
الرتتيب يف الجولة الي 17للسري آ ،ليتسع الفارق
لصاليح حامل اللقب إىل  7نقياط عن النرادزوري
قبيل جولتيني مين نهايية اليدور األول مين البطولية .والرت
مادزاري املدير الفني لنابويل أكد عقب خسيارة فريقه أمام
بولونيا أن قصية "منافس اليويف" ُخلقت بواسيطة اإلعالم
فيما الواقع يقول أنه ال منافس للبيانكونري يف الوقت الحايل.
املدرب قال "كامل قصة "منافس اليويف" شيعار خلقه اإلعالم
وقد مللت منه .اليوفنتوس يؤدي بشيكل خييايل وقد قلت منذ
الصيف أن فريقيي نابويل عليه أن يتطور".أضاف حول الفرق
املنافسية لليوفنتوس "نحن جمع ًيا عىل قدم املساواة للتنافس
عىل املركز الثاني وسينرى كيف سيينتهي املوسيم ،حيث ال أرى
اآلن أي فريق يسيتطيع منافسية اليوفنتوس .ربما تتغر األمور ،لكن
لعبهم بتلك الطريقة يجعل األمر صع ًبا .علينا أن ُنركز عىل أهدافنا".

باق مع النصر
نشأت أكرم ٍ
المستقبل العراقي /متابعة

أكيد نيادي النيرص االماراتيي ،أن ال نية لديه لالسيتغناء عين العب الفرييق العراقي
نشيأت أكرم يف فرتة االنتقاالت الشتوية التي ستفتح خالل الشهر املقبل.وقال النادي
االماراتي عىل موقعه بشيبكة االنرتنيت إن" ،ادارة النادي نفت ما تردد عن التعاقد مع
الالعب اإليراني الدويل جواد نيكونام كالعب آسييوي يف االنتقاالت الشتوية خالل كانون
الثانيي املقبل ،بدالً من العراقي نشيأت أكرم ،وتم التأكيد عىل عيدم التفاوض مع الالعب
اإليرانيي نهائياً" ،مبينيا "ان عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة اإلعيالم والعالقات العامة يف
النادي فهد هادي ،أكد أن هذه األنباء ال أساس لها من الصحة ،وأنه سوف يتم تقييم مستوى
الفريق خالل الدور األول كامالً عقب الجولة املقبلية" .وأشيار املوقع اىل أن "هادي كان قد بني
انه سوف يتم تقييم مستوى العبي الفريق خالل الدور األول كامالً عقب الجولة املقبلة ،وسوف
يتيم بعدها اتخياذ أي قرار يتعلق بالتعاقد مع العبني جدد" ،مشيرا اىل انه "ويف كل األحوال لن
يكون اإليراني جواد نيكونام من بني الخيارات إذا رأت اللجنة الفنية رضورة التغير".

والشباب التي تتجسد يف تشكيلة منتخبنا ،والتي
باإلمكان االعتماد عليها يف مباراة يوم غد ،تجعلنا
نثق بقدرة املدرب حكيم شاكر عىل وضع الخطة
املناسيبة".وأضاف ان "توظيف األدوات املعتمدة
عىل الوجه األمثل من شأنها ان تؤدي اىل النتيجة
املرجوة ،ويسياعدها يف ذلك حسن تعامل املدرب
ميع دقائيق املبياراة ،فضال عين جوانيب تتعلق
بمعنويات الالعبني التي نجدها بأفضل حاالتها،
خاصية مع غلبة روح الشيباب عند الكثر منهم
وسيعيهم لفرض وجودهيم" .وأوضيح فرحان
"نأميل مين منتخبنيا ان يحقيق النتيجية التي
نتمناها بالشيكل الذي يجعل من حظوظه كبرة
يف تلميس اللقيب الثاني بعد ذلك اليذي تحقق يف
بطولة عام  ،2002مع األخذ باالعتبار
أن املنتخيب العمانيي لييس
بالفريق الصعب بل يعد حاجزا
قويا يمتلك الكثر من األدوات

Apago PDF Enhancer

املؤثرة التي تسيتطيع ان تفيرض وجودها" .من
جانبه ،قال املدرب املساعد صباح جعر انه "من
املمكن أن تصب النتيجية لصالح منتخب العراق
يف حال استثمار الفرص املتاحة ،والتي ال يمكن
ان نصيل إليها مين دون التوظييف الصحيح
ليأدوات املتاحية ،فضيال عين جعيل نقاط
ضعف املنتخيب العماني بوابة لهز شيباك
حارسيه" .وأضاف جعر انيه "يتطلب من
شاكر وضع الخطة املطلوبة التي تتناسب
مع اإلمكانيات الفنيية للمنتخب العماني،
اليذي يمتلك األدوات املؤثيرة التي فرضت
نفسيها بقوة يف املرحلية األوىل من خالل
تصيدر املجموعية" .ويواجيه منتخيب
العيراق الكيروي اليوم الثالثياء نظره
العمانيي يف اليدور نصيف النهائي من
بطولة غيرب آسييا املقامية حاليا يف
الكويت.

حقيق منتخب العيراق للرجال للشيطرنج الفيوز عىل مرص والسيودان،
ضمن منافسيات البطولة العربية الخاصة بالفئات العمرية .وقال املوفد
الصحفيي لوفد املنتخيب العراقي نبييل الزبيدي ان "منافسيات البطولة
العربية للشطرنج الخاصة بالفئات العمرية ،والتي تحتضنها اليمن لغاية
الثاني والعرشين من شهر كانون األول الحايل بمشاركة  11دولة ،شهدت
نتائيج ايجابيية ملنتخب العيراق للرجال ،رغيم وقوعهيم اىل جانب أبطال
العرب".وأضياف ان "الالعب معزز ظاهر حقق فوزا مهما عىل منافسيه
املرصي ضياء وفا ،كما تغلب عيل محمد العيسياوي عىل السوداني كمال
الدين محمد ،يف حني فاز دانة جمال عىل نظره السيوداني حامد محمد،
بينما خر نوري صباح امام منافسه السوري مالك قونية".
شيهدت فيوز الالعبية ييارا عبد
وتابع الزبيدي ان "منافسات اإلناث
جمانية محميد ،كميا فازت
القيادر عيىل املرصية
فني كمال عىل زميلتها سايل
عباس ،وتغلبت عائشة عيل
عيىل نظرتهيا التونسيية
غالية الدايل ،فيما تعادلت
كاريين ميع نظرتهيا
املرصية رزان الشيعيبي،
فيما خرت نبأ سامي
أمام السيورية فاطمة
الزهيراء ،ودليني كمال
أمام املرصية سيهيلة
عبد املنعم".

احمد دحام مدرب ًا لصالح الدين

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نادي صالح الدين الكروي عن تسمية
امليدرب احمد دحيام مدربيا للفريق خلفا
للمدرب املسيتقيل عباس برازيييل لقيادة
الفرييق يف منافسيات اليدوري الكيروي
املمتاز ،مؤكدا أن إدارة النادي اتفقت بشكل
رسيمي مع دحام الذي سيبدأ مهمته خالل
األسبوع الحايل ،فيما أشارت إىل أن استقالة
املدرب السيابق عباس برازييل جاءت بطلب
منه ألسباب لم يكشف عنها.

وقيال مدير الفرييق باسيم كجيوان إن "إدارة
نيادي صيالح الدين تعاقيدت مع امليدرب احمد
دحيام لقييادة الفرييق يف منافسيات اليدوري
الكيروي املمتياز بعد اسيتقالة املدرب السيابق
عباس برازييل" ،مؤكدا أن "دحام سيبدأ مهمته
بصورة رسييمة اليوم الثالثياء 18(،من كانون
األول الحيايل) ،ليقود الفرييق يف الجولة املقبلة
من منافسيات الدوري املمتاز".وأضاف كجوان
أن"تسيمية دحيام جاءت بعيد أن تقدم املدرب
السابق عباس برازييل باستقالته عقب خسارة
الفرييق يف مباراتيه األوىل يف اليدوري أميام غاز

براينت يتألق وليكرز يتغلب
على سفنتي سيكسرز

حقيق فريق لوس أنجليس ليكيرز فوزه الثاني عىل التوايل للمرة األوىل خالل شيهر
تقريبا بتغلبه األحد عىل مضيفه فيالدلفيا سيفنتي سييكرز  98/111بمسيابقة
دوري كرة السيلة األمركي للمحرتفني.وسيجل النجيم كوبي برايانت
 34نقطة لليكرز يف مدينة فيالدلفيا مسيقط رأسه وأضاف ميتا ورلد
 19نقطة و 16متابعة بينما سيجل دويت هياوارد  17نقطة للفريق
الزائير وأضاف دارييوس موريس  15نقطة أخيرى للفريق الذي
رفع رصيده من االنتصارات بهذا املوسم إىل  11فوزا مقابل 14
هزيمة.وبدأ ليكرز مباراة السيبت متحفزا بفوزه 96/102
يف مباراته السيابقة أمام واشينطن ويزاردز الجمعة املايض
والذي أوقف سلسيلة هزائميه املتتالية التي امتيدت إىل أربع
مباريات ،ليتقدم  50/60مع نهاية نصف املباراة األول بقيادة
برايانت ( 18نقطة) وموريس ( 15نقطة).واتسع الفارق إىل
 17نقطية يف ربع املباراة الثالث قبل أن يتمكن سييكرز من
تعدييل النتيجة إىل  91/82قبل النهاية بثماني دقائق تقريبا،
ولكنيه لم يتمكن مين تضييق النتيجة بأكثر من ذلك.وسيجل
نييك يانغ  30نقطة لسييكرز السيبت وأضياف إيفان ترنر
وسبنر هوز  16نقطة أخرى لكل منهما مع صاحب األرض
الذي مني السيبت بهزيمته الثالثة عىل التوايل ليتجمد رصيده
من االنتصارات بهذا املوسم عند  12فوزا مقابل  12هزيمة.ويف
باقي مباريات األحد بدوري السيلة األمركي فاز تورنتو رابتورز
عىل هيوسيتن روكتس  96/103ودنفر ناغتس عىل سياكرامنتو كينغز
 97/122وبورتالند تريل بليزرز عىل نيو أورلينز هورنتس . 94/95

فيالني ُمهدد باإليقاف

المستقبل العراقي /وكاالت

يواجيه نجيم نيادي إيفرتون ميروان فيالني
عقوبيات مشيددة قيد تصيل لإليقياف ملدة 9
مباريات عىل خلفية اعتدائه عىل مدافع ستوك
سيتي ريان شوكروس خالل املباراة التي جمعت
بينهما يوم السبت ،وهو ما قد يكون رضبة قوية
لالعب اليذي ُيقدم موسيم رائع ميع "التوفيز".
وقيد ُيعاقب الالعب ذو األصيول العربية عىل ثالثة
حوادث منفصلة يف املبياراة بقيامه بالرضب باليد
واليرضب بالكيوع والنطيح ،وكل حالة تسيتدعي
إيقافيه  3مبارييات أي أن إيقافيه قيد يمتد لتسيع
مبارييات يف حيال إدانته من قبل االتحياد اإلنجليزي
الذي ُيحقق يف الحادثة .وذكرت صحيفة الدييل مرور
الربيطانيية أنه من املحتميل أن يتم إيقافه يف البداية

ثالث مباريات من قبل االتحاد اإلنجليزي ألنه
ليم يتلقيى بطاقة حميراء من الحكيم مارك
هاسييل يف املباراة ،بجانب مضاعفة العقوبة
نظيرًا لباق االعتداءات التيي ارتكبها .هذا ومن
املرجح أن يتم خصم راتب أسبوعني من فيالني
أي ما يقدر بنحو  150جنيه إسرتليني من قبل
مدربيه ديفيد مويس الذي أعرب عن اسيتيائه
من ترصفات الالعب عقب املباراة وقال "سوف
نوقع علييه العقوبة ،لقد قلت له أنني لن أقبل
أن يفعيل ذلك" .الجدير بالذكر أن فيالني خرج
وقدم اعتذاره لشوكروس يف وقت الحق ،وقال
"أعتذر لشيوكروس ولجماهر سيتوك سيتي
ً
وأيضيا لجماهر إيفرتيون وزمالئي عىل هذه
اللقطة".

الشيمال وألسباب لم يكشيف عنها" ،مشرا إىل
أن "اإلدارة اختيارت دحيام لكونه مين املدربني
الشيباب الواعدين وسيبق له قييادة فرق حقق
معهيا نتائيج جيدة".يذكير أن امليدرب عبياس
برازييل تسيلم مهمة تدريب فريق صالح الدين
خالل شيهر أيلول امليايض ،وقياده يف مباريات
اليدوري املمتاز حيث خير مباراته األوىل امام
غياز الشيمال ليقدم اسيتقالته ومن ثيم تناط
املهمية بامليدرب املؤقت سيامان صيالح الدين
اليذي حقق الفوز عىل الثورة الكركوكيل بثالثية
نظيفة.
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قد يؤدي االصدقاء دورًا يف مس�ار هذا
الي�وم ،وربما تلتق�ي أحد موالي�د القوس
او االس�د وتتفق وايّ�اه عىل جديد .يف الج ّو
تعاون وتعاضد ورشاكة مع أحالم كثرة

ما يش�ر اىل نجاح تحققه او ترقية او
ع�الوة عىل الراتب او اتصال مهم او عالقة
مميزة مع السلطات او احد النافذين

 22يونيو 23 -يوليو

 22مايو 22 -يونيو

اجلوزاء

ال�سرطان

التحف�ظ واله�دوء واالبتع�اد ع�ن
التحدي�ات .إعم�ل بعي� ًدا ع�ن العيون وال
تت�ورّط بما ال يليق بك .قد تدفع ً
ثمنا غال ًيا
إن لم تفعل عاطفياً :تبتسم لك األقدار،

ال تس�تخف بمس�ؤولياتك ،ابتع�د عن
الت�رع والته�ور والطيش�التزم القوانني
واعتم�د الوقاية وتقبّ�ل االوضاع من دون
احتجاج والقيام برقابة ذاتية

 24يوليو –  23اغ�سط�س

 24اغ�سط�س – � 23سبتمرب

تتباطأ حركة النش�اطات املهنية
ولكن دون تأثر جذري عليك .املهم أن
تفه�م النمط وال تذهب اىل أرسع ممّا
هو مقبول عاطفياً :حاول معرفة ما
يشغل بال الرشيك وسايره

يشر اىل رشاكة مهنية تسبّب لك بعض
البلبلة عاطفياً :تكون جميع األمور مقلقة
اىل ح ٍّد ما ،وأدعوك اىل عدم تأزيم األوضاع

� 24سبتمرب 23 -اكتوبر

 24اكتوبر 22 -نوفمرب

االج�واء اىل االفضل ويقلب بعض
االم�ور م�ن الس�لبية اىل االيجابي�ة
عاطفي�اً :تمارس س�حرك وقد تعلن
عن مرشوع جديد .تتلقى خ ً
ربا يتعلّق
بوالدة اوحمل او انجاب

األجواء مشجّ عة ،وأدعوك اىل االهتمام
براحة زمالئ�ك يف العمل ،وال تك�ن مغرورًا
ً
متعجرف�ا .إس�ع إلرضائهم وال تس�مح
أو
ً
ألي أمر بالتأزم عاطفيا :معنوياتك هائلة،
ترشق بجاذبية خاصة

االأ�سد

 23دي�سمرب20 -يناير

القو�س

االعيب ح�ب تروقك وعودة حبيب اليك
فتنهي السنة مع فرتة عاطفية واعدة ج ًدا
واحتف�االت وعيد صحياً :ح�اول أن تكون
م�ن أصح�اب املب�ادرات املتعلقة بالش�أن
الصحي ،وال تخالف تعليمات الطبيب

 21يناير –  19فرباير

اجلدي

تبارش اتخاذ بعض القرارات الحاسمة
وربم�ا ترغ�ب يف تغي�ر وظيفت�ك او تقرر
صق�ل مواهب�ك أمالً من�ك الحق�اً يف تغير
مركزك .حان الوق�ت للتقدم بخطى كبرة
وجريئة.

 20فرباير –  21مار�س

تمتىلء حيوية وثقة بالنفس وتش�عر
أن الظ�روف تتغر ،وانك مقب�ل عىل جديد
وأفراح عاطفياً :س�وء تفاهم مع الرشيك،
لك�ن االم�ر ال يس�تحق الكثر م�ن العناء
لتجاوزه

معارضة من اليمني الس�يايس
ش�ن هجوم�ا ً مطالب�ا ً
ّ
ال�ذي
برحيل أي شخص يرغب بهذه
التعديالت .وذك�ر موقع «بي.
ب�ي.يس» ّ
أن وي�م دي وارد من
جمعية إس�كان «إيجن هارد»
قالّ ،
إن هذه التغيرات ليست
ّ
ذات استخدامات دينية ،لكنها
تهدف إىل «التأقلم مع السكان
الذي�ن يضمّ ون مجموعات من
العائالت املسلمة».

لم يتمكن احد الطالب الجامعيني يف مدينة
كالجري الكندية االعرتاض عىل النظام الجديد
يف جامعت�ه ،وال�ذي ين�ص عىل رفع الرس�وم
الدراس�ية ع�ىل م�ن يري�د الدف�ع باس�تخدام
البطاق�ات االئتماني�ة مث�ل الفي�زا واملاس�رت

العقرب

 23نوفمرب –  22دي�سمرب

«املن�ازل الح�الل» اخرتاع
جدي�د يثر الجدل يف هولندا .إذ
تم تجديد قرابة  180منزالً هناك
بإضافة ع�دد م�ن الكماليات
كي تكون مناس�بة لس�كانها
املسلمني .وتضمّ نت الكماليات
املضاف�ة صنابر مي�اه يمكن
اس�تخدامها يف الوض�وء قب�ل
الصالة ،وأبوابا ً منزلقة لفصل
مجل�س الرج�ال عن النس�اء.
ّ
لكن ه�ذه التغيرات أش�علت

عمل�ه ،وإنه ل�م يقص�د بحمله
إي�ذاء أح�د أو تخويف�ه .وبع�د
مناقش�ات عديدة مع قوة تأمني
اللجن�ة س�مح الضب�اط للجزار
بالدخ�ول واإلدالء بصوت�ه بع�د
التحفظ عىل الساطور بالخارج،
وطمأن الضب�اط الناخبني أمام
اللجنة قائلني ،إنه�م تأكدوا من
حسن نيته بعدم الرغبة يف إحداث
أي أعمال ش�غب ،وأنه اصطحب
الس�اطور معه باعتباره إحدى
آالت عمله.

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

حوت

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

تنفيذ كهربة احياء
(االمير ،الصدرين)/
ناحية العدل

مديرية توزيع
كهرباء ميسان

1

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

تعلن محافظة ميس�ان  /قس�م العقود العام�ة الحكومية عن اعالن املناقصة املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه ضمن موازنة
تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض
الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره ()100,000
مائ�ة ال�ف دينار غر قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االربعاء املصادف  2013/1/2الس�اعة الثانية
عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد
لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• املحافظة غر ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام . 2013
• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة  % 1من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين
و( )28ي�وم م�ن تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان  /تنمية
االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رس�و
املناقصة .

23 – 2 – 17 – 7

 75يوم

الدرجة
والتصنيف
التاسعة/
كهربائية

ت

اسم المشروع

الدائرة المستفيدة

التبويب

1

تاهيل وتطوير الشبكة
الكهربائية لمنطقة حي
الزيوت /قضاء العمارة

مدة
التنفيذ

الدرجة
والتصنيف

مديرية توزيع
كهرباء ميسان

23 – 2 – 17 – 7

 120يوم

التاسعة/
كهربائية

2

تنفيذ كهربة الجعيبين
في ناحية الكميت

مديرية توزيع
كهرباء ميسان

23 – 2 – 17 – 7

 100يوم

التاسعة/
كهربائية

تنفيذ كهربة حي
الزهراء في قضاء
قلعة صالح

مديرية توزيع
كهرباء ميسان

23 – 2 – 17 – 7

3

تعلن محافظة ميسان  /قسم العقود العامة الحكومية عن اعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها يف ادناه ضمن
موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة
ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل
دف�ع مبل�غ قدره ( )100,000مائة الف دينار غر قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد
املصادف  2012/12/30الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العقود
العام�ة الحكومي�ة يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتس�ليم العطاءات عطلة فيؤج�ل اىل اليوم الذي
يليه .
مالحظة
• املحافظة غر ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام . 2013
• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة  % 1من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ عن املفعول
مل�دة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقي�ة املعتمدة واملعنون اىل
محافظة ميس�ان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة ومن
ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .
ت

اسم المشروع

الدائرة المستفيدة

التبويب

مدة التنفيذ

الدرجة
والتصنيف

1

بناء مدرسة  6صف
في ناحية حي
السالم /حي االنتصار

مديرية تربية
ميسان

19 – 1 – 17 – 10

 180يوم

التاسعة /
انشائية

2

هدم واعادة بناء
مدرسة النخب  6صف
في ناحية السالم/
قرية الهويليات

مديرية تربية
ميسان

19 – 1 – 17 – 10

التاسعة /
انشائية

علي دواي الزم
محافظ ميسان

 90يوم

علي دواي الزم
محافظ ميسان

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

اعالن مناقصة رقم ( )325لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية ماء ميسان /تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان  /قس�م العق�ود العامة الحكومية عن اع�الن املناقصة املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه ضمن
موازن�ة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العط�اءات يف ديوان محافظة
ميس�ان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع
مبلغ قدره ( )150,000مائة وخمس�ون الف دينار غر قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد
املصادف  2012/12/30الس�اعة الثانية عرش ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العقود العامة
الحكومية يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• املحافظة غر ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام . 2013
• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة  % 1من قيمة العطاء بموجب صك مص�دق او خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة
ش�هرين و( )28يوم من تاري�خ غلق املناقصة وصادر من اح�د املصارف العراقية املعتم�دة واملعنون اىل محافظة
ميس�ان  /تنمي�ة االقالي�م عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة وم�ن ضمنها مبلغ
االحتياط العام عند رسو املناقصة .
ت

اسم المشروع

الدائرة المستفيدة

التبويب

مدة التنفيذ

الدرجة والتصنيف

1

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة
نصف مليون غالون ( 100م /3س) في
قرية الجيازنة /قلعة صالح

مديرية ماء ميسان

129 – 1 – 17 – 9

 200يوم

الثامنة /كهربائي
 -ميكانيكي

2

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة
نصف مليون غالون ( 100م /3س) في
قرية الفهادية /علي الغربي

مديرية ماء ميسان

129 – 1 – 17 – 9

 200يوم

الثامنة /كهربائي
 -ميكانيكي

3

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة
نصف مليون غالون ( 200م /3س)
قرى النواظم (حاج خليفة ،العكيالت،
شيخ صالل) /البتيرة /مركز المحافظة

مديرية ماء ميسان

129 – 1 – 17 – 9

 240يوم

السابعة/
كهربائي -
ميكانيكي

4

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة
نصف مليون غالون ( 200م /3س) في
علي الغربي /الجانب االيسر

 240يوم

السادسة/
كهربائي -
ميكانيكي

مديرية ماء ميسان

129 – 1 – 17 – 9

التاسعة/
كهربائية
علي دواي الزم
محافظ ميسان

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

اعالن مناقصة رقم ( )324لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية تربية ميسان /تنمية االقاليم

 180يوم

اعالن مناقصة رقم ( )328لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية كهرباء ميسان /تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان  /قس�م العقود العام�ة الحكومية عن اعالن املناقص�ة املدرجة تفاصيلها
يف ادناه ضمن موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم
العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية
والتعليم�ات اىل مقدم�ي العطاءات مقاب�ل دفع مبلغ قدره ( )100,000مائ�ة الف دينار غر قابل
للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االحد املصادف  2012/12/30الساعة الثانية عرش
ظهرا وتس�لم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قس�م العقود العامة الحكومية يف الطابق الثاني  ,اذا
صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• املحافظة غر ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام . 2013
• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة  % 1من قيمة العطاء بموجب صك مص�دق او خطاب ضمان نافذ
ع�ن املفعول ملدة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر م�ن احد املصارف العراقية
املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة
 % 5من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .
التبويب

صمم الفندق الطبيب " ليش�وت جوب "الذي قرر و"جرت
ف�ول" صاح�ب الفن�دق تجربة تصمي�م غري�ب وفريد من
نوعه يجذب الس�ائحني للفندق أكثر حتى
من املكان املحيط ب�ه .ويقول "فول
ا " صاح�ب فندق "كاس�نز" ً أن
زوار الفن�دق يفضلون النوم يف
منطقة األمعاء ويطلب العديد
منهم االبتع�اد عن الحجرات
املوج�ودة يف فتح�ة ال�رشج،
وأش�ار إىل أن املنطق�ة يرتدد
عليه�ا  20ألف س�ائح تقريبا ً
كل عام يطلب أكثر من نصفهم
اإلقامة بفندقه.

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

اعالن مناقصة رقم ( )327لسنة 2012
تنفيذ كهربة احياء (االمير ،الصدرين) /ناحية العدل /تنمية االقاليم

ت

ال خوف عىل مصالحك من الرتاجع
ذل�ك ان طاقتك ايجابي�ة ّ
وبناءة وال ب ّد
من ان تس�اهم يف تحس�ني سر االمور
عاطفياً :ال غراب�ة اذا أدخلت تعديالت
عىل روتينك

هل فكرت من قبل أين يذهب الطعام بعد دخوله من فمك
؟ وم�ا هي الرحلة التي يمر بها داخل جس�مك ؟ ،لن تحتاج
إىل السؤال بعد اآلن ،فقط أذهب إىل بلجيكا وتعرف عىل
فندق كاسنز ،حيث يعترب واحدا ً من أكثر الفنادق
تميزا ً يف املنطقة بش�كله الذي يش�به الجهاز
الهضمي لإنس�ان م�ن الخ�ارج واألمعاء
والقنوات املرارية والقولون من الداخل .و
يقع فندق " كاسنز " عىل جزيرة صغرة
ب�ني أنتويرب وغن�ت يف فالن�درز بلجيكا
وين�زل في�ه يومي�ا ً ع�رشات الس�ائحني
مم�ن ج�اءوا خصيص�ا ً للغ�وص يف هذه
التجربة الفريدة وأخ�ذ مكانهم من الجهاز
الهضمي ال�ذي يمثله هذا الفندق الغريب .كما

كارد ،حي�ث ق�ررت الجامع�ة أخذ أرب�اح تبدأ
م�ن  1.79إىل  1.89باملئة عىل م�ن يريد الدفع
باس�تخدام البطاقة االئتمانية .لذلك قرر أحد
الط�الب بدفع الرس�وم الدراس�ية باس�تخدام
العم�الت املعدين�ة حيث قام بدف�ع ثالثة آالف
دوالر كندي عىل ش�كل عمالت معدنية سلمها
للقس�م املايل يف الجامعة .وقال الطالب انه قام
بهذه الخطوة ألنه كان مستاء جدا من أنظمة
الجامع�ة ومن ع�دم تقبلها للش�يكات أيضا.
بدوره�ا أعرب�ت الجامع�ة ع�ن أس�فها جراء
ش�عور بعض الطالب بالحزن ،لكنها أكدت أن
هذه الرسوم هي من نفس الرشكات الخاصة
بالبطاقات االئتمانية.

مدة
التنفيذ

 218ق.م  -ق�وات هانيب�ال
قرطاج�ي ته�زم ق�وات الجمهوري�ة
الروماني�ة يف معرك�ة تريبي�ا خ�الل
الحرب البونية الثانية.
 - 1347الس�لطان حس�ن ب�ن
الن�ارص محمد ق�الوون يت�وىل عرش
مرص.
 - 1865الوالي�ات املتح�دة تح�رم
العبودية.
 - 1914إنجل�رتا تعل�ن الحماي�ة
عىل م�رص وتنهي الس�يادة العثمانية
عليها.
 - 1941القوات اليابانية تنزل عىل
ش�واطئ هونغ كونغ وتقوم بسلسلة
م�ن املذاب�ح املريعة حتى استس�لمت
املدينة بالكامل يف يوم عيد امليالد.
 - 1956الياب�ان تصب�ح عضوا يف
األمم املتحدة.
 - 1969االتف�اق النهائ�ي ب�ني
اململك�ة العربي�ة الس�عودية ودول�ة
الكويت عىل اقتس�ام املنطقة املحايدة
بينهما.
 - 1972توقي�ع اتفاقية بني مرص
واملجموع�ة االقتصادي�ة األوروبية يف
بروكسل.

 - 1997ص�دور ق�رار يمن�ح
اس�كتلندا برملانا خاصا به�ا ألول مرة
من ثالثة قرون.
 - 2002افتت�اح مارين�ا م�ول يف
الكويت ،وهو من أضخم املشاريع الذي
ينفذها القطاع الخاص يف الكويت.
 - 2004قضاة عراقيون يحققون
مع ع�ي حس�ن املجيد ووزي�ر الدفاع
يف عهد صدام حس�ني س�لطان هاشم
أحمد تمهيدا ملحاكمتهم بتهمه ارتكاب
جرائم ضد اإلنسانية.
 - 2006وزي�ر الدف�اع األمريك�ي
دونالد رامسفيلد يستقيل من منصبه.
 - 2008محكم�ة جرائ�م الح�رب
تحكم بالسجن مدى الحياة عىل القائد
الس�ابق للجيش الحكوم�ي الكولونيل
ثينوس�يت باجوس�ورا بع�د إدانت�ه
بارت�كاب جرائم إب�ادة جماعية خالل
املذابح العرقي�ة التي ش�هدتها رواندا
ع�ام  1994وراح ضحيته�ا نحو 800
ألف شخص.
 - 2011إرسائي�ل تف�رج عن 550
أس�را ً فلس�طينيا ً اس�تكماالً لصفقة
تب�ادل األرسي م�ع حرك�ة حم�اس
املعروفة بصفقة شاليط.

فندق عىل شكل "جهاز هضمي" ؟!

طالب يدفع رسوم اجلامعة بعمالت معدنية !

العذراء

امليزان

الدلو

ش�هدت عملي�ة االس�تفتاء
ع�ىل الدس�تور امل�رصي الجديد
واقع�ة غريب�ة وطريف�ة ،حيث
منع ضباط تأمني إحدى اللجان
االنتخابية بمنطقة السيدة زينب
بالقاهرة ،دخول جزار إىل اللجنة
ل�إدالء بصوت�ه بس�بب حمل�ه
ساطوراً .ودافع الجزار عن حقه
يف اإلدالء بصوته ،مؤكدا ً أنه جاء
ل�إدالء بصوت�ه قب�ل التوجه إىل
ممارسة عمله يف محل الجزارة،
وقال إن الس�اطور إحدى أدوات

 21ابريل –  21مايو

22مار�س20 -ابريل

يصوت
جزار ّ
عىل الدستور "بالساطور" !

يف مثل هذا اليو م
18
كانون االول

علي دواي الزم
محافظ ميسان

اعالن مناقصة رقم ( )326لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية ماء ميسان /تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميسان  /قسم العقود العامة الحكومية عن اعالن املناقصة املدرجة تفاصيلها يف ادناه ضمن
موازنة تنمية االقاليم فعىل الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات يف ديوان محافظة
ميسان لغرض الحصول عىل نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل
دفع مبلغ قدره ( )100,000مائة الف دينار غر قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم االربعاء
املصادف  2013/1/2الساعة الثانية عرش ظهرا وتسلم العطاءات يف ديوان املحافظة يف قسم العقود العامة
الحكومية يف الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل اىل اليوم الذي يليه .
مالحظة
• املحافظة غر ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام . 2013
• الدائرة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .
• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة  % 1من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ عن املفعول
مل�دة ش�هرين و( )28يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقي�ة املعتمدة واملعنون اىل
محافظة ميس�ان  /تنمية االقاليم عىل ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة  % 5من كلفة املقاولة ومن
ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

ت

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

1

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة
نصف مليون غالون ( 50م /3س) في
قرية الحيدرية /قلعة صالح

مديرية ماء
ميسان

2

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة
نصف مليون غالون ( 50م /3س) في
قرية االنتصار /العزير

مديرية ماء
ميسان

3

تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة
نصف مليون غالون ( 50م /3س) في
قرية الملبس /قضاء الكحالء

مديرية ماء
ميسان

التبويب

129 1 – 17 – 9
129 1 – 17 – 9
129 1 – 17 – 9

مدة
التنفيذ
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كهربائي
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ميكانيكي
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علي دواي الزم
محافظ ميسان

16

الأخيــــرة

العراقـي
مديــر التحريــر

المستشار العام
مجتتعتتة التتالمتتي

صفـــــحـة

واثتتتتتتق صتتتتادق

العدد (  ) 405الثالثاء  18كانون االول 2012

صحيفةيومية سياسية مستقلة

تابوت بسامعات وشاشات عرض
لالستمتاع باملوت !!
ستوكهولم /وكاالت
كش�فت إح�دى الش����ركات
الس�ويدية ع�ن تصميمه�ا الجديد
لتابوت ع�رصي يتماىش مع الثورة
التكنولوجية التي يش�هدها العالم،
حي�ث تم تزويده ب�أدوات ترفيهية
من شأن املتوىف االستمتاع بها أثناء
موته.
وج�اء يف تقري�ر نرشت�ه مجلة
تايم األمريكي�ة ،أن التابوت الجديد
تم تزويده بنظام سماعات صوتية
باإلضافة إىل حافظة لألغاني بسعة
تخزينية عالي�ة تكفي لحفظ آالف
األغاني الت�ي يفضلها املتوىف والتي
يمكن�ه اختياره�ا وإعدادها بنمط
وترتي�ب مع�ني ليتم تش�غيلها بعد
الوفاة.وب�ني التقري�ر أن الرشك�ة
الس�ويدية املصنع�ة للتابوت والتي
تدع�ى “ب�اوس” قام�ت بتزوي�د

دغدغات

التتختتصتتص !!

التاب�وت أيض�ا بشاش�ة ع�رض
قطرها س�بعة إنش�ات ذات جودة
عالي�ة ودق�ة كب�رة تعم�ل بنظام
“أل يس دي” لتق�وم ب�أداء وعرض
األغان�يأم�اماملت�وىف.
الجدير بالذكر أن الرشكة أيضا
زودت ه�ذا التابوت بنظام االتصال
الالس�لكي ،والذي يمكن من خالله
وصل حافظة األغان�ي املوجودة يف
التابوت بسماعة وشاشة خارجية
يمكن وضعها عىل حج�ر التعريف
باملت�وىف أو م�ا يع�رف ب� “ش�اهد
القرب” حتى تتسنى الفرصة لزواره
بسماع األغاني التي يقوم بسماعها
ه�و حالي�ا ،باإلضاف�ة إىل إمكانية
تحميل أغان جديدة لتعرض عليه.
ونوه التقرير إىل أن هذا التابوت
الع�رصي ال�ذي وصفت�ه الرشك�ة
بالتحف�ة التكنولوجي�ة يبلغ ثمنه
 23ألف يورو (نحو  31ألف دوالر).

* حسن العاني

كـاريكـاتـير

فؤاد حسون

السمنة لدى األطفال العراقيني
زيادة معدالت ُ
بغداد /المستقبل العراقي

أصبح�ت الزي�ادة يف ال�وزن ل�دى األطفال
تمث�ل مش�كلة اجتماعي�ة وصحي�ة ،إذ تعاني
عائ�الت عراقي�ة عدي�دة م�ن تصاع�د حاالت
الس�منة فيها.وقال�ت املواطنة رج�اء الربيعي
إنها فقدت القدرة عىل تحديد مقاس�ات ألبسة
أبنائها ،إذ تختلف هذه املقاس�ات من محل إىل
آخر ،والس�بب يعود يف ذلك حسب أصحاب تلك
املح�ال إىل زيادة الطلب عىل املقاس�ات الكبرة
م�ن مالبس األطف�ال ،نقال عن إذاع�ة (العراق
الح�ر) .وأش�ارت الربيع�ي إىل أن األطفال اآلن

ينمون يف بيئة مغلقة ،وال يسمح لهم بالخروج
خوف�ا ً عليهم ،وبه�ذا يقل نش�اطهم وتضعف
حركتهم ويصبح الغذاء شغلهم الشاغل.بينما
تق�ول املواطنة كوثر عالء إن تحس�ن األوضاع
املادي�ة لكثر من الن�اس ،ورشاء مختلف أنواع
املنتجات الغذائي�ة ،زاد من إقبال أطفالهم عىل
تن�اول الحلويات واملك�رسات وجبس البطاطا،
م�ا أدى إىل زي�ادة مع�دالت الس�منة بينهم.إىل
ذلك ،أك�د املتخصص يف طب األطف�ال الدكتور
خلي�ل ال�راوي إن زي�ادة ال�وزن عن�د األطفال
ارتفعت يف الس�نوات األخرة بسبب قلة نشاط
ه�ؤالء األطفال ،وعدم تش�جيعهم عىل الحركة

نقار الخشب

شهتر عسل يف فندق راق لكالب الربازيل
برازيليه /وكاالت

واللعب ،مشرا إىل وجود عوامل أخرى ساعدت
عىل زيادة ال�وزن عند األطف�ال ،منها العادات
االجتماعي�ة والغذائية الس�يئة والجلوس أمام
التلف�از لس�اعات طويلة مع تن�اول الحلويات
بكثرة .من جهته أكد معاون مدير عام الصحة
العامة الدكتور محمد جرب أن ظاهرة الزيادة يف
وزن األطفال ج�اءت نتيجة الركيز عىل تناول
الس�كريات والنشويات فقط.وأشار جرب إىل أن
لهذه السمنة تأثرات مرضة عىل صحة الطفل
وت�ؤدي إىل اإلصاب�ة بتصل�ب الرشاي�ني وداء
الس�كري وارتفاع ضغط ال�دم وغرها ،فضال
عن األمراض النفسية واالجتماعية.

أفتت�ح يف الربازيل فندق جديد يس�تضيف ال�كالب يف ليلة ال�زواج األوىل لهم.ويقول «
ليون�ارد دا س�يلفيا « صاحب الفندق« :بعض الناس تعتق�د أن ما أف�عله للكالب رفاهية
أكث�ر من ال�الزم ،ول��ك�ن الحقيقة أنن�ي أعتقد
أنها تس�تحق ذلك نظرا ً ملا تقدمه لنا من س�عادة
وأمان».وأشار «داس�يلفيا» أن الحجرة يف فندقه
تكلف  50دوالر يف اليوم أو  300دوالر يف األسبوع
باإلضاف�ة إىل توف�ر ع�روض خاص�ة يف ش�هر
العس�ل.ونظ���را ً لح�ب الش�عب ال����ربازييل
الش�ديد للكالب ،توافد العدي�د منهم نحو الفندق
لتوف�ر ليل�ة زواج أوىل س�ع���يدة ومريح�ة
لكالبهم ،لقاء الوفاء والح�ب الذي يقدمه الكلب
لإلنسان ،كما ذكرت ال�.CNN

هذا ما توقعته ماغي فرح لعام 2013

النستتاء ...مصتابيتح
التتبتيتوت

بيروت  /وكاالت

* حسن عبد الحميد
يق�ال إن الحب -إىل حد كب�ر -يمثل تأريخ املرأة ،فيما هو ليس إال
حدث�ا عابرا يف حي�اة أغلب الرجال ...طبعا لكل قاعدة اس�تثناء ،وهذا
االستثناء -يف حقيقة أمره -هو من يثبت تلك القاعدة.
وإذ يقول ش�اعر داغستاني حبيبتي (رسول حمزاتوف)( :شيئان
يف الدنيا يس�تحقان النزعات الكبرة....وط�ن حنون...وامرأة رائعة..
ف�أن بقي�ة النزعات هي م�ن اختصاص�ات الديكة) .يقابل�ه الروائي
الرويس (تورجني�ف) قائال بحماس( :يمكنني أن أتخىل راضيا عن كل
ما لحقني من مجد ،إزاء امرأة يساورها القلق ....إذا تأخرت قليال عن
موعد العشاء يف البيت) .نعم ننتمي ملن يعتقد ويرى يف الحياء والصمت
الحقيقي معربا ...عن جمال وزينة املرأة ،لكننا نش�جب بالرفض ،كل
أش�كال العن�ف والتعس�ف حني يمارس ضده�ا ،تحت راي�ة أي تربير
ودث�ار يغمط حقه�ا يف الحياة والح�ب والعمل عرب التمت�ع بما متاح
ومس�موح يف لوائح فهم معنى وعمق الحرية الواجب توافرها وس�بل
ممارس�تها كما ينبغ�ي ويجب .قبل أيام -وعىل هام�ش حفل اختتام
ملتق�ى بغداد الش�عري ال�ذي أقامت�ه وزارة الثقافة للف�رة من -10
 /13كان�ون أول الحايل ،وبحضور ملفت لعدد من الش�عراء واملثقفني
العرب -باغتتنا مجموعة رائعة من الش�باب حاملني بطاقات ،بحجم
كف اليد الواحدة،هي باالحرى (أي البطاقات) بمثابة تعهد خطي هذا
نص�ه (أني  ................أتعهد ب�أال أرتكب عنفا ضد املرأة ،أو أتغاىض
أو أبقى صامت�ا عنه ،و ألجل هذا وقعت) ثم مكان لتوقيع ذلك التعهد
الحض�اري ،ال�ذي أعدته(منظمة نس�اء م�ن أجل الس�الم) من خالل
اإلعداد لحملة أطلقت عىل نفس�ها (حملة الش�ارة البيضاء/ملناهضة
العن�ف ض�د املرأة) ،قامت الحمل�ة -فضال عىل م�ا ورد -بفرش الفتة
كب�رة بيضاء عىل منض�دة وضعت عند مدخل امل�رسح الوطني،حيث
جرى حفل اختتام امللتقى ،من أجل جمع تواقيع الحضور من الشعراء
والجهور ،وت�رك حرية الكتابة ألية جملة يود اختيارها املدون واملوقع
بواسطة أقالم (املاجك) وضعت بجانب الالفتة ،وبالقرب منها جلست
فت�اة جميلة ،بعم�ر صغر عىل كريس ترتدي فس�تان الزفاف ،تناثرت
حوله أوراق كتب عليها عبارات (الزواج البكر...يحرمني من التعليم/
الزواج القرسي...ي�ؤدي إىل الطالق وغرها ما كان يدور يف فلك العنف
ضد ح�واء) وبطريقة ما يس�مى باللعب التمثييل (الس�ايكو/دراما)
تجرأت ضمن فعالية مجموعة الش�باب التي تق�وم بتلك الحملة،التي
دفع�ت بي للخوض -مجددا -يف غمار معرك�ة الدفاع عن حقوق املرأة
ورصاعه�ا الدائ�م من أج�ل كرامتها وس�مو وجوده�ا دون أدنى منة
م�ن أحد،هذا املخلوق الرائع الذي حباه الله جل ش�أنه بمجد االمومة
وحنانها الكون�ي املطلق،فأن تكون املرأة أما معنى ذلك التضحية بكل
يشء م�ن أجل ع�زة وتربية جنينه�ا ،مهما كلفها ذلك م�ن ثمن.املرأة
التي خصها رس�ول اإلنس�انية جمعاء محمد(ص) ب�أن قال حانيا يف
أح�د أحاديثه الرشيفة( :رفق�ا بالقوارير) وليمد م�ن عزمها وعظمة
حضوره�ا متجس�دا بق�ول ال أروع وال ابل�غ وال أعمق منه( :النس�اء
مصابيح البيوت  ....فال تطفئوا مصابيح بيوتكم) صدق رسول الله.

Hasanhamid2000@yahoo.com

العراقـي

كم�ا جرت العادة يف كل عام ،تتح�دث اإلعالمية ماغي
ف�رح عن كتابها لعام  2013وع�ن أبرز األحداث اإلقليمية
والدولية.
وأبرز ما ج�اء يف توقعات ماغي فرح
ألبراج :2013
 الس�نة املقبل�ة صعب�ة ..تذكرن�ابأح�داث  11أيل�ول مليئ�ة بالث�ورات
واالنقالبات وشهر آب هو األسوأ وتعصب
ديني وإثني يف العالم.
 م�ا من أحد محص�ن حتى امللوك...وها قد ب�دأت يف األردن...املخططات تبدأ

اجلنتتتود يطتتاردون الفيتتل القتتاتتتل

بإطالق الشائعات.
 هذه السنة تشهد والدة دويالت...ويف مرص ثورة عىلالثورة وقد تتقسم مرص إىل دوليات.
 ما يحصل يف طرابلس ليس بريئاً. بني شباط وآذار:حروب وفياضانات.يف حزي�ران محاكم�ات عام�ة واألحداث
الكب�رة واألزم�ات االقتصادية بني تموز
وآب وسنسمع بانهيار البورصة.
ً
حظ�ا :الرسطان...الجوزاء...
األكثر
املي�زان يف النص�ف األول ...والج�دي
والحم�ل .م�ن يعان�ي م�ن الضغوطات:
الدل�و ،الثور ،األس�د والعق�رب! وخاصة
مواليد الدائرة األوىل.
العراقـي

ح�ني بلغت األربعني من العمر ،ش�عرت ألول م�رة ،أنني بدأت أعي
الحي�اة عىل حقيقته�ا ،وأدركت أن أربعة عقود م�ن األوهام واألخطاء
واملواق�ف الصبياني�ة التافهة ،ه�ي التي طبعت ترصفات�ي وعالقاتي
وأف�كاري ،ولذل�ك عم�دت إىل مراجعة نقدي�ة صارمة ،وغ�رت الكثر
الكثر من فهمي الس�اذج لألمور ،ومن قناعاتي التي تفتقر إىل املنطق
والحكمة .واحدة من ع�رشات ،بل مئات القناعات الفوضوية القديمة
التي نقدتها وانقلبت عليها انقالبا جذريا واعيا ،هي مسالة التخصص ،
فقد كنت اقف بالضد من هذه املسألة ،وال أرى ضرا يف ان يكون االنسان
مهندسا ومحاميا ورساما وجراحا وضابطا يف الجيش ومقاوال يف وقت
واحد ،كما لم أكن أجد ضرا يف من يجمع بني هواية املوس�يقى والغناء
والرياضة وصيد الس�مك والسفر وقيادة الدراجة النارية  ،وبني هواية
جمع الفراش�ات والطوابع والنسوان والسبح والعمل القديمة وأجهزة
املوبايل وكالب الزينة يف وقت واحد ،وبقدر متس�او من االهتمام! هذا
عبث غر مقبول  ،وتش�تت نفيس ووجدان�ي وفكري يضيع معه املرء،
وتضيع ش�خصيته املركزية ،وال يعرف موط�ئ قدمه الحقيقي  ،هكذا
ب�دأت افكر وادع�و اىل التخصص وأهميت�ه يف الحي�اة ،وبغيابه تغيب
الهوية اإلبداعي�ة ،وتتضاءل فرص الركيز واالبت�كار والتطور ،اما ان
تكون طبيبا او محاميا ،واما ان تكون موسيقيا وتاجرا ،واما ان تكون
لصا او رشطيا  ،واما ان تكون مع النظام او معارضا له ،اما ان يجمع
اب�ن ادم يف ش�خصيته بني الفن�ان والتاجر ،او بني الل�ص والرشطي..
او ب�ني الوزير والفقر  ،فهذا مرفوض تمام�ا ،ويطعن االختصاص يف
الصميم! قناعة االختصاص قناعة راسخة اهتديت إليها فيما اهتديت
بعد بلوغي األربعني وتجاوزي هذه الس�ن ،بحيث نضج وعيي وفكري،
واختمرت رؤيتي ،ولم اعد أناقش هذا املوضوع ألنه بات من املس�لمات
البديهي�ة بالنس�بة يل ،ولذل�ك ح�ني س�ألني بحارنا ابو حس�ني ،وهو
مواطن بس�يط يعاني من كثرة العيال ،ومن ازمة فقر مزمنة (س�تاد
 ..هاي ش�نو املش�كلة بني الس�يد رئيس الحكومة وبني السيد الناطق
باس�م الحكومة  ..الله يحفظهم  ،اش�و كالمهم بي ش�ويه اختالف)،
غضبت منه غضبا ش�ديدا  ،ألن�ه يجهل معنى االختصاص  ،ثم قلت له
(السيدان الفاضالن كالهما يمثل الحكومة) هز الرجل رأسه  ،وعندها
س�ألته (هل حصل يف ي�وم من االيام ان تدخلت الحكومة يف ش�أن من
ش�ؤونك ،أو س�ألت عن ازمتك مع الفقر وكثرة العي�ال؟) ،أجابني (ال
 ...لم يحصل  ،الش�هادة الل�ه  ،الحكومة لم تضايقني يف يوم من االيام
 ،او تسأل عني  ،او تتدخل يف شؤوني ! ) وعندما انتهى كان غضبي قد
بل�غ قمته  ،ولهذا رصخت يف وجهه (يا مغفل ي�ا جاهل  ...متى تفهم
ان االختص�اص اه�م يشء يف الحياة ؟ انت من الش�عب  ،والش�عب له
تخصص ،والسيدان الفاضالن من الحكومة ،والحكومة لها تخصص ،
وما دامت الحكومة ملتزمة بتخصصها ولم تتدخل يف تخصص الشعب
او تس�أل عن قضاياه ؟ فلماذا تسمح لنفسك بالتدخل يف اختصاصها
 ،وملاذا تس�أل ع�ن قضاياها؟ عليكم اللعنة  ..ن�اس جهلة ال تفهمون
التخصص وتدسون أنوفكم فيما ال يعنيكم!) كان ابو حسني مندهشا
 ،ث�م نه�ض  ،وقب�ل ان يغادر املكان ق�ال يل (صحيح س�تاد اني كلش
غش�يم وابن  ) ...ومن يومها وهو صامت ال يس�أل عن صفقة اسلحة
وال فساد مايل وال ملفات جاهزة  ..فتلك امور من اختصاص الحكومة
 ..وهو  ..من الشعب !!

كاتمندو /رويترز
ق�ال مس�ؤولون يف نيب�ال االثن�ني إن الجن�ود
يطاردون فيال بريا بعد أن دخل منطقة ريفية بجنوب
البالد وقتل أربعة أشخاص خالل ثالثة أشهر.
وقال ش�يفا رام جيالل مس�اعد املسؤول اإلداري
يف مدين�ة بهاراتب�ور إن الفيل دخل من�زال من القش
يف قري�ة جاردي املتاخم�ة ملتنزه تش�يتوان عىل بعد
 82كيلوم�را إىل الجنوب م�ن العاصمة كاتمندو يوم
السبت وسحب زوجني مسنني من الفراش ودهسهما
حتى املوت.
ويقول مسؤولو املحمية إن نفس الفيل قتل اثنني
آخرين من سكان القرى قبل نحو ثالثة أشهر.

وقال جي�الل «أصدرن�ا أوامرنا للجي�ش بإطالق
الرص�اص عىل الفيل الذي ج�ن جنونه ...الجنود اآلن
يبحثون عنه».
ويوج�د يف نيب�ال نح�و  300فيل منه�ا أكثر من
مئة فيل مس�تأنس ويجري االستعانة بها يف الفنادق
واملتنزهات الصطحاب الس�ائحني يف جولة بالغابات
ملشاهدة حيوانات برية مثل الكركدن اآلسيوي وحيد
القرن والنمور البنغالية امللكية.
ويكف�ل القانون الحماي�ة للفيلة ومن يدان بقتل
إحداها من املمك�ن أن يقيض ما يصل إىل  15عاما يف
السجن لكن جيالل قال إن قانون اإلدارة املحلية وهو
قانون نيبايل يسمح للسلطات بقتل الحيوان إذا سبب
خس�ائر يف األرواح.

تتابع حتضريات الزيارة املليونية

امللونة
طريق "يا حسني"
ّ
يستعد لألربعينية وحيفل بالرسادق واأليقونات ّ
بابل /مروان الفتالوي

يستمتع املسافر من الحلة إىل كربالء ،أو العكس ،هذه
األيام بمش�اهد نصب الرسادق والخيم وبي�وت األملونيوم
الصغرة اس�تعدادا ً للحش�ود املليوني�ة الزاحفة إىل كربالء
من مناطق وس�ط وجنوب العراق مع ق�رب حلول إحياء
الزيارة األربعينية.
ويقوم أصحاب املواكب الخدمية هناك بتثبيت األعمدة
والرسادق والالفتات التي تشر إىل أسماء املواكب والصور
واأليقون�ات التي تجس�د معركة الطف األثرة يف الش�ارع
املنشأ مؤخرا ً واملسمى (يا حسني).
ويقطع الش�ارع الجديد املمتد م�ن منتصف الحلة إىل
كرب�الء  40كيلومرا ً حتى يصل إىل اإلمام الحس�ني وأخيه
العباس (عليهما الس�الم) بعدما أنهي العمل بإتمامه منذ
م�دة قريبة ليصبح ش�ارع ثالثا ً خاصا بالزوار املش�اة إىل
جانب شارعي العجالت ذهابا وإياباً.
ويب�دو الحم�اس واضحا ً ع�ىل محمد نعم�ة  54عاما ً
صاح�ب أح�د املواكب الخدمي�ة وهو يه� ّم بتثبيت أعمدة
الخي�ام ونقل األفرش�ة والقدور اس�تعدادا للزيارة .نعمة
ال�ذي ب�ارش بافتت�اح موكبه من�ذ  2005يصف الش�ارع
الجديد ب�»طريق الرحم�ة» ويثني عىل الجهود التي بذلت
يف إنجازه قبل إتمام الزيارة.
ً
«عادة ما
وقال نعمة يف حديث ل�(املستقبل العراقي)،
تبدأ الزيارة منذ السابع من شهر صفر الهجري وهو اليوم
الذي استش�هد فيه اإلمام الحسن (عليه السالم) وتستمر
الحش�ود املتدفقة صوب كربالء يف هذا الشارع حتى تصل
إىل ذروته�ا قبل العرشين من صفر موع�د أربعينية اإلمام
الحس�ني والشهداء (عليهم السالم) ونعمل اآلن عىل إنهاء

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

املوك�ب وتوف�ر جميع الخدم�ات قبل حلول الس�ابع من
صفر» ،مبديا ارتياحه ألن «الوقت مازال مبكرا ً لذلك».
وينق�ل نعم�ة ع�ن الن�اس هن�اك ارتياحهم إلنش�اء
الش�ارع الجديد ال�ذي يوفر خدمة كب�رة للزائرين ويقلل
من زخم الس�يارات التي تكتظ يف شارع واحد يف الزيارات

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة
للصحافتة والطباعتة والنتر

لالشتراك
واإلعتالن

السابقة.
ويف ناحي�ة أب�ي غرق غرب
مدين�ة الحلة مازال س�يّد س�مر
ّ
يحشد رفاقه إلتمام نصب موكبهم
عىل ضفاف الش�ارع الجديد .و»ش�باب

07901463050
07709670606

الباقر (ع)» هو اس�م املوكب كما يقول أحد أعضائه وهو
ع�الء الحيل الذي أوضح ل�(املس�تقبل العراقي) قائال «أنه
من املواكب املهمة يف هذه الناحية ،الذي يتربع شبابه منذ
بداي�ة الزيارة حت�ى نهايتها برك أعماله�م خدمة لألمام
الحس�ني» ،وع�ن دوره يف هذا املوكب ق�ال أيضا ً «مهمتي
تحضر الفط�ور للزائرين صباحا ً حي�ث أقوم وأصدقائي
من حي السالم بإعداد وجبات اإلفطار املتنوعة ك� الباقالء
بالدهن والبيض املقىل واملسلوق وشطائر الجبن والبطاطا
وغرها كثر».
وع�ن مبي�ت الزائرين يتاب�ع الحيل وه�و خريج كلية
الفن�ون الجميل�ة «م�ع أذان املغ�رب نق�وم بنق�ل الزائر
الراغ�ب باملبيت إىل البيوت للمنام ك�ون الطقس باردا هنا
يف املوكب.
وتن�اول ممث�ل املرجعية الديني�ة وخطيب جمعة
كرب�الء املقدس�ة «س�ماحة الس�يد أحم�د
الص�ايف» يف الخطب�ة الثاني�ة من صالة
الجمع�ة الت�ي أقيم�ت يف الصح�ن
الحس�يني الزي�ارة األربعيني�ة
واألحادي�ث الكث�رة واملتوات�رة
لألئم�ة الطاهري�ن التي حثت
املؤمن�ني عليه�ا مل�ا له�ا م�ن
واألج�ر الكبر،
عظيم الفضل
ٍ
كم�ا طال�ب الص�ايف يف املحور
الثان�ي م�ن الخطبة مس�ؤويل
الدول�ة بتهيئة الس�بل الكفيلة
بتسهيل الزيارة لألخوة القادمني
من خارج الع�راق من خالل املنافذ
الربي�ة أو الجوي�ة وتف�ادي املعرقالت
التي حصلت يف السنوات السابقة.

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