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مصدر: حظوظ »دولة القانون« يف االنتخابات 
املحلية »ضعيفة« !!

     المستقبل العراقي/ خاص
كش�فت مصادر سياس�ية عن رسائل 
بعثه�ا سياس�يون عراقي�ون إل�ى  األمين 
الع�ام لألمم المتحدة بان كي مون ش�كوا 
فيه�ا م�ن تصريح�ات ممثله ف�ي العراق 
“حق�وق  أن  أك�د  ال�ذي  كوبل�ر  مارت�ن 
اإلنسان في العراق مطابقة تماما لمعايير 

االمم المتح�دة”. وقالت المصادر في تصريح ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” إن التحالف الكردس�تاني أبدى غضب�ه من التقرير 
الذي قدم�ه كوبلر ع�ن الحكومة ووضع الع�راق الى مجلس 
األم�ن والجمعية العامة لألمم المتح�دة، موضحة أن القائمة 
العراقي�ة والتحالف الكردس�تاني يس�عون لتغيي�ر كوبلر من 
خالل مطالب عدة سجلت برسائلهم التي بعثوا بها الى مكتب 
االمين العام لالمم المتحدة.وكان�ت عضو مجلس النواب عن 
القائم�ة العراقي�ة ميس�ون الدملوجي قالت: “كن�ا نتوقع ان 

يكون كوبلر أكثر ش�جاعة، وأن يجابه ما 
يتعرض ل�ه العراقيون م�ن إنتهاكات من 
كل المس�تويات بكل شجاعة، مشيرة إلى 
أن “كوبل�ر كاذب، ولم يلتف�ت للعراقيين 
ومعاناته�م ول�م يك�ن ناجح�ا بمهمته، 
ونتمن�ى من االمم المتح�دة أن تأخذ دورا 
مختلف�ا عن م�ا قام�ت به في الس�نوات 
األخي�رة، وأن تكون مدافعة عن الش�عب العراقي، وليس عن 
الحكومة س�واء كان�ت حكومة المالكي او غيرها. وأش�ارت 
المصادر إلى أن هناك قوى سياس�ية أساءت فهم كوبلر حين 
زار العتبات المقدسة في محافظتي النجف األشرف وكربالء، 
مبينة أنها فس�رتها على أنها تميل لجهة طائفة على حس�اب 
طائفة أخرى. يش�ار إلى أن رئيس منظمة شفق االنسانية قد 
ق�ال في ان “كوبلر لم يتمكن في االونة االخيرة من اخفاء ما 

في داخله حيث كشف عن شخصيته الحقيقية مؤخرا”. 

        المستقبل العراقي/ خاص
كش�فت مصدر سياس�ي بارز ع�ن ان المجل�س األعلى لم 
يس�تطع اقناع رئيس ائتالف دولة القان�ون بطلبه بالحصول 
على 40 مقعداً في االنتخابات المحلية المقبلة كشرط للدخول 
ف�ي تحالف مش�ترك لخ�وض انتخابات مجل�س المحافظات 

المزمع اجراؤها في 2013/4/20.
واكد المصدر الب�ارز في التحالف 
الوطن�ي أن رئي�س ال�وزراء ن�وري 
المالك�ي اعطى 20 مقع�داً للمجلس 
األعل�ى ب�دالً م�ن 40، مبين�اً أن هذا 
األم�ر أزعج اوس�اطاً سياس�ية في 
المص�در،  األعلى.وق�ال  المجل�س 
�ل الكش�ف ع�ن هويت�ه،  ال�ذي فضَّ
ل�«المس�تقبل العراق�ي« إن التحالف 
م�ع المالك�ي ف�ي قائم�ة انتخابي�ة 

واح�دة تمليه ضرورات حماية الوجود »الش�يعي«، وخش�ية 
ضياع اصوات »الشيعة« في الكيانات السياسية األخرى التي 
تهدف إلى تش�تيت الصوت »الشيعي« الوطني.من جانبه، أكد 
قي�ادي في التحالف الوطن�ي أن المصلحة الوطنية أملت على 
رئيس المجلس االعلى وقيادة المجلس اتخاذ قرار المشاركة 
بقائمة واحدة مع ائتالف دول�ة القانون بغية حماية الصوت 
الوطن�ي م�ن ان يذه�ب ال�ى قوائ�م 
ال عالق�ة له�ا بالمصال�ح الوطنية، 
مش�يراً إلى أن االنزع�اج من خطوة 
المالكي االخيرة مع المجلس االعلى 
امتدت إلى انزع�اج مرجعيات دينية 
وسياس�ية وطني�ة وعدته�ا »تفرداً 
بالسلطة وابعادا للقوى الوطنية في 
اطار المش�اركة السياسية والعملية 

بادارة الدولة«. 

قطر جتّنس »ضباط صدام« ملواجهة املخاطر !!!

التهديدات تطال كبار الضباط يف اربع حمافظات !!

إعادة 176 من ضباط اجليش السابق إىل اخلدمة
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سوريا لألمم املتحدة: نخشى تزويد 
املتطرفني بأسلحة كياموية

اطراف سياسية تسعى اىل طرد كوبلر.. وإستبداله !!

       المستقبل العراقي / خاص
كش�ف مصدر مصرفي مطلع ع�ن تعرض بعض 
المص�ارف االهلي�ة ل�”عمليات ابت�زاز” من “جهات 
متنفذة” من اجل استحصال ارباح تشبه “االتاوات”. 
وق�ال المص�در ال�ذي رف�ض الكش�ف ع�ن هويت�ه 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن تل�ك الجه�ات المتنفذة 
“تمارس ضغوطا ش�ديدة جدا ض�د تلك المصارف”، 
الفت�ا ال�ى أن “تل�ك الضغوط�ات ب�دأت تتصاعد مع 
اقت�راب موعد الحم�الت االنتخابية لبع�ض الكتل”. 
وأكد المص�در انه حاول تصفي�ة أعمال مصرفه في 
العراق والحفاظ على رؤوس أمواله التي اس�تثمرها 
مع ش�ركاء له في العمل المصرفي، لكنه فش�ل في 
“مج�اراة طم�ع المتنفذي�ن ف�ي البلد”. وق�ال “لقد 
خيرون�ي بين خياري�ن، إما ان أقبل بتس�ليم الحصة 
المطلوبة، أو تكون حالتي كحالة مصرف الوركاء”. 
على حد تعبي�ره. وكان البنك المركزي العراقي أعلن 
ف�ي 5 آذار 2012 ع�ن وضع مصرف ال�وركاء تحت 
الوصاي�ة عقب فش�ل المحادثات مع بنك س�تاندرد 
تش�ارترد البريطان�ي التي ب�دأت في نيس�ان 2011 
لش�راء حصة فيه بعد تعرضه ألزمة مالية استدعت 

وضعه تحت الوصاية.

  بغداد/ المستقبل العراقي
أعلنت وزارة البيشمركة امس عن إطالق دفاعاتها الجوية 
الن�ار عل�ى طائ�رة للجي�ش العراقي ف�ي محافظ�ة كركوك. 

وق�ال وكيل الوزارة أنور حاج عثم�ان إن »الدفاعات 
الجوية التابعة لقوات البيشمركة أطلقت، 
ام�س، الن�ار على طائ�رة تع�ود للجيش 
، العراقي حلقت أكث�ر من مرة في منطقة  ن نيا س�يكا

ضمن محافظة كركوك«، مبينا أن »الطائرة أجبرت على 
االنس�حاب بعد إطالق النار«. ورج�ح عثمان أن »تكون 

مهم�ة ه�ذه الطائرة التجس�س عل�ى قوات البيش�مركة 
المنتشرة في تلك المناطق«.

البيشمركة تستهدف طائرة للجيش يف كركوك !!

قبل الطبع.. تضاربت االنباء يوم امس بشأن صحة رئيس اجلمهورية جالل الطالباني الذي دخل املستشفى في بغداد بعد وعكة صحية 
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي

قبل ثمانية أشهر من اآلن، ألقت 
الس�لطات األمني�ة اللبنانية القبض 
عل�ى "ش�ادي مولوي" رج�ل الدين 
اللبنان�ي المتط�رف عل�ى الح�دود 
وس�وريا،  لبن�ان  بي�ن  المشترك�ة 
وبع�د أمر االعتقال بدأت الس�لطات 
اللبناني�ة تتعرف عل�ى المولوي بعد 
أن فتحت الجهات التحقيقية الملف 
الشخصي له على مصراعيه، وقلبت 
تاريخ�ه اإلرهاب�ي وس�يرته وبدأت 

باستجوابه!.
في التاريخ الشخصي لمولوي، 
ق�رأت الس�لطات اللبنانية ان الرجل 
تاجر س�اح أمضى مدة طويلة في 
مهن�ة تهريب الس�اح وش�رائه الى 
التي كانت  المجموع�ات األفغاني�ة 
تقاتل الروس، ومنذ الثمانينات ارتبط 
الرجل بعاق�ات س�تراتيجية مالية 

وفكري�ة وعقيدي�ة م�ع "القاعدة" 
المتطرف�ة،  وتنظيراته�ا  وفكره�ا 
وكان يراه�ن على تحويل الس�احة 
اللبنانية إلى أفغانس�تان ثانية، بعد 
أن راق ل�ه مشه�د "القاع�دة" ف�ي 
أفغانستان، وكيف توسعت وفرضت 
نفسها تنظيما جامعا لكل الفصائل 
األفغانية.ش�ارك ف�ي مع�ارك نه�ر 
الب�ارد اللبناني�ة، واس�تطاع توريد 
المس�لحة  الفصائ�ل  إل�ى  الس�اح 
التابعة ل�"جند الشام"، وكان ضمن 
القي�ادة األممية للجن�د، وعلى صلة 
وثيقة بالتفاصيل المتعلقة بالمعارك 
الدامية التي كان من أهدافها تدمير 
مخي�م نهر البارد، واش�تعال الفتنة 
الفلس�طينيين  بي�ن  السياس�ية 
العمالة  واللبنانيين، والتضييق على 
الس�ورية ووضع الس�احة اللبنانية 
تحت غضب المفخخات والتفجيرات 
السياس�ية  الشخصي�ات  واغتي�ال 

واإلعامية.
كان يتطل�ع وهو يورد الس�اح 
ويدافع عن مقاتل�ي جند الشام في 
المخيم، إلى تحويل النهر الى ساحة 
قتال عنيف يؤسس من خاله أجواء 
شبيهة باألجواء الحالية في سوريا، 

وإيجاد منطقة منزوعة الساح من 
قبل الدولة اللبنانية وتوس�يع نفوذ 
المجموعات المسلحة المتطرفة في 
مواجهة حزب الله وحركة المقاومة 
اإلس�امية والوطني�ة اللبنانية، وقد 
عل�ى  اللبناني�ة  الس�لطات  عث�رت 
واتص�االت  ومكاتب�ات  مراس�ات 
"الس�عودية"  إقليمي�ة  جه�ة  م�ع 
خاصة بالتمويل والتدريب، وكيفية 
التص�ادم مع رموز الحركة الوطنية 
اللبنانية، وخلق المشكات في لبنان 
بهدف تعكير صفو األجواء اللبنانية 
السورية، والعمل على تشويه صورة 
ح�زب الل�ه ف�ي المشه�د اللبنان�ي 
والعرب�ي الع�ام وطبع�ة المؤلفات 
الفكرية التي تدعو إلى الفتنة تحت 
غطاء دعم المذهب الحق والطائفة 
المنصورة!. السلطات اللبنانية على 
ح�دود "المصنع" اعتقل�ت مولوي 
ال�ذي كان عائ�دا من س�وريا حيث 

دخله�ا بشكل غي�ر رس�مي للعمل 
م�ع المجموع�ات المس�لحة ودعم 
الش�ام" وم�ؤازرة "الجيش  "جن�د 
الحر" بالمال والس�اح الس�عودي، 
أكد للس�لطات األمني�ة اللبنانية انه 
كان بمهم�ة جهادية تتلخص بدعم 
حك�م  إلس�قاط  الس�ورية  الث�ورة 
الرئي�س بش�ار األس�د ال�ذي حك�م 
س�وريا بالحديد والنار، وان ما فعله 
يمث�ل حج�ر الزاوي�ة ف�ي مشروع 
خ�اص "الس�نة" ف�ي س�وريا من 

حكم الطائفة العلوية!.
وفي االعتراف�ات التي أدلى بها 

مول�وي، وه�و مرت�اح الب�ال، أمام 
المحققي�ن اللبنانيي�ن ان�ه يتلق�ى 
الدع�م م�ن الس�عودية، وه�و غير 
منزع�ج أو يشعر باله�وان والضعة 

الشخصية، ألنه أساسا ال يتسلم تلك 
األموال م�ن الس�لطات األمنية كما 
يدعي إنما يتسلمها من دوائر اإلفتاء 
ومعاه�د الب�ر والتقوى ومس�اعدة 
الملهوفين م�ن أبناء الربيع العربي، 
الت�ي  اإلس�امي  التبلي�غ  ومعاه�د 
فتحتها المملكة العربية الس�عودية 
في جمي�ع مناطق العال�م من اجل 
تحس�ين واق�ع المس�لمين في كل 

مكان!.
والن مولوي، والمال السعودي، 
شكل قاعدة من األتباع والمسلحين 
في طرابل�س اللبنانية، فقد خرجت 
تظاه�رات جماهيري�ة كبي�رة ف�ي 
تي�اران  يتنازعه�ا  الت�ي  طرابل�س 
س�لفي "مول�وي"، ووطن�ي تمثله 
بي�ت  م�ن  سياس�ية  ش�خصيات 
كرام�ي، وأخ�رى إس�امية معتدلة 
مثل جماعة التوحي�د التي يتزعمها 
احم�د ش�عبان.. ه�ذه التظاه�رات 

طالبت بإطاق س�راح مولوي، وإال 
فإنها ستحيل طرابلس إلى كتلة من 
النار، وفي اثر تلك التظاهرات قامت 
اللبنانية بإطاق س�راح  الس�لطات 
األخير.المولوي شادي، سبق ودخل 
العراق من الحدود السورية العراقية 
م�ع بقي�ة المجموع�ات اإلرهابي�ة 
التابع�ة ل�"أبي مصعب الزرقاوي"، 
العملي�ات  مجم�ل  ف�ي  وش�ارك 
المسلحة وتفخيخ السيارات وتمويل 
بن�اء مصانع المفخخ�ات وتصنيع 
الكوات�م، وكان الرج�ل الثان�ي بعد 
الزرق�اوي طيلة وج�ود األخير على 

رأس "قاع�دة ب�اد الرافدين" حتى 
مقتل�ه على ي�د طي�ار أميركي في 
ديال�ى، ويحتفظ المول�وي بتاريخ 
طويل م�ن العمل في مش�روع قتل 

م�ن  بأرش�يف  محم�ل  العراقيي�ن 
الضحاي�ا وكتيب�ات تحم�ل  ص�ور 
إرش�ادات ووصايا إرهابية تتضمن 
العم�ل في مشروع قت�ل "الشيعة" 
ألنه�م رواف�ض، و"الس�نة" ألنه�م 
مشارك�ون في العملية السياس�ية، 
واألك�راد ألنه�م انفصالي�ون، وفي 
هذا المش�روع هنالك انجاز ميداني 
واض�ح للمولوي ف�ي الفتاوى وفي 

العمل الواقعي المسلح!.
بع�د إط�اق س�راحه، والتطور 
المس�لحة  العملي�ات  ف�ي  الف�ادح 
ض�د الحكوم�ة الس�ورية، وانحدار 
إل�ى  الس�ورية  األمني�ة  األوض�اع 
سحيق التدمير المنظم للمؤسسات، 
واألرواح،  والمجتم�ع،  والدول�ة، 
المولوي  والممتل�كات، اخ�ذ عم�ل 
يتطور، ويأخذ ش�كا أكثر قوة على 
هام�ش انفت�اح الس�احة اللبنانية 
عل�ى جه�د المجموعات المس�لحة 
السورية من داخل لبنان، فقد أوكلت 
للمول�وي مهم�ة إرس�ال المقاتلين 
الع�رب والقوقازيي�ن والخليجيي�ن 
م�ن طرابل�س الى منطق�ة القصير 
إل�ى حم�ص  ث�م  اللبناني�ة، وم�ن 
الس�ورية، والرج�ل، ومن�ذ س�نتين 
يمارس المهمة نفسها بدعم وتمويل 
خلية االس�تخبارات الس�عودية في 
لبن�ان، إال ان المعلوم�ات تقول بأن 
المول�وي يعي�ش مشكل�ة أو أزم�ة 
ش�به صامت�ة بين�ه وبي�ن الخلي�ة 
األمني�ة الس�عودية ك�ون األخي�رة 
اكتشف�ت وجود عاقة تمويل ودعم 
مال�ي تقدم�ه قط�ر للمجموع�ات 
المس�لحة التابع�ة لها في س�وريا 
ع�ن طري�ق المولوي الذي تحس�به 
الخلية األمنية الس�عودية رجلها في 
لبنان!!. المعلومات األمنية اللبنانية 
تقول أن ش�ادي مول�وي يفيد ماليا 
م�ن التموي�ل القطري والس�عودي 
للمجموع�ات المس�لحة التي تقاتل 
في س�وريا، وعبر هذه الفائدة التي 

تصل إل�ى مايي�ن ال�دوالرات يقوم 
مول�وي بش�راء األس�لحة، وتمويل 
الس�احة الس�ورية، وحتى اللبنانية 
تحضيرا لتأجيجها بمعارك التمويل 

الم�زدوج الس�عودي والقطري بعد 
االنتهاء من معركة إسقاط الرئيس 
بش�ار األس�د!. مول�وي كم�ا تقول 
المعلومات األمنية يقاتل في سوريا، 
لك�ن عينه على مشروع اس�تئصال 
ح�زب الله الذي يقاتل إس�رائيل في 
لبنان، ويعتقد أن القضاء على حزب 
الله، ومشروع المقاومة المس�لحة 
والس�يادة  الجن�وب  ع�ن  دفاع�ا 
الوطني�ة اللبناني�ة، ال يق�ل تأثي�را، 
وال حجم�ا، وال أهمي�ة عن مشروع 
إس�قاط الرئيس األس�د، وإذا سقط 
األس�د ولم يس�قط حزب الل�ه فان 
العمل المس�لح وربيع المجموعات 
المس�لحة ف�ي لبن�ان وس�وريا لن 

تحقق أهدافها التاريخية!.

انشقاق جبريل.. ومعركة اليرموك !
أم�س رفع�ت س�ماعة الهاتف 
واتصل�ت بصديق�ي "غ.ش" ال�ذي 
يقيم منذ سنوات في مخيم اليرموك، 
وكان عض�وا في الجبهة الشعبية – 
القيادة العامة بزعامة احمد جبريل 
وس�ألته عن التطور المفاجئ الذي 
ش�هده مخيم اليرموك، وما قيل عن 
سيطرة "الجيش الحر" على المخيم، 
المخي�م  أن  تع�رف  "أن�ت  فق�ال: 
واحد من أهم التجمعات الس�كانية 
والفلس�طينيون  الفلس�طينية، 
مواطنون م�ن الدرج�ة األولى، وقد 
تخرج قسم كبير منهم من الكليات 
والمعاهد، وش�غل مكانة مهمة في 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  الحي�اة 
الس�ورية،  والسياس�ية  والثقافي�ة 
ويقطن مئ�ات اآلالف منهم في هذا 
المخيم، ومخيمات أخرى، والقس�م 
ومح�اال  عق�ارات  يمتل�ك  األكب�ر 
تجاري�ة وفئة نوعي�ة منهم ينتمون 
إلى طبقة رجال األعمال الس�وريين 

والفلسطينيين.
وبعد ان�دالع األح�داث األخيرة، 
إل�ى  المس�لحة  الفصائ�ل  س�عت 
اإلف�ادة، وتوظي�ف األع�داد الكبيرة 
من الناشطين في الفصائل الثورية 
الفلس�طينية لصال�ح دع�م الحراك 
كل  لك�ن  س�وريا،  ف�ي  المس�لح 
تل�ك الدع�وات كانت تواج�ه بالصد 
والرفض، الن الفلسطينيين يعرفون 
أنه�م ان تدخلوا في األزم�ة، فأنهم 
س�يكونون حطب النار، ولن يكونوا 
جزءا م�ن الحل مع معرفتهم التامة 
إن ما يجري جزء من مشروع "فتنة" 
الس�ورية،  الوحدة  هدفه�ا تمزي�ق 
وتقس�يم س�وريا الى دويات، لذلك 
فضل الس�وريون البقاء في بيوتهم 

وع�دم االنج�رار لفتن�ة اكب�ر م�ن 
وجودهم في سوريا.

م�ا ج�رى أن كتائ�ب "النصرة 
أن  وبع�د  االردنيتي�ن،  والتوحي�د" 
خسرتا معركة السيطرة على مطار 
دمش�ق، واالنقضاض عل�ى البلدات 
أن  أرادت  بالعاصم�ة،  المحيط�ة 
تشاغ�ل الجيش الس�وري، وتحدث 
فتن�ة م�ن الداخ�ل به�دف إضعاف 
جبه�ة النظ�ام ال�ذي يتمت�رس في 
دمش�ق، وزاد م�ن متاريس�ه ف�ي 
األسبوع األخير من المعارك الضارية 
لذلك حرك بعض األفراد من عناصره 
في المخيم، وبدأت معركة شرس�ة 
في المخيم ال ناق�ة للناس فيها وال 

جمل!.

 – وردتن�ي  الت�ي  المعلوم�ات 
والكام للصديق- أن خمسة مايين 
دوالر كان ق�د تس�لمها ضاب�ط في 
جبهة احم�د جبريل قام ف�ي أثرها 
بإحداث انشقاق ف�ي المخيم، وهو 
أس�لوب تتبع�ه كتائ�ب "النص�رة" 
م�ع الجي�ش الس�وري منذ م�دة.. 
حي�ث تعرض األم�وال على الضابط 
المس�ؤول عن المنطقة أو الس�اتر 
أو جبه�ة م�ا ف�ي إط�ار المعرك�ة 
المفتوح�ة على أن يس�لم س�احه 
ويخ�رج م�ن المعرك�ة ه�و وأفراد 
عناص�ره والكتائب تضمن س�امته 
الشخصي�ة م�ع أف�راده. م�ا جرى 
ف�ي المخي�م هدفه إش�غال الجيش 
الس�وري بالتفاصي�ل بع�د أن نجح 

بإخاء الريف للتوج�ه إلى المعركة 
الرئيس�ة الت�ي تحف�ظ له أف�راده، 
وتبقيه ف�ي حالة تف�وق في عموم 
جبهة القت�ال، وف�ي المعلومات أن 
قطر ه�ي الت�ي دفع�ت للمنشقين 
لتحقي�ق هدفين أولهم�ا إيقاع اكبر 
عدد ممكن م�ن القتلى في صفوف 
ال�ذي يقي�م  الجان�ب الفلس�طيني 
بمنطق�ة مأهول�ة بق�وة ف�ي ه�ذا 
المخيم الذي يسع أكثر من 450 ألف 
مواطن فلسطيني، وثانيهما إحداث 
فتن�ة ال يمكن ردمه�ا بين الشعبين 
خاص�ة  والس�وري  الفلس�طيني 
الس�ورية  العس�كرية  الحش�ود  أن 
بدأت بالتجم�ع ق�رب المخيم بغية 

اقتحامه!.
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قطر دفعت 5 ماليني دوالر إلمتام سيناريو انشقاق اجلبهة الشعبية بقيادة أمحد جربيل !!
"مولوي" لبناني متطرف وثيق الصلة بـ"القاعدة"

تع�رف الب�اد بعقول أهله�ا قب�ل أن تعرف 
بثرواتها أالخ�رى وهي مهمة ولك�ن ثروة العقل 

هي أالهم .
ف�ي العراق اليوم ش�نشنة ودندن�ة بين هذا 

وذاك , ولكنهم يظلوا كلهم أبناء الوطن 
في العراق اليوم تشهير وتسقيط وهي لعبة 
الصغ�ار الذي�ن اليعرفون ماذا يج�ري من حولنا 
؟. ف�ي الع�راق اليوم ش�كوى م�ن الحكومة لها 

مايبررها.
وف�ي العراق خافات ح�ول قضايا ضرورية 
وأساس�ية , وخافات حول قضايا غير ضرورية 
وغي�ر أساس�ية. ف�ي العراق س�وء تفاه�م بين 
المركز وأالقليم لو أنكشف آلطراف سوء التفاهم 
ماذا ينتظر دول الجوار التي تس�عى لزيادة سوء 
التفاهم بين المرك�ز وأالقليم لنفضوا أيديهم من 
تلك أالطراف التي ينتظر بعضها مصير باكستان 
م�ن ج�راء طالب�ان وينتظ�ر البع�ض أالخ�ر ما 
اليخطر على بال أحد؟. في العراق تنافس وحسد 
بين أح�زاب الس�لطة مصحوب بشي�ئ من عدم 
الثقة في العراق س�عي حثيث ل�زرع بذور الفتنة 
الطائفي�ة ل�م تثمر ف�ي م�دن محافظ�ة أالنبار 
بالرغ�م من وج�ود بؤر له�ا في صح�راء أالنبار 
الشاس�عة التي تتلقى صدى مايجري في سورية 
وأالردن مثلما تقوم بالرف�د المحدود أحيانا رغم 
الضعف والتصدع الذي تعاني منه مايسمى بدولة 

العراق أالسامية التي ينظر لها حزب التحرير.

ف�ي العراق أحزاب جنيني�ة وأخرى هامشية 
وأخ�رى الس�ابقات أصبحت أثري�ة , وفي العراق 
تجمعات تتكاثر بمناسبة أالنتخابات كما تتكاثر 

الطحالب وأالشنات في أالجواء الرطبة ؟
يس�ترجع  للسياس�ة  حدي�ث  الع�راق  ف�ي 
الماضي وال يعيش الحاضر وال يعمل للمستقبل 

في العراق الزالت أالنتخابات تشكل مناسبة 
لعم�ل موظف�ي مفوضية أالنتخاب�ات أكثر منها 
وتطوي�ر  أالنتخاب�ي  العم�ل  لتأصي�ل  مناس�بة 

مفاهيمه .
والزال�ت أالنتخاب�ات ف�ي الع�راق مناس�بة 
للوالئ�م وأنتظ�ار الهداي�ا والمكرم�ات والوع�ود 

بالتعيين ؟ 
في الع�راق عشائر يجمعها ال�والء وتفرقها 
المصال�ح وأالهواء , فرئيس العشيرة ليس له من 
ال�والء أال جمع الدية و طريقة التحية وأحتس�اء 

القهوة والشاي في المضيف .
ف�ي العراق يعاني تنظي�م القاعدة من فشل 
بنيوي مما جعله غير قادر على أختراق المنظومة 

أالجتماعية والموروث التاريخي 
المثقف�ة  الطبق�ة  الزال�ت  الع�راق  ف�ي 

مهمشة....
المتعلم�ة  الطبق�ة  الزال�ت  الع�راق  وف�ي 

ضائعة...
وفي العراق الزالت أالمية غير محاصرة ...

وف�ي الع�راق الزال الفق�ر يس�جل حضورا 

بالرغ�م من حصول العراق على أعلى نس�بة نمو 
في العالم بحيث تقدم على الصين ؟

 وم�ن هنا نقول ل�كل من يهمه أم�ر العراق 
من الذين حسبوا على العملية السياسية أو الذين 
سيحس�بوا على العملية السياس�ية مع كل دورة 
أنتخاب�ات : التشغلوا الع�راق بالقضايا الصغيرة 
, وال بأالش�ياء المحلي�ة فقط , فهذه الس�خونة 
المفتعلة حول ماسمي بالمناطق المتنازع عليها 
وه�ي تس�مية خاطئة مضلل�ة أري�د منها وضع 
عقبات وخن�ادق في طريق مس�يرة العراق نحو 

البناء والتقدم  والوحدة الوطنية .
أن ملفات المش�اكل الداخلية لم تتخذ طابع 
التخطي�ط الممنهج ف�ي وضع الحل�ول والحوار 
البناء , وأنما أتخذت طاب�ع المهاترات والتشهير 
والتس�قيط , وه�ذا أالس�لوب يزيد م�ن التخندق 

الحزبي وأخطرها التخندق الطائفي ؟ 
الع�راق اليوم ينظر ل�ه عالميا من قبل الدول 
الكبرى ودول المح�اور : أنه البلد أالكثر نموا من 
حيث تسارع وتيرة أنتاجه النفطي الذي تسيل له 
لعاب الش�ركات الكبرى ومن ورائه�ا دولها ذات 

الحضور في المسرح السياسي . 
وهذه هي النقطة المركزية بالنس�بة للعراق 
دولي�ا , ولكنها لم تتحول ال�ى نقطة مركزية في 
تفكي�ر النخب السياس�ية العراقي�ة , مما يجعل 
أالنشغ�ال بالقضاي�ا الصغي�رة يش�كل أش�كاال 

معرفيا وسياسيا في أن معا ؟

أن أالف�ق الدول�ي مشح�ون بغي�وم ماطرة 
وأخرى مرعدة , ومطر الماطرة سيول وفيضانات 
كما يح�دث في س�ورية , والمرع�دة كما يحدث 
في مصر وتركية وما ينتظر الس�عودية وكل من 

تورط بالنار السورية ؟ 
والس�احة الدولي�ة تتهيأ الى تس�ويات مرة 
, وأخ�رى قاتلة كالس�م , وثالث�ة مميتة كالحقن 

الملوثة ؟ 
ومن هنا س�يكون الصغار في غرفة العزل , 
وأالصغر س�يكونون مهمشي�ن , وأصغر الصغار 
سوف لن يجد له مكانا للجلوس ولو في الباب ؟ 

أن الن�ار الس�ورية اليمك�ن أن تس�تمر الى 
ماالنهاية ....

آلن مصال�ح الكب�ار حاض�رة ف�ي المنطقة 
بقوة ومن أمثلة ذلك " العراق " الذي سيكون عن 
قريب جدا صاحب أكبر أنتاج نفطي في العالم ؟

والمنطق�ة ه�ي مركز ث�روة العال�م وغناه 
حاليا , ولذلك فهي محطة أرتكاز على مس�تويين 

هما:- 
1-   المستوى أالقتصادي 
2-    المستوى السياسي 

أما المس�توى أالقتصادي فقد عرفنا ش�يئا 
منه وهو الثروات النفطية والغازية 

وأما السياسي : فيتلخص في كل من :- 
1-   الفه�م التورات�ي : وأخب�ار معرك�ة " 
الهرمج�دون " ويأج�وج ومأج�وج ذات الصدى 

التاريخي المعزز بالتحدي والسيطرة .
2-   الفه�م العقائدي أالس�امي في مفهوم 
" أالنتظار " التي درس�ها الغرب وأخذته الخشية 
من فقدان دوره , فلآلنتظار مفهوم سيكولوجي 
وأخر أقتصادي تنظيمي وثالث سياسي عسكري 
, وه�ذه المفاهي�م جميعه�ا ه�ي الت�ي تحقق 
الش�ورى والوالية ف�ي العدل والحري�ة والشعور 
بأالطمئن�ان والرض�ا , وه�و مم�ا ل�م تكتشفه 
الديمقراطي�ة , وال البلشفي�ة عب�ر أش�تراكيتها 

وديالكتيك المادة في صراع الطبقات . 
3-   الفهم الخاطئ والمنسوب لآلسام والذي 
تمثله الجماعات التكفيرية المتطرفة وأصحاب 
المصالح الكبرى من الدول الكبرى الذين تمثلهم 
أمريكا اليخافون من هذه الجماعات واليحسبون 
لها حس�ابا كما يحسبون لمفهوم أالنتظار ومن 
يرتب�ط ب�ه , ولذل�ك رأيناهم ق�د أعط�وا الضوء 
أالخضر للجماعات أالرهابية المسلحة التي دخل 
منه�ا مايزيد عل�ى عشرة أالف مس�لح قادمين 
من أفغانس�تان والشس�شان الى تركيا وأقاموا 
بالقرب من الحدود السورية والذين ينزلون على 
ش�كل مجاميع قتالية الى س�ورية وذلك كمين 
وضعته أمريكا بعناية ومعها فرنسا المتحمسة 
ض�د س�ورية وبريطاني�ا الت�ي يح�رص رئيس 
وزرائها على تقديم الساح للجماعات أالرهابية 
ضد س�ورية في س�بيل القضاء عل�ى أكبر عدد 
منه�م , وم�ن هنا قام�ت بعض ال�دول أالوربية 

والسعودية بأخراج الس�جناء التكفيريين لديها 
وأرسالهم للقتال في سورية لضرب عصفورين 

بحجر واحد كما يقال ؟ 
وه�ذا المخطط لم يلتفت اليه السياس�يون 
عندنا جيدا ولذلك تراهم يتراش�قوا بالتهم ومن 

حولهم دول تخطط لوضعهم في شراكها ؟ 
والمثقف�ون عندن�ا ل�م يلتفت�وا ال�ى خبث 
وعمق المخطط الدولي برعاية صهيونية ولذلك 
تراهم يطبلوا لمايسمى بالثورة وهو ليس كذلك 
ويتغن�وا بشع�ارات الحري�ة كم�ن  يمشي وراء 

السراب ؟ 
في�ا أهلن�ا ف�ي أالقليم عي�دوا حس�اباتكم 
فنتائ�ج المخطط الدولي ليس�ت لصالحكم ويا 
أخوتن�ا في المرك�ز راجعوا قراراتكم وحس�نوا 
أدائكم فبلدنا مغري ويس�تحق من�ا أن نحصنه 

بعقول الرجال .

التشغلــوا العــراق بالقضــايا الصغيــرة ؟

الدكتور علي التميمي
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية

alitamimi5@yahoo.com

إضــاءات

كاريكاتير  فؤاد حسون

            بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ت لجن�ة النزاهة في مجلس الن�واب أمس، هيئة النزاه�ة العامة إلى الكشف 
عن أس�ماء المس�ؤولين الذين لم يقدموا ذممه�م المالية، مؤكدة ع�دم تقديم العديد 
من المس�ؤولين لذممهم المالية على الرغم من تحديد الهيئة الخامس والعشرين من 
الشه�ر الحال�ي كموعد أقصى لذلك. وقال عضو اللجنة عثم�ان الجحيشي في مؤتمر 
صحفي عقده بمبنى مجلس النواب، اللجنة نطالب هيئة النزاهة العامة بكشف أسماء 
المسؤولين الذين لم يقدموا كشفا بذممهم المالية على الرغم من قرب انتهاء المهلة 
المخصص�ة لكشفها من قبل الهيئ�ة"، مبينا إن "الهيئة ح�ددت الخامس والعشرين 
من ش�هر كانون األول الحالي كموعد أقصى للكشف ع�ن الذمم المالية". وأضاف أن 
"الهيئة مطالبة برفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الذين لم يسلموا كشفا بذممهم 
المالية"، مشيرا إلى أن رئاس�ة الوزراء سلمت 75% من الذمم المالية لموظفيها فيما 
سلمت رئاسة الجمهورية 52% ورئاسة البرلمان 50%". ولفت عضو لجنة النزاهة إلى 
أن "هذه النسب ال تتناسب مع حجم الدعوات للقضاء على الفساد"، مؤكدا، أن تسليم 

هذه الكشوفات سيبين الثراء الفاحش لبعض المسؤولين".

            بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت المفوضية العليا المس�تقلة لانتخابات أم�س، أنها قررت تعيين 
300 ألف موظف اقتراع من المحامين والتدريسيين في عموم الباد باستثناء 
محافظ�ة كرك�وك وإقليم كردس�تان الع�راق، في حي�ن أكدت إنه�اء جميع 
االستعدادات إلجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر. وقال 
رئي�س الدائرة االنتخابية ف�ي المفوضية العليا المس�تقلة لانتخابات مقداد 
الشريفي في تصريح صحفي عق�ب اجتماع للجنة التعيينات في المفوضية 
إن "المفوضية س�تقوم بتعيين 300 ألف موظف اقتراع أغلبهم من التربويين 
والمحامي�ن ف�ي جمي�ع أنحاء الب�اد باس�تثناء كرك�وك وإقليم كردس�تان 
الع�راق". وأضاف أن "المفوضية ش�كلت لجنة من كب�ار مفوضيها لمتابعة 
إجراءات التعيينات ألنه ملف أس�اس ولتافي المشكات السابقة التي حدثت 
في االنتخابات السابقة واالعتناء بعملية اختيار الموظفين". وبين الشريفي 
أن "خطة المفوضية تقضي باستيعاب اكبر عدد ممكن من الماك التدريسي 

والمشرفين التربويين بهذه التعيينات بالتنسيق مع وزارة التربية".

املفوضية تقرر تعيني 300 ألف موظف 
اقرتاع من املحامني والتدريسيني

دعوة النزاهة لكشف أسامء املسؤولني
            صالح الدين/ المستقبل العراقي الذين لـم يقدموا الذمم املالية

نج�ا رئي�س كتل�ة العراقي�ة الح�رة قتيبة 
الجب�وري ومحافظ�ة صاح الدين م�ن محاولة 
اغتي�ال بتفجي�ر س�يارة مفخخ�ة اس�تهدفت 
موكبهم�ا ش�رقي تكري�ت. وق�ال مدي�ر إعام 
محافظة ص�اح الدين جمال عكاب في تصريح 
صحفي إن "س�يارة مفخخة انفجرت، بعد ظهر 
أم�س مس�تهدفة موكب رئي�س كتل�ة العراقية 
الح�رة قتيب�ة الجب�وري ومحافظ ص�اح الدين 
احم�د عب�د الل�ه الجب�وري بالق�رب م�ن قرية 
البوعجيل التابعة لناحية العلم في أثناء قيامهما 
بجول�ة تفقدي�ة لعدد من ق�رى المحافظة، مما 
أس�فر عن إلحاق أضرار مادية بعدد من سيارات 
الموك�ب"، مبين�ا أن الجب�وري والمحاف�ظ "لم 
يصابا بأي أذى". وأضاف عكاب أن "قوات أمنية 
هرع�ت إل�ى منطقة الح�ادث ومنع�ت االقتراب 

منه"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

نجاة النائب اجلبوري وحمافظ صالح الدين من حماولة اغتيال

ال�سلطات اللبنانية عرثت على مرا�سالت ومكاتبات وات�ساالت
 مع جهة "�سعودية" خا�سة بالتمــويل والتدريب، وكيفيــة الت�سـادم مع رموز 

احلــركــة الوطنيــة اللبنانيــة

يحتفظ املولوي بتاريخ طويل يف م�سروع قتل العراقيني حممل باأر�سيف
 من �سور ال�سحايا وكتيبات اإر�سادات وو�سايا لقتل "ال�سيعة" الأنهم رواف�ض، 

و"ال�سنة" الأنهم يف العملية ال�سيا�سية، واالأكراد الأنهم انف�ساليون



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الدفاع أمس، عن إعادة 176 من ضباط الجيش الس�ابق إلى الخدمة، وفيما كش�فت تصفية 
الحق�وق التقاعدية ل�1103 ضباط آخرين من ضباط الجيش الس�ابق لتجاوزهم الس�ن القانونية، بينت أن 
األيام المقبلة ستشهد اإلعالن عن إعادة وجبة ثالثة من الضباط. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، ضياء 
الوكيل في بيان صحفي: “حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة على إعادة الوجبة الثانية من ضباط 
الجيش الس�ابق ويبلغ عددهم 176 إلى الخدمة”، مبينا أن المعادين هم من س�كنة محافظات بغداد واألنبار 
والفرات األوس�ط”. وأشار إلى أن “قائمة بأس�ماء الدفعة الثالثة من الضباط المعادين إلى الخدمة ستصدر 
قريبا”.وأضاف البيان أن “دائرة اإلدارة في وزارة الدفاع أصدرت قائمة بتصفية الحقوق التقاعدية ل�1103 
ضب�اط بمختل�ف الرتب من المحالين إل�ى التقاعد قبل 9 نيس�ان 2003”، مبينا أن “الضب�اط لم يعادوا إلى 
الخدمة لعدم تيسر المالك ولكونهم خارج ضوابط السن القانونية”. وتابع البيان أن “دائرة اإلدارة أصدرت 
أيض�ا قائمة جديدة تضم أس�ماء 3991 ضابطا من المحالين إلى التقاعد بعد 9 نيس�ان 2003، تمت تصفية 

حقوقهم التقاعدية أيضا”.

التجاذبات السياسية تؤخر »التعداد«.. واإلقليم املستفيد األكرب !!
مجلس النواب يتفرج.. والحكومة متخوفة من إظهار حجم المحرومية

الدفاع: إعادة 176 من ضباط الجيش السابق إلى الخدمةـ
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     بغداد/ فالح الشامي
ال يزال موضوع إجراء التعداد السكاني 
ف�ي البالد يواج�ه الكثي�ر م�ن المصاعب 
والمطبات عل�ى الرغم من االموال الطائلة 
التي هدرت بهذا الش�أن م�ن دون جدوى، 
خاصة أن التعداد الس�كاني س�يحل الكثير 
من المشكالت، إال أن التجاذبات السياسية 
داخل قبة البرلمان وغي�اب الرغبة الجدية 
م�ن قبل الحكوم�ة جعلت ه�ذا الموضوع 
حبراً على ورق. وق�ال عضو  ائتالف دولة 
القان�ون النائب عن التحال�ف الوطني عبد 
الس�الم المالكي ل�”المس�تقبل العراقي”, 
أمس الثالث�اء, ان اجراء التعداد الس�كاني 
اصبح ض�رورة ملحة ف�ي الوقت الحاضر 
حالي�ا  المعتم�دة  االحصائي�ات  ان  ك�ون 
ف�ي وزارة التخطي�ط ه�ي غي�ر دقيق�ة 
النف�وس  س�جالت  عل�ى  تعتم�د  كونه�ا 
القديم�ة دون تحدي�ث”. وأش�ار المالكي 
إل�ى أن االحصائي�ات الحالي�ة تش�ير ال�ى 
ان ع�دد نف�وس الع�راق تبل�غ 34 ملي�ون 
نس�مة”, مبين�اً أن ه�ذه اإلحصائي�ة غير 
صحيح�ة وفيها مغالطات كبي�رة ألنها لم 
تأخ�ذ بعي�ن االعتبار المتغي�رات الحاصلة 
كعملي�ات التهجي�ر والع�ودة والزيادة في 
عدد النفوس”. وبّين عض�و دولة القانون 
“أن التجاذب�ات السياس�ية داخ�ل مجلس 
النواب وعدم وج�ود الرغبة الحقيقية من 
بعض الكت�ل وراء تأجيل هذا االس�تحقاق 
الحضاري، حس�ب تعبي�ره”, متهماً اقليم 
كردس�تان “بعرقلة اج�راء التع�داد كونه 
سوف يكشف عن عدد نفوس محافظاتهم 
الطبيعي�ة  حصته�م  يأخ�ذون  وبالتال�ي 
م�ن الموازن�ة االتحادي�ة حس�ب النس�ب 
الس�كانية وحجم المحرومي�ة”. ودعا إلى 

تظاف�ر الجهود م�ن اج�ل اج�راء التعداد 
الس�كاني الن�ه س�وف يح�ل كثي�را م�ن 
المش�اكل العالقة من بينها قضية كركوك 
واالنتخابات واالس�تحقاقات المالية لكل 
محافظ�ة م�ن الموازن�ة االتحادية”.ف�ي 
الس�ياق ذاته, قال مصدر سياس�ي مطلع 
ان “الحكوم�ة تتخوف من إج�راء التعداد 
الس�كاني م�ا يجعله�ا تغض الط�رف عن 
اجرائ�ه خاصة وان�ه س�وف بظهر حجم 
المحرومية ونقص الخدمات”. وأشار إلى 
أن “ التعداد السكاني وبحسب ما مخطط 
له س�وف يبين ع�دد العاطلين ع�ن العمل 
المهجري�ن  وع�دد  الخدم�ات  ومس�توى 
والفق�راء بإحصائي�ات دقيقة م�ا يجعل 
الحكوم�ة أم�ام إح�راج كبير م�ن التدني 
والتقصير الواضح في المهام المذكورة”. 
م�ن جان�ب آخ�ر, اس�تبعدت النائ�ب عن 
القائمة العراقية وحدة الجميلي بأن يكون 
األكراد هم من يعرقل عملية اجراء التعداد 
الس�كاني الس�يما وانهم يريدون إجراءه 
بأس�رع وق�ت ممكن م�ن اج�ل الحصول 
على مكاس�ب خاصة فيم�ا يتعلق بقضية 
كركوك بع�د التغيي�ر الديموغرافي الكبير 
الذي ش�هدته هذه المحافظ�ة خالل المدة 
الماضية”. وقالت الجميلي ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” ان التع�داد الس�كاني تعثر لعدة 
عوام�ل منها سياس�ية وفني�ة وان جميع 
الكتل السياس�ية ليس�ت لديها الجدية في 
اج�راء التعداد الس�كاني وبعضها متخوف 
م�ن البعض اآلخر”. وكش�فت ع�ن “عدم 
ق�درة وزارة التخطيط على اج�راء التعداد 
الس�كاني الع�ام نتيجة ضع�ف امكانياتها 
خاص�ة وان العملي�ة تتطل�ب جه�دا كبيرا 
وإمكانيات ضخمة”. وأعربت الجميلي عن 

أس�فها لتعطيل مثل هذا المش�روع المهم 
خاصة وانه س�وف يحل كثيرا من القضايا 
والنق�اط الخالفي�ة”, متوقعة ب�ان تكون 
الحكوم�ة هي الط�رف االكبر ف�ي عملية 
التأخير كونها ال تريد إبراز نقص الخدمات 
النائب  العام”.ولفتت  لل�رأي  والمحرومية 
عن القائمة العراقي�ة الى ان كركوك تلعب 
دوراً مهماً في عملية تعطيل اجراء التعداد 
الس�كاني”, مبين�ة أن الخ�الف يكمن في 
التغي�رات الت�ي ش�هدتها المحافظة خالل 
الس�نوات الماضي�ة حي�ث اس�تطاعوا ان 
يعمل�و تغيي�راً واضحاً في طبيع�ة واعداد 
المكون�ات الس�يما بع�د اعم�ال التهجي�ر 

والتشريد وتغيير سجالت النفوس ماجعل 
المكونات غي�ر الكردية تتخوف من اجراء 
التعداد في ظل هذه المتغيرات”.  ويبدو أن 
عملي�ة إجراء التعداد العام لس�كان العراق 
يواجه الكثير من الصعوبات، والس�يما أنه 
ق�د ت�م تأجيله لعدة مرات بع�د أن كان من 
المقرر في العام 2007، وتم تأجيله بسبب 
سوء األوضاع األمنية إلى تشرين األول من 
العام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى بس�بب 
المخاوف من تسييسه، حيث عارضت عدة 
جماع�ات إجراءه ف�ي المناط�ق المتنازع 
عليه�ا مثل، مدين�ة كركوك التي يس�كنها 
الع�رب واألك�راد والتركم�ان، والتي تضم 

حق�والً نفطي�ة كبيرة، فضالً ع�ن مناطق 
متنازع عليها بين العرب والكرد في مدينة 
الموصل، التي تضم سكاناً ينتمون لديانات 
ومذاهب متنوعة كالمسلمين واإليزيديين 
والش�بك والمسيحيين، تحس�باً من أن هذا 
التع�داد قد يكش�ف ع�ن تركيبة س�كانية 
م�ن ش�أنها أن تقض�ي عل�ى طموحاته�ا 
السياس�ية. يذكر أن آخر إحصاء جرى في 
الع�راق خالل الع�ام 1997، أظه�ر أن عدد 
الس�كان يبلغ نح�و 19 مليون نس�مة في 
كاف�ة المناطق باس�تثناء محافظات إقليم 
كردس�تان الع�راق، حيث قدر مس�ؤولون 

حينها أعدادهم بثالثة ماليين شخص.

          بغداد/ المستقبل العراقي
ق�ال رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي في 
كلم�ة ألقاه�ا خالل اجتم�اع مجلس وزراء 
اإلس�كان والتعمي�ر الع�رب ف�ي دورته�ا 
التاس�عة والعش�رين الذي افتتح في بغداد 
أمس »ش�رعنا في الس�نوات األخيرة ببناء 
الم�دن الحديثة بأحدث المواصفات وأفضل 
البنى التحتية مثل مدينة بسماية«. ويعيدنا 
مرور رئي�س الوزراء على ذكر »بس�ماية« 
إل�ى التأكي�دات المتك�ررة ألعض�اء لجن�ة 
االقتص�اد واالس�تثمار في مجل�س النواب 
بش�أن ع�دم الش�روع ببن�اء ه�ذا المجمع 
الس�كني المفترض حتى اآلن، وأن الحديث 
عن�ه مجرد »حب�ر على ورق«. كم�ا يعيدنا 
إل�ى تأكي�د لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة عل�ى 
أن ه�ذا المش�روع يق�ع ضم�ن منطقة قد 
تكون ملوثة إش�عاعياً. وكانت عضو لجنة 
االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة، النائبة عن 
نورة البجاري قالت في تصريح صحفي أن 
مش�روع بس�ماية متوقف ولم تبدأ فيه أية 
خطوة للتنفيذ نتيجة قلة أعداد المس�جلين 
عل�ى الوحدات الس�كنية في�ه. وأضافت أن 
المش�روع حالي�ا موق�ع عل�ى ال�ورق بين 
هيئة االستثمار والش�ركة الكورية لكن لن 
ينف�ذ قبل ان تمنح الحكومة الهيئة قروضاً 

مالية، مبين�ة أن هذا ال�كالم أوصله رئيس 
هيئ�ة االس�تثمار س�امي االعرج�ي للجنة 
االقتصادية البرلمانية خالل المدة الماضية. 
ووصفت البجاري هيئة االستثمار الوطنية 
ب�«العاج�زة والفاش�لة« برغ�م الميزاني�ة 
المالي�ة الكبيرة، مؤك�دة أن الهيئة لم تجدد 
أي مش�روع اس�تثماري على ارض الواقع 
منذ س�نوات الس�يما في بغ�داد على الرغم 
من أنه�ا تصرف األم�وال ولديه�ا ايفادات 
خارجية عديدة وعقود مع شركات. ودعت 
الهيئة إلى البدء بمشروع بسماية وتنفيذه 
على ارض الواقع بهدف أن تخرج من دائرة 
المالحظات السلبية واالنتقادات البرلمانية 
والش�عبية ال أن تتضايق م�ن النقد الموجه 
له�ا. كما أكد النائب عزيز العكيلي في وقت 
سابق أن عدم البدء بتنفيذ مشروع بسماية 
س�يبقى م�ن دون ح�ل نتيج�ة مطالب�ات 
الش�ركة الكوري�ة بضمانات م�ن البرلمان 
لحفظ حقوقها المالية من تش�ريع قانون 
الدف�ع باآلجل، مبينا أن تأخ�ر هذا القانون 
الذي واج�ه اعتراضات من الكتل البرلمانية 
تنف�ذه  مش�روع  وأي  بس�ماية  س�يعطل 
ش�ركة كورية أو صينية. وأضاف العكيلي، 
أن الش�ركات الكوري�ة رفض�ت ضمان�ات 
قدمتها الحكومة ألنه�ا تتخوف من زوالها 

بأي�ة لحظ�ة لذل�ك تص�ر عل�ى ضمان�ات 
م�ن البرلم�ان. وكذل�ك طالب عض�و لجنة 
االقتصاد واالستثمار عزيز المياحي بسحب 
مش�روع بس�ماية م�ن الش�ركة الكوري�ة 
وعّده مقاولة وليس مش�روعا استثماريا. 
وق�ال المياحي في تصريح صحفي س�ابق 
أن لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار س�تضغط 

باتجاه سحب مشروع بسماية السكني من 
الشركة الكورية ألن السعر المتفق عليه بين 
الشركة وهيئة االس�تثمار الوطنية مرتفع 
بنس�بة 35 بالمائة عن األس�عار المتعارف 
عليها. وأضاف أن هيئة االستثمار الوطنية 
تعامل�ت م�ع المش�روع على انه مش�روع 
اس�تثماري، في حين انه مقاولة باإلمكان 

انجازها بإش�راف مباش�ر من قب�ل وزارة 
االعم�ار واإلس�كان والحكوم�ات المحلية 
ف�ي المحافظات بعد اإلع�الن عنها وإجراء 
أفض�ل  اختي�ار  لغ�رض  مناقص�ة س�رية 
العطاءات المقدمة من ش�ركات المقاولة. 
وبعد ه�ذا وذاك، هل نصدق برئيس الوزراء 

أم بلجنة االقتصاد النيابية؟!.

املالكي يشيد بـ »بسامية«.. وجلنة نيابية أكدت: »املرشوع حرب عىل ورق« !!

           المستقبل العراقي / خاص
كش�فت مصادر امنية عن حملة تهدي�دات تطال الضباط في 
الجيش والش�رطة العرب في كل م�ن كركوك وديالى وصالح الدين 
والموص�ل، الفتة إل�ى أن التهديدات التي كان�ت مجهولة تم التأكد 

من مصدرها اآلن.
هويته�ا،  ع�ن  الكش�ف  رفض�ت  الت�ي  المص�ادر،  وقال�ت 
ل�«المس�تقبل العراق�ي« إن »الجه�ة التي تقوم به�ذا الفعل تقوم 
بتهديد هذه الفئة تهديدات خطيرة«، مؤكدة أنه »يتم حالياً تحويل 
بعض األدلة الخاصة عن الطرف الذي يتبنى عملية تهديد وتخويف 
العس�كريين لغايات معينة إلى اللجنة االمني�ة في مجلس النواب، 
فض�اًل عن تحويلها إل�ى جهة دولي�ة ليتم إطالعها على مس�توى 
التعامل والسلوكيات اإلرهابية التي ال تبتعد عن أسلوب »القاعدة« 

في تصفية القادة األمنيين«.  

التهديدات تطال كبار الضباط 
والقادة يف اربع حمافظات !!

      المستقبل العراقي/ متابعة
أكد القيادي البارز في 
الس�لفية  ش�ورى  مجلس 
األردن محمد  الجهادية في 
الشلبي “أبو سياف”  تعيين “أبو أنس الصحابة”، 
المعروف باس�م مصطفى عب�د اللطيف البالغ من 
العمر 38 عام�ا، أميراً لتنظيم جبه�ة “نصرة أهل 
الشام” في سوريا. وتأتي أنباء تعيين “الصحابة” 
أميراً، بعد أن كش�فت مصادر عن أنباء تؤكد مقتل 
الزعي�م الس�ابق للجبهة إياد الطوباس�ي، الملقب 
ب�”أب�و جليبي�ب” ف�ي مواجه�ات مس�لحة م�ع 
الجيش السوري في مدينة درعا، على وفق مصادر 
في التيار الس�لفي. وفي الوقت نفس�ه، لفت “أبو 
س�ياف” ال�ى أن مصير الطوباس�ي، ما ي�زال غير 
معروف. يش�ار الى أن محكمة أمن الدولة األردنية 
كانت أوقف�ت األمير الجديد لتنظي�م جبهة نصرة 
أهل الشام “الصحابة”، على خلفية أحداث الزرقاء 

بي�ن الس�لفيين وق�وات األمن ف�ي نيس�ان العام 
الماض�ي. وكان األمي�ر الجديد للجبهة الس�لفية، 
الذي يرتبط بمصاهرة مع الزعيم الس�ابق لتنظيم 
القاعدة ف�ي بالد الرافدين أبو مصع�ب الزرقاوي، 
توجه الى سوريا قبل عام ونصف العام، للمشاركة 
ف�ي القت�ال الدائ�ر هن�اك بي�ن القوات الس�ورية 
النظامية والجيش الس�وري الح�ر، ليصبح حينها 
الرج�ل الثاني ف�ي “الجبهة”، الت�ي تقاتل بمعزل 
عن الجيش الحر. وتس�لل “الصحابة”، الذي رافق 
الزرقاوي قبل مقتله في العام 2006، إلى س�وريا، 
حيث اعتقله السوريون لثالثة أعوام، قبل تسليمه 
ل�أردن الع�ام 2010، ليحاك�م أم�ام محكمة أمن 
الدول�ة، ثم يفرج عنه بعد نحو 14 ش�هرا، لبراءته 
مما أس�ند إليه. وكان�ت الحكوم�ة األميركية قبل 
أي�ام، وضعت تنظي�م جبهة “نصرة أهل الش�ام” 
عل�ى قائمة المنظم�ات اإلرهابية، ع�ادة إياه أحد 

أذرع تنظيم “القاعدة”.

بمــــن نصـــــــدق ؟!

صهـــر »الزرقـــاوي« أميــراً لكتائــب »النصــرة« فــي سوريـــا

          نينوى / المستقبل العراقي
ذك�ر مصدر في ش�رطة محافظة نينوى، ام�س الثالثاء، بأن 
اش�تباكات مس�لحة اندلع�ت بي�ن قوة م�ن الش�رطة ومجهولين 
ق�رب الحدود العراقية الس�ورية غرب الموصل. وق�ال المصدر إن 
“اش�تباكات مس�لحة اندلع�ت، عصر ام�س، بين قوة من ش�رطة 
المحافظة ومس�لحين مجهولي�ن قرب الحدود العراقية الس�ورية 
غرب الموصل”. وأضاف أن “االش�تباكات أجبرت المس�لحين على 
الف�رار بع�د إيقاع عدد م�ن اإلصاب�ات الش�ديدة بصفوفهم”، من 
دون ذك�ر المزيد من التفاصيل. يذكر أن الع�راق تربطه حدود مع 
س�وريا تمتد إل�ى أكثر من 700 كيلومتر، وتش�هد الحدود منذ عام 
2003، عمليات تس�لل منتظمة من قبل مس�لحين أجانب يدخلون 
من الجانب الس�وري، لتنفيذ أعمال مس�لحة داخل العراق، بحسب 

التقارير األمنية.

إشتابكات مع مسلحني جمهولني 
قرب احلدود السورية

          بغداد/ المستقبل العراقي
دعت القائمة العراقية أمس، الحكومة 
المركزي�ة وإقلي�م كردس�تان إل�ى الع�ودة 
لله�دوء والح�وار الصحيح، مح�ذرة من أن 
اس�تمرار التصعي�د بهذا الش�كل ل�ن يخدم 
س�وى أعداء العراق. وقالت المتحدثة باسم 

القائمة العراقية ميس�ون الدملوجي ف�ي بيان صحفي صدر أمس 
إن “األوضاع أخذت تتدهور في العراق منذ مدة ليست بالقليلة وفي 
مقدمتها العالقة بين إقليم كردستان من جهة والحكومة االتحادية 
من جهة أخرى”، مبينة أن “دفع األوضاع إلى حافة الهاوية تصاعد 
إعالمياً وتحش�يداً عس�كرياً فاضياً”. وعدت الدملوجي أن “اإلطار 
الع�ام لهذا الدفع الخطير ه�و موضوع الح�دود اإلدارية المختلف 
عليها لبعض المحافظات والتي كان ينبغي أن تحل وفق الدس�تور 
وإرادة الش�عب”، داعية الطرفين إلى “الع�ودة للهدوء واللجوء إلى 
الحوار الصحيح واإلس�راع بتش�ريع القواني�ن المطلوبة لتخفيف 
التوتر الت�ي دفع باتجاهها الطرفان والتي كان يمكن لها أن تكون 
ذات أثر في تهدئة األوضاع”. وأش�ارت إلى أن “اس�تمرار التصعيد 
بهذا الش�كل لن يخدم س�وى أعداء العراق وأعداء وحدته وس�المة 
ش�عبه، حيث كان يتعين على الحكومة ومجلس الوزراء ورئيس�ه 

دفع األمور باتجاه الحوار. 

العراقية: التصعيد بني بغداد وأربيل 
خيدم أعداء العراق

         المستقبل العراقي/ خاص
كش�فت مصادر مطلعة ان الدوح�ة عمدت في المدة 
الماضي�ة ال�ى تجني�س العديد م�ن الضباط ف�ي الجيش 
العراق�ي الس�ابق بهدف االس�تعانة بخبرته�م في صد اي 
ع�دوان محتم�ل تتعرض اليه.وق�ال المص�در الذي رفض 
الكشف عن اس�مه في تصريح ل�”المس�تقبل العراق” ان 
المخ�اوف القطري�ة مس�تمرة من انحس�ار دوره�ا الذي 
تلعب�ه حالي�ا عربي�ا واقليمي�ا لصالح جه�ة اخرى.وتابع 
المصدر ان الس�لطات القطرية بدأت باالس�تعانة بضباط 
جيش “صدام” الس�ابق الذين لجأوا الى اليها بعيد اسقاط 
نظ�ام “البع�ث” ف�ي العراق من خ�الل منحهم الجنس�ية 
القطرية، واالفادة من خبراتهم العسكرية واالستخباراتية 

والميدانية، مش�يرا الى ان “الخالف الحاد والمستمر” بين 
قطر والس�عودية دفع الدوحة الى ه�ذه الخطوة خوفا من 
اق�دام الري�اض المعروف�ة بطموحها ورغبته�ا في فرض 
نفس�ها عل�ى دول الخلي�ج كاف�ة عل�ى “ابت�الع” االمارة 
الصغيرة.يشار الى ان مصادر في االتحاد األوروبي كشفت 
مؤخرا عن تحركات قطريَّة لتجنيس العسكريين من شتَّى 
الدول العربيَّة، خاصة العراق تحّسباً لوقوع أي انفالت في 
المنطقة.وقال�ت المصادر إن قطر ب�دأ طموحها يكبر في 
اآلونة األخيرة، الس�يما بعد أن رعت البلدان التي دخل إليها 
نة مما  ما يس�مى “الربي�ع العربي”، وأنِّها بدأت غي�ر متيقَّ
يحدث في تلك البلدان التي بدأت تثور فيها الشعوب مجدداً 
على األنظمة اإلسالمية التي رعت وجودها ودعمتها قطر. 

قطر جتّنس »ضباط صدام« ملواجهة املخاطر املحتملة !!

        نينوى/ المستقبل العراقي
أعل�ن محاف�ظ نين�وى اثي�ل النجيف�ي أمس، 
موافقة قائد عمليات نينوى على إحالة ضابط 
وثالثة من جنود الفرقة الثانية التابعة للجيش 
إلى القض�اء على خليف�ة قيامه�م باغتصاب 
فت�اة قاصر جن�وب ش�رقي الموص�ل. وقال 
اثي�ل النجيف�ي، ف�ي تصري�ح أوردت�ه وكالة 
»المدى برس« إن »قائد عمليات نينوى ابلغني 
بموافقت�ه عل�ى إحال�ة الضاب�ط وثالث�ة من 
الجن�ود الذين س�اعدوه في اغتص�اب الفتاة 
إلى القضاة لينال�وا جزاءهم العادل«، مبينا أن 
»الجن�ود س�اعدوا الضابط على اقتي�اد الفتاة 
إل�ى مركزه�م ف�ي ناحي�ة النم�رود«. وكان 
النجيفي قد كش�ف في وقت س�ابق من أمس، 
أن ضابط�ا منتس�با ف�ي الفرق�ة الثاني�ة من 
الجي�ش أغتص�ب االثني�ن، فتاًة قاص�را بعمر 
17 بعدم�ا ادخلها عنوة إلى مقر الس�رية التي 
يعم�ل فيها في ناحية النم�رود، وطالب قيادة 
الفرق�ة الثانية بمقاضاة الضاب�ط. فيما أعلن 
رئيس حركة الع�دل واإلصالح في نينوى عبد 
الل�ه الياور إن الحركة »ق�ررت تعليق عضوية 
11 عض�وا من أعضائها في مجلس المحافظة 
احتجاجا على عملي�ة االغتصاب التي قام بها 
الضابط بمس�اعد ثالثة م�ن جنوده، إلى حين 
اس�تجابة قيادة عمليات نينوى ووزارة الدفاع 
إلى مطالب إحالة الضابط والجنود إلى القضاء 

لينالوا جزاءهم.

املوافقة عىل مقاضاة ضابط  
اغتصب فتاًة قارصًا بنينوى
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      المستقبل العراقي/ وكاالت

قال مندوب سوريا الدائم في االمم المتحدة 
في رس�الة إلى األمين الع�ام للمنظمة الدولية 
ب�ان كي م�ون ومجلس األم�ن إن بالده تشعر 
»بقلق حقيق�ي« من احتم�ال أن تقوم بعض 
ال�دول بتزوي�د جماع�ات متطرف�ة بأس�لحة 
كيماوي�ة ث�م تدع�ي بع�د ذل�ك أن الحكوم�ة 
واته�م  اس�تخدمتها.  الت�ي  ه�ي  الس�ورية 
الس�فير بشار الجعفري الحكوم�ة األميركية 
أيض�ا بدعم«إرهابيي�ن« ف�ي س�وريا والقيام 
بحمل�ة تزعم أن دمشق قد تس�تخدم أس�لحة 
كيماوي�ة في الحرب األهلي�ة. وتقول الواليات 
المتح�دة إنه�ا ال تس�اعد معارض�ي الرئيس 
السوري بشار األس�د إال بالمعونات اإلنسانية 
وبع�ض المعدات غير المميت�ة لكنها تقر بأن 
بعض حلفائها يس�لحون مقاتلي المعارضة. 
وتتهم حكومة األس�د السعودية وقطر وتركيا 
والوالي�ات المتح�دة وحكوم�ات غربية أخرى 

بدعم المعارضين وتسليحهم.
وق�ال الجعفري إن س�وريا أك�دت بشكل 
متكرر علنا ومن خالل القنوات الدبلوماس�ية 
إنها لن تس�تخدم تحت أي ظرف من الظروف 
أي أس�لحة كيماوي�ة ق�د تك�ون لديه�ا ألنها 
تدافع عن ش�عبها من إرهابيين تدعمهم دول 
معروف�ة جيدا على رأس�ها الواليات المتحدة. 
وكت�ب الجعفري في الرس�الة المؤرخة في 8 
كان�ون األّول لكنها لم تعلن أن س�وريا تشعر 
»بقلق حقيق�ي« بخصوص إم�كان أن  تقوم 
بعض ال�دول التي تدعم اإلره�اب واإلرهابيين 
بتزويد الجماعات اإلرهابية المسلحة بأسلحة 
كيماوية ثم تدعي أن الحكومة الس�ورية هي 
الت�ي اس�تخدمتها.وتقول دمش�ق إن بواعث 
القلق التي تعب�ر عنها الواليات المتحدة ودول 
أوروبية بخصوص احتمال لجوء قوات األس�د 
الس�تخدام األس�لحة الكيماوية قد تس�تخدم 
ذريع�ة للتحضي�ر لتدخ�ل عس�كري. ويقول 
خب�راء عس�كريون غربيون إن س�وريا لديها 
أربعة مواقع يشتبه في أنها خاصة باألسلحة 
الكيماوية وإن بإمكانها إنتاج مواد تس�تخدم 

ف�ي األس�لحة الكيماوي�ة مث�ل غ�از الخردل 
والس�ارين وربم�ا أيض�ا غاز األعص�اب )في 
إك�س(. وقال الجعف�ري في رس�الته إن دوال 
مثل الواليات المتحدة التي اس�تخدمت أسلحة 
كيماوية وأس�لحة مماثلة ليس�ت أهال للقيام 
به�ذه الحملة خصوص�ا أنها في ع�ام 2003 

استخدمت ذريعة امتالك العراق أسلحة للدمار 
الشام�ل لتبرير غزوه�ا واحتاللها له. وأضاف 
أن س�وريا قالت م�رات ال تحص�ى منذ أثيرت 
المس�ألة إنها لن تستخدم أي أسلحة كيماوية 
قد تكون بحوزتها ضد ش�عبها تحت أي ظرف 
م�ن الظ�روف. وتاب�ع أن الحكومة الس�ورية 

تحذر من أن الجماعات اإلرهابية قد تستخدم 
تلك األسلحة ضد الشعب السوري.

وقدمت فالي�ري آموس منس�قة الشؤون 
اإلنس�انية باألمم المتح�دة تقريرا إلى مجلس 
األمن االثنين عن زي�ارة قامت بها إلى دمشق 
يوم السبت. وأبلغت الصحفيين أنها طلبت من 

الحكومة السورية السماح على وجه السرعة 
باستيراد الوقود للعمليات اإلنسانية والسماح 

لعشر منظمات لإلغاثة بالدخول إلى سوريا.
وقال�ت آموس »س�معت أص�وات القصف 
طوال اليوم عندما كنت في دمشق يوم السبت 
ولهذا فإن من الواضح أن الوضع األمني يبقى 

مضطربا« مضيفة أن عدد الالجئين السوريين 
وصل إلى 500 ألف.

عل�ى صعيد آخ�ر، اعلنت روس�يا أمس أن 
اثني�ن من رعاياها خطفا مع مهندس ايطالي 
في سوريا على الطريق السريع بين طرطوس 

وحمص )وسط(.
ان  الروس�ية  الخارجي�ة  وزارة  وقال�ت 
الخاطفي�ن يطالب�ون الشركة الس�ورية التي 
توظ�ف الرج�ال الثالثة بفدية مقاب�ل االفراج 
عنهم.والثالث�ة يعمل�ون ف�ي مصن�ع ف�والذ 
ف�ي مدينة طرط�وس الس�احلية، عرفت عنه 
موس�كو عل�ى ان�ه ش�ركة س�ورية خاص�ة 
تدع�ى مجموعة حمشو.واضاف�ت الخارجية 
ان »الخاطفي�ن طلب�وا من الشرك�ة ان تدفع 
فدي�ة مقابل االفراج ع�ن الرجال«.وقال وزير 
الخارجي�ة الروس�ي س�يرغي الف�روف خالل 
زيارة الى اوزبكس�تان ان موس�كو »تتخذ كل 
االج�راءات الالزمة لدى س�وريا ودول اخرى« 
من اج�ل تأمين اإلف�راج عن الرج�ال الثالثة. 
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الروسيين 
هما في.في.غوريلوف وعبد الس�تار حس�ون 

الذي يحمل الجنسيتين السورية والروسية.
كما اك�دت هوي�ة الرهين�ة االيطالي على 
انه ماريو بيلومو. وقالت الخارجية الروس�ية 
ان الرج�ال خطف�وا فيما كانوا عل�ى الطريق 
الع�ام بين طرطوس وحم�ص. لكنها لم تعط 
تفاصي�ل اخرى ح�ول عملية الخط�ف. وكان 
المتحدث باسم الس�فارة الروسية في سوريا 
س�يرغي ماركوف أعلن سابقا متحدثا لشبكة 
بيرفي كانال الروسية انه »تم خطف روسيين 
وايطال�ي على الطري�ق العام بي�ن طرطوس 
وحمص )وسط(« مشيرا الى ان الثالثة يعملون 
لحساب »ش�ركة خاصة سورية«. واضاف ان 
السفارة الروسية تعمل على تواصل وثيق مع 
الس�لطات المحلية للعثور عل�ى المخطوفين 
الثالث�ة. وكان�ت وزارة الخارجي�ة االيطالي�ة 
أعلنت في بيان أن مهندس�ا ايطاليا خطف في 
س�وريا مع زميلين له من جنسيتين أخريين، 
كان�وا يعمل�ون ف�ي مصنع ف�والذ ف�ي مرفأ 

الالذقية، بدون ان تكشف اي تفاصيل أخرى.

مسلحون يختطفون إيطاليًا وروسيًا.. ويطلبون فدية

سوريا لألمم املتحدة: نخشى تزويد اجلامعات املتطرفة بأسلحة كياموية

      المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال المح�رر السياس�ي ف�ي صحيف�ة ديلي 
تلغ�راف إن بريطاني�ا ش�كلت لجنة لس�ن قانون 
للحق�وق ي�وازن بين المس�ؤوليات والح�ق الذي 
يوف�ره القان�ون للمواط�ن، وإن حقوق اإلنس�ان 
يجب أن ال تستخدم كدفاع يستخدمه “المجرمون 
واإلرهابي�ون” لتبري�ر أفعاله�م. ونق�ل المح�رر 
روب�رت وينيت ع�ن وزي�ر الع�دل البريطاني في 
مقال نشرته الصحيفة، أنه س�يطالب بانسحاب 
ب�الده م�ن محكمة حقوق اإلنس�ان ف�ي االتحاد 
األوروب�ي إذا ما فاز المحافظ�ون في االنتخابات 

القادمة.
وس�تبحث اللجن�ة المكلف�ة بس�ن القان�ون 
كيفية عرضه من قبل البرلمان، حيث إن القانون 
س�يلخص الحق�وق الت�ي يتمت�ع به�ا المواطن 
البريطاني في تشريع واحد موحد. كما ستوصي 
اللجن�ة بتأجي�ل ع�رض التشري�ع إل�ى م�ا بع�د 

االس�تفتاء على انفصال أس�كتلندا ع�ن بريطانيا 
والمقرر في خريف عام 2014.

وق�ال الوزي�ر كري�س غريلن�غ “أعتق�د بأننا 
نحتاج في المستقبل إلى توازن جلي بين الحقوق 
والواجبات التي ين�ص عليها القانون، وإن عبارة 
أن�ا أع�رف حقوقي يج�ب أن ال تس�تخدم كدفاع 
ضد األفعال المشينة”. ويضيف غرايلنغ “كحزب 
محافظ، س�نبقى على التزامن�ا المطلق وإيماننا 
بأهمي�ة حق�وق اإلنس�ان ف�ي العال�م، ولكننا ال 
نعتق�د بأن يك�ون بمقدور أي ش�خص المطالبة 
بحي�اة العائل�ة الطبيعية كذريع�ة للقيام بأعمال 
غير قانونية وخ�ارج القيم التي يؤمن بها غالبية 
أف�راد مجتمعن�ا.. نحن نؤمن بأن هن�اك واجبات 

إلى جانب الحقوق”.
يذك�ر أن الج�دل ح�ول حق�وق اإلنس�ان في 
بريطاني�ا احت�دم في الس�نين األخي�رة، وأصبح 
يحتل مس�احة واضحة في المس�رح السياس�ي 
وخارط�ة العمل السياس�ية ألي كيان سياس�ي. 

وق�د أث�ارت أحكام ص�درت من محكم�ة حقوق 
اإلنس�ان األوروبي�ة جدال واس�عا ف�ي بريطانيا، 
ونصت على حق المسجونين في التصويت، ومنع 
تس�ليم المشتبه بهم في أعمال إرهابية. يذكر أن 
بريطانيا تشهد أيضا جدال حول تسليم أبو حمزة 
إل�ى الواليات المتحدة التي تطال�ب به لمحاكمته 
في أعمال إرهابية نس�بت إليه م�ن وجهة النظر 
األميركية. وتتألف اللجنة المكلفة بس�ن القانون 
ال�ذي يتوق�ع أن يثي�ر ج�دال واس�عا من تس�عة 
خب�راء يعتبرون م�ن أكثر الضالعي�ن في المجال 
القانون�ي ف�ي بريطاني�ا. وكانت صحيف�ة ديلي 
تلغ�راف قد حصل�ت على بعض الوثائق ورس�ائل 
البري�د اإللكترون�ي الت�ي تخص اللجن�ة المكلفة 
بوضع قانون الحق�وق الجديد ونشرتها في وقت 
س�ابق من العام الجاري. وتظهر الوثائق أن هناك 
انقس�امات عميقة بين أعض�اء اللجنة واتهامات 
باس�تخدام النفوذ السياس�ي لف�رض آراء معينة 

على اللجنة.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

استمر التوتر على أّشده في الساحة السياسية 
ف�ي مصر بي�ن مرحلتي اس�تفتاء عل�ى مشروع 
م�ت قوى  دس�تور يقس�م ال�رأي الع�ام حيث نظَّ
المعارض�ة، أمس الثالثاء، تظاهرات ضد مشروع 

الدس�تور وذلك غداة إعالن نادي قضاة 
مجل�س الدول�ة رفض�ه االش�راف على 
المرحلة الثانية من االس�تفتاء الس�بت 
واس�تقالة النائ�ب الع�ام المعي�ن من 
الرئيس محمد مرس�ي. وأث�ار مشروع 
الدس�تور الجديد لمصر ما بعد حس�ني 
مب�ارك انقس�اماً ح�اّداً بي�ن مؤيدي�ه 
من االس�الميين بداعي ان�ه ينهي فترة 
انتقالي�ة صعبة اس�تمرت لنحو عامين 
وي�ؤدي الى “االس�تقرار وادارة عجلة” 
االقتص�اد والب�الد، ومعارضي�ه الذي�ن 
اعتبروه “دس�تورا غير توافقي ويقسم 

البالد”.
وعنون�ت صحيف�ة المص�ري اليوم 
تنتف�ض  مص�ر  “ميادي�ن  المس�تقلة 
اليوم ض�د التالعب والتزوير” وصحيفة 
التحري�ر )مس�تقلة( “الي�وم مليوني�ة 
ضد التزوير” في إش�ارة إل�ى اتهامات 
مات للدفاع عن حقوق  المعارضة ومنظَّ
االنسان بوجود “تزييف” و”تزوير” في 
المرحلة االولى من االس�تفتاء الس�بت 
الماضي التي اش�ارت نتائ�ج اولية غير 
رسمية الى تقدم ال�”نعم” فيها بنسبة 

56 بالمئة.
الوطن�ي  االنق�اذ  جبه�ة  ودع�ت 
ال�ى التظاهر ف�ي العاصم�ة ومختلف 
محافظ�ات مص�ر م�ن اجل “اس�قاط 

مش�روع الدس�تور” في حي�ن حذَّر وزي�ر الدفاع 
القائ�د العام للقوات المس�لحة الفري�ق اول عبد 

الفتاح السيسي من االنقسامات.
وق�ال السيس�ي ان “م�ا تواجه�ه مص�ر من 
انقس�امات يؤث�ر عل�ى االقتصاد ويهدد الس�الم 
االجتماعي للمواطنين وذلك يستلزم وحدة الصف 

ونبذ الخالفات وتغليب المصلحة العليا للوطن”.
“الس�لفية  قي�ادات  انضم�ت  االثن�اء  ف�ي 
الجهادية” الى الرافضين لمشروع الدس�تور لكن 
على اس�س مغايرة عن المعارضة. وهاجموا في 
مؤتم�ر عقدوه مس�اء االثنين مشروع الدس�تور 
معتبري�ن ان “المشارك�ة في�ه او الموافقة عليه 

ش�رك بالله ومخالفة لشرع�ه”. وقال خالد الزمر 
ان “مشروع الدس�تور يخالف عقيدة المس�لمين 
الن�ه يقر الس�يادة للشع�ب في حين أن الس�يادة 
لله” فيما قال س�يد ظاهر ان “مشروع الدس�تور 
مخالف ل�كل الشريعة اإلس�المية. ول�ن نقول له 
نع�م كي ال نقر باطال من ديمقراطية وغيرها من 
مبادئ هادمة لدين الله الن شريعة الله 
ال تعرض على االستفتاء”. وقال محمد 
الظواهري “نرفض الدستور الذي يجعل 

السيادة لغير الله”.
وق�رر ن�ادي قضاة مجل�س الدولة، 
أمس األّول االثنين، عدم اإلش�راف على 
المرحل�ة الثاني�ة لالس�تفتاء احتجاجا 
على عدم تلبية مطالبه وخصوصا رفع 
حصار اإلسالميين للمحكمة الدستورية 

وعدم إبرام تأمين للقضاة.
ووسع هذا القرار من جبهة الرفض 
داخل القضاة الذين تسببت مقاطعتهم 
االس�تفتاء في تنظيمه على مرحلتين. 
من جهة أخرى قدم طلعت إبراهيم عبد 
الل�ه النائب الع�ام المعين م�ن الرئيس 
المصري محمد مرس�ي في 22 تشرين 
الثاني الماضي اس�تقالته الى المجلس 
األعل�ى للقض�اء لينظرها األح�د وذلك 
على خلفية احتج�اج مئات من اعضاء 
النيابة ضده واعتصامه�م االثنين أمام 

مكتبه.
وكان�ت جمعي�ة عمومي�ة طارئ�ة 
مس�اء  مص�ر  قض�اة  ن�ادي  ش�كلها 
“تعلي�ق  ق�ررت  الماض�ي  الخمي�س 
العمل” في كافة نيابات البالد للمطالبة 
ب�”تخل�ي” النائب العام طلعت إبراهيم 

عبد الله عن منصبه.

في حال فاز المحافظين باالنتخابات المقبلة

السلفيون: التصويت على الدستور »إشراك بالله«

وزير العدل: بريطانيا ستطالب باالنسحاب من حمكمة حقوق اإلنسان

مرسـي وحيـدا أمــام حشــود املرصيني الرافضــة للدستــور

      المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن�ت حرك�ة “الس�الم اآلن” اإلس�رائيلية المناهضة لالس�تيطان، 
أم�س الثالث�اء، أن هنالك مشاريع بناء اس�تيطانية ضخم�ة في األحياء 
االس�تيطانية ف�ي القدس الشرقي�ة المحتلة على وش�ك أن تحصل على 

الموافقة المطلوبة لتدخل حيز التنفيذ.
وقال�ت هاغيت اوفران، مس�ؤولة مل�ف االس�تيطان لوكالة فرانس 
برس “س�تنظر لجنة التخطيط في منطق�ة القدس في مشروعين لبناء 
549 وحدة سكنية اس�تيطانية و813 وحدة سكنية استيطانية في حي 

جيفعات هامتوس االستيطاني”.
واش�ارت ال�ى ان الس�لطات البلدية م�ن المفترض ان تعط�ي اليوم 
االربع�اء الموافقة النهائي�ة على مشروع اس�تيطاني اخر في جيفعات 
هامت�وس مؤل�ف م�ن 2,610 وحدة س�كنية اس�تيطانية س�يتم طرح 

عطاءات له في االشهر المقبلة.
واضاف�ت اوف�ران بان لجن�ة التخطي�ط لمنطقة القدس س�تجتمع 
الخمي�س لبح�ث بناء 1100 وحدة س�كنية اس�تيطانية ف�ي حي جيلو 

االستيطاني جنوب المدينة المقدسة.
وبحس�ب الس�الم االن فان اللجنة نفس�ها س�تجتمع مرة اخرى في 
7 كان�ون الثان�ي المقبل لمناقش�ة بدء بناء نحو الف غرف�ة فندقية في 

جفعات هامتوس.
وكانت اس�رائيل اعطت مس�اء االثني�ن الضوء االخض�ر للمضي في 
خطة مثيرة للجدل لبناء 1500 وحدة س�كنية استيطانية في حي رمات 
ش�لومو االس�تيطاني في القدس الشرقية المحتل�ة وهو مشروع كانت 

نددت به واشنطن العام 2010.
وسببت هذه الخطة ازمة دبلوماسية مع واشنطن عند اعالنها للمرة 
االول�ى في 2010 تزامنا مع زي�ارة نائب الرئيس االميركي جو بايدن الى 
القدس ولقائه كبار المس�ؤولين اإلس�رائيليين وقته�ا لتعزيز محادثات 

السالم الفلسطينية-اإلسرائيلية.
وبقيت الخطة مجمدة منذ آب 2011، لكن قبل أسبوعين أعلنت وزارة 
الداخلية اإلس�رائيلية إعادة إطالقها. وإعالن االثنين سيزيد من االستياء 
الدول�ي الذي س�ببه ق�رار منفصل من إس�رائيل لبناء ثالث�ة آالف وحدة 
س�كنية اس�تيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ردا على منح 
الجمعية العامة لألمم المتحدة فلس�طين صف�ة دولة مراقب غير عضو 

في المنظمة الدولية الشهر الماضي.
واحتل�ت إس�رائيل الق�دس الشرقي�ة الع�ام 1967 وتعتب�ر الق�دس 
بشطريها “عاصمتها األبدية والموحدة” وال تعد البناء في الجزء الشرقي 
منها اس�تيطانا، في حين يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة 
لدولتهم المستقبلية وينددون دائما باالستيطان في الشطر الشرقي من 
المدينة. ويقيم أكثر من 340 ألف مس�توطن إس�رائيلي في مستوطنات 

بالضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر.
كما يقيم نحو مئتي ألف آخرين في أكثر من عشرة أحياء استيطانية 

في القدس الشرقية المحتلة.

بالرغم من رفض منظمات أوربية وإسرائيلية

إرسائيل تعتـزم بنــاء 3000 
مستوطنة يف القـدس الشـرقية

      المستقبل العراقي/ وكاالت

تس�لمت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون 
مراجع�ة رس�مية نهائية للهجوم الذي وق�ع على البعثة 
الدبلوماس�ية األميركي�ة ف�ي مدينة بنغ�ازي الليبية، ما 
يمه�د الطري�ق ل�إلدالء بالشه�ادة عن حادث أث�ار جدال 
سياس�يا وتس�اؤالت ع�ن أم�ن البعث�ات الدبلوماس�ية 
األميركية ف�ي الخارج. وأعلنت الخارجي�ة األميركية أن 
كلينت�ون التي تتعاف�ى من ارتجاج أصيبت به األس�بوع 
الماض�ي تس�لمت التقري�ر االثني�ن من لجن�ة مراجعة 
المس�ؤولية التي تشكلت للتحقيق في الهجوم الذي أدى 
إلى مقتل السفير األميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز 
وثالثة أميركيين آخرين.وقالت فيكتوريا نوالند المتحدثة 
باسم الخارجية األميركية أمس االثنين “استكملت لجنة 
مراجعة المس�ؤولية عملها. تقريرها س�لم إلى الوزيرة 
هذا الصباح”. ومن المتوقع أن يغطي التقرير تس�اؤالت 

عن م�دى إعطاء االهتم�ام الكافي للمخاط�ر المحتملة 
وما إذا كانت واش�نطن قد اس�تجابت للمطالبات األمنية 
الت�ي رفعها الدبلوماس�يون في ليبيا. والق�ول بأن كبار 
المس�ؤولين ف�ي الخارجي�ة األميركي�ة تجاهل�وا ه�ذه 
الطلبات كما يزعم محققون جمهوريون في الكونغرس 
األميرك�ي ق�د يشع�ل م�ن جدي�د االنتق�ادات الموجهة 
لمس�ؤولين وقد ينهي المستقبل العملي لبعضهم. وكان 
من المتوقع أن تقدم كلينتون شهادتها أمام الكونغرس 
في 20 كانون األول لكن األطباء طلبوا منها المكوث في 

المنزل طوال هذا األسبوع.
وقالت نوالند إنه س�ينوب عنها نائباه�ا وليام بيرنز 
وتوماس نايدز في تقديم الشهادة الخميس أمام لجنتي 
الش�ؤون الخارجي�ة ف�ي مجلس�ي الشي�وخ والن�واب.
وأضافت أنه قبل ذلك س�يشهد أمام اللجنتين في جلسة 
مغلقة اليوم األربعاء الس�فير المتقاعد توماس بيكرينغ 

ورئيس هيئة األركان المتقاعد مايكل مولن.

لن تقدم شهادتها بسبب مرضها

كلينتون تتسلَّم املراجعة الرسمية حلادث السفارة 
األمريكية يف بنغازي
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   بغداد / المستقبل العراقي
أعلن�ت أمانة بغداد عن خطة إلكس�اء 
15 ملي�ون م�ر مرب�ع من الش�وارع 
واملحالت الس�كنية خالل عام 2013 يف 
عموم مناطق العاصمة بغداد. وذكرت 
مديرية عالق�ات واعالم االمانة يف بيان 
العراقي«  »املس�تقبل  تلق�ت  صحف�ي 
نسخة منه أمس ان »أمانة بغداد أعدت 
خط�ة الكس�اء 15 ملي�ون م�ر مربع 
تش�مل اكرب ع�دد ممكن م�ن املحالت 
السكنية والشوارع الرئيسة بعد انجاز 
البنى التحتية لها من اعمال مد شبكات 
والكهرب�اء  الصح�ي  وال�رف  امل�اء 
واالتص�االت وتأهيل بعض طرق املرور 
الرسيعة يف جانب�ي الكرخ والرصافة«. 
س�يتم  الت�ي  »االعم�ال  ان  وأضاف�ت 
تنفيذها تبدأ م�ن فتح البوكس الرابي 
وتجهيز وف�رش الح�ى الخابط ومد 
 power القالب الجانبي بواسطة املاكنة
curber وتنته�ي بمرحل�ة اإلكس�اء«. 
واش�ارت اىل ان »تنفيذ هذه املش�اريع 
يأتي يف اط�ار الدعم ال�ذي توليه امانة 
بغ�داد لقط�اع البن�ى التحتية الس�يما 
موض�وع الط�رق وإكس�اء الش�وارع 
به�دف تأم�ن انس�يابية اك�رب لحركة 
الس�ر واملرور ورفع الع�بء عن كاهل 
املواطن�ن«. وكان�ت أمان�ة بغ�داد قد 
أطلقت حمل�ة كربى خالل العام الحايل 
ش�ملت إكس�اء عدد كبر من الشوارع 
واملحالت السكنية لالرتقاء بواقع قطاع 

الطرق يف العاصمة بغداد.
م�ن جه�ة اخرى، نف�ذت أمان�ة بغداد 
حملة خدمية واس�عة لالرتقاء بالواقع 
الخدم�ي لعدد م�ن مناط�ق العاصمة 
بغ�داد وتوفر كل م�ا يحتاجه املواطن 
م�ن خدم�ات بلدي�ة. وذك�رت مديرية 

العالق�ات واالعالم يف بيانه�ا ان »دائرة 
بلدي�ة املنص�ور نف�ذت حمل�ة خدمية 
واسعة شملت رفع االنقاض والنفايات 
والعامري�ة  الجامع�ة  احي�اء  م�ن 
والوش�اش واملنص�ور وتطوي�ر ع�دد 
م�ن املحالت الس�كنية فيما قام قس�م 
املج�اري بتنظيف وتس�ليك مش�بكات 
مياه االمطار وتأهيل الخطوط الرئيسة 
للمنطقة املمتدة من ساحة اللقاء حتى 
نهاية شارع الفرات«. وبينت ان »قسم 
الط�رق ق�ام بأعمال اكس�اء الش�ارع 
الرئيس يف منطقة الوشاش محلة 619 
بعد فحص الربة ومعالجة الروطانات 
الناتجة عن تخسفات خطوط املجاري 
وحفر االرض بعمق 80 سم«. واشارت 
اىل ان »القس�م الزراعي قام بإنش�اء 4 

متنزه�ات ع�ى طريق امل�رور الرسيع 
الجزرات  بغداد–اب�و غري�ب وتطوي�ر 
الوسطية يف شوارع البدالة واملهاجرين 
وشارع البرة ضمن منطقة الغزالية 
م�ع إنش�اء متنزه كب�ر يف محلة 630 
و10 ناف�ورات يف مناطق حي الجامعة 
والعامرية«.ع�ى صعي�د آخ�ر، اعلنت 
امان�ة بغداد ع�ن اعداد خطة النش�اء 
عدد من املشاريع االستثمارية وتجديد 
ل��20 محل�ة  الص�ايف  امل�اء  ش�بكات 
س�كنية ضمن قاط�ع بلدي�ة املنصور 
خ�الل العام الق�ادم. وذك�رت مديرية 
العالق�ات واالع�الم ان »الع�ام الق�ادم 
2013 سيشهد تنفيذ عدد من املشاريع 
املنص�ور  بلدي�ة  االس�تثمارية ضم�ن 
بالتنس�يق م�ع دائ�رة تصامي�م امانة 

بغداد وهيئة استثمار بغداد«. 
واضاف�ت ان »الخط�ة تتضم�ن تنفيذ 
ع�دد من امل�والت التجارية واملش�اريع 
السكنية منها مرشوع اسكان منتسبي 
ديوان الرقابة املالية يف منطقة الغزالية 
الفعالي�ات  م�ن  مجموع�ة  وانش�اء 
الصحي�ة منها مراكز صحي�ة وغرها 
م�ن الفعالي�ات الخدمي�ة والرفيهي�ة 
والس�ياحية«. وبين�ت ان »خطة دائرة 
ماء بغداد تش�مل تجديد ش�بكات املاء 
الص�ايف ل�20 محلة س�كنية يف القاطع 
للحفاظ عى نوعية املاء الواصل اىل دور 
املواطن�ن ومن�ع حص�ول اي ملوثات 
بس�بب االنابي�ب القديمة الت�ي انتهى 
عمره�ا التصميم�ي«. واش�ارت اىل ان 
»دائرة املش�اريع بالتنس�يق مع بلدية 

املنصور تواصل تطوير وتجميل جميع 
الش�وارع واملحالت السكنية يف القاطع 
مع توس�يع حج�م املس�احات الخرض 
املزروع�ة وإنش�اء عدد م�ن املتنزهات 
والحدائق العامة لخلق اماكن ترفيهية 

للعوائل الساكنة يف هذا القاطع«.
اىل ذلك، حققت امانة بغداد نسب انجاز 
متقدم�ة يف تنفيذه�ا مل�رشوع الخ�ط 
الغرب�ي االض�ايف الناقل ملي�اه املجاري 
يف جانب الك�رخ بكلف�ة 107 مليارات 
دينار. وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان »مالكات دائرة مجاري بغداد، احدى 
تش�كيالت امانة بغداد، تنفذ بالتعاون 
املتخصص�ة  ال�رشكات  اح�دى  م�ع 
م�رشوع الخ�ط الغربي االض�ايف لنقل 
وتريف مياه املج�اري واالمطار مع 
محطة الضخ والخطوط التابع�ة لها«. 
وبين�ت إن »امل�رشوع يخ�دم املناط�ق 
الواقع�ة ضم�ن قاطع بلديتي الرش�يد 
وال�دورة وتحدي�داً املنطق�ة املحصورة 
ب�ن موقع محطة ض�خ PN عند جرس 
الجادري�ة بجانب الك�رخ حتى تقاطع 
علوة الرشيد يف منطقة الدورة ويستمر 
اىل محط�ة تصفي�ة مج�اري الكرخ يف 
منطق�ة البوعيثة ويعد خطاً مس�اعداً 
 .»WT الك�رخ الح�ايل  لخ�ط مج�اري 
واوضح�ت ان »طول الخ�ط يبلغ 9 كم 
وينف�ذ باس�تخدام انابي�ب كونكريتية 
مسلحة تعم������ل بالجاذبية بأقطار 
ت�راوح ب�ن 2800- 3600 ملم فضالً 
ع�ن 3 ثالثة انابي�ب دكتاي�ل قط���ر 
1600 مل�م تس�تخدم كخ�ط دفع من 
املحط�ة املق�رح تنفيذه�ا يف ال�دورة 
إىل محط�ة تصفي�ة مج�اري الكرخ يف 
منطقة البوعيثة وعى وفق املواصفات 

القياسية العاملية«.

   بغداد / المستقبل العراقي
اختتم ديوان الوقف الشيعي امتحانات الدور الثاني 
لطلب�ة االمتحان�ات الخارجية للدراس�ة االعدادية 
االس�المية الخاصة بالديوان، مؤكدا اس�تمراره يف 
إقامة تلك االمتحانات ملنح الطلبة الذين عانوا بسبب 
صعوبة الحياة فرصة اكمال دراستهم. ونقل بيان 
صحفي للوقف الشيعي تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه أمس ع�ن وكيل رئيس دي�وان الوقف 
الش�يعي الدكتور عيل الخطيب قوله أن »العرشات 

من الطلبة انه�وا امتحانات ال�دور الثاني يف بغداد 
واملحافظات بأجواء مثالي�ة وفرت لهم لتحفيزهم 
عى تقدي�م كل ما لديهم من اج�ل الظفر بالنجاح 
يف مرحل�ة اإلعدادية«، مش�را إىل إن »ل�دى الوقف 
الشيعي خطط لالس�تمرار بإقامة تلك االمتحانات 
بعدما مل�س إقباال ورغبة كبرة م�ن قبل املواطنن 
لتعوي�ض ما فاتهم نتيجة الظ�روف العصيبة التي 

مروا بها سابقاً«. 
وقال البيان »عرب الطلبة الذين أدوا االمتحانات عن 

ش�كرهم وتقديرهم لرئيس ديوان الوقف الش�يعي 
الس�يد صالح الحي�دري ال�ذي اتاح له�م الفرصة 
لتكملة دراستهم، مؤكدين ان مبادرة الديوان كانت 

مثمرة جدا«.
 يذك�ر أن ديوان الوقف الش�يعي ق�د حقق نجاحا 
وإقباال منقطع النظر من خالل تنظيمه امتحانات 
خارجية لطلبة املرحلة اإلعدادية يف وقت سابق من 
العام الحايل يف بغداد واملحافظات. وتم تهيئة جميع 

الوسائل الالزمة لنجاح ذلك.

  بغداد / المستقبل العراقي
تع�ّد كث�رة العط�ل الرس�مية يف العراق م�ن أبرز 
معوقات النمو االقتصادي، ملا لها من تأثر مبارش 

عى عدد ساعات العمل واالنتاج. 
ويعترب العراق واحداً من اكثر بلدان العالم تعطيالً 
لدوامه الرسمي، بسبب احتواء تاريخه عى العديد 
م�ن املناس�بات الوطني�ة والدينية. وفيم�ا كانت 
لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابية ق�د بينت يف 
وق�ت س�ابق ب�أن العط�ل الرس�مية والطارئة يف 
الع�راق بلغ�ت 180 يوماً يف الس�نة، أك�دت لجنة 
االوقاف والش�ؤون الديني�ة النيابية، قبل أكثر من 
ش�هر، ان مجموع العطل الرس�مية التي ستكون 
ضم�ن القان�ون املخت�ص بذل�ك س�تحدد ب��16 
يوماً فق�ط. ويف جميع هذه الس�ياقات، تتواصل 
الدعوات لتقليل العطل الرس�مية يف العراق بهدف 
رفع ما تش�كله من رضر ع�ى االقتصاد الوطني. 
وكانت النائبة  عن القائمة العراقية لقاء الوردي، 
قد دعت يف وقت س�ابق اىل تقليل العطل يف العراق، 
واصفة كثرتها بأنها »نقطة سلبية« عى االقتصاد 
العراقي. وقال�ت الوردي يف تريح صحفي أمس 
إن »أي دول�ة متقدمة تقدر قيمة العطل،  وما هي 
آثارها السلبية اذا كانت بهذا العدد الكبر املوجود 
يف الع�راق«، مؤك�دًة ان »ال�دول يمكنها حس�اب 
خسائرها والتي تقدر بمليارات الدوالرات اذا كانت 

هنالك عطلة رسمية واحدة زائدة عن الحاجة«. 
وتابعت أن »دولة مثل العراق بحاجة اىل الكثر من 
االموال التي يمكن استثمارها للنهوض بالخدمات، 
ويجب أن ال نضيف عطالً واعباء اخرى تعمل عى 
تخريب االقتصاد، لذلك يجب تقليل العطل س�واء 

كانت رسمية أو دينية أو حتى االسبوعية«.
 وذكرت أن »البلد يف هذه املرحلة بحاجة اىل نهضة 
عمراني�ة كبرة كما فعلت ال�دول العظمى عندما 

نهض�ت بعد ح�روب طاحنة خاضته�ا، من خالل 
اس�تثمارها  طاقات املوارد البرشية«، داعية ابناء 
الشعب اىل »املشاركة يف هذه النهضة وعدم البقاء 

كسوالً«.
 فيم�ا ذك�رت عضوة مجل�س النواب ع�ن ائتالف 
الكتل الكردستانية فيان دخيل، وهي رئيسة لجنة 
الخدم�ات واالعمار الربملاني�ة، ان اعراض غالبية 
النواب عى كثرة العطل الرسمية يف البلد يأتي عى 
اعتبار ان العراق من اكثر البلدان يف العالم تعطيال 
لدوامه الرس�مي. وأضافت دخي�ل ان »املوظف يف 
الدولة العراقية ال تتجاوز ساعات عمله 100�120 
يوماً يف السنة الواحدة،  وهذا يؤثر بشكل سلبي يف 

مستوى العمل واملوظفن يف البلد«. 

واوضحت ان »مسألة كثرة العطل الرسمية تحتاج 
اىل دراس�ة  مفصلة من قب�ل مجلس النواب وليس 
من لجنة بح�د ذاتها«، مؤكدًة ان »العطل ليس�ت 
كثرة لك�ن هنالك العطل الديني�ة التي تدخل عى 
موض�وع  العطل الرس�مية، وتحت�اج اىل توافقات 
وتسهيالت ورأي املراجع الدينية املقدسة يف ذلك«. 
ويش�هد العراق احياناً عطالً جزئية وليست كلية، 
والس�يما تل�ك التي ترتب�ط بمناس�بات قومية او 
ديني�ة، اذ أن مجالس املحافظ�ات تمتلك صالحية 
إعالن عطل رس�مية يف محافظاتها اذا ما اقتضت 
الرضورة ذلك، عند حلول مناسبة قومية او دينية 
ترتب�ط بانتم�اء غالبية س�كان تل�ك املحافظات. 
وكانت الحكومة قد اعلن�ت يف بيان لها انها اقرت 

م�رشوع قان�ون العطل الرس�مية وح�ددت يوم 
الثال�ث من ترشين األول من كل ع�ام يوما وطنيا 
للعراق والذي يوافق دخول العراق يف عصبة االمم. 
واوض�ح البيان أن قانون العطل الرس�مية يهدف 
إىل اب�راز املناس�بات الديني�ة والثقافي�ة املرتبطة 
بمش�اعر الش�عب العراقي، وتحديد العيد الوطني 
للع�راق يف الثالث م�ن ترشي�ن االول والذي يوافق 
دخ�ول العراق يف عصبة االم�م عام 1932. وكانت 
عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، النائبة 
ع�ن القائم�ة العراقي�ة نورة س�الم البج�اري قد 
دع�ت اىل رضورة تعدي�ل قانون العطل الرس�مية 
يف مجل�س النواب لتحديد س�اعات العمل يف دوائر 
الدولة وتقليص بعض العطل الرسمية النها تكبد 
البلد خسائر كبرة، مشرًة اىل ان عطلة عيد الفطر 
املبارك املايض قد تكبدت فيها الدولة خسائر تقدر 

بحدود اكثر من 80 مليار دينار.
 وقال�ت البج�اري إن وزارة التخطي�ط وضع�ت 
دراس�ة تفيد بأن عدد املوظفن يف العراق 4 مالين 
موظف، منهم 2 ملي�ون و200 موظفن مدنين، 
والبقي�ة ضمن االجه�زة االمنية، مبين�ًة ان دخل 
الف�رد العراقي يف الس�اعة الواح�دة بحدود 3798 
دينار، أي بحدود 3 دوالر امركي، ومتوسط الدخل 
الش�هري للموظف 500 الف دينار مقابل 22 يوم 

عمل وب�6 ساعات عمل فعلية. 
واضاف�ت البجاري: اذا تم احصاء عدد ايام العطل 
وتقس�يمها ع�ى مس�توى دخ�ل الف�رد يف اليوم، 
س�يتبن بأن العراق يتكبد خسائر كبرة يف العطل 
الرس�مية بنس�بة 8-10 ملي�ار دين�ار يف الي�وم، 
مش�رًة اىل ان عطلة عيد الفطر املايض التي بلغت 
10 اي�ام وأدت اىل خس�ارة البلد لنحو اكثر من 80 
مليار دينار من خالل تقايض املوظف رواتب دون 

وجود عمل فعيل.

نفذت حملة خدمية لالرتقاء بالواقع الخدمي لمناطق العاصمة

أمانة بغداد ختطط إلكساء 15 مليون مرت مربع من الشوارع العام املقبل
جامعة واسط تنظم سفرة علمية

 لطلبتها إىل األنواء اجلوية 
واسط / المستقبل العراقي

نظمت كلية الزراعة في جامعة واس�ط س�فرة علمية لطلبتها إلى دائرة 
االن�واء الجوي�ة في الكوت لغ�رض تعريفهم بكيفي�ة التعامل م�ع البيانات 
واالستفادة منها لألغراض الزراعية. وقال بيان بثه المكتب االعالمي لجامعة 
واس�ط وتلقت “المستقبل العراقي” نس�خة منه أمس انه “لغرض التواصل 

العلمي المش�ترك 
بين جامعة واسط 
ت  سس�ا لمؤ ا و
مي�ة  لحكو ا
العالق�ة  ذات 
ت  لتخصص�ا با
العلمية الموجودة 
داخ�ل الجامع�ة، 
كلي�ة  أقام�ت 
س�فرة  الزراع�ة 
لطلب�ة  علمي�ة 
المرحل�ة الثاني�ة 
علوم  قس�م  ف�ي 
والم�وارد  الترب�ة 
المائي�ة الى دائرة 

األنواء الجوية في الكوت لالطالع على األجهزة المختبرية الحديثة الموجودة 
لديها والتعرف على عمل المحطة الجوية”. ونقل البيان عن مهند اس�ماعيل 
خلباص، االختصاص في علوم األنواء الجوية، قوله انه “تم شرح عمل العديد 
من االجهزة المختبرية ومنه�ا جهاز قياس التبخر للتعرف على كمية المياه 
المتبخرة وجهاز كامبل س�توكس لقياس ش�دة الس�طوع الشمسي وجهاز 
كمية تس�اقط المطر لقياس نس�بة األمطار الس�اقطة وجهاز دوران الرياح 
والضغ�ط الجوي”. وأض�اف “كذلك تم التع�رف على أجهزة قي�اس الحرارة 
والرطوب�ة”، الفتا الى ان “الغرض من هذه الس�فرة تعري�ف الطلبة بكيفية 

التعامل مع البيانات واالستفادة منها لألغراض الزراعية”. 

الصحة تعّد خطة إسناد طبي 
لقرب زيارة األربعينية 

   بغداد / المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الصح�ة ع�ن وض�ع خطة االس�ناد الطب�ي الطارئ ف�ي جميع 
المحافظ�ات الت�ي تدخل في س�ياق مس�ير الزائرين بمناس�بة اربعيني�ة االمام 
الحس�ين “ع” والتي تتضمن العديد من النقاط الخدمية. وقال بيان للوزارة تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس “نظرا لقرب بدء مس�ير قوافل الزائرين 
الراجلة الى مدينة كربالء المقدس�ة الحياء ذكرى اربعينية االمام الحس�ين “عليه 
الس�الم” ولغرض تأمي�ن الخدمات الصحي�ة والوقائية له�ؤالء الزائرين، وضعت 
وزارة الصحة خطة االس�ناد الطبي الطارئ في جميع المحافظات التي تدخل في 
س�ياق مسير الزائرين بهذه المناسبة والتي تتضمن العديد من النقاط الخدمية”. 
ونقل البيان عن المتحدث الرس�مي باس�م وزارة الصحة الدكتور زياد طارق قوله 
ان “الخط�ة تتضمن تأمي�ن خزين كاٍف من الدم المفح�وص وبمختلف االصناف 
تحسبا ألي طارئ يتعرض له الزائرون وتأمين العمل على مدار الساعة في المراكز 
الصحية التي تقع ضمن طريق الزائرين”. واشار طارق الى تشكيل عيادات طبية 
متنقلة مصحوبة بس�يارات اسعاف ومسعفين تقوم بمواكبة قوافل الزائرين من 
محافظاتهم حتى وصولهم الى مدينة كربالء المقدس�ة والبقاء فيها لغاية انتهاء 
مراس�يم الزيارة لخدمة الزائرين طيلة فترة الزيارة، باالضافة الى تثقيف الزائرين 
حول الوقاية م�ن االمراض االنتقالية وخاصة االنفلون�زا وتعزيز تواجد المالكات 

الطبية والتمريضية في المستشفيات اثناء وبعد اوقات الدوام الرسمي.

تقرير عاملي يؤكد تنامي تدفقات 
األموال “القذرة” يف العراق

  بغداد / المستقبل العراقي
قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير جديد إن الدول النامية 
-وف�ي مقدمتها الصين والعراق- خس�رت حوالي س�تة تريليونات دوالر 
على مدى األعوام العش�رة الماضية بس�بب الجريمة والفس�اد والتهرب 
الضريب�ي، وإن تدفقات األموال غير المش�روعة تنمو بش�كل مس�تمر. 
وشكلت الصين حوالي نصف األموال “القذرة” البالغة 858.8 مليار دوالر 
الت�ي تدفقت إلى مالذات ضريبية وبنوك غربية في العام 2010 وهو رقم 
يزي�د أكثر من ثمان�ي مرات مقارنة مع األموال الت�ي تدفقت من البلدين 
التاليي�ن لها في القائمة وهما ماليزيا والمكس�يك. وقالت المنظمة التي 

أمس االول مقرها واشنطن في أحدث تقرير لها يوم 
إن إجمال�ي تدفق�ات األموال غير 

 11 بنس�بة  زاد  المش�روعة 
بالمئة عن العام الس�ابق. 
وق�ال ريموند بيك�ر مدير 

المنظمة “مبال�غ فلكية من 
األموال القذرة ما زالت تتدفق من 

العالم النامي إلى مالذات ضريبية في 
الخارج وبن�وك في ال�دول المتقدمة”. 

وأض�اف إن “ال�دول النامية تن�زف المزيد 
الدول المزي�د م�ن األم�وال ف�ي وق�ت تكاف�ح فيه 

الغنية والدول الفقيرة على السواء لتحفيز النمو االقتصادي. هذا التقرير 
ينبغ�ي أن يدق ناقوس�اً لتنبيه زعم�اء العالم إلى أنه يتعي�ن عمل المزيد 
للتصدي لهذه التدفقات الضارة”. وأش�ار التقرير إلى أن الصين خس�رت 
420.4 مليار دوالر في 2010 وأن إجمالي األموال التي خسرتها على مدى 
الس�نوات العش�ر الماضية بلغ 2.74 تريليون دوالر. وخسائر الصين في 
زيادة مط�ردة. وزادت تحويالت األموال القذرة إلى خارج العراق بش�كل 
ح�اد ف�ي 2010 إلى ما يزيد قليالً على 22 مليار دوالر من 18 مليار دوالر 
ف�ي 2009 ونحو 20 ملياراً ف�ي 2008 وأربعة مليارات في 2007. وقالت 
المنظم�ة إنه�ا ال تملك أي بيان�ات موثوق فيه�ا لألعوام الس�ابقة على 

.2007

خبري مرصيف يدعو الفتتاح أسواق 
أوراق مالية يف مجيع املحافظات

   بغداد / المستقبل العراقي
دع�ا الخبير المصرفي محس�ن علي الى ضرورة افتتاح اس�واق 
لالوراق المالية في جميع المحافظ�ات للنهوض باالقتصاد الوطني 

وتطويره. 
وق�ال علي ف�ي تصريح صحفي أم�س إن “فك�رة افتتاح فروع 
لس�وق الع�راق ل�الوراق المالية ف�ي المحافظات سيفس�ح المجال 
للش�ركات االس�تثمارية بتداول اسهمها في الس�وق ما سيعزز من 
نش�اط االقتصاد الوطني في البلد بشرط ان تكون جميعها مرتبطة 

بسوق بغداد”. 
وأض�اف أن “المحافظ�ات العراقية بحاجة ال�ى بورصات مالية 
مستقلة الن اغلب المستثمرين والشركات االستثمارية ال يستطيعون 
التس�جيل وت�داول االس�هم في س�وق الع�راق ل�الوراق المالية، ما 
سيحفز االس�تثمار في البلد”. وتأسس سوق العراق لالوراق المالية 
ف�ي حزي�ران 2004 في بغ�داد، ويعمل تحت اش�راف هيئ�ة االوراق 
المالية العراقية، وهي هيئة مس�تقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة 

االميركية لالوراق المالية والبورصات.

الوقف الشيعي خيتتم الدور الثاين من امتحاناته اخلارجية

تسبب خسائر تبلغ نحو 10 مليارات دينار يوميًا

العطل الرسمية.. راحة ملوظفي الدولة وإهناك لالقتصاد الوطني !!

أمانة بغداد
تنويه

رق�م  ن�رش  يف  س�هوا  ورد 
اإلعالن 2 / 7 / 2012 خطأ، 
والصحي�ح ه�و 7 / 2 / م / 
2012 الخ�اص ب�� )تجهيز 
ونصب س�ويج بورد ملرشوع 
امل�اء  ملحط�ة  الك�رخ  م�اء 
الص�ايف( املنش�ور يف جريدة 
بالعدد  العراقي«  »املس�تقبل 

405 يف 18 / 12 / 2012 .
لذا اقتىض التنويه

إعالن
صاح�ب  )وس�ام  املواط�ن  ق�دم 
كاظ�م( دعوته القضائي�ة لتبديل 
اللق�ب وجعل�ه )املوس�وي( ب�دل 
من )الناجي( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة مديرية الجنس�ية العامة 
خالل عرشة أيام من تاريخ النرش 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
بطلب�ه اس�تناد إىل أح�كام امل�ادة 
)21( م�ن قانون األح�وال املدنية 

رقم )65( لسنة 1972 املعدل.

إعالن
ق�دم املواط�ن )خلي�ل إس�ماعيل 
كاظ�م( دعوته القضائي�ة لتبديل 
اللق�ب وجعل�ه )املوس�وي( ب�دل 
من )الناجي( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة مديرية الجنس�ية العامة 
خالل عرشة أيام من تاريخ النرش 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
بطلب�ه اس�تناد إىل أح�كام امل�ادة 
)21( م�ن قانون األح�وال املدنية 

رقم )65( لسنة 1972 املعدل.

إعالن
ق�دم املواطن )إبراهيم إس�ماعيل 
كاظ�م( دعوته القضائي�ة لتبديل 
اللق�ب وجعل�ه )املوس�وي( ب�دل 
من )الناجي( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة مديرية الجنس�ية العامة 
خالل عرشة أيام من تاريخ النرش 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
بطلب�ه اس�تناد إىل أح�كام امل�ادة 
)21( م�ن قانون األح�وال املدنية 

رقم )65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء

حتسني عبد الرزاق فليح
مدير اجلنسية العام / وكالة

اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح

مدير اجلنسية العام / وكالة

اللواء
حتسني عبد الرزاق فليح

مدير اجلنسية العام / وكالة



يكتس�ب م�ا يح�دث أهميت�ه ليس م�ن خالل 
كون�ه يحدث في بلد يضطلع بدور محوري في 
منطق�ة الخليج الت�ي تعتبر من بي�ن المناطق 
األكث�ر اهمي�ة ف�ي العال�م ولي�س بس�بب ما 
تملك�ه من نف�ط وغاز وثروة مالي�ة متراكمة 
وال بس�بب كونها تمثل نظام�ا يعتبر جزءا من 
منظومة متماثلة ومتش�ابهة في شكل الحكم 
وفلس�فته يبس�ط س�لطته على س�تة كيانات 
تكون "مجلس�ا اقليميا" يحمل اس�م "مجلس 
التعاون الخليجي" بل ولسبب اخر ايضا يتجسد 
في م�ا يعنيه تحركا خطيرا ينط�وي على قدر 
كبي�ر من التح�دي الواضح والمباش�ر لطبيعة 
النظام وركائزه األساس�ية، ويشكل إخطبوطا 
سياس�يا وفكري�ا تمت�د اذرع�ه او أرجل�ه في 
عموم دول المنطقة، س�واء اكانت دول تمويل 
او م�الذات امنة او حاضن�ات او دول تحريض، 
او هي كل ذل�ك في آن واحد، وتتوافق وتتناغم 
افع�ال واعمال وتوجهات ه�ذا االخطبوط مع 
سيناريوهات عالمية معدة النتاج شرق اوسط 
جدي�د يتولى فيه مقاليد الس�لطة او التس�لط، 
تي�ار يصطب�غ بالصبغ�ة الديني�ة وبمحت�وى 

الطائفية السياسية .
ان النظرة الس�ريعة لمجمل ما حصل ويحصل 

االن ف�ي الخلي�ج والكويت ج�زء منه ال يعطي 
للوهل�ة االولى االنطباع الش�امل  والكامل عن 
المس�تقر خلف الظواهر والمظاهر الش�كلية. 
تبدو هذه الممالك مستقرة على االقل بالمقارنة 
مع ما يجري االن ف�ي عموم المنطقة العربية 
واالس�المية ولك�ن الواق�ع البن�ى السياس�ية 
واالقتصادية التي تدعم هذه الدول االستبدادية 
تتع�رض لت�آكل وت�داع ويعكس وج�ود مأزق 
حقيقي اليس�مع بغير انطباع مفاده، ان االيام 
المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت غير السارة 
للمحس�وبين على هذه االنظمة خصوصا وان 
ثمة اجراءات ُتتخذ تتسم بقدر متزايد من الغباء 

السياسي في مجال المعالجات المطروحة.
في علم السياس�ة، عندما ال تستطيع ان تفهم 
الواقع جيدا .. وتتص�رف بطريقة غير حكيمة  
او ان تك�ون ردة الفعل اقل مما هو مطلوب او 
أكثر بكثير منه فان ذلك يسمى "غباًء" سياسياً 
خصوصا وان ما يلفت النظر حقا في المش�هد 
السياس�ي العرب�ي، ه�و الش�غف بالتفاصي�ل 
والغرق فيها من دون االمعان والنظر للصورة 

الكلية. 
ما يحصل اآلن في الكويت ال يش�ذ عن ذلك، بل 
هو يكرس هذا المنطق ويعززه بشعور بات اكثر 
مغاالة كلما زاد احساس النظام بانه والكويت 
وجهان لعمل�ة واحدة بل ه�و يفكر ويتصرف 
م�ن منطل�ق أن ال وج�ود للكوي�ت بدونه وانه 
هو وليس أية جهة أخ�رى  الذي اوجد الكويت 
من "العدم" واسس دولتها وامدها بالديمومة 
والبق�اء، وأعطاها الغنى والث�راء والتقدم في 

م�دارج العلم والرقي وبذلك فق�د اهمل قدرات 
وطاق�ات وجه�ود وإمكانات ش�عب الكويت، 
الذي تحّمل الكثير وكابد اشد المحن والصعاب 
قس�وة ومرارة من اجل حقه في الحياة الحرة 
الكريم�ة من خالل دولته الت�ي بناها لبنة لبنة 
وحجر على حجر، وأعطاها كل ما يملك مقابل 
ازدهاره�ا ورخائه�ا ب�ل ان البع�ض يعتقد أن 
للعائل�ة الحاكمة دورا معرق�ال ومثبطا احيانا 
من خالل استبدادها وأحادية قراراتها وتحجيم 
باتج�اه  المتفتح�ة  واإلب�داع  التش�كيل  إرادة 

االفضل واالحسن لدى الشعب الكويتي.
لقد س�بق ش�عب الكويت أش�قاءه في الخليج 
العرب�ي في مضم�ار الوعي الوطن�ي والتطلع 
للحرية والديمقراطي�ة، بحكم صالته الوطيدة 
فق�د  ولذل�ك  العراق�ي،  بالش�عب  والمتين�ة 
كان س�باقا ف�ي مضم�ار المطالب�ة بحقوقه 
المش�روعة وكان التجاوب مع الشعب من قبل 
الحكومة يتراوح بين السلب المطلق او السلب 
االدنى وتأس�يا على ذلك فقد اوجد النظام بنى 
ارتكازي�ة في مج�ال الممارس�ة الديمقراطية 
المحدودة كمجلس الن�واب والصحافة وحرية 
التنظيم الحزبي وال�رأي .. ورغم ان هذه البنى 
لم تكن بالكيفية المرضية .. بيد انها لم تس�لم 
من التعديات والتج�اوزات المفاجئة من 
قبل الحكومة، فتعلق المجلس النيابي او 
تحمله وتعيد االنتخابات وتغلق الصحف 
الحزبي�ة  التنظيم�ات  حرك�ة  وتح�دد 
المدني  المجتمع  والجمعيات ومنظمات 
وتتجاوز على حقوق االنسان كلما وجدت 
ان ذل�ك ب�ات ضروري�ا لتكري�س النهج 
االس�تبدادي الف�ردي، وتحجيم اي رغبة 
او ام�ل بايج�اد نظام يقوم على اس�اس 
احترام حرية الشعب وتحقيق امانيه في 
وجود حكومة دستورية تخضع للقانون 
الش�عب  والرادة  الدس�تور  والح�كام 
المتجس�دة بمجلس الن�واب والصحافة 
واالح�زاب ومنظمات المجتم�ع المدني 
وانعكاس�ا لمجمل هذه الحال�ة كان وال 
زال وس�يظل المناخ السياسي مشحونا 
والتحدي�ات  التحدي�ات  ان�واع  بش�تى 
المضادة، وستبقى الممارسة السياسية 
الت�ي غل�ب عليه�ا الضجي�ج واالنفعال 
واالصطفاف�ات والتصل�ب ف�ي الموقف 
والسعي لتهييج المحيطين وعدم القبول 
بحلول الوسط واالستعجال بالنتائج ردا 
على تخبط القرارات وانع�دام الثقة بين 
الحاك�م والمحكوم الذي علّمته التجارب 
ان�ه يخ�رج من كل ازمة خاس�را اش�ياء 
جدي�دة مضاف�ة، لي�س بس�بب ضع�ف 
معطيات قدرته على التعبير عن حاجاته 
االساس�ية وحس�ب، بل وايضا استخدام 
النظام لش�تى انواع التكبيل واالضطهاد 

والتعسف وهذا ما 
اس�فر عن ضغط 
تزاي�د م�ع مرور 
الوقت، وكان البد 
ينته�ي  ان  م�ن  
ه�ذا الضغ�ط الى 
ان  غي�ر  انفج�ار 
اتجهت  الظ�روف 
عملي�ة  إل�ى 
احت�واء وتصريف 

له�ذا الضغط من خالل ظه�ور "الحركة 
المتش�ددة ف�ي  اإلس�المية" بصيغته�ا 
الظاهر، وهي نسخة مكررة من النموذج 
الموج�ود في معظم دول الخليج العربي 
ومصر وغيرها وبذلك س�قطت الغالبية 
العظمى من طالئع قوى الرفض الشعبي 
لسياسة الكبت االس�تبدادي التي يتبعها 
النظام في حبائل الس�لفية الوهابية في 

وق�ت ب�دأت ظواهر 
ومظاهر التداعي والضعف 
ال�ى  بالظه�ور  واالنهي�ار 
العلن ما اضط�ر الحكومة 
اعتق�ال  ال�ى  الكويتي�ة 
اثني�ن م�ن أف�راد العائل�ة 
الحاكم�ة وهما: عب�د الله 
سالم الصباح ونواف مالك 
الصباح بتهمة اهانة اسرة 
والحكوم�ة  الصب�اح  آل 
الكويتية ويؤش�ر ذلك احد 
اهم االدلة المؤكدة لوجود 
صراع محتدم داخل اس�رة 
آل الصب�اح ح�ول كيفي�ة 
م�ع  والتعاط�ي  التعام�ل 
االزم�ة الراهنة اوال ثم مع 
مفردات العملية السياسية 
وكيفية معالجة االختالالت 
ال�ى صل�����ة وض�رورة 
متكامل  مش�روع  اعتم�اد 
الج����ذرية  لالصالح�ات 
وعل�ى نحو يخل�ص البالد 
االس�تبدادية  الهيمنة  م�ن 
المدم�رة والت�ي س�يؤدي 
إل�ى  وجوده�ا  اس�تمرار 
نتيج�ة مفجع�ة ومدمرة، 
وهي تسليم مقاليد السلطة 
الوهاب�ي  الس�لفي  للتي�ار 

التكفيري.
التأكي�د  م�ن  الب�د  طبع�ا 

هن�ا عل�ى حقيق�ة ان الكويت بحاجة ماس�ة 
ال�ى ضخ دم�اء جديدة ش�ابة ناضج�ة للنخبة 
االميري�ة الحاكم�ة الت�ي ش�اخ وه�رم جلهم 
وه�ي أيض�ا بحاجة ال�ى اف�كار ورؤى جديدة 
تتس�م بق�درة التفاعل م�ع المحي�ط العالمي 
واإلقليم�ي والمحل�ي المتغي�ر والمتب�دل ف�ي 
اطر عملي�ة ومعايير رحبة ومرن�ة تتيح قدرة 
مضاف�ة للتح�رك ضمنها م�ن ضم�ان اإلبداع 
والتجديد والتميي�ز وعلى نحو يحقق التواصل 
الناجح مع مقتضيات المعايشة المفيدة شكال 

وموضوعا.
ان جوهر المشكلة او المعضلة التي تعاني منها 
الكويت اآلن ليس في التمدد السلفي التكفيري 
االلغائي الخطير وحس�ب ب�ل وايضا في الهوة 
التي بدأت تتس�ع وتتعمق بين الشعب الكويتي 

وحكومته.
لق�د ترب�ت الحكوم�ة الكويتي�ة عل�ى منطق 
تجس�ده العقلية المتحكمة بالعائل�ة االميرية 
الحاكمة، ه�ذا المنطق ينطلق من عقلية تؤمن 
إيمانا راس�خا بأنها تملك الكويت ارضا وشعبا 
وان الكويت مسجل باسمها ملكا صرفا ماضيا 
وحاضرا ومس�تقبال، وبذلك فال حّق ألي جهة 
او اي ش�خص التحكم بمفاتي�ح الفعل والعمل 
غيرها لذلك اباحت الحكومة  لنفس�ها التعامل 
والتعاط�ي مع الش�عب ورموزه ومؤسس�اته 
وكياناته على أساس 
ان�ه ال يس�تحق غير 
"العص�ا" ان ح�اول 
الخ�روج من الطاعة 
مجرد  كونه  العمياء 
أجي�ر  او  خ�ادم 
لي�س غير ذل�ك ينفذ 
م�ا يطل�ب من�ه بال 
اعتراض او معارضة 

او حتى استفسار .
 من هن�ا جاءت تداعيات الموق�ف في الكويت 
ال�ذي ل�م يش�هد له�ا مثيال فق�د  ب�دأ الحصاد 
يتراكم لصالح قوى السلفيين الوهابيين الذين 
كانوا وال زالوا يمثلون االطماع الس�عودية في 
الكويت.. تلك االطماع التاريخية التي عبر عنها 
الملك عبد العزيز قبل وبعد ان حقق له االنكليز 
حلمه في االس�تيالء على نجد والحجاز، وتنقل 

الوثائق الصراع الدامي والمتواصل بين الشيخ 
مبارك الكبير وعبد العزيز آل سعود والمحاوالت 
التآمرية التي جرت لاليقاع بكليهما وتوريطهما 
بحروب وغزوات ومش�احنات، وسنتطرق إلى 
هذا الموضوع بالتفصيل في موضوع قادم ان 

شاء الله.
 ما نح�ن فيه االن، هو ان النظام س�لم مقاليد 

الس�لفي  للتي�ار  الكوي�ت  ادارة الص�راع ف�ي 
التكفي�ري اراد ذلك او لم ي�رد خصوصا عندما 
عمد ال�ى اتخاذ اج�راءات غي�ر متوازنة وغير 
منضبط�ة عب�رت ع�ن انف�الت الس�يطرة من 
عقاله�ا وتدن�ي الضب�ط االجرائ�ي ال�ى ادنى 
ح�د ومن ذلك قيام ق�وات الط�وارئ باالعتداء 
المبرح على عضوين م�ن مجلس النواب هما: 
النائب جميل الحريش والنائب وليد الطبطبائي 
ومش�هد س�حل وده�س المتوف�ى الحقوق�ي 
الدكتور عبيد الوس�مي وايداع الكاتب الكويتي 
المري�ض بالقل�ب محم�د عبد القادر الجاس�م 
الس�جن في تزامن مع سلسلة من االقتحامات 
والتجاوزات على الكثير من الديوانات وتوجيه 
االهانات والس�باب والش�تائم م�ن قبل قوات 

الطوارئ. 
ال نري�د هنا ان نل�وم حكومة الكوي�ت لمجرد 
الل�وم او دفاعا عن تيار س�لفي تكفيري ينوي 
جر البالد الى متاهات التكفير واإللغاء وفرض 
دكتاتوري�ة ال�دم والدم�وع والحرائ�ق باس�م 
اإلسالم واإلسالم بريء منهم ومن توجهاتهم 
التخريبية المدمرة بيد اننا نش�ير  الى ذلك، الن 
ه�ذه االمور وغيره�ا تجير لصالح ه�ذا التيار 
الذي اس�تغل كل اخطاء النظام وس�قطاته بما 

في ذل�ك موقفه م�ن البرلمان وتج�اوزه على 
الديمقراطي�ة وحرية الرأي، تلك حقيقة عبرت 
عنه�ا سلس�لة التعامالت غير الدس�تورية ضد 
مجلس النواب منذ أن أقدم الجيش جابر األحمد 
على حل مجلس االمة الكويتي مستجيبا للتيار 
ال�ذي يوصف ع�ادة بانه متش�دد في االس�رة 
الحاكمة واقام بدال منه مجلسا سماه "المجلس 
الوطن�ي" وق�د ظل ذلك ه�و ديدن السياس�ية 
الدس�توري  الم�د  تراج�ع  حي�ث  الكويتي�ة، 
االصالحي لصالح مبادرات انطوت على تكرار 
لسياس�ة "حل" المجل�س وهو م�ا دفع قوى 
سياس�ية في الكويت لتنخرط في استقطابات 
خطيرة على المس�توى الطائفي واالجتماعي 
والسياس�ي، نعم نحن نعترف تماما، ان وجود 
التيار الس�لفي ليس نتاجا محلي�ا، بل هو نتاج 
مس�تورد من دول خليجية تمتهن مهنة إعادة 
تصدي�ر ما ينتج في اس�رائيل وتركيا كقطبين 
مس�ؤولين عن اعادة ترتيب وتركيب المنطقة 
وفق خارطة طريق "الش�رق االوسط  الجديد" 
بيد اننا نرى ابيضا ان ثمة عوامل مساعدة هي 
التي تجعل هذا التيار مقبوال من جزء من الشارع 
الكويت�ي، وخصوصا ذلك الجزء الذي تضرر او 
يتضرر من اإلجراءات التعس�فية واالتجاهات 
المتخبطة التي تقدم عليها السلطة سواء على 
المستوى السياس�ي أم االقتصادي وبذلك برز 

اآلن تياران أساسيان تسيدا الشارع الكويتي.
االول، تي�ار الش�عب الكويت�ي الذي ظ�ل أمينا 
عل�ى هويت�ه وانتمائ�ه وثقافته مح�اوال دفع 
النظ�ام باتجاه االصالح وتجاوز عقدة الهيمنة 
والسيطرة واالس�تبداد هذا التيار الذي يحظى 
بوج�ود اكثر من س�بب يدف�ع باتج�اه تفادي 
الوقوع ف�ي هاوية االنفالت االمني وس�قوط 
الس�الم االجتماعي والتعاي�ش البناء بين ابناء 
الش�عب بعيدا عن حمامات ال�دم بتكفير اآلخر 
واس�قاط حق�ه ف�ي الحي�اة الح�رة الكريمة. 
والثاني سلفي تكفيري يريد ان يدفع الحكومة 
باتجاه التحلل واالنهي�ار ليخلو له الجو، فيمأل 
الدنيا حرائ�ق ودمارا ودموع�ا ودماء ومع ان 
ه�ذا المخطط قد بل�غ اآلن مراحل�ه التنفيذية 
االخيرة، بيد ان االس�رة الحاكمة مازالت بعيدة 
ع�ن ان تفه�م حقيقي�ة ان الصراع السياس�ي 
والقائم االن في الكويت، يتجه الى جعل الكويت 
من مناطق التوتر الت�ي تتدخل فيها تقاطعات  
اقليمية ودولية تحدث شروخا عميقة وخطيرة 
ف�ي البنية السياس�ية واالجتماعي�ة الكويتية, 
وعنده�ا تصبح مح�اوالت الترميم ومعالجات 
التس�كين غير مجدية ابدا االمر الذي س�يؤدي 
ال�ى ازدياد التش�رذم بي�ن الق�وى االجتماعية 
والسياس�ية واإلعالمية في الكويت بما يوسع 
ش�ق الخالفات ف�ي المجتمع الكويت�ي ويهدد 
بفتح اب�واب الصراعات الطائفية والسياس�ية 
واالجتماعية وعلى نحو يضع مستقبل الكويت 
على حافة الهاوية.. وقد ظهرت مالمح ذلك من 
خالل االتهامات المتواصلة الصادرة من التيار 
الس�لفي للش�يعة في الكوي�ت بانحيازهم إلى 
الس�لطة.. وهذه االتهامات العارية عن الصحة 
تفص�ح عن ان ما وراء االكم�ة ما وراءها وان 
المستقبل يخفي اشياء لدى السلفيين سيؤدي 
ظهورها إلى تعريض مستقبل الكويت وأمنها 

االجتماعي الى خطر حقيقي. 
يقول الدكت�ور محمد عبد المحس�ن المقاطع 
إن الهوي�ة واالنتماء والمواطن�ة لم تكن تمثل 
مشكالت حقيقية قبل اس�تعمال المد السلفي 
بس�بب الممارس�ة الديمقراطية المشوهة في 
غياب الحياة الحزبية وحرية الرأي فقد أصبحت 
الطائف�ة أو القبيلة هم�ا البدي�الن وتؤكد تلك 
الحقيقة الدراس�ة التي أجريت على مس�تقبل 
الديمقراطي�ة ف�ي الكويت من قبل "مش�روع 
دراس�ات الديمقراطي�ة ف�ي البل�دان العربية" 
ومقره ف�ي أكس�فورد.يقول الدكتور س�عود 
ه�الل الحرب�ي بطبيعتي ال أحب 
التش�اؤم، ولك�ن الص�ورة تبدو 
لي قاتمة جدا، إذ اس�تمر الوضع 
على ما هو عليه ويعزو الس�بب 
في ذلك للجميع س�واء الحكومة 
او مجل�س النواب او الش�عب او 

اإلعالم.
وتنحي جري�دة الوطن الكويتية 
بالالئمة على مش�ايخ الس�لفية 
الذين يقدمون الفتاوى الجاهزة 
للتظ��اه�ر واالض�����طرابات 
واالعتصام�ات والتم�ردات دون 
تترت�ب  الت�ي  اآلث�ار  توضي�ح 
عل�ى كل ذلك وتوق�ع احد كتاب 
جريدة الوطن في عددها الصادر 
بتاريخ 24 / 10 / 2011 ان يبدأ 
الش�عب الكويت�ي بالهجرة قائال 
: ان الكويتيي�ن س�يكونون ثالث 
أكثر ش�يء ت�راه ف�ي  كل مكان 
ف�ي العالم .. بع�د " الزرازير" و 

"اللبنانيين " بحسب قوله. 
وتقول جري�دة الوطن في مقال 
له�ا: لق�د انتش�ر الفس�اد وعم 
الب�الء في الكويت، فال تنمية وال 
تعمي�ر وال بن�اء انم�ا نخرج من 
مشكلة لنحط في مشكلة اخرى، 
كأن الكويت عقرت ان تلد رجاال 
مخلصي�ن عمي�ت عيونه�م عن 
الش�ر اعينهم بطيئة عن الباطن 

أرجلهم.                    

ملفات6

الكويت قبل �صياع الفر�صة

* التيار السلفي معاد التصدير من دول 
خليجية هبدف تدمري الكويت!!

* عدم احرتام حق الشعب يف 
الديمقراطية واحلرية يؤجج األزمات 

لصالح السلفيني التكفرييني
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،،التيار السلفي التكفيري يستفيد من أخطاء األسرة الحاكمة 

،،
اأن نهتم مبا يجري يف دولة اجلارة العزيزة الكويت، فذلك امر غري م�صتغرب، بل ان عدم االهتمام 

مبا يجري يف دولة جارة هو االمر امل�صتغرب فما يحدث هناك، يوؤثر  �صلبا او ايجابا ب�صكل مبا�صر او 
غري مبا�صر على العراق وعلى غريه من دول اجلوار لدولة الكويت

امل�صتقبل العراقي -حليم االأعرجي

احللقة االوىل
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إّن اكتشاف الطريقة املثىل للفت انتباه الرجل 
ل�م يكن يوم�اً أمراً س�هالً، فلدى امل�رأة طريق 

طويل�ة لتفه�م وتتعلّ�م الحيل يف الح�ّب التي 
يمكن أن تلفت انتباه زوجها وهي موجودة 
بالفع�ل لكّنها صعبة بعض اليشء. إليك إذاً 

بعضاً من هذه الحيل فخذيها باالعتبار.
• ال تبكي مطلقاً

يكره الرجال النساء اللواتي يبكني، 
لذا عىل املرأة أن تس�يطر عىل دموعها 
متى كانت مع زوجها وإال فلن تلفت 

انتباه�ه مطلق�اً وق�د يبتع�د عنها 
ش�يئاً فش�يئاً وم�ن دون أن تدرك 

السبب.
• ال ترتدي ما ليس الئقاً

حاويل أن تبقي أنيقة دائماً 

وقدر املستطاع ولكن ال تتمادي يف ذلك ألّن التمادي قد يزعج زوجك 
ويجعله يكره ش�كلك الخاطئ وغري املنطقي بالنسبة إليه. كوني 

طبيعية مع ملسة من التمّيز.
• توّقعي أّي يشء

عليك أن تتوّقعي أّي يشء من زوجك 
وأن تنتظري أّية خطوة مغايرة للعادة 
قد يقوم بها ألّن ذلك سيجعله يعرف 
أّن�ك تدركني م�ا قد يفعل�ه قبل أن 

يقوم به.
• ال تغضبي

حاويل أن تسيطري دائماً عىل 
أعصابك يف الحّب ألّن الرصاخ لن 
يودي ب�ك اىل أّي نتيجة وقد يبعد 
زوجك عنك أكثر فأكثر فالرجال 

يكرهون تسلّط النساء.

• كوني مضحكة
يعش�ق الرج�ال امل�رأة املرح�ة التي تس�تطيع لف�ت انتباههم 
بضحكتها التي ال تفارق ش�فتيها. حاويل أن تكوني هذه املرأة وأن 

ال تحزني طيلة الوقت واال ابتعد عنك زوجك.
• كوني ذكية

ال ب�ّد أن يخت�ار الرج�ل امل�رأة الذكي�ة الحذق�ة التي ق�د تفعل 
املس�تحيل لكش�ف األلغاز والوصول إىل حلول منطقية وأكيدة ألّية 
مش�كلة تعرتض س�بيلها وعليك أن تكوني هذه املرأة للفت انتباه 

زوجك.
• تذّكري ما يحّب

ال تن�ي كّل ما يحّبه زوج�ك وحاويل أن تفاجئيه كّل يوم بهدّية 
جديدة أو بترّصف ينال إعجابه ويرتكه مرسوراً بك ألّن ذلك سيلفت 

نظره أكثر فيك.
إّنه�ا إذاً بعض اإلرش�ادات لك لتس�تطيعي لف�ت انتباه زوجك، 

يمكنك بالتايل أن تكوني األوىل واألفضل بنظره.

من الطبيعي أن تجهل املرأة ما قد يقوم به الرجل 
إن أحّبه�ا ولك�ن بع�ض الترّصف�ات تؤّكد له�ا حّبه 
وإعجابه الكبريي�ن، وثّمة بعض األمور التي قد تثبت 

لها بشكل أو بآخر مدى تعلّقه بها.
إلي�ك ثماني�ة ترّصف�ات قد يق�وم به�ا الرجل إن 

أحّبك.
1. سيشعر باالرتباك حني تكونني موجودة

م�ا إن تدخل�ني إىل غرفة م�ا والرجل موج�وٌد بها 
فستش�عرين بأّنه ارتبك وأّنه ال يستطيع إكمال عمله 
أو حّتى طعامه، وذلك تفسري منطقّي عىل أّنه معجب 
ب�ك، ستش�عرين أيض�اً أّنه ال يس�تطيع ال�كالم وأّنه 

يبتسم كثرياً.
2. يتلعثم

حني تش�عرين ب�أّن الرج�ل يتلعثم بال�كالم وهو 
يكلّم�ك أو ينىس الكثري من التفاصي�ل فإّن ذلك يؤّكد 
ل�ك أّنه يحّبك ف�إذا ني كلمة أو جمل�ة وغرّي كلمات 
وأح�رف فتأكدي م�ن أّن�ه ال يس�تطيع الرتكيز حني 

يراك.

3. يتغّزل بأصغر التفاصيل يف شكلك
إذا لبس�ت رداًء جدي�داً أو انتعل�ت ح�ذاًء مغاي�راً 
فسيالحظ الرجل إن كان يحّبك ألّنه سيجد أّنك ممّيزة 
مهما فعلت وكيفما غرّيت شكلك وسيتغّنى بجمالك.

4. يعاملك بطريقة مختلفة
م�ن الطبيع�ي أن تش�عري ب�أّن الرج�ل يعاملك 
بطريق�ة مختلفة ع�ن غريك خصوص�اً حني تكونني 
معه يف مجموعة أو فريق ومعك الكثري من الصديقات 

فسيتبنّي لك الفرق بالتأكيد.
5. ينظر يف عينيك

إّن النظ�ر يف عين�ي املرأة يجعل الرج�ل يخجل إن 
كان يحّبه�ا بالفعل، إّن تعلّقه بها يجعله ُيبقي نظره 
عليها دائماً وال يزيله مطلقاً خصوصاً إن كان معجباً 

جداً بها.
6. ال يخرج من اجتماع قبلك

إذا كان الرج�ل زميلك يف العم�ل وكنتما يف اجتماٍع 
مش�رتك، فلن يخ�رج قبل�ك أب�داً إذا كان معجباً بك، 
وس�يبحث ع�ن طريق�ة للبق�اء مع�ك أو حي�ث أنت 

موجودة ألطول فرتٍة ممكنة.
7. يجد أعذاراً سخيفة لريسل لك الرسائل

قد يرسل لك الرجل رسائل ال معنى لها من املمكن 
أن يق�ول لك مرحب�اً أو كيف الحال وذل�ك فقط لكي 
يحص�ل منك عىل إجابة أو يرى اس�مك عىل هاتفه إن 

كان بالفعل يحّبك.
8. يجلس دائماً بالقرب منك

إذا شعرت بأّنك تجدين الرجل دائماً جالساً بقربك 
أينما ذهبت وحيثما كنت فذلك يؤّكد لك أّنه معجٌب بك 

ويفعل املستحيل ليقرتب منك.
إّن�ك اآلن تعرفني بعض الترّصف�ات التي تؤّكد لك 
ح�ّب الرجل وق�د تكون صعب�ة الفهم بالنس�بة إليك 
ولكّنه�ا منطقي�ة خصوصاً إن كان�ت نابعة من حّبه 

لك.
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يحتاج الّطفل إىل رعاية كبرية، فال تس�تطيع املرأة مثالً تركه وحده 
لفرتات طويلة أو مناولته الّطعام الذي تتناوله وزوجها، إذ عليها اختيار 
األفض�ل له بعناية كبرية كي ال يمرض يف عمره الحّس�اس هذا، إليك إذاً 
بع�ض األطعم�ة الّصحّية الّتي بإمكان�ك إطعامها لطفلك يف أوىل س�نّي 

عمره.
• الحليب

يع�رتف العالم ب�أرسه بأّن يف الحليب منافع كث�رية ال توجد يف أنواع 
أخ�رى من األطعم�ة أو املرشوب�ات لهذا الس�بب فهو من األساس�يات 
يف غ�ذاء الطفل الصغ�ري الذي يحت�اج إىل كّل الربوتين�ات والفيتامينات 

الرضورية ليكرب.
• التفاح

يعت�رب التفاح من الفواك�ه املمّيزة والتي تناس�ب كّل األعمار ففيها 
الكثري من الفيتامني س وال تحوي الكثري من السعرات الحرارية املرّضة 
ل�ذا فهذا النوع م�ن الفواك�ه رضوري بالتأكيد للطفل ويس�اعده عىل 

النمّو برسعة.
• الفستق

رّبم�ا ال يس�تطيع الطفل تناول الفس�تق كم�ا هو ألّن�ه يعجز عن 
ابتالعه إال أّن طحنه وإطعامه إّياه مع الخبز والزبدة قد يفيده بالتأكيد 
أّم�ا إن كان يف عم�ر متق�ّدم فيمكنه تناول�ه كما هو ملا في�ه من فوائد 

غذائية كبرية.
• اللبن

إّن مشتقات الحليب كلها رضورية لنمّو الولد وعىل املرأة أن توّفرها 
له بكثرة لتستطيع التأّكد من أّنه يستفيد من كّل الفيتامينات باإلضافة 

إىل الحديد املتوفر يف هذا النوع من األطعمة بالذات.

• السمك
يعترب السمك من املأكوالت املغّذية وخاّصة التونة، ففيها الكثري من 
الحديد الالزم لطفلك وحّتى لك أنت. إّن هذا النوع من األطعمة مهّم ومن 

ال يتناوله ينقصه الكثري من الغذاء.
• حبوب األطفال

إّن هذا النوع من األطعمة يتوّفر خّصيصاً لألطفال وهو يحوي الكثري 
من املعادن األساسية لنمّو طفلك كما أّن أطباء األطفال يصفونه لهم 

لتوفري املواد التي ال تستطيعني أنت إطعامهم إّياها.

 املقادي�ر: 600 غ�رام 
أو نص�ف ف�روج - 150 
غرام أو علبة فطر صغري 

-70 غ�رام كوب طحني - 50 غرام جبنة 
مربوشة.

املقادير: قطعتان من صدور الدجاج، 
منزوعة الجلد

- ملعقت�ا ش�اي م�ن الدقي�ق متعّدد 
االستعماالت

- مل�ح وفلفل أس�ود حس�ب الرغبة، 
بيضة

- 40 غراماً من الكعك املطحون
- ملعقتا طعام من جبنة "البارميزان" 

املبشورة
- قطعة من الزبدة- ملعقة طعام من 

زيت الزيتون
- رشائح من الليمون الحامض

طريقة التحضري:
الدج�اج  أفخ�اذ  زوج  يس�ّطح   -1
 ، بالدقي�ق  يغّط�ى  الش�وبك،  بواس�طة 
ث�م يغم�س يف البي�ض، فمزي�ج الكع�ك 

و"البارميزان".
2 - يحّم�ى كل م�ن الزي�ت والزبدة يف 
مقالة توضع عىل نار متوّسطة، ويطهى 
كل جانب مل�ّدة 4 إىل 5 دقائق. ثم تضاف 
لنص�ف  املق�الة  إىل  الحام�ض  رشائ�ح 

دقيقة.
3 - إلع�داد الس�لطة: يف�رم الش�مر 
والبص�ل يف ح�ال اس�تخدامه، ويم�زج 
م�ع القب�ار واملايونيز وعص�ري الليمون 
الحامض. وتضاف أوراق الشّمر للتزيني، 

)هذه املقادير تكفي لشخصني(.

�أكلة �شهية

ليس هناك أجمل من مظهر ش�عر يش�ّع ملعاناً ونضارة. وخصالت الش�عر بطبيعتها تتألّف من جذع المع 
وناعم وغنّي باملا، ، اغس�يل ش�عرك عىل طريقة االختصاصيني لتحصيل عىل شعر المع ومحمّي وممّيز، تماماً 

وكأنك غسلته يف الصالون، خطوات.
ينظ�ر البعض إىل الحجاب باعتباره عملّية إلخفاء الّش�عر، ّما يؤّدي بالس�ّيدات يف معظم الوقت إىل إهمال 
شعرهّن بحجته. ولكّن الحجاب وسيلة لحماية الّشعر من تقلّبات الجّو حّتى يتّم الحفاظ عىل صّحته وجماله. 

ويف هذا السياق بعض النصائح لشعرك:
- اغس�يل ّش�عرك جّيداً من الجذور، عن طريق تدليك فروة الرأس، حّتى تعطي املجال لظهور ش�عر جديد 

مكان املتساقط؛ فإهمال غسل الّشعر يؤّدي إىل تكّون القرشة وبالتايل يمنعه من معاودة ظهوره.
- بعد تدليك فروة رأس�ك وفرك جذور الشعر، اشطفي شعرِك باملاء. وإذا 

ش�عرِت أّنه لم يتخلّص من الّشامبو، بشكل كامل، فاشطفيه مرّة أخرى، 
ألّن بقاء الّشامبو عليه سبب أسايّس يف ظهور طبقات القرشة املزعجة. 
بعد ذلك، قومي بوضع البلس�م أو حّمام كريم، لكن بعيداً عن الجذور، 
ألّن تل�ك املنتجات تحتوي عىل مواّد كيميائّية. إذا اس�تخدمِت الزيت، 
فواج�ب عليك أن يصل إىل املس�ام والجذور، ويف كلت�ا الحالتني يجب 

شطفه جّيداً بعد ذلك.
- عليك أن تمنحي ش�عرك فرصة حّتى يتنّفس ويتعرّض للهواء 
والّش�مس؛ فمثالً تم�وت ال�وردة، إذا كانت بعيدة عن اله�واء، كذلك 
يذب�ل الّش�عر إذا ابتعد ع�ن الهواء. وإذا ل�م يكن لدي�ِك الوقت الكايف 
لتعريض ش�عرِك لله�واء الطبيعّي، قومي بتجفيف�ه، ولكن بعد ترك 
مس�افة كافية بينه وبني الهواء الّس�اخن حّتى ال يتعرّض للجفاف 
والتقصيف. بعدها، ابدأي بعملّية تمش�يط الّشعر، ولكن من أسفل 
إىل أعىل، ألّن عملّية التمش�يط من أعىل إىل أس�فل تسّبب التساقط. 
وحاويل ترك ش�عرِك معرّض�اً للهواء ملّدة نصف س�اعة قبل ربطه 

وارتداء الحجاب.
- عند انتهاء عبوة الّش�امبو يج�ب أن تقومي برشاء العبوة 
الجديدة من نوع مختلف، ألّن اعتياد الّش�عر عىل نوع واحد من 
الّشامبو س�وف يؤّدي إىل بهتان الّشعر عند تغيري الشامبو بعد 

ذلك.
- إذا أردِت أن تطّويل شعرِك فعليِك قّص أطرافه كّل ثالثة 
أش�هر، عىل األقل. ولكن إذا أردِت تغيري شكل الّشعر يمكنك 

قّصه كّل ش�هرين؛ فتغيري شكل الّشعر كّل فرتة يرتك أثراً 
نفسّياً جّيداً، الس�ّيما وأّن املرأة املحّجبة تخفي شعرها 

يف بعض األحيان. فتغيري شكل ولون الّشعر، كل فرتة، 
يزيد من ثقة املرأة املحّجبة بنفس�ها ويرفع من 

معنوّياتها.

�ملر�أة

حقائ�ب اليد م�ن اإلكسس�وارات التي ال 
عالقة لها بالقوة أو السلطة أو حتى باإلثارة 
أو األنوث�ة، إذ إن عالقته�ا ترتب�ط باألناق�ة 
والعملي�ة يف املقام األول. وأكرب دليل عىل هذا 
أن س�يدات تح�ت األض�واء ويتب�وأن مراكز 
عالية، مثل ميش�ال أوباما وهيالري كلينتون 
وأنجيال مريكل وغريهن، قلما نراهن يحملن 

اجتماعاته�ن  أو  ي�د يف جوالته�ن  حقائ�ب 
املهمة. ستقول البعض منكن إنهن ال يحتجن 
إليها، ألن هناك فريق�ا من العاملني يعملون 
يف الخف�اء مهمته�م حم�ل كل م�ا يحتجنه 
م�ن ملفات أو وس�ائل تواصل وغريها، وهذا 
صحيح إىل حد كبري، وإن كان يفتح الش�هية 

عىل ملف قديم رفعه خرباء الصحة واألناقة، 
بأن املرأة ال تحت�اج إىل حقائب كبرية الحجم 
لكي تتأل�ق، كما ال تحتاج س�وى ملا قّل ودّل 
ويناسب أسلوب حياتها طبعا ال يمكن الجزم 
بأن هدفهم كان إراحة املرأة، فعامل التسويق 
كان ل�ه دور كب�ري يف هذا التوج�ه الجديد، ال 
س�يما بعد أن أفادت كثري من الدراسات بأن 

الحقيبة بالنسبة لنحو 90 يف املائة 
من األنيقات هي إكسسوار يعني التميز أكثر 
مما يعني حم�ل أغراض كث�رية مهما بلغت 

أهميتها.
من ه�ذا املنطلق، فطن�وا إىل أن التصميم 
هو الورقة الرابح�ة التي عليهم اللعب عليها 
لتحديد مدى اإلقبال واألرباح. وكانت النتيجة 

تراج�ع األحج�ام الضخم�ة لصال�ح أحجام 
متوسطة أو صغرية، أحيانا من دون مسكات 
ومن دون سالسل أو أحزمة تساعد يف تعليقها 
عىل الكتف، علما بأن هذه األخرية كانت من 
بنات أفكار غابرييل ش�انيل التي أرادت منها 
تحري�ر يدي املرأة حتى تس�تطيع اس�تعمال 
يديها بش�كل طبيعي. النس�خ الجديدة أيضا 
امليزة  به�ذه  اتس�مت 
حملها  يمك�ن  ألنه 
بالي�د أو تأبطها 
ل  س�تعما ال
ي�ن  ليد ا
 . ي�ة بحر

فه�ي 
مس�طحة 
لش�كل  ا
إىل  وأق�رب 
كبرية  محافظ 
إىل حقائ�ب ي�د صغرية. 
وألنه�ا تتمي�ز بأش�كال 
مس�تطيلة وس�حاب، فإنها تعطي االنطباع 
بأنها مس�توحاة من محفظة ال��»آي باد«، 
مع ف�ارق أنها بجلود مرتفة وألوان مش�عة، 
مما ش�جع كثريات عىل استعمال حقائب آي 
ب�اد األنيق�ة والغالية كحقائب س�هرة. لكن 
طبع�ا بينما لن تخاصم كثريات منا الحقائب 
ذات املس�كات أو التي تحم�ل عىل الكتف، إال 

أن املوضة الحالية تش�جع عىل هذه 
األش�كال املربعة واملس�تطيلة التي 
يمك�ن للم�رأة أن تتأبطها وتحمل 

فيها ما قل ودل فقط.
تقول كارمن هايد، مؤسس�ة 
»اتولييه ماير« املتخصص بأزياء 
ال�»فينت�اج«  وإكسس�وارات 
إن امل�رأة ب�دأت تس�تعمل ه�ذه 
العم�ل  مقاب�الت  يف  التصامي�م 
ب�اد«  وال��»آي  األوراق  لحف�ظ 
فقط، لكنها رسعان ما اكتشفت 
أنها إىل جانب أناقتها وما توحيه 
من ثقة، تتميز بالعملية والخفة 
فيه�ا  تحم�ل  أن  يمك�ن  كم�ا 
أغراضها األساسية، مثل الهاتف 
الجوال. وهذا ما جعلها تس�تغني 
بالتدريج.  الكب�رية  الحقيب�ة  عن 
يف  امل�رأة  أن  كارم�ن  وتضي�ف 
الحقيق�ة ال تحت�اج إىل حمل كثري 

من األغراض، وأن الحقيبة الكبرية 
كانت فقط تش�جع عىل حم�ل ما لم 

تكن بحاجة إليه.
* همسة

إذا كن�ت مدمنة عىل األحج�ام الكبرية ملا 
تمنحه لك من طمأنينة بأن كل ما تحتاجينه 
بني يديك يف كل األوقات، ابدأي بالتخلص من 
األشياء التي لم تستعمليها ألسابيع، بعد ذلك 

اس�تهديف 
الت�ي  األش�ياء 

يمكنك االس�تغناء عنها. الح�ل الثاني هو أن 
تحفظي هذه الحقيبة الصغرية واملس�طحة 
بداخ�ل حقيبت�ك الكب�رية الحج�م ع�ىل أن 
الغ�ذاء  تس�تعمليها يف مقابالت�ك ودع�وات 

والعشاء، 
تعرف�ني أن�ك س�تقضني ح�ني 

لن تحتاج�ني فيه إىل الكثري. وقتا محددا 
وتذكري أن حملك حقيبة صغرية باليد تضفي 

عىل مظهرك ثقة وتربز أزياءك أكثر.

لنمو سليم.. هذه أفضلكيف تلفتي انتباه الّرجل ؟!
 األطعمة الصحية لطفلك

م�ع بداية فصل الش�تاء تعاني الكثريات رشائح الدجاج والشّمر
م�ن ظهور قش�ور بي�ض رقيقة أو ش�عور 
بالحك�ة ,  وهو م�ا ترجع�ه د . من�ال بصيلة 
أس�تاذ األم�راض الجلدية بكلي�ة طب قرص 

العيني، 
وه�و م�ا يظهر بش�دة عىل كبار الس�ن 
واألطفال الذين يعانون من حساس�ية الجلد 
الوراثية. وألن معظم كبار السن يعانون من 

أدوية  أمراض الضغ�ط ويتعاطون 
مدرة للبول مما ينتج عنه فقدان 

كمي�ات كب�رية من الس�وائل 
من جس�دهم, فه�ذا يؤدي 

إىل قل�ة الده�ون املوجودة 
الس�طحية  الطبق�ة  يف 
للجل�د, لذلك يجب عليهم 
مرطب�ات  اس�تعمال 
للجلد أثناء فصل الشتاء 

باستمرار.
وتلع�ب الوراث�ة دورا 

الجلد  كبريا يف حساس�ية 
ألن30% من األطفال الذين 

يعانون شتاء من حساسية 
اس�تعداد  لديه�م  الجل�د 

وراث�ي يب�دأ يف الظه�ور م�ن عمر6 
معهم  ويس�تمر  ش�هور 
ط�وال ف�رتة طفولته�م 
بدرج�ات متفاوتة ويقل 
لس�ن  الوص�ول  عن�د 
البل�وغ, وأحيان�ا أخ�ري 
يعان�ي بع�ض األطف�ال 
الجل�د  حساس�ية  م�ن 
الجي�وب  حساس�ية  أو 
األنفية, ولذلك يمنع عن 
ه�ؤالء األطف�ال- ع�ىل 
األقل أول س�تة أش�هر 

من عمرهم- م�ن تناول أي منتجات لأللبان 
أو مشتقاتها . كما تشري د. منال إىل أن هناك 
ع�دة عوامل تزي�د من حساس�ية الجلد عند 
الصغ�ار مثل تعرضهم للم�واد املحفزة مثل 
حب�وب اللقاح أو استنش�اق الروائح القوية 
واألترب�ة, باإلضافة الختيار نوعية الصابون 
) إذا كان ع�ايل الرتكي�ز( وخام�ات املالب�س 
خاصة التي تحتوي ع�ىل األلياف الصناعية 
أو الص�وف ألنها تؤثر س�لبيا عىل جس�م 
الطفل. وألن الوقاية خري من العالج 
فيج�ب اتباع اإلرش�ادات التالية 
للوقاي�ة م�ن زي�ادة جف�اف 
الجل�د: اس�تخدام زي�وت يف 
املياه أثناء االستحمام 
ومراعاة أال تزيد مدة 
عن10  االستحمام 
كم�ا  دقائ�ق, 
استخدام  يفضل 
أس�فنجية  لوفة 
العادية,  بدال من 
ل  س�تعما ا و
صاب�ون ضعي�ف 
وب�دون  الرتكي�ز 

رائحة.
د.  تنص�ح  وأخ�ريا 
من�ال بش�طف املالب�س 
املالبس  وارت�داء  جيدا, 
واس�تخدام  القطنية, 
ناعم�ة,  منش�فة 
مرط�ب  ووض�ع 
)يفض�ل  للجل�د 
بع�د  الفازل�ني( 
م  س�تحما ال ا
ع�ىل  للحف�اظ 

رطوبة الجلد.  
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الم�ستقبل العراقي/ متابعة
ال احد يعرف بالضبط متى ولدت أول علوة يف بغداد ولكن 
اغل�ب اآلراء ترج�ح أن منطقة الدهانة الواقعة يف س�وق 
الش�ورجة الحالية كانت املركز الرئيس لتسويق الفواكه 
والخ�ر إىل أنحاء بغداد.. اذ يصله�ا الفالحون قبل أذان 
الفجر بعد مس�رة س�اعات، كون البهائم كانت واسطة 
النق�ل الوحي�دة الت�ي تجر عرباته�م الخش�بية املحملة 
بمنتجاته�م الزراعية يف صناديق من الس�عف او س�الل 
من الخوص والخيزران، والتي كنا نراها حتى تسعينيات 
القرن امل�ايض.. اما البيض فكان يحمل بس�الل مملوءة 
بالق�ش ليحاف�ظ علي�ه من الك�ر.. وعن�د الوصول اىل 
منطقة الشورجة يتم تسليم الحاصل ومشتقات األلبان 

اىل احد )الكتاب( املوجودين داخل العلوة.

العالوي بني الكتاب والدالل
والكت�اب هم الباعة- والذي يجب ان تتوفر فيهم صفات 
األمان�ة والص�دق ومخافة الل�ه، كونهم أصح�اب الدور 
الرئي�س يف عمليات البيع والرشاء، اذ يقومون بتس�جيل 
اغل�ب املالحظات ع�ن الزرع وعمليات بيعه عىل س�بورة 
او اوراق خاص�ة بهم، وعندها ين�ادي الدالل بصوت عاٍل 
ع�ىل ن�وع البضاعة وعائديته�ا ومن اي م�كان جاءت.. 
حينه�ا يجتمع البقالون بع�د ان يفرغ محتوى البضاعة 
عىل )الف�رش( وهي قطع�ة قماش نظيف�ة تفرش عىل 
األرض ك�ي يرى البقالون واملش�رون البضاعة، وعندما 
تبدأ عملية البيع والتي كانت بسعر )الحقة( وهي 4 كغم 
او بالك�وم –وهي كمية غ�ر موزونة- وعند االنتهاء من 
عملي�ة البيع تخصم النس�بة املتفق عليه�ا، وهي اجور 

الداللية والفرش. 
علوة باب الشيخ

  فيما عرفت علوة الش�يخ معروف يف جانب الكرخ تجهز 
)باب الس�يف( بكر السني والتي تعني مخازن الحبوب 
إذ كان�ت تش�تهر بكث�رة خاناته�ا الت�ي تبي�ع الفواكه 
والخراوات، وكان مكانها س�ابقاً مكان دائرة التقاعد 

حالي�اً –س�احة الش�هداء بجان�ب الكرخ- ومن أش�هر 
خاناته�ا، خان الهندي وخان بيت قح�رة –بفتح الحاء- 

وخان الجبن وغرها الكثر.
   يقول الس�يد رعد العاني، صاحب مكتب ومحل بقالة: 
بس�بب الزحام الشديد املتواصل يف سوق الشورجة والتي 
تعد س�وقا جامع�ة لكافة الصناع�ات والل�وازم البيتية 
والكهربائية واليدوية.. إضافة لكونها السوق الرئيس يف 
بغداد، أصبح�ت الحاجة ملحة النتقال عالوي الخر إىل 
مكان آخر أوسع واقل ازدحاماً، فوقع االختيار عىل مكان 
يف منطق�ة الش�يخ عمر، وتم االنتق�ال إىل املكان الجديد، 
ال�ذي كان اكثر تنظيما من س�ابقه، إذ تم افتتاح مكاتب 
خاصة لبعض أصحاب رؤوس األموال.. ولقد لقي املكان 
الجديد نجاحاً وإقباالً من س�ابقه كونه بعيد نس�بياً عن 
مركز املدين�ة وزحامها، وقربه من الش�وارع التي تربط 
بغداد بالقرى واملناطق الزراعية.   واستمرت هذه العلوة 
لع�دة عق�ود.. حتى اصبحت م�ع علوة الش�يخ معروف 

املركزين الرئيس�يني لتسويق الفواكه والخر يف 
مدينة بغداد، وبس�بب قرب األوىل 

م�ن ك�راج نقل املس�افرين 
وال�ذي  النهض�ة  يف 

باغ�الق  تس�بب 
الط�رق الواصلة 
منطق�ة  اىل 
كان  النهض�ة، 
ال�روري  م�ن 

البحث ع�ن مكان 
فاضطرت  آخ�ر.. 
امانة بغداد حينها 
اىل بناء علوة اخرى 

الصناعي�ة  يف منطق�ة جميل�ة 
وقام�ت بتهيئة الطرق لها من عدة 

مداخل وعرفت فيما بعد بعلوة جميلة، 
والتي تعد حالياً اكرب علوة للخروات يف 

بغداد.

علوة الدورة
ويف العقود األخرة وبسبب توسع مساحة بغداد وازدياد 
عدد نفوس�ها وتش�عب طرقها تم إنش�اء عل�وة الدورة، 
وه�ي من أفضل )الع�الوي( تنظيماً وتصميم�اً، إذ بنيت 
املكات�ب واملس�اطب الكونكريتي�ة واملخ�ازن املخصصة 
لخ�زن الفواك�ه، كذل�ك ربطها بش�بكة مج�ار حديثة.. 
اضاف�ة اىل ان مكانه�ا بعيد عن مركز بغ�داد وقريب من 
الطرق الرئيس�ة التي تربط مدن الفرات االوسط واالنبار 

ومناطق املحمودية واليوسفية الزراعية.
عالوي الشعلة والتاجي

  م�ن امله�م اإلش�ارة هن�ا كما يقول الس�يد عيل حس�ن 
 : ل بأن علوتي الش�علة والتاج�ي علوتان بق�ا

صغرتان تقومان 
بتغطي�ة 

مناطق 

الكاظمي�ة والش�علة بش�كل خاص.. 
كما تم إنشاء علوة الحسينية 
نهاية عقد الثمانينات بسبب 
بناء مدينة الحس�ينة، وقد 
أضاف قربها من منطقة 
الراش�دية وخ�ان بني 
الزراعيت�ني  س�عد 
يف  وزي�ادة  اتس�اعاً 

نشاطها.
واض�ح  بانفع�ال    
محمد  الف�الح  يقول 
منطق�ة  م�ن  احم�د 
يوج�د  ال  الرضواني�ة: 

يف  كونه�م )ع�دل(  الخ�ر،  ع�الوي 
يش�رون املحاصي�ل الزراعي�ة بأس�عار رخيص�ة وتباع 

أضعاف س�عرها، فس�عر الخيار مثالً يتم رشاؤه ب� كذا 
دين�اراً للكيلو غ�رام الواحد، وهذا الس�عر زهيد قياس�اً 
بالجه�د الذي يبذل�ه الفالح وم�ا يرافقه م�ن مصاريف 
أخرى كالس�ماد والنايلون والنقل والحراثة والبذور.. اما 
املستفيد –حسب تأكيده- فهما صاحب العلوة والبقال، 
كونهما يضيفان أرباحاً ليصل س�عر الكيلو غرام الواحد 
إىل 500 دين�اراً بأق�ل تقدي�ر.. ويش�ر هن�ا إىل أن بعض 
املحاصي�ل الزراعي�ة ويف موس�م اإلنتاج الوفر تش�رى 

بأسعار ال تسد أجور نقلها من املزرعة إىل السوق.
   ويف نف�س املعن�ى الذي ذهب إليه الفالح يقول: الس�يد 
اب�و عيل، احد الباعة يف علوة الدورة، بأن س�عر البطاطة 
الس�ورية ب�300 دينار للكيلو غ�رام الواحد، وهي معبأة 
بأكياس نايلون زنتها قرابة 17-20 كغم ويتم تحميل كل 
كيس 250 ديناراً وعمولة 10% والتي تجعل سعره داخل 
العلوة ب� 375 ديناراً، يضاف اليها اجور النقل من مكان 

العلوة اىل محل البقال ليصل س�عره للمس�تهلك ب� 500 
دينار.االسترياد وتأثريه عىل الفالحني

وبشأن سؤالنا عن البضاعة املستوردة يقول:
 يت�م اس�تراد املنتج�ات الزراعية م�ن دول الجوار وهي 
تحديداً البضاعة السورية وهي اغلب ما موجود يف السوق 
واملرصي�ة واإليراني�ة والركية، والتي أصبح�ت الحاجة 
إليها ملحة بس�بب النقص الحاصل يف املحاصيل املحلية، 
وهذا النقص يعود لعدة أسباب كما يؤكد السيد أبو عيل، 
منها ارتف�اع اجور الوقود وس�وء الوض�ع االمني وعدم 
وج�ود مكافح�ة للمحاصي�ل الزراعية، وهذه األس�باب 
جعلت الفالح�ني غر راضني عن األس�عار التي يباع بها 
محصولهم مم�ا جعل مجموعة كب�رة منهم –وخاصة 
أصحاب املس�احات الصغرة- تهج�ر عملها وتبحث عن 
ف�رص عمل اخرى اكث�ر ربحاً، ومن بق�ي فهم اصحاب 
األرايض الكبرة.. ومش�راً يف الوقت نفسه، ان ما يحصل 

عليه، الفالحون بحكم السوق وتقلباته. 
  أم�ا الس�يد أبو هن�دة بقال متخصص ببي�ع الفواكه يف 
س�وق املواص�الت فرف�ض م�ا يذه�ب الي�ه الفالحون 
بكونه�م الخارسين والبقال�ون هم املس�تفيدون، يعده 
كالماً ال اس�اس له من الصحة، مؤكداً بأنه مارس مهنة 
البقالة منذ ثالثني عاماً ومازال باملهنة نفس�ها.. فلو كنا 
اصحاب الربح الوفر من هذه العملية لكنا االن اصحاب 
مكاتب عىل حد تعب�ره، وملا وقفنا منذ لحظات الصباح 

االوىل وحتى ساعة املغيب.
   كما ويؤكد عىل ان اصحاب املحال يش�رون بضاعتهم 
م�ن الفالح مب�ارشة، فهم يش�رون الخيار مثالً بس�عر 
وق�دره 350 دين�اراً ويتم بيع�ه ب� 500 دين�ار، ويجزم 
ب�أن اغل�ب الفالح�ني يذهبون اىل الس�وق نفس�ها التي 
اشرت محاصيلهم ويسألون عن اسعارها، وكذلك سعر 
البضاع�ة املس�توردة، ويف الي�وم التايل، يفرضون س�عراً 

جديداً حسبما شاهدوه.
   ويف عودة للسيد رعد والذي يؤكد بأن سياسات االستراد 
الخاطئ�ة جعلت الس�وق العراقي�ة تغرق ببع�ض انواع 

ال�زرع غر الرورية والرديئة والت�ي تدفع الجلها آالف 
ال�دوالرات، وي�رب مثالً عىل ذلك الخ�س والذي يصفه 
بال�رديء ج�داً، مم�ا جعل اغل�ب فالحي ه�ذا املحصول 
يرفع�ون اس�عار منتجاتهم.. كذلك الباذنجان املس�تورد 
ال�ذي يمتاز بكرب حجمه وطعمه امل�ر، وعّده جهالً واذى 
كبرين بحق الس�وق العراقية.. لهذا يتمنى من الجهات 
الزراعية دعم الفالحني بش�كل كب�ر، والعودة اىل االنتاج 

العراقي كونه الذ وافضل من جميع انواع املستورد.
   وم�ن املهم الق�ول –والحديث للعاني- ب�أن عىل الدولة 
فرض س�يطرتها عىل عمليات االس�تراد والذي يجب ان 
يك�ون من خالله�ا.. كون االس�تراد عن طري�ق التجار 
يجعله�م يفك�رون بالربح اوالً واخراً مم�ا ينعكس عىل 
ج�ودة ونوعي�ة املس�تورد.. كم�ا ويج�ب العم�ل بنظام 
تس�عرة املنتجات الزراعية كونها س�تضع حداً لعمليات 
الغش واملنافس�ة، والتي يدفع نتائجه�ا املواطن .. وهذا 
النظ�ام س�وف يجع�ل كافة االط�راف عىل علم مس�بق 
بأس�عار املحاصيل الزراعي�ة.. ولكن قب�ل العمل بنظام 
التس�عرة يج�ب ان يتم دع�م الفالحني من قب�ل الدوائر 

الزراعية املختصة.
  يقول الس�يد عيل محمد بقال يف س�وق البياع: ان مهنة 
البقال�ة من املهن البس�يطة والتي ال تحت�اج اىل خربة او 
رأس مال كبر، لذا فأن اغلب االسواق لم تقترص يف عملها 
عىل الكس�بة بل موظفي الدولة.. وبسبب تنوع البقالني، 
اصبح�ت معظ�م االس�واق تش�هد منافس�ات يف البيع، 
ويعده حق�اً مرشوعاً، فهم يحاولون ع�دم مبيت الزرع 
لليوم الثاني، لذا تبدأ مرحلة انخفاض اسعار الخروات 

وخاصة رسيعة التلف بعد وقت العرص مبارشة.
اذاً فرحلة العالوي التي ابتدأت من منتصف بغداد لتنتهي 
بأضع�اف ه�ذا الرق�م ويف أطراف بغ�داد مازال�ت تحمل 
املس�ميات والهموم وتقلبات اآلراء نفس�ها، اذ يرمي كل 
ط�رف التهم�ة يف ملع�ب اآلخر ويعترب نفس�ه خ�ارساً.. 
لك�ن املحصلة النهائية تؤك�د حقيقة بأن الكل يربح عىل 

حساب الخارس الوحيد وهو املواطن.  
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الزراعة في العراق

مصطفى المحنة
ان م�رشوع ترقي�م الث�روة الحيواني�ة م�ن 
اه�م املش�اريع الت�ي تتبن�اه وزارة الزراعة 
مل�ا فيه من فوائد جما اتج�اه تطوير الثروة 
الحيواني�ة يف الع�راق حي�ث يتعل�ق بتوفر 
قاعدة بيانات عن أنواع الحيوانات وأعدادها 
و أصنافه�ا وتوزيعه�ا يف املحافظات فضالً 
عن حاالتها الصحية ومدى انتشار اإلمراض 
فيه�ا، ولهذا املرشوع ق�در كبر من األهمية 
يف الحفاظ ع�ىل الثروة الحيوانية من أخطار 
التهري�ب خ�ارج الحدود والح�د من ظاهرة 
الج�زر العش�وائي، والس�يطرة عليه�ا م�ن 
مخاطر انتش�ار األم�راض الوبائية، وكذلك 
معرفة الكثافة الحيواني�ة إلقامة مجمعات 
زراعية وصناعية لالستفادة منها يف العملية 
االس�تثمارية كمصان�ع الحلي�ب واللحوم”، 
للعالج�ات  مصان�ع  لتأس�يس  والتهيئ�ة 
واللقاح�ات البيطري�ة، فض�ال ع�ن معرفة 

حرك�ة وانتق�ال الحيوانات داخلي�ا أو التي 
تدخ�ل إىل العراق من الخ�ارج. وخالل العام 
امل�ايض ومطل�ع ه�ذا الع�ام رشع�ت أغلب 
املحافظات من خالل مديريات الزراعة فيها 
بتنظي�م عدد م�ن اللق�اءات بمرب�ي الثروة 
الحيواني�ة من الفالح�ني واملزارعني للتوعية 
الث�روة  تنمي�ة  يف  امل�رشوع  ه�ذا  بأهمي�ة 
الحيوانية واملحافظ�ة عليها وتطويرها كماً 

ونوعاً. 
وكان�ت وزارة الزراع�ة ق�د أطلق�ت عملية 
الرقيم رس�مياً يف حزيران من هذا العام بعد 
أن خص�ص للمرشوع )10( ملي�ارات دينار 
عراقي من املبال�غ املخصصة للوزارة ضمن 
الدع�م املق�دم م�ن اللجن�ة العلي�ا للمبادرة 

الزراعية. 
وم�ن املفي�د هن�ا أن نذك�ر أن�ه ال تتوفر يف 
العراق حتى اآلن إحصائيات دقيقة عن أعداد 
الحيوان�ات وأنواعه�ا وتوزيعه�ا باس�تثناء 

املس�ح امليداني الذي أجرته وزارة الزراعة 
يف ع�ام 2008، ول�م يت�م تحديث�ه إال عىل 
نطاق محدود يف بع�ض املحافظات. األمر 
الذي يعني أن حمل�ة الرقيم عند إتمامها 
س�توفر معلوم�ات عىل درج�ة كبرة من 

الدقة. 
وم�ن الجدير بالذك�ر أن م�رشوع ترقيم 

الث�روة الحيواني�ة هو أحد املش�اريع املهمة 
التي دعمتها اللجنة العليا للمبادرة الزراعية 
من خالل املبالغ املخصصة للمبادرة الزراعية 
)الت�ي تقودها الحكوم�ة العراقية للنهوض 
بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 
خ�الل الع�ام الح�ايل( يف امل�رصف الزراع�ي 
التعاوني كس�لفة بمبلغ يقارب نصف مليار 
دين�ار عراقي تم تقديمه�ا إىل وزارة الزراعة 

من املبادرة الزراعية.
ويذك�ر ان تنفي�ذ وإنجاز امل�رشوع الوطني 
جمي�ع  يف  ت�م  الحيواني�ة  الث�روة  لرقي�م 

محافظات العراق بضمنها محافظات 
إقليم كردس�تان حيث تم نصب غرف 
االنرني�ت  ومنظوم�ات  العملي�ات 

واملبارشة يف عمليات تنفيذ الرقيم.
 وق�د قامت الرشك�ة العامة لخدمات 
كاف�ة  بتوف�ر  الحيواني�ة  الث�روة 
مس�تلزمات ومتطلب�ات إنجاز عملية 
الرقي�م ويف جمي�ع املحافظ�ات ومن 

الرشك�ة  ب�دأت  التنفي�ذ  ه�ذا  خ�الل 
غ�رف  م�ن  املرس�لة  البيان�ات  باس�تقبال 
غ�رف  واىل  الزراع�ة  ملديري�ات  العملي�ات 

العمليات املركزية يف مقر الرشكة.

تعتمد الطريق�ة الجديدة ع�ىل إلقاء عبوات 
تحوي بذورا أو غرس�ات صغرة وتربة وماء 
وم�واد مخصبة م�ن الجو، وستس�اعد تلك 
العب�وات يف حماية النبت�ة يف مراحلها األوىل، 
ويؤكد الباحث أن الفك�رة ممكنة وواقعية، 
ويمكنه تنفيذها وتزويدها بإضافات تقنية 

مهمة، لضمان نجاحها مئة باملئة.
يقول الصباغ: "الفكرة بكل بس�اطة تطرح 
تصني�ع عب�وات مغزلي�ة الش�كل مختلف�ة 
األحج�ام حس�ب االحتياجات تم�أ بالربة 
املخصب�ة وامل�اء وتحوي يف داخله�ا بذور أو 
نبات�ات صغ�رة، والعب�وة الواح�دة مجزأة 
لثالث�ة أج�زاء األول يأخذ ش�كل رأس مدبب 
مصنوع من مادة صلبة تس�اعد العبوة عىل 
اخراق الربة والجزء الوس�يط مصنوع من 
مواد صلبة نسبيا قابلة للتفتت بعد حني وهو 

الجزء الذي س�يمأ بالربة وما ستحويه من 
مخصبات وأخرا الج�زء العلوي وهو عبارة 
ع�ن غطاء للحاوية مقبب مس�امي ونصف 
ش�فاف يحم�ل فوقه جنيحات تس�اعد عىل 
جعل مسار العبوة عموديا وتعمل كمكثفات 
للرطوبة فيما بع�د, وهذا الغطاء يتوجب أن 
يبقى خارج س�طح األرض لحماية النبتة يف 
بداية نموها الخارجي ثم تزيحه النبتة عندما 

تكون قابلة لتحمل الظروف الطبيعية".
أم�ا ع�ن طريق�ة التنفي�ذ فيق�ول الباحث 
العراق�ي: "تق�وم الطائ�رات أو الحوام�ات 
بإلق�اء ه�ذه العب�وات ع�ىل املناط�ق التي 
ي�راد تش�جرها أو زراعته�ا وخصوصا تلك 
الشاس�عة والت�ي يصعب الوص�ول إليها أو 
املعه�ودة كالصحراوية  بالوس�ائل  زراعتها 
وسفوح الجبال الجرداء واملستنقعات، وذلك 

بعد إجراء دراس�ات مس�بقة تثبت إمكانية 
القي�ام بهذه املهم�ة عىل تل�ك املناطق كما 
س�يتم تهيئتها جيدا قبل اس�تالم الغرسات 
بتخصيبها عن طريق الرش من الجو باملواد 
الالزمة مثال وانتظار موسم األمطار ومن ثم 

القيام بعملية نرش العبوات".
ويضي�ف: "بعد ذل�ك يتم االعتن�اء بالنبتات 
والش�جرات الصغرة لفرة من الزمن حتى 
تتمك�ن م�ن بث جذوره�ا يف باط�ن األرض 
وينتص�ب عوده�ا عاليا، وقد تب�دو العملية 
غر واقعية ولكنها يف الحقيقة األكثر واقعية 
واألكث�ر فاعلية ونجاعة ملثل ه�ذه املناطق 
الصعبة والشاسعة, وستحقق نتائج رسيعة 
وبجه�د وتكلف�ة أقل من الط�رق العادية ما 
دام�ت التقنيات تس�مح بذل�ك, وال ننىس أن 
ه�ذا بالضبط ما قام�ت وتقوم ب�ه الطيور 

والريح منذ مئات املاليني من الس�نني وللغد 
وكل األخصائيني يقرون ذلك". 

وعن أهمي�ة الفكرة يق�ول الصباغ: "نعرف 
جميعا أهمي�ة الغطاء النباتي يف وقف زحف 
الصح�راء والحد م�ن تلوث الج�و وتخفيف 
وط�أة التط�رف الح�راري وزي�ادة الرطوبة 
النس�بية يف املناطق الجافة، كما نعرف دور 
األشجار يف تشجيع وحماية النباتات األصغر 
عىل التطور واالنتشار تحتها وتكثيف الربة، 
وه�ذا كل�ه س�ينعكس وبرع�ة بطريق�ة 
إيجابية عىل تطور البيئة الحيوانية الربية يف 
هذه األصقاع فيعيد لها حياتها التي فقدتها 
من قبل، وملن يش�كك يف واقعية الفكرة أقول 
له�م إن الوس�ائل ال تعدم لو توف�رت اإلرادة 

اإلنسانية الصادقة". 
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الم�ستقبل العراقي/ متابعة
ال احد يعرف بالضبط متى ولدت أول علوة يف بغداد ولكن 
اغل�ب اآلراء ترج�ح أن منطقة الدهانة الواقعة يف س�وق 
الش�ورجة الحالية كانت املركز الرئيس لتسويق الفواكه 
والخ�ر إىل أنحاء بغداد.. اذ يصله�ا الفالحون قبل أذان 
الفجر بعد مس�رة س�اعات، كون البهائم كانت واسطة 
النق�ل الوحي�دة الت�ي تجر عرباته�م الخش�بية املحملة 
بمنتجاته�م الزراعية يف صناديق من الس�عف او س�الل 
من الخوص والخيزران، والتي كنا نراها حتى تسعينيات 
القرن امل�ايض.. اما البيض فكان يحمل بس�الل مملوءة 
بالق�ش ليحاف�ظ علي�ه من الك�ر.. وعن�د الوصول اىل 
منطقة الشورجة يتم تسليم الحاصل ومشتقات األلبان 

اىل احد )الكتاب( املوجودين داخل العلوة.

العالوي بني الكتاب والدالل
والكت�اب هم الباعة- والذي يجب ان تتوفر فيهم صفات 
األمان�ة والص�دق ومخافة الل�ه، كونهم أصح�اب الدور 
الرئي�س يف عمليات البيع والرشاء، اذ يقومون بتس�جيل 
اغل�ب املالحظات ع�ن الزرع وعمليات بيعه عىل س�بورة 
او اوراق خاص�ة بهم، وعندها ين�ادي الدالل بصوت عاٍل 
ع�ىل ن�وع البضاعة وعائديته�ا ومن اي م�كان جاءت.. 
حينه�ا يجتمع البقالون بع�د ان يفرغ محتوى البضاعة 
عىل )الف�رش( وهي قطع�ة قماش نظيف�ة تفرش عىل 
األرض ك�ي يرى البقالون واملش�رون البضاعة، وعندما 
تبدأ عملية البيع والتي كانت بسعر )الحقة( وهي 4 كغم 
او بالك�وم –وهي كمية غ�ر موزونة- وعند االنتهاء من 
عملي�ة البيع تخصم النس�بة املتفق عليه�ا، وهي اجور 

الداللية والفرش. 
علوة باب الشيخ

  فيما عرفت علوة الش�يخ معروف يف جانب الكرخ تجهز 
)باب الس�يف( بكر السني والتي تعني مخازن الحبوب 
إذ كان�ت تش�تهر بكث�رة خاناته�ا الت�ي تبي�ع الفواكه 
والخراوات، وكان مكانها س�ابقاً مكان دائرة التقاعد 

حالي�اً –س�احة الش�هداء بجان�ب الكرخ- ومن أش�هر 
خاناته�ا، خان الهندي وخان بيت قح�رة –بفتح الحاء- 

وخان الجبن وغرها الكثر.
   يقول الس�يد رعد العاني، صاحب مكتب ومحل بقالة: 
بس�بب الزحام الشديد املتواصل يف سوق الشورجة والتي 
تعد س�وقا جامع�ة لكافة الصناع�ات والل�وازم البيتية 
والكهربائية واليدوية.. إضافة لكونها السوق الرئيس يف 
بغداد، أصبح�ت الحاجة ملحة النتقال عالوي الخر إىل 
مكان آخر أوسع واقل ازدحاماً، فوقع االختيار عىل مكان 
يف منطق�ة الش�يخ عمر، وتم االنتق�ال إىل املكان الجديد، 
ال�ذي كان اكثر تنظيما من س�ابقه، إذ تم افتتاح مكاتب 
خاصة لبعض أصحاب رؤوس األموال.. ولقد لقي املكان 
الجديد نجاحاً وإقباالً من س�ابقه كونه بعيد نس�بياً عن 
مركز املدين�ة وزحامها، وقربه من الش�وارع التي تربط 
بغداد بالقرى واملناطق الزراعية.   واستمرت هذه العلوة 
لع�دة عق�ود.. حتى اصبحت م�ع علوة الش�يخ معروف 

املركزين الرئيس�يني لتسويق الفواكه والخر يف 
مدينة بغداد، وبس�بب قرب األوىل 

م�ن ك�راج نقل املس�افرين 
وال�ذي  النهض�ة  يف 

باغ�الق  تس�بب 
الط�رق الواصلة 
منطق�ة  اىل 
كان  النهض�ة، 
ال�روري  م�ن 

البحث ع�ن مكان 
فاضطرت  آخ�ر.. 
امانة بغداد حينها 
اىل بناء علوة اخرى 

الصناعي�ة  يف منطق�ة جميل�ة 
وقام�ت بتهيئة الطرق لها من عدة 

مداخل وعرفت فيما بعد بعلوة جميلة، 
والتي تعد حالياً اكرب علوة للخروات يف 

بغداد.

علوة الدورة
ويف العقود األخرة وبسبب توسع مساحة بغداد وازدياد 
عدد نفوس�ها وتش�عب طرقها تم إنش�اء عل�وة الدورة، 
وه�ي من أفضل )الع�الوي( تنظيماً وتصميم�اً، إذ بنيت 
املكات�ب واملس�اطب الكونكريتي�ة واملخ�ازن املخصصة 
لخ�زن الفواك�ه، كذل�ك ربطها بش�بكة مج�ار حديثة.. 
اضاف�ة اىل ان مكانه�ا بعيد عن مركز بغ�داد وقريب من 
الطرق الرئيس�ة التي تربط مدن الفرات االوسط واالنبار 

ومناطق املحمودية واليوسفية الزراعية.
عالوي الشعلة والتاجي

  م�ن امله�م اإلش�ارة هن�ا كما يقول الس�يد عيل حس�ن 
 : ل بأن علوتي الش�علة والتاج�ي علوتان بق�ا

صغرتان تقومان 
بتغطي�ة 

مناطق 

الكاظمي�ة والش�علة بش�كل خاص.. 
كما تم إنشاء علوة الحسينية 
نهاية عقد الثمانينات بسبب 
بناء مدينة الحس�ينة، وقد 
أضاف قربها من منطقة 
الراش�دية وخ�ان بني 
الزراعيت�ني  س�عد 
يف  وزي�ادة  اتس�اعاً 

نشاطها.
واض�ح  بانفع�ال    
محمد  الف�الح  يقول 
منطق�ة  م�ن  احم�د 
يوج�د  ال  الرضواني�ة: 

يف  كونه�م )ع�دل(  الخ�ر،  ع�الوي 
يش�رون املحاصي�ل الزراعي�ة بأس�عار رخيص�ة وتباع 

أضعاف س�عرها، فس�عر الخيار مثالً يتم رشاؤه ب� كذا 
دين�اراً للكيلو غ�رام الواحد، وهذا الس�عر زهيد قياس�اً 
بالجه�د الذي يبذل�ه الفالح وم�ا يرافقه م�ن مصاريف 
أخرى كالس�ماد والنايلون والنقل والحراثة والبذور.. اما 
املستفيد –حسب تأكيده- فهما صاحب العلوة والبقال، 
كونهما يضيفان أرباحاً ليصل س�عر الكيلو غرام الواحد 
إىل 500 دين�اراً بأق�ل تقدي�ر.. ويش�ر هن�ا إىل أن بعض 
املحاصي�ل الزراعي�ة ويف موس�م اإلنتاج الوفر تش�رى 

بأسعار ال تسد أجور نقلها من املزرعة إىل السوق.
   ويف نف�س املعن�ى الذي ذهب إليه الفالح يقول: الس�يد 
اب�و عيل، احد الباعة يف علوة الدورة، بأن س�عر البطاطة 
الس�ورية ب�300 دينار للكيلو غ�رام الواحد، وهي معبأة 
بأكياس نايلون زنتها قرابة 17-20 كغم ويتم تحميل كل 
كيس 250 ديناراً وعمولة 10% والتي تجعل سعره داخل 
العلوة ب� 375 ديناراً، يضاف اليها اجور النقل من مكان 

العلوة اىل محل البقال ليصل س�عره للمس�تهلك ب� 500 
دينار.االسترياد وتأثريه عىل الفالحني

وبشأن سؤالنا عن البضاعة املستوردة يقول:
 يت�م اس�تراد املنتج�ات الزراعية م�ن دول الجوار وهي 
تحديداً البضاعة السورية وهي اغلب ما موجود يف السوق 
واملرصي�ة واإليراني�ة والركية، والتي أصبح�ت الحاجة 
إليها ملحة بس�بب النقص الحاصل يف املحاصيل املحلية، 
وهذا النقص يعود لعدة أسباب كما يؤكد السيد أبو عيل، 
منها ارتف�اع اجور الوقود وس�وء الوض�ع االمني وعدم 
وج�ود مكافح�ة للمحاصي�ل الزراعية، وهذه األس�باب 
جعلت الفالح�ني غر راضني عن األس�عار التي يباع بها 
محصولهم مم�ا جعل مجموعة كب�رة منهم –وخاصة 
أصحاب املس�احات الصغرة- تهج�ر عملها وتبحث عن 
ف�رص عمل اخرى اكث�ر ربحاً، ومن بق�ي فهم اصحاب 
األرايض الكبرة.. ومش�راً يف الوقت نفسه، ان ما يحصل 

عليه، الفالحون بحكم السوق وتقلباته. 
  أم�ا الس�يد أبو هن�دة بقال متخصص ببي�ع الفواكه يف 
س�وق املواص�الت فرف�ض م�ا يذه�ب الي�ه الفالحون 
بكونه�م الخارسين والبقال�ون هم املس�تفيدون، يعده 
كالماً ال اس�اس له من الصحة، مؤكداً بأنه مارس مهنة 
البقالة منذ ثالثني عاماً ومازال باملهنة نفس�ها.. فلو كنا 
اصحاب الربح الوفر من هذه العملية لكنا االن اصحاب 
مكاتب عىل حد تعب�ره، وملا وقفنا منذ لحظات الصباح 

االوىل وحتى ساعة املغيب.
   كما ويؤكد عىل ان اصحاب املحال يش�رون بضاعتهم 
م�ن الفالح مب�ارشة، فهم يش�رون الخيار مثالً بس�عر 
وق�دره 350 دين�اراً ويتم بيع�ه ب� 500 دين�ار، ويجزم 
ب�أن اغل�ب الفالح�ني يذهبون اىل الس�وق نفس�ها التي 
اشرت محاصيلهم ويسألون عن اسعارها، وكذلك سعر 
البضاع�ة املس�توردة، ويف الي�وم التايل، يفرضون س�عراً 

جديداً حسبما شاهدوه.
   ويف عودة للسيد رعد والذي يؤكد بأن سياسات االستراد 
الخاطئ�ة جعلت الس�وق العراقي�ة تغرق ببع�ض انواع 

ال�زرع غر الرورية والرديئة والت�ي تدفع الجلها آالف 
ال�دوالرات، وي�رب مثالً عىل ذلك الخ�س والذي يصفه 
بال�رديء ج�داً، مم�ا جعل اغل�ب فالحي ه�ذا املحصول 
يرفع�ون اس�عار منتجاتهم.. كذلك الباذنجان املس�تورد 
ال�ذي يمتاز بكرب حجمه وطعمه امل�ر، وعّده جهالً واذى 
كبرين بحق الس�وق العراقية.. لهذا يتمنى من الجهات 
الزراعية دعم الفالحني بش�كل كب�ر، والعودة اىل االنتاج 

العراقي كونه الذ وافضل من جميع انواع املستورد.
   وم�ن املهم الق�ول –والحديث للعاني- ب�أن عىل الدولة 
فرض س�يطرتها عىل عمليات االس�تراد والذي يجب ان 
يك�ون من خالله�ا.. كون االس�تراد عن طري�ق التجار 
يجعله�م يفك�رون بالربح اوالً واخراً مم�ا ينعكس عىل 
ج�ودة ونوعي�ة املس�تورد.. كم�ا ويج�ب العم�ل بنظام 
تس�عرة املنتجات الزراعية كونها س�تضع حداً لعمليات 
الغش واملنافس�ة، والتي يدفع نتائجه�ا املواطن .. وهذا 
النظ�ام س�وف يجع�ل كافة االط�راف عىل علم مس�بق 
بأس�عار املحاصيل الزراعي�ة.. ولكن قب�ل العمل بنظام 
التس�عرة يج�ب ان يتم دع�م الفالحني من قب�ل الدوائر 

الزراعية املختصة.
  يقول الس�يد عيل محمد بقال يف س�وق البياع: ان مهنة 
البقال�ة من املهن البس�يطة والتي ال تحت�اج اىل خربة او 
رأس مال كبر، لذا فأن اغلب االسواق لم تقترص يف عملها 
عىل الكس�بة بل موظفي الدولة.. وبسبب تنوع البقالني، 
اصبح�ت معظ�م االس�واق تش�هد منافس�ات يف البيع، 
ويعده حق�اً مرشوعاً، فهم يحاولون ع�دم مبيت الزرع 
لليوم الثاني، لذا تبدأ مرحلة انخفاض اسعار الخروات 

وخاصة رسيعة التلف بعد وقت العرص مبارشة.
اذاً فرحلة العالوي التي ابتدأت من منتصف بغداد لتنتهي 
بأضع�اف ه�ذا الرق�م ويف أطراف بغ�داد مازال�ت تحمل 
املس�ميات والهموم وتقلبات اآلراء نفس�ها، اذ يرمي كل 
ط�رف التهم�ة يف ملع�ب اآلخر ويعترب نفس�ه خ�ارساً.. 
لك�ن املحصلة النهائية تؤك�د حقيقة بأن الكل يربح عىل 

حساب الخارس الوحيد وهو املواطن.  

من أجل زراعة أنجح واستثمار أفضل

دورة تدريبية حول تحضير األسمدة 
العضوية وزراعة الفطر في كربالء

املستقبل العراقي/ خاص
 أق�ام املرك�ز الوطن�ي للزراع�ة العضوية/ مرشوع األس�مدة 
العضوي�ة وزراع�ة الفط�ر يف كرب�الء املقدس�ة دورة تدريبية 
للمزارعني واملس�تثمرين واملس�تهلكني به�دف تعريفهم فوائد 
وايجابيات اس�تخدام األسمدة العضوية يف الزراعة والعمل عىل 
تطوي�ر قدراتهم يف تحضر واس�تخدام األس�مدة العضوية من 

س�عف النخيل ملا لها من فوائد يف تحس�ني الخواص الفيزيائية 
والكيماوية يف الربة وكذلك زراعة الفطر.

املزارعني وفوائد استخدام األسمدة
وق�ال املهن�دس الزراع�ي حس�ني أم�وري مس�ؤول املرشوع  
بالتنسيق مع قسم اإلرشاد والتعاون الزراعي يف مديرية زراعة 
كرب�الء أقيم�ت  دورة تدريبي�ة ش�ارك فيها  36 م�ن عدد من 
الك�وادر الفنية والفالحني واملس�تثمرين ح�ول كيفية تحضر 

األسمدة العضوية وزراعة الفطر .
وأض�اف  ان الغاية من إقامة هذه الدورة هي تعريف املزارعني 
واملس�تثمرين واملستهلكني فوائد وايجابيات استخدام األسمدة 

العضوي�ة يف الزراع�ة والعم�ل عىل تطوي�ر قدراتهم يف تحضر 
واستخدام األسمدة العضوية من سعف النخيل ملا لها من فوائد 

يف تحسني الخواص الفيزيائية والكيماوية يف الربة .
وب�ني : تمت�از األس�مدة العضوية املحرة من س�عف النخيل 
بخلوه�ا من املس�ببات املرضية وبذور األدغ�ال واحتوائها عىل 
كاف�ة العنارص الصغرى الت�ي يحتاجها النبات وخاصة عنرص 
الحديد وكذلك احتوائها عىل نس�بة جي�دة من العنارص الكربى 
)N.p.k ( إضاف�ة إىل أن له�ا القابلية ع�ىل االحتفاظ بالرطوبة 

ونسبة  ل� )E.C  ( فيها تراوح من)2-  4( مليموز.

طريقة حتضري السامد العضوي
وم�ن جانبه تطرق املهن�دس الزراعي فالح حس�ن درويش إىل 
طريقة تحضر الس�ماد العضوي إذ يؤخذ طن واحد من سعف 
النخيل ويجرش من 2-5 سم وترطب باملاء ملدة 6-8 يوم إىل أن 
يصبح لون الس�عف بني فاتح ونس�بة الرطوبة 75% وبعد ذلك 
يضاف لها نصف كمية من دمن الدواجن )50كغم من أصل 100 
كغم ( ويضاف معها 10كغم يورياو10 كغم س�وبر فوس�فات 
وتقل�ب جيدا ويعم�ل منها حزم�ة بارتفاع 170 س�م وعرض 
170 س�م وتعترب ه�ذه املرحلة مرحلة بداي�ة التفاعل وبعدها 
يت�م إج�راء 7-9 تقليبات بعد نهاي�ة كل أس�بوع وتتم إضافة 
الكمية الباقية من س�ماد اليوري�ا )10( كغم عىل ثالث مراحل 
وبكميات متس�اوية ل�كل تقليبة من التقليب�ات األوىل والثانية 
والثالث�ة وتض�اف أيض�ا الكمي�ة الثاني�ة من 
دمن الدواج�ن )50( كغم مع التقليب 
الت�ام واملتجان�س م�ع التقليب�ة 
الثالث�ة أي مع الدفع�ة األخرة 
من س�ماد اليوري�ا والتقليبات 
املتبقي�ة تكون تقليب فقط مع 
الرش باملاء ونوه ان الرش باملاء 
يستمر بالقدر الذي يعوض الفقد 
م�ن التبخر)3-4( م�رات يوميا يف 
الصيف ليحافظ عىل نسبة الرطوبة 

%75

زراعة الفطر االبيض
وح�ول  طريق�ة زراعة الفط�ر األبيض 
الحديث�ة قال املهن�دس الزراعي 
حس�ني أم�وري مس�ؤول 
األس�مدة  م�رشوع 
وزراع�ة  العضوي�ة 
الفط�ر يف كرب�الء 
ه�ي  املقدس�ة: 
يق�ة  لطر ا
ة  لقص�ر ا
تحض�ر  يف 
الزراعي  الوس�ط 
وتتكون   )compost(
 phase( م�ن مرحلت�ني األوىل
الرطي�ب  عملي�ة  تش�مل   )1
 )15( ومدته�ا  امل�واد  وخل�ط 
يوم�ا وتك�وم امل�واد وبعده�ا 
 phase( الثاني�ة املرحل�ة  تبدأ 
11 ( تش�مل بس�رة وإكم�ال 
تحض�ر الوس�ط وتت�م داخل 
انفاق معزولة مخصصة لهذا 
الغرض ومدتها 6-7 أيام مبينا 
ان ه�ذه الطريقة مفضلة من 
قب�ل اغل�ب مزارع�ي الفط�ر 
بس�بب ق�رص م�دة تحض�ر 
يتناس�ب والتطور  ملا  الوس�ط 
الحاص�ل يف زراع�ة الفطري�ات 
وكذل�ك يت�م التخل�ص من كثر 
من اآلف�ات الحرشي�ة والعناكب 
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اخرتاعات زراعية ال تزال بعيدة عن األضواء
يحاول املركز القومي للبحوث قدر جهده وحجم اس�تطاعته أن يس�اعد الطاقات املبدعة واألخذ بأيديها والسر بها 
عىل الطريق الصحيح من بداية الخط إىل نهايته حيث ثبت أن هناك مبدعني يس�تطيعون أن ينافسوا مخرعي الدول 

املتقدمة اذا تم تذليل الصعاب والتغلب عىل الروتني املعطل وغر ذلك من تحديات.
وتسليط الضوء عىل بعض العقول املبدعة التقت بعضا من هؤالء ماذا اخرعوا وماذا قالوا عن اخراعهم؟

مقاومة التشوه اخلرضي
بداية تقول د. وفاء حجاج األستاذ باملركز القومي للبحوث قسم أمراض النبات وعضو مركز التميز العلمي للعلوم التكنولوجية 
اخرع�ت ثالث�ة ابتكارات "االبتكار األول عبارة عن مبيد حيوي ملقاومة أو مكافحة التش�وه الزهري والخري يف املانجو، وهو 
كائن دقيق تس�تخلص منه مركبات ميكروبية لها تأثر تضادي ضد هذا املرض حيث كان يعتقد أن املس�بب لهذا املرض اختالل 
هرمون�ي ولكن�ه اتض�ح مؤخرا وجود أنواع من الفطريات هي املس�ببة له�ذا وأضافت بدأت أتتبعه يف الش�جر حتى إنتاج خلية 
الرباعم ثم درس�ت تأثر الكائنات امليكروبية واس�تطعت ان اس�تخرج كائنا له تأثر وحصلت منه عيل املواد املنتجة ملعرفة مدي 
تأثرها فوج�دت أنها تعمل عيل مقاومة 
امل�رض بنس�بة 100% هذا االبت�كار تم 
تجربت�ه وتطبيقه ع�ىل مجموعة كبرة 
من املانج�و وأصبح اآلن يف صورة منتج 
ويصنع يف الوقت الحايل. وتستطرد وفاء 

حجاج قائلة:

مبيد ملقاومة العفن الرمادي
أم�ا االبت�كار الثان�ي فهو مبي�د حيوي 
ملقاوم�ة العفن الرمادي الذي يكون عىل 
الخ�راوات والفاكهة.. ومش�كلة هذا 
الفطر انه يأتي يف الحقل وأثناء التصدير 
ويصي�ب ثم�ار العن�ب والفراول�ة وق�د 
يقيض تماما عىل التصدير، ولكن بفضل 
ه�ذا املبيد الحيوي وبرش�ه ع�ىل النبات 
خ�الل مراحل النم�و يف الحق�ل وبالتايل 

يعطي مقاومة ملنع حدوث املرض.
وأش�ارت إىل أن االبتكار الثالث هو مبيد حيوي مقاوم للبياض الدقيقي 
وال�ذي يظه�ر يف صورة ب�ودرة بيضاء عىل االش�جار وي�رش بمبيدات 
كربيت الخ�ري ويحول األوراق إىل اللون االصف�ر وقد يؤدي أيضا إىل 

حرق وتساقط الثمار.
وأوضح�ت ان ه�ذا االبتكار قم�ت بإنتاجه وه�و عبارة ع�ن أنواع من 

الخمائر ترش عيل النبات ملنع حدوث هذا املرض.

ابتكار مشرتك
وقام�ت مجموع�ة ابت�كار مش�رك حي�ث يوض�ح كل من د. س�امي 
الس�باعي ش�لبي االس�تاذ بش�بعة بحوث الصناع�ات النس�يجية ود. 
نارص ج�اد، ود. مارجريتا بالكوفا 
بش�عبة  املس�اعدان  االس�تاذان 
باملرك�ز  النس�يجية  الصناع�ات 
القوم�ي للبح�وث انه�م تعاونوا 
يف ابت�كار واحد وه�و عبارة عن 

ويتحمل الغس�يل حتى 50 غسلة قماش قاتل للميكروبات 
كم�ا  تظ�ل  هي بنس�بة 90% وأضافوا ان هذا وخاصيت�ه 
يف املج�ال الطب�ي وأف�راد القوات االبت�كار يتم اس�تعماله 
يف الداخلي�ة وزي الرشطة عموما املسلحة ومالبس الجنود 
املالب�س العادية.. وت�م الحصول ومالب�س الحجاج وأيضا 
نيسان عام 2010.عىل براءة االخراع يف 21 
أوض�ح  ابت�كاره  د. به�اء الدي�ن طلع�ت األس�تاذ وع�ن 
جهاز املعامل�ة االولية للمخلفات باملرك�ز القومي للبحوث 

االرز  لتحويله�ا إىل م�واد س�كرية قابلة الزراعي�ة مثل ق�ش 
للتخمر، وعند تخمرها يحصل منه عيل مادة البيثانول وهي طاقة جديدة ومتجددة ونظيفة وصديقة للبيئة، وحصلت عيل براءة 

االخراع عام 2009.

طالب ناجح
أما محمد نور السيد الطالب بكلية الهندسة قسم كهرباء جامعة 
كفر الش�يخ فقد ابتكر اس�تخالص املاء من الهواء حيث يقوم 
الجهاز بتربيد الرطوبة املوجودة يف الجو ثم تكثيفها للحصول 
عيل مياه، لكنه يحتاج إضافة بعض األمالح املعدنية لتكون 

صالحة للرشب.
وأكد محمد نور أن هذا الجهاز يحل أزمة املياه مستقبال 

والذي تقلق منها مرص حاليا.

محاية البيئة
واخرع أسامة عبدالقادر جهازا جديدا لحماية البيئة 
م�ن التلوث واالنبعاثات الس�امة وعن الجهاز يقول 
أس�امة: هذا الجه�از يقوم بحماي�ة البيئة من خطر 
االنبعاث�ات الس�امة الناتج�ة عن االنش�طة الصناعية 

واملتمثلة يف غاز أول اكس�يد الكربون � ثاني اكسيد 
الكربون � ثاني اكس�يد الكربيت � اكاس�يد النروجني 

الجس�يمات  الكربوني�ة الصلب�ة وه�ذه الغازات لها آث�ار ضارة عيل االنس�ان والبيئة � 
بتحوي�ل هذه االنبعاثات إيل خليط من الرواس�ب الغنية بمركبات تفيد الربة حيث يق�وم هذا الجهاز 

الزراعية.
وأضاف اس�امة عبدالقادر كذلك يس�تخدم هذا الجهاز لحماية البيئة 

من خطر االنبعاث�ات املرطنة الناتجة عن املحارق امللحقة 
باملستش�فيات وحماي�ة م�رص م�ن خطر الس�حابة 

السوداء والتخفيف من ظاهرة االحتباس الحراري.. 
وت�م تقييم هذا الجه�از بمعرفة خ�رباء مركز 

دراس�ات االث�ر البيئي واالستش�ارات البيئية 
بكلية الهندس�ة جامعة املنص�ورة، ونجح 

هذا الجهاز يف الوصول بنس�ب امللوثات إيل 
أقل من النسب القانونية التي نص عليها 

قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
وأش�ار اسامة إيل أن هذا الجهاز حاصل 
ع�يل امليدالي�ة الربونزي�ة م�ن الن�ادي 

العلمي الكويت�ي.. ويتميز هذا الجهاز بأنه 
رخيص التكلفة مقارنة بأسعار الفالتر املستوردة 

وال يتعرض لالنسدادات وسهل االستخدام والتشغيل.
ويطالب اسامة عبدالقادر بتبني احدي الرشكات لهذا الجهاز عيل 
مستوي واسع من أجل املساهمة يف الجهود املبذولة للحفاظ عيل 

البيئة.

الفحم النبايت
املهن�دس حس�ن عبدالحكي�م جمعة ابتك�ر جه�ازا تطبيقيا 
النت�اج الفحم النباتي وهو كما يقول: عبارة عن جهاز يحول 
الخش�ب إيل فحم ب�دون أن يلوث البيئة ويتمي�ز هذا الجهاز 
بأن�ه يعمل دون ح�دوث تصاع�د انبعاثات ض�ارة، كما انه 
بسيط وسهل االنتاج ومن املمكن أن ينتج بأشكال واحجام 

ومواد مختلفة.
ويف النهاية لنا كلمة.. وهي: س�تظل الب�الد عامرة بأهلها 
ومنرة بناس�ها وأبنائه�ا املخرع�ني يف كل املجاالت لكن 
امله�م من يتبني ه�ذه الطاقات الخالق�ة املبدعة ويفتح 
املج�ال امامه�ا للبح�ث واالكتش�اف وبدال م�ن هجرة 
العق�ول العربي�ة إيل الخارج فعلينا مس�ئولية الحفاظ 

عيل هذه العقول لخدمة الوطن. 
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عالوي الخضر والفواكه في بغداد:
 الكـل يربــح واملواطن هــو اخلــارس الوحـيـــد



يف إع�ادة النظ�ر بش�أن وظيف�ة الش�اعر يف 
الحي�اة اليومي�ة لدى اع�راب الجاهلي�ة بوصفه 
جهازها االعالمي واملفاهيمي، سيطفو اىل سطح 
الوعي العنف الطافح يف الثيمة املحورية للقصيدة 
ليتماهى عمودها الشعري مع هيئة السيف الذي 
ظل يشكل الزمة ال فكاك منها يف خطابه االعالمي 

� الثق�ايف حت�ى أمس�ت أغراض 

الشعر الجاهيل تمظهرات متعددة 
لذات الثيمة املحورية املش�ار إليها آنفاً. وتأسيساً 
ع�ى جوه�ر الطبيع�ة البدوي�ة الت�ي تنرسح يف 
فض�اءات ب�ال ش�واخص او حدود برشي�ة والتي 
انتج�ت بنحو عمي�ق امىض واش�د خطاب لغوي 
عرب�ي تأوي�اًل واحتمالي�ة بات الش�اعر الجاهيل 
متمث�اًل ببيئته مرآة لغوي�ة � معرفية يندرج عى 
س�طحها خطاب قيم وأع�راف عربية معروفة يف 
س�كونيتها ، إذ ل�م يجر عى محم�والت خطابها 
وكذا وظيفة حاملها � املثقف العربي � كثري تغري 
ع�ر التاريخ العربي املمتد مما قب�ل زمن الدعوة 
االسالمية وحتى يومنا الراهن، وذلك يعود بتقدير 
مراق�ب مرتيث اىل تل�ك الطبيعة الس�كونية التي 

اسهمت اوال واحدية املقدس باالقرتان مع سلطة 
االس�تبداد البطرياركي املتمثلة باملشيخة القبلية 
وم�ن ث�م تمظه�ر تل�ك الواحدي�ة يف الدوغمائية 
االيديولوجية أخرياً، وقد اسهمت كل تلك املعيقات 
العنيف�ة يف تكري�س طبيع�ة الدعة والس�كون يف 

ع�ي  و لال العربي الذي ظل يسعى بحثاً ا
عن الراحة � ع�ى الدوام اىل 
الركون الجوب�ة القديم من 
دون مواجهة باثارة االسئلة 
اقتح�ام  تف�رتض  الت�ي 
املجهول املث�ري للقلق غري 
بالنس�بة  في�ه  املرغ�وب 
العربي،  الوعي  لسكونية 
وه�و م�ا يج�رد بنح�و 
مضطرد وظيفة املثقف 
الحقيقي�ة  والثقاف�ة 
ان  له�ا  ينبغ�ي  الت�ي 
باس�ترشاف  تعن�ى 
املستقبل، حتى جعلت 
منها منظومة سلفية 
تامة االجابة وغري قادرة بالتايل عى القيام بقيادة 
االنس�ان واملجتمع كما هو متوخى منها. أن هذا 
التوصي�ف ال يعني فيما يعنيه مهيمنة ش�مولية 
تاريخي�ة مطلق�ة إذ يمكنن�ا التق�اط التماعات 
عدة مبثوثة هن�ا وهناك يف ثناي�ا التاريخ العربي 
االس�المي مثلت ع�دداً من لحظ�ات تمرد خاصة 
حاول التاريخ الرس�مي املكتوب باقالم السلطات 
املتعاقب�ة تجاهلها،  ولوال ذل�ك كان يمكن لها ان 
تميس س�ياقات وانماط متط�ورة تدفع يف عجلة 
تقدم السكون اىل التغيري املستمر، غري ان التاريخ 
العرب�ي ظل تاريخا من القطيع�ة املعرفية يفتقر 
اىل الرتاكم الالزم القامة تقاليد حضارية متطورة،  
ومثلم�ا ان هناك حمال حقيقي�ا تنبثق عنه والدة 
حقيقي�ة ف�ان هن�اك حمال كاذب�ا يمك�ن له ان 

يغوي بتصديق والدة حقيقية، كان تغيري التاسع 
م�ن نيس�ان 2003 قد اوهم الكثريي�ن بانه حمل 
حقيقي يمكن�ه موازنة املعادل�ة االزلية املختلفة 
بني قياد الس�يايس وقياد الثقايف، وللتو اس�تبرش 
املثق�ف املقموع واملقيص خريا كما يقتيض الحال 
غري انه ظل يجرت اتكاءه اىل اريكة السلب يتصفح 
ويقرأ الوقائع املتس�ارعة ليس عى االرض ولكن 
ع�ى صفح�ات كت�اب أو ع�ى صفح�ات جريدة 
ظن�ا من�ه � وه�و واهم قطع�ا � ان ح�ال االمور 
س�وف يس�تقيم من دون مش�اركته، وراح يرتك 
مكان�ه الواقعي ش�اغراً ليحتله مج�ددا االدعياء 
من الساس�ة ، وهذه املرة كما يف املرات الس�الفة 
كان السيايس مستبدا يف جوهر اداءه، فالواحدية 
ذات الواحدية وااليديولوجية ذاتها مع فارق كون 
املس�تبد الس�الف واحدا فيما غدا اليوم مجموعة 
غرم�اء ال يمك�ن التميي�ز والفرز ب�ني يافطاتهم 
اخ�ذوا يمعنون يف االقصاء والتهميش اكثر فاكثر 
لكل ما يمت للثقاف�ة واملثقف بصلة، وبفعل ذلك 
ودواع اخرى أمىس املثقف وبنحو واضح مشوش 
الرؤي�ا مضط�رب املوقف، يتلبس�ه العج�ز فيما 
يتلق�ى النتائج مش�لوال م�ن دون ان يمد اصبعا 
س�لبا او ايجاب�ا للمش�اركة يف مجري�ات الح�ال 
الراهنة املتسارعة االحتدام.  يكاد يكون من قبيل 
التهويم�ات املثرية للهزء والس�خرية ان نضع ما 
قلن�اه آنفا بطريقة "الكوالج" يف الصورة الراهنة 
الحافل�ة بدموية املفخخ�ات والعبوات واملش�هد 
املتص�ل لقتل الغيلة والغ�در، إذ مىض غول العنف 
يقتطف رؤوس عدد كبري من املثقفني سواء رأس 
م�ن ادىل منه�م بمج�رد رأي او من تاب�ع اعالميا 
حدث�ا او تفصيال ما، ما اس�هم وبنح�و متزايد يف 
دحر املثقف والثقافة نحو االنزواء واالستسالم اىل 
حاضنة التوحد التي كانت ولم تزل تعد الحاضنة 
االكث�ر أمن�ا، واألوفر راح�ة لكثري م�ن املثقفني، 
فيم�ا اللج�م والتكميم يس�تفحالن اكث�ر فاكثر 

فم�ا العمل والح�ال عى هذا الوص�ف من البؤس 
املحبط؟ ان االجابة يف تقدير مراقب مرتيث تكمن 
يف فحص عدة الفريقني وآليات اش�تغاالتها  فمن 
املعل�وم س�لفا ان ع�دة املثق�ف خطاب�ه اللغوي 
املنت�ج، كم�ا هو مف�رتض، لرؤيا خاص�ة ينبغي 
له�ا ان تنهج نهج املغايرة ع�ى الدوام وان يكون 
ميدان اش�تغالها فض�اءات ال تحده�ا مهيمنات 
املق�دس وااليديولوجي�ا واي تمظهر ألي نوع من 
االس�تبداد... فيما تتش�كل عدة الس�يايس راهنا 
من منظومة كوابح متسقة مع اشرتاطات هدف 
آن�ي ينبغي ل�ه تحقيقه عى وف�ق منهجه خدمة 
لجماع�ة م�ن دون اخ�رى او حتى ف�رد من دون 
اخري�ن، ويميس من طبيعة الح�ال انتاج اصناف 
مختلف�ة من اصن�اف الق�رس والعن�ف "مفيداً" 
يف س�بيل املثال تحقي�ق تلك الغاي�ات. وهنا يقف 
الفريق�ان عى ط�ريف نقيض وتص�ادم...  وكيما 
نخل�ص اىل ح�ل ينقذن�ا م�ن هكذا م�أزق ينبغي 

اللجوء بدءا اىل التفريق بني اللبس الحاصل يف فهم 
وظيفة الدولة ووظيفة السلطة، إذ تكون وظيفة 
الدولة مدينة بنيتها ادائية تخدم الجميع من دون 
اس�تثناء عر تنفيذها فقط ملق�ررات املرشع من 
دون تأث�ر  بأي�ة مواجهات عقائدي�ة او مذهبية 
او ش�خصية، فيما يكتمل اللب�س يف فهم وتحديد 
ماهية وظيفة السلطة التي تمارس قياد اآلخرين 
ق�رسا من اج�ل تحقي�ق غايات خاص�ة برشائح 
مح�دودة لتميس من ث�م بنية اس�تبدادية منتجة 
للعنف. ان ازالة هذا اللبس مرهونة بدفع الثقافة 
واملثقف اىل س�احة الرصاع بنحو فاعل ومؤثر من 
اجل تصحي�ح اخت�الل املعادلة حتى يع�ي الفرد 
ضمن الجماعة مدى وحجم الحق العائد له ومدى 
وحجم الواجب املناط به، عر االحتكام اىل سلطة 
القان�ون، ومس�ؤولية االنج�از تق�ع ع�ى عاتق 
املثق�ف، فقط املثقف الذي يع�ي ان الحياة "أكثر 

نبال واقل ثرثرة من املكتبة".     

العلي" ناجي  اإىل  " حتية  خ�شبة

بني نبل احلياة وثرثرة املكتبات

زاد املطابع

مرت�شى �شرارة  العاملي

خمتارات شعرية لرسكون بولص باللغة الكردية شخصيات الياس كانتي ال يتأّخرون عن املوت
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س�قط عن يد القاص البرصي محم�ود عبدالوهاب عكازه 
الذي توكأ عليه يف أيام مرضه األخرية. رحل مقتفيا يف الش�تاء 
اثر رائحة الش�تاء يف قطار صاعد صوب املجهول الذي س�يعثر 
في�ه عى أرسته وس�المه وعافيته. وتلك كلها ل�م تتيرس له يف 
حيات�ه املختوم�ة بعكاز يس�تحرض الس�ياب أواخر س�نواته 
وحلمه بالعودة إىل البيت )مّشاءًة دون عكاٍز به القدُم(، ورامبو 
راحال يف محّفة من عدن صوب مارسيليا بعكازجحيمي. أثقال 
وهموم تختبئ يف اليد املمسكة بالعكاز. ولكن أهو ثقل السنوات 
والتجربة واملعرفة؟ يقول القاص محمد خضري القرين ملحمود 
يف الوف�اء للقص�ة القصرية فن�اً، والبرصة إقامًة، يف مناس�بة 
احتفائية: “ال أعجب ان يتعكز القاص محمود عبد الوهاب عى 
عص�ا ال عن تقدم يف الس�ن، وانما عن ثقل يف األفكار، فرأس�ه 
مملوء باألفكار”. الق�اص املقل راحل بمجموعة قصصية هي 
استعادة لكثري من ماضيه الرسدي يف القصة القصرية، ورواية 
تتش�ظى كالنص�وص القصصية يف فصول وأج�زاء، يطل عى 
اهتمام�ات متنوعة، كالس�ينما التي عرفه�ا متقبال لعروضها 
وعامال يف إدارة إحدى دورها حني ضاقت به سبل العيش وحرم 
من وظيفته. حرمانات اختيارية متعددة تعرضت لها صفحات 
حياة محم�ود عبدالوهاب يذك�ر عارف�وه يف مقدمتها فقدان 
استقراره األرسي. لم يوَصل بالِمه باٌء يف حبل النسل كما سخر 
املعري من قبل، معّرا عن اختياره العزلة!. سافرمحمود كثريا 
وع�اد بخزين يرسده بهيئ�ات مختلفة.. لكنه يس�تعيض عن 
السفر بالغور يف أعماق الشخوص واألمكنة.. ويصف موغال يف 
ثنايا األش�ياء والزمن مع�ا.. وال ينكر يف أحاديثه ومقابالته أنه 
مقل زاهد بالنرش ويجعل تلك س�مة لجيله الخمسيني وملعلمه 

يف الكتابة القصصية عبدامللك نوري..
 يقول محمود عبدالوهاب ع�ن “القطار الصاعد إىل بغداد” 
م�ن البرصة يف قصة بذل�ك العنوان بأن ه�ذا القطار له “أرجل 
كث�رية يجري به�ا.. ويبتلع األرض بنهم، ث�م يرتاخى ويزحف: 

ليقف أخريا متعبا الهثا مجهد األنفاس..”.
أكان محم�ود يلخ�ص جمل�ة حياته ذاتها بوص�ف القطار 
ورحلت�ه الحياتية النهمة، ثم صف�ريه املحموم وتراخيه متعبا 

مجهدا وتوقفه؟
لق�د ت�م تجيي�ل محم�ود عبدالوه�اب كأح�د رواد القصة 
القصرية العراقية التي أنعشها الخمسينيون وطوروا أساليبها، 
لكنه يتميز بانهماكه يف الحفر داخل أعماق ش�خصياته، دون 
الوقوف عن�د الخارج والوقائع الحياتية كمراجع نهائية، دوما 
كانت نس�خة الفن هي التي تحظ�ى باهتمامه. طموح لكتابة 
كالحلم املنيس أو الكالم الذي ال يقال وقت طلبه. وهذا ما أكده 
بقوله: “كما يف األحالم تكون الكتابة عمليات باطنية متداخلة، 
منطقي�ة والمنطقية، تجمي�ع الحدث والصور واالس�تجابات 
وتطويرها بمكر. وأنا مثل الحالم أفكر بصمت وأصغي إىل كالم 
معاد ينطق ب�ه من صنعتهم داخل القص�ة. رصاع نفيس حاد 

ال يكف”.
لقد س�عى محمود عبدالوه�اب خلف اس�تيهامات القصة 
راضيا بمكرها وأحالمها، ومىض حرا إال من خطايا ش�خوصه 

وفضاء حيواتهم املعقدة.

عكاز األفكار ومكر القصة
حامت ال�شكر

�شرفات

امل�شتقبل العراقي : متابعة

عى هام�ش فّعالّيات الدورة السادس�ة 
 )Galaweazh(َكالوي�ز ملهرج�ان  ع�رشة 
الس�نوي املق�ام يف مدين�ة الس�ليمانّية – 
كردس�تان العراق، صدر كتاب "81 قصيدة 
مختارة لرسكون بولص" برتجمة الش�اعر 
والباحث ج�الل زنَكابادي، وبحلّة قش�يبة 
يف )137 صفحة، قطع متوّس�ط( تش�تمل 

محتوياته عى ماييل : 
)ص 5- 10( م�ن هو رسَك�ون بولس؟ 
حي�ث أجاب املرتج�م عن الس�ؤال بتعريف 
رسَك�ون اإلنس�ان واألدي�ب املب�دع مختزالً 
سريته الحياتّية والثقافّية مع ذكر مؤلفاته 

وترجماته...
وه�ي   : ش�هادات   )16  -11 )ص�ص   
تتضمن أهّم املقتطفات من ش�هادات أبرز 
األدباء عن شعر رسَكون بولس : عبدة وازن 
)الكاتب واملرتجم(، كاظم جهاد )الش�اعر، 
املرتجم والباحث(، عابد اسماعيل )الشاعر 

واملرتجم( و فخري صالح )الكاتب( 
)صص 17- 111( ترجمة )81 قصيدة( 
م�ن أهّم قصائد الش�اعر رسَك�ون بولص، 
وهي متباينة يف الطول فأقرصها )13 كلمة( 
وأطولها )321 كلمة( باللغة الكردّية، وهي 
مختارة من مجموعات رسَكون املنش�ورة : 
الوص�ول إىل مدينة أين 1985/ الحياة قرب 
 /1992 والت�ايل  األول   /1988 األكروب�ول 
حام�ل الفوانيس يف ليل الذئ�اب 1996/ إذا 
كن�ت نائم�اً يف مركب ن�وح 1998/ عظمة 
أخ�رى لكلب القبيل�ة 2008، ماعدا قصيدة 
)هل أغرتك السفن إىل هذا الحد؟!( املنشورة 
يف جري�دة )هه وال = النب�أ( الكركوكّية )ع 

55 آذار 2005(
مق�ال  ترجم�ة   )123  -113 )ص�ص 
العراق�ي  األدب  بول�س عنق�اء  )رسَك�ون 
الجدي�د....( لألدي�ب املعروف هيث�م بهنام 

بردى، واملقال بمثابة خاتمة للكتاب .
 25( توضي�ح   )126  -124 )ص�ص 
إسماً...( من أسماء األعالم وغريها الواردة 

يف القصائد املرتجمة .
)ص�ص 127- 134( قويمي�س )كردي 
– ك�ردي( ل�� )190 مفردة( م�ن اللهجات 
الخمس الرئيسة، حيث يتفرّد املرتجم )الذي 
يكت�ب بالكرمانجّية الوس�طى( بني األدباء 
الك�رد املوتى واألحياء بس�عيه املش�هود يف 

كتابات�ه وترجماته الكردّي�ة ؛ من أجل لغة 
أدبّي�ة موّحدة تمتح من اللهج�ات الكردّية 
كاف�ة فض�اًل ع�ن التقري�ب ب�ني قواعدها 

املختلفة حّد اإلمكان.
)ص 135( املص�ادر وه�ي املجموع�ات 
لرسَك�ون،  املنش�ورة  الس�ت  الش�عرّية 
الجدي�د(  العراق�ي  الش�عر  و)إنف�رادات 
لعبدالق�ادر الجنابي، ومجلّ�ة فراديس ع 4 
و5 لس�نة 1992، ث�م النت، الس�ّيما موقعا 

)كيكا( و)إيالف(
  يقيناً لم يحظ الش�اعر واملرتجم املبدع 
الكبري رسَكون بولس )1944- 2007( لحّد 

اآلن بهك�ذا اهتم�ام يف أّية لغة م�ن اللغات 
األخ�رى، حتى الرسيانّية لغت�ه األم ! طبعاً 
بفض�ل األديب ج�الل زنَكاب�ادي، الذي يعد 
م�ن أبرز دعاة الحوار الثقايف بني الش�عوب 
واألم�م وتعزيز س�لطة الثقاف�ة الحقّيقّية 
بصفت�ه ديمقراطّي�اً راديكالّي�اً مس�تقالً، 
وماب�رح يمارس كفاحه الثقايف منذ أربعني 
عام�اً ونّيف، رغ�م تعرّضه لش�تى صنوف 
التهميش والعس�ف. وهذا هو كتابه الرابع 
ع�رش الصادر منذ س�نة 2004 إذ لم يصدر 
له أّي كتاب مس�تقل من قبل، من مؤلفاته 
وترجمات�ه الت�ي ين�وف عدده�ا ع�ى عدد 

سنوات عمره؛ حسب ترصيحه...

مون« للكات�ب األملاني إلياس كانّتي )1905(،  فع�ل القتل ينقرض يف نص »املرقَّ
كّل ش�خص يف ه�ذه املرسحية يعرف لحظة موته، لهذا ه�و ال ُيمكن ألحد أن يقتل 
أح�داً. ه�م أناس متط�ورون عنا، نح�ن الذين ال نع�رف لحظتنا النهائي�ة. األُناس 
املرّقمون يعلمون أن عدم الحزن عى من يموت هو أمر تمرّس عليه اإلنسان، كونه 
يعلم أن من مات، كان قد خّطط لكل س��نوات حياته ب�دقة، ثم عاش�ها بأريحية. 
إنها حياة أسط�ورية رقمية، لكنَّها، حياة ُتمنح من طاغية مجهول ومتحّكم، ُينّفذ 
أوامرَه ش�خٌص ُيدعى الحاف�ظ. والحافظ وحده يفتح الق�الدة التي عى صدر كل 
ميت، ليوّثق موته. ال�ق�الدة امل�غلقة منذ والدة البرشي املرسحّي عى تاريخ والدته 
وموت�ه، ويعاق�ب بتهمة القتل كل من يحاول فتح قالدته، أو رسقة قالدة ش�خص 

آخر.
م�ون« )ترجم�ه أخرياً حس�ن بح�ري يف »من سلس�لة امل�رسح العاملي«  »املرقَّ
الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الكويتية( هو نصٌّ عن إرادة 
مهزوم�ة، عكس ما توحي به الفكرة املبتكرة. فما معنى أن ُتقيِّد اإلنس�ان معرفته 
بزمنه عى األرض؟ إنها ستقوده حتماً إىل حالة هستريية من التخطيط الحذر، كما 
أنه يف الوقت ذاته، ُيمكنه أن يرمي بنفس�ه من أعى شجرة، ألنه يعلم أنه لن يموت. 
ويف أحد املشاهد يتساءل طفل يعلم أن أمه ستموت يف الثانية والثالثني من عمرها، 
عن املدة الباقية لها معه، فال تجيبه، ألنه رسٌّ إضايف، عى املرء أال يكش�فه لآلخرين. 
إن الطفل يعيش رعب فقدان األم قبل بلوغه، إنه مأزوم من القدر املرس�وم أمامه، 
إنه يتوازى مع ما يشعر به طفل آخر مدلّل يف النص املرسحي، ال يذهب إىل املدرسة، 
يرمي املاّرين بالحجارة، ألنه ال يخاف العقاب، فاس�مه الدال عى عمره، هو مجرد 

رقم )عرشة(، ال أكثر وال أقل من عرش سنني.

ال يشء ُيحرّك ش�خصيات النص عى مدى فصلني سوى 
ش�خصية اسمها خمسون، تحاور صديقاً لها قائلة: »امليت 
ال يتكلم، والحارس يمكن أن يكذب«، وبينما البقية يمثلون 
كورس�اً أبلَه )كما يف املشهد التابع للمشهد الثاني(، فوحده 
»خمس�ون« ال يردد كلم�ات الرضا عن املصري املس�بق، إنه 
يق�ف أم�ام جمه�رة من الن�اس مش�ّككاً يف لحظ�ة موته، 
وُمشوِّش�ًا ع�ى األق�ل معرف�ة الحافظ بكل لحظ�ات املوت 
البرشية، رافضاً تنفيذ مراسم املوت، إنه يطالب بيوم إضايفّ 
واحد، وكأنه سُيحّقق بذلك الخلود، ومن ثّم، تكذيب الساعة 

اآللية التي ُتحّدد حياته وُيعّطلها.
يح�اول كانتي يف نّص�ه رفض املوت م�ن منطلق فريد، 
وهو رفض مس�لمات البرش الفكرية، وما يريده لهم اآلخر 

املّدعي للمعرفة، والواضع للقوانني.
ُيعلّ�ق النص عملي�ة املوت برغبة اإلنس�ان الت�ي ُتقَمع 
من املجتمع، من طاغية مس�ترت ال يظهر يف أيٍّ من مش�اهد 
املرسحي�ة، ويط�رح س�ؤاالً: ألي�س يف مقدور اإلنس�ان أن 
يعيش، إن هرب من الحافظ، ورمى القالدة، أو عبث بالوقت 
املكت�وب فيه�ا؟ وكما تظه�ر املش�اهد، يف نهايته�ا، يتبنّي 

»خمسون« أن القالدة فارغة من األرقام.
مون« ال يش�وبه أثر  إن الحدي�ث ع�ن اإلنس�ان يف »املرقَّ
شعوري، فهو رقم معدوم منذ والدته، ووحدها أخت صديق 
»خمس�ون«، امللقب�ة باثني ع�رش، ذات الرموش الس�وداء، 
والعين�ني البطيئت�ني يف الفت�ح، ته�رب م�ن مصريها، حني 

تختفي، موهمًة اآلخرين أنها ذهبت إىل قدرها.
ُيع�ّري النص مجتمع�ات مغلقة عى ح�دود اإلمكانية، 
فكما توح�ي الحرب بأّن الكّل قريب من املوت، يعيش أناس 
مون« فجيعة موتهم، وال يتأثرون برحيل اآلخرين باملعنى الفجائي اإلنساني،  »املرقَّ
إنهم يستدرجون مشاعرهم إىل الضحالة، فالرجل املعمر سيحّب يف النص أن يتزوج 
الكثريات من ذوات العمر القصري، ألنهن مخترصات يف متطلباتهن، فضالً عن أّنه ال 

يمكن لحب أن يتم بصورته الطبيعية، لو علم أحد العاشقني أّن أجل اآلخر قريب.
تلمي�ح كانتي )الحائز جائزة نوبل لآلداب يف عام 1981( يقود إىل فقدان املقدرة 
عند اإلنس�ان املقموع بمعلومة، هي القيد الدائ�م، فال يحتاج املرء حتى أن يفكر يف 
قتل كائن آخر بس�بب مش�اعر عدوانية أو مرضية، أو يف قتل نفسه. بل إنه مرهون 
إىل ش�خصية الحافظ التي تش�به يف أكثر من زاوية ش�خصية رج�ل التحرّي، الذي 

يراقب من حوله، منتظراً الرّد عى أي هفوة، لذا فالكل ينقاد كالقطيع إىل املوت.
ال يوج�د ح�دث ُمعّق�د يف الن�ص، ألن الح�وار ُبِن�َي ع�ى مب�دأ تعري�ف ذهنية 
الشخصيات، وما تعيشه، وكيف تتعامل مع رقمها من سنوات العمر، يف ظل قداسة 
القانون، الذي ال ُيجرّب أي تعديل. ومن الغريب حقاً أن يحاول الحافظ إتمام مراسم 
دفن ش�خص وهو حّي من دون أن يعرتض أي ش�خص من هؤالء املرقمني، لكْن يف 
املقاب�ل، لم يوض�ح كانتي كيفية تنفي�ذ عملية املوت، ربما ت�اركاً املجال للمخرج، 
لُينّفذ مشهداً قاسياً، مع تهّرب الحافظ من إمكان مراوغة القانون، ومقدرته فقط 

عى القتل، أو تنفيذه.
يتهرّب الحافظ من صفته الشنيعة كونه القاتل أو ظلّه، ومن ثم فعليه »رشعنة« 
آلي�ة امل�وت، إذ ُيتهم بأنه قاتل كل م�ن يعرتض عى التنفيذ. إنه أب�دّي ودائم، كونه 
يبقى، يف حني الش�خصيات حوله تموت، ولكن »خمس�ون« ُيشّكك يف كل يشء، فما 

الذي يجعل الناس يتفاوتون يف أعمارهم، وملاذا تعيش مجموعة أكثر من أخرى؟

امل�شتقبل العراقي - كاظم اجلما�شي

ثقافتنا اليوم 

اىل  اأ�شانيدهم  يف  الدوام   على  يرجعون  وهم  بذاته،  قائم  جن�س  "املثقفون 
املكتبة .. فهي على كل حال اكرث نبال واأقل ثرثرة من احلياة" اأندريه 

مالرو/ الالمذكرات

رنا زيد



كثيرا ما يالحظ المتتبع لعمل الدوائر والمؤسسات 
الحكومية وبش�كل ال يحتاج إلى التمع�ن والتركيز , 
الروتين القاتل والممل في انجاز معامالت المراجعين. 
حيث يت�وزع جهد المواطن بين ع�دة غرف من اجل 
أم�ور ليس�ت ضرورية ف�ي كثي�ر منها مم�ا تجعل 
بعضا منهم يتجنبون تصديهم لهذا االمر ويشرعون 
باللج�وء إلى محامين ومعقبي�ن اخذوا على عاتقهم 
انج�از المعامالت كافة لقاء اجور مجزية. ولمتابعة 
هذه القضية، والوق�وف على المنغصات التي تواجه 
المواطن والموظف على حد س�واء ف�ي التعامل مع 

هذا الروتين ، كانت لنا هذه الوقفة.

الروتني حت�صني قانوين !!
محمود جاسم )موظف في وزارة التربية( تحدث عن 
هذه القضية قائ�ال "ان الروتين هو تحصين قانوني 
او اجراء قانوني الغرض منه عدم التالعب او التزوير، 
وه�و ايضا ضم�ان للحق�وق، وق�د جمعتني بعض 
ال�دورات في خ�ارج البالد مع ش�خصيات مختلفة، 
وم�ن دول عديدة تناولنا ه�ذا الموضوع ووجدت في 
بعض ال�دول نف�س ه�ذه االج�راءات والمراجعات، 
وهذا ناتج عن اسباب عديدة".من جهته تحدث وليد 
عب�اس ) موظف يعم�ل في الضريب�ة( حيث أضاف 

"الروتين هو اإلجراء السليم لضمان حق الدولة 
والمواط�ن من 

حاالت عديدة قد تحصل، وفيما يخص دائرتنا ولكثرة 
المراجعين فان عملنا يتطلب التعاون من قبل الدوائر 
المعني�ة في التقلي�ل من االخطاء الت�ي تجبرنا على 

عدم قبول طلب المراجع وهذا ما يؤخره".

تعليمات من املا�صي
إل�ى ذلك تح�دث منذر محم�د )موظف ف�ي احدى 
دوائر الرعاية االجتماعية( قائال "ان احد اهم أسباب 
استمرار الروتين في دوائرنا وجود بعض الموظفين 
الذين م�ا زالوا يعملون بتعليمات الماضي ويعتبرون 

أنفسهم أصحاب فضل على المراجع".
في حين كانت للمواطني�ن اراء مختلفة حيال هذا 
االم�ر، اذ تحدث الين�ا كمال رضا )مراج�ع( عن هذا 
االم�ر حي�ث قال "ال اعل�م ما هو الغ�رض من كتابة 
الطل�ب المعين ال�ذي انا أريده عن�د الموظف الموكل 
بهذا االمر ومن ثم )تهميش�ه( من قبل المعاون ومن 
ثم رجوعه ال�ى نفس الموظف ليرس�لك الى موظف 
اخر يطبع لك ه�ذا الطلب وبعدها تعود الى الموظف 
االول ال�ذي ب�دوره يرس�لك الى المعاون م�رة اخرى 

ليوقع عليه، هذه من غير الصادر والوارد طبعا".
اما المراجع جبار علي فقال "ان مشكلتي بسيطة 
ولكن ال اعرف متى تنتهي والسبب هو الموظف الذي 
اجده اليوم، وال اس�تطيع ان اصل اليه او ان 
اج�ده في اليوم اآلخر، بس�بب اجتماعه او 

خروجه وال يوجد بديل يحل محله".
ف�ي حي�ن تح�دث الس�يد زهير باس�م 
)مراج�ع( قائ�ال "الروتي�ن قات�ل، أرجو 
أس�اليب  وف�ق  ولك�ن  من�ه،  الخ�الص 
حديث�ة ومتطورة نس�تغني بها عن هذه 
المراجع�ات الممل�ة، نعم هن�اك حقوق 
للمواط�ن والدول�ة، ولك�ن لي�س عل�ى 
حس�اب المواطن ال�ذي يتأخر أياما في 
بعض الح�االت تاركا عمله في س�بيل 
انجاز معاملة معينة، وها انا ومنذ ايام 
لم تنج�ز معاملتي والس�بب هو خطأ 
بسيط في تاش�ير الكتاب )الصادر( ، 

علما ان المعلومات االخرى كافة صحيحة".

املطلوب برجمة حديثة
المواط�ن غال�ب  م�ن جهت�ه تح�دث 

فاض�ل عن ه�ذه القضي�ة موضحا 
عل�ى  للقض�اء  األمث�ل  "الح�ل 

الروتي�ن هو إدخ�ال البرمجة 
الحديثة التي تس�هم بشكل 
كبير ف�ي ح�ل العديد من 
المراجع�ات،  سلس�لة 
جمي�ع  لوج�ود  وذل�ك 
او  الموظ�ف  معلوم�ات 
المراجع وبه�ذا ال نحتاج 

الى الذه�اب والرجوع من 
موظف الى اخ�ر، وبما اننا 

متخلفون جدا به�ذا المجال، 
فاقول م�ن ضمن ه�ذه الحلول 

الدورات المكثف�ة في ادارة االعمال 
التي تس�هم في التقليل من هذا الروتين 

باالضاف�ة ال�ى الموظ�ف نفس�ه ومتى م�ا يكون 
مخ�لص�ا ف�ي عمل��ه وال يتس�رب منه، وه�ذا فيه 
)إش�كال ش�رعي( ايضا، وهناك حلول اخ�رى منها 
وجود اإلداري الناجح )رؤساء األقسام( الذين تعطى 
له�م صالحيات اكبر لتجنب او لتقلل من هذا الروتين 

."

الذنب لي�س ذنبنا
الموظف ثائر س�مير )وزارة العم�ل( تحدث بدوره 
ع�ن هذا االمر حي�ث كانت له وجهة نظ�ر أبداها لنا 
قائال "في دائرتنا العمل مختلف.. يعتمد على الدوائر 
األخ�رى التي نتمنى منها مراعاة المراجع واالهتمام 
بطلب�ه والتدقي�ق بع�دم وج�ود خطأ معي�ن حتى ال 
يتس�بب برجوعه م�ن دائرتنا الى تل�ك الدائرة. وهذا 
ب�دوره يقلل الروتين ويس�اعد على انج�از المعاملة 
بش�كل اس�رع، تبقى بعض االمور الت�ي هي خارج 
ارادتنا مثل التأخير الحاصل في ايصال اشعار الوجبة 
)الرصي�د( من قبل دائ�رة التقاعد العام�ة في بغداد 

ال�ذي يؤدي الى تأخير اس�تالم المواط�ن راتبه وذلك 
ناتج ايضا من سلسلة مراجعات، فمن دائرة التقاعد 
العام�ة الى وزارة المالي�ة وبعدها الى المصارف الى 

ان تصل الينا".
الموظف ماجد عب�د الرضا )وزارة 
قائ�ال  لن�ا  تح�دث  الصح�ة( 
"بالنسبة لدائرتنا ال أتصور 
ألنن�ا  روتين�ا  هن�اك  أن 
 )17( بانج�از  قمن�ا 
ال�ف معامل�ة خ�الل 
س�نة واح�دة فقط، 
واتصور ان هذا العدد 
يحس�ب  انجاز  ه�و 
للدائرة وكادرها، نعم 
هناك روتين، ولكن ال 
يتج�اوز%10 ، اما اذا 
اردن�ا الحل�ول الواج�ب 
اتخاذه�ا من اج�ل الحد او 
التقلي�ل م�ن الروتي�ن فأقول: 
هناك بعض الحاالت البس�يطة التي 
باس�تطاعتنا ان نغيرها: مث�ال الموظف الذي 
يكون مجازا يجب أن يكون هناك بديل عنه، وهذا ما 
معمول به في دائرتنا، وهو يؤدي الى استمرار العمل 
وع�دم تأخير المواط�ن، واالعتماد على كادر ش�اب 
طم�وح يخ�دم الدول�ة والمراجع عوض�ا عن بعض 

الموظفين الذين تم ذكرهم سابق.

ولنا كلمة
ختام�ا ن�رى بأنه م�ن الض�روري ان يت�م اختزال 
الروتي�ن الموج�ود ف�ي دوائ�ر الدول�ة ال�ى الحدود 
المعقول�ة والتي تجنب المواطن اإلره�اق في انجاز 
وترويج معاملته، ومن أفضل الحلول وأنجعها والتي 
ربم�ا ستس�هم بتقليل نس�ب الروتين ه�و االعتماد 
عل�ى الحكوم�ة االلكترونية ف�ي انج�از المعامالت 
للمراجعي�ن ناهيك عن اس�تحداث نظ�ام البديل في 
الدوائ�ر المهم�ة والحيوي�ة والت�ي هي عل�ى تماس 
مباشر مع المواطنين بغية أن تكون هناك استمرارية 

في العمل دون توقف.

اإىل بلدية الر�صيد

مر�صى الهموم

شكاوى

 واثق اجلابري

فوؤاد ح�صون 

فوؤاد ح�صون
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كاريكاتري

م�ن مخلف�ات النظ�ام المقبور س�لبيات متع�ددة الوج�وه من 
اجتماعية واقتصادية وسياسية ومشاكل أخرى عن تفكك المجتمع 
وإصاب�ة العالق�ات اإلنس�انية بأم�راض مادي�ة، ومعنوي�ة باقية 
ملتصقة، بأجس�امنا كالقب�ر، ويدفع ثمنها المواط�ن والحكومة 
على حد س�واء.. وأكثر هذه المش�اكل الت�ي تلحق ضررا بأصحاب 
الدخ�ل المح�دود.. كالموظف والمتقاعد ، ويب�ز كل هؤالء العوائل 
المتعففة الفقراء، لذا نرى الفقر يجري في الش�وارع والس�احات 
وف�وق األرصفة. وقد كتب الزمالء كثي�را، كما كتبت عمودا بعنوان 
"حافظوا على نظافة مدينتكم من التسول" والظاهر الملموس، إن 
أذان المسؤولين مسدودة بالقطن األسود.. المهم في األمر ما رأيته 
وسمعته من متسولة في باب المعظم، تناشد المارة بلسان يقطع 
نياط القلب وهي ت�ردد بصوت مرتفع النبرات، عبارة "أروح فدوه 
لقنادركم س�اعدوني.. م�ا عندي أكل" هل من ح�ل لهذه الظاهرة 
الس�لبية المتكررة في بغداد والمحافظ�ات؟   ويتطلب األمر إيجاد 
الحلول للحد من هذه اآلف�ة المقيتة )الكدية( وتكاثرها في الفترة 
األخيرة، ونأمل أن تكون هناك إجراءات عملية تس�هم في معالجة 
الظاهرة من جذورها، وليس عبر تنظيم حمالت لجمع المتسولين 

والمتسوالت عبر حمالت موسمية ال تقدم وال تؤخر.   

اس�مها  المنس�ية  المنطق�ة 
 ) 133 ح�ي الكيالن�ي، محل�ة ) 
والمعروف�ة باس�م كم�ب األرمن  
تق�ع ف�ي مرك�ز عاصم�ة بغداد 
ف�ي الباب الش�رقي .. والتي تبعد 
مس�افة )1(  كم من مق�ر أمانة  
بغداد يس�كن في ه�ذا الحي أكثر 
العوائل الفقيرة ، وتقدر بأكثر من 
عشرة آالف نس�مة ومن مختلف 
)الع�رب  والمذاه�ب  الديان�ات 
واألكراد  س�نة وش�يعة ومس�يح 
وصابئة ويزيد ( ومنهم مهاجرين 
وجميعه�م إخ�وة ال يف�رق اح�د 
بينهم يجتمعون بالفرح والحزن 
، ولك�ن لألس�ف ه�م منس�يين 
م�ن قب�ل الدولة بكاف�ة الجوانب 
منها الخدمي�ة .. حيث ال تحتوي 

المنطق�ة على ابس�ط الخدمات ال 
في زمن النظ�ام المقبور وال ف�ي الحكومات 
التي تلت فترة السقوط ، حيث تفتقر المنطقة 
إلى تبليط الشوارع واألزقة وشبكات المجاري 
القديمة والتي ال تدام وتصان بش�كل صحيح 
ومس�تمر وال يتوفر ملعب كام�ل ومهيأ لكرة 
القدم حيث تم إنش�اء ملعب في المنطقة غير 
صالح للعب واوراقه امام السيد محافظ بغداد 
ألكثر من أربعة أش�هر .. حي�ث ال يتخذ إجراء 
به�ا وال توجد منتزه�ات ترفيهية لألطفال وال 

توج�د اية مدرس�ة في المنطق�ة .. ال ابتدائية 
وال متوس�طة وال إعدادية .. رغم كثافة سكان 
المنطق�ة وال يوج�د مم�ر صالح للس�ير بين 
المنطقة والمنطقة المجاورة التي توجد فيها 
المدارس وال يوج�د مركز صحي في المنطقة 
وال توجد روضة او حضانة في المنطقة فماذا 

تقولون ولمن نشكو؟! .

المواطن عبد الستار سعود الزبطاوي
من سكنة حي الكيالني م / 133

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

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

يا�صني احل�صيني 
هن�اك مرك�ز صح�ي ف�ي المدين�ة 
العمالية- الرصافة معلق على واجهته 
"العيادة الطبية الش�عبية في المدينة 
العمالية " هذه العيادة يقصدها لناس 
لالستش�فاء او لمعالج�ة أطفاله�م ، 
جمي�ع العاملي�ن وبضمته�م المدي�ر 
يتعامل�ون ب�روح إنس�انية � .. ع�دا 
الطبيب "علي حبيب علي" الذي يتعامل 
ب�روح التعال�ي والالنس�انية ويرفض 
حتى الفحص المطلوب وقد ش�كا لي 
احدهم قائال : "ذهبت الى العيادة يوم 
كن�ت مريضا، وقب�ل ان اش�رح له ما 
بي كتب عل�ى ورقة المراجع�ة الدواء 
وعندم�ا قلت ل�ه دكتور أرج�وك قال: 

تفض�ل ال تقاطعن�ي .. والكثي�ر م�ن 
المراجعين عندما يعلمون انه الطبيب 

يغادرون المركز الصحي".
باألرق�ام  اتصل�ت  ان�ي  والغري�ب 
الموج�ودة في المستش�فيات )أرقام 
ش�كاوى المواطنين( ف�كان الجواب 
بعد ان ش�رحت لهم تصرفات الطبيب 
.. يج�ب ان تأتي بنفس�ك وتقدم طلبا 
بذلك.. قلت إذا لماذا وضعتهم األرقام؟ 
قال هذا ما اخبرنا به المفتش العام .. 
أعطيته اسمي ورقم الهاتف وعملي.. 

أجاب من الضروري حضورك.
 مالحظة: عندما راجعت المدير قال 
بالنص : لق�د نبهته ع�دة مرات دون 

نتيجة " ! 

الفن�ون  اعدادي�ات  خريج�ي 
التطبيقية

في معظم دول العالم المتحضرة 
يك�ون ح�ق التعلي�م ألي س�ن او 
مرحل�ة مكف�وال خاص�ة إذا كان 
الطال�ب او الطالب�ة ه�و من دفع 
أج�ور الدراس�ة .. فلم�اذا يح�رم 

طلب�ة إعدادية الفن�ون التطبيقية 
م�ن حقه�م الطبيع�ي ف�ي إكمال 
الكلي�ات والمعاهد  دراس�تهم في 
القريب�ة م�ن اختصاصه�م؟ .. أم 
أنه�م أي ) الطلب�ة ( خارج قوانين 
وزارة التعلي�م العال�ي المبجل�ة ؟  
.. نرج�و من معالي وزي�ر التعليم 

العال�ي النظ�ر بعي�ن أبوي�ة  إل�ى 
خريجي ه�ذه االعدادي�ات وتوفير 
س�بل االرتقاء بمستواهم الدراسي 
والل�ه   .. متقدم�ة  مراح�ل  وال�ى 

الموفق 
عنهم / الطالبة

هدير وليد   

متابعة / امل�صتقبل العراقي 
" التسول  " آفة 

ارمحوا املتقاعدين 

األرمن"  "كمب 
وغياب اخلدمات !! 

ربما يكون من الممكن تذكير اغلب ساس�ة اليوم وغالبيتهم من 
اإلس�الميين الذين يفترض في أفعالهم أنهم يخافون الله وعملهم 
السياس�ي عبادة الله بخدمة المجتمع نذكرهم بالموت وأنه الحق 
والحي�اة للمواطن في حق العي�ش بكرامة وربما أن الوقت لبرهان 
الش�عارات والوعود واالدعاءات بحفظ حقوق المواطنة والس�عي 
لبناء الدولة والس�هر ليل نهار عل�ى راحة المواطن وإنهم يقودون 
نظام�ا عادال يجعل البل�د مزدهرا بالمس�اواة والعدالة االجتماعية 
ونب�ذ الطبقية ومحاربة الفقر والذل والحرمان، نقاط كثيرة برزت 
وتطورات في مش�اكل تحولت ال�ى عقد تعيق عيش الكثير ويكون 
رفاه المسؤولين على حساب من أجلسته اإلعاقة أو أوصلته الحياة 

لمرحلة التقاعد.
حقوق المواطن يجتمع عليها الجميع دون انتماء حزبي 
او عرقي او طائفي او عائلي وش�ريعة، اإلس�الم والقرآن 
الكريم وقوانين الدولة، أعطت الحلول لمش�كالت اإلنسان 
ومنظوم�ة اإلنس�انية األخالقي�ة فرض�ت العدال�ة لبن�اء 
اإلنس�ان وحياته ليكون فردا من أس�رة تكون أساسا في 
المجتمع الصالح والدولة المتقدمة المعاصرة، ولم تخطئ 
األطروحة الس�ماوية )حاش�ى لله( ولم يفش�ل الدستور 
كم�ا يدعون انه يحوي األلغ�ام ولكن االنحراف عنهما هو 
من دفع البلد نحو هاوية مجهولة وقنبلة موقوتة تش�عل 
فتيله�ا األزم�ات المتالحق�ة وتتط�ور خط�وات األخطاء 
وتصل في أحيان كثيرة الى مرحلة اإلجرام بحق اإلنس�ان 
ومن كل هذا نجد أن هنالك طبقات في المجتمع قدمت ما 
قدمت وضحت بريعان شبابها وجاء الوقت لتأخذ راحتها 
وتشعر بقيمتها ومواطنتها ويرد لها الدين لما خسرت من 
سنوات القهر وليس منه من احد وال من األخالق أال يحترم 
الكبار والعاجزين والمحتاجين للعون ومن سمات األخالق 
تكريمه�م والعط�اء له�م لكي ال يش�عروا بالع�وز وضنك 
العي�ش، اليوم المتقاعدون في الع�راق وصلوا إلى مراحل 
متقدمة من اليأس بعد كثرة الوعود وقد تاجر بش�عورهم 
وبيع باس�مهم ماليين الصحف حينما تضع في عناوينها 
الرئيس�ية عناوين زيادة لرواتبهم وس�نة بعد س�نة يكاد 
الحلم يتالش�ى وقانون تعديل رواتبهم ي�راوح في مكانه 
رغم المطالبات الكثيرة وسعي بعض  النواب والسياسيين 
إلق�راره وتنفيذه فيكاد ضي�ق العيش ي�أكل الكثير منهم 
ويجعله�م يموتون وهم مقعدون والبع�ض منهم إعاقته 
الح�روب وال يكف�ي ما يص�رف له من رات�ب، وخاصة أن 
هذه الطبق�ة اغلبها مصاب�ة بكثير من األم�راض تحتاج 
لعالج مس�تمر وعالج لإلمراض المزمنة وأوالدهم اغلبهم 
وصلوا إلى مراحل الكليات التي تتطلب الكثير من النفقات 
والكتب واالستنس�اخ والقرطاس�ية والنق�ل ومن المؤكد 
أن اغلب هذه الش�ريحة اليملكون بيوت�ا ملكا كحال بقية 
العراقيين الذين تعود كل واحد منهم على أن يكد ويمس�ح 
ي�ده بالحائ�ط فيس�كنوا بي�وت اإليجار بجش�ع أصحاب 
األم�الك، وهذه الس�نة كس�ابقاتها لم يتحق�ق ذلك الحلم 
وتل�ك الوعود لم تنته وبين مجلس النواب ومجلس الوزراء 
يبقى القانون )راب�ح جاي( وليت تلك الكتل التي اختلفت 
في كل شيء إال دمار المواطن العراقي أن تتفق هذه المرة 
وبأي ش�كل حتى لو كان للدوافع االنتخابية وتقرر وتنفذ 
صرف روات�ب المتقاعدين ويضمن لهم العيش الكريم وال 
يتركون للم�وت وهم قاعدون وليخاف�وا الله باحترام من 

أنهكتهم الحياة وفيهم كل البركة والخير.

هموم النا�س

الش�ارع الرئيس في منطقة الش�رطة الرابع�ة الذي يربط 
جامع الكبيس�ي بتقاطع الش�رطة الرابعة يحتاج إلى إعادة 
أكس�اء لوج�ود ض�رر كبير في�ه ما يس�بب معان�اة ألهالي 
المنطق�ة والمناطق المجاورة مع وجود م�دارس تقع على 
ه�ذا الش�ارع الذي يرب�ط مناطق ع�دة أيضا مثل الش�هداء 
والش�رطة الرابعة والخامسة والسويب ومنطقة المواصالت 
واإلع�الم والتراث والمعالف، علما ان هذا الش�ارع يس�تخدم 
في المناس�بات الدينية ولمرور العج�الت الذاهبة الى كربالء 
يض�اف الى هذا ان الش�ارع يفتقر الى اإلن�ارة ليال ما يجعل 
العوائ�ل تتجنب اس�تخدامه في هذا الوقت الس�يما النس�اء 

واألطفال.
لفيف من اهالي المنطقة

طبيـــــب أم مــــاذا ؟!

إىل أنظار السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي

الدوائر احلكومية 
والروتني يف انجاز املعامالت

شارع حيوي ومطبات كثرية

 العدد )406(  االربعاء 19  كانون االول  2012

الماضي�ة  األع�وام  انتش�رت بس�رعة خ�الل  كظاه�رة جدي�دة 
أوج�دت صراعاً بين المواطني�ن والجهات المعنية, انتش�رت بيوت 
المتجاوزي�ن على أمالك الدولة والبناء العش�وائي للمدن المزدحمة 
بالس�كان وذلك في ظل أزمة الس�كن وتحولت لمشكلة كبيرة حتى 
ب�ات يبحث المواطن ع�ن بديل له�ذه األزمة، المواط�ن حيدر علي 
احد س�كان البناء العش�وائي أكد انه تع�رض للتهجير من منطقته 
إب�ان األحداث الطائفية, وهو م�ا أدى إلى وصول األمور إلى الوضع 
الحالي, والعيش في بيوت مبنية من الصفيح وبقايا ركام الطابوق, 
مشيراً إلى انه قام ببناء غرفتين له وألسرته في حين أشار المواطن 
محمود جبر إلى أن اغلب األراضي زراعية وال يجوز بناء دور سكنية 
عليها ولكن أصبحت مؤخراً حال لبناء الس�كن عليها إال أن الجهات 
المعني�ة ترفض هذا األم�ر وبعضهم يقومون باس�تخراج أمر هدم 
فوري ويتكرر هذا المشهد بين الحين واألخر, وقال أن هذه األحداث 
أوج�دت صراع�ا كبي�را بين األهال�ي الذين يلج�أون إلى بن�اء هذه 

المساكن العشوائية.

العشوائيات.. 
خريطة بؤس ومعاناة !



          امل�ستقبل العراقي / كاظم فنجان احلمامي

س�اح آخر من األسلحة الس�رية الخبيثة, 
الت�ي امتلكته�ا الق�وى الدولية الش�ريرة, 
وادخرتها لخداع الناس والتاعب بعقولهم, 
مخطط�ات  س�تغذي  جدي�دة  وتقني�ات 
المنظم�ات الش�يطانية, وتمنحه�ا القدرة 

على تنفيذ مآربها وتحقيق أحامها. 

تقنيات ال�سعاع الأزرق
س�اح اس�تعملته أمريكا للمرة 
الثانية ع�ام 2003 في هجومها 
البري على القطعات العس�كرية 
العراقي�ة الرابضة ف�ي مواقعها 
الحربية التقليدية, حين سخرت 
أقماره�ا الصناعي�ة وطائراتها 
األرضية  ومحطاته�ا  الس�متية 
لب�ث ص�ور وهمي�ة مجس�مة 
ألسراب ال حصر لها من الدبابات 
تتح�رك  كان�ت  والمدرع�ات, 
نهاراً في الصحراء بأبعاد ش�به 
حقيقية, وتطلق نيرانها الكثيفة 

باتجاه القطعات العراقية.  
بدت ص�ور الدباب�ات األمريكية 
المجس�مة أق�رب إل�ى الحقيقة 
منه�ا إل�ى الخي�ال, فالمؤثرات 
الت�ي م�أت س�احة  الصوتي�ة 
وصخبها,  بضجيجه�ا  المعركة 
الت�ي  الموجه�ة  والصوراي�خ 
والس�فن  الطائ�رات  أطلقته�ا 
قدم�ت  البحري�ة,  والغواص�ات 
ص�ورا متكامل�ة كان�ت كفيل�ة 

بإخ�راج الدباب�ات العراقي�ة من 
مواضعه�ا القتالي�ة, فتوج�ه العراقي�ون 
لص�د الهج�وم األمريك�ي الب�ري, لكنه�م 
وج�دوا أنفس�هم يطلقون الني�ران باتجاه 
األه�داف المتحركة من دون أن يلحقوا بها 
أي أض�رار, بينما انهالت عليه�م الطائرات 

األمريكية بصواريخها الموجهة. 
كان�ت هذه الم�رة الثانية الت�ي لجأت فيها 
أمري�كا إل�ى االس�تعانة بتقنيات الش�عاع 
الوهمي�ة  الص�ور  ه�ذه  لتكوي�ن  األزرق 
المجس�مة, والت�ي كانت مطابق�ة للواقع 

درج�ة  إل�ى 
يتع�ذر فيها 
التفريق بين 
ف  ا ه�د أل ا
لحقيقي�ة  ا
واأله�داف 
 , همي�ة لو ا
ت  فمجسما
ع  لش�عا ا
ق  ر ز أل ا
ق  تتف�و
على  كثي�راً 
يس�مى  م�ا 
ر  بص�و
د  بع�ا أل ا

الثاثية.

م�سر ميدان 
التجربة 
الأوىل 

واس�تعانت أمريكا بهجومها هذا بتقنيات 
م�ن  توليف�ة  لتولي�د   HAARP اله�اآرب 
المؤث�رات الصوتي�ة المرعب�ة, وبالمقدار 
الذي يضمن تكامل الص�ورة الوهمية على 

أرض الواقع. 
 

أما تجربته�ا الحقيقية األول�ى فكانت في 
مص�ر, وعل�ى وج�ه التحديد فوق س�طح 
 ,1968 بالقاه�رة ع�ام  الزيت�ون  كنيس�ة 
حيث ظهرت الس�يدة العذراء عليها السام 
مجس�مة بأش�كال وأبعاد متكامل�ة, بدت 
للن�اس وكأنه�ا حقيقة ملموس�ة ال تقبل 
الشك, وتكرر ظهورها ليا عام 2012 ثاث 
مرات داخل كنيسة القديسة مريم وخارجها 
في منطقة )تنستا( بستوكهولم, ونشرت 
مؤخ�را بع�ض المقاطع الفيلمي�ة لهبوط 
م�اك أبيض ش�فاف ف�وق س�طح الكعبة 
المكرم�ة في إح�دى ليالي الق�در, تداولها 
عامة الناس, وقالوا إنها تمثل هبوط جبريل 
في تلك الليلة المباركة, واتضح فيما بعد إن 
صور )التجلي( المفبرك, لأنبياء والرس�ل 
والمائك�ة, تك�ررت مؤخراً ف�ي أكثر من 
مدينة, وش�اهدها الناس ح�ول العالم في 

أوقات متفرقة من الليل والنهار. 
تقنيات الهولوغرايف

واكتش�ف علم�اء الفيزي�اء الضوئي�ة بعد 
تعمقهم بدراس�ة تلك الظواهر الغريبة إنها 
مجرد لعب�ة من ألعاب ما يس�مى بتقنيات 
مح�دودة  تقني�ات  وه�ي  الهولوغراف�ي, 
التداول, تمتلك خاصية فريدة تجعلها قادرة 
على تكوين الصور المجسمة في الفضاءات 
المفتوحة وبأبع�اد ثاثية خاضعة للتكبير 
والتصغير, وربما كانت ش�بكة السي أن أن 
أول المحط�ات الفضائي�ة, التي اس�تعانت 
الهولوغرافي في استوديوهاتها,  بتقنيات 

فنجحت في تجس�يد نسخة مطابقة تماما 
لمراسلتها )جيسيكا يلين(, كانت المراسلة 
تق�ف في ش�يكاغو بينما ظهرت بش�كلها 
القياس�ي داخل اس�توديوهات واش�نطن, 
والص�ورة  بالص�وت  الن�اس  وش�اهدها 
والش�كل الثاثي المجسم, في الوقت الذي 
كانت تتح�دث فيه مع مذيع نش�رة األنباء 
م�ن خ�ال الع�رض الوهمي ال�ذي وفرته 

تقنيات الهولوغرافي. 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=Er4UGtkQvbM
اآلخ�ر  االس�م 
التقني�ات  له�ذه 
هو  الهولوغرافية 
الزرق�اء  األش�عة 
)Bluebeam(, من 
نافل�ة القول نذكر 
إن الطائ�رات التي 
أمري�كا  زعم�ت 
أبراج  ضربت  إنها 
الدولي�ة  التج�ارة 
11/9 كانت  ي�وم 
أجسام  عن  عبارة 
عرضتها  وهمي�ة 
ت  م�ا منظو
م  ا غ�ر و ر لهيد ا
توح�ي  لك�ي 
باصطدام  للن�اس 
الطائرات بالمبني, 

وقع  حي�ن  في 
لتفجي�ر  ا

لحقيق�ي  ا
م�ن داخ�ل المبنى, وهذا م�ا أثبتته 
التي نش�رتها  التحليلي�ة,  األف�ام 
االس�تقصائية  المؤسس�ات 

األمريكية, شاهدوا هذه األفام:
http://www.youtube.com/

watch?v=lo3wGanEjk0
http://www.youtube.com/

watch?v=HbScdSBUrBk
http://www.youtube.com/

watch?v=Sj3kjgaXX3Q
فاألش�عة الليزري�ة الزرق�اء هي 
المع�ول عليه�ا ف�ي ب�ث الرؤي�ة 

الخيالية المجسمة بأبعاد وأصوات 
وأشكال تذهل العقل البشري, وهي 
التي ستوظفها القوى الظامية في 
التاع�ب بعق�ول الناس, فتش�وش 
مفاهيمه�م الدينية, من خال تقديم 

الج�و  ع�روض فضائي�ة مرئي�ة ف�ي 
لشخص الًمخلِّص, وحسب اإليمان السائد 

ليخاطبه�م  المس�تهدفة,  المنطق�ة  ف�ي 
بص�وت مس�موع بلهجتهم, فل�كل عقيدة 
دينية, حتى ولو كانت وثنية, لديها اعتقاد 
وتصور خاص بها عن نهاية الكون وعودة 
الُمَخلِّص الموعود, عندئٍذ ستتوقف الحياة, 
ويغ�رق الن�اس في فوضى عارمة, يس�ود 

فيها الهرج والمرج, فالسماء هي الشاشة 
المتاح�ة لتطبيق تقني�ات الهولوغرافي أو 
األش�عة الزرق�اء, ونحن نقف الي�وم على 
مس�افة زمني�ة قصيرة جدا من مش�اهدة 
الع�روض الخداع�ة, الت�ي ستش�ترك فيها 
وكالة الفضاء )ناسا(, والوكاالت التخريبية 
الشيطانية, في التاعب بعواطف الشعوب 

الفقي�رة, الذين افنوا أعمارهم في انتظار 
عودة مخلصهم إل�ى األرض ليحقق 

لهم العدالة السماوية المرتقبة. 
 بات من المس�لم به إن 
الق�وى الظامي�ة تعد 
أخب�ث  لتنفي�ذ  الع�دة 

وأخطره�ا,  المؤام�رات 
من خ�ال القي�ام بحملة 

كونية للتآمر الشامل على 
كل المذاهب واألديان, ومن 

دون استثناء. 
h t t p : / / w w w .

y o u t u b e . c o m /

watch?v=0reHFcTAqFw
س�تتألف الع�روض الخبيثة من 
تولي�د موج�ات ليزري�ة لصور 
متعددة في كاف�ة أنحاء العالم, 
وستش�اهد كل منطق�ة صورة 
مجسمة عماقة للشخص الذي 
وس�يكون  مش�اهدته,  تتوق�ع 
اس�تعمال المؤث�رات الصوتي�ة لمش�روع 
الهاآرب من ضمن العرض المزيف إلضفاء 
المزي�د من الواقعية واإلقن�اع على الصور 
الكاذبة, فتتسلل إلى عقول الناس عبر هذه 
العروض الفضائية المدروسة, وذلك بهدف 
نس�ف األدي�ان والمعتق�دات, واس�تبدالها 
بدين مبتكر يدين ب�ه كهنة النظام العالمي 
الجدي�د, وتدي�ن ب�ه المحافل الماس�ونية, 

ومنظمات عبيد الشيطان. 
دي�ن يبتلع األديان كله�ا, ويهدف إلى إلغاء 
االنتم�اءات القومي�ة والوطنية للش�عوب 
واألم�م, وصهرها في قومي�ة واحدة تتبع 
تعالي�م األع�ور الدجال, وته�دف أيضا إلى 
زعزعة اس�تقرار العالم, وم�ن ثم توحيده 
تحت س�لطة النظام العالم�ي الجديد, فيما 
يس�مى بعص�ر )الدل�و(, ال�ذي أعلنت عنه 
هيئة األمم المتحدة بأنش�ودتها الغامضة, 
الت�ي ال نع�رف حت�ى اآلن من ه�و كاتبها, 

وتقول كلماتها: 
 When the moon is in the seventh

house
And Jupiter aligns with Mars

Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

 This is the dawning of the Age of

Aquarius
The Age of Aquarius

Aquarius
Aquarius

 Harmony and

understanding
Sympathy and trust abounding

No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions

Mystic crystal revelations
And the mind's true liberation

Aquarius
Aquarius

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=f0G8XJNz4bY

حين القمر ينزل في النزل السابع
يقترن المشتري بالمريخ

عندئذ سوف يقود السام الكواكب
ويقود الحب سفينة النجوم

هو ذا عصر انباج الدلو
الدلو الدلو

عصر التوافق والتفاهم
عصر التعاطف وسريان الثقة

ال زيف وال نفاق
لكنه عصر الرؤى الحية
وتجلي الروح الشفيفة

واإلنعتاق الصادق للعقل
عصر الدلو
الدلو الدلو

http://www.youtube.com/
watch?v=p_Wigtbu8kQ

موؤامرة ع�سر الدلو

فمؤامرة عصر الدلو, أو برج الدلو 
س�تأخذ أبع�اداً كارثي�ة ال تخطر 
على البال حتى في الخيال, لكنها 
أصبحت وش�يكة الوقوع بعد أن 
الظامي�ة  المنظم�ات  تس�لحت 
الهولوغراف�ي  بتقني�ات 
وأش�عتها الزرق�اء, التي 
ل�ن تت�رك لن�ا الخي�ار 
ف�ي التفري�ق بي�ن 
والوهم,  الحقيقة 
وتؤكد الدراسات 
ئية  س�تقصا ال ا
اقت�راب  عل�ى 
الع�د  موع�د 

الوق�ت  م�ن  التنازل�ي 
بتنفي�ذ  للب�دء  المق�رر 
المراحل األربع على وفق 
الخبيث�ة,  المخطط�ات 
س�لفا  ُصمم�ت  الت�ي 
الناس,  للتاعب بعق�ول 
وس�تبدأ المرحلة األولى 
الشيطاني  المخطط  من 
ع�ن  المزي�ف  باإلع�ان 
وذل�ك  الس�اعة(,  )قي�ام 
التدمي�ر  أس�لحة  بإط�اق 
الش�امل, وتفجيره�ا تح�ت 
قيعان البحار لتوليد موجات 
مدية هائلة تكتس�ح السواحل 
القريبة من المحيطات )األطلسي 
واالس�تعانة  واله�ادي(,  والهن�دي 
بتقني�ات الهاآرب لتوليد زالزل أرضية 
عبثي�ة تهتز له�ا أركان المدن الكبيرة 

والصغيرة. 
 

ث�م تأت�ي المرحل�ة الثانية الت�ي تعتمد 

كليا على أجهزة الهولوغرافي, وتتألف من 
خطوتين أثنتين, الخطوة األولى يسخرون 
فيها األقمار الصناعية والمحطات األرضية 
لبث مجس�مات فضائية متحركة 
المقدس�ة  للش�خصيات 
األدي�ان  جمي�ع  عن�د 
يمك�ن  والمذاه�ب, 
مشاهدتها على نطاق 
واس�ع ح�ول العالم, 
وس�يكون لكل شعب 
م�ن ش�عوب األرض 
عرض خاص ينسجم 
تماما مع معتقداتهم, 
بينم�ا تتكفل الخطوة 
المرحلة  م�ن  الثانية 
بإط�اق  األول�ى 
الصوتية  المؤثرات 
الج�و, وإطاق  من 
والعبارات  الكلمات 
بلغ�ة  التوجيهي�ة 
الت�ي  المنطق�ة, 
فيه�ا  ُعرض�ت 
المجسمات المرئية, 
دور  يأت�ي  ث�م 
الثالث�ة  المرحل�ة 
التي ُتس�تعمل فيه�ا ترددات 
الكهرومغناطيس�ية لمنظومات  الموجات 
اله�اآرب للتأثي�ر عل�ى الق�درات الذهني�ة 
لعقول البشر, وتفعيل ما يسمى بالتخاطر 

االلكتروني 
لب�ث بعض 
اإليحاءات, 
لخل�ق  أو 
م�ن  حال�ة 
س�ة  لهلو ا
ل  لخم�و ا و
 , هن�ي لذ ا
الن�وم  أو 
 , ق�ت لمؤ ا
ه�ا  بعد
دور  يأت�ي 
حل�ة  لمر ا
بع�ة  ا لر ا
ل�ف  تتأ و
ث�اث  م�ن 
 , ت ا خط�و

تتمث�ل الخطوة األول�ى بتوظي�ف األقمار 
الصناعية والمحطات األرضية واألساطيل 
الحربي�ة كله�ا للقيام بمس�رحية فضائية 
يش�اهدها الناس حيثما كانوا حول العالم, 
ُتستعرض فيها مايين المركبات الفضائية 

الوهمي�ة وه�ي تغ�زو 
بأش�كال  األرض 
وأص�وات تثي�ر الف�زع 
في قلوب الناس, فتعلن 
ع�ن  المتح�دة  األم�م 
حال�ة التأهب القصوى 
لص�د الهج�وم الكوني 
الناس  وتدعو  المسلح, 
كوك�ب  ع�ن  للدف�اع 
األرض, وتطل�ب منهم 
للتوجيهات  االستجابة 
المركزي�ة  العس�كرية 
لكوكب األرض, بمعنى 
أن جي�وش العالم كلها 
س�تعمل تحت س�يطرة 

القي�ادة الموحدة  للنظ�ام العالمي الجديد, 
ث�م يأتي دور الخطوة الثاني�ة من المرحلة 
الرابعة والتي يطلق عليها )النشوة(, وهي 
حال�ة من المش�اعر واألحاس�يس تولدها 
االلكترونية  الكيماوية والموجات  الغازات 

ذات التأثي�ر العال�ي عل�ى أدمغ�ة البش�ر, 
يك�ون فيه�ا الن�اس وكأنهم س�كارى, أو 
تحت تأثي�ر التنويم المغناطي�س, أو تحت 
تأثي�ر المخ�درات, بعده�ا تأت�ي الخط�وة 
الثالث�ة م�ن المرحل�ة الرابعة تع�ود فيها 
أجه�زة االتص�االت إل�ى العمل بع�د توقف 
فرضته المراحل الس�ابقة, فتنقل المحطة 
التلفزيوني�ة المركزي�ة أنب�اء االنتصارات 
غ�زت  الت�ي  الفضائي�ة  الكائن�ات  عل�ى 
األرض, ويتناق�ل الن�اس بع�ض الرس�ائل 
النصية واللقطات الصورية على هواتفهم 
المحمول�ة عن النصر الس�احق )الكاذب(, 
ال�ذي حققت�ه القي�ادة المركزي�ة لكوكب 
األرض عل�ى الغزاة )المزيفي�ن( القادمين 

من الكواكب األخرى.

م�سرحية عبثية للمنظمات الظالمية

مس�رحية عبثي�ة تخط�ط له�ا المنظمات 
الظامي�ة من�ذ س�نوات, وتعد له�ا العدة, 
بانتظار الموعد المقرر إلطاق مشروعها 
الهمج�ي المثي�ر للذع�ر, وال�ذي كان م�ن 
المقرر إطاق�ه ع�ام 1983, لكنهم غيروا 
موعده إلى أجل غير مس�مى, حتى تتكامل 
حلقات المؤامرة الكوني�ة المرعبة, والتي 
س�تعتمد على نش�ر أجه�زة المؤسس�ات 
الداعمة للمشروع, كقوات التحالف )جيش 
دول�ي واح�د(, واألنترب�ول )بوليس دولي 
واح�د(, وصن�دوق التس�ليف )بن�ك دولي 
واح�د(, وحكوم�ة عالمية 
ممثلة بهيئة األمم المتحدة, 
تفرض السيطرة على العالم 
من خال منظماتها الدولية 
بالصح�ة والثقافة  المعنية 
والتج�ارة والغ�ذاء والدواء 
والموارد المائية والبشرية, 
إلى طبقات  الناس  وتصنف 
التش�كيل  ضم�ن  وفئ�ات 
العالم�ي  للنظ�ام  الهرم�ي 
الموحد, تنصهر فيه األديان 
بدين واحد يمجد رأس الهرم 
الروحي في النظام الجديد, 

الذي يمثله األعور الدجال. 
h t t p : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
watch?v=QydLmxjkTcQ

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=rU4aVLH_XW4

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=rIPnDnPcDy4

لي�س هذا رجم�ا بالغيب, وال ه�و من باب 
ه�و  ب�ل  االفتراضي�ة,  التوقع�ات 
حقيق�ة تخط�ط له�ا, وتعمل من 
أجلها المنظمات الظامية في السر 
والعلن, ولي�س أدل على صحة هذا 
الكام من الس�جون الس�رية, التي 
أنش�أتها تلك المنظم�ات الحتجاز 
الرافضي�ن لفكرة النظ�ام العالمي 
الجدي�د, فأطلق�وا على س�جونهم 
وتعن�ي   Rainbow Classification
)تصني�ف ق�وس ق�زح(, ُيصن�ف 
فيه الس�جناء إلى فئ�ات ومجاميع 

مضطهدة. 
 

ختام�ا نق�ول: لم ول�ن يتغي�ر أي 
ش�يء, ول�م ولن يحدث أي ش�يء, 
إال م�ا ق�دره الل�ه الواح�د القهار, 

فالل�ه هو خي�ر الماكري�ن, وكي�ده متين, 
وسيس�تدرجهم من حي�ث ال يعلمون, فما 
ق�در الله س�يكون, وما لم يق�در لن يكون 

ولو أفنوا أعمارهم في التخطيط. 
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 األشعة الليزرية الزرقاء هي 
املعول عليها يف بث الرؤية 

اخليالية املجسمة بأبعاد وأصوات 
وأشكال تذهل العقل البرشي, 

وهي التي ستوظفها القوى 
الظالمية يف التالعب بعقول 

الناس.

عروض فضائية مدروسة 
هبدف نسف األديان 

واملعتقدات واستبداهلا 
بدين مبتكر يدين به كهنة 

النظام العاملي 
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خريي من�صور

بـريوستــرويكــا
 مــضـادة !!

الجريدة غير مسؤولة عما يكتب في هذه الصفحة�لر�أي 13
ألنها تمثل رأي الكتاب وليس بالضرورة رأي الجريدة

  ش�هدت أيام�اً م�ن تل�ك البيروس�تيرويكا الت�ي أراد غورباتش�وف م�ن 
خالله�ا إعادة بناء روس�يا، وكم كان مثيراً مش�هد الطابور من األوروبيين 
واألمريكيي�ن أمام المحال التي تبيع الكافيار والتحف الروس�ية. فكل كائن 
يبح�ث عم�ا ينقص�ه أو يظن بأنه مح�روم منه، وكما حدث ف�ي مصر أيام 
االنفت�اح الس�اداتي حدث في روس�يا حين س�ادت ثقاف�ة اليانصيب، التي 
تزدهر عندما يشتد الفقر، ويصبح كل فرد حالماً بأن يصبح مليونيراً خالل 

أسابيع.
ف�ي الحالتي�ن تفاق�م الفقر وتراجع�ت ثقاف�ة اليانصيب، وس�خر الروس 
من البيروس�ترويكا التي تعن�ي بلغتهم إعادة البناء وس�موها إعادة الهدم 
والتفكي�ك، وكان العرب في تلك األيام يحلمون ببيروس�ترويكا عربية على 
طريقتهم، لكنها تأخرت عن موعدها، فجاءتهم بيروسترويكا أخرى طورت 
وحدثت وضاعفت من معاهدة سايكس - بيكو، فالسودان اثنان وقد يصبح 
أربعة، وثمة تضاريس وخرائط سياس�ية وطائفية جدي�دة لعالمنا العربي 
ترس�م اآلن بالقلم الرصاص وغداً سوف ترسم بالفحم والدم، حيث ال ينفع 

الحداد وال يجدي الندم.
وهن�اك عمليات جراحية من نوع عجيب تجري لألف�راد والمجتمعات معاً، 
تل�ك هي التي يخرج الطبيب فيها م�ن غرفة العمليات ليهنئ الذين يترقبون 
بنجاح العملية، ثم يعزيهم بوفاة المريض. نعم هناك عمليات تنجح ويموت 
المرضى، ألن الخطأ لم يكن فقط بالتش�خيص بل بعدم اإلدراك بما يس�مى 
ح�االت الدمج الدماغ�ي أو االختالطات التي تعقب العملي�ة وأحياناً تحدث 

خاللها عندما يكون المريض مغيباً تحت جرعة عالية من البنج.
حل�م ال�روس ف�ي بواكي�ر البيروس�ترويكا بالجينز والس�فر والس�جائر 
األمريكي�ة، وبالورقة الخضراء المس�تطيلة الس�احرة، ثم ب�دأ تدفقهم إلى 
سائر القارات بدءاً من الرقيق األبيض حتى ألمانيا وها هي موسكو تحاول 
من�ذ دخل بوتين إلى الكرملين اس�تعادة المفقود من هيبته�ا الدولية ومن 

صورتها في الحرب الباردة.
أن الف�ارق بي�ن إعادة البناء وإع�ادة الهدم يضيع أحياناً عل�ى العين الكليلة 
أو الت�ي تعاني من القذى والصديد، رغ�م أن هذا الفارق ال يحتاج إلى زرقاء 
اليمامة للتأكد منه، فأس�هل ش�يء هو الهدم وأصعب شيء هو البناء سواء 

كان للبشر أم الحجر.
ونحن العرب ترجمنا »س�كرو درايفر« االنجليزية إل�ى »مفك« وكان مهنة 
ه�ذه األداة ه�ي التفكيك فق�ط وليس التركيب، ولم أس�مع أح�داً ذات يوم 
يسمي هذه األداة إال بالمفك، ألن من يستهلك وال ينتج ال عالقة له بالتركيب، 
وهك�ذا انقلبت اآلية, وأصبح المثل ال�ذي تعلمناه في طفولتنا وهو من جدَّ 

وجد )من هد وجد(!
م�ا يحدث اآلن عربياً هو المبارزة بالمع�اول للهدم، أما البناء فأمره بيد من 
يمل�ك االمتي�از وهو ليس من الحديد أو الس�منت بقدر ما هو اس�تراتيجية 
تأسست على مفهوم التفريق من أجل السيادة وانتهت إلى التفكيك من أجل 

المزيد منه وهو التذرر!
نحن جميعاً أو معظمنا على األقل حلمنا بالتغيير وأقّض مضاجعنا كابوس 
الطغيان واالحتكار السياس�ي، لك�ن كيف وبأية معجزة تح�ول الحلم مرة 

أخرى إلى كابوس فتلك واحدة من ألغاز بالدنا !!.
عن" �لد�صتور �لأردنية"

              جعفر �ملظفر 

هناك مشكلة كبيرة في كركوك.. نعم ال أحد 
ينكر ذلك, لكن حل هذه المش�كلة يش�ترط 
فيم�ن يتصدى له�ا أن تكون لديه س�وابق 
ف�ي حل المش�اكل ال س�وابق ف�ي خلقها, 
وأن تك�ون لدي�ه مفكات لحلحل�ة األزمات 
ال تركيبه�ا وش�دها, أي أن يكون جزءا من 

الحل وليس جزءا من المشكلة. 
ال أنك�ر أن الجان�ب الك�ردي يتطل�ع لض�م 
كركوك إل�ى فدرالية كردس�تان, وال أعتقد 
أن لدي الكثيرين على الجانب اآلخر مشكلة 
كبيرة في ذلك لو كان هناك اس�تقرار فعلي 
عل�ى مس�ألة الفدرالية ولي�س أكثر, ولكن 
حينم�ا يج�ري اعتب�ار كرك�وك ج�زءا من 
دول�ة كردية يج�ري العمل على تأسيس�ها 
ف�إن التفكير بكرك�وك يأخ�ذ اتجاها آخر. 
والخ�الف  والحق�وق,  الح�ق  يدخ�ل  هن�ا 
واالخت�الف, وتصي�ر كركوك مش�كلة بين 
دولتين تتصارع�ان على عائديتها وال تعود 

مشكلة في دولة.
المشكلة على مستواها الرئيس هي مشكلة 
نواي�ا. الخ�الف بي�ن كرب�الء واألنب�ار هو 
خ�الف على حدود محافظتين ضمن الدولة 
الواح�دة ولذلك هو غير قاب�ل ألن يتعقد إال 
إذا تعق�د الوضع العراقي برمته وصوال إلى 

حالة الفرقة.
كركوك فيها مشكلة, وهي مشكلة كبيرة.. 
ال ش�ك في ذل�ك, لكن ِكَبر مش�كلتها يكمن 
حقا ف�ي أن الذين يتصدون لحل المش�كلة 
يزيدونها ِكَبرا ألنهم يحاولون أن يس�قطوا 
عليها مشاكلهم البينية ويجعلوا من كركوك 
ميدانا لالقتتال على مش�اكلهم وليس على 

مشكلة كركوك ذاته.
هناك بضعة حلول أراها تس�تحق النقاش.. 
أم�ا أن الدس�تور ه�و أصل الفتن�ة وينبغي 
اس�تبداله بآخر جديد, بس�يط وغير معقد, 
وغير مثير للفتنة, أو استبدال الذين يسيئون 
فهمه من الطرفين وإعطائهم إجازة طويلة 

األمد.
إن دستورا مثيرا للقتال : بسبب سوء فهمه, 
يعني أن الدس�تور هو غير سليم من أصله, 
وإن عل�ى كتاب�ه األصليي�ن, كم�ا قلت, أن 

يتنحوا أو ُينحوا من أجل وضع دستور آخر 
تكتب�ه أياد نظيفة وقل�وب عراقية صافية. 
غير ذلك س�وف تك�ون هناك ح�رب, إن لم 

يكن بسبب الدستور فبسبب سوء فهمه.
إن المداخ�ل واالقتراب�ات الصحيح�ة م�ن 
المش�اكل الكبيرة هي التي تضمن س�المة 
الحل، ه�م يريدون أن ندوخ في التفاصيل.. 
ه�ذا يصي�ح أن�ا أكث�ر التزام�ا بالدس�تور 
والمقابل يصيح أنا األكثر التزاما, فإذا األمر 
ينتهي بنصب س�رادق الح�رب بين طرفين 
كالهما يؤمن بالدس�تور! لكنهما يتقاتالن 
على أس�اس من هو األفض�ل َفْهما له ومن 

هو األسوأ فهما !.
هما يتقاتالن تماما كعاش�قين سيئين على 
ام�رأة جميل�ة, كالهم�ا يدعي حبه�ا أكثر 
م�ن الثان�ي ويؤكد قدرت�ه على إس�عادها 
أكثر من الثاني, لكن كالهما على اس�تعداد 
لرشها بماء النار إن لم تختره.. وهنا بعض 

المشكلة حينما يجتمع العشق وماء النار.

أليس م�ن الحق لنا أن نتس�اءل بالتالي عن 
هذا الدس�تور المعق�د جدا ج�دا، والذي لم 
يس�تطع واضع�وه أنفس�هم أن يفهم�وه, 
وعادوا لالقتت�ال عليه, ليس لكونه س�يئا, 
وإنما بسبب سوء فهمه...العجيب أن غيرنا 
يضع الدس�اتير م�ن أجل حل مش�اكله أما 
هم فق�د وضعوا لنا دس�تورا مثي�را للفتن 

والمشاكل.
مش�كلة كركوك س�تكون أقل تعقيدا لو أن 
المشكلة األم, أي المشكلة العراقية وجدت 
طريقه�ا إل�ى الح�ل. لو إنن�ا اس�تطعنا أن 
نقترب من المش�كلة العراقية بشكل سليم 
لرأينا أن كثيرا من عقد المشكلة الكركوكية 
ستنفرج من تلقاء ذاتها, والباقي سوف لن 
يكون عصيا عل�ى الحل إذا وضعت القضية 

بأيدي عراقيين سليمي النيات.
ال أريد أن أبس�ط األمور بأكثر مما تتحمل, 
ألن التبس�يط ه�و كالتعقي�د, كالهما يزيد 
األمر س�وءا, لكني مع ذلك أؤم�ن أن كثيرا 

م�ن العق�د الكركوكي�ة ه�ي نات�ج للعق�د 
العراقية ذاتها, ومن هذه العقد ما هو قائم 
بين السياس�يين على الطرفين, والمطلوب 
هو اقتراب سليم من المشكلة لكي ال تكون 
كرك�وك ميدان�ا للتوظيف واالس�تخدامات 
السياس�ية الت�ي تزي�د األمور س�وءا, هذا 
إذا م�ا كان الهدف هو حل مش�كلة كركوك 

لذاتها أوال, ولذات العراق ثانيا.
وال أعتقد أن المشكلة هي فقط في الجانب 
ال�ذي يق�ف علي�ه المالك�ي, رغ�م أن لن�ا 
مالحظاتنا على نظامه السياس�ي وطريقة 
عمل�ه كمصنع لألزمات, لك�ن على الطرف 
اآلخ�ر هناك األح�زاب الكردية الت�ي عليها 
أيضا أن ال تزيد مشكلة الكركوكيين سوءا, 
والمطل�وب هنا من هذه األح�زاب أن تترك 
حكاية الدس�تور وم�ا يقول, فذل�ك أصبح 
أق�ل إقناعا, وأن تقدم عل�ى إعالن نوايا من 
عراقية كردس�تان أو من ال عراقيتها, فهنا 
بالضبط تكم�ن الكثير من أس�باب األزمة, 

فنحن نحتاج ف�ي كركوك إلى إحصاء نوايا 
قبل إحصاء النفوس.

قبل ذلك فإن هذه األحزاب تسهم من جانبها 
أيضا بعملي�ة خل�ط األوراق حينما تجعلنا 
نعتقد أن المش�كلة الكركوكية هي مشكلة 
دس�تورية ليس إال, فحينما يصل االختالف 
على الدس�تور إلى ح�دود االقتتال فال بد أن 
يكون الخطأ في البشر الذين كتبوا الدستور 
وفي نظامهم السياس�ي قب�ل أن يكون في 

الدستور نفسه.
أما المالكي فس�وف يكون له نصيبا وافرا 
ف�ي تعقي�د المش�كلة الكركوكي�ة حينما 
يجعلها ميدانا أساس�يا للص�راع الذاتي مع 
الخص�وم وصندوق�ا لكس�ب االنتخاب�ات 
المقبل�ة أو مم�را لتهريب أزمات�ه األخيرة 
الكبي�رة في بغ�داد, كما أن إنف�راده كقوة 
مقررة وحيدة قد يعطي�ه انتصارا تكتيكيا 
م�ن  ش�ك  أدن�ى  دون  س�يأكل  ش�خصيا 
العراقي�ة  للمش�كلة  اإلس�تراتيجي  الح�ل 
الكركوكي�ة. وفي النظام الديمقراطي فإن 
إش�راك المعارضين السياسيين في عملية 
اتخ�اذ القرارات الصعبة هو أحد الش�روط 
األساس�ية الت�ي تمتح�ن الديمقراطية من 
خالله�ا, فميادين وس�احات مث�ل كركوك 
يج�ب أن ال تك�ون مصنع�ا إلع�ادة إنت�اج 
"األبطال التاريخين", إذ أن هذا هو آخر ما 

نحتاجه اآلن.
مش�كلة كرك�وك ال يمكن أن يج�ري حلها 
ف�ي كرك�وك, ألنها ف�ي حقيقتها ليس�ت 
مش�كلة كركوك وإنما هي مش�كلة العراق 
في كركوك، ليست هناك مشكلة كركوكية 
ف�ي الع�راق وإنما هن�اك مش�كلة عراقية 
ف�ي كركوك، وم�ا لم يجري حل المش�كلة 
العراقية في البداية, على األقل بمستوياتها 
المبدئية, وطنيا وسياسيا, فسوف لن نصل 

إلى حل حقيقي.
ولذل�ك كنت ق�د اخترت لمقالتي الس�ابقة 
عنوان.. كركوك, وطن في مدينة وليس�ت 

مدينة في وطن.
ولهذا السبب اخترت لهذه المقالة عنوان.. 
كركوك الوطن والمدينة, فأعطيت الس�بق 
للوط�ن على المدينة, ليس من باب أفضلية 

الحب وإنما من باب أفضلية الحل. 

               �صهم �صائب 

الحدائق: ال تعني مكان تجمع االزهار واالطيار وال مكان 
الزروع والثمارولكنها تعني الغالبية العظمى من خريجي 
الجامع�ات العراقي�ة مم�ن ادمن�وا )احم.. اح�م.. اقصد 
تقبلوا( كونهم ال يعملون في اي وظيفة حكومية ولذلك 

فهم يشعرون بشعور.. "غريب"..  نحو الحكومة.
الس�يطرة: م�كان االنتظ�ار واالحتض�ار و"االحتصار" 
واالس�تمرار بالنظر من خالل الزجاج ال�ى ذوي الديباج 
وهم يخترقون الس�يطرات بكل وقار وثبات ويعيش�ون 

عيشة سعيدة ويخلفون بنين وبنات..!!!
الكهرب�اء: اللغز المحي�ر للعلماء والبس�طاء فال هي في 
الصي�ف موجودة وال هي في الش�تاء مع�دودة وقد بلغ 
من تسامح المواطن العراقي مع هذه الظاهرة المعقدة, 
ان�ه لم يعد يريده�ا ولكنه فقط.. فق�ط.. يريد ان يعرف 
من يتس�بب بانقطاعه�ا هل هي وزارة النف�ط ام وزارة 
الكهرب�اء؟ الحصة التموينية: مريض هزيل ال يس�تطيع 
ان "يكش" ذبابة وقد تذمرت الحكومة من هزاله فقررت 
ان تريحه من العناء ولكنها اكتش�فت ان لديه عش�يرة.. 

"تسد عين الشمس".. وال ترضى بالفصل..!!

االنتخابات: ان تختار سميناً اكوالً )او من سيصبح سميناً 
اكوالً( كي يدافع عنك في المحافل الحكومية واالقليمية 
والدولي�ة ولكي تتباهى به بين الش�عوب العتقادك بانه 
يش�به االي فون في حس�ن االداء والس�رعة في االنجاز 

فاذا بك تكتشف بعد انتخابه انه.. "طابوكة"
الفضائ�ي: ال يهبط علي�ك من المريخ وال يش�به البطيخ 
ب�ل هو العس�كري )او المدني( الذي يدفع جزءا بس�يطاً 
م�ن راتب�ه )مثال %75( ك�ي ال يداوم في الدائ�رة ولكنه 
يظهر فقط عند وجود لجنة تفتيش�ية )مفاجئة ولكنهم 
يعلم�ون الدائرة بوصوله�م قبل ثمان واربعين س�اعة( 

ويق�وم الفضائ�ي بخدمة الوطن من خالل "الس�ايبه".. 
الن االمور "س�ايبه"المعاملة: صاحبها مسكين يستحق 
الشفقة كونه يتعامل مع وحوش كاسرة وملوك اباطرة 
ال يتمكن�ون من الحديث م�ع "حضرة جنابه" اال من بعد 
العاش�رة والنصف صباحا, اي بعد انتهائهم من الفطور 
داخ�ل الدوائ�ر الحكومية, ومن خ�الل العمليات االدارية 
المتط�ورة والحديث�ة والتي تس�مى عندنا ف�ي العراق.. 
"كتابن�ا وكتابك�م"..  يتمك�ن ه�ؤالء م�ن امتص�اص 

المسكين.. "ابو المعاملة"
sahamsaeeb@gmail.com

            حكمت �حلاج 

تبعاً لما حدث من زلزال في عالمنا العربي 
منذ فجر الرابع عش�ر م�ن كانون الثاني 
ف�ي 2011 فإننا يج�ب أن نكون اآلن في 
الحقبة الديمقراطية بصيغتها األمريكية 
والتي ت�م تصديرها للمنطقة منذ احتالل 
2003 وه�ي م�ا تس�مى  الع�راق ع�ام 
بالديمقراطي�ة الليبرالية أو الديمقراطية 

التمثيلية في عنوانها الدقيق. 
هل نواب الش�عب هم حقاً ممثلوه ؟ هذا 
هو الس�ؤال ال�ذي يجب أن يط�رح حين 
 Re-Presentation التمثي�ل الحديث عن 
وأش�كاله وآليات�ه الت�ي تكتن�ف الفكرة 
األساس�ية للديمقراطية النيابية من مثل 
النظ�ام االنتخاب�ي وقواني�ن االنتخ�اب 
تمويله�ا  وكيفي�ة  األح�زاب  وتنظي�م 
ووس�ائل اإلع�الم وم�ا تق�وم ب�ه م�ن 
أدوار وكذلك مراكز صن�ع القرار المالية 

واأليديولوجية. 
نها  في محاضرة له ببيروت )ضمَّ
كتقدي�م لكتاب�ه المترجم ما بعد 
الحداثة ف�ي السياس�ة( يتناول 
الباحث د. حيدر حاج إسماعيل 
ه�ذه القضي�ة ولك�ن ليدفعنا 
إلى الش�ك ف�ورا بواقعية هذه 
الديمقراطي�ة قائ�ال، إن ه�ذا 
الش�ك يع�ززه الخب�راء ف�ي 
السياس�ي  االجتم�اع  عل�م 
الذين يقدمون ش�روحا عن 
حقيقة وج�ود أوليغاركية 
تحت مظه�ر الديمقراطية 
يقول�ون،  فه�م  الغربي�ة، 

حس�ب د. إس�ماعيل، إن األقلي�ات الت�ي 
تتحك�م بمقادي�ر كبي�رة من الرأس�مال 
تس�تغل  الت�ي  ه�ي  والثقاف�ي  الم�ادي 
لمصالحه�ا  السياس�ية  المؤسس�ات 

الفئوية. 
 )Leviathan وفي كتابه الشهير )اللوياثان
ينطل�ق المفك�ر والسياس�ي البريطاني 
توماس هوبز ف�ي تحليله لفكرة التمثيل 
أو التخوي�ل من مفهوم كلمة الش�خص 
Person حي�ث يق�ول إن األص�ل الالتيني 
للكلمة هو Persona وهذه الكلمة بدورها 
تعن�ي التنك�ر أي إخفاء الم�رء لمظهره 
الخارج�ي عل�ى المس�رح أو إخفاء جزء 
منه كالوجه مثال بقناع أو ما ش�ابه ذلك. 
وقد وردت فك�رة التمثيل عند هوبز على 

النح�و 
التال�ي: يقال 

أن دول�ًة ما تأسس�ت عندما يتفق 
األف�راد ويتعاق�دون، كل واح�د م�ع كل 
واحد، على أن يمنحوا ف�رداً واحداً منهم 
أو جماع�ًة، ح�قَّ تمثيله�م وتخويل ذلك 
الفرد أو تلك المجموع�ة بالقيام بأعمال 
وأح�كام كم�ا ل�و كان�ت ه�ي أعماله�م 

وأحكامهم. 
واض�ح أن التمثيل في النظ�رة الليبرالية 
هو تمثيل األف�راد ومصالح األفراد. غير 
أن بعض المفكرين على ما يذكر د. حيدر 
إس�ماعيل قد أبدوا تخوفه�م من الفئوية 
أو التحزبية في مس�ار العملي�ة النيابية. 
 Fraction ويج�ب هن�ا أن نع�رف الفئ�ة

بأنها عدد م�ن المواطنين 
توحدهم وتحركهم عاطفة 
عام�ة أو منفعة مش�تركة 
ضد حقوق مواطنين آخرين 
المصلحة  أو متعارضة م�ع 

الجمعية للمجتمع ككل. 
ب�ل يذه�ب أح�د الباحثين إلى 
الق�ول أن وظيف�ة الدولة هي 
مج�رد ترتي�ب الن�اس وإعادة 
تصنيفهم بحيث يتحقق االستقرار وسط 
أو  التش�ريعي  المجل�س  الش�عب وف�ي 
التأسيسي أو البرلمان الخ أي التوقف عن 
حركة التصادم والجنوح نحو االستقرار 

وليس تثقيف الشعب وتربيته. 
لقد ظهرت في مي�دان الجدل حول فكرة 
التمثيل النيابي وجهتا نظر متعارضتان. 
فواح�دة تق�ول أن تمثي�ل الش�عب يجب 
أن يق�ارب حد المطابقة ما بين الش�عب 
وممثلي�ه وهو أن يكون الش�عب ونوابه 
عل�ى هوي�ة واح�دة. وواحدة تق�ول إن 
غي�اب المطابق�ة بي�ن الممثلي�ن )بفتح 

الث�اء( والممثلين )بكس�ر الث�اء( أمر ال 
يمك�ن تجنبه ل�ذا فإن االخت�الف وليس 
التشابه بين الشعب ونوابه هو الحاصل. 
على أنه تجدر اإلش�ارة هن�ا إلى أن جان 
جاك روس�و في عقده االجتماعي رفض 
كل أنواع التمثيل، بل وأكد إن إرادة الشعب 
ال تس�مح بالتمثي�ل أو التخويل. إنها هي 
بذاتها وال يمكن أن تكون شيئا آخر. لذلك 
فإن ممثلي الش�عب ليس�وا وال يمكن أن 
يكونوا ممثليه. وحس�ب روس�و فنواب 
الش�عب ه�م وكالء للش�عب أو عمالء له 
لي�س إال، فال يقدرون على اتخاذ أي قرار 

خارج إرادة الشعب ذاته. 
الس�ؤال الجوه�ري اآلن، م�ا ه�و وضع 
التمثيل أو التخويل النيابي أو البرلماني أو 
المجالس�ي في عالمنا العربي وباألخص 
ف�ي دول ما ُس�مي بالربي�ع العربي؟ هل 
يمثل نواب الشعب المنتخبون ديمقراطياً 
فئاته�م الت�ي انتخبتهم تمثي�ال تطابقياً 
أم اختالفي�ًا ؟ وما معن�ى كال التمثيلين؟ 
وه�ل حق�اً يج�د المواطن نفس�ه ممثالً 

)بفتح الثاء( في المجلس التأسيس�ي أو 
في الجمعية التأسيس�ية عبر نائبه الذي 
اختاره بنفس�ه وعن طواعية، أم س�يجد 
الً به في ه�ذه المجالس التي  نفس�ه ُمَنكَّ
ل�م َتْرَق بع�ُد إلى صف�ة البرلمانات )بين 

ظفرين!(..؟
إن من المفروض بمكان أن يكون الصوت 
العام الذي يصدر عن ممثلي الشعب أكثر 
انس�جاماً م�ع الصالح الع�ام من صوت 
الش�عب ذاته وحالتئٍذ ستتكس�ر المنافع 
الفئوي�ة الضيق�ة وتت�وازن مصادماتها 
إلنت�اج حال�ة م�ن االس�تقرار. لكن من 
ناحية أخ�رى فقد يحصل العكس ويعمل 
ذوو النزع�ات الفئوية والميول التحزبية 
واأله�واء المحلي�ة والخط�ط الش�ريرة 
عن طري�ق المؤامرة والفس�اد والرش�ا 
أو بواس�طة أس�اليب أخ�رى، على الفوز 
في االنتخاب�ات الديمقراطية وثم خيانة 
مصال�ح الش�عب، ليجد المواطن نفس�ه 
في رحلة ع�ذاب جديدة م�ن التمثيل إلى 

التنكيل.

مواطنو الربيع العريب بني التنكيل والتمثيل

             عبد �لكاظم ح�صن �جلابري 

تتبارى الش�عوب والمجتمعات في االبداع لكي 
تتمي�ز بش�يء يجعلها تق�ف في مص�ف الدول 
األولى لتصنيف معين كان تش�تهر بمنتج معين 
او صناعة معينة او أجمل بلد أو أغنى بلد وهكذا 
م�ن التفضيالت , كذلك هن�اك نتاجات فردية أو 
مجتمعية تحظ�ى بالفرصة لتحصل على اس�م 
بين المس�ميات الداخلة في تصنيف موس�وعة 
)غيني�س( لألرقام القياس�ية هذه الموس�وعة 
التي وس�عت كل ش�يء في التمي�ز واألكثر في 
نطاق الفعل, هذه الموس�وعة التي كنا نأمل ان 
يحظ�ى الع�راق بجزء منه�ا أو اس�م والحقيقة 
أن ه�ذا األم�ر موج�ود ولك�ن يري�د م�ن يلفت 
نظ�ر القائمين عل�ى تصنيف "غيني�س" لجعل 
الع�راق ضمن هذه الموس�وعة كأكثر بلد يمتلك 
من الش�خصيات التي يمكن أن نس�ميهم صّناع 

األزمات.
نحن بحق ش�عب لم نخرج م�ن أزمة إال ودخلنا 
في أزمة أخرى ولكل م�ن هذه األزمات أبطالها 
وش�خوصها ولك�ن تتقل�ب أدواره�م , فمن�ذ 
التغي�ر بعد عام 2003  لم ي�ر العراق أية مرحلة 
لالس�تقرار على جمي�ع الصعد، فانهي�ار امني 
كبير وسياسة اقتصادية عقيمة وفشل سياسي 
ذري�ع وانهيار تعليمي وترب�وي و..و..و الكثير 

من المشاكل التي ال حصر لها.
وخ�الل هذه األزمات نج�د ان اغلبها هي أزمات 
مفتعل�ة لمصلح�ة ح�زب وتي�ار معي�ن داخليا 
أو لمصلح�ة نظ�ام معي�ن م�ن خلف الح�دود , 
أبط�ال ه�ذه األزمات أش�خاص دخل�وا العملية 
السياس�ية تحت مس�ميات وأه�داف براقة كان 
طابعها النهوض بالبل�د وخدمة المجتمع، لكن 
ل�م نر له�ذه األهداف من تطبيق ب�ل ان مصلحة 
الوطن والمواطن تكون في عرض الجدار إذا ما 
تعارضت مع المصلحة الشخصية أو الفئوية أو 

القومية.
لم نر يوما خالل ما بعد التغيير من أزمة وخالف 
بي�ن الكت�ل السياس�ية هدفها مصلح�ة الوطن 
والمواط�ن تختل�ق األزمة وتفع�ل وتوضع لها 
األبواق اإلعالمية واألق�الم الرخيصة والضمير 
الميت ليغذوا نار األزمة بحطب المراهنات على 
دمار الع�راق وإنهاء الوجود االعتباري لش�عبه 
الكري�م. أحيانا كثي�رة تأتي األزم�ة أما بأجندة 
خارجي�ة أو ألجل تغطي�ة فضيحة معينة وهذه 
هي الطامة الكب�رى وان ما نراه اليوم من أزمة 
بغداد وأربيل لهو احد المصادق لهذا الموضوع، 
وأحيانا تأتي األزمة ألجل مكاسب انتخابية كما 
حدث ف�ي التصعي�د األخير في قضي�ة تصريح 
رئي�س الحكومة ضد زعيم التي�ار الصدري وما 

رافقه من تظاهرات في بعض المدن العراقية.
المصيبة الكبرى أن صناعة األزمة أصبحت ثقافة 
وبدأت تدب في الوس�ط االجتماعي والوظيفي 
إذ أن األزم�ة أصبح�ت في كل م�كان حتى على 
مستوى ابسط الدوائر الحكومية، ولدينا الكثير 
من األمثلة لذلك، فمثال لو اريد تغيير مدير معين 
ف�ي دائرة م�ا نج�د أن الوثائق تتص�در الحديث 
و)اللزمات( تخ�ذ طريقها بالتلويح لهذا الطرف 
أو ذاك  وكل ه�ذا على حس�اب الناس البس�طاء 
وعلى حساب التطور الالزم لبناء بلدنا الحبيب. 

كــركـوك.. الـوطــن واملــدينــةصّناع األزمات

تعــاريف عــراقيـــة جــــدا..!!
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د. بشير ناظر الجحيشي

إن وج�ود الثقاف�ة الرياضية يف املجتمع هي م�ن تجعل أفراد 
املجتمع أكثر إقباالً عىل ممارسة الرياضة، وهي من تستطيع أن 
تنقي الرياضة من بعض الشوائب التي علقت بها، مثل املنشطات 
والتعص�ب الجماهريي، وأن الثقافة الرياضية هي من توضح لنا 
بأن األمراض التي نعاني منها كالسمنة والسكري وغريها يمكن 
الوقاية منها بممارسة الرياضة، كما أن ضعف الثقافة الرياضية 
بي الالعبي هي من تؤدي إىل الخسارة يف أحيان كثرية كما بينّ ذلك 
أحد قادة الرياضة العراقية مؤخراً. ويف بعض دول الخليج ومنها 
الكوي�ت فقد أضافت وزارة الرتبية مادة الرياضة البدنية كإحدى 
املواد النظرية فضالً عن كونها نشاطاً ممارساً بي الطالب يؤدي 
به إىل النجاح أو الرسوب، كما أنها تقىض عىل التفكري السائد بي 
اإلباء واألمهات بأن ممارس�ة الرياضة مضيعة للوقت، وال بد من 
اإلشارة إىل أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم بي أفراد املجتمع 
هي من تؤخر ظهور أعراض الش�يخوخة. والواقع أن كل العلوم 
اإلنس�انية تهتم بدراس�ة الظاهرة االجتماعية التي تعني دراسة 
الترصفات اإلنسانية التي توجد عىل درجة معينة من االنتشار يف 
مجتمع معي ويف وقت معي، والرياضة يحدث فيها كل محاسن 
املجتمع، وبعض املساوئ أحياناً، فهي صورة مصغرة للمجتمع، 
والف�رد عندما ين�زل إىل امللعب يحم�ل معه تراث أمت�ه وعاداتها 
وتقاليده�ا. والرياضة يف علم االجتماع هي احدى الوس�ائل التي 
يمك�ن من خاللها تحقيق املكان�ة االجتماعية، وهي بذلك واحدة 
من وس�ائط الحراك االجتماعي الرأيس ألنه�ا تقدم فرصة هائلة 
لتحس�ي الوض�ع االقتص�ادي واالجتماعي للف�رد بجانب درجه 
عالي�ة م�ن الش�هرة. والي�وم تع�د الرياض�ة رضورة حضاري�ة 
وصحي�ة، ال يمكن االس�تغناء عنها إذا أردنا االرتق�اء باملجتمع، 
فه�ي تع�د تربية رياضي�ة خ�الل مراح�ل الدراس�ة، وترويحية 
تنافس�ية للمش�اهد، وكذل�ك يف أوق�ات األزمات واالنقس�امات 
االجتماعية فهي تعد وس�يلة مهمة للتماسك االجتماعي وإعادة 
التالح�م الوطني ب�ي أبناء املجتم�ع. وهنا اس�تذكر ما حدث يف 
املجتم�ع العراق�ي من وحدة وتماس�ك بي أبن�اء املجتمع عندما 
فاز املنتخب الوطني العراقي لكرة القدم يف بطولة أمم أس�يا عام 
2007، وما تحقق من وحدة وتالحم بي أبناء املجتمع العراقي يف 
ظل ظروف االنقس�ام الطائفي واالختالف السيايس، فقد حققت 
الرياضة ما لم يستطع تحقيقه أكرب السياسيي حنكة يف عراق ما 
بعد 2003، وش�اء القدر ألكن موجوداً يف مرص العروبة، وأحرض 
فرحه الش�عب املرصي عندم�ا فاز املنتخب امل�رصي لكرة القدم 
ببطولة أم�م إفريقيا عام 2008، واالحتف�االت لم تكن مقترصة 
عىل املس�لمي م�ن املجتمع املرصي، بل ش�ارك جمي�ع مكونات 
املجتم�ع فيها، عندها أدركت أهمي�ة الرياضة ودورها يف تحقيق 
الوحدة الوطنية بي أفراد املجتمع، حتى ولو بش�كل مؤقت. فقد 
تناىس الجميع انتماءهم الفرعي أو الثانوي وهتف ورصخ باسم 
الوطن، وهو مظهر قلما نراه يف املجتمعات العربية، وعجزت عن 

تحقيقه كل نظم وانساق املجتمع األخرى.

الثقافة الرياضية

اول الكالم

 العدد )406( االربعاء  19 كانون االول 2012

أعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد الكرة عن 
مباري�ات ال�دور التاس�ع م�ن املرحل�ة األوىل 
ل�دوري النخبة الكروي التي س�تنطلق بعد غد 
الجمع�ة بإقامة ث�الث مواجهات.وقال عضو 
لجنة املس�ابقات ش�هاب احمد أن، منافسات 
الجولة التاس�عة ستنطلق يوم الجمعة املوافق 
21 من الش�هر الجاري بإج�راء ثالث مباريات 
تق�ام األوىل ب�ي فريقي ال�زوراء والنجف عىل 
ملع�ب نادي الرشط�ة، ويضي�ف ملعب زاخو 
مباراة فريقه زاخو وفريق نادي بغداد وتجري 
املباراة الثالثة عىل ملعب فرانس�و حريري بي 
أصح�اب األرض اربيل وضيف�ه نفط الجنوب.

وأضاف احمد أن، ث�الث مواجهات تجري يوم 
السبت املقبل ضمن املنافسات ذاتها يواجه يف 
األوىل السليمانية ضيفه الرشطة بملعب األول، 
وتضيف البرصة مباراة امليناء وضيفه النفط، 
بينما تجري عىل ملعب النفط مباراة الكهرباء 
وضيفه كربالء، وتقام يف بغداد مباراة الصناعة 
والطلبة متذيل ترتيب فرق النخبة.وتشهد يوم 
األحد املقبل املوافق 23 من الشهر الجاري آخر 
مبارات�ي ضمن الدور التاس�ع يلتقي يف األوىل 
فريق�ا القوة الجوية وضيفه دهوك عىل ملعب 
األول، ويضي�ف ملع�ب املصايف مب�اراة فريقه 
املصايف أمام  كركوك.وهنا قراءة ملا دار يف ابرز 

مواجهات الدور التاسع:

الشرطة يفقد نقطتنين
بعد ان س�جل املحرتف الكامريوني نلند هدف 
تف�وق الرشط�ة ع�ىل النف�ط يف املب�اراة التي 
جرت عىل ملعب الش�عب افس�د محمد س�عد 
بتس�جيله ه�دف  القيث�ارة  فرح�ة جمه�ور 
التعادل والتقدم للنفط لكن حسي عبد الواحد 
اح�رز ه�دف التع�ادل يف الدقائ�ق االخرية من 
عم�ر املباراة ليعيد البس�مة عىل وج�وه ابناء 
الراي�ة الخرضاء الذين ل�م يكملوا القبض عىل 
أبناء املدرب ش�اكر محمود الذي تس�لم مهمة  

التدريب خلفا للمدرب املقال ناظم شاكر .

الصقور تواصل التحليق 
منذ ثالث مواس�م لم يس�تطع الق�وة الجوية 
هزيم�ة أبناء مدينة الذهب األس�ود كركوك يف 
ملعب نفط الش�مال لكن يف هذا املوسم تمكن 
الصقور م�ن الف�وز بثالثية نظيف�ة ليواصل 
التحليق ويتسلق س�لم الرتتيب ويصل للمركز 

الثامن طامحاً باإلقرتاب من املربع الذهبي.

اربيل بانتظار البديل 
وافقت الهيئة االدارية لنادي اربيل عىل استقالة 
الكابتن نزار محروس إلسباب صحية وهو الذي 
قاد اربي�ل اىل خطف درع الدوري واحراز املركز 
الثان�ي يف بطول�ة كاس االتحاد االس�يوي فتم 
تسمية املدرب الكرواتي ) داران ( وهم بانتظار 

وصول الكرواتي لالرشاف عىل التدريب .  

النوارس تتلقى الخسارة 
براسية فارس حس�ن تلقت النوارس الخسارة 
األوىل عىل ي�د تالمذة قحطان جث�ري الذي حمل 
نفس�ه مس�ؤولية النتائ�ج الس�يئة ل�ه ليحتل 
املركز الس�ادس عرش هاربا من املركز األخري يف 

الجدول الذي تركه للطالب .

اوراق الطالب مبعثرة 
تلقى الطالب الخس�ارة السادسة لهم من أصل 
ثم�ان مباريات فه�م االن يف موقع ال يرس وهل 
م�ن معالج لجراحات الطالب الذي اس�تقروا يف 
املرك�ز االخري لجدول ترتي�ب دوري النخبة ولم 
تنفع وعود رئيس�ه الكابتن ع�الء كاظم بمنح 
مكاف�أة نصف مليون دينار ل�كل العب يف حال 

الف�وز يف اي مب�اراة فخس�ارتهم األخرية امام 
الس�ليمانية املتحف�ز قصم�ت ظه�ر الط�الب 
وبعثرت اوراقهم وتمزقت شباكهم وقادم االيام 
قد يحمل الكث�ري من القرارات داخل النادي من 

اجل تصحيح وضع الفريق.

بغداد والنجف يقتنعان بالتعادل السلبي 
أوقف غ�زالن البادية طموح�ات أبناء الكتيبة 
البغدادي�ة بع�د التعادل الس�لبي ال�ذي طغى 
ع�ىل إح�داث املب�اراة.. رغم البداي�ة للضيوف 
لك�ن ترسع م�روان عب�اس ومصطفى احمد 
وعارض�ة النج�ف وقفت حائ�اًل أم�ام بغداد 
لتحقي�ق ف�وزه الثالث ع�ىل الت�وايل وخاصة 
حالة الط�رد التي تعرض لها س�امح س�عيد 
العب بغ�داد جعلت الغ�زالن يتحركون للفوز 
يف الدقائ�ق الع�رش األخرية  من املب�اراة ولكن 
لم يس�تطع العب�و الفريقان من هز الش�باك 

لتنتهي بالتعادل السلبي.
وهنا جدول ترتي�ب دوري النخبة لغاية الدور 

الثامن :

وج�ه املدرب الربازييل زيكو رس�الة إىل الجماهري العراقي�ة والالعبي ينهي 
فيها مش�واره من تدريب منتخب الع�راق دون رجعة.وقال مدرب منتخب 
الع�راق الس�ابق يف ترصيح ل�"مع�رض الك�رة العراقية املص�ور" وصلت 
ع�رب أيميل املوقع، بأنني اعتذر من االس�تمرار م�ع منتخب العراق ألنني ال 
اس�تطيع أن اعمل أي يشء جي�د يف ظل وجود االتحاد العراقي لكرة 
القدم الحايل.وأكد زيكو يف رسالته، بأنه يحب الجماهري العراقية 
ويح�ب الالعبي العراقيي ولكن من الصعب االس�تمرار مع 
منتخب العراق، وإنني تحدثت مع االتحاد الدويل لكرة القدم 
حول مش�كلتي. زيكو بينّ يف رس�الته بأن االتحاد العراقي 
لك�رة الق�دم كان دائم�اً يضع العص�ا يف اس�تمراري مع 
منتخب العراق، فهو يخلق املشاكل دائما بالرغم من انه ال 
يسدد مس�تحقاتي ومستحقات أخي ايدو ومدرب اللياقة 
س�انتانا. وأنهى زيكو رس�الته مؤكدا، بأن�ه لن يعود من 

جديد لتدريب منتخب العراق وهو 
ما أكده منذ رحيله مغلقا هذا 

امللف تماما، ومؤكدا بأن أي 
مدرب يس�تطيع أن يؤدي 
املهم�ة ب�كل نج�اح ألنه 
يمل�ك العبي يس�تطيع 
أن يك�ون معه�م ع�ىل 
التتوي�ج،  منص�ات 
متمنيا التوفيق للمدرب 

الجدي�د وللفري�ق ولكل 
عش�اق منتخب العراق يف 

الفرتة املقبلة.

ل�ع، أن إدارة نادي اربي�ل أوكلت مهم�ة تدريب فريقها  ق�ال مصدر مطنّ
الك�روي للمدرب الكروات�ي رادان خلفا للمدرب الس�وري نزار محروس 
الذي استقال نتيجة ظروف صحية ويساعده بذلك املدرب العراقي مهدي 
عب�د الصاحب .وأك�د املصدر ل�"املس�تقبل العراق�ي" أن )رادان( وصل 
مس�اء األثني ملدينة اريبل برفق�ة مدرب للياقة البدني�ة لغرض التعاقد 
م�ع نادي اربي�ل لقيادة فريقه الكروي هذا املوس�م، وقد تم االتفاق عىل 
أن يكون املحارض يف االتحاد الس�ويدي الدويل مهدي عبد الصاحب مدربا 
مس�اعداً له والكابت�ن جليل زي�دان لتدريب حراس املرمى مع مس�اعد 
كرواتي آخ�ر للياق�ة البدنية.أكد الالعب الدويل الس�ابق وامل�درب الحايل 
مهدي عبد الصاحب "أن رئيس االتحاد العراقي الس�ابق الس�يد حس�ي 
سعيد املوجود حالياً يف اربيل اتصل بي وابلغني برغبة نادي اريبل للتعاقد 
معي كمدرب مس�اعد للكرواتي )رادان( يف قيادة فريق النادي الكروي".

وأض�اف املحارض الدويل يف االتحاد الس�ويدي لكرة القدم يف اتصال خص 
به )س�بورت تيم( "أن الكابتن حسي سعيد واألستاذ مؤيد البدري هما 
من رشحاني للمالك التدريبي لفريق أربيل ملعرفتهما بقدراتي التدريبية 
والفني�ة يف ه�ذا املجال". وخت�م عبد الصاح�ب حديثه بأن "الس�اعات 
القليلة املقبلة ستشهد تفاصيل العقد والفرتة التي سأكون فيها حارضاً 
يف اربيل مع رادان".يذكر أن املدرب الكرواتي رادان سبق له تدريب أندية 
الكويت والقادس�ية يف الكوي�ت ونادي االتحاد اإلمارات�ي ونادي النرص 

السعودي، فضال عن تدريب منتخب الكويت األول .

ق�ال ن�ادي برش�لونة متص�در دوري 
الدرجة األوىل االس�باني لك�رة القدم 
التفاق�ات  توص�ل  ان�ه  الثالث�اء، 
ليوني�ل  العبي�ه  عق�ود  لتمدي�د 
مييس وتشابي وكارليس بويول. 
وأض�اف برش�لونة يف بي�ان ع�رب 
االنرتن�ت  ع�ىل  الرس�مي  موقع�ه 
أن عق�د مي�يس م�دد لعام�ي إضافيي 
ليستمر االرتباط معه حتى 30 حزيران 
2018 يف حي واف�ق القائد بويول عىل 
تمدي�د عقده لث�الث س�نوات حتى 
30 حزي�ران 2016. ويمت�د عق�د 
تش�ابي الح�ايل إىل حزيران 2016 
اعتم�ادا ع�ىل ع�دد املباري�ات 
التي يشارك فيه، إال أن العقد 
الجدي�د لالع�ب سيس�تمر 
حت�ى 2016 بغض النظر 
عن ع�دد املباري�ات التي 
سيش�ارك فيها. وأضاف 
"سيوقع  برشلونة  بيان 
كارليس بويول وتشابي 
هرناندي�ز ولي�و مي�يس 
ع�ىل عقودهم بش�كل 
منفرد خالل األسابيع 

املقبلة."

يودع فيها الجميع.. زيكو يوجه 
رسالة إلى الالعبين والجماهير

عبد الصاحب: سعيد رشحني 
للعمل مع الكرواتي رادان !

الجمعة..ثالث مواجهات في انطالق الدور التاسع لدوري النخبة الكروي
تقرأ مباريات الجولة الثامنة

حجز منتخبنا الوطني بكرة القدم احد مقعدي نهائي بطولة غرب آس�يا 
الس�ابعة والجارية حالي�اً يف الكويت بعد ما اس�تطاع الفوز عىل نظريه 
املنتخ�ب العماني بهدفي مقابل ال يشء يف اللقاء الذي اقيم مس�اء اليوم 
الثالثاء عىل ملعب النرص.وس�يطر منتخبن�ا الوطني عىل مجريات اللقاء 
تماماً امجد رايض وضع منتخبنا يف املقدمة يف الدقيقة 7 بعدما اس�تثمر 
ك�رة داخ�ل منطقة الج�زاء وضعه�ا يف الش�باك الُعمانية ليع�ود زميله 

احمد ياس�ي ويعزز النتيجة بهدف ثاٍن يف الدقيقة 39 لينتهي الش�وط 
بتقدم منتخبنا بهدفي نظيفي. ش�وط اللقاء الثان�ي لم يختلف كثرياً 
عن س�ابقه س�يطرة عراقية عىل ارض امللعب وتراجع ُعماني من اجل 
الخروج بأقل الخس�ائر وبالرغم من س�يطرة العبينا عىل املباراة إال أن 

العبون�ا لم يع�ززوا النتيجة لتبق�ى كما انتهى عليه�ا نصفها األول 
ليك�ون منتخبنا ع�ىل موعد مع املب�اراة النهائية بعد غد 

الخمي�س م�ع الفائ�ز م�ن مب�اراة البحرين 
وسوريا التي ستقام مساء هذا اليوم.

يف الوق�ت ال�ذي عومل في�ه بجحود 
وعدم اع�رتاف بالجمي�ل يف انجلرتا، 
نج�د امل�درب اإليط�ايل روبريتو دي 
وإج�الل  باح�رتام  يعام�ل  ماتي�و 
كبريين بع�د أن منح جائ�زة مدرب 
الس�نة يف مس�قط رأس�ه سويرسا 
حي�ث قال�ت صحيفة "ل�و ماتان" 

الس�ويرسية أن خ�رباء الرياض�ة يف 
س�ويرسا وقف�وا بإج�الل واحرتام 
كبريين لدي ماتيو ومنحوه الجائزة 
الس�ويرسية للرياض�ات فق�ط بعد 
ش�هر من إقالته من مهامه كمدرب 
لتشليس دون احتس�اب لقبي كأس 
االتح�اد اإلنجلي�زي ودوري أبط�ال 

أوروبا املوس�م املايض. من جهة 
أخرى يقف اإلس�باني رافائيل 

بينيت�ز عىل املح�ك حيث عمق 
خ�روج البل�وز م�ن موندي�ال 
األندية جراح الفريق باإلضافة 

إىل إخفاقاته السابقة.

أك�د االتحاد العراقي لك�رة اليد أن منافس�ات الجولة 
الثامنة من املرحلة األوىل لدوري اليد املمتاز تنطلق 

اليوم األربعاء، بإقامة ثالثة مواجهات يف كربالء 
والديواني�ة والكوف�ة. وق�ال أم�ي رس اتحاد 

اللعبة محمد االعرج�ي: أن "ثالث مباريات 
تج�ري ضمن منافس�ات الجول�ة الثامنة 

الي�د املمت�از يس�تهلها فريق�ا  ل�دوري 
الجيش ونفط الوس�ط يف قاعة الكوفة، 
يف ح�ي تضيف الديوانية مباراة فريقي 
دي�اىل والش�امية، أم�ا اللق�اء األخ�ري 
فيجم�ع فريقي نفط الجنوب وكربالء 
يف قاعة كربالء"، مبينا، أن "املباريات 
الثالث تجري يف تمام الس�اعة الثانية 
من بعد الظهر اليوم األربعاء".وتابع 
االعرج�ي، أن "ث�الث مباريات أخرى 
تقام غدا الخميس ضمن املنافس�ات 
نفس�ها يف تمام الس�اعة الثانية من 
بع�د الظه�ر"، مش�ريا إىل أن "املباراة 
الكوف�ة  فريق�ي  ب�ي  تج�ري  األوىل 
والس�لمان يف قاعة الكوفة وتحتضن 
قاعة الكرخ املباراة الثانية بي فريقي 
الفتوة والك�رخ، أما اللقاء األخري الذي 
سيجري يف قاعة نادي العدل بالعاصمة 
بغداد فيجم�ع الرشطة والنجف".يذكر 

أن فريق نفط الجنوب بكرة اليد يتصدر 
ترتيب ف�رق الدوري املمت�از برصيد 14 

نقط�ة بعد فوزه يف جميع املباريات التي 
خاضه�ا وكان آخره�ا فوزه ع�ىل فريق 

الكرخ بنتيجة  24 – 22 هدفا.

منتخبنا الوطني يتأهل لنهائي غرب آسيا

جدد اإليطايل كالوديو رانيريي مدرب فريق موناكو الفرنيس اهتمامه بالعبه الس�ابق فرانك 
المبارد الذي يستعد إىل حزم حقائبه والرحيل عن تشليس يف نهاية املوسم الحايل.

وكانت صحيفة "ميل أو الين" الربيطانية قد كش�فت أن رانيريي أبدى رغبة يف الشهر املايض يف 
التعاقد مع المبارد واالستفادة من خدماته يف الفريق الفرنيس . وعىل الرغم من مرور سنوات عدة عن 

رحيله من تش�ليس 2004 إال أن المبارد ال يزال يحتفظ بعالقة مميزة مع مدربه الس�ابق، لكن راتبه 
األس�بوعي املرتفع الذي يتقاضاه مع تش�ليس 130 ألف جنيه اسرتليني قد يقف حجرة عثرة أمام 

مساعي املدرب اإليطايل.

كشف رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة 
عن بن�اء قرية رياضية مصغ�رة يف نادي 

الرشطة مطلع السنة الجديدة.
وقال إياد بنيان: "إن إدارة نادي الرشطة 
أكملت جميع اإلجراءات لتنفيذ املرشوع 
الري�ايض الكب�ري يف النادي بقي�ام قرية 
رياضي�ة مصغرة تضم ملع�ب كرة قدم 
وملعبا للتدريب وقاعات مغلقة متعددة 

األغراض ومس�بحا ومركزا طبي�ا وإعالميا حيث 
سيش�هد نادي الرشط�ة انتقالة كب�رية ونهضة 

كبرية يف حركته العمرانية".
وأض�اف "هناك ع�دة رشكات مطروح�ة لنا ومن 
ضمنه�ا اح�دى ال�رشكات األوروبية التي س�يتم 
التعاق�د معه�ا مطلع الس�نة الجديدة وس�تبارش 
بعده�ا العمل، وس�يكون نادي الرشط�ة متكامال 

م�ن جميع الجوانب ويكون ارشاقة جديدة للرياضة 
العراقية يف السنة املقبلة".

موناكو يجدد اهتمامه بـ "المبارد"

بنيان: شركة أوروبية تنفذ مدينة 
الشرطة الرياضية

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /خاص

المستقبل العراقي /وكاالت

السويد/ احسان ديبسالمستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /حاتم العيساوي

ن+6علختفمالفريقت

176718�853دهوك1

125315�743الشرطة2

8431310415كربالء3

84513�734الميناء4

733149412نفط الجنوب5

825128111الزوراء6

734287111المصافي7

631298110الجوية8

824298110بغداد9
9�82339101النفط10

8�822451611كركوك11

27�7142121زاخو12

7�82156137الكهرباء13

7�82157158السليمانية14

15416�32اربيل15
6�3�813471الصناعة16
6�81346115النجف17
4�4 811648الطلبة18

برشلونة يكافئ ميسي 
وتشافي وبويول 

بعقود جديدة

اليوم..انطالق مباريات 
دوري اليد

سويسرا ترّد اعتبار دي ماتيو بجائزة األفضل !
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1930 - ب�دء الث�ورة يف فيتنام 
ض�د االس�تعمار الفرن�ي بزعامة 

هو تيش منه.
1935 � املل�ك ف�ؤاد األول مل�ك 
م�ر يص�در أم�را ملكي�ا بإلغاء 
العمل بدستور 1930 وإعادة العمل 

بدستور 1923.
1941 - أدول�ف هتل�ر ينص�ب 
نفس�ه قائ�دا أع�ى ع�ى الجيوش 

األملانية ويلقب نفسه بالفوهرر.
1944 � ص�دور أول ع�دد م�ن 

صحيفة لوموند الفرنسية.
الح�رب  ان�دالع   �  1946

الهندوصينية األوىل.
س�وريا  يف  انق�اب   -  1949
بقيادة أديب الشيشكيل ضد سامي 
الحناوي الذي حاول توحيد سوريا 

مع العراق.
1963 - زنجب�ار تس�تقل ع�ن 

التاج الربيطاني.
1965 - إع�ادة انتخاب ش�ارل 

ديغول رئيسا لفرنسا.
رئي�س  اس�تقالة   -  1971
باكس�تان محمد أيوب خ�ان وذلك 

بعد هزيمة باده أمام الهند.

1984 - اململكة املتحدة توقع 
اتفاق�ا رس�ميا تنتق�ل بمقتض�اه 
هونغ كون�غ إىل الس�يادة الصينية 

عام 1997.
1989 - أملاني�ا الرشقية وأملانيا 

الغربية يعقدان اتفاقية تعاون.
الحرائ�ق  إطف�اء   -  2001
واألدخن�ة بش�كل تام م�ن أنقاض 
برج�ي مرك�ز التج�ارة العاملي بعد 

ثاثة أشهر من هجمات سبتمرب.
2003 - ليبيا تعلن إنها ستقوم 
بتدمري ترسانتها من أسلحة الدمار 
الشام�ل، كم�ا أعلنت ع�ن موافقة 
الزعي�م الليب�ي معمر الق�ذايف عى 
ع�ى  األس�لحة  ملفت�يش  الس�ماح 
مراقبة التخلص من هذه األسلحة 

بدون قيد أو رشط.
2009 - رئيس الوزراء اللبناني 
س�عد الدين الحري�ري يقوم بزيارة 
رس�مية إىل س�وريا ه�ي األوىل ل�ه 
من�ذ اغتي�ال والده رئي�س الوزراء 
الس�ابق رفيق الحري�ري وما تاها 
من اتهامات وجهت إىل سوريا حول 
وج�ود صله له�ا بح�ادث االغتيال 
ويج�ري محادث�ات م�ع الرئي�س 

السوري بشار األسد.

سائقو املركبات وإسعاف 
احليوانات

بريطانيا األكثر استخدامًا 
لإلنرتنت عرب اهلواتف

العثور عىل سن
يف أذن طفل !

حظك اليوم

يف مثل هذا اليو م
19

كانون االول
 أصدر وزير البنية التحتية والنقل اإليطايل، كورادو باس�ريا،  
مرسوماً يفرض عى سائقي املركبات إسعاف الحيوانات، يف حال 

اصطدامهم بها يف الطرقات ونقلها إىل أقرب عيادة بيطرية.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية )آكي( أن املرسوم يدخل حيز 
التنفيذ اعتبارا من 27 كانون األول الجاري، ويساوي بني اإلنسان 
والحيوان اللذين يكونان ضحايا الحوادث من حيث استفادتهما 

من اإلسعافات األولية ونقلهما إىل أقرب مستشفى. 
كم�ا ين�ص املرس�وم، الذي ن�رش يف الجريدة الرس�مية، عى 
إتاحة اس�تخدام صفارات اإلنذار والوميض لس�يارات اإلسعاف 

البيطري ووحدات رعاية الحيوانات.

احتلت بريطاني�ا املرتبة األوىل 
يف العال�م بالنس�بة لل�دول األكثر 
الهواتف  لانرتنت عرب  اس�تهاكاً 
املحمول�ة والحواس�ب اللّوحي�ة، 
وذلك وفًقا لدراس�ة أعدتها هيئة 
بريطاني�ا  االتص�االت يف  تنظي�م 
نتائجه�ا  ون�رشت   ،»Ofcom«
الغارديان.وأظه�رت  صحيف�ة 
الدراس�ة أن بريطاني�ا تج�اوزت 
اس�تهاك  حي�ث  م�ن  الياب�ان 
مواطنيها لانرتنت عى أجهزتهم 
املحمول�ة. وق�د احتلت ش�بكات 

االجتماع�ي،  التواص�ل 
»توي�رت«  وخاص�ًة 
ج�زءاً  و»فيس�بوك« 
كبرياً م�ن اهتمامات 
الربيطانيني، باإلضافة 

إىل مشاه�دة مقاط�ع 
»يوتيوب«  عى  الفيديو 

خدم�ات  إىل  واالس�تماع 
س�يقى  ملو ا
ع�رب  املختلف�ة 
وق�د  . النرتنت ا

املواط�ن  حّم�ل 
م�ا  الربيطان�ي 

م�ن  ميغاباي�ت   424 متوس�طه 
البيان�ات ش�هرياً ع�ى هاتفه أو 
حاسبه اللوحي، وهذا أعى بحوايل 
60 يف املئ�ة مما كان األمر عليه يف 
العام املايض.وجاءت اليابان ثانية 
بمع�دل 392 ميغاباي�ت ش�هرياً 
للفرد، بينما حلت الواليات املتحدة 
يف الرتتيب الس�ادس بمعدل 319 
ميغاباي�ت م�ن البيانات ش�هرياً 
أن نسبة  الدراس�ة  للفرد.وذكرت 
الهوات�ف الذكية قد وصلت إىل 60 
يف املئ�ة تقريب�ًا يف بريطانيا من 
مجم�ل الهوات�ف املحمولة 
يف  وذل�ك  ع�ام،  بش�كل 
ارتف�اع م�ن 46 يف املئة 
مقارنًة بالعام املايض.

ذكرت إحدى املجات الطبية 
أن  بريطاني�ا،  يف  املتخصص�ة 
األش�عة الس�ينية أثبتت وجود 
س�ن يف أذن طف�ل يبل�غ م�ن 
العم�ر 8 س�نوات، وذل�ك بع�د 
م�رور 3 أع�وام ع�ى حادث�ة 
س�قوط سن الطفل � وهو أمر 
طبيع�ي لطفل يف الخامس�ة � 
غ�ري أن أمه كانت ق�د نصحته 
� وفق�ا لألس�طورة � أن يضع 
تلك السن تحت وسادته، وعى 
م�ا يبدو فق�د أتت الري�اح بما 
ال تشته�ي الس�فن وانزلق�ت 

الس�ن داخل أنف الطفل! ومنذ 
الطف�ل  ش�عر  األوىل  الوهل�ة 
ب�يشء غري�ب يعرق�ل مجرى 
األنف، غ�ري أن أبويه لم ينتبها 
الس�ن.  ان�زالق  احتمالي�ة  إىل 
وعانى الطفل مشكات صحية 
متعددة عى م�دار ثاثة أعوام 
متتالية، تضمن�ت التهابا حادا 
يف الجيوب األنفية، وس�يولة يف 
إف�رازات األنف، وه�ي أعراض 
شخصها األطباء بكونه مريضا 
بحساس�ية مزمن�ة بالجي�وب 

األنفية.

مقص يمنح احلياة لطفلة ساحة البرصة يف السبعينات
بريطانية !

احلمل
يعدك ه�ذا الي�وم بمكاف�أة أو بنجاح 

أو بتلبي�ة رغبة كبرية وإنج�از مهم تفخر 

به. تس�تحق هذه األمور ألّنك سعيت إليها 

عاطفياً: تقّربك من الحبيب أكثر من املعتاد 

يشعره بطمأنينة كان يفتقدها منذ مدة.

الثور 
أوضاعك املالي�ة قد تهتز بعض اليشء 

بسبب كثرة اإلنفاق غري املجدي. ال توقع أي 

وثيق�ة قبل أن تدقق يف تفاصيلها وبنودها 

عاطفي�اً: عليك إيج�اد الطرائق الرضورية 

لتتأقلم مع الوضع القائم حالياً.

اجلوزاء
تقود مسرية وتتحّرر من قيود. تتعّزز 

قدراتك الخاق�ة وتنفتح عى بعض اآلفاق 

رافًض�ا التقوقع عاطفياً: ح�ذار اضطراًبا 

عى صعيد رشاك�ة او مشكات زوجية. ال 

ترتك األمور تفلت من يديك.

ال�سرطان
يف  لي�س  وتأجيل�ه  العم�ل  تراك�م 

مصلحت�ك، فهناك أولوي�ات واضحة عليك 

أن تب�دأ به�ا لتص�ل اىل النتائ�ج املرج�ّوة 

عاطفياً: املعاملة الجّيدة تس�اعد عى بناء 

أسس متينة مع الرشيك.

االأ�سد 
تب�دأ بجدي�د مشوق لك�ن حذار 
اج�واء ه�ذا الي�وم، اذ تحمل بعض 
االرتباك والقرارات املزعجة عاطفياً: 
عليك أن تتخ�ّى عن أنانيتك، وتمنح 
الرشي�ك مج�االً أك�رب للتعب�ري عن 

نفسه

العذراء 
يج�ب أن تبحث ع�ن التناغم بعيداً عن 

التحديات. إياك والنقاشات الحامية، حاول 

أن تك�ون الحك�م يف ن�زاع ق�د يحصل. كن 

معتدالً. إنتبه قد يكون للخصم حجج أقوى 

منك، ما يطرح بعض التحديات.

امليزان
ل�ن تحقق أًيا م�ن أهدافك ما دام 
الغرور مس�يطرًا عليك. إنزل من برج 
عاجك واختلط باآلخرين واس�تمع إىل 
نصائحه�م. ال تكن عنيًدا ومتصلًبا يف 

مواقفك.

العقرب 
تس�افر إىل الخ�ارج أو تذه�ب ملغامرة 

م�ا أو تكتشف بلدان�اً جدي�دة. باختصار، 

لديك اآلن كل ما يلزم لتكون س�عيداً، سواء 

س�افرت أم بقيت يف مكانك. تذّوق األوقات 

الجميلة واالجتماعات الرائعة مع أشخاص 

ينالون إعجابك

القو�س 
مهنياً: إّن ه�ذا اليوم موافق جّداً 
ألجراء بعض االس�تشارات وحضور 

املؤتمرات.
ورّبم�ا تتلق�ى دع�وة مفاجئ�ة 

إللقاء محارضة أو خطاب.

الدلو 
الدع�م ال�ذي تتلق�اه ال يج�ب ان 
يرتك انعكاس�ات س�لبية ع�ى عاقتك 
مع الزماء عاطفياً: تخّيم اجواء عذبة 
ورومانس�ية فتبدو الشؤون العاطفية 

اكثر اهمية بالنسبة اليك.

اجلدي
تك�ون اإلغ�راءات كث�رية، إال أن 
الوقاية خري من العاج. حاذر حتى ال 
ترتكب الهفوات أو تقع ضحية بعض 
الحوادث التافهة عاطفياً: تتبادل مع 
الرشي�ك العواطف واملشاعر أو بعض 

االهتمامات.

حوت 
مشاري�ع بالجملة، لك�ن املطلوب 

واض�ح ويبقى االس�تقرار هو العنوان 

األفضل

عاطفياً:تحم�ل الظ�روف انفراجاً 

وانسجاماً رومانسياً ومهنياً.

21 ابريل – 21 مايو22مار�س- 20ابريل

22 يونيو- 23 يوليو22 مايو- 22 يونيو

24 يوليو – 23 اغ�سط�س

24 اكتوبر- 22 نوفمرب24 �سبتمرب- 23 اكتوبر

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

20 فرباير – 21 مار�س21 يناير – 19 فرباير

24 اغ�سط�س – 23 �سبتمرب

بريطاني�ة"  لطفل�ة  كت�ب 
يف  ول�دت  داوس"،  مادالين�ا 
األس�بوع ال�23 من الحمل ، أن 
تعي�ش بفض�ل مق�ص أخطاء 
األطب�اء بوضع�ه معه�ا ع�ى 
امليزان، ما دفعهم إىل اتخاذ قرار 
ب�أن وزنها يس�تدعي الس�عي 
للعم�ل ع�ى إنقاذه�ا لتك�ون 
واحدة من أصغر املواليد الخدج 
الذي�ن يبق�ون عى قي�د الحياة 
بالرغ�م م�ن وزنه�م الصغ�ري. 
"ص�ن"  صحيف�ة  وأوضح�ت 
الربيطاني�ة أن حج�م املول�ودة 

كان صغ�رياً جداً ولم يعلم األطباء 
يف مس�تشفى "ساسكس امللكي" 
بربيطاني�ا إن كان�وا قادرين عى 
إنقاذه�ا ولك�ن عندم�ا وضعوها 
عى امليزان تبني لهم أنها تزن 453 
غراماً، وهو الوزن األقل الذي يعد 

فيه الطف�ل قاباً للحياة. وبعد أن 
قرر األطباء مساعدة الصغرية عى 
التنفس بوقت قصري ، اكتشفوا أن 
وزنها أق�ل من ذلك وهو ال يتعدى 
ال��382 غرام�اً، مشريي�ن اىل أن 
الخطأ يكمن يف مقص وضع معها 
عى امليزان وأكسبها وزناً إضافياً. 

لكن األطباء قرروا امليض يف العمل 
إلنقاذ الصغ�رية التي تفاعلت مع 
الع�اج وخرجت من املس�تشفى 
اآلن بعدم�ا أمضت في�ه أكثر من 
ب�أن  عائلته�ا  وتأم�ل  أش�هر،   6
تكتب لها حياة س�عيدة ومملوءة 

بالصحة كغريها من األطفال.

أظهرت دراسة طبية حديثة أن "سياسة 
النك�د" تعد خري س�اح ووس�يلة يمكن أن 
تس�تغلها الزوجة يف التأثري يف زوجها لتوفري 
بضع�ة جنيه�ات إضافي�ة ع�ى م�روف 
البيت.وأوضح الباحثون أن الزوج الذي يقع 
فريس�ة للزوجة املزعج�ة وكث�رية االنتقاد 
له أم�ام اآلخرين يمي�ل إىل النحافة وفقدان 
ال�وزن بمع�دل الضعفني باملقارن�ة بالزوج 
ال�ذي ينعم بزوجة عاقلة.ووج�د الباحثون، 
"القب�س"  صحيف�ة  نقل�ت  م�ا  بحس�ب 
الكويتي�ة، أن الرجال الذي�ن يمتلكون حافز 
اتباع نظام غذائي مت�وازن وحمية لخفض 
ال�وزن باإلضاف�ة اىل االنتظ�ام يف ممارس�ة 
الرياض�ة ه�م الذي�ن يعان�ون م�ن إزع�اج 
زوجاتهم باملقارنة ب�األزواج الذين ينعمون 

بالهدوء وراحة البال مع زوجاتهم.

الزوجة املزعجة تعني زوجًا نحيفًا

 العدد )406(  االربعاء  19  كانون االول  2012

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

علي دواي الزم 
محافظ ميسان

اعادة اعالن مناقصة رقم )321( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية زراعة ميسان/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العق�ود العامة الحكومية عن اع�ادة اعان املناقصة املدرج�ة تفاصيلها يف ادناه ضمن 
موازنة تنمية االقاليم فعى الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان 
لغرض الحصول عى نس�خة م�ن الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدم�ي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره 
)100,000( مائ�ة ال�ف دينار غري قابل لل�رد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو ي�وم الخميس املصادف  2013/1/3 
الس�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 .
ماحظة 

• املحافظة غري ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام 2013 .
• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين 
و)28( ي�وم م�ن تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية 
االقاليم عى ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رس�و 

املناقصة .

اعالن مناقصة رقم )329( لسنة 2012
هدم واعادة بناء مدرسة االمام الصادق )ع( 12 صف في منطقة حي العامل في مركز المحافظة/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العام�ة الحكومية عن اعان املناقصة املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه ضمن موازنة 
تنمية االقاليم فعى الراغبني يف االش�رتاك يف املناقصة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض 
الحصول عى نسخة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( 
مائة الف دينار غري قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف  2013/1/3 الس�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 .
ماحظة 

• املحافظة غري ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام 2013 .
• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقديم تأمينات اولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة شهرين 
و)28( ي�وم م�ن تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميس�ان / تنمية 
االقاليم عى ان تقدم تأمينات حس�ن التنفيذ بنس�بة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رس�و 

املناقصة .

اعادة اعالن مناقصة رقم )323( لسنة 2012
مشاريع تابعة لمديرية ماء ميسان/ تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس�ان / قس�م العقود العامة الحكومية عن اعادة اعان املناقصة املدرجة تفاصيلها يف ادناه ضمن موازنة 
تنمي�ة االقالي�م فعى الراغبني يف االش�رتاك يف املناقص�ة مراجعة لجنة تس�ليم العطاءات يف ديوان محافظة ميس�ان لغرض 
الحصول عى نس�خة من الرشوط واملواصفات الفنية والتعليمات اىل مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ قدره )100,000( 
مائة الف دينار غري قابل للرد علما ان اخر موعد لغلق املناقصة هو يوم الخميس املصادف  2013/1/3 الساعة 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 .
ماحظة 

• املحافظ�ة غ�ري ملزم�ة بتوقي�ع االحال�ة والعق�د اال بع�د اق�رار قان�ون املوازن�ة وتعليماته�ا لع�ام 2013 .
• الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان .

• يكون العطاء نافذا ملدة ش�هرين تبدأ من تاريخ غلق املناقصة .
• تقدي�م تأمينات اولية بنس�بة 1 % من قيمة العط�اء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ عن املفعول ملدة ش�هرين 
و)28( يوم من تاريخ غلق املناقصة وصادر من احد املصارف العراقية املعتمدة واملعنون اىل محافظة ميسان / تنمية االقاليم 

عى ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة املقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو املناقصة .

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

محافظة ميسان 
قسم العقود الحكومية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1
انشاء غرفة سيطرة 

لميزان جسري 
بابعاد )4×4( م

مديرية زراعة 
ميسان

150 يوم6 – 17 – 2 – 12 
العاشرة/ 
كهربائية

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
التبويب

مدة 
التنفيذ

الدرجة 
والتصنيف

1

هدم واعادة بناء مدرسة االمام 
الصادق )ع( 12 صف في 

منطقة حي العامل في مركز 
المحافظة

مديرية تربية 
ميسان

360 يوم10 – 17 – 1 – 26 
السادسة/ 

انشائية

مدة التنفيذالتبويبالدائرة المستفيدةاسم المشروعت
الدرجة 

والتصنيف

1

نصب وحدة تحلية )RO( تعمل 
بالطاقة الشمسية في مناطق 
الهدى، الزم شعيع، المدثرة 
في مركز المحافظة وقرية 
الكريمة في ناحية المشرح

100 يوم9 – 17 – 1 – 91 مديرية ماء ميسان
العاشرة/ 
كهربائي- 
ميكانيكي
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

الأخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

              الدوحة/ وكاالت

 يب�دو أن ليس لإلرادة البرشي�ة أي حدود، أو 
لعل تلك هي الرس�الة التي أطلقها عداء إفريقي، 
عندم�ا تح�دى إعاقته وتغلب ع�ى حصان عربي 
مدرب يف س�باق يفوق أي قدرة عى توقع النتيجة 
الت�ي أحرزها.فقد ش�هد خت�ام منت�دى الدوحة 
الري�ايض “الدوح�ة جولز” س�باقاً رائع�اً ومثرياً 

تحت مس�مى “حتماً ق�ادر” تنافس في�ه العّداء 
الجن�وب إفريق�ي أس�وكار بيس�ريوس “مبتور 
الس�اقني” أم�ام جواد عرب�ي أصيل ملس�افة 60 
م�را أم�ام أنظ�ار جمه�ور عري�ض يف منطق�ة 
أس�باير ملش�اهدة هذا الحدث االستثنائي.وشهد 
الحفل الذي أقيم األس�بوع الفائت، تكريماً لذوي 
االحتياجات الخاصة حيث قدمت اللجنة املنظمة 
ملنت�دى الدوحة تكريماً خاصاً له�ذا االتحاد نظراً 

ل�دوره الكب�ري يف مس�اعدة الرياضي�ني أصحاب 
الس�باق  الحضور  الخاصة.وش�اهد  االحتياجات 
املثري الذي تفّوق خالله العّداء أس�وكار عى جواد 
مدرب عى سباقات الرسعة لتصل رسالة واضحة 
لكل الرياضيني عرب العالم وألصحاب االحتياجات 
الخاصة تندرج تحت العنوان الكبري “حتماً قادر” 
الذي ُيؤّك�د معاني الطم�وح والرغب�ة يف النجاح 

وتح�دّي كل الصع�اب.

             لندن/ وكالالت

قامت إحدى املدارس يف بريطانيا بإرس�ال رس�ائل نصي�ة إىل أهايل التالميذ 
املوجودين داخل املدرس�ة تحذرهم من وضع موز داخل حقائب أطفالهم، كما 

قامت املدرسة أيضاً بإيقاف منع املوز إىل الكافيتاريا املخصصة للمدرسة.
ويف اتصال أجري مع املدرس�ة، أوضح القيمون عى املدرس�ة 
أن الس�بب يعود إىل أن املوز يف املدرس�ة قد يتسبب بمقتل إحدى 
املدرس�ات الذي تبني أنه�ا مصابة بحساس�ية معينة تجاه 
امل�وز قد ي�ؤدي إىل وفاتها 
قليل�ة  س�اعات  بظ�ل 
إن اقرب�ت م�ن امل�وز. 
ويش�ار إىل أن الرس�الة 
التي تلقاها األهل اختتمت 
بالتمني ب�أكل كل املوز الذي 

يريده األطفال يف املنزل.

هتتل املتوز متن أستلحتتة
 الدمتار الشتامتل ؟!

             بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن مصدر طبي يف محافظة واس�ط، أول من أمس االثنني، عن وفاة 
أح�د أكرب املعمرين ع�ن عمر يناهز 110 أع�وام، فيما ذكر اب�ن الفقيد ان 

والده ترك وراءه 40 حفيدا. 
وق�ال املص�در يف حديث أوردته »الس�ومرية ني�وز«، إن »الحاج مهدي 
جمش�ري تويف االثنني يف أحد مستش�فيات قضاء النعماني�ة عن عمر ناهز 
110 أع�وام«، الفت�ا إىل أن »الفقي�د يع�د أحد أك�رب املعمري�ن يف املحافظة 

املسجلني لدى سجالت دائرة الصحة«.
وأوضح املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان »جمشري لم يكن 
يشكو من أي مرض لكن جميع أعضائه بدأت تتوقف بسبب الشيخوخة«، 
مش�ريا إىل أن »املحافظة س�جلت وف�اة آخر معمر قبل نحو ثالث س�نوات 
ع�ن عمر يناه�ز 108 أعوام«.وقال حيدر مهدي جمش�ري، وهو ابن املعمر 
إن والده »من مواليد محافظة واس�ط عام 1902 وقد خلف 40 حفيدا من 
البنني والبنات«. وأضاف حيدر مهدي جمشري ان »والدي لم يتناول اللحوم 

الحمراء أبدا، وكان طعامه املفضل الخرض والفواكه«.
يذكر ان مستش�فى الحاج جالل يف قضاء النعمانية نحو 40 كم شمال 
محافظة واس�ط ومركزها الكوت وتبعد 180 كم جنوب رشق بغداد، شهد 
يف ش�هر حزيران من العام 2009 وفاة املعمر الحاج نارص حس�ني الدليمي 

عن عمر ناهز 108 أعوام. 

وفاة أكرب معمر يف واسط
 عن 110 أعوام

             الموصل/ صالح إلياس

التصق�ت ع�ى وجهه ضم�ادات أخفت 
جزءاً كب�ريا منه، وبدا وج�اًل يقطع الصالة 
جيئة وذهاباً قبل أن يناديه صوت س�كرتري 
العيادة »أرِسع حمودي« فهرول نحو غرفة 
املعاينة وه�و يردد أدعية بصوت منخفض، 
وعندما توارى خلف الباب التفت الس�كرتري 
قائ�ال  عريض�ة  بابتس�امة  املراجع�ني  إىل 

»سيشاهد انفه بعد العملية«.
خرج حمودي بعد 20 دقيقة 
املنتظري�ن  عي�ون  فتس�ابقت 
تلتهم انفه، دنى الس�كرتري منه 
وأك�د أنه صار أجم�ل بكثري مما 
سبق وأّيده جمهور الحارضين، 
تصافحا بحرارة ثم غادر الشاب 
وه�و يتحس�س انف�ه »الجديد« 
وعالم�ات الرض�ا بادي�ة علي�ه، 

طبقا ملا ورد يف موقع )نقاش(.
يف  املش�اهد  أح�د  ه�ذا  كان 
عي�ادة الدكتور س�عدالله الزكو 
أحد أش�هر أخصائي�ي التجميل 
وكش�فت  املوص�ل.  مدين�ة  يف 
املتخصصني  األطباء  إحصائيات 
يف نينوى إقباالً كبرياً عى عمليات 
التجميل يف اآلون�ة األخرية، وهو 
تطّور نوعي يف حي�اة املوصليني 

يتوقع أن يس�تحوذ يف املستقبل القريب عى 
اهتمام كبري من املجتم�ع. وعيادة الدكتور 
الزكو ت�كاد ال تخلو عى مدار خمس�ة أيام 
يف األسبوع من مراجعني اختلفت أعمارهم 
واألسباب التي دفعتهم للتواجد فيها، لكنهم 
يجتمعون حول غاي�ة واحدة هي الحصول 

عى مظهر أجمل.
الزك�و عضو جمعية جراح�ي التجميل 
الربيطاني�ة وه�و أول م�ن أدخ�ل الجراحة 

التقويمي�ة إىل مدين�ة املوصل ع�ام 1987، 
يؤك�د أن عمليات التجميل ارتفعت بنس�بة 

70 يف املائة عنها قبل ثالث سنوات.
عيادت�ي  يف  أُج�ري  »حالي�ا  ويضي�ف 

املتواضعة نحو 60 عملية شهريا«.
زبائن عيادات التجمي�ل كانوا يف األمس 
القري�ب م�ن ضحاي�ا أعم�ال العن�ف م�ن 
عسكريني ومدنيني واملواليد الجدد واألطفال 
الذي�ن يعان�ون م�ن التش�وهات الخلقية، 

فضال عن التش�وهات الناجمة عن الحروق 
والحوادث العرضية األخرى.

ولكن يبدو أن الوضع يف أيامنا هذه بات 
مختلفاً، إذ انضم إىل ه�ذا الطابور املولعون 
بالجمال من النساء والرجال عى حد سواء.
ويفرس الباحث االجتماعي بش�ار املعماري 

هذه الظاهرة باالس�تقرار األمني 
الذي  النس����بي 

تش�هده محافظة نينوى منذ م�ا يزيد عن 
عام�ني، واأله�م ارتف�اع مس�توى الدخ�ل 
ل�دى رشيحة واس�عة من املجتم�ع خاصة 
موظف�ي الدولة، فبعد أن يطم�ن الفرد إىل 
مصدر رزق�ه يلتف�ت إىل األش�ياء الكمالية 
يف حياته.ويضيف املعم�اري »طبعا يضاف 
إىل ذل�ك خ�روج العراق من عزلت�ه بعد عام 
2003 وانفت�اح ش�عبه ع�ى العال�م ع�رب 
وس�ائل االتصال املختلفة خاصة ش�بكات 
االنرن�ت الت�ي انت�رشت برسع�ة فائق�ة، 
وأجهزة الستااليت املوجودة حالياً يف بيوت 
العراقيني، وهو ما س�اهم يف وقوفهم عى 

التطورات العلمية يف شتى املجاالت.«
ويف ه�ذا الخصوص، يلف�ت الدكتور 
النس�اء  معظ�م  أن  إىل  النظ�ر  الزك�و 
الالت�ي يج�ري له�ن عملي�ات تجميل 
بالجراح�ة او الحقن ب�«البوتوكس« 
او بأش�عة الليزر، يراجع�ن عيادته 
بن�اء عى طلب�ات أزواجهن، خاصة 
من يتابع�ون الربام�ج التي تعرض 
عى شاش�ات الفضائي�ات واملعنية 

بجمال املرأة.
والغريب يف األم�ر هو أن غالبية 
م�ن ُيقبلِ�ون عى جراح�ة التجميل 
يف املوص�ل ه�م م�ن الذك�ور الذين 
ت�راوح أعمارهم بني 18-30 عاماً، 

وألنوفهم حصة األسد يف االهتمام.

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

اذا ل�م تتذكروا الل�ه وتخافوه، تذك�روا النهاي�ة الحتمية التي 
تف�ي إليه�ا دائم�ا قوان�ني وآلي�ات الظل�م... وس�تكون النهاية 
مأس�اوية لذاك الظلم... وبلغ بالعراقي يف املؤسس�ات الصحية أن 
يموت بعملية فتق ...وتفشت ظاهرة تأجري اسماء االطباء والغش 
بالفحوصات واج�راء العمليات الجراحية ...وازيلت كل االعتبارات 
واملحاذير ...وباتت القناعة انه ال وجود لغري قانون املزاج والكسب 
وابت�زاز املري�ض ...وال وج�ود لس�لطة صحية، ب�ل، وال وجود ملن 
يكلف نفس�ه عناء التربير وحتى الكذب ... ووجدت الصحافة انها 
يف ح�رج إزاء اس�تنجاد املواطن بها ...وصم�ت, أو عدم وجود حي 

ملن تناديه.
ماذا عن الحالة التالية؟؟؟

راج�ع الس�يد )م .ر(  الدكت�ور )ف ...( يف عيادت�ه الخاصة يف 
الحارثية لفحص متاعبه يف األنف... وطلب اىل الطبيب ان يجري له 
العملية الجراحية لجيوبه األنفية يف مستشفى أهيل, إال أن الدكتور 
)ف( اعت�ذر اىل املراج�ع وقال للمريض انه س�يجري له العملية يف 
مستشفى الريموك ليعفيه من تكاليف املستشفى األهيل.. فاملراجع 
طبيب أيضاً.. ومن الواجب مراعاة زمالء املهنة ... واملراجع بدوره 
كرر طلبه للمستش�فى الخاصة وبإلحاح.. ورضخ ما دام الدكتور 
)ف( هو الذي س�يجري العملية ...وكان هذا بتاريخ 7 /4 واجرى 
كل الفح�وص والتحلي�الت املطلوبة ودفع اجور الكش�ف..وراجع 
الريم�وك يف 16/ 4 وس�أل الطبي�ب املقي�م )م .س(  فحص�ل منه 
عى الج�واب بان الدكتور)ف(ه�و الذي س�يجري العملية ...واكد 
ذات الج�واب الطبيب املقيم االخ�ر)ب .م (...ويف اليوم التايل راجع 
املستش�فى وك�رر س�ؤاله للطبي�ب املقي�م ولزميله ودخ�ل صالة 
العملي�ات , وعرف ان الذي اجراها ه�و الطبيب املقيم )ب(  وليس 
الدكتور )ف(...واملأساة ليست هنا ...بل يف العملية الجراحية ذاتها 
حيث رفع او قطع ثالث ارباع الرفوف االنفية الهوائية السفلية مع 
كوي الغش�اء الداخيل لالنف  وسبب له ما يتعبه ويعرضه اللتهاب 

مزمن وصعوبات يف التنفس كل عمره. 
وب�رف النظر عن الفحوصات واملراجع�ات الالحقة للدكتور 
)األم�ني الصادق( وآلخرين ...نس�أل ان كان لوزارة الصحة رأي يف 

األمر؟ وما تقول نقابة األطباء؟
واقع�ة تندرج م�ع ظاهرة تأجري االس�ماء والعيادات ومفهوم 
)خل�و الرجل( ومع اس�تخدام املستش�فيات الحكومي�ة كبوابات 
الس�تدراج املرىض اىل العيادات واملستشفيات األهلية... وهناك من 
يقول بان من االطباء من يساوم مريضه  الجراء العملية الجراحية 
يف املستش�فى الحكوم�ي ولك�ن بأج�ور مخفضة...  ول�ذا يقرح 
البعض ان يمنع الجراح والطبيب عموما من العمل يف املستشفيات 
والعيادات الخاصة اذا وافق عى العمل يف املستشفى الحكومي عى 

ان يكون براتب مجز.
وبعي�دا ع�ن التمنيات واالح�الم,  فان الواق�غ الصحي يف حالة 
الردي ...ومقابل ادارات هزيلة وتعامل رس�مي وش�عبي للطبيب 
وبما يدفعه للتفكري بالهجرة والرحيل ام لرد فعل اكثر سوءا قياسا 
لوعي�ه وثقافته ورس�الته, فان أخالقا رخيصة طغت عى س�لوك 
وتعام�الت أطباء... وم�ا كان يمكن تصديق ان يهب�ط طبيبا مثل 
الدكتور )ف( وكذا اولئك الكبار ممن سبق ذكرنا لهم  اىل هذا الدرك 
...واألكي�د ان صغارا بهذا الحجم ال يفهم�ون غري لغة العقوبة.... 
وهنا تتفج�ر الحقيقة األكثر مرارة وهي فرح مثل هذا الطراز من 
األطباء وقد يرونها بش�ارة ان يط�ردوا من البلد  ويضعونها برأس 
من يعاقبهم ...فهي حالة ليس�ت غري محصلة معروفة تنتهي بان 
تتوىل هي نفس�ها انهاء ذاتها وفق الي�ات الظلم والخطأ والفوىض 

واملصري املحتوم.

* حاتم حسن

 الصحة.. بانتظار 
آليات الظلم         

انشغاالت

مديــر التحريــر 

خ�رب طريف قرأته مؤخرا يفيد بان )زرافة( قد اس�تنفرت جهاز 
الرشطة بكامله يف مدينة )ايموال( االيطالية بعد ان هربت من سريك 
وس�ط املدينة وتس�ببت يف ارباك لحركة الس�ري وذعر بني الس�كان 
املحلي�ني , وأرضار يف الس�يارات وبعض املح�ال ومقاهي الرصيف ؛ 
لتتمكن قوات الرشطة من الس�يطرة عليها بع�د مطاردة امتدت إىل 

اكثر من ثالث ساعات. 
يف داخ�يل ضحك�ت كث�ريا؛ زرافة واحدة تس�تنفر جه�ازا كامال 
لرشط�ة مدين�ة ايطالية!! ومن ي�دري فربما تم تكري�م الجهاز بعد 
إلق�اء القب�ض عى ه�ذا الحيوان املس�كني الذي نرضب ب�ه املثل يف 
العراق؛ فحني نريد أن ننتقص من شخص طويل القامة لكنه قصري 

العقل نقول: »اتركوه.. جّنة زرافة«!! 
.. ذكرتن�ي حادثة الزرافة ومطاردة الرشطة لها وتناقل وس�ائل 
اإلعالم الخرب؛ ب�)أوالد الخايبة( من منتسبي رشطتنا العراقية الذين 
ال يط�اردون الزراف�ات يف طول وعرض الوط�ن الجريح؛ وال يقتر 
وق�ت مطاردته�م عى النهار فق�ط ؛ وانما هم يف س�باق مرعب مع 
القتلة والظالميني من حملة األحزمة الناس�فة وأصحاب الس�يارات 
املفخخ�ة ومحريف املسدس�ات الكوات�م.. وطاملا قدموا أجس�ادهم 
دروع�ا لحمايتنا يف حوادث بطولية ال تظهر إال يف أفالم هوليود؛ حني 

تريد أن تظهر بطولة الجندي او الرشطي األمريكي!!
ال ادري أي بل�د )متحرض( ذاك الذي أعط�ى حق التقاعد ملعلمي 
امل�دارس االبتدائية بعد خمس س�نوات من الخدمة؛ والس�بب – كما 
تق�ول لوائحهم – ان خمس س�نوات م�ع األطف�ال وبتماس يومي 

كافية الستهالك كل عطاء املعلم وإمكانياته الذهنية! 
.. طيب؛ هذا اذا اشتغل االنسان مع عالم الرباءة املتمثل باألطفال 
)وبالتأكيد فأن أطفالهم ليس�وا كأطفالنا املساكني الذين ال صيفهم 
صيف وال ش�تاؤهم شتاء( ولس�اعات معدودة يف اليوم؛ فكيف بمن 

يشتغل يف الشارع 24 ساعة ولخدمة تمتد ألكثر من ربع قرن؟
ألي�س لهم الح�ق عى الدول�ة او الحكومة او القي�ادة العامة او 
ال�وزارة املعنية بأن ت�رأف بحالهم وتراعي ظ�روف عملهم املرعبة ؛ 
فتعطيه�م ش�يئا من اإلنص�اف؛ بعد ان غس�ل الجمي�ع ايديهم من 

الرواتب املجزية او الحوافز الالئقة بجهادهم البطويل.
اعود اىل س�بب مقايل االسايس وهو موضوع الرشطة الوطنية أو 
الرشطة االتحادية او الرشطة بش�كل عام ؛ فكل مواقعهم تس�تحق 
االكبار والتقدير ؛ هناك نظام إداري متبع يطلقون عليه تس�مية 14 
يف 7؛ يعني ان يبقى املنتس�ب يف الش�ارع 14 يوم�ا متواصلة لريتاح 
بعدها س�بعة ايام؛ ولنا أن نتصور أي تركيز يبقى للمرء إذا اس�تمر 
ب�دوام روتيني قات�ل 14 يوما متواصلة وبظ�روف عمل أيرسها حّر 
الع�راق الاله�ب وب�رده الق�ارص؛ فضال عن مس�ؤولية املنتس�ب 

بمواجهة املوت اليومي املربص به وبنا جميعا.
مق�رح ال اع�رف امكاني�ة تنفي�ذه إداري�ا لكنن�ي اع�رف تلك 
اإلمكاني�ة إنس�انيا، وهو ان يصار اىل 5× 5 مث�ال؛ او اي اجراء يتيح 
للرشط�ي املجاهد ان يقدم أقىص ما لديه من انتباه ووعي وحماس 
أيضاً؛ عىس ان يأتي الي�وم الذي نحتفل فيه جميعنا بتكريم الجيش 
والرشطة والق�وات االمنية االخرى يف ذك�رى انتصارنا عى اإلرهاب 
ومن يدري ربما نرك رشطتنا تتفرغ ملطاردة الفيلة بدال من القتلة. 

  *  جواد الحطاب

14×7 ماذا لو 5 × 5 
متتتثتتاًل ؟

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

UPI /لندن              

يفك�ر ح�وايل 25% م�ن أصحاب 
املاليني الربيطانيني بالهجرة، بس�بب 
طقس البالد املتجهم.ووجدت كشفت 
دراس�ة جديدة أول من أم�س االثنني 
نرشتها صحيفة دييل اكس�ربيس، أن 
22% م�ن الربيطاني�ني الذين يملكون 
أكث�ر م�ن ملي�ون جني�ه اس�رليني 
يرغبون بالرحيل عن بالدهم يف غضون 
عامني.وقال�ت إن 60% م�ن أصح�اب 
الس�بب  ع�زوا  الربيطاني�ني  املالي�ني 
الرئي�ي وراء رغبته�م يف الهجرة إىل 
الطقس الس�يئ واألمطار والعواصف 
املس�تمرة، يف ح�ني ع�زا 50% منه�م 
األس�باب إىل ارتفاع معدالت الجريمة.

واضافت الدراس�ة أن 41% من أثرياء 
بريطاني�ا اعرفوا بأن ارتف�اع معدل 

رضيب�ة الدخل ه�و الس�بب الرئيي 
وراء رغبتهم يف الهجرة، وكانت فرنسا 
املكان املفّضل من قبل غالبيتهم، تلتها 
اس�بانيا والواليات املتحدة واس�راليا 
ونيوزيلندا.وأش�ارت إىل أن 64% م�ن 
أصح�اب املالي�ني الربيطاني�ني أكدوا 
أن ثرواته�م لن تغريهم ع�ى مغادرة 
بالده�م وأنه�م س�عداء فيه�ا رغ�م 
خش�ونة الطقس واألس�باب األخرى 
الراغب�ون  زمالؤه�م  ذكره�ا  الت�ي 
ماس�تي،  ريتش�ارد  بالهجرة.وق�ال 
املدي�ر يف م�رف لوي�دز الربيطان�ي 
الذي أجرى الدراس�ة، إن الربيطانيني 
األثرياء »يفك�رون بالهجرة عى نحو 
متزاي�د ولي�س بال�رضورة ألس�باب 
مالية، بل ألنهم يش�عرون بأن نوعية 
دول  يف  أفض�ل  تك�ون  ق�د  حياته�م 

أخرى«.

ربع أغنياء بريطانيا يفكرون 
باهلجرة منها

عتّداء بتتال قتتدميتن يسبتتتق حصتتانا عتتربيتتًا !

إدمان الت»فيسبوك« يزيد اإلنفاق واإلقبال عىل الطعام
             بيروت/ وكاالت

حذرت دراسة حديثة من أن اإلفراط يف استخدام 
ش�بكة التواص�ل االجتماعي )فيس�بوك( يقلل من 
قدرة اإلنس�ان ع�ى ضبط النف�س أم�ام املغريات 

خاصة فيما يتعلق بالطعام أو اإلنفاق.
بش�بكات  االس�تعانة  أن  الباحث�ون  وأوض�ح 
التواص�ل االجتماع�ي يمك�ن أن يك�ون له�ا تأثري 
إيجابي من حيث احرام الذات إال أنه يف حال اإلفراط 
وسوء استخدامها يكون لها تأثري سلبي وضار عى 

سلوك اإلنسان. 
وتعد شبكة التواصل االجتماعي )فيسبوك( من 
أكرب مواقع شبكات التواصل االجتماعي حيث تضم 

أكثر من مليار مستخدم نشط حيث توصل عدد من 
الدراسات السابقة إىل أن األشخاص الذين ينتظمون 
يف استخدامها قد تؤثر س�لبا عى قدراتهم يف ضبط 
النفس خاص�ة يف ما يتعلق بالعادات االس�تهالكية 
باملقارنة باألش�خاص الذين يرك�زون عى التواصل 

مع أصدقائهم واملقربني لهم عرب هذه الشبكات. 
وأضاف�ت الدراس�ة أن املس�تهلكني ه�م أكث�ر 
الفئ�ات عرضة لتناول وجب�ات خفيفة غري صحية 

بعد تصفح شبكة التواصل. 
وارتبط اس�تخدام »فيس�بوك« بارتفاع معادل 
كتلة الجس�م وزيادة الرشاه�ة يف اإلقبال عى تناول 
الطع�ام باإلضاف�ة إىل اس�تغالل بطاق�ة االئتم�ان 

بصورة كبرية يف اقتناء سلع استهالكية.

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

هتتوس التجميتتل يدفتتع املوصلييتتن إىل تغييتتر أنتتوفهتم
غالبية المراجعين ذكور.. والنساء: جئنا نلبي طلبات أزواجنا


