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تفاصيل معارك البنك املركزي واملصارف االهلية 

القانونية النيابية لـ                          : قانون حتديد واليات الرئاسات الثالث قد ال ُيمرر هنائيًا

الرئيس شعر بصداع بعد اجتامعه مع رئيس الوزراء !
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منتخبنا 
الوطني يتقدم 

مخسة مراكز 
بتصنيف 

»فيفا«

البصـــرة عانــت هــدرًا خطــريًا فــي أمــوال موازنتــها  !!
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بريطـــانيــا 
تفــرج عن 

سفــري إيران 
السابق لــدى 

األردن

هيئة االتصاالت هتيمن عىل عمل املؤسسات اإلعالمية

فريق تركي يقوم بعمليات إرهابية إلثارة النزاعات والفتن

هـل حيمـي جـيـش 
لـيـبـيـا النـاشـئ 
حـدود الصحـراء ؟

     المستقبل العراقي/ خاص
أكد مصدر مّطلع في مجلس النواب، مقرب من التحالف 
الكردستاني، ان الرئيس جالل طالباني شعر بألم في الرأس 
وص�داع ش�ديد بعدها دخ�ل بغيبوبة عش�ية لقائ�ه رئيس 
ال�وزراء ن�وري المالكي في مكتب رئاس�ة الجمهورية أول 

من امس.
وقال المصدر ان الرئيس طالباني كان يش�عر بألم كبير 
بس�بب االوضاع الت�ي آلت اليه�ا العملية السياس�ية مثلما 
يش�عر بقل�ق على مصي�ر الملف�ات التي وع�دت الحكومة 
بض�رورة التفرغ لها ومنه�ا الخدم�ات والموضوع االمني 
بس�بب التط�ورات الجاري�ة والتصعيد المس�تمر في زخم 

العمليات االرهابية للقاعدة، فضالً عن التطور السلبي الذي 
شهدته العالقات الوطنية بين االقليم والحكومة االتحادية.

ل عدم الكش�ف ع�ن هويته،  وأش�ار المص�در، الذي فضَّ
ل�”المس�تقبل العرق�ي” أن الرئي�س ل�م يكن راضي�اً على 
المعطي�ات التي آل�ت إليه�ا اجتماعاته بالكتل والرئاس�ات 
والش�خصيات لحل المشكلة القائمة بين المالكي وبارزاني 
ول�م يكن مرتاح�ا للطريقة التي يتم به�ا معالجة االوضاع 
والخالفات السياسية وعبر عن حزنه من ان الكتل السياسية 
لم تحرز اي تقدم في موضوع انهاء الصراع القائم والتوجه 
نحو االجتماع الوطني واالكتفاء بإنهاء الحمالت اإلعالمية 

بين الجانبين!.

        المستقبل العراقي/خاص
ق�ال مصدر سياس�ي ب�ارز، إن هيئة اإلعالم 
واالتص�االت ماضي�ة ف�ي الهيمن�ة عل�ى عمل 
المؤسس�ات اإلعالمي�ة بجمي�ع أنواعه�ا، الفتاً 
إلى أنها ش�هدت انتقالة في الكيفية التي تفرض 
بها القيود على وس�ائل اإلعالم.وأكد المصدر أن 
هيئة اإلعالم واالتصاالت قامت بتخصيص اكثر 
من 24 مليون دوالر إلنش�اء أكبر معهد أكاديمي 
تطبيق�ي “لتدريب وتطوير اإلع�الم والصحافة 
والفنون التقنية المس�اعدة لإلع�الم”، مبيناً أن 
هذا الحراك “يراد به باطل”، عازياً السبب إلى فئة 
سياسية في الحكومة تعمل من خالل الهيئة على 

والس�يطرة  الهيمنة 
على وس�ائل اإلعالم 
أن  البالد.يذك�ر  ف�ي 
“مراس�لون  منظمة 
بال ح�دود” كانت قد 
“هيئ�ة  أن  اعتب�رت 
اإلعالم واالتصاالت” 

ف�ي  مش�كوك  هيئ�ة 
استقالليتها.وأش�ار إل�ى أن تش�كيل المعهد هو 
من بعض حيل الجهة السياس�ية للسيطرة على 
ه�ًا بوجود وس�يلة أخرى  وس�ائل اإلعالم، منوِّ
تغ�ري الصحفيي�ن م�ن خ�الل منحه�م هويات 

تعريفي�ة، مبين�اً أن الغاي�ة من ذلك 
الس�يطرة على الجسد اإلعالمي من 
خالل تقديم الدراس�ات واالمتيازات 
المص�در،  فيه.وأوض�ح  للعاملي�ن 
�ل الكش�ف ع�ن هويت�ه،  ال�ذي فضَّ
ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن هن�اك 
“مح�اوالت على مس�توى تش�ريع 
قواني�ن ف�ي مجل�س الن�واب تدعم 
توجهات هيئة اإلعالم واالتصاالت”، مس�تدركاً 
بالق�ول أن “كتل�ة سياس�ية معينة اس�تطاعت 
الهيمنة على هيئة اإلع�الم واالتصاالت ومررت 

تشريع قوانين خاصة بها”.

          المستقبل العراقي/ خاص
قالت مصادر أمنيَّة ب�ارزة أن فريقاً 
تركياً يس�عى إلى زعزعة األمن انتش�ر 
في المناطق المتن�ازع عليها، الفتة إلى 
أنه ينوي إثارة حرب بين الكرد والعرب 

في تلك المناطق.
ل�ت  وأش�ارت المص�ادر، الت�ي فضَّ
عدم الكشف عن هويتها، ل�”المستقبل 
العراق�ي” أن الفري�ق ال�ذي اس�تهدف 
بالهجمة االرهابية الت�ي طالت مناطق 
الش�يعة في محافظة كرك�وك وقضاء 
بعملي�ات  اس�تهدفت  طوزخورمات�و 
ارهابية أخرى البيش�مركة ف�ي ديالى، 
أن  كش�فت  التحقيق�ات  أن  موضح�ة 

الفري�ق يح�اول إش�عال الفتن�ة بين 
طرفي النزاع.

وأك�دت المصادر أن هذه العمليات 
تأتي بغية إشاعة جو المؤامرة وإثارة 
الش�كوك ف�ي نف�وس كال الطرفين، 
فضالً عن التوتر العس�كري الموجود 
أص�ال ف�ي تل�ك المناط�ق، مبين�ة أن 
الفري�ق التركي اإلرهاب�ي يدفع نحو 
اندالع معركة عس�كرية بي�ن اإلقليم 

والمركز.
ه�ذه  أن  المص�ادر  وأضاف�ت 
المخططات التركية تهدف إلى تقسيم 
االنتم�اءات  إل�ى  العراق�ي  الجي�ش 
مذهبي�ة وعرقيَّة كما فعلت في مصر 

وليبيا.
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بسبب التهريب.. العراق خيرس 6 ترليونات دوالر خالل 10 سنوات
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املعارضة الكردية: 
طالباين 

وبارزاين يقصيان 
أية معارضة هلام

اقرأ يف اعدادنا ملقبلة 

الكهرباء 
ترتك 

الشوارع 
حمفورة.. 

وأمانة 
بغداد 

تستغيث

معلومات تنفرد “                       ” بنشرها:

    المستقبل العراقي/ خاص
كش�فت مصادر سياسية رفيعة المستوى عن تحركات 
سياس�ية تحس�باً لوف�اة الرئي�س ج�الل طالبان�ي، الفتة 
إل�ى أن رئي�س اإلقلي�م مس�عود بارزاني يح�اول أن يكون 
الرئي�س الق�ادم للع�راق. بمقاب�ل ه�ذا، كش�فت مص�ادر 
سياس�ية ل�«المس�تقبل العراقي« عن وج�ود اتصاالت مع 
رئي�س بعثة األم�م المتحدة في العراق بغي�ة أن يتدخل في 
ح�ل مش�كلة كبي�رة يتوقع نش�وبها، الفت�اً ال�ى أن بوادر 

األزم�ة بدأت بس�بب اختي�ار بدي�ل لطالباني.
وقال�ت المصادر إن بارزاني طرح نفس�ه 

كمرش�ح بديل عن طالبان�ي مقابل منح 
رئاس�ة اقليم كردس�تان لبرهم صالح، 
مبين�ة أن صال�ح وافق على ه�ذا األمر، 

مؤكدة أن اإلقليم يرى نفس�ه أولى في 
تحدي�د بدي�ل لطالباني ف�ي حال 
وفات�ه. ويق�ول سياس�يون كرد 
أن ه�ذا »حق كفلته له�م اتفاقية 
الحالي�ة«،  الحكوم�ة  تش�كيل 

مؤكدي�ن أن »طم�وح بارزان�ي يفوق التصور«، مش�يرين 
إلى أنه »س�يحل اكثر مش�اكل االقليم حين تس�لمه منصب 
رئاس�ة الجمهورية«، الفتين إلى وجود تأييد برلماني لهذا 
الطرح من قبل كتلة االحرار والقائمة العراقية.بمقابل هذا 
ظ التحالف الوطني عل�ى تولي بارزاني منصب رئيس  تحفَّ
الجمهوري�ة، عازي�ن ذلك إلى س�وء إدارة بارزاني لألزمات 
ة المركز. ة اإلقليم على كفَّ السياس�ية فضالً عن ترجيح كفَّ
ويش�ير سياسيون في التحالف الوطني إلى أن بارزاني في 
حال تس�لَّم رئاس�ة الجمهورية فإنه س�يطيح بطموحات 
ل  ح�زب الدع�وة في االس�تمرار بالحك�م، مؤكدي�ن أن أوَّ
واجب س�يكون لبارزاني كرئيس جمهورية هو اإلطاحة 
بالمالك�ي بال نقاش. م�ن جانبه، قال مصادر سياس�ي، 
رفض الكشف عن هويته ل�«المستقبل العراقي« إن األمم 
المتحدة والسفارتين األميركية والبريطانية في بغداد 
تتباحث�ان في هذا الوضع المعقد، مبدياً أمله في أن 
تتحرَّك السفارتان في وقت عاجل وسريع خشية 
من وقوع أزمة جديدة بين اإلقليم والمركز قد 

»ال تخمد« بحسب قوله.

بارزانـي يسعـى إلـى رئاسـة العـراق
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الدفاع املدين لـ                                   : حريق املرصف العقاري بال خسائر برشية
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 لقد أكال
 الرجل 

بعد وفاته!!

نـواب لـ                            : تقاريـر منظمـة العفـو 
الدوليـة »منحـازة« و »مسّيسـة«!!

قــراءة الطالــع واهلــوس 
باملنجمــني.. رماهــم

 فــي املجهــول

مــــام جــــالل.. سالمــــات 
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي

حتى لو اخفق الرئيس الطالباني في حل 
عدد من االزمات المعقدة التي تطوق اعناقنا 
لكنه رجل سياس�ة من الط�راز األول وزعيم 
قوم�ي من نوعية الرجال الكبار وظاهرة في 
العمل الحركي والحزبي والسياس�ي الوطني 
من الط�راز الفري�د، وإذا كان اخفق في حل 
ع�دد من ه�ذه العق�د واالزمات فالمش�كلة 
ليس�ت في مام جالل قدر ماهي في اقطاب 
المش�كلة  وطبيع�ة  وعقلياته�م  االزم�ة 

المتفاقمة في البلد!.
ربما كنت انتق�د الرئيس الطالباني على 
ماتصفه وس�ائل االع�الم العراقية وعدد من 
الكتل السياس�ية ونواب المجل�س بالتماهل 
ف�ي تنفيذ اح�كام االعدام الص�ادرة من قبل 
القض�اء العراق�ي بحق االرهابيي�ن والقتلة، 
لكن مكت�ب الرئيس يؤكد دائما ان الرئاس�ة 
العراقية غي�ر متماهلة ازاء ق�رارات االعدام 
الص�ادرة ع�ن القضاء لكن ش�يئا من الكالم 
ال�ذي قيل ويق�ال عن التماه�ل الزال يتحرك 
في مش�اعري ازاء ارادة الرئي�س التي كانت 
وفية تجاه ش�عبها وعقيدتها الماوية وارثها 
السياس�ي القومي حيث لم تأخذه لومة الئم 
غرب�ي او عربي تج�اه ما كان�ت تتعرض له 
المس�ألة الكردي�ة م�ن معاناة كبي�رة  لكنه 

ربم�ا تراجع عن تنفيذ بعض القرارات ايمانا 
من�ه ان ذل�ك ق�د يؤث�ر ف�ي س�معة النظام 
الوطني وصيغت�ه الديموقراطي�ة التي اعلن 
عن التزامه بها امام العالم ومنظمات حقوق 
االنسان والعفو الدولية وربما ألن الرجل لديه 

تفاهمات حقيقية مع االشتراكية الدولية.
ادنت في حينه مقاال كتبه طالل سلمان 
في "جريدة السفير" وكنا في زمن المعارضة 
العراقية وص�ف فيه المام ج�الل الطالباني 
بالك�ردي التائه وقلت ان المام جالل س�ائح 
في بس�تان الثورة الوطنية التي مانزلت من 
قمم الجبال الكردية ولم تهبط الى منحدرات 
الحياة العربية التي شوهت العروبة وقمعت 
االنس�ان العربي وكبلت يديه ورجليه بالفقر 
والبطالة والس�جون والدكتاتورية، وأتحدى 
أن يأتيني النظام العربي بشخصية محورية 
شاس�عة ف�ي عالقاته�ا العربية م�ن موقع 
النقي�ض الح�الم دع�اة المش�روع القومي 
العربي كج�الل الطالباني فه�و صديق قائد 
القومي�ة العربي�ة جمال عب�د الناصر ولديه 
بي�ت ف�ي القاهرة اهدت�ه له ث�ورة الضباط 
األحرار في الس�تينات وصديق حافظ األسد 
العربي�ة  السياس�ة  وثعل�ب  تش�رين  بط�ل 
ورج�ل التوازن�ات السياس�ية وعضو قيادي 
في االش�تراكية الدولية وه�و فوق هذا وذاك 
رئي�س الجمهورية ال�ذي صافح ب�اراك في 

مؤتمر االش�تراكية ولم يسقط بسحب الثقة 
بل صار تالياً الرئيس الذي يمتلك قرار سحب 

الثقة!.
السؤال الذي سيلي حدث غياب الرئيس.. 
ماذا لو غادر الرئيس منصة الرئاسة واقبلت 
المس�تعصية  والعق�د  الكبي�رة  المش�كالت 
وطوقت الحياة العراقية والعملية السياسية 
كقطع اللي�ل المظلم.. هل هنالك رجل بوزن 
ج�الل الطالبان�ي قادر عل�ى الح�ل وتهدئة 
الخواطر والركون الى القبول بالممكن وهي 
السياسة التي اتبعها الطالباني في مجاورته 
اكب�ر عقدة ف�ي تاريخ النض�ال الوطني في 

العراق؟!.
ستخسر العملية السياسية رجال لطالما 
سكت على الكثير من االساءات والتجاوزات 
ول�م يعب�أ باالنتقادات وكان يجي�د )النكتة( 
ولو على نفس�ه ومازلت أتذكر الرئيس وهو 
يأتي بنكتة على نفس�ه ف�ي برنامج مفتوح 
عل�ى قن�اة الحرة ع�راق ويتح�دث بنصاعة 
العربي عبر أبو ذية راجت في العراق تقول.. 

"فوك القهر والضيم ريسنه كردي!".
أق�ول أيضا.. الخس�ارة ل�ن تتوقف عند 
حدود العملية السياس�ية في بغ�داد التي لم 
ير المام رجال نظي�را له وهو يجاوره ويقود 
مع�ه هذا الع�راق الملتبس في كل ش�يء بل 
ستمتد الى العملية الوطنية والتوازن الحزبي 

والسياس�ي ومش�روع الحلم القوم�ي الذي 
يتح�رك االن ف�ي االقلي�م ومن ي�زور االقليم 
الكردي س�يدرك القيمة الفكرية والسياسية 
وحجم التوازن الموجود في العملية الوطنية 
الكردية ول�و كانت االجواء في االقليم قائمة 
على اس�اس قرار واحد يصوغ�ه رجل واحد 
لكانت المشكلة اقوى والحل أعسر.. إن المام 
جالل هو قبان العملية السياس�ية في بغداد 
وقب�ان الحركة الوطنية والتوازن السياس�ي 

واالجتماعي في االقليم!.
ونح�ن  يغادرن�ا  أن  للم�ام  أتمن�ى  ال 
بالتح�دي  باألزم�ة مش�غولون  مهموم�ون 
كل  عل�ى  الفس�اد  بملف�ات  مصدوم�ون 
المس�تويات والصع�د المالي�ة والعس�كرية 
والسياس�ية، واألهم من ذلك فس�اد الطبقة 
التي تشتغل على النزاهة اذ نحن بحاجة الى 
عقل اعلى نرشد العملية السياسية به ونقود 
المسيرة الوطنية بالتش�اور معه ونشعر ان 
وجوده بيننا رغم كل التناقضات السياس�ية 
الحادة في المسيرة القيادية للدولة شعورنا 

بوجود النبي الثوري في امته!.
مام جالل.. عد ألين�ا فنحن بحاجة اليك 
في بغ�داد والس�ليمانية بروابيه�ا وحاراتها 
الجميلة ومطره�ا المهيب واهله�ا الطيبين 
وحزبك بحاجة إليك، مام جالل.. كلنا بحاجة 

اليك.
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             المستقبل العراقي / خاص

ش�كت دائرة بلدية مركز الرصافة، إحدى 
تش�كيالت أمان�ة بغداد، م�ن قي�ام المديرية 
العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الرصاف�ة، اح�دى 
تش�كيالت وزارة الكهرب�اء، بأعمال حفر من 
دون أخ�ذ الموافق�ات االصولي�ة له�ذا العمل 
وإح�داث اضرار كبيرة في المناطق التي تقع 

ضمن قاطع بلدية مركز الرصافة. 
وش�كت دائرة البلدية ايضاً م�ن التأخير 
والتلك�ؤ الحاص�ل ف�ي إنجاز األعم�ال وترك 
مواق�ع الحف�ر مفتوح�ة لفت�رات طويلة ما 
يؤدي إل�ى تجمع النفاي�ات والمخلفات على 

طول الموقع المحفور. 
"المس�تقبل  وبحس�ب وثائ�ق حصل�ت 
العراقي" على نسخ منها فإن البلدية خاطبت 
وأرفق�ت   2012/8/29 بتاري�خ  المديري�ة 
لها ص�وراً توض�ح قي�ام كوادره�ا )مديرية 
منطق�ة  ضم�ن  حف�ر  بأعم�ال  الكهرب�اء( 
س�احة الوثبة جهة محل�ة 113 من دون اخذ 
الموافق�ات األصولي�ة له�ذا العم�ل وإحداث 
أضرار كبيرة في الرصيف وكذلك هدم منهول 
رئيس لش�بكة الصرف الصح�ي وترك العمل 
م�ن دون إع�ادة الموقع الى وضع�ه األصلي 

قبل الحفر. 
وقال�ت البلدية ف�ي مخاطبته�ا لمديرية 
الكهرباء "إن أغلب اعمال الحفر التي تقومون 
به�ا ضمن قاطع دائرتنا تتس�م ببطء واضح 
في االنجاز وت�رك المواقع لفترات طويلة من 
دون معالجة"، مضيفة "لذا تنس�ب قيامكم 
بوض�ع جدول زمن�ي مفصل لمراح�ل العمل 
بع�د أخذ الموافق�ات األصولي�ة، وخالف ذلك 

سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقكم". 
ويبدو أن مديرية الكهرباء لم تعر انتباهاً 
لمخاطب�ة دائ�رة البلدية، ما اضط�ر األخيرة 
لمخاطب�ة مكتب وكيل أمانة بغداد للش�ؤون 
البلدية بتاريخ 2012/11/11 بكتاب أرفقت 
في�ه ص�وراً توض�ح األض�رار الحاصل�ة في 
الش�وارع واألرصف�ة ضمن قاطعه�ا )بلدية 
مرك�ز الرصاف�ة( والتي ت�ؤدي الى تش�ويه 
المنظ�ر الع�ام اوالً باإلضاف�ة ال�ى التأخي�ر 
والتلك�ؤ الحاص�ل ف�ي انجاز االعم�ال والتي 

غالباً ما تكون بطيئة. 
وقالت بلدية الرصافة في كتابها المرسل 
ال�ى مكتب وكيل األمانة للش�ؤون اإلدارية أن 
"مواقع الحفر تترك مفتوحة لفترات طويلة، 
وبالتال�ي تؤدي الى تجم�ع النفايات واالزبال 
والمخلفات على طول الموقع المحفور وعدم 

اع�ادة الموق�ع بعد االنته�اء من المش�روع 
او العم�ل ال�ى م�ا كان عليه بنف�س الجودة 
او الش�كل األول�ي، فضالً ع�ن تأثير مخلفات 
الحف�ر م�ن االترب�ة عل�ى ش�بكة الص�رف 
الصحي"، مش�يرة ال�ى أن "ه�ذه المخلفات 
تدخل في فتحات مش�بكات تصريف المياه، 
وبالتالي تكليف الدائرة جهوداً وكلفاً اضافية 
لمعالجة هذه المشاكل والتي تتطلب تضمين 
دائرة الكهرباء والش�ركات العاملة لدينا كلف 
هذه األضرار مس�تقبالً واعتبارها من االمور 
المهمة جداً للحد من االجراءات غير النظامية 
م�ن قب�ل دائ�رة الكهرب�اء وع�دم الش�عور 
بالمس�ؤولية الحقيقية ف�ي المحافظة على 

العاصمة الحبيبة بغداد". 
وتابع�ت "مما يجب االش�ارة الي�ه ايضاً 
ه�و أن المواط�ن البغدادي، وال�ذي هو صلب 
موضوع تقدي�م الخدمات، عندم�ا يرى هذه 
المناظر ينعكس لدي�ه انطباع بأن الموضوع 
يعبر ع�ن تقصير أمان�ة بغداد ف�ي اعمالها، 
دون العل�م أن امان�ة بغ�داد ودوائره�ا ه�ي 
المتضرر األول واالكبر من جراء هذه االعمال 
التي تعي�ق تقدي�م الخدمات البلدي�ة البلدية 
بمختل�ف انواعها إلظهار العاصم�ة الحبيبة 

بأبهى صورة".

بلدية مركز الرصافة تشكو من "ال نظامية" أعمال توزيع كهرباء الرصافة

الكهــرباء تتــرك الشــوارع حمفــورة.. وأمــانــة بغــداد تستــغيــث !!

كاريكاتير  فؤاد حسون

            المستقبل العراقي/ متابعة

قالت منظمة النزاه�ة المالية العالمية، 
إن ال�دول النامي�ة وف�ي مقدمته�ا الصي�ن 
والعراق خس�رتا نحو س�تة تريليونات دوالر 
على مدى األعوام العش�رة الماضية بس�بب 
الجريمة والفساد والتهرب الضريبي, كاشفة 

عن نمو ظاهرة تدفق األموال غير المشروعة 
في هذه البلدان.

وقال�ت المنظمة في تقري�ر لها  عن ان 
"االموال غير الش�رعية في العراق مصدرها 
الرش�ى التي يتلقاها السياس�يون وموظفو 
الدولة الكبار اضاف�ة الى عمليات االختالس 
من المال العام حيث يجري ضخها مجدداً أو 

ما يطلق عليه بعمليات التبييض عبر إيداعها 
في المصارف العراقي�ة التي تعاني الضعف 

وانعدام القوانين المنظمة لها".
واض�اف التقرير ان "تحوي�الت األموال 
إلى خارج العراق زادت بش�كل حاد في عام 
2010 إل�ى ما يزيد قليالً على 22 مليار دوالر 
م�ن 18 مليار دوالر في عام 2009 ونحو 20 

ملي�اراً في ع�ام 2008 وأربع�ة مليارات في 
2007".وكان البن�ك الدولي قد طالب العراق 
مرات عدة، بإصدار قان�ون جديد للمصارف 
م�ن دون ان يلق�ى اجابة، ول�م يوقع العراق 
اية اتفاقي�ة لمكافحة تبيي�ض االموال رغم 
الضغ�ود الدولي�ة عل�ى الحكوم�ة ف�ي هذا 

المجال. 

بسبب التهريب والفساد.. العراق خيرس 6 ترليونات دوالر خالل 10 سنوات

            أربيل/ المستقبل العراقي

فيم�ا أكدت حركة التغيير الكردية المعارضة في 
إقليم كردس�تان، أن اس�تقالل إقليم كردستان "حلم 
كل مواط�ن ك�ردي" ينبغي تمهيد الس�بيل لتحقيقه، 
اتهم�ت قائمة االتحاد االس�المي الكردي�ة المعارضة 
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني بزعامة مس�عود 
بارزاني واالتحاد الوطني الكردس�تاني بزعامة جالل 
طالباني بالتعامل "بعقلية إقصائية" تجاه المعارضة 

الكردية.
وقال المنسق العام للحركة نوشيروان مصطفى 
إن "استقالل كردستان حلم يراود كل إنسان كردي"، 
مش�يرا إلى أن "إعالن االس�تقالل وتحقيقه يتطلبان 
تمهيدا وعمال مس�بقين ينبغ�ي انجازهما قبل ذلك". 
وأض�اف مصطفى أن "القتال بين قوات البيش�مركة 
والجيش العراقي لن يحدث"، معتبرا "ما يجري حاليا 
في المناطق الكردس�تانية المختلف بش�أنها، يندرج 
ف�ي اط�ار الدعاية االنتخابي�ة حيث يكث�ف الطرفان 
م�ن ضغوطهما المتبادلة ولكن ف�ي النهاية ينأى كل 

منهما بنفسه عن الصدام المسلح". 
وبشأن تشكيل قيادة عمليات دجلة قال مصطفى 
إن "رئيس الحكومة نوري المالكي يس�عى من خالل 
تشكيل هذه القوات إلى كس�ب تعاطف العرب السنة 
في المنطق�ة"، معتبرا أن "ما يفعل�ه المالكي حاليا 
هو الترويج النتخابات مجال�س المحافظات المقرر 
اجراؤه�ا في نيس�ان المقبل".وأوض�ح مصطفى أن 
"حركة التغيير اقترحت خارطة طريق لحل المشاكل 
بي�ن بغداد وأربيل م�ن خالل ممثلي الش�عب الكردي 
في بغداد وعلى مس�تويات عدي�دة، كما اقترحت عبر 
البرلم�ان الكردس�تاني تش�كيل لجن�ة ح�وار دائمة 

للتحاور مع بغداد".

وتاب�ع أن "حرك�ة التغيي�ر ال تمتل�ك ايدولوجيا 
خاص�ة"، مش�يرا إل�ى أن "أعضاءه�ا ينتم�ون ال�ى 
ايديولوجي�ات مختلف�ة تهدف بمجمله�ا الى تحقيق 
العدال�ة االجتماعي�ة والش�فافية والديمقراطي�ة في 
االقليم".وفي الصعيد نفس�ه، اتهم�ت قائمة االتحاد 
الس�المي الكردي�ة المعارض�ة الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني واالتحاد الوطني 
الكردستاني بزعامة جالل طالباني بالتعامل "بعقلية 
إقصائية" تجاه المعارضة الكردية، فيما أكدت سعيها 
لتحقي�ق أكثر من 50 مقعدا خالل االنتخابات المقبلة 

"لتغيير الواقع السياسي في اإلقليم". 
وقال عضو القائمة النائب سمير سليم إن "هناك 
عقلية إقصائية وغير ديمقراطية تجاه المعارضة من 
قب�ل الحزبين الكبيري�ن في كل ش�يء"، موضحا أن 
"المعارضة تقف صفا واحدا مع الحزبين في القضايا 
المصيرية في بغداد، لكنهما ال يفعالن مع المعارضة 

األمر ذاته في إقليم كردستان".
وأض�اف س�ليم أن "المعارض�ة س�تحاول ف�ي 
االنتخابات البرلمانية المقبلة حصد 40 الى 55 مقعدا 
لتغي�ر الواق�ع السياس�ي ف�ي اإلقلي�م". وكان نواب 
المعارضة في برلمان إقليم كردس�تان قد انس�حبوا، 
ي�وم االثنين، من الجلس�ة التي عقده�ا البرلمان في 
اإلقلي�م، احتجاج�ا على تس�مية أح�د المقربين من 
حكوم�ة اإلقلي�م رئيس�ا لهيئ�ة حقوق اإلنس�ان في 
البرلمان. وقال�ت قوى المعارض�ة الكردية، المكونة 
من حركة التغيير والقوى اإلس�المية في اإلقليم، في 
بيان منه، إن "رئاس�ة برلمان إقليم كردستان طلبت 
من الكت�ل تقديم مرش�حيها لرئاس�ة هيئتي حقوق 
االنسان والرقابة المالية في البرلمان"، موضحة أنها 
"قدمت مرشحيها لشغل هذين الموقعين، لكن رئاسة 

البرلمان اختارت بشكل منفرد مرشحين آخرين".

اعتبرت األزمة بين اإلقليم والمركز "دعاية انتخابية"

املعارضة الكردية: طالباين وبارزاين 
           المستقبل العراقي / فالح الشامييقصيان أية معارضة هلام

بع�د أن طعنت بعدالة القض�اء العراقي 
وطالبت بإلغ�اء حكم اإلعدام م�ن القوانين 
العراقية، اتهم النائ�ب عن التحالف الوطني 
علي شاله منظمة العفو الدولية بالعمل على 
تأخير تنفيذ احكام اإلعدام بحق اإلرهابيين 
المتورطين بقت�ل األبرياء من اجل تهريبهم 
من الس�جون, واصفاً تقارير هذه المنظمة 

ب�"المنحازة" و"المسّيسة".
وقال ش�اله ل�"المس�تقبل العراقي" أن 
"تقاري�ر منظمة العفو الدولي�ة مبنية على 
معلوم�ات "مسيس�ة منح�ازة" وان ه�ذه 
المنظم�ة ال تأخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار ضحايا 

األعمال اإلرهابية".
وبي�ن أن "ه�ذه المنظم�ة وم�ن خالل 
دعواته�ا إللغاء حكم اإلع�دام تريد ان يبقى 
اإلرهابي�ون والقتل�ى بالس�جون لك�ي يتم 

تهريبه�م". وأش�ار الش�اله إلى ان 
حك�م اإلعدام هو ام�ر طبيعي 

يس�فك  م�ن  بح�ق  يتخ�ذ 
دم�اء األبرياء ليك�ون عبرة 
القتل�ة  م�ن  غي�ره  لم�ن 

المأجورين.
ع�ن  الش�اله  واع�رب 
تقاري�ر  م�ن  اس�تغرابه 

منظمة العفو الدولية، معتبراً 
ه�ذه التقارير منافي�ة لحقوق 

اإلنس�ان كونها تداف�ع عن المجرم 
وتهم�ل حق�وق ضحايا االعم�ال اإلرهابية، 
الس�يما وانه�ا تس�تهدف جمي�ع ش�رائح 
المجتمع دون تمييز, مبيناً ان هذه التقارير 
تقف وراءها جهات سياس�ية ودول إقليمية 

تدعم االرهاب في العراق.
وع�ن حكم اإلعدام الص�ادر بحق طارق 
الهاشمي, قال الشاله، أن حكم االعدام بحق 

الهاش�مي وعدد م�ن حماياته 
الش�خصية هو حكم عادل 
خاصة  مس�يس،  وغي�ر 
وانه�م متورطون بقتل 
اكثر م�ن 200 مواطن 
فضال ع�ن القيام بعدد 

من األعمال اإلرهابية.
الس�ياق ذاته,  ف�ي 
قال النائب ع�ن التحالف 
محمد  ش�وان  الكردستاني 
ط�ه ان حك�م اإلعدام ه�و أمر 
طبيع�ي ومعم�ول ب�ه ف�ي ع�دد م�ن 
بل�دان العالم وموجود ف�ي قانون العقوبات 

العراقية.
وأش�ار طه ال�ى ان عدد اح�كام اإلعدام 
يختلف م�ن بلد الى آخ�ر ويتوقف على عدد 
من العوامل خاصة األمنية منها، عازياً تزايد 
أعداد المعدومين في العراق خالل الس�نوات 

االخي�رة الى تزايد نس�بة الجريمة واألعمال 
اإلرهابية.

هذا وقالت منظمة العفو الدولية، أمس 
العراقي�ة أعدم�ت  أن الس�لطات  األربع�اء، 
129 ش�خصا خ�الل الع�ام الحال�ي 2012، 
في إحصائية هي األعلى منذ س�بع سنوات، 
وفي حين وصف�ت القضاء العراقي ب�"غير 
الع�ادل"، ج�ددت دعوته�ا إللغ�اء عقوب�ة 

اإلعدام.
وأكدت المنظم�ة أن الحكومة العراقية 
صادق�ت عل�ى المزيد م�ن أح�كام اإلعدام، 
مؤخ�را، تجاه 28 ش�خصا متهمين بجرائم 
له�ا عالق�ة باإلرهاب، وم�ن بينه�م طارق 
الهاش�مي، ويواجه�ون اآلن خط�ر اإلعدام 
الوشيك، حسبما أوردت وكالة يونايتد برس 
إنترناشونال.وأش�ارت إلى أن 129 ش�خصاً 
أُعدم�وا ف�ي الع�راق خ�الل الع�ام الحالي، 
وهو أعلى معدل منذ ع�ام 2005، فيما ُقّدر 
عدد األش�خاص الذين ص�درت أحكام إعدام 
بحقهم بالمئات، كما أوردت تقارير تفيد بأن 
40 س�جيناً ينتظرون تنفيذ أح�كام اإلعدام 
الص�ادرة بحقه�م بس�جن الكاظمي�ة ف�ي 
بغداد.وأضافت المنظمة أن طارق الهاشمي 
الماض�ي  وصه�ره ص�در بحقهم�ا األح�د 
حكم�ان غيابيان باإلعدام للمرة الخامس�ة، 
في إطار محاكمة مسّيسة إلى حد كبير من 
قب�ل المحكم�ة الجنائية المركزي�ة، بتهمة 
حيازة أسلحة واس�تخدامها، وأربعة أحكام 

إعدام بجرائم على صلة باإلرهاب.
من جانبه�ا, قالت نائب�ة مدير برنامج 
الش�رق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة 
العف�و الدولية حس�يبة حاج صح�راوي إن 
أحكام اإلعدام صدرت بعد محاكمات جائرة 
اعتم�دت على اعترافات ت�م الحصول عليها 

تحت التعذيب، بحسب قولها.

طعنت بعدالة القضاء العراقي وطالبت بإلغاء حكم اإلعدام

نواب لـ                          : تقارير منظمة العفو الدولية "منحازة" و"مسّيسة"

            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف البنك الدولي, أمس االربعاء, عن اعداد س�تراتيجية 
جديدة لمساعدة العراق من خالل تقديم مساعدات مالية تقدر 
ب�900 مليون دوالر لخلق عدد اكبر من الوظائف للمساهمة في 

انجاح العملية التنموية في العراق.
وأوضح البنك أن "اإلس�تراتيجية ستساعد العراق في إدارة 
موارده على نحو أكثر كفاءة وفعالية، وتعزيز تنويع أنش�طته 
االقتصادية ونمو القطاع الخاص، بما يصب في مصلحة جميع 

مواطنيه".
من جانب�ه, أكد المدير القط�ري بالبنك الدولي المس�ؤول 

ع�ن العراق وس�وريا وإي�ران ولبن�ان واألردن فري�د بلحاج ان 
"العراق يفتح فصالً جديدا في تاريخه الطويل والعميق خاصة 
وان�ه يتمتع باإلمكان�ات البش�رية الهائلة والم�وارد الطبيعية 
الكبي�رة وان موقع�ه اإلس�تراتيجي يش�كل عنص�را حاس�ما 
ومركزي�ا لالنتعاش االجتماعي واالقتصادي"، مضيفا ان "هذه 
االس�تراتيجية س�تتيح للبن�ك مواءم�ة برامج المس�اندة التي 
يقدمه�ا على مدى الس�نوات األربع المقبلة م�ع خطة التنمية 

الوطنية للحكومة العراقية".
من جانبها، قالت ماري- هيلين بريكنيل، الممثلة الخاصة 
للبنك الدولي في العراق ان "هذه المساعدات تعد فرصة ممتازة 

للحكومة العراقية لتحقيق االزدهار في المجاالت كافة".

البنك الدويل يقدم مساعدات للعراق تقدر بـ900 مليون دوالر
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�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

طالب�ت وزارة البيئة أصحاب معامل انتاج قناني المياه س�عة 20 لترا بعدم تعبئة هذه القناني ألكثر من 
مرة ألنه يؤثر في صحة اإلنسان وبيئته واستخدام بالستك بديل يكون أكثر أمنا على صحة العامة، مبينة ان 
الوزارة ستتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق المخالفين وهي غلق هذه المعامل من اجل حماية المواطن 
وبيئته. وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لوزارة البيئة تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس أن “الوزارة 
فاتح�ت لجن�ة الصحة والبيئة ف�ي مجلس الن�واب  ووزارة الصحة والجهاز المركزي للتقييس والس�يطرة 
النوعية بخطورة تعبئة قناني المياه المعدنية سعة 20 لترا ألكثر من مرة لما تحتويه من مواد سامة مؤثرة 
على صحة المواطن وبيئته”. وأكد على “ضرورة ألزام اصحاب معامل انتاج قناني المياه وأصحاب المعامل 
التجارية بعدم بيع هذه القناني المصنعة من البالس�تك الذي يحمل الترميز العالمي 1 واس�تخدام بالس�تيك 
يحمل رمز 5، الذي يعتبر من أفضل أنواع البالس�تك وأكثرها أمناً”، مشيرا الى انه “يناسب السوائل والمواد 
الب�اردة والحارة وغير ضار أبدا، فضال عن اس�تخدامه في صناعة حوافظ الطعام والصحون وعلب األدوية 

وكل ما يتعلق بالطعام”.

القانونية النيابية لـ                            : قانون حتديد واليات الرئاسات 
الثــالث قــد ال ُيمــرر هنائيـــًا

يحتاج إلى 163 صوتًا إلقراره

تحذير من إعادة تعبئة قناني المياه سعة 20 لترًاـ
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     المستقبل العراقي/ أمجد صالح
السياس�ية  األزم�ة  طبيع�ة  اقتض�ت 
وتداعياتها وضع مقترح قانون تحديد مدة 
والية الرئاسات الثالث على الرف الذي يضم 
جمل�ة القوانين المؤجل�ة الى حين حصول 
توافقات سياس�ية بش�أنها. وأكدت اللجنة 
القانونية في مجلس النواب ل�”المس�تقبل 
العراقي” أن هذا القانون يستوجب تصويت 
ما ال يق�ل عن 163 نائب�اً لصالحه لكي يتم 
اقراره، مش�يرة الى أن تلك العملية “ليست 
سهلة”. وتظهر نسخة من مقترح القانون 
حصلت عليها “المستقبل العراقي” أن 133 
نائباً وقعوا عليه، ما يعني أن هؤالء ال�133 
سيصوتون لصالح القانون في حال عرض 
للتصوي�ت، لكنه�م يحتاجون إل�ى 30 نائباً 
لكي يتم إق�رار القانون. وقال عضو اللجنة 
القانونية البرلمانية النائب عن كتلة التغيير 
الكردي�ة لطيف مصطف�ى في حديث له مع 
“المستقبل العراقي” أمس “ما زال القانون 
لدى اللجن�ة ولم تتم مناقش�ته. هذا قانون 
خالفي كالقوانين الخالفية االخرى ال يمكن 
تمريره بس�هولة، او ربم�ا ال يمرر نهائياً”. 
وأوض�ح أن “القانون يحت�اج الى تصويت 
م�ا ال يق�ل ع�ن 163 نائب�اً علي�ه م�ن أجل 
تمري�ره”. فيما بين أن تقديمه إلى رئاس�ة 
مجلس الن�واب يحتاج إلى تواقيع 10 نواب 
فقط، الفت�ًا الى أن التواقيع ال��133 زائدة 
ع�ن الحاجة وال تعني ش�يئاً قبل التصويت. 

وكذلك أك�د النائب عن كتل�ة المواطن علي 
ش�بر أن القانون لم يطرح للتصويت بسبب 
الخالفات السياس�ية وع�دم التوافق عليه. 
وقال شبر في تصريح خص به “المستقبل 
العراق�ي” أم�س “بداية أتحدث عن نفس�ي 
وليس ع�ن الكتلة التي انتم�ي اليها. انا مع 
تحدي�د الوالي�ة. م�ن الض�روري أن تكون 
محددة حتى يتمكن ش�خص آخ�ر أن يجدد 
ما قدمه السابق”. وأشار الى أن “الخالفات 
السياسية هي الس�بب في تأخير التصويت 
على هذا القانون. بع�ض المواضيع ال يراد 
إثارته�ا بالرغم م�ن اهميته�ا”. ولم ينص 
الدستور العراقي على تحديد واليات رئيس 
الوزراء ورئيس مجل�س النواب، بينما حدد 
واليات رئيس الجمهورية بواليتين، مدة كل 
والية 4 سنوات. ورفع هذا المقترح في 12 
تموز الماضي الى رئاسة مجلس النواب بعد 
الموقف ال�ذي تبناه التحالف الكردس�تاني 
والقائمة العراقية والتيار الصدري لس�حب 
الثق�ة عن رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي، 
والذي انته�ى باتفاق تش�ريع قانون يحدد 
والي�ة الرئاس�ات الث�الث بواليتي�ن فقط، 
لضم�ان عدم حص�ول المالك�ي على والية 
ثالثة في رئاس�ة الوزراء. وقال النائب شبر 
أن ه�ذا القانون ال يمكن تمريره بس�هولة، 
ف�”دول�ة القان�ون” تقول س�وف نعترض 
ونقدم ش�كوى الى المحكمة االتحادية في 
ح�ال إقرار ه�ذا القانون باعتب�اره مخالفاً 

اآلخ�ر  والبع�ض  للدس�تور، 
ي�رى إن القان�ون يدخل ضمن 
الن�واب  مجل�س  صالحي�ات 
“أن�ا اعتقد انه م�ن صالحيات 
مجل�س الن�واب”. وأكد ش�بر 
المهم�ة  القواني�ن  “اكث�ر  أن 
والتي ترتبط بمصالح الش�عب 
العراقي ال تم�رر إال بتوافقات 
التوافق�ات  سياس�ية، وه�ذه 
يجب أن تتم بين رؤساء الكتل. 
اليوم كل واحد يحاول أن يخدم 
حزبه أو كتلت�ه أو طائفته من 
دون النظر الى مصلحة الشعب 
العراق�ي”. وقد ت�رد المحكمة 
االتحادية هذا القانون حتى في 
حال التصويت علي�ه باعتباره 
مخالف�اً للدس�تور، األمر الذي 
علق عليه ش�بر بالقول “نحن 
للتصوي�ت،  القان�ون  نق�دم 
وبعد ذلك فليعترض من ش�اء 
التقدي�ر  ويبق�ى  االعت�راض. 
االتحادية،  للمحكم�ة  االخي�ر 
وأنا اعتقد دس�تورياً أن تحديد 

مدة واليات الرئاس�ات الث�الث تتم من قبل 
مجلس النواب”.وتم رف�ع هذا القانون إلى 
رئي�س مجل�س الن�واب بتاري�خ 12 تم�وز 
الماضي بتوقي�ع ثالثة نواب هم النائب عن 
التحال�ف الكردس�تاني فره�اد االتروش�ي 

ورئيس كتل�ة االحرار النائب بهاء االعرجي 
والنائب المستقل صباح الساعدي. وفي 15 
تموز أحاله رئيس مجلس النواب الى اللجنة 
القانوني�ة، وف�ي 16 تم�وز ق�ررت اللجنة 
عرض�ه ف�ي اجتماعه�ا، وانقطع�ت أخبار 
القان�ون من�ذ ذل�ك الحين. ونص�ت الفقرة 

“ثانياً” في المواد 1 و2 و3 على أنه ال يجوز 
تول�ي منصب رئيس الجمهوري�ة أو رئيس 
مجل�س الن�واب أو رئيس مجل�س الوزراء 
من قبل نفس الش�خص ألكث�ر من واليتين 
متتاليتين أو غير متتاليتين وسواء كان ذلك 

قبل نفاذ هذا القانون او بعده.

           المستقبل العراقي- البصرة/ خاص 
س�لمت لجنة التعويض�ات الخاصة بأض�رار المد 
الملح�ي للع�ام 2009 »الصك�وك« إلى المس�تحقين 
م�ن الفالحي�ن والمزارعين في أقضي�ة ابي الخصيب 
والفاو وشط العرب حيث أعلن رئيس مجلس البصرة 
صب�اح البزوني ع�ن إطالق الوجب�ة الثالثة من مبالغ 
التعويضات التي خصصه�ا مجلس الوزراء ألصحاب 
األراض�ي الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منس�وب 
الملوحة في مياه ش�ط العرب والذي قال، إن »الوجبة 
الثالث�ة م�ن مبالغ التعويض�ات ش�ملت 251 مزارعاً 
تضررت أراضيهم في قضاء شط العرب«، مشيراً الى 
أن »مبالغ التعويضات تباينت فيما بينها حسب حجم 
الض�رر الذي لح�ق بالمحاصي�ل الزراعي�ة والثروات 
الحيواني�ة«، مؤك�دا أن »الحكومة المحلية مس�تمرة 
ف�ي عملي�ة توزي�ع مبال�غ التعويض�ات الت�ي اقرها 
مجل�س الوزراء والبالغة 29 مليار دينار على أصحاب 
األراض�ي المتضررة جراء ارتداد اللس�ان الملحي في 

اقضية )شط العرب والفاو وابي الخصيب(«.
 وف�ي الوق�ت ال�ذي تس�لم في�ه هؤالء ش�يكات 
الفاكه�ة  واش�جار  بالنخي�ل  الخاص�ة  التعوي�ض 
والماش�ية ينتظر مربو النحل، من الذين هلكت خاليا 
نحله�م وأصيبوا ج�راء المد الملحي بخس�ائر كبيرة، 
أن تنتهي اللجنة من حس�م موضوع تعويضهم، حيث 
يتداول�ون احاديث تفيد ب�أن اللجنة طلبت منهم ابراز 

إج�ازات تربي�ة النح�ل نافذة 
جمعي�ة  إنتس�اب  وهوي�ة 
النحالي�ن، وه�ذه القضية لم 
تك�ن موج�ودة أساس�اً قبل 
العام 2009. وه�ي )اللجنة( 
إنما تطالبهم بوثائق ال أساس 

لوجودها آنذاك.
 لك�ن مص�ادر م�ن داخل 
مجل�س المحافظ�ة تح�اول 
طمأنة مرب�ي النحل بالقول، 
أخي�را  س�تقرر  »اللجن�ة  إن 
وأن  بالتعويضات،  ش�مولهم 
المبال�غ الت�ي رص�دت لذل�ك 
وه�ي  للخزين�ة،  تع�ود  ل�ن 
مبال�غ صرف�ت على أس�اس 

القرار اصطدم  التعويض، لكن 
بعدم موافقة عضو اللجنة القانونية )بسمة السلمي( 
الت�ي تطال�ب النحالين بإب�راز إجازة تربي�ة النحل«، 
القضي�ة التي يس�تهجنها هؤالء قائلي�ن »وهل يملك 
مربو االبق�ار واألغن�ام والماعز والدج�اج.. إجازات 
تربية ؟ أو وهل يملك غارسو النخل واالشجار إجازات 
زراعية ؟«.من جهة أخرى، كش�ف النائب في مجلس 
النّواب عن محافظة البصرة منصور الكنعان عن هدر 
وصف�ه بالخطر في اموال موازن�ات البصرة منذ عام 

2003 وحتى ع�ام 2012 الجاري، مطالباً بمحاس�بة 
مجلس المحافظة على ذلك.

وأش�ار الكنع�ان إلى أنه وعلى الرغ�م من االموال 
الكبي�رة الت�ي خصص�ت للمحافظة ف�ي موازنة عام 
2012، إال أن المواط�ن لم يلمس اي تغيير او تحس�ن 
ف�ي الخدم�ات المقدمة له من مش�اريع ف�ي المدينة 
التي يعاني س�كانها في أكثر من مفصل في حياتهم، 
مضيف�اً أن »تخصيص االموال الكبيرة يجب ان يقابل 
بمشاريع كبيرة ومفيدة تعود بالخير على المواطنين، 

وأن م�ا يحدث في المحافظة 
هو اهدار خطي�ر للمال العام 
المواطني�ن  حس�اب  عل�ى 
جميع�اً الذي�ن يدفع�ون ثمن 

هذا الفساد الخطير«. 
وطالب الكنعان بمحاسبة 
مجلس محافظة البصرة على 
س�وء ادارت�ه لتل�ك االم�وال 
وعدم تقدي�م الخدمات ألبناء 
عل�ى  مش�ددا  المحافظ�ة، 
ض�رورة وضع ه�ذه االموال 
في مصرف اس�تثماري، وأن 
ال تص�رف اال بع�د الرج�وع 
المختصين والش�ركات  إل�ى 

االستشارية. 
ك كثير من  إل�ى ذل�ك، ش�كَّ
المراقبين في إمكانية حكومة البصرة المحلية تأمين 
مفردات البطاقة التموينية لس�كان المدينة، القضية 
الت�ي أنيط�ت مس�ؤوليتها بالحكوم�ة المحلي�ة بعد 
موافق�ة مجلس الوزراء ووزارة التجارة على إحالتها 
لها، في وقت يعتقد البعض بأن الحكومة التي عجزت 
عن تنفيذ ربع موازنة العام 2012 في مشاريع محلية 
حقيقي�ة، وهي التي س�ُترّجع قرابة الترليون ونصف 
الترليون دينار عراقي للخزينة، محققة أكبر فشل في 

تاري�خ حكومة محلية س�تعجز بالضرورة عن تأمين 
مف�ردات التموينية، هذا إذا ما اس�تثنينا وقوعها في 
عمليات فس�اد مماثلة كالتي ش�هدتها وزارة التجارة 

على يد وزيرها السابق عبد الفالح السوداني.
ويبدو أن بوادر االخفاق رسمت سلفاً، حيث يقترح 
وزير التجارة خير الله حس�ن بابكر على اللجنة جملة 
مقترحات لتأمين ذلك بينها المطالبة بوصول المبالغ 
المخصصة لش�راء مف�ردات الحص�ة التموينية لكل 
العراق ف�ي الوقت المحدد ألن هن�اك مناقصة تحتاج 
إل�ى 15 يوما ومن ث�م االحالة التي تأخ�ذ وقت ثالثة 
ايام ومن ثم فتح االعتماد ومجيء الباخرة الى العراق 
اي اننا نحتاج الى 72 يوما بالضبط لكي تصل الباخرة 
الى ميناء ام قصر وهي محملة بالمواد، الس�يما وأن 
تفريغه�ا يس�تغرق وقت�ا ايضا، ف�إذا كان�ت الباخرة 
تحت�وي عل�ى 24 الف ط�ن  في مين�اء ام قصر، وهو 
ميناء صغي�ر، نحتاج الى 15 يوم�ا للتفريغ واالليات 
غير كافية ومن ثم تنقل على سيارات حمل )لوريات( 
ووزارة التجارة  ال تملك س�وى )1000( س�يارة حمل 
وه�ذا الع�دد غير كاف ألننا بحاجة ال�ى 38 الف ناقلة 
بري�ة لنقل مواد الحصة التموينية لذلك نس�تعير 400 
س�يارة حم�ل م�ن وزارة النق�ل ونس�تعين بالقطاع 
الخ�اص لتأمين الباق�ي، والقطاع ه�ذا يرفض النقل 
لمناط�ق بعيدة، وهذه مش�كلة، فضالً ع�ن تعقيدات 

الوضع األمني الذي يتحكم بالطريق.

البصــرة عانــت هــدرًا خطيــرًا فــي أمــوال موازنتهــا لـ 9 أعــوام  !!

          المستقبل العراقي / خاص
م�ا أن دخ�ل رئي�س الجمهورية جالل 
طالباني في غيبوبة سببتها اصابته بجلطة 
دماغية، حتى حلقت طائرة تجس�س تابعة 
للق�وات االتحادي�ة العراقي�ة ف�وق قوة من 
البيش�مركة تتمركز في مرتفع�ات دومالن 
في محافظة كركوك. وقال مصدر سياس�ي 
رفض الكش�ف ع�ن هويت�ه ف�ي حديث له 
مع “المس�تقبل العراقي” أم�س أن “تكرار 

مث�ل هذا الحادث وتحليق طائرة من الق�وات االتحادية فوق قوات 
البيش�مركة س�يخلق أزم�ة عصية تض�اف إلى مجم�وع األزمات 
والعالق�ات المتوترة أصالً بين المرك�ز واالقليم”. وكانت قوات من 
البيش�مركة اطلق�ت النار على طائ�رة عراقية تجسس�ية صغيرة 
ب�دون طيار حلقت بش�كل منخفض حول مرتفع�ات دومالن التي 
تسيطر عليها قوات البيشمركة. وقال وكيل وزارة البيشمركة انور 
الحاج عثمان ان قوات البيش�مركة اطلقت الن�ار عليها واجبروها 
عل�ى مغادرة الموقع. واضاف انها الم�رة الثانية التي تحاول فيها 
طائرات م�ن هذا النوع التحليق فوق قوات البيش�مركة. وأثار هذا 
الح�دث مخ�اوف العديد م�ن السياس�يين المعروفي�ن بمواقفهم 
المعتدل�ة فيما يتعلق بخالفات المركز واالقليم. وعرف عن الرئيس 
طالباني س�عيه الدائ�م الى التهدئة في كل أزمة سياس�ية يمر بها 
الع�راق، األمر الذي أثار قلق الكثيرين بعد األزمة الصحية الش�ديدة 
الت�ي ألمت ب�ه مؤخراً. وفي ح�ال وقع ما يخش�اه الجميع وفارق 
طالباني الحياة، فإن العراق سيكون بحاجة ماسة الى وجود رجل 
بدي�ل يحل محله يتمتع بمثل صفاته، الت�ي من أبرزها قدرته على 
التحل�ي بجانب كبير من الحيادية ف�ي التعامل مع مجمل القضايا 
العالق�ة. وعب�ر بع�ض السياس�يين ممن تحدث�وا ل�”المس�تقبل 
العراقي” عن اعتقادهم بصعوبة إيجاد رجل يحل محل طالباني.  

غيبوبة الرئيس تنذر بازدياد التوتر 
بني املركز واإلقليم

       بغداد/ المستقبل العراقي
طال�ب ح�زب “تركم�ان ايل�ي”، أم�س االربع�اء, 
الحكومة بتش�كيل قوات من المك�ون التركماني تتولى 
حماي�ة اماك�ن تواجدهم، عازي�اً اس�باب المطالبة الى 
تدهور الواقع االمني في مناطقهم.وقال الحزب في بيان 
له تلقت “المس�تقبل العراقي “ نسخة منه إن “القوات 
االمنية المتواجدة في المناطق ذات الغالبية التركمانية 
عاجزة عن توفير الحماي�ة ألبناء هذا المكون”, مطالبا 
باتخاذ كافة االجراءات الكفيلة بحماية أبناء هذا المكون 
من خطر الهجمات االرهابية”.واشار البيان إلى أن “من 
ضمن تلك االجراءات السماح بتشكيل قوات من المكون 
التركماني لتتولى مسؤولية حماية مناطقهم بالتعاون 
والتنسيق مع االجهزة االمنية االخرى”.وانفجرت سيارة 
مفخخ�ة, األح�د الماضي, ف�ي منطقة الواس�طي دور 
الس�كك في كركوك في منطق�ة ذات غالبية تركمانية، 
واعقبتها قصف مدافع هاونات اوقع عدداً من الش�هداء 

والجرحى بحسب أهالي المنطقة.

29 مليار دينار لمتضرري المد الملحي

الرتكمــان يطالبــون بقــوات »تركامنيــة« حلمياهتـــم

         المستقبل العراقي / خاص
أك�دت المديرية العام�ة للدفاع المدني عدم وقوع خس�ائر 
بش�رية في الحريق الذي ط�ال المصرف العقاري وس�ط بغداد 
أم�س، مش�يرة ال�ى أن التحقيق�ات المتعلقة بمعرفة أس�باب 
الحري�ق لم تكتمل بعد. وقال مدي�ر العالقات واالعالم في الدفاع 
المدن�ي العميد كاظم بش�ير في تصريح خص به “المس�تقبل 
العراق�ي” أم�س أن الحري�ق ط�ال بع�ض األث�اث المكتبي في 
الطابق األرضي من مبنى المصرف ولم يصل الى الخزنة. وشرح 
بش�ير تفاصيل الحريق بالقول “في الساعة السادسة والدقيقة 
الخامسة والثالثين من صباح امس بلغنا عن وجود حادث حريق 
في المصرف العقاري في منطقة الكرادة ببغداد، وتحركت فرق 
اطفاء من زيونة والش�ورجة والش�يخ عمر وبغ�داد الجديدة”، 
الفتا الى أن “عدد فرق االطفاء المشاركة بلغ 14 فرقة اطفاء”. 
وأضاف “وقع الحادث في الطابق االرضي من المصرف، وتحديداً 
في غرفة االدارة واالستعالمات وغرفة جانبية للحرس”، موضحاً 
أن “ه�ذه الغرف تحتوي على اثاث مكتبي، وجدران غرفة االدارة 
مغلف�ة بالخش�ب، األمر ال�ذي أدى الى انتش�ار النيران بش�كل 
أسرع”. وبين بش�ير أن الحريق تم إخماده في الساعة السابعة 
صباحاً، أي بعد مرور 25 دقيقة من اندالعه، وتم تطويق النيران 
ومن�ع امتدادها الى الطوابق االخرى. وقال أن نتائج التحقيقات 
األولية لم تتوصل إلى معرفة أس�باب اندالع الحريق ألنها تحتاج 
ال�ى بعض الوقت. وأهاب بش�ير بالمؤسس�ات الحكومية وغير 
الحكومي�ة بعدم تغليف ج�دران مبانيها بمادة الخاش�ب أو أي 
مادة أخرى قابلة لالشتعال، لتجنب انتشار النيران بشكل واسع 

في حال وقوع حادث حريق.   

الدفاع املدين لـ                            : حريق 
املرصف العقاري بال خسائر برشية

        المستقبل العراقي/ متابعة
كشفت مجلة »دير شبيغل« األلمانية عن تزايد حاالت االصابة 
باالمراض الس�رطانية والتش�وه الخلقي ف�ي محافظتي البصرة 
والفلوج�ة، ما عزاه بعض الباحثين إلى الذخيرة التي احتوت على 
يورانيوم مستنفذ استخدمها الجيش األمريكي إبان غزوه للعراق.

وقال�ت المجلة ان »ش�هود عيان م�ن المحافظتي�ن المذكورتين 
ذكروا انهم ش�اهدوا مخلوقات بعضها بعين واحدة أو برأسين أو 
بذي�ل، أو أطف�ال بهيئة كاملة لكن تحمل وج�وه قرود، أو أطفال 
إناث التحمت أقدامهن فيما يشبه جذع السمكة فيما كان النصف 
العلوي آدم�ي، وغير ذلك من عجائ�ب المخلوقات.وقالت المجلة 
أن ح�رب الخليج األول�ى عام 1991 تمخضت ع�ن حاالت إصابة 
بالس�رطان لكن ليس بالكم الذي تمخضت عنه الحرب األميركية 

عل�ى العراق عام 2003 التي أصيبت به�ا عائالت بأكملها، عازية 
الس�بب إلى استخدام القوات األمريكية لليورانيوم المستنفذ، ألن 
ثمة ارتباطاً بين اإلصابة بالسرطان والتعرض لإلشعاع.ورصدت 
المجل�ة ارتف�اع نس�بة اإلصابات والتش�وهات بي�ن المواليد في 
البص�رة أكثر من غيرها، معللة ذلك بأن اليورانيوم المس�تنفذ تم 
استخدامه في هذه المدينة المنكوبة إبان الحربين سالفتي الذكر 
حيث ش�هدت ساحتها انفجار 200 طن من الذخيرة التي تحتوي 
على يورانيوم مستنفذ.ولفتت المجلة األلمانية في ختام تعليقها 
إلى أنه في الواليات المتحدة لم تقدم أية جريدة رئيسة على نشر 
ش�يء أو التنوي�ه من قري�ب أو بعيد ع�ن االضطراب�ات الجينية 
بمدين�ة الفلوجة الت�ي أورثتها ذخائر اليورانيوم المس�تنفذ التي 

استخدمتها القوات األمريكية في العدوان على العراق.

دير شبيغل: الرسطان والتشّوه اخللقي يتزايدان يف الفلوجة والبرصة !!
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      المستقبل العراقي/ وكاالت

عب�ر قراره إغالق الح�دود الجنوبية لليبيا، 
يك�ون المؤتم�ر الوطن�ي الع�ام أعل�ى هيئة 
سياس�ية في الب�الد، أوكل لجيش�ه الناش�ئ 
مهمة ش�به مس�تحيلة ف�ي أرض صحراوية 

تزدهر فيها عمليات التهريب من كل األنواع.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمام 
أعض�اء المؤتم�ر الوطن�ي الع�ام “يجب عدم 
اتخ�اذ قرارات على عجل خصوصا حين نكون 

غير قادرين على تطبيقها”.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أمر مطلع 
األس�بوع بإغ�الق ح�دود ليبي�ا م�ع جيرانها 
األربع�ة ف�ي الجنوب وه�ي الجزائ�ر والنيجر 
وتشاد والسودان بسبب تدهور الوضع األمني 
في جنوب البالد ال�ذي أعلن “منطقة عمليات 
عس�كرية مغلقة”.واعلن�ت وزارة الخارجي�ة 
الليبي�ة االثني�ن أن الق�رار اتخ�ذ باالتفاق مع 
ال�دول المعنية.وق�ال الناط�ق باس�م الجيش 
علي الش�يخي، ان ليبيا تفكر في إقامة مركز 
حدودي م�ع كل من هذه ال�دول األربع محذرا 
من ان “أي ش�خص يدخ�ل أو يخرج من هذه 
المراكز س�يعتبر عميال متس�لال”. وحتى ذلك 
الحي�ن كان من الممك�ن اجتي�از الحدود من 
أية نقطة.ويعتبر المحلل�ون هذا اإلجراء على 
ان�ه رد على األزمة في مال�ي، لكنهم يحذرون 
من انه سيكون من الصعب جدا تطبيقه نظراً 

لطبيعة الجنوب الليبي الذي يسهل اختراقه.
وقال جون مارك المحلل في شاتام هاوس 
ف�ي لن�دن أن “مقاتلين والكثير من األس�لحة 
وصل�ت إل�ى مالي من ليبي�ا.. والن�زاع المالي 
أرغم كل العالم على التركيز على الوضع”. وال 
تتقاسم مالي حدودا مع ليبيا، لكن المقاتلين 
واالس�لحة تص�ل إلى هناك عب�ر المرور بدول 
حدودية مثل النيجر والجزائر وعبر االستفادة 
من الفوضى الس�ائدة بعد الن�زاع الليبي الذي 

ادى الى اإلطاحة بنظام العقيد معمر القذافي 
السنة 2011.

وفيم�ا يحض�ر عم�ل عس�كري دولي ضد 
اإلس�الميين المتطرفين الذين يحتلون ش�مال 
مال�ي، س�جل ن�زوح للس�كان نح�و الجنوب 
الليب�ي كما ح�ذرت النائبة الليبي�ة في اآلونة 

األخيرة سعاد غانور.
وتخش�ى دول المنطقة تراج�ع المقاتلين 

اإلسالميين إلى أراضيها كما لفت مارك.
ويعك�س ق�رار إع�الن الجن�وب منطق�ة 
عس�كرية أيضاً، قلق الس�لطات الليبية حيال 
محاوالت محتملة لزعزعة اس�تقرار البالد قد 
يكون وراءها مس�ؤولون س�ابقون من نظام 
القذاف�ي وبينهم كثيرون لجأوا إلى الجزائر أو 
النيجر كما أكد المحلل الليبي صالح السنوسي.

لكن شاشانك جوشي المحلل في معهد رويال 
يونايت�د سرفيس�ز عبر “عن ش�كوكه” حيال 
ق�درة الس�لطات الليبية على مراقب�ة الحدود 
الشاس�عة أو الحد م�ن االتجار باألس�لحة او 

حركة تنقل األشخاص والبضائع.
وقال “نحن هنا أمام قوات مسلحة وطنية 
ضعيف�ة ج�دا وتواج�ه صعوبات ف�ي فرض 
نفس�ها ف�ي المناط�ق الس�احلية المكتظ�ة 
بالسكان”. وفشلت السلطات الليبية الجديدة 
حت�ى اآلن في تش�كيل جيش فعلي وش�رطة 

وطنية تفرض األمن في البالد.
وتعمل هذه السلطات جاهدة على مراقبة 
الح�دود البري�ة )4 آالف كل�م( والبحرية )ألفا 
كلم( وتطلب مس�اعدة دول أوروبية لمواجهة 
الش�رعيين  غي�ر  المهاجري�ن  آالف  تدف�ق 
القادمي�ن م�ن دول إفريقيا جن�وب الصحراء 

والراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وف�ي الع�ام 2010 طل�ب العقي�د الليب�ي 
الراحل معم�ر القذافي نح�و 5 مليارات يورو 
سنويا من االتحاد األوروبي لوقف الهجرة غير 

الشرعية.

خبـــراء: القــرار اتخــذ على عجـــل

هـل حيمـي جـيـش لـيـبـيـا النـاشـئ حـدود الصحـراء ؟

بعد أن أعلن عن فشلها

االحتاد األفريقي: انفراج يف املحادثات األمنية بني دولتي السودان وجنوب السودان

      المستقبل العراقي/ وكاالت

ذكرت وكالة “إنترفاكس” الروس�ية لألنباء أن موسكو أرسلت سفنا 
حربية إلى مياه البحر المتوس�ط اس�تعدادا الحتم�ال إجالء رعاياها من 
س�وريا التي تفاقم�ت فيها أعمال العنف على خلفي�ة األزمة األمنية في 
س�وريا التي اندلعت منذ أكثر من 20 ش�هراً. وأوضحت الوكالة نقالً عن 
مصادر بحرية روس�ية لم تسمها أن مجموعة مؤلفة من سفينتي إنزال 
مسلحتين وسفينة صهريج وسفينة حراسة أبحرت من ميناء على بحر 

البلطيق في طريقها إلى البحر المتوسط.
ونقلت الوكالة الروس�ية ع�ن المصادر القول إن “الس�فن تتجه إلى 
الس�احل الس�وري للمس�اعدة في أية عملية إج�الء للمواطنين الروس، 
وجرت اس�تعدادات نش�رها بش�كل عاجل وبالغ الس�رية”. ولم يتس�ن 
التحقق من مصدر مستقل من تقرير إنترفاكس الذي جاء بعد يوم واحد 
من تأكيد روسيا أن اثنين من مواطنيها يعمالن في محافظة الالذقية قد 

تعرضا للخطف مع مواطن إيطالي.
ويبلغ عدد الروس المسجلين لدى قنصلياتهم في سوريا نحو 3000 
ش�خص، ولروس�يا قاعدة بحرية للصيانة في ميناء طرطوس السوري 

على بعد نحو 250 كيلومترا إلى الشمال الغربي من دمشق.
وتش�ير تلك الخطوة الروس�ية -إذا تأكدت- إلى قل�ق حليفة الرئيس 
الس�وري بشار األسد الرئيسة من تقدم المجموعات المسلحة التي باتت 
اآلن ته�دد العاصم�ة، حيث جاءت بعد ي�وم واحد من إع�الن المعارضة 
س�يطرة قواتها عل�ى مخيم اليرم�وك لالجئين الفلس�طينيين الذي يبعد 

ثالثة كيلومترات عن وسط دمشق.
واس�تمر حلفاء الرئيس الس�وري بشار األسد في مس�اندته إلى حد 
بعيد، ونقلت وس�ائل إعالم روس�ية عن إلياس أوماخان�وف نائب رئيس 
مجلس االتحاد الروس�ي قوله خالل لقائه حسين أمير عبد اللهيان نائب 
وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية بموسكو إن “مجلسي البرلمان 
الروس�ي والخارجية الروس�ية والحكومة ورئيس الدولة ملتزمون بخط 

وموقف موحد حيال الحالة السورية”.
 وذكر أن “الكثير من المواطنين الروس يعيش�ون في سوريا، ولذلك 
بالنس�بة لنا ف�إن الوضع يحمل بعداً إنس�انياً أيضاً”. يش�ار إلى أن أحد 
أه�داف زيارة المس�ؤول اإليران�ي إلى موس�كو هو البحث ف�ي الوضع 

السوري مع الجانب الروسي.
وكان عب�د اللهيان قد قال في مقابلة إذاعي�ة، إن بالده تقترح إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا، وسوف تقدم هذا االقتراح كخطة 

لحل األزمة السورية في اللقاء المنتظر مع وزارة الخارجية الروسية.

كت بشكل عاجل وسّري تحرَّ

روسيا ترسل سفنًا حربية استعدادًا 
      المستقبل العراقي/ وكاالتالحتامل إجالء رعاياها من سوريا

كش�ف وس�يط االتحاد األفريقي ثابو مبيكي 
ع�ن ح�دوث انفراج ف�ي المحادث�ات األمنية بين 
دولتي الس�ودان وجنوب الس�ودان ف�ي العاصمة 
اإلثيوبي�ة أدي�س أبابا، وذل�ك بعد يوم م�ن تبادل 

االتهامات بين البلدين بتعثر المحادثات.
وق�ال مبيك�ي إن البلدي�ن اتفق�ا عل�ى إقامة 
منطق�ة آمن�ة منزوع�ة الس�الح عل�ى الح�دود 
بينهم�ا، وعلى الش�روع في س�حب قواتهما من 
تل�ك المنطقة.وأكد الوس�يط األفريقي أن البلدين 
اتفق�ا على اتخاذ عدة خط�وات لتنفيذ االتفاقات 
القائمة، منها إقامة منطقة منزوعة السالح على 
موق�ع تلك المنطق�ة الحدودية.وقال إن الطرفين 
اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لضمان 
إقام�ة المنطقة عل�ى الحدود بي�ن البلدين، وهذا 
يعني أن على أي قوات من جنوب السودان تنتشر 
ش�مال تل�ك المنطق�ة الحدودية اآلمن�ة التراجع 
جنوبا مسافة عشرة كيلومترات من خط الوسط، 
وأن القوات المس�لحة الس�ودانية ستتحرك أيضا 
لمس�افة عش�رة كيلومت�رات ش�مال ه�ذا الخط 
الحدودي.ووصف مبيكي تلك الخطوة بأنها هامة 
ف�ي التعاط�ي مع القضاي�ا األمنية بي�ن البلدين، 

إل�ى أن االتفاق�ات الجدي�دة س�تخضع  مش�يراً 
للنقاش في اجتماع الشهر المقبل.من جانبه، قال 
وزير الدفاع الس�وداني عبد الرحيم محمد حسين 
إن البلدي�ن “اتفقا على لقاء جديد يوم 13 كانون 
الثاني، وس�نرى النتائج في ذل�ك الوقت ونناقش 

أية مخاوف أخرى قد تطفو على السطح”.

ولكن تقارير تقول إن نقاط الخالف الرئيسية 
بين البلدين ما زالت كبيرة وعميقة.وما يزال مصير 
منطق�ة أبي�ي الحدودي�ة والغنية بالنف�ط والتي 
يطالب بها البلدان، أحد أبرز مواضيع الخالف منذ 
إع�الن انفصال جنوب الس�ودان في تموز 2011.
ويأت�ي التقدم في المحادثات بع�د يوم من تبادل 

االتهامات من قبل الطرفين بتعثر المحادثات في 
أديس أبابا، حيث قال رئيس وفد جنوب الس�ودان 
ل إنها “وصل�ت إلى طريق  باق�ان أموم أم�س األوَّ
مسدودة”.واعتبر أموم أن المحادثات انهارت ألن 
“السودان اتخذ موقفا إستراتيجيا جديدا يعارض 
تطوير التع�اون بين البلدين”.ف�ي المقابل، اتهم 
وزي�ر الخارجي�ة الس�وداني عل�ي أحم�د كرت�ي 
جن�وب الس�ودان بعرقلة تنفي�ذ اتف�اق التعاون 
المب�رم، وباس�تمرار وج�ود جيش الجن�وب في 
مواقع داخ�ل حدود بالده.وكان البل�دان قد اتفقا 
ف�ي أيل�ول الماضي عل�ى وقف األعم�ال العدائية 
وس�حب القوات من الحدود، واستئناف نقل نفط 
الجن�وب عب�ر أنابيب في أرض الس�ودان. وكانت 
عائ�دات تصدي�ر النف�ط ه�ي المصدر الرئيس�ي 
لدخل الدولتين وللعمالت الصعبة التي تحتاجانها 
عملت�ا  الرئيس�ة.وتراجعت  وارداتهم�ا  لتموي�ل 
البلدي�ن بصورة حادة م�ع توقف إنتاج النفط في 
كان�ون الثاني الماضي وال�ذي كان يبلغ 350 ألف 
برمي�ل يومي�ا، بعد اش�تداد الخالف حول رس�وم 
استخدام خطوط األنابيب.وحث االتحاد األفريقي 
الرئيس الس�وداني عمر البشير األسبوع الماضي 
عل�ى عقد لق�اء مع نظي�ره في جنوب الس�ودان 

سلفاكير ميارديت “في أقرب وقت ممكن”.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن�ت وزيرة الخارجي�ة األميركية هيالري 
كلينت�ون عن إرس�ال مئات من عناصر مش�اة 
البحري�ة لتعزي�ز أم�ن المق�ار الدبلوماس�ية 
بالخ�ارج، ويأت�ي ذلك على ض�وء تقرير انتقد 
تقصير الخارجية في توفير الحماية للقنصلية 
األميركية ببنغازي والت�ي تعرضت لهجوم في 
أيل�ول الماضي. وقالت كلينتون في رس�التين 

متزامنتي�ن إلى لجنتي الش�ؤون الخارجية في 
مجلس�ي النواب والش�يوخ مرفقتي�ن بتقرير 
أعدت�ه لجن�ة تحقي�ق ضمت الس�فير ورئيس 
هيئة األركان السابقين توماس بكرينغ ومايكل 
مولن، إن وزارتي الخارجية والدفاع س�تبحثان 

إرسال تلك التعزيزات.
كم�ا أعلن�ت أن الوزارة س�تطلب مزيدا من 
األم�وال لتحس�ين إج�راءات األمن، وس�تعين 
مس�ؤوال جدي�دا لإلش�راف على المواق�ع التي 

تواجه تهديدا مرتفع�ا. ولدى الواليات المتحدة 
275 مق�را دبلوماس�يا ف�ي الخارج، وتش�غل 

وزارة الخارجية ستين ألفا في تلك المقار.
وكان م�ن المق�رر أن تدلي كلينت�ون اليوم 
الخمي�س ف�ي الكونغ�رس بش�هادتها بش�أن 
الهج�وم على القنصلي�ة األميركية في بنغازي 
يوم 11 أيلول الماضي، بيد أن إصابتها بارتجاج 
في الم�خ قبل أيام منعها من ذلك، وس�ينوبها 

مساعداها وليام بيرنز وتومتاس نيديس.

وأس�فر الهجوم على القنصلي�ة عن مقتل 
كريس�توفر  ليبي�ا  ل�دى  األميرك�ي  الس�فير 
س�تيفنس وثالث�ة أميركيي�ن آخري�ن، وتلت�ه 
هجم�ات على مق�ار دبلوماس�ية أميركية في 
تونس ومصر واليمن. وأعلن الرئيس األميركي 
باراك أوباما الحقا أنه س�يقع تشديد إجراءات 
األمن حول المقار الدبلوماسية األميركية حول 

العالم.
وج�اء إع�الن وزي�رة الخارجي�ة األميركية 
عن خطة لتعزيز أمن الس�فارات والقنصليات 
بعناص�ر من المارين�ز اس�تجابة فورية منها 
ُبعيد نش�ر أجزاء غير س�رية م�ن تقرير انتقد 
قصورا جسيما في توفير األمن حول القنصلية 

األميركية في بنغازي.
وأش�ار التقرير الذي صاغته لجنة شكلتها 
كلينت�ون إلى سلس�لة م�ن األخط�اء ارتكبتها 
ال�وزارة، ومنها أنها لم توفر أفراد أمن أصحاب 
خبرة، واعتم�دت بدال من ذلك على مليش�يات 

محلية )ليبية( غير مجربة لحماية القنصلية.
كم�ا انتق�د وج�ود إخفاقات وقص�ور في 
كب�ار  تج�اوب  دون  ح�ال  والقي�ادة  اإلدارة 
مس�ؤولي الخارجية مع المخاوف األمنية التي 
أثاره�ا الدبلوماس�يون األميركيون ف�ي ليبيا، 
مش�يرا إلى أن رد فع�ل الحكوم�ة الليبية على 

هجوم بنغازي اتسم بقصور شديد.
كم�ا الح�ظ التقري�ر أن�ه ل�م تتوف�ر قب�ل 
االعتداء “أية معلومة فورية ومحددة” ألجهزة 
المخابرات األميركية عن وجود تهديد ضد هذه 

القنصلية.
وقال�ت هي�الري كلينت�ون –التي تس�لمت 
أم�س األول تقري�ر لجنة التحقي�ق- إنها تقبل 
نتائ�ج اللجنة. وكان الجمهوري�ون قد انتقدوا 
بشدة تعامل إدارة أوباما مع الهجوم، وأشاروا 
إل�ى تضارب في الروايات األولي�ة التي قدمتها 

اإلدارة بشأن الهجوم.

خشية من تكرار حادث بنغازي

الواليات املتحدة ترسل مشاة البحرية لتعزيز أمن مقارها الدبلوماسية

      المستقبل العراقي/ وكاالت

غ�ادر العاصمة العمانية مس�قط الليلة 
الماضية السفير اإليراني السابق لدى األردن 
نصرت الله طاجيك ال�ذي كان محتجزاً لدى 
الس�لطات البريطانية منذ ع�ام 2006 عائداً 
إلى بالده بعد س�اعات قليلة من وصوله إلى 
مسقط في الليلة نفسها إثر نجاح الوساطة 
العماني�ة لدى الحكوم�ة البريطانية إلطالق 

سراحه.
وف�ور وصوله إل�ى “المطار الس�لطاني 
الخ�اص” بمس�قط على متن طائ�رة تابعة 
لس�الح الج�و الس�لطاني، أوضح الس�فير 
اإليران�ي لدى الس�لطنة محمد س�يبويه أن 
طاجيك تم احتجازه قبل س�ت س�نوات عند 
ذهابه إل�ى بريطانيا إلكمال دراس�ته العليا 

ووجهت إليه “تهمة ملفقة”.
وأوض�ح أن ه�ذه التهم�ة “هي الس�عي 

لش�راء أس�لحة لصالح إيران، وب�رأ القضاء 
البريطان�ي س�احته إال أن�ه ظ�ل محتج�زاً 
س�نوات طويل�ة، فطلبت إيران من س�لطنة 
عم�ان الس�عي لإلف�راج عن�ه”، مضيفا أن 
“احتج�از طاجيك أت�ى في إط�ار الضغوط 
الغربي�ة عل�ى إي�ران الت�ي لم تنقط�ع منذ 

انتصار الثورة اإلسالمية”.
وأشاد السفير اإليراني بالجهود العمانية 
ف�ي ه�ذا الص�دد موجها ش�كره لس�لطان 
عم�ان قابوس بن س�عيد، واصفا مس�اعيه 
باإلنس�انية والحكيمة. وفي رده على سؤال 
حول ما إذا كان مل�ف القضية قد أقفل، أكد 
س�يبويه أن إيران س�وف تقوم برفع دعوى 
قضائية أمام المحاكم الدولية ضد بريطانيا 
الحتجازه�ا طاجي�ك بع�د أن أك�د القض�اء 

البريطاني براءته.
من جهت�ه، أع�رب نصرت الل�ه طاجيك 
عن تقديره لجهود الس�لطنة في هذا الشأن 

البريطاني�ة  الداخلي�ة  الس�لطات  محم�اًل 
مس�ؤولية معانات�ه من مش�كالت صحية، 
وق�ال “إن الخالفات بين ال�دول ينبغي حلها 
بالتف�اوض ولي�س بتعري�ض حي�اة األفراد 

للخطر”.
كما اعتبر حالته “كطالب دراس�ات عليا 
م�ا كان ينبغي أن تجعله ضحية لخالف بين 
الدول”، مس�تنكرا “معاناة الش�عب اإليراني 

من العقوبات بسبب نفس الخالفات”.
ووصف نص�رت طاجيك احتج�ازه بأنه 
“لعب�ة سياس�ية وغي�ر قانوني�ة خصوصا 
بع�د أن انته�ت القضية قضائي�ا”، موضحا 
أن�ه مك�ث أكث�ر من ث�الث س�نوات ونصف 
الس�نة بعد إصدار الحكم ببراءته في انتظار 
ق�رار الداخلي�ة البريطاني�ة بش�أن مغادرة 

بريطانيا.
واعتب�ر أن مل�ف قضيت�ه ق�د أغلق من 
جانب المحكمة وأنه لم يعد مطلوباً من قبل 
الواليات المتح�دة، كما أوض�ح للصحفيين 
أن س�ت سنوات منذ 2006 كانت خصما من 

صحته وحياته العائلية.
وج�اء ف�ي بي�ان للخارجي�ة العماني�ة 

أن�ه بناء عل�ى توجيهات الس�لطان قابوس 
لتلبية الطلب اإليراني بالمس�اعدة في إعادة 
الدبلوماس�ي اإليران�ي نصرت الل�ه طاجيك 
المتحف�ظ علي�ه ف�ي بريطانيا من�ذ 2006 
“قام�ت الجه�ات المعني�ة ف�ي الس�لطنة 
بالتنسيق مع الجانبين البريطاني واألميركي 
إليجاد الحلول لقضية المذكور وإعادته إلى 

وطنه العتبارات إنسانية”.
يذك�ر أن س�لطنة عم�ان س�بق له�ا أن 
توس�طت ل�دى واش�نطن ف�ي آب الماضي 
لإلف�راج عن مواطنة إيرانية تدعى ش�هرزاد 
ميرقلي خ�ان كانت محتجزة ل�دى الواليات 

المتحدة، ونجحت جهودها.
كم�ا نجحت جهودها في تموز من العام 
الماضي في اإلفراج عن مواطنْين أميركيين 
كانا محتجزين لدى إي�ران ألكثر من عامين 
هما شين باور وجوش فتال، دفعت السلطنة 

فيها كفالة مالية بلغت مليون دوالر.

حجزته ستة أعوام في سجونها

بريطـــانيــا تفــرج عن سفــري ايـران الســابق لــدى األردن
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المستقبل العراقي / مها بدر
م�ا زال قان�ون التقاع�د حبيس�اً لدى 
أرس�لته  أن  بع�د  التنفيذي�ة  الس�لطة 
ال�وزراء  مجل�س  إىل  التقاع�د  دائ�رة 
وأرس�له مجل�س ال�وزراء إىل مجل�س 
ش�ورى الدولة. وأكدت اللجنة املالية يف 
العراقي«  النواب ل�«املس�تقبل  مجلس 
أن القان�ون ل�م يصله�ا حت�ى ه�ذه 
اللحظة، مبين�ة أن البنك الدويل ال يحق 
له التدخل يف هذا املوضوع إذا خرج من 
الحكومة ووصل. وتربط العراق بالبنك 
الدويل اتفاقية رشاكة سرتاتيجية يقوم 
األخري بموجبها بدور استش�اري فيما 
يتعلق بطريقة رصف املوازنة بما يعزز 
الواق�ع االقتصادي والتنم�وي والعميل 
يف الع�راق. وق�ال عضو اللجن�ة املالية 
النيابي�ة أمني ه�ادي يف ترصيح خص 
به »املستقبل العراقي« أمس أن قانون 
التقاعد الجديد يهدف اىل توحيد رواتب 
املتقاعدين بما يرفعها جميعاً فوق خط 
الفقر. وأشار اىل أن خط الفقر لم يتفق 
عليه بعد، إذ يقتيض تحديده مباحثات 
»مكثف�ة« ب�ني وزارة التخطيط ولجنة 
ومجل�س  الحكوم�ة  تش�كلها  مالي�ة 
الن�واب. وقال »اقرتحن�ا أن يكون الحد 
األدنى ال�ذي يمثل خط الفقر 400 ألف 
دين�ار، لكن م�ن املؤك�د أن يالقي هذا 
املق�رتح اعرتاض�ات كث�رية، وقد يحدد 
يف النهاي�ة بمبلغ أقل من ه�ذا املبلغ«. 
وأكد هادي أن قانون رواتب املتقاعدين 
ل�م يصل إىل مجلس الن�واب حتى هذه 
اللحظة، مش�رياً اىل انه م�ا زال بحوزة 
مجلس شورى الدولة ملناقشته. وبشأن 
االع�رتاض ال�ذي ق�د يصدر م�ن البنك 

املركزي عىل زيادة روات�ب املتقاعدين، 
ق�ال ه�ادي أن االتفاقي�ة املربم�ة بني 
الع�راق والبن�ك ال�دويل تجع�ل األخ�ري 
مخوالً يف »إب�داء مالحظاته بخصوص 
خط�ط املوازنة والوضع اإلس�رتاتيجي 
العام يف البل�د«. وأضاف »العراق مخري 
يف تنفي�ذ مالحظات البنك الدويل او عدم 
تنفيذه�ا، لك�ن هذه املالحظ�ات تؤثر 
عىل س�معة العراق الخارجية وتتسبب 
بعزوف املستثمرين والرشكات العاملية 
عن االس�تثمار يف العراق، فالبنك الدويل 
ح�ني يص�در تقارير تفيد ب�أن الوضع 
االقتصادي يف العراق ال يسري يف االتجاه 
الصحي�ح، ت�رتدد ال�رشكات العاملية يف 
االس�تثمار فيه«. وانتقد هادي دعوات 

»بعض السياسيني« إىل »تبذير« األموال 
العراقية. 

وقال »هناك من يدعو إىل زيادة الرواتب 
ومن�ح 25% من املوازنة للمواطنني وما 
إىل ذل�ك. هذا ال يس�اعد يف تعزيز عملية 
التنمي�ة االقتصادية واالس�تثمارية يف 
العراق«. من جهته�ا، قالت النائبة عن 
التحال�ف الكردس�تاني نجيب�ة نجيب، 
وه�ي عضو يف اللجنة املالي�ة أيضا، أن 
البنك الدويل يتناقش مع الحكومة وليس 
مع مجلس النواب بش�أن قانون زيادة 
رواتب املتقاعدين، فإذا ورد القانون إىل 
مجلس النواب يك�ون دور البنك الدويل 
ق�د انتهى. وقالت نجي�ب يف حديث لها 
مع »املستقبل العراقي« أمس أن »البنك 

الدويل يبدي مالحظاته للحكومة عندما 
يك�ون القانون بحوزتها، وعندما يصل 
اىل مجل�س الن�واب ف�ال يتدخ�ل البنك 
املركزي بتفاصيل�ه«. وأكدت أن العراق 
يمتلك األم�وال الكافي�ة لتعديل رواتب 
املتقاعدي�ن م�ن دون التأثري عىل س�ري 
العملي�ة التنموي�ة، ألن�ه خص�ص 55 
ترليون دين�ار للموازنة االس�تثمارية، 
وهذا مبلغ كاف لتعزيز عملية االستثمار 
يف البل�د«. وأضافت »لدين�ا اتفاقية مع 
البن�ك ال�دويل، وقد ق�ام البن�ك بإطفاء 
الكثري من الدي�ون العراقية وفقاً لهذه 
االتفاقي�ة، لك�ن دوره يف النهاي�ة هو 
دور استشاري ومن حقه إسداء بعض 
النصائ�ح أو إب�داء بع�ض املالحظ�ات 

فيما يخص خط�ط املوازنة العراقية«. 
وأعلن البنك الدويل يف وقت س�ابق البدء 
الوطنية  بتطبيق س�رتاتيجية الرشاكة 
مع العراق والتي ستستمر أربعة أعوام 
تنطل�ق الع�ام املقبل وتنته�ي يف العام 
2016، مؤكدا أن تلك السرتاتيجية التي 
سيطبقها البنك الدويل لالعمار والتنمية 
هي األوىل مع العراق، وس�تقام يف إطار 
زمني متوس�ط، وهي تدلل يف محتواها 
ع�ىل ان الع�راق اس�تطاع التغل�ب عىل 
جميع أزماته التي مر بها خالل األعوام 
املاضية، وبدأ فعليا باالنتقال اىل مرحلة 
االعمار والتنمية، وهذا ما س�مح للبنك 
بتنفيذ هذه الس�رتاتيجية التي ستحدد 
العدي�د من املج�االت التي يرى رضورة 
انعاش�ها،  ع�ىل  والعم�ل  تطويره�ا 
والس�يما ان تل�ك الس�رتاتيجية تعم�ل 
بالتوازي م�ع خطط التنمي�ة الوطنية 
الت�ي رشع الع�راق بتطبيقه�ا بش�كل 
صحيح خالل العامني املاضيني وما زال 

مستمرا بها. 
وذك�رت ممثل�ة البن�ك يف بغ�داد ماريا 
س�رتاعي  الس�رتاتيجية  ان  هيل�ني 
تنفي�ذ ث�الث نق�اط مهم�ة يف تعزي�ز 
الواق�ع االقتصادي والتنم�وي والعميل 
يف الع�راق، حي�ث تمث�ل النقط�ة األوىل 
أس�س  تقوي�ة  الس�رتاتيجية  تل�ك  يف 
املؤسسات الحكومية وتحسني قدرتها 
ع�ىل ادارة املوارد املالي�ة، فيما النقطة 
الثاني�ة س�تعمل ع�ىل دع�م وتنوي�ع 
االقتصاد والتنمية املستدامة، وسرتكز 
النقط�ة األخرية ع�ىل تنمي�ة وتطوير 
الخدمات األساس�ية وش�بكة الحماية 

االجتماعية.

   بغداد / المستقبل العراقي
أعلن�ت أمان�ة بغ�داد عن خط�ة لتنفي�ذ 16 مجرسا 
جدي�دا يف بغ�داد ونفقاً يف س�احة احم�د عرابي لفك 
االختناقات املرورية التي تش�هدها مناطق العاصمة 
بغ�داد. وذك�رت مديرية عالق�ات وإع�الم األمانة يف 
بيان صحفي تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
أمس ان »امانة بغداد أعدت خطة لتنفيذ 16 مجرساً 
وتنفيذ نفق يف س�احة احمد عرابي من اجل تحسني 
واقع قطاع الطرق واإلسهام يف تأمني انسيابية حركة 
الس�ري واملرور وف�ك االختناقات املرورية يف ش�وارع 

العاصم�ة بغداد«. واضافت ان »املجرسات التي تمت 
إحالته�ا للتنفيذ هي مجرس تقاط�ع الجادرية قرب 
جامعة بغ�داد ومجرس س�احة 55 يف مدينة الصدر، 
إال ان تنفي�ذ ه�ذا املج�رس من�وط بموافق�ة رشكة 
»سيس�رتا« التي تعد الدراس�ات الالزم�ة ملرتو بغداد 
لبيان م�دى تعارضه مع امل�رتو«. وتابعت ان »هناك 
مجرساً يف ش�ارع الخالني بني تقاطع شارع الشيخ 
عمر وش�ارع الكيالني تم إعداد التصاميم الالزمة له 
وه�و قيد اإلحالة ع�ىل إحدى ال�رشكات املتخصصة 
لتنفيذه اىل جان�ب اكمال التصامي�م الالزمة لتنفيذ 

نفق س�احة احمد عرابي«. وبين�ت ان »أمانة بغداد 
تعم�ل عىل اس�تمالك إح�دى القط�ع لتنفيذ مجرس 
س�احة عنرت بط�ول 1700 مرت الذي يع�د جزءاً من 
الطري�ق الحلقي الثان�ي -الجزء الش�مايل الرشقي- 
وإعداد الدراس�ات والتصاميم لتنفيذ مجرس ساحة 
ميس�لون ال�ذي يمث�ل الطري�ق الحلق�ي الجنوب�ي 
الرشق�ي إىل جانب إكمال الدراس�ة املروري�ة لتنفيذ 
اك�رب مجرس يف العاصمة عىل طول ش�ارع 14 تموز 
ويرب�ط س�احتي ع�دن وصنع�اء«. وأش�ارت اىل ان 
»األمانة تعمل ع�ىل اعداد التصامي�م الالزمة لتنفيذ 

مج�رس تقاطع ع�دن يف منطق�ة الش�عب ومجرس 
أكاديمي�ة الفنون الجميلة ومج�رس تقاطع معرض 
البياع ومجرس ساحة عقبة بن نافع ومجرس ساحة 
الطالئع ومجرس س�احة 83 عىل طريق صفي الدين 
الح�يل ومج�رس تقاطع ش�ارع القدس مع ش�ارع 
الداخ�ل و3 مجرسات ع�ىل الطريق الحلق�ي الثالث 
ضمن تقاطعات الدرويش والحسني والسالم«. يذكر 
أن أمانة بغداد أنجزت تنفيذ 12 مجرساً كان لها األثر 
الواضح يف التقليل من االختناقات املرورية وتحسني 

كفاية شبكة النقل يف مدينة بغداد.

خبري اقتصادي يستبعد حل أزمة السكن
   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعد الخبي�ر االقتصادي ماج�د الصوري ح�ل أزمة الس�كن من قبل 
الحكومة االتحادية دون مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أزمة السكن 
تحتاج لتخصيص مبلغ 100 مليار دوالر لبناء 3 ماليين وحدة سكنية وبفترة 
10 س�نوات لحله�ا. وق�ال الصوري في تصري�ح صحفي أم�س إن “التوجه 
نحو حل أزمة الس�كن في البالد ال يمك�ن أن يكون من جانب الحكومة فقط 

ب�ه  يش�ترك  أن  يج�ب  ولك�ن 
واالس�تثمار  الخاص  القطاع 
أن  وأض�اف  لتحقيق�ه”. 
الت�ي  األولي�ة  “التقدي�رات 
الدولية  المؤسسات  تصدرها 
تش�ير إلى أن الع�راق يحتاج 
لتخصيص مبل�غ 100 مليار 
دوالر لبن�اء 3 ماليي�ن وحدة 
س�كنية، بما فيه�ا الخدمات 
المرفقة للمجمعات السكنية، 
وبفت�رة زمني�ة تت�راوح بين 
5-10 س�نوات لح�ل األزم�ة 
بش�كل كامل”. وتابع “بينما 

التخفي�ف من أزمة الس�كن يمكن أن يتحقق خالل الس�نوات الثالث المقبلة 
عند المباش�رة بتنفيذ جزء من المش�اريع الس�كنية، فهناك بحدود المليون 
ونصف المليون ارض سكنية موزعة للموظفين ما زالت غير مستغلة بحسب 
المعلومات التي نش�رتها لجنة السياسة اإلس�كانية في العراق”. وأوضح أن 
“الحكومة يجب أن تتحمل الجزء األكبر من حل أزمة السكن، من خالل تبنيها 
مش�اريع إسكانية خاصة للفقراء والطبقات ذات الدخل األقل من المتوسط، 

بينما الجزء اآلخر يشترك به القطاع الخاص واالستثمار”.

الصحة تفتتح وحدة جلراحة العمود 
الفقري يف مستشفى الرمادي

   بغداد / المستقبل العراقي
افتتح�ت وزارة الصحة وحدة جديدة خاص�ة بجراحة العمود الفقري في 
مستش�فى الرمادي التعليمي في محافظة االنبار. ونقل بيان لوزارة الصحة 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس عن  المتحدث الرس�مي باسم 

ال�وزارة زياد ط�ارق قوله إن 
مؤسساتها  توس�ع  “الوزارة 
الصحي�ة وتزي�د م�ن أن�واع 
لتغطية  فيه�ا  التخصص�ات 
وتجنبهم  المواطني�ن  حاجة 
لمؤسس�ات  التنق�ل  عن�اء 
ابع�د للحص�ول عل�ى العالج 
المطلوب”.  التخص�ص  م�ن 
وأض�اف إن “وح�دة جراحة 
العمود الفقري ستس�هم في 
ع�الج  الكثي�ر م�ن المرضى 
الذي�ن يعان�ون م�ن أمراض 

العمود الفقري والفقرات وخاصة مرض عرق النس�ا، وأيضا تثبيت الفقرات 
بالناظور وتحت األش�عة التلفزيونية بمس�اعدة احد أس�تاذة جراحة العمود 
الفق�ري في انكلترا والفريق الطبي المرافق له م�ن دولة قطر والذين جاءوا 

لتدريب المالك الطبي في المستشفى إلجراء مثل عمليات كهذه”.

تقرير موازنة 2013 يكشف عن نمو 
قطاع الرتبية والتعليم إىل %11.4

  بغداد / المستقبل العراقي
كش�فت التقدي�رات في تقري�ر موازن�ة ع�ام 2013 المقدم الى 
مجلس النواب إلقراره وصول نس�بة نم�و قطاع التربية والتعليم إلى 
11.4% نتيجة للتوس�ع في اس�تحداث الكليات. وقال تقرير الموازنة 
أن قطاع التربية والتعليم سيشهد خالل عام 2013 نسبة نمو %11.4 
نتيجة التوس�ع في اس�تحداث الكليات العلمية واإلنس�انية وإقامة 
الدورات التدريبية للموظفين وفتح مراكز محو األمية والتوس�ع في 
قبول الدراس�ات العليا داخل وخ�ارج العراق وباإلضافة الى المبادرة 
التعليمي�ة. وأوضح التقرير ان هذا القطاع يش�كل ما نس�بته %9.2 
م�ن إجمال�ي الموازنة االتحادية لع�ام 2013، باإلضاف�ة إلى تأمين 
الدرج�ات الوظيفي�ة للمعلمين والمدرس�ين البالغ�ة 15000 درجة 

و15000 درجة موظف خدمة وحارس.

الكهرباء تنفذ إنارة طريق 
الزائرين بني كربالء وبابل

كربالء / المستقبل العراق
أعلن�ت مديري�ة كهرباء كربالء ع�ن قيامها بأعم�ال إنارة طريق 
الزائرين كربالء � بابل من سيطرة اإلبراهيمية ولغاية مدخل الهندية. 
وقال المهندس المشرف على المشروع مؤيد عبد الهادي في تصريح 
صحفي أمس أن “المالكات الهندس�ية والفنية باشرت بإنارة الطرق 
الخارجية لمداخل كربالء بمسافة تسعين كيلو مترا رغم قلة المالك 
الموجود”. وتابع “اس�تطعنا انجاز ما يقارب 80% من طريق كربالء 
� باب�ل، ويأتي هذا المش�روع ضمن مش�اريع الخطة االس�تثمارية 
لمديري�ة توزيع كهرباء كربالء للع�ام 2012”. من جانبه قال رئيس 
لجن�ة الطاق�ة والوق�ود في مجل�س محافظة كرب�الء زهير صامت 
الدعم�ي “نحن بانتظار زي�ارة وزير الكهرباء ووزي�ر النقل لإلطالع 
على واقع الكهرباء والنقل في المحافظة”. وأكد “بدأت حملة كبيرة 
م�ن قبل دائرة الكهرباء وبالتعاون مع دوائ�ر الكهرباء في الديوانية 
والنجف وبابل وبغداد الكرخ إلنجاز مش�اريع إن�ارة الطرق المؤدية 

لكربالء خالل زيارة األربعين المقبلة”.

تشكيل جلنة لدراسة خفض الفائدة 
عىل قروض جمهزي “التموينية”

  بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت األمانة العامة لمجلس الوزراء عن تش�كيل لجنة لدراس�ة 
خف�ض الفائ�دة على ق�روض مجه�زي البطاق�ة التمويني�ة. وقال 
مصدر في دائرة ش�ؤون اللّج�ان التابعة ألمانة مجل�س الوزراء في 
تصريح صحفي أمس “ُشكلت لجنة لدراسة موضوع خفض الفائدة 
المحتسبة على القروض الممنوحة لمجهزي مواد البطاقة التموينية 
وإع�داد تقرير مفصل يتضمن مق�دار المبال�غ الناجمة عن خفض 
الفائ�دة”. وأوضح المص�در إن “اللّجنة ُش�كلت برئاس�ة مدير عام 
الدائرة اإلدارية في وزارة التجارة وعضوية ممثلين عن وزارة المالية 
والمصرف العراقي للتجارة”. وأش�ار إلى ان اللّجنة التي ُشكلت بناء 
ً عل�ى األمر الديواني 119 لس�نة 2012 مطالب�ة برفع توصياتها إلى 

لجنة الشؤون االقتصادية.

بغداد / المستقبل العراقي
أصدرت محكمة الجنايات المركزية حكما 
باإلع�دام ش�نقا على أمي�ر إداري ف�ي تنظيم 
إرهاب�ي يق�وم بإي�واء اإلرهابيي�ن ف�ي داره 
لتنفيذ عمليات انتحاري�ة بهدف زعزعة األمن 
واالس�تقرار ف�ي الب�الد. وذكر بيان للس�لطة 
القضائية تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة 
منه أم�س إن “محكم�ة الجناي�ات المركزية 

ف�ي بغ�داد بهيئته�ا األول�ى أص�درت حكم�ا 
باإلع�دام ش�نقا حت�ى الم�وت عل�ى الم�دان 
“أ.ع.ر” النتمائه إلى ما يس�مى “دولة العراق 
اإلس�المية” وتس�نمه منصب أمي�ر إداري في 
ذل�ك التنظيم. وأض�اف إن “المتهم كان يقوم 
بإيواء اإلرهابيين في داره الواقعة في منطقة 
الدورة لتسهيل تنفيذ العمليات االنتحارية وانه 
كان يعم�ل برفق�ة األمير العس�كري واإلداري 

لوالية الجنوب والمس�ؤول عن تجهيز وتجنيد 
اإلرهابيي�ن”. وتاب�ع إن “المحكم�ة وج�دت 
في األدل�ة المتحصل�ة والمتمثل�ة باعترافات 
المته�م الواضحة والصريحة وأقوال الش�اهد 
“م.م” كفايته�ا إلدانت�ه عل�ى وف�ق أح�كام 
المادة الرابع�ة /1 وبداللة الم�ادة الثانية /3 
من قانون مكافحة اإلره�اب وتحديد عقوبته 

بمقتضاها”.

نفذت حملة خدمية واسعة ضمن قاطع الكرادة

أمانة بغداد تعّد خطة لتنفيذ 16 جمرسًا جديدًا ونفقًا واحدًا يف العاصمة

املهندس 
آمال الدين جميد اهلر
حمافظ كربالء املقدسة 

فقدان هويةاحلكم باإلعدام لـ”أمري إداري” يف أحد التنظيامت اإلرهابية
خالد جرب معيجل

S 73314698 : رقم الهوية
تاريخ اإلصدار : 12 / 6 / 2011 
تاريخ الفقدان : 8 � 10 � 2012 

جهة إصدار:  كهرباء الصدر 
من يعثر عليها االتصال  07709298707        

تعل�ن محافظ�ة كرب�الء المقدس�ة عن إج�راء مناقص�ة عام�ة لتنفيذ  
مشروع 

)تنفي�ذ الش�بكة الكهربائي�ة لمنطقة المحيط وش�ارع بغ�داد الذهاب 
واإلياب(

  وف�ق الكميات والمواصف�ات المبينة في جداول الكميات والمخططات 
م�ع ق�رص   )CD(  ، الخاص�ة بالمش�روع المذك�ور آنف�ا وال�ذي يمك�ن 
الحصول عليها  من قس�م العقود العامة ف�ي المحافظة مقابل مبلغ قدره 
)150,000( مائة وخمس�ون ألف دينار غير قاب�ل للرد فعلى الراغبين  من  
الش�ركات العربية واألجنبية او مقاولين وش�ركات عراقية ممن لهم هوية 
ناف�ذة بدرجة تصني�ف )كهربائية وميكانيكية  / ثامن�ة( تقديم أعطيتهم 
المستوفية للتعليمات والش�روط العامة الى سكرتير لجنة فتح العطاءات 
المركزي�ة في المحافظة مراف�ق معها التأمينات األولي�ة المذكورة ضمن 
ش�روط المناقصة أدناه مع وصل الش�راء )باس�م مقدم العطاء( النسخة 
األصلية مع المستمس�كات األخرى المطلوبة والمبينة في استمارة تقديم 
العطاء .. آخر موعد لتقديم وتس�ليم األعطية ) موعد الغلق ( هو الس�اعة 

الثانية عشر  ظهر يوم )األحد ( المصادف 6 / 1 / 2013 .  
شروط المناقصة:    

1.  تقدم التأمينات األولية بنس�بة ال تقل عن ) 1% (  واحد من المائة 
من مبلغ العطاء على  ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان  نافذ المفعول  
)لم�دة 90 ي�وم(  من تاريخ غلق المناقصة معن�ون إلى / محافظة كربالء 
/ حس�ابات تنمي�ة األقالي�م )وبالعمل�ة المحلي�ة وباس�م مق�دم العطاء 
)بالنس�بة للمقاولي�ن( او المدير المفوض أو احد المؤسس�ين ) بالنس�بة 
للش�ركات حصرا( وصادر من مصرف عراقي معتمد ويفضل أن يكون من 

محافظة كربالء المقدسة على ان ترفع النسبة الى 5%  من قيمة العقد عند 
اإلحالة. 

2.  يت�م تقدي�م العط�اء من قب�ل المقاول نفس�ه او وكيل�ه المخول 
والمصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ، ومن قبل المخول رسميا بكتاب 
صادر وموقع من المدير المفوض بالنسبة للشركات المقاولة وبعكسه لن 

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

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

1 . مدة المشروع )185( يوم
2 . تحدي�د رقم صن�دوق البريد لمقدم العطاء في دائ�رة اتصاالت وبريد 

كربالء المقدسة. 
3 . موع�د انعق�اد المؤتم�ر ي�وم )األح�د( المص�ادف 30 / 12 / 2012 
الساعة ) 11,00 صباحا( في قسم العقود العامة لمناقشة آراء ومالحظات 

المقاولين بخصوص المشروع أعاله .
4 . عل�ى الش�ركات والمقاولي�ن االلت�زام بما ج�اء بالش�روط الخاصة 

المرافقة لوثائق المناقصة.
5 . موقع المحافظة على االنترنيت : 
))WWW.Holykerbala.gov.iq         

6 . البريد االلكتروني لقسم العقود العامة 
)E_mail: Theholykarbala_gcd@yahoo.com  ( 

  لإلجابة على استفساراتكم .

  العدد: 20617
التاريخ : 19/ 12/ 2012 

مجهورية العراق
حمافظة  كربالء املقدسة

قسم العقود العامة  

  إعالن مناقصة إنشائية  رقم ) 155( تنمية /  2012 / تبويب ) 7 . 12. 2..  15 . (



في غياب السياس�ة الرش�يدة المنفتحة  باتجاه 
مد جسور الثقة والحبة والتعاون الوثيق المثمر 
والبن�اء م�ن اجل خير الجمي�ع ، وخصوصا بين 
الجارين الش�قيقين العراق والكويت ، وفي ظل 
االزم�ة الخانقة التي تاخذ بخن�اق النظام داخل 
الكوي�ت ، حيث يطرح التيار الس�لفي التكفيري 

الموجه م�ن دول خليجية تعمل بالوكالة 
عن مخططات اسرائيلية تركية ، اقول 

: ف�ي كل ذل�ك وغيره ، ف�ان الواقع 
يش�ير ال�ى ان الكوي�ت التعتم�د 

االن عل�ى اي�ة ق�وة ضامنة او 
حامية عبر الواليات المتحدة 
االمريكي�ة وعلى نحو مطلق 
الرس�اء امنه�ا  والمحافظ�ة 

عليه ، ولك�ن اذا ذهب المعادل 
ف�ي  االقليم�ي  لالم�ن  الم�وازن 
ق�ادرة  جعله�ا  وال�ذي  الكوي�ت 

اخت�الالت  مواجه�ة  عل�ى 
بينه�ا   .. بي�ن العالق�ة  و
المحيطين بها وتاثير ذلك 
صبح�ت عل�ى الوض�ع الداخل�ي ،  ال

الكويت لقمة سابقة لكل القوى الطامعة بها 
اقليميا ودوليا .

ربم�ا يج�د ف�ي ه�ذا المدخ�ل للحديث عن 
 ، الكوي�ت  طابع افتراضي مس�تقبل 
ض قد يقت�رب الى درجة  ا فت�ر ا
لمس�تحيل المس�تحيل ، رغ�م ان  ا

في عالم السياس�ة " مستحيل " لعدة 
اسباب مهمة منها ان السياسة ال 
تعتمد اسلوب الثبات في الصدامات 

او العداوات انم�ا هناك مصالح 
وطالم�ا االمر كذل�ك ، فان 
كانت  االمريكية  السياس�ة 
وال زال�ت وس�تظل تخضع 
لعام�ل المصلحة وليس اي 

ش�يء اخر .. ولذلك نجد 
ان التج�ارب العديدة في 

التاري�خ تؤكد تلك الحقيقة ، وليس ادل على ذلك 

من عليها عن نظم وكيانات واش�خاص ارتبطوا 
سياس�يا وفكريا وس�لوكيا بالوالي�ات المتحدة 
االمريكي�ة ، عندما وجدت ان مصالحها الوطنية 
والقومية العلي�ا تتطلب هذا التخلي ، كما حصل 
مع انظمة حس�ني مب�ارك وعلي زي�ن العابدين 
وعل�ي عبد الله صالح وكثيرون جدا تخلت عنهم 

الواليات المتحدة االمريكية دون اي تردد ..
وتاكيدا لما ذهبا اليه ، اش�ير هن�ا الى ما ذكرته 
صحف وشخصيات كويتية حول وجود مشروع 
امريك�ي به�ذا الص�دد ينه�ض على مب�دا تخلي 
الواليات المتحدة االمريكية ع�ن النظام الحالي 

للكويت لصالح العراق وفق الترتيبات التالية :
1 � تس�يطر الحكوم�ة العراقية عل�ى المنطقة 
المحصورة بين صفوان والمطالع يمكن للعراق 
ان يس�تخدم المناط�ق المطل�ة منه�ا على مياه 
الخلي�ج ، كموان�ىء بحرية ، بما ف�ي ذلك وربه 
وبوبيان حيث تكون فيهما الس�يطرة المشتركة 
، وس�يمكن ذلك الحكومة العراقية من السيطرة 
عل�ى كاف�ة االبار النفطي�ة الموج�ودة في هذه 

المنطقة .
2 � ان تك�ون ج�زر الكوي�ت ومدين�ة الكوي�ت 
بالذات قواعد عسكرية المريكا والمد طويل جدا 
قد يصل الى عدة قرون ، وستكون االبار الواقعة 

خارج السيطرة العراقية من نصيب امريكا 
3 � يمك�ن للعراق ان يس�تفيد من بعض ارصفة 

ميناء االحمدي .
وتقول مصادر دولي�ة ان العراق وافق من حيث 
المب�دا على هذا المش�روع عل�ى مضض مؤكدة  
المري�كا ان الموافق�ة النهائي�ة الت�ي ربم�ا ال 
تحصل نهائيا ، واليمك�ن الحصول عليها اال بعد 
االنتخاب�ات القادمة وتش�كيل حكومة منتخبه 

جديدة .
وتضي�ف ه�ذه المصادر ان ش�كل النظ�ام الذي 
سيحكم الكويت كما اقترحه المشروع االمريكي 
، س�يكون على نمط " اقليم كردس�تان " ترتبط 
بالع�راق باتحاد فيدرالي ويش�ير المصدر الى ان 
الواليات المتح�دة االمريكي�ة ، تعتقد ان وجود 
الكويت تحت حكم اسرة ال الصباح ، قد بات يشكل 
االن تهديدا لطبيعة الوضع الجيوسياسي السائد 
ف�ي المنطق�ة ، فالتي�ارات المحكوم�ة بصالت 
مباش�رة بق�وى اقليمية مؤثرة ، ب�ات االن على 

وشك االطاحة بنظام ال الصباح وهذا ما سيؤدي 
الى تغيير طبيعة التوازنات السياس�ية واالمنية 
ف�ي المنطق�ة .. هذا فضال عن حاج�ة المنطقة 
لتواجد امريكي مستمر ، يمكنه التحكم باالوضاع 

العراق السياسية في 
ف�ي  و

م  عمو

الخليج  منطقة 
، كعامل مس�اعد 
للتواج�د  جدي�د 
العس�كري االمريكي 
الس�عودية وفي  في 

قطر ..
وبص�رف النظ�ر عما 
اذا كان ه�ذا المش�روع 
حقيق�ي او ه�و من نس�ج 

يمكن القول ان المستقبل خيال البعض 
بالنس�بة للكوي�ت في�ه الش�يء الكثير من 
الغم�وض ولالس�ف الش�ديد اليوج�د في 
الكويت حتى هذه اللحظة ، مركز للدراسات 
الستراتيجية يعني بالدراسات المستقبلية 
ويمك�ن ان يقدم الصورة المس�تقبلية غير 

المرتش�ه بواقعية مجردة لمستقبل النظام 
ويضع الس�تراتيجيات الت�ي يمكن من خاللها 

ان يس�تمد االمن الكويتي دون ان تشوبه شائبة 
.

نع�م القي�ادة الكويتية كم�ا هو معل�وم ادركت 
الخط�ر ، غي�ر انه�ا اخط�ات وس�ائل المعالجة 
فابع�دت اس�اليب ووس�ائل التعاط�ي والتعامل 
والصادق�ة  الحقيقي�ة  الرغب�ة  عل�ى  المبني�ة 
ف�ي اقام�ة عالق�ات التع�اون والبن�اء المثم�ر 
م�ع االخري�ن ، معتمدة على اس�اليب ووس�ائل 
خل�ق المتاع�ب لالخ�ر وزرع االزم�ات والمحن 
وتصدي�ر " فايروس�ات " المش�اغلة لخلق بؤر 
حاضنة للمش�اكل وعوامل االضعاف وتش�تيت 
الجه�د واضعاف الق�وة والق�درة .. على امل ان 
تبتع�د ه�ذه الوقى عن احتم�ال التهدي�د المنها 
باعتباره�ا هي االضعف بين ث�الث دول قوية " 
اي�ران ، الع�راق ، الس�عودية " لم يك�ن االنفتاح 
عل�ى االخر وخصوصا العراق ، مفيدا ومطلوبا ، 
لجهة الوضع االمني للكويت وحسب ، بل وايضا 

كان س�يؤدي حتما الى ضمان مستقبل الكويت 
على الصعيد االقتصادي .. فالكويت دولة تعتمد 
اعتمادا كليا على النفط وقد رفضت وباس�تمرار 
اي�ة امكاني�ة ف�ي ايجاد تع�اون اقتص�ادي جاد 
وص�ادق مفي�د ل�كال الطرفي�ن ، م�ن الكوي�ت 
االموال ومن العراق االرض والبش�ر والس�وق ، 
بل ان الكويت رفضت حتى امكانية ايصال الماء 
العذب اليه�ا بحجة الناى بالنفس عن الوقوع 
في م�ا اس�ماه بعضه�م " ش�رك " الحاجة 
للع�راق ، وال احد يعرف لم�اذا هذا الموقف 
المتسم بالجمود والكراهية مع ان العاقل 
يدرك فورا ان االعتم�اد على النفط غير 
واقعي وغير عمل�ي بالتاكيد ، فالنفط 
اما ان ينفذ ا وان عصره سينتهي عبر 
اكتشاف مصادر جديدة ، اقل تكلفه 
واكثر فعالي�ة ونظافة ، ورغم ان 
العلم�اء متفقين من حيث المبدا 
عل�ى ه�ذه القضية ، بي�د انهم 
مختلفون حول الوقت الذي 
س�يحصل فيه احد هذين  
انتهاء   : السيناريوهين 
وموعد  النفط  عصر 
فالبعض  االنتهاء 
ال�ى  يذه�ب 
الق�ول ب�ان 
ت  ينا عش�ر
القرن الحالي ستشهد 
حتم�ا  بداي�ات انته�اء عصر النف�ط ، في مجال 
االستخدام الواسع النطاق لن يتجاوز حدود عام 
2060 وتاتي هذه التوقعات والتخمينات من جملة 
اج�راءات وخطوات وفعاليات اتخذت وتتخذ في 
مضمار ايجاد االرضية المناسبة لعملية االنتهاء 
م�ن عص�ر النفط وقد تبل�ورت ه�ذه الفعاليات 

ت  ا ء ا ج�ر ال ا الخطوات و من  بعدد 
لفعلية  ا

ته�ا  تخذ ا
دول االتح�اد االورب�ي كنموذج ومث�ال في هذا 

الميدان .. منها :
1 � اق�رار االتح�اد االورب�ي بالطاق�ة النظيف�ة 
المتج�ددة كبدي�ل حقيق�ي وواقعي م�ن خالل 
اصدار االتحاد لقرار يلزم الدول االوربية بتحقيق 

ما نس�بته 20 بالمئة من خالل اعتمادها على 
الطاقة المتجددة عند حلول عام 2020 .

2 � العم�ل عل�ى تنوي�ع مص�ادر الطاق�ة 
وح�رارة  والري�اح  الش�مس   : النظيف�ة 

المحيطات والمياه وغيرها .
اس�تغالله  يمك�ن  م�ا  كل  اس�تغالل   �  3
باالبنية في اوربا لتوليد الطاقة وتوفيرها 

في المستقبل .
النتيج�ة  لتحقي�ق  الجه�ود  تكثي�ف   �  4
المتوقع�ة لالبح�اث القائم�ة والت�ي يؤمل 
توصلها الى مش�روع يوفر الطاقة ويساعد 

عل�ى تناقلها عبر ش�بكة االنترنيت !! اي 
ان هن�اك توج�ه علم�ي يس�تهدف 

التوص�ل ال�ى اختراع ش�ريحة 
تخزن الطاقة ويمكن شرائها 

وتداولها عبر االنترنيت .
م�ن المؤك�د ان ذل�ك ب�ات 
االن اح�د اه�م الهواجس 
الكثيري�ن  تنت�اب  الت�ي 
وخصوصا الدول المنتجة 
الس�ؤال  ويبقى  للنف�ط 
، ت�رى ماذا فع�ل هؤالء 
المنتجين المتخمين حد 
النفط  االختناق بث�روة 
وتذه�ب  ذهب�ت  الت�ي 
والتبديد  التبذي�ر  ال�ى 
وحرم�ان  والضي�اع  
االجي�ال المقبل�ة من 
خيرات ث�روة هي لم 
تك�ن لجيل او جيلين 
 ، اجي�ال  ثالث�ة  او 
ومن�ذ  كان�ت  ب�ل 
وج�ود  اكتش�اف 
واستغاللها لجميع 
االجيال س�واء تلك 
الت�ي عاصرت ذلك 
او تلك التي تصلها 
ش�كل  على  الثمار 
وث�روة  رخ�اء 

متجددة ورفاهية .
االم�ر بالنس�بة للكوي�ت اكثر مرارة ، واش�د 
وضوح�ا ف�ي مج�ال التقصي�ر ... رغ�م ان 
للكوي�ت اس�تثمارات ومش�اركات ف�ي بنوك 
دولية وش�ركات عالمي�ة ، بيد ان ذلك لن يكون 
في وسعه س�د حاجة الكويت لتمويل الميزانية 
الع�ام  التنمي�ة واالنف�اق  االعتيادي�ة وخط�ط 
وتغطي�ة ميادي�ن التق�دم والتط�ور العلمي مع 
زيادة س�كانية محتملة لق�د كان المفروض  ان 
تنتبه الكويت ال�ى ما يحيط بها وبدال من تذهب 
باتجاه التفكير بما يش�غل االخرين المحيطين 
به�ا عنها بازماته�م ومش�اكلهم ، كان ينبغي 
ان تبحث ع�ن اية امكانية باتج�اه العمل البناء 
والمثمر عل�ى الصعيد االقتص�ادي بحيث تبرز 
معال�م التكام�ل والتعاون في كاف�ة المجاالت 

الحياتية .
لق�د تم انف�اق مئ�ات ب�ل االف الملي�ارات من 
قب�ل الكويت والع�راق في عملي�ات الفعل ورد 
الفعل ف�ي مجال خلق االزمات والمحن والمازق 
الضعاف الطرف االخر ونملك الش�يء الكثير من 
االثباتات المؤك�دة بالوثائق التي تعكس اهتمام 
الكوي�ت الجدي ف�ي موضوع تدبي�ر المؤامرات 
ض�د الع�راق وخل�ق الكثير م�ن الب�ؤر والخاليا 

المتحرك�ة والس�اكنة للعمل على جع�ل العراق 
يص�اب بالوه�ن والعج�ز المس�تديم  وكل تل�ك 
االم�وال التي ذهبت ه�درا ،  كان يمكن ان تحيل 
الصحراء بين الكويت والعراق الى واحات غناء ، 
وكان يمكن ايجاد قن�اة جافة تعادل في قيمتها 
واهميتها الستراتيجية قناة السويس ،  بل يمكن 
ان تكون اكثر اهمية ، بس�بب قرب المسافة بين 
شمال الخليج العربي ، واوربا عبر تركيا وهناك 
الكثي�ر من المش�اريع الس�تراتيجية كان يمكن 

التوجه صوبها باستغالل عناصر البناء وهي :
1 � البشر 
2 � المال 

3 � االرض
4 � االرادة والقرار السياسي

لقد توفرت وباستمرار العناصر الثالث االولى .. 
بيد ان الذي كانت تش�ل قدرة هذه العناصر على 
الصي�رورة في اطار مش�اريع للتع�اون المثمر 
والبن�اء عل�ى طريق رفاهية وس�عادة ش�عوب 
المنطق�ة ، فق�دان االرادة والق�رار السياس�ي 
الناض�ج والمعبر ع�ن وطنية حقيقي�ة ورغبة 
صادقة في خدمة شعوب المنطقة في حاضرها 
ومس�تقبلها هن�ا ، اج�د ان فكرة مين�اء مبارك 
الكبير ه�ي فكرة  ايجابي�ة وصحيحة في اطار 
تعاونه�ا من خ�الل تكاملها مع مش�روع الفاو 

الكبير .
 بارس�اء فكرة القناة الجاف�ة على ارض الواقع 
وفي اطار من الجدية والصدقية المؤكدة وعلى 
نح�و يخدم مش�روع قي�ام منطق�ة اقتصادية 
متكامل�ة في ش�مال الخلي�ج العرب�ي تضطلع 
بمهم�ة بلورة التع�اون الثنائ�ي والجماعي في 
المجالي�ن االقتص�ادي والتجاري وبم�ا يحقق 

للجميع الرخاء والرفاهية ..
لق�د ب�دات فك�رة الوح�دة االوربي�ة باتفاقي�ة 

كمركية بين الدول االوربية.
سرعان ما تحولت الى " سوق |" اوربية مشتركة 
ث�م تحولت الى " اتح�اد" اوربي يقف تحت علم 
واحد وسياس�ية واحدة وقرار اقتصادي ومالي 
وتجاري واحد ، واليوم تدور الدراسات والبحوث 
والمحادثات والحواريات بين االوربيين من اجل 

ان يتحول االتحاد الى " وحدة  " اوربية .
 تل�ك هي الحقيق�ة االقتصاد والم�ال  والتجارة 
هي العناصر االساس�ية في صيرورة اي تجمع 

من اجل الخير ..
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يقطف العمال يف س�نغافورة الخضار من 
أبراج السماء الخرضاء العمودية، وهي عبارة 
عن م�زارع لزراع�ة النباتات فوق األس�طح 

باستخدام النظام الهيدروليكي الدوري.
ويعيش س�كان س�نغافورة الذي�ن يبلغ 
عددهم خمس�ة ماليني نس�مة يف مساحة ال 
تتجاوز ال� 715 كيلومرتاً مربعاً، ما اضطرهم 
إىل التوس�ع أفقياً إلنش�اء مباني ش�اهقة يف 
مجمعات سكنية قادرة عىل إيوائهم. وتطبق 
سنغافورة النموذج الرأيس للزراعة الحرضية 
ع�ر الحدائق واملزارع العمودية عىل أس�طح 

املباني إلطعام سكانها.
وتنت�ج س�نغافورة حالي�اً ع�ىل الصعيد 
املح�ي 7 يف املئة فقط من املواد الغذائية التي 
تحتاجها، فيما تستورد يومياً غالبية الخضار 
والفواك�ه الطازجة من البلدان املجاورة مثل 
ماليزيا، وتايالند، والفلبني، فضالً عن البلدان 
البعيدة مثل أو سرتاليا، ونيوزيلندا، وتشيي.

م�ن  املزي�د  إىل  املهاجري�ن  تدف�ق  وأدى 
االكتظاظ السكاني، ما جعل املباني السكنية 
الشاهقة رضورة ال غنى عنها، فيما أصبحت 

األرايض القليل�ة املتاح�ة للزراع�ة رسيع�ة 
الزوال.

ويأت�ي الح�ل لهذه املش�كلة م�ن خالل 
الرشاك�ة ب�ني القطاع�ني الع�ام والخ�اص، 
وذل�ك م�ع إط�الق »أول مزرع�ة عمودية يف 
العال�م تعم�ل بنظ�ام الدائ�رة املغلقة حيث 
انبعاث�ات  م�ن  منخفض�ة  كمي�ات  تنت�ج 
ثان�ي أوكس�يد الكرب�ون وتس�قى باملياه«، 
وذل�ك لزراعة الخض�ار االس�توائية يف البيئة 
الحرضي�ة. واملرشوع هو نتيج�ة اتفاق بني 
رشكة »الس�ماء الخرضاء« املحلية والسلطة 
الزراعي�ة يف س�نغافورة، ويه�دف إىل تعميم 
التقني�ات الزراعي�ة الحرضي�ة الت�ي تعتر 

صديقة للبيئة.
وقال مدير »الس�ماء الخرضاء« جاك نج 
إن »اقتصاد سنغافورة يعتر قوياً جداً، لكن 
امل�ال ال قيمة ل�ه م�ن دون توف�ر الطعام«، 
مضيف�اً »لهذا الس�بب اس�تخدمت مهاراتي 
الهندس�ية ملس�اعدة املزارعني يف سنغافورة 

عىل إنتاج املزيد من الغذاء«.
وأنش�أ نج نظ�ام الزراعة الرأس�ية الذي 

يتكون من سلس�لة من أب�راج األلومنيوم، 
بعضها يصل إىل تس�عة أمت�ار، تحتوي كل 
منه�ا عىل 38 مس�توى لألح�واض املجهزة 

لزراعة الخضار.
وتزامن�اً م�ع تركيز مجموعة »الس�ماء 
الخ�رضاء« ع�ىل االس�تدامة البيئي�ة، ُيعاد 
تدوي�ر املياه املس�تخدمة يف تزوي�د األبراج 
الدائ�رة بالطاق�ة داخل النظام، لتس�تخدم 
يف ري زراع�ة الخضار. ويس�تهلك كل برج 
60 واط فق�ط من الطاق�ة يومياً، أي حوايل 
كمي�ة الطاق�ة ذاته�ا التي تس�تهلكها ملبة 

ضوء واحدة.
وأوض�ح ن�ج أن »املزارع�ني يف املناط�ق 
الحرضي�ة ل�ن يتمكنوا من البق�اء عىل قيد 
الحي�اة، إذا كان النظ�ام مكلف�اً للغاي�ة أو 
معق�داً«. لذل�ك صم�م املرشوع آخ�ذاً بعني 
االعتبار املتقاعدي�ن واملزارعني اآلخرين، يف 
محاول�ة لخلق ش�عار مف�اده أن »الزراعة 

تأتي إليكم، بدالً من أن تذهبوا إليها«.

وي�دور ال�رج الزراعي املتع�دد الطبقات 
ببطء ش�ديد، إذ يحت�اج إىل ثماني س�اعات 
إلكم�ال دورة كاملة. وتمت�ص النبتة عندما 
تعلو أشعة الشمس، وتسقى من قبل النظام 
الهيدروليك�ي ال�ذي يدف�ع دوران الرج لدى 
إذا  األب�راج  أن  ُيذك�ر  إىل األس�فل.  عودته�ا 
وضعت عىل أس�طح املباني السكنية متعددة 
الطوابق التي تنترش يف س�نغافورة، يمكن أن 
توفر سبل العيش للمتقاعدين وربات البيوت، 
الذين يحتاجون لقضاء س�اعات قليلة فقط 

عىل األسطح لرعاية النظام.
وتنتج أبراج »الس�ماء الخ�رضاء« حالياً 
ثالث�ة من أكث�ر أن�واع الخضار ش�عبية بني 
الس�كان املحليني وهي ناي باي، وباي شياو 
تس�اي وامللف�وف الصيني، والت�ي يمكن أن 
تحصد كل 28 يوماً. ويتميز املرشوع بشبكة 
تتألف من أكثر من 230 متجراً لبيع الخضار. 
وتزي�د كلف�ة الخضار التي ت�زرع يف املناطق 
للكيلوغ�رام  س�نتاً   20 بح�وايل  الحرضي�ة 

الواح�د، مقارنة بس�عر 
األصناف املستوردة.

وقال مدير مشرتيات 
املجموع�ة تون�ج آه يام 
الس�ماء  »م�زارع  إن 
قادرة عىل توفري الجودة 
ت�زرع  الت�ي  والخض�ار 
لعمالئه�ا«،  محلي�اً 
م�رشوع  ويس�عى 
»الس�ماء الخ�رضاء« إىل 
تزوي�د الس�كان بح�وايل 
طنني يومياً من الخضار 
التجزئ�ة  يف  تب�اع  الت�ي 
وذل�ك  س�نغافورة،  يف 
بحل�ول منتص�ف الع�ام 
املقبل، لدى توسيع أبراج 

املزارع.
م�رشوع  ويع�زز 
الخ�رضاء«  »الس�ماء 
توجهاً بدأ يف س�نغافورة 
منذ بضع�ة عقود، إذ أنه 
التوس�ع الحرضي  من�ذ 
حاولت  التس�عينيات،  يف 
س�نغافورة إيج�اد الحل 
املناس�ب لن�درة األرايض 
املتاحة للزراعة التقليدية 
من خالل تعزيز الحدائق 
األس�طح.  عىل  النباتي�ة 

وحاول ع�دد من املؤسس�ات املحلية تطوير 
نظم الزراعة املائية س�ابقاً، ب�ال أية نتيجة، 
خوفاً من عدم قدرة أسطح املنازل عىل تحمل 
ه�ذه الهي�اكل ذات الوزن الثقيل. وبحس�ب 
مدي�ر املعه�د الوطن�ي للتعليم، ال�ذي يتبنى 
اس�تخدام مرشوع »مزارع الس�ماء« هونغ 
س�ينغ، فإن هناك حاجة ملحة لس�نغافورة 
لتصب�ح أق�ل اعتم�اداً ع�ىل اس�ترياد امل�واد 
الغذائية، وأوضح »بدأنا يف تطوير نظام يتألف 
من ستة مستويات لزراعة الخضار بمساعدة 

أض�واء LED، وهذه مرحل�ة تجريبية. وإذا 
نج�ح النموذج س�نتمكن من وض�ع النظام 
متعدد املستويات داخل املباني املغلقة إلنتاج 
الخض�ار، م�ا س�يعزز م�ن ف�رص الزراعة 
الحرضية«. وتخلت الحكومة يف س�نغافورة 
من�ذ العام 2005 عن بع�ض التحفظات إزاء 
إنتاج الخضار عىل األسطح، إذ حّول املجلس 
الوطني للحدائق مؤخراً، سطح مبنى متعدد 
الطوابق الس�كنية يف شارع سريانغون، الذي 
يتمت�ع بكثاف�ة س�كانية عالي�ة، إىل مزرعة 
تعليمي�ة لتعزيز مفاهي�م الزراعة الحرضية 

بني أطفال املدارس.

يس�ود الش�عور بالقلق س�كان منغوليا، إذ يخاف 
ه�ؤالء م�ن أن تؤث�ر مش�اريع التعدين يف ش�ح املياه 
الجوفية، م�ا قد يهدد حياة الس�كان املحليني والثروة 
الحيواني�ة، خصوص�اً أن عملي�ة اس�تخراج النحاس 

تستهلك نسبة مرتفعة من املياه.
وأصب�ح منجم النحاس والذهب »أويو تولغوي« يف 
صح�راء غوبي يف جنوب منغولي�ا، رمزاً ألزمة خطرية 
تل�وح يف األفق، وه�ي أزمة إم�داد املي�اه ذات الكمية 
املحدودة التي قد تس�تنفد خالل عقد من الزمن، األمر 
الذي قد يهدد حياة السكان املحليني وسبل معيشتهم.

ويعت�ر »أوي�و تولغوي« واح�داً من أك�ر مناجم 
النح�اس يف العالم، حيث جذب املس�تثمرين األهم عىل 
م�ر الس�نوات. وش�ارك ه�ؤالء يف الحص�ة األكر من 
االستثمارات، فيما تسيطر الحكومة املنغولية عىل 34 

يف املئة فقط من املرشوع.
ويش�عر الس�كان بالقلق من أن تمنح الس�لطات 
املنغولية تراخيص التعدين عىل حس�اب سبل املعيشة 
وحاجاته�م من املي�اه، ما قد ي�ؤدي إىل زيادة النقص 
يف امل�وارد املائي�ة يف املنطقة. يف املقابل، تعتر أنش�طة 
التعدي�ن مربح�ة للغاية م�ن الناحي�ة االقتصادية، إذ 
سيساهم منجم »أويو تولغوي« بحوايل 30 يف املئة من 
النات�ج املحي اإلجم�ايل ملنغوليا عن�د انطالقه يف العام 
2013. يذك�ر أن البن�ك الدويل، ن�رش يف تقرير صادر يف 
العام 2010، تقييماً بش�أن اس�تدامة املوارد املائية يف 
منطق�ة غوب�ي الجنوبي�ة، م�ن خالل احتس�اب عدد 
مش�اريع التعدين املقبلة، فضالً ع�ن أنه رشح تصوراً 
إنسانيا لوضع س�كان املنطقة الذين يعتمدون بشكل 
أس�ايس عىل مص�ادر املي�اه وتربية املاش�ية. وخلص 

التقيي�م إىل أن ه�ذه املنطق�ة الت�ي تتأل�ف م�ن ثالث 
محافظات تش�غل مس�احة إجمالية قدرها 350 ألف 
كيلوم�رت مربع، وتتمت�ع بكثافة س�كانية منخفضة، 
وت�أوي 3,8 مليون رأس ماش�ية، م�ن بينها 120 ألف 
من اإلب�ل، و260 ألف من الخيول، ومئ�ة ألف بقرة، و 

3,4 ماليني رأس من األغنام واملاعز.
وتحتاج ه�ذه الثروة الحيواني�ة إىل حوايل 31600 
م�رت مكعب م�ن املي�اه يومياً. أما اس�تهالك س�كان 
املنطق�ة من املياه، الذي�ن يقدر عدده�م بحوايل 150 
ألف نسمة يف كافة املناطق الريفية والحرضية يف كافة 
أنح�اء جن�وب غوب�ي، فيبلغ ع�رشة آالف مرت مكعب 

يومياً.
كم�ا ب�نّي التقري�ر الص�ادر ع�ن البنك ال�دويل أن 
تراخيص التنقيب والتعدين منذ العام 2009 شملت 55 
يف املئة من مساحة هذه املنطقة. وأصدرت 63 رخصة 
استخراج و400 رخصة تنقيب يف محافظة أومونغوبا 
وحدها. وأش�ار التقرير إىل أن منج�م »أويو تولغوي« 
وحده اس�تهلك ح�وايل 67 ألف مرت مكع�ب من املياه 
يومياً يف الع�ام 2010، فيما اس�تهلكت مناجم الفحم 
التابع�ة للدولة 76 ألف مرت مكعب يومياً يف العام ذاته.

وق�ال وكيل وزارة البيئة والتنمية الخرضاء يف منغوليا 
دي اينخات، إنه يتم رصد نس�بة املياه املس�تخدمة يف 
مناجم »أويو تولغ�وي«، مضيفاً أن كميتها ال تتجاوز 
الحد األقىص املس�موح ب�ه بمعدل يبل�غ 870 لرتاً من 

املياه يف الثانية خالل مرحلة البناء.
وخلص الباحثون يف البنك الدويل إىل أن املوارد املائية 
الحالية قد تس�تمر بني عرشة و12 عام�ًا، إذا لم ُيعثر 

عىل مصادر مياه إضافية يف منغوليا.
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يف ماليزيا.. "لنكاوي" جزيرة مملوءة باحلكايات واألساطريمنغوليا.. املناجم حترم السكان من املياه
 

جزي�رة كب�رية واقع�ة يف الش�مال 
 99 وتح�وي  ماليزي�ا،  م�ن  الغرب�ي 
جزيرة مملوءة بالحكايات واألس�اطري 
الت�ي كانت وم�ا زالت محل ت�داول بني 
أرج�اء  يف  وحت�ى  داخله�ا  املاليزي�ني 
بالدهم، يؤمنون بها ويعتقدون اعتقادا 
كامال بصّحتها إىل درجة توثيقها ضمن 

كتبهم التاريخية أيضا.
»لنكاوي« أو جزيرة النسور القريبة 
من ح�دود تايالن�د، والت�ي ال يزيد عدد 
س�ّكانها عىل 120 ألف نس�مة، مرتبط 
ام�رأة  اكتش�افها بأس�طورة بطلته�ا 
فاضلة فائقة الجمال عاش�ت يف حقبة 
زمنية قبل ما يقارب 10 قرون، عدا عن 
الروايات واألس�اطري التي باتت ش�عارا 

لها مع مرور األزمان.
وتع�ود قصة الس�يدة »محصوري« 
إىل وقوعها يف مشكلة عىل يد أحد الخونة 
ال�ذي اتهمه�ا بالزنا، ما جعل س�لطان 
الدولة يصدر حكم�ا بإعدامها غري أنها 
ل�م تمت بع�د ع�دة مح�اوالت لطعنها 
بالس�كني، ولكنها أخرت السلطان بأن 
موتها ال بد أن يكون عىل يد أي شخص 

من ساللة عائلتها.
وقب�ل أن ينف�ذ فيها حك�م اإلعدام 
ع�ىل يد أح�د أف�راد عائلته�ا، طلبت أن 
تصّي قبل املوت، فدعت ربها أن يصيب 
تلك الجزيرة بالجفاف كإثبات لراءتها، 
وحينم�ا قتلت فوج�ئ الجميع بخروج 

دم أبيض منها كونها بريئة.
ش�فيع، مرش�د س�ياحي يف إحدى 
رشكات الس�ياحة والس�فر املاليزي�ة، 
قال :»عاش�ت جزيرة لن�كاوي بعد تلك 
الحادث�ة قرابة 7 قرون صحراء قاحلة، 
وباءت مح�اوالت الكثريين م�ن الناس 
يف إصالحه�ا وزراعتها بالفش�ل بعد أن 
كان�ت املزروع�ات ال تنمو ع�ىل أرضها 
مطلق�ا، غ�ري أنه�ا ب�دأت يف االنتعاش 
قب�ل ما يقارب 30 عام�ا لتتحول خالل 
السنوات ال�13 األخرية إىل منطقة جذب 

سياحية«.
ويشري إىل أن 15 يف املائة من سّكان 
»لن�كاوي« يعمل�ون يف الزراع�ة كونها 
تش�تهر بحقول األرز وأش�جار املطاط، 
ومثلهم صّي�ادون، يف حني تبلغ نس�بة 
واألنش�طة  القطاع�ات  يف  العامل�ني 
الس�ياحية بالجزي�رة م�ا يق�ارب 70 
يف املائ�ة، مبين�ا وج�ود مدين�ة صغرية 
تحمل اس�م »كواة« وتقع يف منتصفها 
لتكون بمثابة عاصمة لها، والتي تمتاز 

بمناظرها الجميلة.

سبب تسمية »لنكاوي« بهذا االسم 
ناتج عن وجود الكثري من النس�ور بها، 
والت�ي تقط�ن ب�ني األش�جار املحيطة 
بالجزي�رة ليكون مرتعها منطقة جذب 
سياحي لزائري الجزيرة خالل تجولهم 
يف رحلة نهرية تعرف باسم »املنغروف« 
نسبة إىل الغابات املحيطة بالنهر، فضال 
عن زيارة كهف الخفافيش املوجود عىل 
ضفاف النهر أيضا.. وبالعودة إىل املرشد 
الس�ياحي املاليزي، أفاد بوجود ما يزيد 
عىل 50 جزيرة صغرية داخل »لنكاوي« 
تصّن�ف بأنه�ا خاصة للس�ياحة فقط 
وليس�ت للمعيش�ة، وه�و م�ا يجع�ل 
الس�كن فيه�ا مقت�را ع�ىل العاملني 
كمرش�دين س�ياحيني داخل تلك الجزر 
والذين يقومون باس�تقبال الس�ائحني 

خالل جوالتهم.
املخصص�ة  الج�زر  إىل  وباإلضاف�ة 
للس�ياحة، فإن هناك الكثري من الجبال 
املوج�ودة يف مواقع مختلفة من املحيط 
الهندي الذي تقع عليه جزيرة »لنكاوي« 
والت�ي لم تخضع إىل أي�ة عمليات نحت 
آدمي�ة، غري أن منه�ا ما يش�به األرنب 
والس�لحفاة والفيل والح�ذاء الكبري إىل 

جانب »الغوريال«.
ومن تلك الجبال ما تس�مى بجزيرة 
»الع�ذراء الحامل« وهي عبارة عن جبل 
عىل ش�كل ام�رأة حامل، حي�ث تحوي 
أيض�ا قصة أس�طورية ترر تس�ميتها 
وم�ا تتمي�ز به تل�ك الجزيرة ع�ن بقية 

الجزر الصغرية يف »لنكاوي«.
وهنا، يروي الس�يد ش�فيع حقيقة 
»الع�ذراء الحامل« ضم�ن خرافة يؤمن 
به�ا كل املاليزي�ني قائ�ال »كان�ت هذه 

الجزي�رة من�ذ القدم مهبط�ا لفتاة من 
عال�م الجن املالئكي والت�ي كانت تحب 
االس�تحمام بم�اء األرض، ويف مرة من 
املرات وقعت بحب أحد الش�ّبان البرش، 
م�ا أثار غض�ب والديه�ا اللذي�ن حكما 
عليها بالنفي يف ه�ذه الجزيرة لتتزوج 

من عشيقها«.
والديه�ا  »نتيج�ة غض�ب  ويتاب�ع 
عليها ل�م تتمكن من االحتفاظ بحملها 
ملرات متعددة، حي�ث كانت يف كل حمل 
لها تتعرض إىل اإلجه�اض، فدعت ربها 
أن يكتب يف مياه الجزيرة الش�فاء ألية 
ام�رأة متزوجة ولم تنج�ب أوالدا، األمر 
الذي جع�ل من جزيرة الع�ذراء الحامل 
الراغب�ات يف  النس�اء  م�كان تقص�ده 
الحم�ل ليغس�لن أجس�ادهن بمياهها 

ويرشبن منها أيضا«.
»لن�كاوي« ه�ي الجزي�رة الك�رى 
بني الجزر ال�99 األخ�رى، تليها جزيرة 
»توبا« التي تبلغ مساحتها نصف األوىل 
تربط بينهما جزيرة »سالّك«، إىل جانب 
جبل�ني يحم�ل أحدهم�ا اس�م »الراية« 

بينما يسمى اآلخر ب�»ماتشني شاق«.
ونتيجة قرب »لن�كاوي« من حدود 
تايالند، فقد كانت مليئ�ة بالتايالنديني 
املس�لمني كونه�م يمثل�ون األقلي�ة يف 
بالده�م، األم�ر الذي دفع به�م للهجرة 
إىل تلك الجزي�رة طلبا للرزق باعتبارهم 
يف  االضطه�اد  م�ن  ويعان�ون  فق�راء 

تايالند.
»مصنع الش�وكوالته« أح�د معالم 
يس�تقبل  ال�ذي  »لن�كاوي«  جزي�رة 
السائحني ضمن جوالتهم السياحية عىل 
الرغم من من حداثة إنشائه قبل نحو 4 

س�نوات، غري أن ما يميزه هو احتواؤه 
عىل نكه�ات مختلفة من الش�وكوالته 
الطبيعية الخالية م�ن أي مواد حافظة 
ما عدا الفواكه من ضمنها التوت وجوز 
الهند والفراول�ة والنعناع وحتى الفلفل 

الحار.
الش�وكوالته  مصن�ع  يف  والجمي�ل 
الواق�ع بجزي�رة »لن�كاوي«، أن الزائر 
بإمكانه ت�ذوق كل النكه�ات املوجودة 
والت�ي تزي�د ع�ىل 50 نكه�ة، إال أنه ال 
يس�مح له باالطالع عىل طريقة صنعها 
مطلق�ا، ومم�ا ال ش�ك في�ه أن جزيرة 
»لن�كاوي« تحتض�ن ع�ددا م�ن املعالم 
األخرى التي تميزها، من ضمنها ميدان 
الن�ر باعتباره أه�م معلم عىل أرضها 
للمقبل�ني إليها عن طريق البحر، والذي 
تم اس�تقاء اس�م الجزيرة من�ه بلونيه 

األحمر والبّني.
حديق�ة الطي�ور، الت�ي تبع�د ع�ن 
العاصمة »كواة« نحو 30 دقيقة شمال 
رشقي الجزيرة، تتمي�ز بوجود ما يزيد 
ع�ىل 2500 طائ�ر وأكثر م�ن 150 آخر 
م�ن فصائ�ل مه�ددة باالنق�راض، إىل 
جانب متحف »بردانا« الذي تعرض من 
خالله الهدايا املمنوحة لرؤساء ماليزيا 
الس�ابقني، وأكث�ر م�ن 2500 قطع�ة 
أثرية م�ن مقتنيات وتحف للمش�اهري 
تحك�ي  وحديث�ة  قديم�ة  ومنحوت�ات 

تاريخ »لنكاوي«.
بينم�ا تش�تهر قرية »إي�ر هنقات« 
يف جزي�رة »لن�كاوي« بالينابيع الحارة 
الواقع�ة ع�ىل 4 قط�ع أرضي�ة، حي�ث 
يوجد فيه�ا 3 صفوف من تلك الينابيع، 
إضافة إىل الصخور النهرية التي صنعت 

يدوي�ا واملمتدة ع�ىل مس�افة 18 مرتا، 
فضال عن األماك�ن املغلقة واملخصصة 
لالس�تحمام باملي�اه الس�اخنة. وم�ن 
ضمن تاريخ جزي�رة »لنكاوي« حديقة 
»ش�وم« الواقع�ة بالق�رب م�ن هيئ�ة 
تنمي�ة الجزيرة، والتي تم بناؤها بهدف 
إحي�اء ذك�رى اجتماع رؤس�اء حكومة 
الكومنول�ث بعد اس�تضافتهم من قبل 
 ،1989 ع�ام  »لن�كاوي«  يف  ماليزي�ا 
وتحوي هيكال أبيض وأعالم جميع دول 
الكومنول�ث املش�اركة يف االجتماع، عدا 
عن األش�جار املزروعة من قبل رؤس�اء 
كل وف�د. أم�ا حديق�ة »ليجن�دا بارك« 
الواقع�ة بالقرب من ميدان النر، فهي 
تضم بحرية وتماثيل لحيوانات مختلفة 
الجام�وس والتماس�يح  م�ن ضمنه�ا 
والنصب التذكارية وعدد من الجلسات، 
خصوصا أن الحديقة مغطاة باألشجار 
والنبات�ات وال�ورود. تلفري�ك لنكاوي، 
املمتد عىل مس�افة 2.2 كيلومرت، يمّكن 
الس�ائح من الصع�ود إىل القم�ة، إال أن 
هناك تلفريك آخر يوصله للقمة الثانية، 
فضال عن وجود ج�ر معلق يف أعالها 
تم بن�اؤه حديثا، باإلضاف�ة إىل حديقة 
التماسيح التي تحتضن أكثر من 1000 
تمساح. عالم ما تحت املاء، وهو األكر 
يف ماليزي�ا، يح�وي أكث�ر م�ن 5 آالف 
نوع من أس�ماك البحار واملياه العذبة، 
واملحفوظة فيما يزيد عىل 100 حوض، 
عدا عن إمكانية الس�ري مسافة 15 مرتا 
عر نفق داخل حوض يحوي ما يقارب 
19.8 ألف غالون من مياه البحر تسبح 
بداخله أصن�اف متعددة م�ن الكائنات 

البحرية عىل اختالف أحجامها.

مزارع السامء يف سنغافورة
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لم يعد شارع الحمرا الذي صادرت 
املتاجر الكبرية ذاكرته يشبه نفسه. 
حال�ه كح�ال معظ�م أحي�اء املدينة 
الت�ي تلف�ظ ماضيها الجمي�ل، فيما 
ل�م تعد تس�توعب فقراءها. رغم كل 
يشء، م�ا زال الش�ارع محافظاً عىل 
ش�عبويته، ناجحاً يف جمع املواطنني 
بمختل�ف مس�توياتهم. وس�ط غزو 
امل�اركات العاملّي�ة الباهظة الس�وق 
مقاب�ل غي�اب الصناع�ات املحلّي�ة، 
خ�رج الطالب يف العمل االجتماعي يف 
جامع�ة »هايغازيان« أيمن كنيفاتي 
بفكرت�ه الجديدة. »بم�ا أن الدولة ال 
تس�اعدنا، قررنا أن نساعد بعضنا«، 

يقول وي�رشح أّنه وج�د يف مرشوع 
ال�ذي  الحباي�ب«  »س�وق  تخرج�ه 
يجّس�د صورة مصغرة عن أس�واق 
الحمرا القديمة، وسيلة لتحقيق هذا 
األمر. الشاب ذو ال� 25 عاماً ال يقوم 
بالعم�ل وحيداً، بل تس�اعده طالبة 
لج�ني   AUB يف  السياس�ية  العل�وم 
رّباط، إضافة إىل خالدة عيد صاحبة 
متج�ر صغري لبي�ع األكسس�وارات 
واألشغال اليدوية. قبل أربعة أشهر، 
كان�ت الخط�وة األوىل، ح�ني ق�ّرروا 
خل�ق مس�احة لبيع بع�ض القطع 
املنزلية، واأللبسة، واألشغال اليدوية 
يف ش�ارع املق�ديس يف الحم�را. أم�ا 

الي�وم، فيؤكد كنيفات�ي أّن املرشوع 
الذي س�يقام قريب�ا ، يحاول »إتاحة 
املجال أمام األش�خاص ك�ي يعرّفوا 
عن بضائعهم«، مضيفاً أّن »الس�وق 
تضم صَوراً، ولوحات، وحرفاً يدوية، 
وألبس�ة وس�لعاً مس�تعملة، إضافة 
إىل كت�ب، وأس�طوانات ل�ن يتخّطى 
س�عرها عرشة آالف ل�رية لبنانية«. 
لكن ما الذي يمّيز »سوق الحبايب«؟ 
التجرب�ة الجدي�دة ال تقت�ر ع�ىل 
املب�دأ التجاري بق�در ما توج�د جّواً 
يجمع بني املوس�يقى »الذي يقّدمها 
محم�د حديب م�ن »لق�اء اليافطة« 
الثق�ايف الش�بابي، ومجموع�ة م�ن 

العازفني، إضافة إىل عرض مرحي 
صغ�ري يقدم�ه ط�الب م�ن جامعة 
AUB للتوعي�ة إزاء حق�وق امل�رأة يف 
لبن�ان«. نظ�راً إىل ميزاني�ة املرشوع 
املتواضعة الذي يقام بمشاركة أفراد 
م�ن »اتحاد الش�باب الديموقراطي« 
ق�ّرر   ،Beatz Pub م�ع  وبالتع�اون 
القائمون اس�تغالل الس�احة »شبه 
امليت�ة« املقابل�ة ملقه�ى »يونس« يف 
الحمرا، ما حظي بتش�جيع أصحاب 
املح�اّل التجارّي�ة املج�اورة. وينوي 
كنيفاتي أن يصبح »سوق الحبايب« 
محط�ة دائم�ة يف روزنامة الش�ارع 

»الكوزموبوليتي«.

احلمرا يستعيد
 زمن »احلبايب«



مجتمع فني

بغداد/ عمر الحيالي
شيكل عيام 2012 عام تحيوالت جذرية يف مسيرة 
حياة بعيض الفنانني وعاماً لالنكسيارات والحزن 
يف حياة بعضهيم اآلخر، عاماً لالنجيازات يف حياة 
بعضهيم وعامياً تراجعيت فيها أسيهم بعضهم 
اآلخير يف مييدان اإلبيداع. ويف اسيتطالع لوجوه 
الفن أبدى بعض الفنانني ارتياحاً ورضاً تاماً ملا 
أنجيزوه يف 2012، لكن آخرين عربوا عن خيبة 
أملهم وعيدم رضاهم عين إنجازاتهم يف العام 
الذي يوشيك عىل االنقضياء اآلن.نجم الدراما 
كاظم القرييش قال إن "اهم املحطات لعام 
2012 بالنسيبة يل هو مسلسل لم يعرض 
حتى اآلن وهو )قصة حي بغدادي( تأليف 
حاميد املالكيي وإخيراج فيارس طعمة 
التميمي، واملحطة األخرى هي مسلسيل 
القنياص لقنياة البغدادية تألييف فاتن 
السعود وإخراج أركان جهاد وحاليا بني 
يدي الفيلم السينمائي "أحالم اليقظة" 
عين قصة ليي غييداء العيل وسييناريو 

وإخراج صالح كرم".
ويقول النجم العائد إىل البالد بعد غربة 
كامل إبراهيم إن عودته هذه "الخطوة 
األهيم، وقميت بتصوير مسلسيلني، 
األول هيو )بقاييا حب( ميع املخرج 
املبيدع حسين حسيني، والثاني كان 
مسلسيل )م.م( مع املخرج نفسيه"، 
وعيىل الصعيد الشيخيص قيال أيضاً 
"أهم حدث لعام 2012 كان عودتي 
إىل العراق واستقراري يف بغداد من 

جديد".
أميا النجمية نجالء فهميي فعىل 
الرغم من تقديمها خمسة أعمال 

خالل 2012 إال أنها لم تشبع طموحها كما تقول "عىل الصعيد 
الفنيي ليم أحقق ميا تصبو ليه طموحاتي الفنية يف املوسيم 
السابق، قدمت خمسة اعمال لكن لم تشبع الشخصيات التي 
أدييت، طموحاتي وأتمنيى ان يحمل عيام 2013 معه الحظ 
األوفر".اما الفنان باسيم الطيب فرغيم حضوره عام 2012 
تلفزيونييا لكنه اعترب االنجياز املرسحي هو األهم بالنسيبة 
اليه فقد حقق عدة انجازات عىل مسارح بلجيكا حيث يقيم، 
ويقيول "قدمت تجربة عرض راقص اسيمه تشيظي ومثلت 
تجربتني عىل اهم مسيارح بلجيكا وهميا مرسحية كاليكوال 

واخرا مرسحية جنتي قبل فرتة وجيزة". 
ويف االستطالع أيضا الفنان فضيل الحبوري الذي قال عن عام 
2012 "أهيم املحطات يف هذا العام هو عرض مرسحية كيس 
مخصص لالزبال يف كندا وكان العرض ناجحا جدا واستطعنا 
ان نحيي امسيية عراقية جمعت العراقيني وبعض من العرب 
واألجانب".اما الفنان الشياب ذوالفقار خرض فقد أعلن عدم 
رضياه عما  قدمه يف 2012 بالقول "انيا برصاحة غر راض 
عن نفيس دراميا يف مشياركاتي ملوسيم رمضيان عام 2012 

رغم مشاركتي يف مسلسل طريق نعيمة".
ومن بني الذين أبدوا عدم رضاهم أيضا الكاتب حسني النجار 
اليذي قيدم عمال واحيداً عيام 2012 رغم تقديميه الكثر من 
مرشوع لكن ما نفذ مسلسيل واحد ، يقول بنربة أسف "ليس 
لدي سوى عمل واحد لسنة 2012 وهو املسلسل االستعرايض 
والذي عرض عىل قناة الرشييد )اكرب جيذاب( للمخرج مهند 

ابو خمرة".
اما الفنانة الشيابة جمانة كرييم والتي تثبت حضورها يوماً 
بعيد آخر فقيد عدت عيودة الدراما العراقيية اىل داخل العراق 
كأهم أحداث السينة فنيياً، قائلة "البد من االشيارة اىل عودة 
الدراميا العراقية اىل داخيل البلد كحدث فني مهيم هذا العام 
مين املمكن ان يفتيح آفاقاً للدراما يف الوقيت القريب". وعىل 
الصعيد الشيخيص عدت تجربة العمل يف مسلسيل )م.م( من 
االنجيازات الفنيية "ملا للعمل من أهمية عىل مسيتوى النص 
واإلخراج وبقية العنارص وللشيخصية املهمة يف العمل )وهي 
شيخصية ندى( كذلك كان ملشياركتي يف مسلسيل مهم مثل 

"قصة حي بغدادي" للمخرج فارس طعمة التميمي اثر كبر 
يف مسرتي الفنية أرجو ان ينال استحسان الناس عند عرضه 

عىل الشاشة".
ويحدثنيا الفنان احمد حمود والذي ليم تمنعه املهام اإلدارية 
من ممارسية العمل الفني قائالً "حصيلة أعمايل لعام 2012 
هي مسلسل سيليمة مراد ومسلسيل باب الشيخ  ومسلسل 
قصة حيي بغيدادي باإلضافة لحلقيات جديدة مين برنامج 
)كاريكاتر(.. ومرسحيية البداية ألعالم دياىل ومجموعة من 

)السبوتات( لفضائية دياىل".
ولعل عيام 2012 كان قد جاد علينا ببعض الوجوه املوهوبة 
والتيي ال بد مين الوقوف عندها لنسيلط الضيوء عما قدمت 
وأنجزت , والشياب املوهوب احمد البشير كان عالمة فارقة 
للعيام 2012. احميد قيال عين  تجربته "سينة 2012 كانت 
هي السينة التي تغيرت فيها حياتي كليا فبعيد 7 اعوام من 
العميل كمقيدم لربامج سياسيية ومذييع لألخبار ومراسيل 
ميدانيي، تحولت اىل الكوميديا وكنيت آمل ان يصل صوتي اىل 
الناس وبالفعل كان ذلك من خالل برنامج شيكو ماكو وهو 
أول محطاتيي يف الكوميديا وقد القى نجاحيا اعتربه ممتازا 
والحميد لليه"، ومن ثيم "برنامج مقطاطة واليذي عرض يف 
رمضان ثالث أفضل برنامج كوميدي يف رمضان عىل مستوى 

القنيوات العراقية وحصل عىل املركز األول كافضل برنامج يف 
قناة الرشقيية بعد التصويت عىل صفحات وسيائل التواصل 
االجتماعي .. لذلك اسيتطيع ان اقول لك ان سنة 2012 كانت 
نقلية نوعية يف حياتي". أما الفنان الشياب زمن عيل يتحدث 
عن عيام 2012 بالقول "لعل أبرز ما تم إنجازه يل شيخصيا 
هو دخويل كمنتج ومؤلف ومخرج يف املرسح  الشيعبي بداية 
عام 2012 من خالل مرسحية )درب الحيالة( أما عىل صعيد 
التلفزيون فكانت يل محطتني األوىل مع أركان جهاد ومسلسل 
)القنياص( واألخرى ميع صباح رحيمة ومسلسيل )مكاره 
األخالق( وكان بودي العمل مع املخرج الرائع حسين حسني 
ليوال ارتباطي بأعميال أخرى وكذلك مسلسيل عييل الوردي 

وانسحابي منه باللحظات األخرة ألسباب فنية وإنتاجية".
ويقول الكاتب عبد الخالق كريم "اهم محطة والتي سيأقف 
عندهيا طوييال ألعلم بها محطية مهمة من محطيات دراما 
الجيدل العراقيية هيو انجياز مسلسيل )م.م( اليذي أخرجه 
الفنان الكبر حسن حسني بمشاركة نخبة رائعة من فناني 
وفنانات العراق والذي تعذر عرضه يف رمضان املايض بسيبب 
عيدم اكتميال تصوير حلقاتيه ومن املؤميل ان يعرض خالل 
شيهر رمضيان املقبيل.. فالعمل جيريء يف طرحيه وفكرته 
وموضوعيه واعتقيد انه سييكون بوابية لنلج مين خالله اىل 

مناقشية املواضيع األكثر خطورة والتي باتت تهدد 
نسيج املجتمع العراقي وقيمه األخالقية".

أما املبدعة وفاء حسيني والتي تمييزت عن غرها 
بقدرتها عىل إتقيان األدوار الصعبة واملركبة والتي 

تدلل عىل موهبتيه الحقيقية وقدرتهيا عىل تطوير 
ذاتها ..وفاء حسني يف 2012:

كان يل عيام 2012 ثالثية اعميال هي اييام الخلود 
للمخرج عيل ابو سييف ومسلسيل م.م تأليف عبد 
الخالق كريم واخراج حسن حسني وحللت ضيفة 
رشف عىل مسلسيل سبايكي2 يف اطاللة كوميدية 
وحييدة هيذا العام,اما ابرز محطة يل هذا املوسيم 
فكانيت مين خيالل دوري يف مسلسيل م.م حيث 
قدميت شيخصية أميرة والتيي ابيدع يف صياغة 
تفاصيلهيا املبدع عبد الخالق كرييم وتمر بكثر 
من الحياالت والظروف التيي أوصلتها اىل ماهي 
عليه ..قبل ان تنعطف مسيرة حياتها اىل وضع 

مختلف ...ارجو ان تسعد املشاهد
واىل حيث االبتسيامة الجميلة والضحكة الربيئة 
املبيدع احسيان دعيدوش فيقول عين 2012: 
شياركت يف العدييد مين االعمال الفنيية منها 
مسلسيل اوان الحيب لقنياة العراقيية اخراج 
الفنان فييض الفييض كذلك مسلسل القناص 
اخيراج الفنيان اركان جهياد ومسلسيل اخر 

بعنيوان قصة حيي بغيدادي للمخيرج الفنان 
فارس طعمة التميمي لحساب رشكة فنون 
الرشق اما بالنسيبة للربامج قدمت برنامج 
السيماج لقنياة الرشييد الفضائيية وكيذا 

برنامج الزم تربح لقناة املسيار الفضائية وبالنسبة 
للميرسح شياركت يف مرسحية تيو وي عىل املرسح 
الوطني وهي من تأليف واخراج الفنان حيدر منعثر 
هذه اهم االنجازات وحاليا اسيتعد لكتابة رسيالة 
املاجسيتر يف كلية الفنون الجميلة /قسيم الفنون 

السينمائية والتلفزيون.

www.almustakbalpaper.net

فنون

صالح كرم يأخذ السورية قمر إىل "أحالم اليقظة"
يجري املخرج الكبر صالح كرم االسيتعدادات النهائية للبدء بتصوير الفيلم السيينمائي 
الجديد )أحالم اليقظة( والذي كتب له السييناريو والحوار بمعية الكاتبة الشيابة غيداء 

العيل لصالح مرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013.
وقال املتحدث باسم رشكة الخليج لإلنتاج السينمائي والتلفزيوني ظافر عبد اللطيف 
يف ترصيح صحفي "إن هناك مفاوضات جارية مع النجمة السورية قمر خلف للعب 
دور البطولة يف الفيلم، حيث سيبق وان أدت دور فتاة عراقية من قبل ضمن إحداث 
مسلسل )هدوء نسبي( وهي تجيد األداء باللهجة العراقية". وأضاف "عىل الجانب 
التقني هناك تحضرات كبرة تشمل كادر فني محرتف من سوريا ويتوىل املاكياج 
املاكير محمد الجبوري والذي عمل طويال مع املاكير العاملي عبد الله أسكندري, 
أما أعمال الغرافيك فسيتوىل القيام بها فريق فرنيس ويجري التباحث مع رشكة 
سوني العاملية للحصول عىل احدث الكامرات الرقمية يف العالم للخروج بنتيجة 

تليق بالسينما العراقية".
ويشارك يف بطولة الفيلم عدد من الفنانني العراقيني من بينهم )كريم محسن, 

كاظم القرييش, برشى إسيماعيل, زهور عالء, سينان العزاوي, شيمم الحسن, 
حسني عجاج, حيدر منعثر، وآخرون".

ينام جمددًا نيكول سابا تعود إىل السِّ
أوشيك السيناريسيت أيمن بهجت قمر عيىل االنتهاء من 

كتابة سيناريو فيلم "أبو النيل" الذي تشارك يف بطولته الفنانة 
اللبنانية نيكول سيابا أمام الشاب أحمد مكي، ومن املقرر أن 

ينطليق تصويره مع بدايية العام الجدييد بحكم أنه 
مدرج العمل عىل خريطة العرض خالل شيهر مايو 

– أيار املقبل.
االجتماعيية  األوضياع  ملناقشية  الفيليم  ويتطيرق 
والسياسيية يف ميرص بشيكل غير مبيارش يف إطار 
كومييدي، فيما يفرض فريق عميل الفيلم حالة من 
الرسيية حول تفاصيله وهي العادة التي تتسيم بها 
أفيالم مكي العائد للسيينما بعد غيياب عام ونصف 
العيام منيذ آخر أفالمه "سييما عيل بابيا" والذي لم 

يلقى قبوالً لدى جمهوره.
ويعقيد مكي راهًنا جلسيات عمل ميع أيمن بهجت 
قمر لالسيتقرار عىل باقي األبطال املرشيحني، حيث 

بدأ املخيرج عمرو عرفه بالفعيل التحضر ألماكن 
التصويير حتيى يسيتطيع أن ينتهي منيه مبكرًا، 
خصوًصا وأنهم يضعون االعتبارات السياسية أمام 
أعينهيم خيالل التصويير وإمكانية أن تتسيبب يف 

تأجيل التصوير أو الغائه يف بعض املناطق.
تجدر اإلشارة إىل أن نيكول سابا اعتذرت يف اللحظات 
االخرة عن مشاركة روبي البطولة النسائية يف فيلم 
"الحفلية" مع أحمد عز ومحمد رجب، لتحل محلها 

الفنانة السورية جومانا مراد.

هوايات روال سعد املفضلة
أكيدت الفنانية اللبنانيية روال سيعد أن التصوير 

بالنسيبة لهيا يعد أفضيل هواياتهيا، وقاليت إنها 
تعشيق الوقوف أميام الكامرا. ومنيذ صغرها وهي 

تهيوى التقاط عدد كبير من الصور لهيا يف أماكن طبيعية 
مختلفة، ولذلك تحرص عيىل اصطحاب الكامرا معها يف أي 

مكان تذهب إليه.روال تحدثت عن الرياضة، مشرة إىل أنها 
تحرص عىل ممارستها بانتظام، وركزت عىل رياضة امليش 

قائلية إنهيا تميش ما يزيد عن سياعة كل يوم، كما تعشيق 
السيباحة وخاصة يف الصباح.ُيذكر أن روال انتهت من تصوير 
أحدث كليباتها وهي أغنية بعنوان »سياعات سياعات«، مع 

املخرج فادي حداد وهي األغنية الشهرة للمطربة صباح.
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نجوم حفلوا باالنجازات وآخرون في "خيبة أمل"

ماذا قال الفنانون العراقيون عن مشوارهم يف 2012؟!الوحـيـــد

أجرى الحوار / سعدون شفيق سعيد

وأمنيته أن تكلل جهوده بكل تلك النجاحات الكبرة عىل ملوهبتيه املوسييقية، لكنيه فضل العيراق ليعيود إليه، يف الخيارج فرشيوا دربيه الفنيي باألزاهير واإلغراءات 
للموسييقى التصويرية وهندسية الصوت، كان معنا يف والفنيان معتيز عبيد الكرييم واليذي يحميل عنوانيني املستويني املحيل والخارجي.

هذا الحوار:
يف البداية.. من أنت؟ هندسية وعندها ستعرفني وسيتجدني اعمل من خالل عنوانني - أسيال املرسح والسيينما عني وخلف الكواليس فقط •   ( والثانيي   ) التصويريية  )املوسييقى  األول 

الصوت(. 
هم قلة ال يتجاوز عددهم سابع الكف الواحدة واحتمال ويفهمون اختصاصك ويعرفون إبداعك ويسيتمعون له الوسيط الفني حاليا كمسيؤولني.. وان الذين يفهمونك - عندميا اكون بيني الجهلة واملتخلفيني والذين يمألون * متى تكره نفسك؟

اقل!
نعييم وهيثيم عبد اليرزاق وغانم حميد ومحسين العيل الحميد وصيالح القصب ومحسين العيزاوي وعواطف من اعمارهم ومنهم : ) سيعدون العبيدي وسيامي عبد اىل جانب شيهادة الذيين هم عىل قيد الحيياة اطال الله امثيال: إبراهيم جالل وبهنام ميخائيل وقاسيم محمد( كفء وجييد.. ويف مقدمتهم نخبة من الفنانني الراحلني سيبق االرصار والرتصد( وشيهادة اكثر من مبدع بانني املوسيقى التصويرية والصوت )وقبض عيل متلبسا مع - أكثر من ثالثني عاما وحكم عيل يف هذه )التهمة( وهي * متى دخلت إىل وسطك االختصايص؟

واقبال نعيم.
يف مهرجان القاهيرة التجريبي الدويل عام 2004 وكنت مرسحيته )اعتذر أسيتاذي( جائزة أفضل عمل متكامل .. وكانيت حصية املخيرج هيثم عبيد اليرزاق من خالل وناليت عنيه املخرجية اقبال نعييم جائيزة افضل عمل مهرجيان حمام سوسية التونيس اليدويل ملرسح الطفل افضل إخيراج.. وهناك مرسحية )الريشية الذهبية( يف جائيزة افضل ممثلة ذهبت للفنانة سيهر اياد وجائزة 1993 للمخرج الراحل هاني هاني حيث نالت املرسحية )قصية حب معيارصة( يف مهرجان قرطياج الدويل عام ي االعمال التيي حصدت الجوائز تاتي يف املقدمة ومنها: *وما حصيلتك من هذا العطاء ؟

خيالل تليك االعميال املرسحيية عنيد هندسية الصوت 
واملوسيقى التصويرية. 

ي اتمنى ان اتعلم وازداد علما يف مجال اختصايص.. وابدأ *اىل اين يأخذك الطموح اليوم؟
*هل سينحت لك الفرصة للعمل خارج العراق يف مجال من جديد لكي اكونا فضل مما أنا عليه اآلن.

عملك الفني املوسيقي؟
ي 

عدة فرص للعمل خارج العراق ومنها يف تونس وسويرسا جاءتني 
والقاهرة واالردن ولكنني فضلت بلدي العراق.

ي عندما اتوفق او انجح يف عميل اشيعر انني )معتز عبد *هل تحب نفسك؟
الكريم(. 

تتكرر.. والذي اتمناه ان اكون عند االعمال الجيدة فقط ي سيعادة غاميرة .. ولكنهيا قطعيا قصرة ونيادرا ما *والنجاح ماذا يعني لديك؟
كي اشعر بالسعادة عندها. 
مالزميا لهم .. ولييس وكما يقولون انيه ) الحظ العاثر والذيين ال يطيورون أنفسيهم .. ولهيذا يكون الفشيل ي الفشل حالة دائمة عند البعيدين عن الطموح والتجدد *والفشل ماذا يعني لديك ؟

( او )القسمة(.
اخر عمل كنت عنده ؟ دورتيه االوىل حيث عملت مع مرص واملغرب والسيودان ي عنيد اييام مهرجان بغيداد ملرسح الشيباب العربي يف • 

محسين العزاوي ومع )أيام العسيل والجنون ( لسامي ( للمخيرج محمد مؤييد .. وكنت قبلها ميع ) حرائق ( والعيراق )وتحدييدا ميع مرسحيية تذكر ايها الجسيد 
عبد الحميد. 

.. واتمنيى ان تكيون افضل من االعمال السيابقة النني ي يف الطريق عدة اعمال .. ولكنني لحد اآلن لم افاتح بها *الجديد الذي تعمل من اجله هذه االيام ؟

دائما ابحث العمل مع األفضل.
تجريبيية العرض.. ويكيون االعتماد هنا عيىل املؤثرات القصيب واملخرجيني الشيباب الن املفيروض ان تواكب ي املرسحييات التجريبيية مثيل مرسحييات د. صيالح *وما أصعب األعمال التي كنت عندها؟

*وكييف ترى املخرجني الذيين تعاونت معهم من خالل الصوتية أكثر من املوسيقى التصويرية.   
مضافيا للتعبير عين املواقيف الدراميية التيي يريدها ي ليكل مخرج ذائقته ومخيلته التيي تتطلب مني جهدا اختصاصك ؟

املخرج.
غير اقامة نوع ) املخرج ( وانتاج وحدة صوتية مالئمة التصويريية بانفسيهم وال يتطليب االمر منيي عند ذاك .. وعموميا هنياك مخرجيون يصمميون موسييقاهم ي احيانيا .. ولكين االمير االخير سييكون بييد املخرج *واخرا .. هل تفرض ما تراه عىل املخرج ؟

لصوتيات العرض االخرى.

معتز عبد الكريم: أكثر من 30 عامًا أعمل 
خلف الكواليس

شريين وحممد عديل يف دويتو من 

توقيع الشاعر أيمن هبجت قمر

ذكر موقع "الوطن" أن الشياعر أيمن بهجت قمر مشيغول حاليا بكتابة أكثر من أغنية 

للمطربة شيرين واملطرب املغربي محمد عديل، الذي خرج مين التصفيات قبل النهائية 

."The Voice " ملسابقة برنامج

ومين الجديير بالذكير أن شيرين سيتختار األغنية األنسيب لهيا ولعديل لكيي يغنياها 

كدويتو.

 "The Voice " يذكر أن شيرين تحرض لعمل أوبريت غنائي بمشاركة أعضاء فريقها يف

"فريد غنام وإنجي أمني ومحمد عديل وغرهم.

األوبريت سييتناول األوضاع السييئة واملتوترة التي يمر بها الوطن العربي، وقد اختارت 

شرين الشاعر أيمن بهجت قمر لكتابة كلماته.

ويأتي مشياركة أعضاء الفريق يف أوبريت مع شيرين إيمانا منهيا بأن فريقها يحتوي 

عىل خامات صوت جيدة.



مجتمع فني

بغداد/ عمر الحيالي
شيكل عيام 2012 عام تحيوالت جذرية يف مسيرة 
حياة بعيض الفنانني وعاماً لالنكسيارات والحزن 
يف حياة بعضهيم اآلخر، عاماً لالنجيازات يف حياة 
بعضهيم وعامياً تراجعيت فيها أسيهم بعضهم 
اآلخير يف مييدان اإلبيداع. ويف اسيتطالع لوجوه 
الفن أبدى بعض الفنانني ارتياحاً ورضاً تاماً ملا 
أنجيزوه يف 2012، لكن آخرين عربوا عن خيبة 
أملهم وعيدم رضاهم عين إنجازاتهم يف العام 
الذي يوشيك عىل االنقضياء اآلن.نجم الدراما 
كاظم القرييش قال إن "اهم املحطات لعام 
2012 بالنسيبة يل هو مسلسل لم يعرض 
حتى اآلن وهو )قصة حي بغدادي( تأليف 
حاميد املالكيي وإخيراج فيارس طعمة 
التميمي، واملحطة األخرى هي مسلسيل 
القنياص لقنياة البغدادية تألييف فاتن 
السعود وإخراج أركان جهاد وحاليا بني 
يدي الفيلم السينمائي "أحالم اليقظة" 
عين قصة ليي غييداء العيل وسييناريو 

وإخراج صالح كرم".
ويقول النجم العائد إىل البالد بعد غربة 
كامل إبراهيم إن عودته هذه "الخطوة 
األهيم، وقميت بتصوير مسلسيلني، 
األول هيو )بقاييا حب( ميع املخرج 
املبيدع حسين حسيني، والثاني كان 
مسلسيل )م.م( مع املخرج نفسيه"، 
وعيىل الصعيد الشيخيص قيال أيضاً 
"أهم حدث لعام 2012 كان عودتي 
إىل العراق واستقراري يف بغداد من 

جديد".
أميا النجمية نجالء فهميي فعىل 
الرغم من تقديمها خمسة أعمال 

خالل 2012 إال أنها لم تشبع طموحها كما تقول "عىل الصعيد 
الفنيي ليم أحقق ميا تصبو ليه طموحاتي الفنية يف املوسيم 
السابق، قدمت خمسة اعمال لكن لم تشبع الشخصيات التي 
أدييت، طموحاتي وأتمنيى ان يحمل عيام 2013 معه الحظ 
األوفر".اما الفنان باسيم الطيب فرغيم حضوره عام 2012 
تلفزيونييا لكنه اعترب االنجياز املرسحي هو األهم بالنسيبة 
اليه فقد حقق عدة انجازات عىل مسارح بلجيكا حيث يقيم، 
ويقيول "قدمت تجربة عرض راقص اسيمه تشيظي ومثلت 
تجربتني عىل اهم مسيارح بلجيكا وهميا مرسحية كاليكوال 

واخرا مرسحية جنتي قبل فرتة وجيزة". 
ويف االستطالع أيضا الفنان فضيل الحبوري الذي قال عن عام 
2012 "أهيم املحطات يف هذا العام هو عرض مرسحية كيس 
مخصص لالزبال يف كندا وكان العرض ناجحا جدا واستطعنا 
ان نحيي امسيية عراقية جمعت العراقيني وبعض من العرب 
واألجانب".اما الفنان الشياب ذوالفقار خرض فقد أعلن عدم 
رضياه عما  قدمه يف 2012 بالقول "انيا برصاحة غر راض 
عن نفيس دراميا يف مشياركاتي ملوسيم رمضيان عام 2012 

رغم مشاركتي يف مسلسل طريق نعيمة".
ومن بني الذين أبدوا عدم رضاهم أيضا الكاتب حسني النجار 
اليذي قيدم عمال واحيداً عيام 2012 رغم تقديميه الكثر من 
مرشوع لكن ما نفذ مسلسيل واحد ، يقول بنربة أسف "ليس 
لدي سوى عمل واحد لسنة 2012 وهو املسلسل االستعرايض 
والذي عرض عىل قناة الرشييد )اكرب جيذاب( للمخرج مهند 

ابو خمرة".
اما الفنانة الشيابة جمانة كرييم والتي تثبت حضورها يوماً 
بعيد آخر فقيد عدت عيودة الدراما العراقيية اىل داخل العراق 
كأهم أحداث السينة فنيياً، قائلة "البد من االشيارة اىل عودة 
الدراميا العراقية اىل داخيل البلد كحدث فني مهيم هذا العام 
مين املمكن ان يفتيح آفاقاً للدراما يف الوقيت القريب". وعىل 
الصعيد الشيخيص عدت تجربة العمل يف مسلسيل )م.م( من 
االنجيازات الفنيية "ملا للعمل من أهمية عىل مسيتوى النص 
واإلخراج وبقية العنارص وللشيخصية املهمة يف العمل )وهي 
شيخصية ندى( كذلك كان ملشياركتي يف مسلسيل مهم مثل 

"قصة حي بغدادي" للمخرج فارس طعمة التميمي اثر كبر 
يف مسرتي الفنية أرجو ان ينال استحسان الناس عند عرضه 

عىل الشاشة".
ويحدثنيا الفنان احمد حمود والذي ليم تمنعه املهام اإلدارية 
من ممارسية العمل الفني قائالً "حصيلة أعمايل لعام 2012 
هي مسلسل سيليمة مراد ومسلسيل باب الشيخ  ومسلسل 
قصة حيي بغيدادي باإلضافة لحلقيات جديدة مين برنامج 
)كاريكاتر(.. ومرسحيية البداية ألعالم دياىل ومجموعة من 

)السبوتات( لفضائية دياىل".
ولعل عيام 2012 كان قد جاد علينا ببعض الوجوه املوهوبة 
والتيي ال بد مين الوقوف عندها لنسيلط الضيوء عما قدمت 
وأنجزت , والشياب املوهوب احمد البشير كان عالمة فارقة 
للعيام 2012. احميد قيال عين  تجربته "سينة 2012 كانت 
هي السينة التي تغيرت فيها حياتي كليا فبعيد 7 اعوام من 
العميل كمقيدم لربامج سياسيية ومذييع لألخبار ومراسيل 
ميدانيي، تحولت اىل الكوميديا وكنيت آمل ان يصل صوتي اىل 
الناس وبالفعل كان ذلك من خالل برنامج شيكو ماكو وهو 
أول محطاتيي يف الكوميديا وقد القى نجاحيا اعتربه ممتازا 
والحميد لليه"، ومن ثيم "برنامج مقطاطة واليذي عرض يف 
رمضان ثالث أفضل برنامج كوميدي يف رمضان عىل مستوى 

القنيوات العراقية وحصل عىل املركز األول كافضل برنامج يف 
قناة الرشقيية بعد التصويت عىل صفحات وسيائل التواصل 
االجتماعي .. لذلك اسيتطيع ان اقول لك ان سنة 2012 كانت 
نقلية نوعية يف حياتي". أما الفنان الشياب زمن عيل يتحدث 
عن عيام 2012 بالقول "لعل أبرز ما تم إنجازه يل شيخصيا 
هو دخويل كمنتج ومؤلف ومخرج يف املرسح  الشيعبي بداية 
عام 2012 من خالل مرسحية )درب الحيالة( أما عىل صعيد 
التلفزيون فكانت يل محطتني األوىل مع أركان جهاد ومسلسل 
)القنياص( واألخرى ميع صباح رحيمة ومسلسيل )مكاره 
األخالق( وكان بودي العمل مع املخرج الرائع حسين حسني 
ليوال ارتباطي بأعميال أخرى وكذلك مسلسيل عييل الوردي 

وانسحابي منه باللحظات األخرة ألسباب فنية وإنتاجية".
ويقول الكاتب عبد الخالق كريم "اهم محطة والتي سيأقف 
عندهيا طوييال ألعلم بها محطية مهمة من محطيات دراما 
الجيدل العراقيية هيو انجياز مسلسيل )م.م( اليذي أخرجه 
الفنان الكبر حسن حسني بمشاركة نخبة رائعة من فناني 
وفنانات العراق والذي تعذر عرضه يف رمضان املايض بسيبب 
عيدم اكتميال تصوير حلقاتيه ومن املؤميل ان يعرض خالل 
شيهر رمضيان املقبيل.. فالعمل جيريء يف طرحيه وفكرته 
وموضوعيه واعتقيد انه سييكون بوابية لنلج مين خالله اىل 

مناقشية املواضيع األكثر خطورة والتي باتت تهدد 
نسيج املجتمع العراقي وقيمه األخالقية".

أما املبدعة وفاء حسيني والتي تمييزت عن غرها 
بقدرتها عىل إتقيان األدوار الصعبة واملركبة والتي 

تدلل عىل موهبتيه الحقيقية وقدرتهيا عىل تطوير 
ذاتها ..وفاء حسني يف 2012:

كان يل عيام 2012 ثالثية اعميال هي اييام الخلود 
للمخرج عيل ابو سييف ومسلسيل م.م تأليف عبد 
الخالق كريم واخراج حسن حسني وحللت ضيفة 
رشف عىل مسلسيل سبايكي2 يف اطاللة كوميدية 
وحييدة هيذا العام,اما ابرز محطة يل هذا املوسيم 
فكانيت مين خيالل دوري يف مسلسيل م.م حيث 
قدميت شيخصية أميرة والتيي ابيدع يف صياغة 
تفاصيلهيا املبدع عبد الخالق كرييم وتمر بكثر 
من الحياالت والظروف التيي أوصلتها اىل ماهي 
عليه ..قبل ان تنعطف مسيرة حياتها اىل وضع 

مختلف ...ارجو ان تسعد املشاهد
واىل حيث االبتسيامة الجميلة والضحكة الربيئة 
املبيدع احسيان دعيدوش فيقول عين 2012: 
شياركت يف العدييد مين االعمال الفنيية منها 
مسلسيل اوان الحيب لقنياة العراقيية اخراج 
الفنان فييض الفييض كذلك مسلسل القناص 
اخيراج الفنيان اركان جهياد ومسلسيل اخر 

بعنيوان قصة حيي بغيدادي للمخيرج الفنان 
فارس طعمة التميمي لحساب رشكة فنون 
الرشق اما بالنسيبة للربامج قدمت برنامج 
السيماج لقنياة الرشييد الفضائيية وكيذا 

برنامج الزم تربح لقناة املسيار الفضائية وبالنسبة 
للميرسح شياركت يف مرسحية تيو وي عىل املرسح 
الوطني وهي من تأليف واخراج الفنان حيدر منعثر 
هذه اهم االنجازات وحاليا اسيتعد لكتابة رسيالة 
املاجسيتر يف كلية الفنون الجميلة /قسيم الفنون 

السينمائية والتلفزيون.

الجرائم االلكترونية تهدد 
مشاهير هوليوود

حكم عيىل األمريكي كريسيتوفر تشيايني أمس األول بالسيجن عرش 
سينوات ودفع 76 ألف دوالر الخرتاقه الربيد االلكرتوني الخاص بنجوم 
عدة من هوليوود، أهمهم سيكارليت جوهانسيون وكريستينا أغيلرا 

ورينييه أولسيتيد، اللواتيي كن من 
بني عرشات النجيوم الذين تعرضت 

حساباتهم االلكرتونية للقرصنة.
واعرتف تشيايني بالذنيب يف مارس 
2012، وكان مين املمكين أن يحكم 
عليه بي121 عاماَ يف السجن لو ثبتت 

التهم الي26 املوجهة إليه.
واعترب القايض أن سلوك املتهم يبني 
االحتقار الكبر الذي يشعر به تجاه 
الضحاييا، اليذي راقبهم طوال عرش 

سنوات.
وأشيار املدعي العام إىل أن:"عمليات 

تنصيت هاتفيية غر قانونية سيمحت لتشيايني بالنفاذ إىل الرسيائل 
االلكرتونيية التيي أرسيلتها نحيو 50 ضحيية، وبرؤيية معلوماتهيم 

الشخصية".
وأضاف أن:"هذه القضية تذكرنا بأن الجرائم االلكرتونية تشكل خطراَ 
فعلياَ، وعىل الجميع أن يتوخى الحذر عند نرش معلومات شخصية عىل 
االنرتنت".وأوقيف مكتب التحقيقات الفدرايل كريسيتوفر تشيايني يف 
اكتوبر2011 بعد تحقيق دام 11 شهراَ، وتبني أنه قام بقرصنة بيانات 

تابعة ألكثر من 50 نجماَ.

ليوناردو ديكابريو في عالقة مع روبي
ال يلبث النجم الهوليودي أن ينتهي من عالقة حتى يبدأ بأخرى، وهذه 

املرة مع املمثلة األسرتالية مارغو روبي.
وأفيادت صحيفية "نيوييورك بوسيت" األمركية أنه بعد شيهر واحد 

عيىل انفصاله عن عارضية األزياء 
إثير  هيذرتيون  إيريين  األمركيية 
عالقية اسيتمرت 10 أشيهر، يبدو 
أن ديكابرييو بيدأ عالقية جدييدة 

باألسرتالية روبي.
شيوهد  ديكابرييو  أن  وأوضحيت 
يتيوّدد لروبي، التي يتشيارك معها 
فيليم "ذئيب وول سيرتيت"، حتى 
أن مصيادر مطلعة أكدت أن األمور 
تتخذ منحى جدياً بينهما لدرجة أن 
النجم الهوليودي قىض ليلة يف منزل 

املمثلة األسرتالية.وأكد املصدر أن ديكابريو وصل مساًء اىل منزل روبي 
ولم يغادر إال يف صباح اليوم التايل.وأضاف املصدر أن روبي حرضت عيد 
مييالد ديكابريو الي38، وتبنّي حينها أن ثمية تالطفاً بينهما، وأمضيا 
قسيماً كبراً من الحفل معياً.وكان ديكابريو انفصل يف أوائل ترشين 
الثاني املايض عن هيذرتون )23 سنة( إثر عالقة استمرت 10 أشهر، 
مع العلم أن عالقته بها بدأت بعد فرتة قصرة عىل انفصاله عن باليك 

اليفيل.

جيفري دونوفان وميشيل يرزقان بطفلة
رزق املمثيل األمركي جيفيري دونوفان بطفلة هيي األوىل من زوجته 

"ميشيل".
وقيال املتحدث باسيم دونوفيان ملوقع "بيبيول" األمركي 
ان النجيم البالغ من العمر 44 سينة وزوجته ميشييل 

أصبحا والدين البنة هي األوىل لهما.
وأصيدر الزوجيان بيانياً قياال فييه ان الصغيرة 
بصحة جيدة "ونحن نشيعر بنعمة كبرة ألنها 

يف حياتنا".
وليم يذكر الزوجان أية تفاصيل إضافية بما 

يف ذلك اسم الطفلة.
يشيار إىل ان دونوفان اشيتهر بمسلسيل 

"بورن نوتيس".
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تأليف وإخراج / محمد مؤيد
سينوغرافيا / فالح إبراهيم

تمثيل / محمد هاشيم ي اسيل فالح 
ي دعاء رافد ي احمد حسيام ي رامي 
رسو ي محمد قاسيم ي عالء كريم ي 
محمد عاشيور ي ريتا كاسرب ي هبه 
صباح ي عسيل عماد ي اماني عالء ي 
ديميا احمد ي مريم صباح ي شيوقي 

فريد 
الفنيون / موسييقى )محمود وعبد 
الليه(  ي إضاءة ) محميد عباس(  ي 
أزياء )عادل عبود( ي مكياج ) هشام 

جواد( 
الزمان / 7 ي 11 ي 2012 

املكان / مرسح سينما سمراميس 
املناسيبة / مهرجان بغيداد ملرسح 

الشباب العربي الدورة االوىل 
" العمل يعرب عن الواقع املر بعذاباته 
بطريقية اخيراج املعنيى املضمر .. 
وإضميار كل ما هو عىل السيطح .. 
ويف النهاية يحقيق تفاعال مرسحيا 
منضبطا مع املتلقي نتيجة انضباط 
ايقاع العرض وتسلسيل تشيكيالته 

البرصية أصال. 
املخرج

محمد مؤيد 

)أكرب جذاب( أفضل عمل كوميدي عريب
حصيل املسلسيل العراقي )اكرب جيذاب( عىل ذهبية أفضل عمل كومييدي عربي يف مهرجان القاهرة لالذاعية والتلفزيون والذي 
وزعت جوائزه يوم 12/12/ 2012 وتسيلم الجائزة املخرج مهند ابو خمرة، املسلسيل من تأليف حسني النجار وفاضل بغدادي 
وإخيراج مهند وعيل ابو خميرة.. وبطولة إيياد رايض وميس كمر 
وسعد خليفة وزهر محمد رشيد وريسان مطر وسيف الغانمي.. 
وإنتياج ايتانيا برودكشين وعيرض عىل قنياة الرشييد يف رمضان 
امليايض.. يذكير ان العمل حاز عىل لقب أفضيل األعمال الكوميدية 

العراقية يف العديد من االستطالعات الجماهرية.
ومين جانبه، قال املنتج عمار علوان املديير املفوض لرشكة فنون 
الرشق األوسيط انه متفائل جداً من مستقبل الدراما العراقية رغم 
ما يثار من كالم بني الحني واآلخر.. وعزا علوان األسباب التي تدعو 
البعض للتشياؤم يف معرض حديث خاص بالوكالة بالقول "تتعاىل 
األصوات املتشيائمة من نجاح الدراما العراقيية يف الوقت الحارض 
وهذا ما اعزوه إىل أمور شخصية جدا، بل بالعكس أنا أتفاءل خرا 
ألن الدراما بعدميا تحولت إىل إنتاجها يف داخل العراق وهذا كان ما 
تذمر أيضا حاالت شيخصية يف وقتها بسيبب عدم مطابقة البيئة 
الحقيقيية لألعميال العراقية وأيضا لم تسيكت األصيوات الباقية 
التي كانت تعمل اغلب األعمال التي كانت تنتج يف سيوريا وبحسب 
إقامتهم ووجودهم يف سوريا مما يجعلهم يشاركون بأغلب األعمال، وأضاف  "ولكن بعد عودة الدراما إىل بغداد وهذا مؤكد يجب 
إرشاك مما موجود من الفنانني وعدم اسيتطاعتهم من السيفر لسيوريا يف الفرتات السيابقة فقد حصلوا عىل فرص أثناء هذين 
املوسيمني مما اغضب الذين كانوا يشياركون يف األعمال السيابقة ولم تجد أي ترصيح لهم من التذمر من النتاجات عندما كانوا 

يف سوريا. 

رؤى خالد يف تونس وأبو سيف إىل بغداد
يصل املخرج العراقي املغرتب عيل ابو سيف قريباً إىل بغداد يف زيارة قد تتمخض عن والدة عمل فني 

أعوام منذ آخر أعماليه يف بغداد )الدهانة( قرييب بعد غياب أكثير من ثالثة 
حاميد  املالكي قبل ان يهاجر اىل كندا.للمؤليف 

ىل  ا تونس وصلت األسبوع املايض و
الشيابة رؤى خالد  الفنانة 
مرسحيية  كادر  برفقية 
والفاكهية  )نيورا 
للمشاركة  املسحورة( 
تونيس  مهرجيان  يف 
الدويل ملرسح األطفال 
املرسحية من إخراج 
حسني عيل صالح 
فرقية  وتقدييم 
وبطولة  بغيداد 
صغر  قحطيان 

صادق عبيد جعفر ورؤى 
خالد وعالء قحطان وعسل عماد ..وستقدم 

املرسحية عىل احدى املسيارح يف تونس العاصمة يوم 20 من 
الشهر الحايل.

نجوم حفلوا باالنجازات وآخرون في "خيبة أمل"

ماذا قال الفنانون العراقيون عن مشوارهم يف 2012؟!الوحـيـــد

األميركي��ة  النجم��ة  اقتنع��ت 
ليندس��اي لوهان بض��رورة تلقي عالج 
نفس��ي بعدم��ا اعترفت بأنه��ا فقدت 
الس��يطرة على حياتها، لكنها بالرغم 
م��ن ذل��ك ال تملك م��ااًل كافي��ًا لتخضع 
لمث��ل هذا الع��الج. وأفاد موق��ع رادار 
أونالي��ن ان لوه��ان تق��ول ألصدقائه��ا 
المقربين انها تود بش��دة الذهاب إلى 
طبيب نفس��ي لكن ال م��ال لديها لفعل 

ذلك.

مسرحية  تذكر أيها الجسد
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إن عي�ار الش�عر ال�ذي أبح�ث عن�ه هنا يف 
قصيدة الش�اعر العراقي سلمان داود وبصورة 
شعورية أو الشعورية قائما يف اللفظ الشخيص 
والذات�ي . إن الوح�دة الش�عرية العميق�ة هي 
التعب�ر الش�خيص ل�دى الش�اعر ، وبص�ورة 
نوعية أكث�ر ، وهنا معاناة ال�ذات وما يضّج يف 
ع�راق الضجيج والح�رب الكونية ، واملكان وما 
فيه من غرائب .... ووس�ط ه�ذا العالم املعادي 
للش�خصية الش�عرية .. فقد احتفظ ش�اعرنا 

بالكلمة الشعرية والقصيدة األم ....
 إّن الحي�اة تق�ّدم نفس�ها إلين�ا ،، كتطور 
يف الزم�ان وتعق�د يف املكان ،، فثم�ة تغّر دائب 
يف املش�هد ، يقوم ع�ى عدم ام�كان قلب نظام 
الظواه�ر ، وع�ى الف�رادة الكامل�ة لسلس�لة 
مش�تملة به تماما . وطبيعة ما هو أمامي من 
قصائد أجاد نس�جها الش�اعر العراقي سلمان 
داود ، وبق�در ما قرأت عيّل أن أكتب وكما أصدر 

احكام�ه ش�اعرنا هن�ا وع�ى 

األش�ياء ، وجعله�ا تنطق عى 
طبيعته�ا ، ناق�ا األح�داث املهّمة الت�ي تهّمه 
وته�ّم املقرّب�ن منه م�ن ابناء جيل�ه ,, واقصد 
هنا املخت�صّ وقائم�ة األدب ،، ونزوله اىل أفقر 
طبقة معدمة ، وأالّ لم يكن سحره األّخاذ مؤّثرا 
بش�خصيته أو باآلخري�ن ، وعى هذا األس�اس 
أس�ّس اسلوبه الس�احر ، ألّنه يتحّدث بحقيقة 

األشياء والرصاع القائم بن الطبقات ....
 أبتدأ بمجموعته األوىل غيوم أرضية :

"أنتهك الخطى بالرفوف
 ليفقد الجرس غنائمه

 فا جدوى من عرس املسوّدات
 سوى متن أعرج .....

 منذ ثاثن دسيسة
 وشبهاتي لم تبلغ سّن الرشد ..."

 ص . 8
 من هذا املنظور الش�عري يدخلنا الش�اعر 
س�لمان داود اىل روائعه الشعرية ، ومجموعته 
الشعرية األوىل من ضمن األعمال الشعرية التي 

حملت الرقم ) 1 (
 ال تنبع الصورة الش�عرية يف ذهن الش�اعر 
اال م�ن خياله وكذل�ك واقع�ه ... الواقع ومهما 
كان مرّا فقد يمّر يف ذهنية الشاعر وهو بلحظة 
أريحية لكتابة القصي�دة .. فأنت تجالس القلم 
والورق�ة وهذا كّل ماتملك�ه ، رّبما يف الباص أو 
يف املقه�ى أو يف آخ�ر الليل ، يف غرف�ة ما تتأّمل 
جدرانها ، سقفها ولكنك ترسل ذاكرتك اىل فتاة 
تحّبها وربما ترس�لها اىل سجن ما ، كنت تقبع 
فيه ...وهنا دور الكلمة الشعرية واللغة أيضا ، 

إّنك تنّقي الكلمة كالذهب الخالص ....
 وه�ذا مايج�ود به ش�اعرنا س�لمان وهو 
القاب�ع يف هّم الكلمة الش�عرية ودرب�ة اإلذن ، 
إّن القصيدة الواحدة لم تعرف مس�تقرّا يف بحار 
الخيال وكذلك اللوحة ، التي تتغّر أنماطها كلما 

اقرتبنا من الضياء واىل تثاءب الثلوج ....
ألن االرض امارة باملعايص

 والوق�ت نب�ّي ك�ذّاب ..
 ألن الخوف حيوان مسن

 والشجاعة مضحكة مثل الرذائل .."
 ص . 17

 يتح�ّى الش�اعر بحّساس�ية مرهف�ة وله 
قابلي�ة ع�ى االدراك والنم�و ، وذل�ك بفض�ل 
استيعاب األعمال الفنّية وتذّوقها ، وجعلها يف 
اطارها العام ، من حي�ث داللتها الفنّية التي 

اكتسبها من خال خرباته السابقة ....
 أّن األدي�ب الب�د ل�ه م�ن األط�اع عى من 
س�بقوه الكتساب االطار الذي يحّدد شخصيته 
، بحيث ال نس�تطيع أن نعت�ربه فرضا عاما ، 
فنجزمه بأن األطار الشعري ، إذا لم يتوفر لدى 
الش�اعر أو األديب أو الفنان وذا ثقافة واسعة ، 
أجهد عقله يف اكتس�ابها ، ملا أتيح له أن يصوغ 
اآلي�ات الفنّية الخالدة الت�ي تطوي الدهور طّيا 
م�ن دون أن تفق�د روعتها ، بل ، ت�زداد جماال 
كلما اتس�عت آفاق االنس�ان الثقافّية ، وأصبح 

اوس�ع فهم�ا وأنفذ برصا .... وم�ن خال هذه 
البص�رة يلّوح لنا الش�اعر بخيال�ه البرصي ، 
الذي يعّد الكلمة ومطالع القصيدة وعرب ذهنية 
متدرب�ة كدرب�ة اإلذن وج�واز املوس�يقى فيما 
بن الكلمات .... ولو قرأنا للش�اعر سلمان ويف 

الصفحة : 34 وص 35 ...
"الوطن يجوع أيضا

 لذلك إخرتعوا الشهداء ...
 آمنت الغابات
 بفأس عمياء

 تتوّهج
 يف كوخ الحّطاب

 نبّي فاشل ..."
 ناح�ظ ايضا تكرار خصوصية النبي ، مما 
يشّكل هاجسا فّعاال لدى قصيدة سلمان داود ، 
وكذلك يعطي شخصية القصيدة وتعدد صورها 

وبمعان أخرى ...
 وم�ا اري�د قول�ه .. إّن الجمل الش�عرية لم 
تنف�ذ من ذهنية وذاكرة الش�اعر مهما تكررت 
الكلمات ولكن تبقى املعاني ذات ألوان مختلفة 

....
 فلو أخذنا اللون األزرق مثا ، نس�تطيع أن 
ننت�ج منه عدة أل�وان يحافظ ع�ى زرقة اللون 
ولكن بمعان وأطار ذات اختاف كليا عن اللون 
ذاته ، ولكن يبق�ى اللون لدينا هو اللون األزرق 

...
"سأخون قداسة الندى

 وأرمي يف خطأ الجلنار حياتي
 فروحي التي أملّت بها آلهة نائمة

 تجهش
 االن

 بالطبول ..."
 ص . 39

 ُيعد االهتمام باملش�اعر الذاتية مظهرا من 
مظاهر الشعر العربي الحديث ، وهو يستجيب 
يف ذل�ك ملتطلب�ات الضم�ر االنس�اني وما ينوء 
به من ش�قاء ، نتيجة ال�رصاع املحتوم يف الذات 
ب�ن العالم الداخ�يل والعالم الخارج�ي ، والذي 
تفاعل معه الش�عر تفاعا عبقا ، جعل الحركة 
الش�عرية تكتس�ب قيما فنّية وجمالية جديدة 
، وما يف الرؤية الش�عرية وأس�ئلتها الجوهرية 
املازمة لقضايا االنسان وهمومه الحضارية ..

 ل�و أخ�ذت بع�ض النم�اذج الش�عرية من 
مجموعت�ه غيوم أرضية س�نرى كيف تتحرذك 
الصور الش�عرية وكي�ف يتم توزيعه�ا وطالع 

القصيدة الواحدة :
" كان خليقا

 أن ينتحر
 ليلّقن عامله املأفون
 دروس�ا يف اإلش�مئزاز

 حيث املهجة شاة جائعة
 والعيد يفيد القّصابن ..."

 ص . 42
"املوت مكنسة قرمزية ...

 املباهج إكذوبة تتلّثم باآلدمين ...
 الحقيقة زهرة من خسائر ...

 الحّب دم يزاول دفن األقفاص ...
 النظافة إبرة توقظ يف رحم املهانة

 طفلة من أسف ...
 املصادفة معجزة راكضة ...

 ثّمة صّياد تسلّح بالزنابق
 وأهدى للثعبان قنفذه الوحيد

 دونما شجن ."
 ص . 48 م�ن قصي�دة غي�وم أرضية والتي 

تحما عنوان مجموعته الشعرية .
 "إنهمرت عى أثداء الكولونيات الرّثة

 ثرثرة من فّضة
 فقالوا :

 أوسمة للبأس ..
 ثّم إنهمروا قتى من غر حساب

 فقالوا :

 من أجل الطن ..
 صاح الله :

 ملاذا ؟؟؟!
 ضحك الناس

 وكذا الوسواس الخّناس
 حن رأوه ندّيا

 يمتّد عى مصطبة
 يف

 براد املغدورين ..."
 ص . 54

 الصورة الشعرية باعتمادها عى العاقات 
اس�تجابة  املش�اعر  يف  تث�ر  الت�ي  الداخلي�ة 
ملقتضي�ات التجربة وهي بن ح�االت الحضور 
وح�االت الغياب ..ومن يق�رتب مدلول الصورة 
الش�عرية يف قصي�دة س�لمان داود ومش�هده 
الش�عرية من خ�ال حضوره الدائ�م وتجربته 
الش�عرية النابعة من التجرب�ة الجمالية ، التي 
تش�ّكل وعي الشاعر يف تجسيد الرؤية املرتبطة 
بالوجود منذ لحظة ادراكه ، وعى هذا األس�اس 
تك�ون الص�ورة الش�عرية ه�ي امل�ادة للتعبر 

الداخيل عن الخصوبة النفسية ....
 وهنا لم أنته من األعمال الش�عرية للشاعر 
العراقي س�لمان داود ، ولكن وجود العمق لدى 
قصائ�ده وما يس�تخدمه من ف�ّن يف النظم ... 
لذلك ل�دّي وقفات أخرى ومن مثل هذا الش�عر 

وهكذا شاعر .....

العلي" ناجي  اإىل  " حتية 

املشهد الشعري يف قصيدة سلامن داود حممد 

مرت�شى �شرارة  العاملي
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�شرفات

 عالء حمد

فرح دو�شكي

 أرفض حلول املساء 

 والشتاء اليملك اغطية 

 والساعات تحتضن العطر

 وذراعي تطوقان الفضاء..

 • ارفض ان اكون نصف امراة 

 تلوذ بالفرار من نصفها االخر

 تنام يف كهف

 تربي ماتبقى لها من زواحف..

 ارف�ض ان اك�ون جاري�ة 

 مللك االه وااللم

 ألنجب الفضائح..

 ارفض مايرشعه العرف

 بعدم انتسابي لكينونتي االنثوية 

 واحمل يف احشائي 

 وجع ليس له عيون

 واذن تصغي 

 وفم ينطق..

طفولة حممــــــود رفــــ�ض

اأ�شـــــــوات واأرواح 

توزع وانت را�شي
 �شعادة اأبو عراق

 يذهب محمود للروضة ، يوم مشهود ، يحلم فيه األهل بكل 
جمي�ل ، يمألهم أمل ، ها قد بدأوا املش�وار االعذب، مغتبطون 
بما جلبوا من أشياء ، انتقوا الحقائب امللونة ، والثياب املبهجة 
، والحذاء اللماع ، واألقام املدهشة ، ومماحي عطرية ، ومرباة 

لها شكل الفيل .
 أصي�ب محمود بع�دوى الفرح�ة ، يح�اول أن يدعم هذا 
التعب�ر البادي يف عين�ي أبيه وحركات أمه ، مل�اذا كل الرسور 
املفرط ه�ذا ، يركض مرحا ، ويتخايل بإعجاب ، يبدو مفتونا 
بالث�وب امل�دريس ، والحذاء اللم�اع ، والحافلة التي س�تأخذه 
كل يوم إىل مدرس�ة يتخيلها كما يشتهي : جنة يفعل فيها ما 

يشاء .
 يتهيأ محمود كي يركب الباص ، لم تأت ، أو لم يش�أ لها 
وال�ده أن تأت�ي ، ركب بجانب أمه ، يف س�يارة أبيه ، ما احتج 
عى ذلك ، فهو مش�غول بما يف الحقيبة من أشياء ، أو بقبات 

تمطرها األم عليه .
 ها هي املدرس�ة كما لم يتخيلها ، يس�ر أمام الوالدين إىل 
بناء مطيل برس�وم ، يسلمانه إىل امرأة بدينة لم يألفها ، يؤمر 
بالتس�يلم عليها، تقبله و تأخذه ، يش�عر بأمر ما ، سيرتكانه 
إذن...!!، س�يتخليان عنه، لقد كان مخدوع�ا كل هذا الوقت ، 
يشرتيان له كل األشياء الحلوة ، كي يتربءا منه اآلن ، يتخليان 

عنه لكي يتفرغا ألخيه الصغر .
 يرم�ي بالحقيبة واملطرة واألقام ، يس�تغيث بالبكاء املر 

، ويصيح :
 - بابا ال ترتكني...! ماما أحبك

املف�شل الياموين 

 اذ كان مفهوم الوطن...
 هو ذاك الصوت الذي يأتي اليك..

 خلسة يختبىء وراء االحام
 يظهرمن بن صور يبست يف ذاكرتك

 باألمس
 وهو يتدحرج ويفتح بكل قواه

 الطريق اىل أذنيك ...
 ذاك الصوت الذي كنت تنشده..

 رفقة أصدقائك األطفال..
 وترفعون علما بأمر من املعلم ..

 العنيف...
 وأنتم أنذاك ال تفهمون جميعا..

 ماذا يحدث أمامكم..
 وعيناكم ال تهتم اال بالعىص

 وهي بيد ذاك الرسول..
 ف�كان م�ن حولك�م الح�ال

 كما امليت والغسال...
 وإذ كان مفهوم الوطن هو هذا االلم اليوم ..

 الذي يأتيك من أبعد نقطة فيك ..
 ويمزقك ..كما يمزق التمس�اح

 فرائسه ..
 ويعريك كما يتعرى الرتاب

 أمام الريح واملاء..
 فاعرف ياصديقي أنت طر ال شجر وال غصن لك

 بهذا الفضاء....
 فاعرف ياصديق أنت خلقت يتيم األوطان..

 فليس لك أرضا وال سماء
 فأعرف أنك ياصديقي والشمس

 خلقتما لغرض واحد....
 ���� النور..

 فقط هي كوكب من الكواكب
 وأنت طائر ليس كالطيور

 فكانت شمسا
 وكنت همسا

 فتشتت..انسانا !!
 يف كل االرايض

 وتوزع وانت رايض..

 اأمري بول�ض ابراهيم 

 كان الصم�ت س�يد ذلك امل�كان املكتظ 
بقب�ور املوت�ى ي�كاد البع�ض منه�ا صعب 

الوصول إليه  لكثرة ما يحيط به من نباتات 
الذابل�ة   الش�احبة  األزه�ار  ذات  الصي�ف 
والتي يرسي املوت فيها ميبس�ا س�يقانها 
وأغصانه�ا يف نهاي�ة موس�مها تومئ بان 
الحي�اة مهم�ا طال�ت يك�ون ذل�ك املكان 
املوح�ش ملن يرتاده من البرش األحياء عند 
دف�ن من يموت منهم املاذ األخر للجس�د 
الب�رشي بعد أن تفارقه الروح لتدخل عاملا 
جديدا لطاملا تس�اءل ع�ن مكنونه الباقون 
م�ن البرش يف ه�ذا العالم ويغط�ي البعض 
اآلخ�ر م�ن تل�ك القب�ور نباتات ش�وكية 
تدل عى قس�وة األرض الجافة املتش�ققة 
الحاضن�ة لتل�ك القب�ور . . لتعت�اش ب�ن 
أحراشها الحرشات والزواحف التي تتفرق 
وتختبئ يف شقوق األرض وقبورها املظلمة 

عند استش�عارها بق�دوم يشء يهددها . . . 
نس�وة متش�حات بالس�واد دخلن امل�كان . 
. تبعث�رن يف أنحائ�ه لتس�تقر كل واحدة . . 
اثن�ان . . أو أكثر عند قبور من فقدوهم وما 

أن تأخ�ذ كل واح�دة منه�ن موقعه�ا حول 
القرب حت�ى تعلو أصواتهن بالب�كاء تتخلله 
كلم�ات الرث�اء والع�زاء التي تكي�ل املديح 
للموتى ومآثرهم رغم سرهم الذاتية عندما 
كان�وا أحي�اء لتزيده�ن كلمات الرث�اء تلك 
ب�كاءا ورصاخا . . ولتزيح أصواتهن الباكية 
الصمت جانبا ليبدو املكان قد امتأل بالحياة 
املوت�ى ح�رت م�ن عامله�ا  أرواح  وكأن 
بدون أجس�ادها التي ظلت حبيس�ة القبور 
الكونكريتية الصماء لتج�وب فضاء املكان 
وتتج�اوب م�ع أص�وات النس�وة وبكائهن 
وكأنهم�ا كانا عى موع�د تقليدي تم الوفاء 
به ليجم�ع تلك األرواح مع أصوات النس�وة 
بعد صمت رهيب كان سيد املكان وليشعرن 
النس�وة بأنهم يش�اركنهن أحزانهن . . وما 
أن ب�دأن النس�وة بالخروج من امل�كان عاد 
كل يشء إىل طبيعت�ه واألرواح من حيث أتت 
بانتظار موعد آخ�ر وليعود الصمت يفرض 

سيادته عى املكان وكأن شيئا لم يكن .

اأمري بول�ض عكو 

 كوِّنيني ..
 أنا بقايا رجٍل غيبتني الدنيا 

 يف غفلة ٍ من زمني
 كوِّنيني ..

 أنا ركام ُ َجَسٍد

ِ  غادرته ُ روحي يف نوبة ٍ من الجنون 
 كوِّنيني وانطلقي عائدًة حيث ما تش�ئي أن 

تعودي
 وبعد تكوينك ملامحي 

 سألعق ُ هزائمي
 وأدونُ  ع�ى ج�دران الصم�ت م�ا تحوي�ه 

ذاكرتي من ألٍم
 أجول ُ طرقات غربة روحي

 أبحث ُ عن نفيس يف نفيس

 أُعاِنُق لياً
 َتعَبُث به أنفاس ُ الربِد

 يتسكع ُ يف ثنايا ساعاته صربي
 أستجدي من أشباح املارين عرب بواباته

 جواباً لسؤايل 

 هل تعود بقاياي لتكوين رجل ٍ
 يتخذ ُمن ذراعيي امرأة هجرها رسيراً

 ألحامه ِ املنكرسة ِ عند عتبات الدنيا ..؟
 وهل سيكونُ  صدرها قرباً كقبور الفراعنة 

ِ
 يحفُظ ركام جسدي للتاريخ...؟

 كِوَّنيني ..
 فأن�ا ل�م أع�د ل�ك ِ س�وى حكاي�ة ً قديمة 

محرتقة
 تاىش رمادها يف رياح النسيان ..

نيني كوِّ

 نتبادل أدوار البكاء
 ما رأيك :ان تتبادل مع من تحب

 أدوار األلم
 تتأمل يف دموعهم

 كمن ينتظر دوره يف لعبة الشطرنج
 هل جربت أن تلهو حتى الصباح

 بآالمك.
 أنا جربت

 أن تتسارع دقات قلبك
 بينما يتوقف رقاص الساعة عن الدوران

 تك تك ....ت
 ثم تحاول جاهداً تخفيف إيقاع

 اآلمك . 
 هل جربت 

 طعم الغربة؟
 أن تأن لوحدك دونما أن يسمعك أحد

 أن تتكلم بلغة ال يفقهون فك أحجياتها.
 أن تخلع قميصك مرتدياً غره

 ثم التجد قلبك املتسارع النبضات .
 وأخراً ، هل جربت ، أنك عديم التجربة حتى 

 لدرجة أنك التس�اوي فأراً ف�ارا من حقل تجاربك اللعينة 
؟!

 هل تأملت لدرجة أن عينك اليمنى الترى..
 إال ذكورية مدينتك ؟

 بعدما سملوا األوىل دعماً للمجهوِد الحربي .
 هل أبتلع طوفان العباءة الضيقة لسانك ..

 لدرجة أن لعابَك يسيل ،لذكر شواطئ الجزر املرتامية ؟
 ما أجمل جسدها ، حينما يحتضنها جسدك فقط .

 ما أجمل جسدها ، حن ال مأوى .
 ما أجمل جس�دها ، حينما يغطيها لون واحد هو طاؤك 

.
 وما أجمله ، وهو مجرد حلم عابر 

 مدينتي ، التي تتمتم بكلمات أعجمية ..
 م�ا أجمل جس�دها وهي تجر عربات املوت�ى اىل مثواهم 

األخر . 
 ما أقبح املوت يف عينيك .

 أحياناً ، اخالني وس�ط م�وج من رصخات ، تلك حبيبتي 
وه�ي تنعاني ، إذ ال حبيب يدلعها بعدي ، لفرتة حدادها عى 
األق�ل ، أمي ) التعليق( فق�د علقت عى جنازتي آمالها ، أبي 
لم يجد غر سجائره مؤنسا ، وأبنائي يضحكون ويرقصون 

وهم ال يعلمون ماذا يجري .
 هل جربت ، أنك مغرتب ..

 حيث أنت .
 وحيث هم .

 وحيث اليشء حولك . 
 سوى مسمى ) وطن ( 

 و
 ط
 ن

ها نحن ...
عبد الهادي املظفر 



درس النح�و ومعاني الكلمات وأعطاُه قاموس�اً في ش�رح 
مفردات اللغة العربية وأوصاه بأن يحفظ عش�رين مفردة 
في اليوم الواحد، وحفظ أكثر من عشرين حتى نشأت عندُه 

حافظة قوية.

يف دار املعلمني

دخ�ل دار المعلمي�ن االبتدائي�ة ع�ام 1921م، وف�ي ه�ذه 
ال�دار وجد أثنين من أس�اتذته يعتني�ان بموهبتِه وهما طه 
ال�راوي )1890- 1946(م، حي�ث أهداُه كت�اب المتنبي لما 
وج�ده يحفظ ل�ه قصي�دة طويلة بس�اعة واح�دة بصوت 
شعري س�ليم بأوزانه، وأس�تاذه اآلخر س�اطع الحصري، 
حيث أهداه قلم�اً فضياً بعد أن وجد قابليات تلميذه تتجاوز 

عم�رُه الفت�ي بمراحل، كان�وا يقولون له: )أن�ت أفضل من 
أس�تاذ(، فهو يكمل عجز البيت الش�عري إذا توقف األستاذ 
ع�ن ذك�رِه، ويحلل القصي�دة ويتصيد األخطاء ويش�خص 
المنحول بقدرة اس�تقرائية غير مس�تعارة من أحد. تخرج 
من دار المعلمين بعد ثالث س�نوات فعين مدرساً للمدارس 

االبتدائية عام 1924م،
أما عن ممارس�ته للتعلي�م فقد امضى في المدارس تس�ع 
س�نوات )1924 - 1933(م، متنقالً بين محافظة الناصرية 

والبصرة والكاظمية ودلتاوه. ولما اكتشف فيه المفتشون 
انه أكث�ر قابلي�ة منهم في ط�رق التدريس )وبلغ�ة عربية 
فصح�ى ال مثي�ل لها( تم�ت ترقيت�ه إلى تدري�س المرحلة 
المتوس�طة، وخالل تسع سنوات في التعليم قرأ المطوالت 
في الش�عر والتاريخ والتراث وكانت مكتبتُه ترافقُه حيثما 

حل، 

ال�شفر اإىل فرن�شا لنيل �شهادة الدكتوراه

سافر إلى فرنسا، وأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه في 
جامعة "السوربون" ونشبت بعدها الحرب العالمية الثانية 
فعاد إلى بغداد، قبل أن يناقش الرس�الة وعاد معه الدكتور 
ناجي معروف، والدكتور س�ليم النعيم�ي، وهما مثله كانا 

بانتظار مناقشة الرسالة ورجعوا معه.
ث�م عين كاتباً للتحري�ر في وزارة المع�ارف ونقل بعد ذلك 
معلم�اً ف�ي المدرس�ة المأمونية ببغ�داد، و منه�ا نقل إلى 
المدرس�ة المتوسطة الش�رقية ببغداد. و تعرف خالل هذه 
المدة على األب أنس�تاس الكرملي فالزمُه وكتب في مجلته 
)لغ�ة العرب(. وكتب الكثير من األبح�اث والكتب عن اللغة 
العربي�ة وتحديثها وتبس�يطها. وكان ل�ه برنامج مهم في 
التلفزي�ون العراق�ي بعن�وان "قل وال تقل". ش�غل منصب 
المش�رف على األس�اتذة الخصوصيين الذين أش�رفوا على 

تدريس وتثقيف الملك فيصل الثاني ملك العراق.

يتحا�شاه اأعالم اللغة

كان أع�الم اللغة واألدب يتحاش�ون الدخ�ول معه في جدل 
أو مس�اجلة لما عرف به م�ن إحاطة واس�عة وعلم غزير، 
وقد دخل م�رة في نقاش مع العالم�ة محمد رضا المظفر 
ح�ول )أل( التعري�ف على كلم�ة )فوضى( ف�كان المظفر 
حذرا خش�ية أن يك�ون الج�واد مطلعا على مص�ادر تبيح 
هذا االس�تعمال فطالبه بإظه�ار الدليل عل�ى صحة دعواه 
ف�رد عليه بأن�ه اجتهاد منه ، فقال المظف�ر، لماذا لم تقلها 
منذ البداية ألتجنب الدخول في المناقش�ة. وخاض معارك 
وصراع�ات نقدية كثيرة م�ع أعالم األدب وأس�اتذة الجيل 
فكان المجلي في هذا المضمار وش�غل الناس بمس�اجالته 
تلك، وقد اختلفت ردوده بين الش�دة واللين، الرصافي أهان 
العالمة وقيل أنه جمعه مجلس في بدايات حياته مع شاعر 
العراق الرصافي فلفت انتباه الرصافي إلى خطأ لغوي وقع 
في�ه فهال الرصاف�ي أن يرد عليه من يعتب�ره بمثابة طالب 
من طالبه، فنهره بشدة قائال )أنجب( وهي كلمة نابية اشد 
وقع�ا من كلمة صه أو اس�كت فتحامل الجواد على نفس�ه 
غاف�را خطأ أس�تاذه احتراما لمكانته ومراع�اة لما يمر به 
من وضع نفسي خطير وهذا من األدب الذي عليه أبناء ذلك 
الجي�ل. وكان جادا في عمله الترب�وي، ومعروفا بصرامته 
العلمي�ة من�ذ بداي�ات عمله ف�ي التعليم، وقد ذك�ر عنه أنه 
كان يأخ�ذ طالبه المش�اغبين بالش�دة التي عليها أس�اتذة 
تلك األي�ام وقام ذات يوم بضرب خلدون س�اطع الحصري 
ال�ذي كان مديرا للتعليم العام ويأتي بعد وزير المعارف في 
الدرجة الوظيفي�ة وطرده قائال )اذهب إل�ى والدك المربي 
ليعلم�ك التربية قب�ل أن تأتي إلى المدرس�ة(. وبعد عودته 
من دراس�ته العالية أنصرف لعمله الترب�وي بما عرف عنه 
من علمية، وانشغل بالتدريس في الجامعة العراقية وإلقاء 

المحاضرات في معاهد العلم ونوادي األدب. 

بعيدًا عن ال�شيا�شة

كان بعي�دا ع�ن السياس�ة ومش�اكلها ال يعن�ى بمتابع�ة 
مجرياته�ا حتى قي�ل أنه لو س�ئل عن مدير ش�رطة بغداد 
لصعب عليه معرفته ولكن لو س�ئل عن رئيس الشرطة في 
زم�ن هارون الرش�يد لقال أنه فالن أبن فالن عين لرئاس�ة 
الشرطة س�نة كذا وعزل من عمله عام كذا وتوفي عام كذا 
واس�تخلفه ف�الن الذي... ال�خ وألورد تاريخ الش�رطة في 
ذل�ك الزم�ن دون أن يعنى بالحاضر الش�تهاره باهتماماته 

التاريخية وانصرافه للعلم وحده. 

العقاد وطه ح�شني

وبعض الكبار ش�اغب عليه واتهمه ب� )الماس�ونية( ألنهم 
يخش�ون من لس�انه إذا جلس�وا بقربه في المجمع العلمي 
العراقي، حتى طه حس�ين وهو المنبر الذي ال يضاهى كان 
يتبرم من وجوده في أيام االجتماعات الس�نوية في مجمع 
اللغة بالقاهرة، وكتب العقاد مقالة يذم بها مصطفى جواد 
الن راع�ي اللغة العراق�ي نبش أبحاثه فكش�ف عن أخطاء 
لغوي�ة ونحوية وإمالئية ما كان ينبغ�ي أن يقع فيها أديب 
عم�الق كالعق�اد! كان ال يبالي بته�م تقذف علي�ه جزافاً ، 
وكأنه كان منذوراً للغة الضاد أو منتدباً لحراستها من عبث 
الصغ�ار أو الكبار أو م�ن أولئك الذين يدع�ون العصمة في 

أدمغتهم.

عقله اللغوي

وف�ي 1934- 1939 حصل على بعثة لتطوير دراس�اته في 
باري�س، فقضى س�نة كاملة في القاهرة لتعلم الفرنس�ية 
وهن�اك التقى برواد الثقافة طه حس�ين والعق�اد والزيات 
وباحثهم وجادلهم في أخطائهم ولم يذعنوا ألنهم كما يقول 

مصطفى جواد )مدارس وقدرات( وال يجوز انتقادهم ، 
الناصر لدين الله شهادة الدكتوراه ثم رحل إلى "السوربون" 
بجامع�ة باريس ي�درس دكتوراه األدب العرب�ي فنالها عن 
أطروحت�ه )الناص�ر لدي�ن الل�ه الخليف�ة العباس�ي( وفي 
باري�س أفاد ذاكرته التراثية م�ن مالزمته لمجلس )الميرزا 

محم�د القزويني( ومكتبته التراثية فنس�خ منها عش�رات 
المحفوظ�ات العربية النادرة، وعش�رات مثلها من المكتبة 
الوطنية الفرنسية، ومهمة النسخ هذه ساعدته على اتساع 
خياله التراثي وإرجاع الف�رع الذي قرأه في الكتب الحديثة 
إل�ى األصل ال�ذي هو ف�ي الكتب األول�ى وه�ذه المراجعة 
والمذاك�رة مع الذات تمهد له الطريق الكتش�اف المزيد من 
حقائ�ق اللغ�ة التراثية وتجع�ل ذهنه ذهن�ا مقارنا حيوي 

التخريج..!
وع�اد إلى بغداد وه�و م�زود بقراءتين: القديم�ة التي في 
المراج�ع والمصادر الرئيس�ة والحديثة وه�ي األكاديمية 
الت�ي تنفتح على العص�ر، وجاء بهاتي�ن القراءتين إلى دار 
المعلمين العالية التي عين فيها أستاذا لألدب العربي، وكان 
في الدار أس�اتذة كبار أمثال محم�د مهدي البصير )1896- 
1974( وصفاء خلوصي )1917- 1995( ومحمد الهاشمي 
)1910- 1996( وحينم�ا أضيف إليهم مصطفى جواد صار 
ف�ي الدار مجلس تراث لغ�وي تثار فيه كل ش�اردة وواردة 
في اللغة وتحس�م في�ه مواقف األدب إال ان الش�هرة كانت 
لمصطفى جواد ألنه اكثرهم تذكرا ومذاكرة وأكثرهم قدرة 
عل�ى تخيل الصحيح ف�ي القواميس وهو أيض�ا أفاد منهم 
ف�ي جعل حافظته تتمرن على اإلع�ادة، وإتمام النقص في 

مسائل التحقيق التراثي. 
وف�ي س�نة 1942 انتق�ل مالحظا فني�ا في مديري�ة اآلثار 
العام�ة، وفي مدة أخرى، رفع ف�ي هذه المديرية إلى درجة 
اختصاص�ي في التراث حتى س�نة 1948.. وبعدها عاد الى 
دار المعلمين العالية وكان ف�ي مديرية اآلثار يجرد ذاكرته 
اللغوي�ة ف�ي مكتب�ة المتح�ف العراقي، ثم يطب�ق ويقارن 

بي�ن قراءاته في الكتب وما عايش�ه علي ارض اآلثار، وتلك 
المش�اهدة والمقارنة أعطته خبرة جديدة في الكش�ف عن 
الغامض في تراثنا، وهذا البحث عن الغامض هو الذي دفعه 
الى االجتهاد، اذ كان يذهب بنفس�ه الي مواقع األثر القديم 
ويجتهد في التوصل ال�ى الحقيقة أوال والى اليقين التراثي 
ثانيا ، لذلك رأيناه يكثر من كلمة )أقرر( وكلمة )أجزم( في 
مقاالت�ه وأبحاثه في التراث لغة وتاريخا ومعرفة ومن تلك 
الوثوقي�ة التي اس�تبدت ب�ه ألف ووضع مع احمد سوس�ة 
)خريطة بغداد قديماً وحديثاً( و)دليل خريطة بغداد( ومثل 
ذلك التأليف يحتاج إلى قوة استذكارية عميقة األبعاد، ذكية 
األرصاد مثلما هي بحاجة إلى عقل مقارن تراثي النكهة..! 
هذه المحطات التي مر عليها كان لكل منها تأثير نفس�ي أو 
وجداني بش�كل او بآخر في صياغة عقله اللغوي سواء تلك 

التي اكتشفها نقاد أم هو اكتشفها بنفسه وصرح بها !
وبمجموع هذه المحطات أنجز لنا:

1- قواع�د جديدة في النحو العربي كبدائ�ل لقواعد نحوية 
قديمة. 

2- قواع�د وقواني�ن جدي�دة ف�ي تحقي�ق المخطوط�ات 
التراثية. 

3- انزل الفصحى إلى العامة بأس�لوبه السلس ذي الجرس 
األنيس. 

- نبه أس�اتذة الجامعات إلى اعتماد لغة سليمة في أبحاثهم 
الن اللغة كما قال لهم عنصر مهم من عناصر الشخصية. 

4- علم الباحثين طريقة االس�تناد الى الشواهد شعراً ونثراً 
وس�واء كانت الشواهد من القرن األول الهجري أم التي من 
العص�ر الحديث، وبذلك حررهم م�ن الجمود الفكري. لكنه 
بلغ الش�هرة أكثر فأكثر في موضوع )ق�ل وال تقل( أي قل 
الصحيح وانبذ الخطأ الش�ائع، وطبع له من هذا الموضوع 
ج�زآن )1970- 1988( وربم�ا اس�تعار عن�وان كتابه من 
الدراس�ات اللغوية الفرنس�ية التي شاعت في أثناء دراسته 

في جامعة باريس.

طرائف من حياته

)قل قّواد وال تقل كواد(
وم�ن اللطائ�ف الت�ي تروى عن�ه ركوب�ه إحدى س�يارات 
األجرة في بغداد وفي الطريق ش�غل السائق المذياع فأذيع 
برنامجه من اإلذاعة ) قل وال تقل(، فضجر الس�ائق وأغلق 
المذي�اع وقال باللهج�ة العراقية العامية: )أس�كت كواد(. 
فطلب مصطف�ى جواد التوقف ونزل من الس�يارة وهمس 
في أذن الس�ائق:)قل قواد وال تقل كواد(. فس�ارع الس�ائق 

لالعت�ذار من�ه وقب�ل مصطف�ى 
جواد اعتذاره وضحك. لقد كانت 
ل�ه روح فكاهة، م�ع طيبة قلب 
ويروي عنه البغداديون الكثير من 
النكات. وذات يوم كان مس�افرا 

خ�ارج العراق وعند وصوله مطار البلدة التي يروم الس�فر 
إليها طلب منه الموظف المسؤول إبراز وثيقة التطعيم ضد 
الجدري فأخطأ في نطق الكلمة بكسر الجيم ورفع التشديد 
فرد عليه الجواد، قل الجدري "برفع الجيم" وتش�ديد الدال 

فهز الموظف رأسه مستغربا وسمح له بالمرور. 
وقال مرة للزعيم عبد الكريم قاسم: )أرجو أيها الزعيم أن ال 
تقول: )الجمهورية( بفتح الجيم، بل قل الجمهورية "بضم 
الجيم(" وتقبل الزعيم النصيحة لكنه تس�اءل عن الس�بب، 
فق�ال له مصطفى ج�واد: )الن المأثور ف�ي كتب اللغة هو 
)الجمه�ور( بض�م الجي�م والن االس�م إذا كان عل�ى ه�ذه 
الصيغ�ة وج�ب أن يكون الح�رف األول مضموماً الن وزنه 

الصرفي هو فعلول كعصفور(. 
وذات م�رٍة كان ف�ي لق�اء تلفزيون�ي فقدم�ه المذيع على 
الهواء قائالً : أعزائي المشاهدين الكرام يسرنا أن نقدم لكم 
البحاث�ة األس�تاذ الدكتور مصطفى جواد ف�ي حلقة أخرى 
من برنامج "قل وال تقل" .. وما أن ظهر الدكتور مصطفى 
جواد على الشاش�ة حتى فاجأ المشاهدين مخاطباً المذيع 

:
"قل الباحث وال تقل البحاثة ألن البحاثة هي الدجاجة". 

وكان يق�ول ع�ن الجلط�ة القلبي�ة غلط�ة قلبية ويس�ميه 
مرض "الق�الب"، وعندم�ا كان راقداً على ف�راش المرض 

في المستش�فى قال له الطبيب : ال تتحرك من "القريوله" ، 
فقال له: قل "البغلة" وال تقل "القريولة" .

من موؤلفاته

دلي�ل خارطة بغ�داد المفصل - )بالمش�اركة م�ع الدكتور 
أحمد سوسة(- مطبعة المجمع العلمي العراقي - 1958م. 
ج�اوان القبيلة الكردية المنس�ية- مطبعة المجمع العلمي 

العراقي. 
أول كت�اب ص�در له س�نة 1932 تح�ت عن�وان )الحوادث 
الجامعة( وآخر كتاب طبعه وهو تحت عنوان )رس�ائل في 
النحو واللغة( س�نة 1969، وبلغت كتبه المطبوعة عشرين 
كتاب�ا بي�ن تألي�ف وتحقي�ق ونق�د، وبلغت كتب�ه الخطية 
أكثر من عش�رة كتب وأهمها : )مس�تدرك على المعجمات 
العربية(، وله ديوان شعر اس�ماه )الشعور المنسجم( وله 
أيضا كتب مترجمة عن الفرنس�ية ، ونقد شعره مرارا ألنه 
ش�عر علماء يغلب فيه المنطق على الوج�دان، أما مقاالته 
في المج�الت فتقدر بأل�ف مقالة تتركز في عل�م التحقيق 
وفي علم المخطوطات وفي التاريخ واآلثار العباسية وفي 

النقد اللغوي.
وبه�ذا الجه�اد الطوي�ل، وبه�ذا العناد الصوف�ي المتالحق 
األنف�اس رس�م لنا خريط�ة الفخر القوم�ي وصحح مئات 
الشواهد التي كتبت خطأ على واجهات المساجد والقصور، 
ث�م دل االثاريين والمؤرخين عل�ى أغالطهم، واخيراً قامت 

بين يديه حقائق عبقرية اللغة.

وفاته:

توف�ي بعد إصابته بالجلطة القلبية أو ما كانت تس�مى في 
حينه )خذالن القلب( مس�اء األربعاء 17 كانون األول سنة 
1969 وش�يع رس�ميا وش�عبيا ومما جاء في نع�ي وزارة 
الثقاف�ة واإلع�الم )إن الع�راق الي�وم رزئ بوف�اة العالمة 
والمربي الكبير األستاذ الدكتور مصطفى جواد الذي عرفته 
األوس�اط الفكري�ة واألدبي�ة والتربوية علما م�ن األعالم 
متفاني�ا ودؤوبا ومخلصا أضاء بعلم�ه وأدبه أجياال عديدة 
من أبناء العراق والوطن العربي . وقد كان رحمه الله غزير 
العطاء في مجاالت اللغة والتاريخ واألدب طيلة حياته التي 
قضاها أستاذا في جامعة بغداد وعضوا في المجمع العلمي 
العراق�ي وفي مجامع لغوية وعلمية عربية وهيئات علمية 

ولغوية أجنبية( .
قال عنه األستاذ نافع عبد الجبار علوان: )إن أفضال الدكتور 

مصطفى ج�واد كبيرة عل�ى اللغة العربي�ة وتاريخ العراق 
والبلدانيات العربية والعناصر الحضارية في تراثنا الخالد(. 
عال�م باللغ�ة والتاريخ وش�ؤون األدب، وله ش�عر.. عرف 
بنش�اطه العلم�ي الدائب، وبصب�ره الملحوظ عل�ى البحث 
والتحقي�ق( أم�ا الدكتور طه حس�ين عمي�د األدب العربي، 
وكان عن�د وف�اة الدكتور مصطف�ى جواد يش�غل منصب 
رئيس مجم�ع اللغة العربية في القاه�رة فقال: )انعى فيه 

زميال عزيزا مقتدرا وأديبا فذا (. 

ال�شائع يف معجم الأدباء

من كتب األس�تاذ العالمة المرحوم مصطف�ى جواد والتي 
أعادت دار المدى بدمش�ق نشرها كتاب )الضائع في معجم 
األدب�اء(. وبتقديم تلمي�ذه الوفي له الدكت�ور عناد غزوان. 
حيث كت�ب الدكتور بحق المرح�وم مصطفى جواد قائال " 
يقف مصطفى جواد علماً ب�ارزاً من أعالم النهضة العربية 
ف�ي ثقافتنا وحضارتن�ا وفكرنا وتاريخنا اإلنس�اني. فقد 
كان -رحم�ه الله- عاش�قا طبيعيا للحقيق�ة، مخلصا لها، 
مترصدا إخالصه فيها، عائما بها ولذاتها. تلك الحقيقة هي 
حبه العميق للغة العربية لغة الحضارة والفكر اإلنسانيين. 
كان موسوعة معارف، في النحو والخطط والبلدان واآلثار، 
أعانه على ذلك حافظة قوية وذاكرة حادة، ومتابعة دائمة، 
حتى غدا في ذلك مرجعا للسائلين والمستفتين، فنهض بما 
ال ينه�ض به العصبة أولو القوة. فكان أمة كاملة في رجل. 
وعالما في عالم، ومدرس�ة متكاملة قائمة بنفسها. وخدم 
اللغة العربية أكثر من لغة أمه التركمانية وقضى عمره في 
كتابة قواعدها الصحيحة وكتابة التاريخ العراقي والعربي. 
حي�ث ألف كتب ومصادر مهمة وموثوقة يس�تند الباحثون 
والكتاب وذوو الفك�ر عليها. فكان عالم�اً، عبقرياً، لغوياً، 
كاتب�اً، ش�اعراً ومؤرخ�اً عظيماً رف�ع رؤوس�نا عالياً بين 

أشقائنا العرب واستحق فخرنا واعتزازنا الكبير به . 
ترك األس�تاذ الدكتور مصطفى ج�واد آثارا ثقافية مختلفة 
ف�ي ميادي�ن المعرفة التي أحبه�ا وأفنى عم�ره فيها تقدر 
بأكث�ر م�ن 46 أثرا نصفه�ا مطبوع ونصفه�ا اآلخر مازال 
مخطوط�ا، فض�ال ع�ن المؤلف�ات المش�تركة ومق�االت 
ودراسات منشورة لم تجمع بعد، تشير كلها إلى طول باعه 
وجليل علمه وحجة لغته وثبت تاريخه ومرجعية ما نشره 

وأبدع او اجتهد فيه.
وقّيم الدكتور عناد غزوان هذا الجهد العلمي ألستاذه الفقيد 
بأن�ه جهد علمي رصي�ن يوضح بجالء الدقة في اس�تقراء 
الخب�ر وتثبي�ت الحقائ�ق وإي�راد الرواية واثب�ات الوفيات 
وذك�ر التصاني�ف والتأك�د من صح�ة األخبار واألنس�اب، 
توضيح�ا يظهر مصطفى ج�واد عالما ثبت�ا ومؤرخا أديبا 
أمين�ا ومحققا صادقا في ضوء ما عث�ر عليه من ترجمات 
جديدة اهتدى إليها من خالل مطالعاته وتصفحاته البارعة 
والذكي�ة فتكون لديه ه�ذا البحث الذي نلح�ظ فيه اهتمام 
مصطف�ى ج�واد باألدب�اء وحب العل�م والطلب مش�غوفا 
بأخباره�م متطلع�ا إل�ى إنبائه�م وأحواله�م ومصنفاتهم 
وأقوالهم واشعارهم، كل ذلك بروح العالم المدقق والمحقق 

المنصف األمين.
وف�ي تقديم�ه للكت�اب المخطوط قب�ل ان يتولى األس�تاذ 
غ�زوان تقديم�ه كتب األس�تاذ مصطفى ج�واد صورة عن 
عمله ومصدرها، تعريف�ا وتقديرا وتوضيحا لعمله ودوره 
فيم�ا قام في�ه، مبيناً أن إرش�اد االريب إل�ى معرفة األديب 
المع�روف أيضا بمعج�م األدباء كان قد ش�رع في طبع ما 
وجده المستشرق المش�هور )د.س مرغليوث( سنة 1907 
وهو يومئذ أس�تاذ األدب العربي في جامعة "اوكس�فورد" 
بانجلت�را. وكان الطب�ع في مطبعة هندية بش�ارع المهدي 
باالزبكية من القاهرة. وقد اخرج الجزء األول س�نة 1907 
أيضا، ثم اخرج الجزء الثاني سنة 1910 وكان ناقصا. وفي 
بحثه فيه اكتش�ف نقصه وما لم يكمله المحقق او الناش�ر 

وأضاف له ما هو اصح واقرب إلى الحقيقة منه.
وبّي�ن ان�ه عث�ر علي�ه ف�ي مطالعات�ه وقراءات�ه الكثي�رة 
والمتفحص�ة لكت�ب الت�راث واللغ�ة وأضاف له م�ا يكمله 
وأحرى به حس�ب منهجه الذي ثبت�ه في تقديمه: وقد فات 
ياقوت�ا ذك�ر فريق م�ن األدب�اء، فمنهم من ل�م يطلع على 
تراجمه�م، كما ي�دل عليه كتاب )بغية الوعاة( للس�يوطي، 
ومنهم من لم يجدهم حريين بان يذكروا في معجمه مع انه 
نب�ه على أدبهم في معجم البلدان بحس�ب مواضع بلدانهم، 
فالمهملون اس�تخماال من�ه او غفلة منه عنهم ليس�وا في 
ع�داد الذين عقدت ه�ذا البحث ف�ي ذكرهم، وإنم�ا عقدته 
فيم�ا ضاع م�ن التراجم من معجم األدباء حس�ب، وعثرت 
عليه في مطالعاتي وتصفحاتي، وأضفت اليه اشياء أخرى 
لإلفادة، وهو تراجم ل� )س�تة وأربعي�ن( علماً جديداً فاتت 
عل�ى ياق�وت الحم�وي، الذي كان م�ن أعظ�م الجغرافيين 
العرب المسلمين في عصره بين القرنين السادس والسابع 
للهج�رة، في ذل�ك العصر الذي كادت في�ه المادتان العربية 
واإلس�المية توشكا أن تضيعا في طوفان الفتن المتالحقة 
والمصائ�ب المتتابعة، وهو أديب موس�وعي في ترجماته 
واس�فاره آثر االختصار واإلعجاز في نهاية االجاز على حد 
تعبيره في تأليفاته الموسوعية، والتي أضاف لها مصطفى 
ج�واد ما اعتب�ره ضائعا من معجم األدباء إرش�ادا لألجيال 
الجدي�دة وحفاظاً على موروث ثمين البد من التواصل معه 

واستمرار ما يغني األمة ويتابع المهمة.
رحم الله العالمة الدكتور مصطفى جواد وأس�كنه فس�يح 
جناته.. لما قدمه للغة العربية من فضل كبير، وجنب ذكراه 

البّراقة غبار الزمن.
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امل�شتقبل العراقي / خا�ص

ولد الدكتور م�شطفى جواد يف حملة "عقد الق�ص ببغداد عام 1904م ووالده جواد اخلياط ابن م�شطفى بن 
اإبراهيم، واأ�شل اأ�شرته من دلتاوه".

در�ص العلوم البتدائية يف مدار�ص دلتاوه )اخلال�ص مبحافظة دياىل حاليا( يف عهد الدولة العثمانية. وبعد وفاة 
والده بدلتاوه يف اأوائل احلرب العاملية الأوىل، عاد اإىل م�شقط راأ�شه بغداد. بعد الحتالل الربيطاين للعراق 

فكفلُه اأخوه )كاظم بن جواد( وكان يعد من اأدباء بغداد يف الرتاث ال�شعبي وهو الذي اأ�شهم ببناء قاعدة الع�شق 
اللغوي يف �شقيقِه الأ�شغر

له ميول عاطفية ودينية عثمانية �شرفة لذلك منحه ال�شلطان عبد احلميد الثاين اعلى 
املراتب لكنه انقلب عليهم لي�شبح النكليز قدوته، ا�شتنكر ثورة الع�شرين وهاجم فتاوى 

املراجع الدينية يف اجلهاد �شد املحتلني الربيطانيني فكرموه النكليز واختاروه رئي�شا لأول 
وزارة عراقية يف ظل احتاللهم للعراق على الرغم من ت�شع�شع �شحته و�شيخوخته

العالمة الدكتور مصطفى جواد:حتاشى اعالم اللغة جمادلته لعلمه الغزير
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          �مل�ستقبل �لعر�قي /�إينا�س جبار

ضم�ن جمل�ة التغيي�رات الت�ي حصل�ت ف�ي 
قان�ون  وتش�ريع   2003 الع�ام  بع�د  الب�اد 
لاستثمار كان البد من إيجاد ركن مهم يعطي 
االطمئن�ان  األم�وال  ورؤوس  للمس�تثمرين 
إليج�اد الحلول للمش�اكل التجاري�ة التي تقع 
بين أطراف االس�تثمار، فأقدم مجلس القضاء 
األعلى الى تأس�يس المحكمة التجارية للنظر 
في الدعاوى التي يكون احد طرفيها مستثمر 

أجنبي.
وبعد إق�رار قانون االس�تثمار كثرت القضايا 
التي تتعلق بأطراف أجنبية ومشاكل تعاقدها 
مع وزارات وش�ركات حكومي�ة وأهلية مثل 
وزارات الصحة واالعم�ار والتجارة وغيرها، 
فجاءت خطوة مجلس القضاء األعلى الحكيمة 
بافتتاح محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى 
التجارية في بغداد ع�ام 2011 وتلتها محاكم 

البصرة والنجف. 
القاضي األول

رئي�س المحكم�ة التجاري�ة القاض�ي أمي�ر 
ألش�مري أكد، أن الثقة تولدت بعمل المحكمة 
من قبل اإلطراف األخرى وأصبحت لها سمعة 
داخل العراق وخارجه لدقتها ومصداقيتها في 
إصدار أحكام عديدة ومهمة تناولتها وس�ائل 
األع�ام العالمي�ة والعربية والمحلي�ة ما اثر 
إيجابا في زيادة عدد الدعاوى المنظور بها في 
المحكمة، فلجأت الكثير من الشركات األجنبية 
وبعض من ال�وزارات العراقية إلى إقامة عدد 
م�ن الدعاوى الناتجة م�ن الخافات الحاصلة 
على عقود االس�تثمار الجارية ف�ي العراق أو 
دعاوى تع�ود إلى عقود مذك�رة التفاهم بين 

المتح�دة  األم�م  س�كرتارية 
والحكومة العراقية الس�ابقة 
الدع�اوى  ع�دد  جع�ل  مم�ا 
المنظورة م�ن قبل المحكمة 
الس�ابقة،  أكبر م�ن اإلع�داد 

وبذلك أخذت المحكمة على عاتقها 
سرعة  حسم الدعاوى كونها تتبع 
الط�رق الحديثة والت�ي نص عليها 
قانون المرافع�ات المدنية العراقي 
واالتفاقي�ات المبرمة بي�ن العراق 
وال�دول األخرى، قد س�اهمت في 
س�رعة اج�راء التبليغ�ات ومث�ول 
أط�راف الدع�وى أم�ام المحكم�ة 

إج�راءات التحقيقات الازمة 
لحسمها.

وأشار الشمري إلى أن الثقة 
الكبي�رة الت�ي تولدت لدى أط�راف النزاع دفع 
بعضه�ا إل�ى توجيه كت�ب الش�كر للمحكمة 
بالرغ�م م�ن إص�دار الق�رارات ل�م يك�ن في 
صالحه�ا، مثلم�ا حص�ل م�ع وزارة الصح�ة 

العراقية.
وبي�ن أن أغل�ب الدع�اوى المعروض�ة عل�ى 
المحكم�ة تك�ون وزارات الدول�ة طرفا فيها 
كونها تتعلق بمشاريع المرافق العامة والبنى 
التحتية للدولة السيما بعد انفتاح المؤسسات 
الحكومية على التعاقد مع الشركات األجنبية 
للمس�اهمة في تطوير وأعمار العراق، إضافة 
الى الدع�اوى المتعلق�ة بالبطاق�ة التموينية 
وم�ا يتفرع معها م�ن نزاعات مع الش�ركات 
األجنبية المجه�زة للبطاقة التموينية، وكذلك 
م�ا يخ�ص وزارة الصح�ة وعقوده�ا تتعل�ق 
باستيراد األدوية والمس�تلزمات الطبية ولما 
تقوم به الوزارة من نهضة في تطوير القطاع 
الصحي وبناء المستش�فيات وتوفير األدوية 

والمس�تلزمات من مناش�ئ عالمي�ة متعددة 
والذي يستوجب التعاقد مع الشركات أجنبية 

من اغلب دول العالم .
وأوضح الشمري انه تم حسم 95 دعوى تخص 
وزارة الصحة الشركة العامة لتسويق األدوية 
)كيمادي�ا( وتش�مل الدع�اوى عق�ود وزارة 
الصحة شابها الخلل والتلكؤ من قبل الشركات 
االجنبية  السيما 
عق�ود مذك�رة 
ه�م  لتفا ا
لمتعلق�ة  ا
بقضاي�ا م�واد 
مذكرة التفاهم 
طبي�ة  وم�واد 
ش�ئ  لمنا
واليات  عالمية 
فحص  وم�واد 
س�تحصلت  ا
المحكمة  فيها 
م�ن  مبال�غ 
أجنبية  جه�ات 
أكث�ر  ولكونه�ا 
تس�تورد  وزارة 
أدوي�ة وم�واد طبي�ة م�ن دول العال�م لكافة 
مستش�فيات العراق، مبين�اً أن وزارة الصحة 
تقي�م الدعاوى عل�ى الش�ركات المجهزة بعد 
إثبات فشلها أو انتهاء مفعولها في المختبرات 
المختصة التي تس�تعين بها المحكمة وتصدر 

أحكامها على وفق القانون.  

�لقا�سي �لثاين
بينما ي�رى القاضي الثاني في المحكمة جبار 
الامي "أن القضاي�ا التي تقام أمام المحكمة 
ذات أهمي�ة لجس�امة أمواله�ا وحاجتها إلى 
مح�ام متم�رس ودف�وع قوي�ة كونه�ا  ذات 
دع�اوى  "أن  إل�ى  أيض�ا  ويش�ير  تخص�ص 
المحكمة ال تقتصر عل�ى الدعاوى الحكومية 

فتوج�د دعاوى على ش�ركات أهلية تتعاقد 
م�ع ش�ركات أجنبي�ة وتنظ�ر المحكمة 
ايضاً ف�ي دعاوى العام�ة التجارية التي 
تق�ام على مس�جل العامات ف�ي وزارة 

الصناعة".

ويضي�ف الام�ي "أن م�ن مي�زات المحكمة 
الس�ماح للمحامي بدراس�ة الدعوى لاطاع 
عليه�ا وتزوي�ده بص�ور مس�تندات القضية، 
أن طبيع�ة العاق�ة بي�ن المحكم�ة  مش�يراً 
والقض�اء الواقف جي�دة كون الدع�اوى ذات 
اهمية خاص�ة وأن احد األط�راف غير عراقي 

إضافة ذات تعامل واتصال مباشر باألطراف.

قر�ر�ت �ملحكمة
وأكد القاضي الثاني جبار الامي انه على الرغم 
من حس�م المحكمة ألكثر م�ن )426( دعوى 
من�ذ افتتاحها لغاية زيارتنا إلج�راء التحقيق 
وهذا يعتب�ر عددا كبيرا بالنس�بة إلى محكمة 
مش�كلة منذ مدة قصي�رة، أخبرنا القاضي أن 
هناك ما يق�ارب ال� )100( دعوى لم تحس�م 
إل�ى نهاية الع�ام الحال�ي 2012 ، موضحاً أن 
المحكم�ة أصدرت ع�دة قرارات مهم�ة بينها 
ق�رار لصالح ش�ركة الصناع�ات الجلدية ضد 
ش�ركة روزا التركية، واستحصلت منها مبلغ 
أكث�ر من 80 مليون  دينار، فيما اصدرت قرارا 
آخر لصالح ش�ركة )ساالر( تركية ضد وزارة 
الخارجية غير مكتسب الدرجة القطعية يلزم 
االخيرة بدفع مبالغ عن انش�اء دور رئاس�ية 

ق�ي قمة بغ�داد المنعق�دة خال 
هذا العام .

ق�رارا  ايض�اً  وأص�درت   
آخ�ر يش�ير ال�ى حيادي�ة 
المحكم�ة حي�ث حكم�ت 

على الش�ركة العامة للمواد 
الغذائية لصالح شركة لبنانية 
بعد تخلف األخيرة عن تجهيز 

م�ادة زي�ت طع�ام في 
الفت�رة المحددة، 

ان  مبين�اً 
هناك 

صفق�ة اخرى للزي�ت هي عب�ارة حمولة من 
مادة الزيت على 80 سيارة ظهرت انها فاسدة 

ولم تحسمها المحكمة بعد.

�ل�سحة �أكرث �مل�ستفيدين
وزارة  ممث�ل  أم�ا 
الحقوقي  الصح�ة 
العابدي�ن  زي�ن 
فيق�ول،  عل�ي 
محكم�ة  كونه�ا 
بالنظ�ر  مختص�ة 
في الدع�اوى التي 
غير  اطرافها  اح�د 
فه�ي  عراقيي�ن 
ال�وزارة  وجه�ة 
إلقام�ة  األكي�دة 
الس�يما  دعاواه�ا 
عق�ود  اغل�ب  ان 
الصح�ة  وزارة 
هي توري�د أجهزة 
وأدوي�ة  طبي�ة 
غالبا  ومستلزمات 
م�ا تك�ون أجنبية 

المنشأ.
وأض�اف لقد حققت المحكمة س�رعة في 
حس�م انجاز دعاوى ال�وزارة والتي كانت 
تتأخر بس�بب وزارة الخارجية وإجراءات 
التبلي�غ الت�ي كانت تتم ع�ن طريقها، اال 
بإج�راءات  اختصرته�ا  المحكم�ة  ان  
التبليغ�ات على وفق قان�ون المرافعات 
المدني�ة العراقية عن طريق مكتب بريد 
بغ�داد )البريد المس�جل المرجع( الذي 
يضم�ن ايض�اً س�رعة وص�ول التبليغ 
عل�ى العناوين المثبتة ف�ي العقود مع 
الش�ركات االجنبي�ة فكان�ت النتيج�ة 
س�رعة في حس�م واس�تحصال مبالغ 
كانت بمثابة ديون شبه مجمدة في ذمة 

تلك الشركات .

دور �الدعاء �لعام
المدعي العام المتواجدة 
القاضي  المحكم�ة  في 
ان  أكدت،  نوال صب�ري 

االدع�اء العام يمارس ط�رق الطعن القانونية 
وتقدي�م اللوائ�ح والمطالع�ات ف�ي القضايا 
ورقابته�ا عل�ى ممثلي ال�وزارات وتوجيههم 
وحثه�م على الحض�ور المس�تمر وباألوقات 

المح�ددة للمرافعات وب�ذل الجه�ود الحثيثة 
لتقدي�م الدفوع القانونية خدمة وحفاظاً على 
الم�ال العام ، كم�ا انه له دور آخ�ر يتمثل في 
مراقبة وتقديم دراس�ات إلى رئاس�ة االدعاء 
الع�ام حول ماحظات�ه على المعوق�ات التي 
تصاح�ب عملية إب�رام العقود مع الش�ركات 
االجنبي�ة واألخطاء التي تقع بها الدوائر منها 
عدم تقديم الش�ركات ما يؤيد صدور ش�هادة 
تأس�يس للش�ركة وكونه�ا ش�ركة حقيقية 
وغير وهمية وعدم الزامها بفتح فرع بالعراق 
ومراع�اة الش�روط العامة للهندس�ة البنائية 
الس�يما تل�ك  العق�ود والمق�اوالت المتعلقة 

باألبنية الكونكريتية.
 وتش�ير صب�ري ال�ى ان االدع�اء الع�ام ف�ي 
أحيان كثيرة يخال�ف القضاة او يعترض على 
قرارات قضاة المحكم�ة خدمة للصالح العام 
مس�تنداً الى الم�ادة )14( من قان�ون االدعاء 
الع�ام النافذ والتي تعط�ي الحق لإلدعاء العام 

للحض�ور بالدعاوى المدنية التي أحد أطرافها 
جه�ة حكومية للدفاع عن الم�ال العام وغالبا 
يك�ون الممث�ل القانوني ضعي�ف المعلومات 
في الدع�اوى التي تخص الحف�اظ على المال 

العام. 

هوية �ملحكمة
ش�كلت المحكم�ة أواخ�ر ع�ام 2011 وف�ي 
بدايتها لم يكن تعريفها بشكل واسع بعد عدة 
أش�هر أصدرت قرارات مهمة في مجال عملها 
لشركات اقامت الدعاوى وقد حصل أن  بعض 
الش�ركات غير العراقية أقامت الدعاوى لديها 
رغم وجود شرط التحكيم في العقود المبرمة 
بين الطرفين ومن ان اجراءات التحكيم تكون 

أسرع وتبعث اطمئنانا أكثر للطرفين. 
حظيت المحكم�ة باهتمام كبير من قبل البنك 
الدول�ي وقد تم عقد عدة لقاءات لممثلي البنك 
الدولي في العراق للمساهمة في تطوير عمل 
المحكمة وتم وضع خطة عمل متكاملة تنفذ 
عل�ى مراح�ل وايضا عقدت ورش�ة في عمان 
بحض�ور رئي�س مجلس القض�اء وخبراء من 
البنك المذكور وتم فيها التوصل الى اتفاقيات 
منه�ا، توفي�ر احتياج�ات المحكم�ة كتدريب 
العاملي�ن فيها والم�اك على وس�ائل البحث 
االلكتروني الحديث تبعا للقوانين والمعاهدات 
المتعلق�ة  الس�يما  وترجمته�ا  الدولي�ة 
باختصاص المحكمة التجارية لغرض تسهيل 
الرج�وع اليه�ا م�ن قب�ل قض�اة المحكم�ة ، 
ووع�د البن�ك الدولي ببذل المزي�د من الجهود 
إلش�راك المحكم�ة ف�ي المؤتم�رات الدولية 
والتجاري�ة والحص�ول عل�ى 
العضوية فيها وقد قدم البنك 
الدول�ي اقتراح ج�ار بالعمل 
علي�ة وه�و افتت�اح موق�ع 
الكترون�ي للمحكمة بالغتين 
العربية واالنكليزية للتعريف 
ونش�اطاتها  بالمحكم�ة 
منه�ا  الص�ادرة  والق�رارات 
ويكون مس�تقا عن الموقع 
االلكترون�ي لمجلس القضاء 

األعلى.

ح�سم م�سكلة �لتبليغ
وكان�ت مش�كلة التبليغ هي 
العائ�ق األكبر ف�ي الدعاوى، 
عليه�م  المدع�ى  اغل�ب  الن 
الع�راق،  خ�ارج  يس�كنون 
والتبلي�غ كان يتم عن طريق 
ون�ادراً  الخارجي�ة،  وزارة 
م�ا يتم تبليغهم، ل�ذا لجأت المحكم�ة للتبليغ 
بواسطة البريد المسجل المرجع وتم تسجيله 
ف�ي صندوق بري�د بغداد ف�ي الصالحية وهذا 
يكون للدول كاف�ة، إضافة إلى تفعيل اتفاقية 
الري�اض الت�ي تخ�ص التبليغ�ات ف�ي الدول 
الموقعة على االتفاق ، وعما اذا كانت المحكمة 
تصدر قراراته�ا لصالح الجهات العراقية قال: 
أن المحكم�ة تحك�م وف�ق قان�ون وال يوجد 
تفضي�ل او انحياز والقرارات الصادرة بمهنية 
ووفق األدلة المتوف�رة بالدعوى بغض النظر 
س�واء أكان الطرف عراقيا ام أجنبيا، وقد كان 
آخ�ر قراري�ن أصدرتهم�ا المحكم�ة احدهما 
لصال�ح جه�ة أجنبي�ة واألخر لصال�ح الجهة 
العراقي�ة، ولنج�اح عم�ل المحكم�ة وكث�رة 
الدعاوى النوعية المتخصصة بعملها الس�يما 
قانون االس�تثمار وكثرة القضايا تلته تشكيل 
محكمة في رئاسة استئناف البصرة االتحادية 

ورئاسة استئناف النجف.

         �مل�ستقبل �لعر�قي/ ميثاق �سلمان
الحي�اة،  مصاع�ب  ت�زداد  ي�وم،  بع�د  يوم�ا 
والمس�ؤوليات تعظم، وظروف المعيشة تصبح 
أكث�ر تعقيدا.. فما للعّراف�ة أو قارئة الفنجان أو 
الك�ّف أو الورق أو المنجمي�ن أن يفعلوا في مثل 
ه�ذه أوق�ات ؟! بالّطب�ع يكون دورهم لكس�بك 
وس�حرك بالكلمة الطّيبة، وتأكي�د قدرتهم على 

حّل كل أمورك ومشاكلك. 
علم �لتنجيم

يعرف علم التنجيم بأّن�ه مجموعة من األنظمة، 
والتقاليد، واالعتقادات حول األوضاع النس�بية 
لألج�رام الس�ماوّية والتفاصيل الت�ي يمكن أن 
توف�ر معلوم�ات ع�ن الّش�خصية، والش�ؤون 
اإلنسانية، وغيرها من األمور الدنيوية. ويعتقد 
المنجم�ون أن موض�ع النجوم الس�ماوية يؤثر 
مباش�رة ف�ي الحياة ف�وق كوك�ب األرض، وقد 
يس�اعد في تفس�ير أحداث الماض�ي والحاضر، 
والتنب�ؤ بأحداث المس�تقبل. منذ الِق�دم، عانت 
البش�رّية م�ن الخ�وف والقلق الّ�ذي أطلق عليه 
"الهل�ع الكوني" ألّنه يش�مل الجمي�ع والخوف 
من المستقبل المجهول، ومن األحداث الطارئة، 
ومن الم�وت والمرض، ومن اآلله�ة الماورائّية 

المستترة.
�لطبيب �ملنجم وتوقعات �ملايا !!

ظه�رت ف�ي الق�رن الس�ادس عش�ر نب�وءة " 
نوس�تراداموس " الّذي كان ُيسّمي نفسه 

الطبي�ب المنّجم، ألّن�ه كان يعتمد على 
الحس�ابات الفلكّية ليح�ّدد توّقعاته 
المبّطن�ة والغامض�ة الت�ي يمك�ن 
أن تطّب�ق عل�ى أح�داث ومراح�ل 

تاريخّية مختلفة.
توّقع�ت  ذل�ك،  إل�ى  إضاف�ة 
حض�ارة المايا نهاي�ة الكون في 
21/12/2012 ، وذلك يتوافق مع 

يوم انقاب الش�مس في الشتاء، إذ 
س�يحدث ت�واٍز بين الش�مس ومجّرة 

درب التب�ان. وتش�ير نظريات ع�ّدة إلى 
أن األرض س�تبدأ بال�دوران العكس�ي، أي أن 

شروق الش�مس س�يكون من الغرب، وسيشهد 

العال�م موج�ة م�ن العواص�ف الشمس�ية التي 
ستؤدي إلى فوران البراكين، وذوبان الثلوج. لذا، 
العال�م أجمع ينتظر هذا الّنهار ليرى ما إذا كانت 
توقع�ات نوس�تراداموس صحيحة. ف�إذا كانت 
كذلك، لن تس�تطع البش�رية القيام بأي شيء أو 
إدراك الواقع المنتظر، ألّنهم سيكونون غارقين 
في البراكين والمياه، وإذا لم تنجح توقعاته، هل 
س�يصبح إيمانه�م بالخالق ق�وي ويقتنعون أن 
الل�ه هو الوحيد الذي يملك الق�درة وال أحد يعلم 

بالغيب ؟.
�لفلكيون و�لعام �جلديد

ومع قدوم العام الجدي�د، ينتظر الناس توّقعات 
الفلكيي�ن والمنجمي�ن والمتنبئي�ن. فف�ي ليلة 
رأس الّس�نة يازم�ون منازله�م كي يش�اهدوا 
ماذا سيقول المتنبؤون والفلكيون عن األحداث 

العال�م،  سيش�هدها  ما الت�ي  و
والتغيي�رات  األح�داث 

عل�ى  س�تطرأ  الت�ي 
الّش�خصّية  حياته�م 
أم  إيجابّي�ة  س�واء 

س�لبّية. عدا ع�ن ذلك، 
يهّب الناس إلى زيارة 

طلًب�ا  المنجمي�ن 

للمس�اعدة، فيب�ادر المنجم 
بطمأنتهم، ف�ي الوقت الذي 
يك�ون يحّض�ر له�م حيل�ة 
جدي�د  م�ن  إلي�ه  ليع�ودوا 
ويتعلّق�وا برفقت�ه ويدفعوا 

له دوًما مقابل المساعدة.
�الأبر�ج وقر�ءة �لطالع

الق�ول،  يمك�ن  عموم�ا     
بطبع�ه  يمي�ل  اإلنس�ان  أن 
لمعرف�ة المس�تقبل وكل ما 
ه�و غام�ض.. لعل ذل�ك ما 
خاص�ة  الكثيري�ن،  يجع�ل 
فئة اإلن�اث، يهتمون بقراءة 
ب�اب  م�ن  يومي�ا  األب�راج 
التطورات  الفضول ومعرفة 
اليومية لحياتهم، خاصة إذا 
تعلق األمر بف�ارس األحام 

والتطورات 
 ، طفي�ة لعا ا
م�ا جعل منها 
أمرا ضروريا في 
س�واء  حياتهم 
عل�ى المواقع 
اإللكتروني�ة 
أم صفح�ات 
ئ�د  ا لجر ا
ت  لمج�ا ا و
شاش�ات  أم 
التلفزي�ون ه�ذا 
الباحث�ة  ماقالت�ه 
مي�ادة  االجتماعي�ة 
أن  ب�ل   " مضيف�ة  حس�ين 

اإلط�اع على الحظ صب�اح كل يوم جديد أصبح 
ش�أنه ش�أن فط�ور الصب�اح عن�د الكثي�ر من 
الائي يتفاءلن أو يتش�اءمن بحس�ب ما تقوله، 
ويجعلونها تس�ير حياتهم بشكل فاق المعقول، 

لتصبح مرضا يهدد استقرارهم النفسي."
وكان�ت دراس�ة حديثة م�ن جامع�ة كوينزالند 
قد أف�ادت أّن 40 % من الذين يش�عرون بضعف 
ف�ي التحّكم بحياتهم أو أولئك المهووس�ون في 
التحك�م به�ا، يش�يرون إل�ى حاجته�م للتنجيم 
وج�دت  المقاب�ل،  وف�ي  المتنبئي�ن.  وق�درات 
الدراسة أن 5 % فقط من المجموعة التي تشعر 
بتحكمها في حياتها أو استس�امها للقدر تعّبر 

عن إيمانها وحاجتها إلى التنجيم.
من �لف�سول �إىل �لهو�س

 وتق�ول دالل غ�ازي "طالب�ة جامعي�ة مرحلة 
أخيرة" : هناك فئة كبيرة من الفتيات ال يستغنين 

ع�ن قراءة األب�راج يوميا، وال يت�رددن حتى في 
ش�راء كت�ب المنجمين" مث�ل، ف�رح، أو ماغي، 
"م�ن أج�ل معرف�ة حظه�م ف�ي كل المجاالت، 
الحب، المال، السعادة وحتى الصحة، وأيضا من 
خ�ال االطاع عليها على الصفحات المخصصة 
في الجرائد اليومية واألس�بوعية أو المجات،" 
أو م�ن خ�ال المواق�ع االلكترونية والتس�جيل 
فيها لتلقي النتائج يوميا. وغالبا ما تبدأ الفتيات 
متابعته�ا بدافع الفضول ثم س�رعان ما تتحول 
إلى عادة، ومن ثم هوس وإدمان.. هذا ما حدثتنا 
عنه "زينب"، "موظفة "، فهي بدأت تقرأ األبراج 
ل�دى تصفحها لبعض الجرائد، وبعد ذلك اعتادت 
تصفحه�ا يوميا خاصة بعدم�ا أصبحت تتطابق 
بع�ض أح�داث حياتها مع م�ا يقول�ه البرج، ما 
دفعها إلى اإلدمان عليها لدرجة أنها تبحث عنها 
في كل م�كان.. االنترنت، الجريدة والتلفاز، كما 

تبحث دائما عن كتب التوقعات السنوية.
ملء �لفر�غ �أم عادة �سيئة ؟!

من جه�ة أخرى، فق�د تلجأ بع�ض الفتيات إلى 
األب�راج لملء الفراغ، وس�رعان م�ا تتحول الى 
ع�ادة س�يئة، خاص�ة إذا تعل�ق األم�ر بالف�راغ 
الفكري الذي يؤدي بصاحبه لملئه بأي شكل من 
األش�كال.. هذا ما حدثتنا عنه "هبة"، طالبة في 
الس�نة الرابعة علم النفس، وه�ي تقول إن أكثر 
الفتي�ات انش�غاال به�ذه األمور هن م�ن يعانين 
م�ن فراغ. ه�و بالضبط م�ا حدث م�ع "حنان" 
فه�ي ماكثة بالبي�ت منذ س�نوات، واهتدت عبر 
األنترنت إلى مواقع متخصصة في األبراج لتجد 
فيها التسلية والمتعة، وهي تترقب ما سيتحقق 
من توقعات برجه�ا اليوم، وبذلك بدأت حكايتها 
م�ع األبراج. حنان اآلن من أكث�ر المدمنات على 
األب�راج تده�ش كل من يعرفه�ا.. فهي أصبحت 

موسوعة في هذه األمور!
كما أن الكثيرين يلج�أون إليها من أجل الهروب 
من الواقع والبحث عن بصيص أمل ربما يتحقق 

في الواقع. األمر ال يتعدى التسلية عند البعض.
 �ل�سحف.. �الأبر�ج للت�سلية !!

تصفح األبراج اليومية هو لمجرد التس�لية عند 
الكثي�ر م�ن األش�خاص، كم�ا يعتبرونه�ا لعبة 
مس�لية ش�أنها ش�أن األلغاز.. هذا ما ذهب إليه 
العديد ممن حاورناهم، مثل آالء، 22 سنة، فهي 
تقول في ه�ذا الموضوع: "اطاعي على األبراج 
راج�ع للفض�ول فحس�ب، فأن�ا أعتبره�ا لعبة، 
ولس�ت ممن يصدقونها ويسيرون حسبها، كما 
أن�ي ال أتابعها عن كثب.. فقط إذا صادفتها على 

أحد الجرائد أو المجات.
كذلك "هناء"، 17 س�نة، تقول إن األبراج مجرد 
تس�لية مثلها مثل الفال قديم�ا، وتضيف أنها ال 
تعتبره�ا قراءة في المس�تقبل وال تتعامل معها 
كذل�ك، كم�ا تس�تغرب أم�ر األش�خاص الذي�ن 
يؤمن�ون به�ا ويتتبعونها باهتم�ام كبير، ألنها 
على يقي�ن أنها غي�ر صحيحة. وأردف�ت قائلة: 
"ف�ي الكثي�ر من األحي�ان أجد نف�س التوقعات 
ليومي�ن مختلفين، األمر الذي يؤك�د أن الجرائد 

تضعها فقط من أجل التسلية ال غير".

حتقيقات12
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اكتسبت ثقة أطراف النزاع
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لطيف عبد �سامل العكيلي

أرامل العراق.. بني غدر 
الزمان وشبح الضياع

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

إنسانة كبيرة بإنس�انيتها وأمومتها وصبرها، صيرتها رواسب 
مجتمعن�ا وعقده المتوارثة ضعيفة في زم�ان ينادي من يعيش 
في�ه بالفضيل�ة وال يت�ورع ع�ن س�حق المقهوري�ن والفق�راء 
والمعوزين س�رعان ما وجدت نفسها على حين غرة وحيدة في 
معت�رك الحياة وصعوباتها بعد أن غادرها من يش�اركها العيش 
ويبث في س�فر حياتها الحنان الذي يشعرها بأنوثتها وآدميتها، 
ثم ما لبث ان صدمت ثانية بعد ان أجبرتها الظروف على مواجهة 
واقع أحلى ما فيه مر حين لم تجد من يعيلها ويحميها وصغارها 
المخاطر التي تداهمها من كل حدب  في أعقاب حصولها قس�را 

على لقب )أرملة(. 
وعل�ى الرغ�م من اخت�اف التقدي�رات التي تعلنها المؤسس�ات 
الحكومية والمنظمات األممية وبعض المنظمات غير الحكومية 
حول عدد األرام�ل في العراق، فان تباين إحصاءات هذه الجهات 
يبقى قاسمها المشترك متمحورا حول إنسانة من شريحة الفقراء 
والمعوزي�ن  فقدت معيلها  بفعل الح�روب و تداعيات حصارها 
اللعي�ن او في ظل اإلرهاب وما رافقها من عمليات التهجير التي 
تعرض�ت له�ا كثير من العوائ�ل  . واالنكى من ذل�ك أن اغلب من 
أجبرته�ا ظروف االنتم�اء إلى هذه الش�ريحة  البائس�ة ما تزال 
تعيش في كنف األمية التي تجعلها رهينة ابتزاز الخبثاء آلدميتها 
وكرامته�ا وتحاي�ل المفس�دين عل�ى حقوقها. ومم�ا يزيد من 
مخاوف المجتمع انجرار بعض ممن يعشن هذا الواقع اضطرارا 
إلى ممارس�ة بعض المهن، وبخاصة مهنة التسول التي ال تخلو 
من صعوبات ومخاطر، فضا عن سلبية آثارها على مهمة البناء 
االجتماعي، حيث كان من جملة إفرازات هذا الواقع المخيف ترك 
بعض األطفال مقاعدهم الدراس�ية والتوجه صوب الشوارع في 
مراكز المدن من اجل تأمين بعض متطلبات الحياة عبر أعمال قد 
يشكل بعضها خطرا على حياتهم ويسهم في مجهولية مصيرهم 
بعد أن توضحت للمجتمع خفايا أنشطة الشبكات المنظمة التي 
تدير عمليات التسول من الفنادق وتقاطعات الطرق. أن محدودية 
المعونة التي تتعاطاها األرامل من دائرة الرعاية االجتماعية في 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية والتي ال تتجاوز ال�� ) 120 ( 
ألف دينار في أحس�ن األحوال ، تفرض على الحكومة والمجتمع 
البحث عن وس�ائل فاعل�ة بمقدورها تأمين ف�رص العيش لهذه 
الش�ريحة وإخراجها من دائرة الفاقة الت�ي تنذر بالضياع .ولعل 
في مقدم�ة هذه اإلج�راءات المفترضة معاونته�ن معنويا عبر 
توعي�ة المجتم�ع بأهمية تحري�ر المرأة من بع�ض الضغوطات 
االجتماعية التي تنهل مبرراتها من موروثات بالية تتعارض مع 
الشرائع السماوية وقيمنا األصيلة، واقتصاديا بوساطة االهتداء 
إل�ى آلي�ة مش�روعات تمكين الم�رأة ؛لضمان متطلب�ات العيش 
الكريم وتامين فرص التعلي�م الذي يعد احد ابرز مقومات تنفيذ 

مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

hay_latif@yahoo.com

الفيح�اء, فل�م يتحمل ه�ذا التطاول 
الس�افر على الش�عب العراقي, وأبت 
نفس�ه الكريم�ة االس�تماع إلى هذا 

التجني. 
باألحاس�يس  يفي�ض  غي�ور  رج�ل 
العربي�ة األصيل�ة, رف�ض بمروءته 
االس�تماع للش�تائم التي ليس لها ما 

يبررها.  
عاد ه�ذا الرجل الش�ريف إلى وطنه 

األم منذ نص�ف قرن, لكنه حمل حب 
العراق في فؤاده ووجدانه, فما الذي 
دهاك�م أنتم حت�ى وصل بك�م األمر 
إل�ى التغاضي ع�ن ه�ذه التجاوزات 
المنكرة, فتتجاهل�ون هذه الحمات 

الموتورة ؟؟. 
الكوي�ت له�ا م�ن يداف�ع عنه�ا في 
مجلس التعاون الخليجي, وفي األمم 
المتحدة, وفي البنتاغون, وفي حلف 

النات�و, جيش�ت م�ن أجله�ا أمريكا 
الجي�وش لتس�حق الع�راق وتقل�ب 
عاليه س�افله, ووق�ف معها مجلس 
المتح�دة,  واألم�م  الدول�ي,  األم�ن 
لها حدودها, واستقطعوا  فرس�موا 
له�ا الم�وارد المالي�ة المجزي�ة من 
ثرواتن�ا النفطية, وصرن�ا ندفع لها 
ضرائ�ب الحروب التي كن�ا نحن أول 
ضحاياه�ا, فمتى تنحازون أنتم إلينا 

            كاظم فنجان احلمامي

ال نري�د ال�رد على الش�تائم الكويتية 
الت�ي ش�نتها ضدن�ا مؤخ�راً جريدة 
الوطن الكويتية بعددها الصادر يوم 
بمقال�ة   ,2012/  12/  11 الثاث�اء 
كتبه�ا )حس�ن عل�ي ك�رم( كان�ت 
بعنوان: )الكويت ومقولة ابن عباس 
ف�ي العراقيي�ن(, وال نري�د التحاور 
معه بلغت�ه التجريحي�ة, فالرد عليه 
مت�روك للق�ارئ الكريم ال�ذي نضع 
أمام�ه الن�ص الحرف�ي للمقالة من 
دون تحري�ف أو إضافة مع اإلش�ارة 
إلى الرابط�ة االلكترونية للموضوع, 
ونترك له حري�ة التعليق عليها حتى 
يتبين )الخيط األبيض من األس�ود(, 
ف�ي ض�وء م�ا ورد بالعب�ارة الت�ي 
اس�تهل به�ا الكات�ب مقالت�ه, لكننا 
نوج�ه كامنا إل�ى بعض أه�ل الحل 
والعقد من الساس�ة ورجال األعمال 
واألكاديميين العراقيين, وعلى وجه 
التحديد من الذين انحازوا بمواقفهم 
الس�رية والعلني�ة لصال�ح الكويت, 
ووقف�وا ض�د المطال�ب والحق�وق 

العراقية جملة وتفصيا.  
فنق�ول له�م: ه�ذا ص�وت آخ�ر من 
األصوات التي نش�أت ف�ي حاضنات 
عل�ى  وترب�ت  الم�وروث,  الحق�د 
البغض�اء, وحملت جين�ات الكراهية 
المتأصل�ة ف�ي خاياه�ا وأوردته�ا 
وتافي�ف أدمغته�ا, ص�وت يغوص 
في أعماق التاريخ, ليسترجع مقولة 
ابن عباس, قبل أن تظهر الكويت إلى 
الوجود بأكثر من أربعة عش�ر قرناً, 
ويعود للزمن ال�ذي كانت فيه حدود 
الع�راق غي�ر ح�دوده اآلن, وكان�ت 
األقوام التي اس�توطنته غير األقوام 
التي ت�رزح اآلن تحت مقصل�ة البند 

السابع. 
ع�ادت جري�دة الوط�ن كعادتها إلى 
ع�ادت  مثلم�ا  الس�حيق  الماض�ي 
ع�ام 2010 بمقال�ة كتبه�ا )مف�رج 
الدوسري( يبيح فيها دماء العراقيين, 
فاس�تنجد فيها بالحجاج بن يوسف 
الثقفي ليخ�رج من قعر جهنم, حتى 
يلب�ي الرغب�ات المكبوتة ف�ي قلوب 
العاملين في جريدة الوطن, فيس�تل 
العراقيي�ن  رق�اب  ويقط�ع  س�يفه 

بالجملة, من دون تفريق بين أحد. 
نقول للمنحازين للكويت ضد العراق, 
ألم تس�معوا هذه الن�داءات الكويتية 
التي تتغن�ى بكراهيتن�ا ؟, أليس في 
ه�ذا الع�راق م�ن رواب�ط تربطك�م 
بتربت�ه, وتدعوك�م إلخ�راس ه�ذه 
األلسن الظالمة ؟, أال تأخذكم الحمية 
في الدفاع عن الشعب العراقي, الذي 
مارس�ت ض�ده الصح�ف الكويتي�ة 
أبش�ع أس�اليب التش�ويه والتلفي�ق 

واالفتراء ؟. 
أنا ال أق�رأ الصحف الكويتية, ألنها ال 
تصل إلينا, ولم أعلم بما كتبه )حسن 
علي كرم(, لكنني علمت بمقالته من 
رجل خليجي شريف, شرب ذات يوم 
من ينابي�ع دجلة والف�رات, وتغذى 
م�ن رحي�ق نخيله�ا عل�ى ضف�اف 
ش�ط العرب, وتعلم ألف ب�اء القراءة 
البص�رة  ضواح�ي  ف�ي  والكتاب�ة 

؟, ومن ذا الذي سيدافع عنا, ويسترد 
حقوقن�ا, ويقف إل�ى جانبنا في هذا 

الزمن الرديء ؟. 
ونتوج�ه أيضا إلى الش�عب الكويتي 
الكري�م, لنعاتبهم على تغاضيهم عن 
ه�ذه الحم�ات اإلعامي�ة الظالمة, 
أنت�م ونح�ن  ألس�تم  له�م:  فنق�ول 
من ع�رق واح�د, ودين واح�د, ودم 
واح�د, وأس�رة واح�دة ؟؟, أال ترون 
بأعينك�م هذه الخناجر المس�مومة, 
الت�ي تغرزها الصح�ف الصفراء في 
خاصرة الش�عب العراقي من دون أن 

يرتكب ذنبا أو يقترف إثماً ؟. 
س�بحان الله. أي عالم هذا الذي صار 
في�ه الك�ون كله ض�د الع�راق, وأي 
عدالة هذه التي تقف فيها معظم دول 
الجوار ضد الشعب العراقي ؟, قديما 
كان�وا يتذرع�ون ببغضه�م للنظ�ام 
السابق, ثم ظهر حقدهم على النظام 
الاح�ق بكل تش�كياته الدس�تورية 
المتعاقب�ة, وبكل تفاصيل�ه النيابية 
المنتخبة, وأخيراً بزغت علينا شمس 
الحقيقة من صفحات جريدة الوطن 
الكويتية, وتبين إنهم يبغضوننا نحن 
الش�عب العراقي, بداللة استنجادهم 
بالحجاج الثقفي كي يس�فك دماءنا, 
وعودتهم إلى اس�ترجاع ما قاله ابن 
عب�اس قبل أربعة عش�ر قرن�اً, قبل 
والدة الكويت, وقبل اكتشاف أمريكا 
الت�ي اس�تنجدوا به�ا لس�حق بنيتنا 
الفوقي�ة والتحتي�ة, وقبل تأس�يس 
مجلس األمن, وقبل والدة كل القادة 
علين�ا  بالع�دوان  اش�تركوا  الذي�ن 
ابت�داًء م�ن نورمان شوارس�كوف, 
وديك تش�يني, ورامزفيل�د, وانتهاًء 
بالعفريت األسود كولن باول وتابعته 

كوندي ؟.
اللهم أنصر الش�عب العراقي, وأدحر 
الذين يبغضونه, واخزي المتواطئين 
ضده من من كل األجناس والطوائف 
والف�رق, اللهم يا من�زل الكتاب, ويا 
مجري السحاب, ويا سريع الحساب, 
وي�ا ه�ازم األح�زاب اه�زم أع�داء 
الع�راق, وأقذف الرعب ف�ي قلوبهم, 
اللهم أرنا به�م عجائب قدرتك, اللهم 
أن بالعراقيي�ن م�ن الح�زن والضنك 
والضيق واأللم ما ال نشكوه إال إليك, 

يا رب العرش العظيم. 

شتـائـم كـويتـيـة ال مبـرر هلـا

             عبد اهلل اجليزاين 

من�ذ أن بدأ أهل العراق في ممارس�ة الديمقراطية 
واختي�ار حكامه�م بأنفس�هم من خ�ال صناديق 
االقت�راع وحي�ث الحاك�م بحاج�ة المحك�وم ولو 
لفت�رة زمنية تقع عادة بين نهاية وبداية كل دورة 
انتخابية، تعدد أساليب الكتل السياسية في التقرب 
والتزلف م�ن أولياء نعمتهم أبناء الش�عب، وتعقد 
الجلس�ات الطوال ويعين المستشارون ويستعان 
بالش�ركات المختص�ة بالدعاية واألع�ام لغرض 
الحصول على صوت الناخب وبالتالي الحصول على 
كرس�ي الحكم،وبعد ذاك تتكش�ف األوراق وتظهر 
حقيقة الش�عارات والوعود والعه�ود، وللحقيقة 
واإلنصاف أن ظروف البلد غير الطبيعية وش�هوة 
الحصول على المغانم س�واء على مستوى الطبقة 
السياس�ية أم حتى على المس�توى الش�عبي جعل 
معظم الش�عارات والوع�ود تذه�ب إدراج الرياح، 
فالع�راق بل�د متع�دد المكونات وخ�رج من حكم 
حدي�دي ال يرى إال نفس�ه وزرع الطائفية والحس 
القومي بين المكونات لغ�رض اضعافها والتمكن 
من البقاء في س�دة الحكم اكبر فترة ممكنة، فترة 
تس�لطه تميزت بغبن وتهميش مضاعف على جزء 
من هذا الشعب وهذا ال ينفي وقوع الظلم على بقية 
المكونات، هذا ولد مشاعر من انعدام الثقة بين هذه 
المكونات، فالشيعة عانوا ما عانوا وهم يطمحون 
بالتعوي�ض وكذا الكرد والس�نة العرب يش�عرون 
بالخوف من انقاب المعادلة ضدهم، ولم تستطع 
النخب السياسية ان تصنع خطابا وواقعا متوازنا 

يطمئن الجميع، وأيضا س�وء استخدام الشعارات 
الت�ي يمكنها ان تزرع هذا االطمئنان فالمش�اركة 
تحولت الى معرقل واألغلبية عنت االس�تحواذ في 
العقلي�ة السياس�ية ونقلته�ا الى الش�ارع، فضا 
عن ارتباط الكثير من السياس�يين بأجندة معادية 
للمش�روع الوطني في العراق الجديد، وبروز حب 
الس�لطة، وغي�اب الحكم�ة والحنك�ة ل�دى بعض 
الساس�ة دفعهم الى استخدام أس�لوب االستغفال 
والتش�ويش على المواق�ف المخلصة بطرق الدس 
والتس�قيط المنبوذ،مما أعط�ى فرصة لمضاعفة 
األخط�اء، حت�ى وصل األم�ر الى التلوي�ح بالقوة 
بين الش�ركاء، واستخدام هذا الموضوع لألغراض 
االنتخابية، وهذا امر في غاية الغرابة وهو ينسف 
كل المش�روع، فالحك�م البعثي االس�تبدادي كان 
س�احه ف�ي مواجهة معارضيه إش�غال الش�ارع 
بالح�روب المتاحقة وإش�عارهم بالخطر الدائم، 
ل�ذا فما جرى ف�ي اآلون�ة األخيرة بي�ن الحكومة 
كب�رى  انتكاس�ة  كردس�تان  وإقلي�م  االتحادي�ة 
ف�ي الع�راق الجديد، حي�ث يقف كل ط�رف ليقول 
للشعب س�أقودكم لحرب إخوانكم وأبناء وطنكم 
وشركائكم في المظلومية والدماء لعجزي عن حل 
األمور المختلف عليها والتي نص عليها الدس�تور 
تحت هذه الخيمة الشرعية! ويكون أسلوب الكسب 
الش�عبي  به�ذه الطريقة المدم�رة وليس بطريقة 
تلبية الحاجات وتعويض المحروميات والبناء، هذا 
الفش�ل في أداء الواجب والتبرير انعكس وينعكس 
س�لبيا عل�ى موقف الش�ارع م�ن التغيي�ر برمته، 
ويخال�ف كل أبجدياته، ويعي�د المجتمع إلى نقطة 

الصف�ر أو إل�ى م�ادون الصفر، وهن�ا ينبغي على 
الساس�ة التنب�ه لهذا الخطر وتغيي�ر نغمة األعام 
االنتخابي لمس�اعدة الناس على التفريق بين واقع 
الح�ال ف�ي الع�راق الجديد ع�راق العدال�ة والبناء 
واألعم�ار وبين ع�راق اختف�ى بني عل�ى معادلة 
ظالم�ة وغبن وتهمي�ش وقتل وح�روب وتدمير، 
وش�طب كل عبارة في برامجهم االنتخابية تخص 
مكون دون آخر كي يش�عر المواطن في كل أجزاء 
العراق بوحدة وطن�ه وتمثيله من قبل هذه القوى 
والساسة المتصدين، ورغم ان البرامج االنتخابية 
له�ذه اللحظة غي�ر معروفة وغير معلن�ة بانتظار 
فت�رة الدعاي�ة االنتخابية، وخوفا ان تكش�ف من 
قب�ل المناف�س، لكن نج�د ان هناك قوى اتس�مت 
بوضوح الرؤية وثبات الموقف وكش�ف برنامجها 
االنتخاب�ي حتى لو لم يعلن بصورة واضحة، فتيار 
شهيد المحراب الذي تميز عن اآلخرين بوقوفه مع 
الوطن والمواطن في أوج لحظات انشغال اآلخرين 
باألزمات السياسية ونس�يانهم للشعب طرح عدد 
م�ن المب�ادرات التي تخ�ص الخدم�ات التي غابت 
عن قاموس الساس�ة طيلة الس�نوات المنصرمة، 
منها البصرة عاصمة العراق االقتصادية ومشروع 
تأهيل محافظة ميس�ان وصندوق رعاية األطفال 
وبرنامج رعاية ذوي االحتياجات الخاصة وزيادة 
روات�ب المتقاعدي�ن ومنح�ة الطلب�ة الجامعيين 
وزيادة أس�عار المحاصي�ل الزراعية وغيرها، هذه 
المبادرات عندما ينظر لها المواطن يجدها تتس�م 
بالش�مولية لكل مكونات الش�عب العراقي وأيضا 
تعال�ج مش�اكل حقيقي�ة، وتطبيقه�ا يرف�ع من 
واق�ع المواطن العراقي كثي�را، واالهم أنها تغادر 
عراق األمس عراق الحرب والخراب واالس�تحواذ، 
وتع�د برنامج�ا انتخابي�ا مضمونا ل�دى المواطن 
حيث اطلقت في فترة بعي�ده جدا على االنتخابات 
ول�م يك�ن للتيار وجود ف�ي الس�لطة وكان يمكن 
لعق�ل لبيب في الحكوم�ة أن يعمل عل�ى تنفيذها 
لاس�تفادة منها سياسيا بدل التلويح بلغة الحرب 
، ل�ذا نج�زم ان تيار ش�هيد المح�راب الوحيد بين 
القوى السياسية من قدم صك مصدق للشعب لقاء 
الحص�ول على األص�وات في االنتخاب�ات المقبلة 
وه�ي حالة فريدة تعط�ي الع�راق الجديد صورته 

كما أريد لها.

                ها�سم الفار�س 

العام�ة  الموازن�ة  ع�ن  الحدي�ث 
لجمهورية العراق يدفعنا الى تسليط 
الض�وء ع�ن الغاية منه�ا  باعتبارها 
أداة اقتصادي�ة فاعل�ة تكف�ل توزيع 
الم�وارد المالي�ة عل�ى نح�و دقي�ق 
وعلمي وتحقق األهداف االجتماعية 
والتنموي�ة، وف�ق سياس�ة النظ�ام 
السياس�ي الس�ائد في البلد ومبادئه 
الت�ي تكف�ل بحص�ول المحافظ�ات 
العراقي�ة بما فيها محافظات اإلقليم 
ومواطنيه�م عل�ى حقهم ف�ي رؤية 
هذه الموازنة تس�خر من اجل تنفيذ 
مش�اريع تع�ود بالنف�ع الع�ام على 
الشعب وصرف مستحقات العاملين 
في القط�اع العام وبعض الش�رائح 
االجتماعي�ة الت�ي لم يغف�ل القانون 
رعايتها ويتوجب منحها االستحقاق 

الكامل . 
وم�ع تزاي�د ح�دة المناقش�ات ف�ي 
مجل�س النواب حول تش�ريع وإقرار 
وم�ع  للع�راق،  العام�ة  الموازن�ة 
استقرار لوجهات النظر لدى السادة 
األعض�اء يتض�ح ان ه�ذا الموضوع 
ليس  األهمي�ة والحساس�ية  البال�غ 
س�وى مجموع�ة ارقام وحس�ابات 
حص�ص  ح�ول  وتن�ازع  تقديري�ة 
المحافظ�ات وال�وزارات التي ينتمي 
وزيرها ال�ى كتلة واح�دة مع بعض 
أعض�اء مجل�س الن�واب، وان نواب 
المحافظ�ات يدافعون بشراس�ة عن 
حص�ص محافظاتهم م�ن الموازنة 
الت�ي بلغت عند اقراره�ا نهاية العام 
الماض�ي وم�ا أتبعه�ا م�ن موازن�ة 
تكميلي�ة تج�اوزت المئ�ة وأربعي�ن 
للرق�م  تحطي�م  ف�ي  دوالر  ملي�ار 
القياس�ي ألكبر موازنة ف�ي التاريخ 
تخص�ص لش�عب ال يتج�اوز تع�داد 
نفوسه الثاثين مليونا ومساحته ال 

تتجاوز 435 كم مربعا . 
وال يتض�ح ان الموازنة قام بوضعها 
أناس خبراء وذوو رؤية س�تراتيجية 
تنموي�ة تع�رف الف�رق بي�ن حج�م 
وتوزيعه�ا  المرص�ودة  الموازن�ة 
عل�ى الموازنة التش�غيلية والنفقات 
السيادية والنفقات العامة والموازنة 
االس�تثمارية وغيرها، وفي كل عام 
يتساءل النواب عن جدوى تخصيص 
هذه األموال الهائلة وما الهدف منها ؟ 
وهل حققت الموازنة السابقة الغاية 
المرجوة منها ؟ فعلى س�بيل المثال 
عندم�ا تخصص عدة ملي�ارات تحت 
بند )اصاح المنظوم�ة الكهربائية( 
وعن�د مناقش�تنا للموازن�ة الجديدة 
ونأتي ايض�اً الى هذا البن�د ) اصاح 
المنظوم�ة الكهربائية( اال يتس�اءل 
أحدنا او احدهم او أحد، ما ماذا صنعتم 

بالتخصيصات الس�ابقة لهذا الهدف 
الحي�وي ؟ والحال مطابق تماماً عند 
مناقشة تخصيصات النهوض بالبنى 
التحتية لقطاع الخدمات واستصاح 
األراضي وتطوي�ر القطاع الصناعي 
الذي يخصص له المليارات وال نشهد 
تحوالً يسيراً ملحوظاً لهذا القطاع . 

وقد يغف�ل القائمون على وضع هذه 
الموازن�ة ح�دوث اي انت�كاس ف�ي 
اس�عار النف�ط والت�ي تعتم�د عليها 
الموازن�ة العامة بصورة ش�به كلية 
في توفير الم�وارد المالية، وال ينتبه 
بدائ�ل  ال�ى اس�تحداث  المش�رعون 
أخ�رى للدخ�ل يمك�ن ان نس�تخدم 
إيجاده�ا  ف�ي  الحالي�ة  الموازن�ة 
وتفعيله�ا وتقويتها لتكون عوناً في 
ق�ادم األيام مثل االس�تثمار الزراعي 
والسياحي والصناعي والتجاري عبر 
تنشيط حركة نقل البضائع واألفراد 
ال�ى العراق وجل�ب منفعة من خال 
الرس�وم الكمركي�ة والترانزي�ت في 
حال س�اهمت الموازن�ة الحالية في 
رفع مستوى الخدمات وبسط األمن 
واالس�تقرار والتعام�ل بعقانية مع 
الملفات الخارجية وتحس�ين سمعة 
العراق الخارجية عبر تقليل مستوى 
الفس�اد والعبث بمق�درات الموازنة 

العامة المخصصة لرفاهية الش�عب 
وتطوي�ر البل�د. ولي�س التعامل مع 
الموازن�ة العام�ة عل�ى انه�ا )رق�م 
مس�بق( تم تخمين�ه والمطلوب هو 
)قس�مة( هذا الرقم عل�ى )الخانات( 
العملي�ة  حاص�ل  يك�ون  ان  عل�ى 

الحسابية بدون باق.
وهذا يقودنا الى موضوع الحسابات 
والمؤسس�ات  لل�وزارات  الختامي�ة 
الت�ي ن�ص القان�ون عل�ى تقديمها 
ال�ى البرلم�ان قبيل الش�روع بإقرار 
الموازن�ة الجديدة، فقد اعل�ن مراراً 
غياب مثل هذه الحس�ابات وقد يعلم 
حج�م التخصيصات ولك�ن قطعاً ال 

يعلم بصورة دقيقة حجم االنفاق. 
أذن هي العشوائية والتخبط وبصورة 
أدق ه�و )التغاض�ي(، وه�ذا يعطي 
مؤشراً سلبياً ان القائمين على إدارة 
الم�وارد المالية في جمي�ع مفاصل 
الدولة ينقصهم الخبرة والرؤية، وأن 
توفرت فس�وف يصطدمون ببشاعة 
الفساد المالي والذي أهدر المليارات 
من التخصيصات المزمع صرفها في 
مش�اريع عامة وتس�هم في تحسين 
عل�ى  وتقض�ي  المعيش�ي  الوض�ع 
البطال�ة وتقل�ل من مس�توى الفقر 

وللحديث بقية .

مـوازنـة.. تنعـى مـوازنـة

صــك مـصـدق

ح�سن علي كرم

جريدة الوطن الكويتية بعددها الصادر في 11/12/2012
h t t p : / / a l w a t a n . k u w a i t . t t / a r t i c l e d e t a i l s .
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نحت�اج آالف الس�نين حت�ى يتبين لن�ا الخي�ط األبيض من 
األسود في عاقتنا مع الجار العراقي إلى أن يتبين لنا الخيط 
األبيض من الخيط األس�ود في عاقتنا الملتبس�ة مع الجار 
الع�راق ق�د نحتاج إل�ى آالف الس�نين وقد نحت�اج إلى آالف 

أجيال عراقية قادمة..!! 
الرئيس العراقي الس�يد ج�ال الطالباني في 
لقائ�ه األخير م�ع الوفد الصحاف�ي الكويتي 
تح�دث ع�ن اس�تعداد الع�راق تقدي�م تعهد 
خط�ي أو عمل�ي لطمأن�ة الكوي�ت، وأنا هنا 
أقول للس�يد الرئيس وهو بالمناس�بة صديق 
للكويت. لو كانت عاق�ة البلدين خالصة بيد 
س�يادتكم الطمأننا وال احتجن�ا إلى تعهدات 
عملية أو كتابية، ولك�ن يا موالي العراق بلد 
كل م�ن »ايدوالو«، هذا أوالً، وثانيا مش�كلتنا 
مع العراق ليست مع الشمال وإنما مع وسط 
وجن�وب العراق، وليت األخوة األكراد جار لنا 

ب�دالً عن األقوام الذين وصفهم عب�د الله بن العباس ناصحاً 
اب�ن عمه الحس�ين بن علي عليهما الس�ام »ق�وم ُغدر فا 
تقربنهم«.لس�نا هنا في موضع فتح الجراح مجدداً ولكنني 
أزع�م أن الج�راح ال زالت مفتوحة. فنحن إل�ى هذه اللحظة 
نس�مع من العراق ما ال يس�ر وم�ا يجعل البلدي�ن في حالة 
االنعزال والشك، فإن كان ذلك راجعاً لدوافع عراقية صرفة، 
أو بإيع�ازات خارجي�ة، فف�ي كل األح�وال تبق�ى مزعج�ة 
ومؤلم�ة ليس�ت لنا هن�ا في الكوي�ت وأظن حت�ى للعراق، 
فعاقات الدول ال تؤس�س على حالة االلتباس والشك وإنما 
تؤس�س على أساس المصالح المشتركة وقبلها الثقة، فهل 

توافرت الثقة حتى نشرع في المصالح المشتركة؟!!.
نس�مع كثيرا من كبار المسؤولين العراقيين كلمات اإلطراء 
والعاق�ة األخوية ونس�يان الماضي، ولكن ال نلمس ش�يئاً 
حقيقي�اً على أرض الواقع، فالعراق الذي ما زال يرزح تحت 
طائل�ة عقوب�ات الفصل الس�ابع من ميثاق األم�م المتحدة 
ويس�عى وزير خارجيتهم السيد هوشيار زيباري إخراجهم 
م�ن طائل�ة العقوب�ة الدولية، إال أنه�م يماطلون ف�ي تلبية 
المطال�ب الدولية عل�ى الرغم من المناش�دات المتكررة من 
األمي�ن الع�ام لألم�م المتحدة الس�يد ب�ان كي م�ون وعلى 
الرغم م�ن زيارت�ه األخيرة لكل م�ن الكويت 
والع�راق..!!. ه�ادي العام�ري وزي�ر النق�ل 
العراق�ي وقائد ق�وات بدر والتابع لمدرس�ة 
ولي الفقيه الس�يد خامنئي ما زال يكرر على 
الكويت تحريك ميناء مبارك الذي وصل العمل 
ب�ه نحو ال��50% م�ن موقع�ه ألن حضرته 
شايف أن مكان الميناء يزاحم موانئ عراقية 
)!!!( ومطالبة العامري تذكرنا بالمثل الشعبي 
القائ�ل »البيت بيت أبونا والق�وم زاحمونا«، 
فلعلم العام�ري أم قصر كان�ت كلها في يوم 
م�ا وتاريخيا تابعة للكوي�ت، فارجع للتاريخ 
ه�ذا إذا كنت تقرأ التاريخ حتى تعرف حقيقة 
ملكي�ة أم قص�ر..؟!! نحن ال نريد من الع�راق إال الثقة حتى 
نؤس�س عاقة تقوم على المصالح المشتركة وعلى الجوار 
التاريخي.. أنا شخصيا أشك، فلو كانوا صادقين لبناء عاقة 
متمي�زة ألنه�وا كل أو أقلها غالبية المش�اكل العالقة وعلى 
األخ�ص واألهم المش�اكل الحدودي�ة البري�ة والبحرية..!! 
ثمانون س�نة من المطامع العراقية بالكويت وثمانون سنة 
م�ن التزوير والتحري�ف للتاريخ وانتهت تلك الثمانين س�نة 
بالع�دوان الهمج�ي الغاش�م، فك�م نحتاج من س�نين ومن 
أجيال حتى يصحح عراقيو الوس�ط والجن�وب معلوماتهم 

عن الكويت..؟!!

الكويت ومقولة ابن عباس يف العراقيني..!!

ونترك لكم حرية االطالع على آخر حمالت الشتائم



ريا�ضة14

www.almustakbalpaper.net

احمد رضا المولى

بطول�ة اتحاد غ�رب آس�يا رغم أنها غ�ر مدرجة رس�مياً 
ضمن نش�اطات االتحاد الدويل لكرة القدم لكنها تعد مناس�بة 
مهمة تجد صدى كبرا واس�تجابة يف أروقة االتحادات الكروية 
املنضوي�ة تح�ت لوائه، وم�رد أهمية ه�ذه البطول�ة يكمن يف 
الحاجة املس�تمرة الكتش�اف املواه�ب وتجريبه�ا ضمن هذه 
امللتقي�ات الت�ي أضحت حف�ًا خصباً يجود بالثم�ار الناضجة 
فيم�ا يتعل�ق بمنظوم�ة كرة الق�دم العبن ومدرب�ن وغرهم 
وص�والً إىل حكام الكرة يف س�باقهم الحثيث ملش�اطرة أقرانهم 
من دول العالم الذين فاقت ش�هرة البع�ض منهم نجوم اللعبة 
وأساطينها بامتاكهم كاريزما خاصة ممزوجة بخربة ودراية 

بأحكام وقوانن اللعبة تدعمها صفارة ال تعرف املهادنة..
 ول�ن اخ�ف عليكم قلق�ي للوهل�ة األوىل وأنا أتاب�ع احداث 
املباراة املهمة ضمن منافس�ات املجموع�ة االوىل لبطولة غرب 
آس�يا بن صاحب األرض والجمهور منتخب الكويت ومنافسه 
منتخ�ب لبنان وأهمية املباراة نابعة عن الحس�ابات الش�ائكة 
الت�ي فرضتها رشاكة فرق املجموعة األربع�ة بحصيلة النقاط 
ذاته�ا وس�عيها القتن�اص بطاق�ة التأه�ل الوحي�دة إىل الدور 
النص�ف النهائي، أضف اىل ذلك محاول�ة اصحاب الضيافة برد 
الدي�ن اىل ضيفه اللبناني الذي كان س�بباً يف مغادرته تصفيات 

كأس العالم بخفي حنن..
هذه االجواء املش�حونة والحماس�ية كن�ت أخىش ان تلقي 
بظاله�ا عىل حكم املب�اراة العراقي )عيل صب�اح( لكن دقائق 
املباراة بددت مخاويف بينما كان حكمنا ممسكا بتابيب األمور 
من�ذ البداي�ة وكان قريباً م�ن موقع الكرة أينما حلت تس�عفه 
بذل�ك لياقة بدنية عالية ودقة يف اتخاذ القرارات ووصلت الندية 
ذروتها يف ش�وط املب�اراة الثاني عندما أفص�ح عيل صباح عن 
ق�وة ش�خصيته ولم يتوان ع�ن إطاق صفارت�ه يف وقت حرج 
معلناً عن رضبة جزاء لصالح لبنان أعقبه طرد مرتكب الخطأ 
املداف�ع الكويتي )محمد راش�د( لحصوله ع�ىل اإلنذار األصفر 
الثان�ي وجابه االحتجاجات التي اش�تعلت داخ�ل امللعب وعىل 
املدرجات بثقة عالية يعلوها ابتس�امة تحم�ل يف طياتها حزم 

أعاد من خالها األمور إىل نصابها ..
وكلما كانت ت�زداد معدالت الندية مع اقرتاب موعد صفارة 
النهاي�ة كان الحكم يتفاعل باقتدار ويفرض إيقاعه، ومع ذلك 
بودي أن اهمس بأذنه بأن قراراتك الصحيحة أفسدها إشهارك 
لبطاقتن صفراويتن من حالتن ال تس�تحق ذلك فما لديك من 
قابليات تمكنك أن تخضع الاعب�ن لقوة القانون دون اإليغال 

يف اشهار البطاقات امللونة..
تس�اءلت مع نفيس فيما س�تمثل هذه البطولة فأال حسناً 
ومرشوعاً الكتش�اف حكم عراقي بمواصفات آسيوية وعاملية، 
بع�د أن خلت الس�احة لعق�ود طويلة من األس�ماء التحكيمية 

املؤهلة لذلك.

حلوة علي صباح

رؤى

 العدد )407( اخلميس  20 كانون االول 2012

يخ�وض منتخبنا الوطني بك�رة القدم يف تمام 
الس�اعة )6:45( م�ن مس�اء الي�وم الخمي�س  
املب�اراة النهائي�ة لبطول�ة غرب آس�يا املقامة 
حاليا يف الكويت عندنا يواجه نظره السوري.

ووصلت منافسات بطولة غرب آسيا إىل أيامها 
األخ�رة، فلم تعد هناك س�وى مبارات�ي الدور 
النهائي اللتن ستقامان اليوم, بعد أن شهد يوم 
الثاث�اء مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة, 
وش�هدت مباري�ات البطولة منافس�ات مثرة 
ب�ن املنتخبات املش�اركة م�ن أج�ل التأهل إىل 
مباريات الدور نص�ف النهائي, ففي املجموعة 
األوىل ل�م يحس�م بط�ل املجموعة حت�ى نهاية 
مباري�ات الجولة الثالثة حي�ث خطف منتخب 
عمان املرك�ز األول بفارق األه�داف عن األزرق 

الكويت�ي, ويف املجموع�ة الثاني�ة تربع منتخب 
البحرين عىل الصدارة بعد تغلبه عىل السعودية 
يف مب�اراة الفريقن يف أخ�ر مباريات املجموعة 
بعد أن كانت الرتشيحات تصب لصالح األخرض 
الس�عودي, أما يف املجموعة الثالث�ة فلم يتحدد 
بط�ل املجموعة حت�ى صفارة الحك�م الكوري 
الجنوب�ي بانته�اء مباراة س�وريا واألردن التي 
انته�ت لصالح األول بهدفن مقابل هدف واحد 
وتربعه عىل القمة بفارق األهداف عن منتخبنا 
الوطن�ي. ويف رصاع التأهل ب�ن الثواني دخلت 
منتخب�ات الع�راق والكوي�ت وإي�ران عىل خط 
املنافس�ة، ولكن نظام البطول�ة الذي نص عىل 
إلغ�اء نتائج مباريات الفريق الثاني مع الفريق 
الراب�ع من كل مجموعة م�ن املجموعتن األوىل 
والثانية رجح كفة منتخبنا الوطني الذي جمع 
أربع نق�اط, فيما بقيت ملنتخ�ب الكويت ثاث 
نق�اط بع�د إلغ�اء نق�اط مباراته أم�ام لبنان, 

ونقطتان ملنتخب إيران بعد الغاء النقاط الثاث 
التي كسبها من اليمن.

النتائج الكاملة لمباريات الدور األول
المجموعة األولى

1. ف�وز منتخ�ب الكوي�ت ع�ىل فلس�طن 1-2 
س�جلهما يوس�ف نارص وب�در املط�وع للكويت 
الت�ي  املب�اراة  يف  لفلس�طن  الفواغ�رة  وأرشف 
أقيمت ع�ىل ملعب ن�ادي كاظمة ي�وم 8 كانون 

األول 2012 وحكمها عيل صباح من العراق.
2. فوز منتخب لبنان عىل منتخب عمان 1-صفر 
س�جله عدنان حيدر يف املباراة الت�ي أقيمت عىل 
ملع�ب ن�ادي النرص ي�وم 8 كان�ون األول 2012 

وحكمها محمد عبد الله من اإلمارات.
3. ف�وز منتخ�ب ُعمان ع�ىل الكوي�ت  2-صفر 
سجلهما قاسم سعيد حردان )هدفن( يف املباراة 
الت�ي أقيم�ت عىل ملعب ن�ادي كاظم�ة يوم 11 

كان�ون األول 2012 وحكمها نارص الغفاري من 
األردن.

4. ف�وز منتخ�ب فلس�طن عىل لبن�ان 1-صفر 
س�جله أي�اد غرقود يف املب�اراة الت�ي أقيمت عىل 
ملعب ن�ادي النرص يوم 11 كان�ون األول 2012 

وحكمها كو يونغ ج�ن م�ن كوري�ا الجنوبي�ة .
5. فوز منتخب الكويت عىل لبنان 2-1 سجلهما 
يوسف نارص وعبد الهادي خضر يف املباراة التي 
أقيمت ع�ىل ملعب نادي كاظمة ي�وم 14 كانون 

األول 2012 وحكمها عيل صب�اح م�ن الع�راق .
 1-2 فلس�طن  ع�ىل  عم�ان  منتخ�ب  ف�وز   .6
سجلهما محمد الس�يابي وقاسم سعيد رسحان 
يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب نادي النرص يوم 
11 كان�ون األول 2012 وحكمه�ا مينورو توجو 

من اليابان.

* المجموعة الثانية
1. تعادل منتخبي إيران والسعودية بدون أهداف 
يف املب�اراة الت�ي أقيمت بينهما ع�ىل ملعب نادي 
كاظم�ة ي�وم 9 كان�ون األول 2012 وحكمه�ا 

مينورو توجو من اليابان .
2. ف�وز منتخ�ب البحري�ن عىل اليم�ن 1-صفر 
سجله جاييس جون يف املباراة التي أقيمت بينهما 
عىل ملعب نادي النرص يوم 9 كانون األول 2012 

وحكمها عيل الصباغ من لبنان .
3. تعادل منتخب�ي البحرين وإيران بدون أهداف 
يف املب�اراة الت�ي أقيمت بينهما ع�ىل ملعب نادي 
كاظم�ة ي�وم 12 كان�ون األول 2012 وحكمه�ا 

بنجر الدورسي من قطر.
4. ف�وز منتخب الس�عودية ع�ىل اليمن 1-صفر 
س�جله عب�د الله عطي�ف يف املباراة الت�ي أقيمت 
بينهم�ا عىل ملع�ب نادي النرص ي�وم 12 كانون 
م�ن  طفيلي�ه  مس�عود  وحكمه�ا   2012 األول 

سوريا.
5. ف�وز منتخب إيران عىل اليمن 2-1 س�جلهما 
أوميد ن�زاري ويعق�وب كريمي إلي�ران وعصام 
ال�واريف لليمن يف املباراة الت�ي أقيمت بينهما عىل 
ملع�ب نادي كاظمة ي�وم 15 كانون األول 2012 

وحكمها عيل الصباغ من لبنان.
6- فوز منتخب البحرين عىل السعودية 1-صفر 
سجله جاييس جون يف املباراة التي أقيمت بينهما 
ع�ىل ملعب ن�ادي النرص ي�وم 15 كان�ون األول 

2012 وحكمه�ا ن�ارص الغف�اري م�ن األردن .

* المجموعة الثالثة
1. فوز منتخب العراق عىل األردن 1-صفر سجله 
حمادي احمد يف املب�اراة التي أقيمت بينهما عىل 
ملعب ن�ادي النرص يوم 10 كان�ون األول 2012 

وحكمها عيل شعبان من الكويت.

2. تعادل منتخبي العراق وس�وريا 1-1 س�جله 
العب سوريا حمدي املرصي خطأ يف مرمى فريقه 
لصال�ح العراق واحمد الدوني لس�وريا يف املباراة 
الت�ي أقيمت بينهما عىل ملعب نادي كاظمة يوم 
13 كان�ون األول 2012 وحكمها محمد عبد الله 

من اإلمارات.
3. فوز منتخب س�وريا عىل األردن 2-1 سجلهما 
احمد الدوني )هدفن( لس�وريا وخليل بن عطية 
ل�أردن يف املباراة التي أقيم�ت بينهما عىل ملعب 
نادي كاظمة يوم 13 كانون األول 2012 وحكمها 

كو يونغ جن من كوريا الجنوبية.

الجوائز المالية للبطولة
هناك ثاث جوائ�ز مالية مخصصة للمنتخبات 
الت�ي س�تفوز باملراك�ز األوىل, حي�ث يحص�ل 
صاح�ب املرك�ز األول عىل 50 أل�ف دوالر, فيما 
يمن�ح مبل�غ 30 ألف دوالر للوصي�ف و20 ألف 

دوالر لصاحب املركز الثالث.

عزوف جماهيري وانتقادات لنظام البطولة
شهد النظام الذي اتبعته اللجنة املنظمة للبطولة 
باختيار أفضل وصي�ف انتقادات كثرة يف أروقة 
البطولة وب�ن اإلعامين والجماه�ر الرياضية 
خاص�ة بعد خروج منتخب الكوي�ت البلد املنظم 
م�ن املنافس�ة, حي�ث طال�ب الكث�رون بإيجاد 
طريق�ة أفضل لتأهل املنتخب�ات إىل الدور نصف 
النهائ�ي, حي�ث إن منتخب الكوي�ت مثا جمع 
س�ت نق�اط م�ن ف�وزه يف مباراتن لكن�ه وجد 
نفسه خارج أس�وار البطولة فيما تأهل منتخبا 
الع�راق وس�وريا وبحوزتهما أرب�ع نقاط فقط. 
وم�ن املاحظ�ات الت�ي س�جلت ع�ىل البطول�ة 
هو الع�زوف الجماه�ري الواضح ع�ن حضور 
مبارياتها باس�تثناء حضور الجماهر السورية 
بأع�داد جي�دة برغم حالة االنقس�ام بن مؤيدي 
الرئيس الس�وري بشار األس�د ومناوئيه ما أدى 
إىل حدوث مش�اكل ب�ن الطرفن ع�ىل املدرجات 
وخارجها لكن القوات األمني�ة الكويتية تمكنت 

من السيطرة عىل املوقف.

شاحنات النقل تسلب راحة الوفد العراقي
من�ذ الي�وم األول لوصولنا إىل الكوي�ت كتبنا بأن 
الفن�دق املخصص إلقامة الوف�د العراقي لم يكن 
مناسبا ألنه يف مكان بعيد نسبيا عن مركز املدينة 
ويقع يف منطقة ميناء الش�ويخ بعيدا عن مراكز 
التس�وق, وم�ن الصعوبة الحصول عىل س�يارة 
أجرة أو باص نقل عام فيها, لكن املشكلة األكرب 
الضجيج الذي تس�ببه س�يارات الحم�ل الكبرة 
)الشاحنات( القادمة إىل امليناء بأبواقها وأصوات 
محركاته�ا املزعج�ة طيلة س�اعات الليل وحتى 

ساعات الصباح األوىل.

أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم، األربعاء، عن 
تقديمه ش�كوى لدى االتحاد الدويل للعبة ضد 
مدرب املنتخب العراقي زيكو لرتكه منصبه.

وقال نائب رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم 
عبد الخالق مس�عود أن "اتح�اد اللعبة تقدم 
بش�كوى ل�دى "فيف�ا" ضد م�درب املنتخب 
العراقي لكرة القدم الربازييل زيكو، عىل خلفية 

ترك مهمته من دون علم االتحاد".
وأضاف ان "الشكوى تتضمن مطالبة زيكو بدفع 

مبلغ قدره مليون ونصف املليون دوالر".
الك�رة  "اتح�اد  أن  مس�عود  وأوض�ح 

س�يجتمع ليومن متتالين ملناقشة األسماء التدريبية املطروحة 
أمامه، ألجل اختيار األنس�ب منهم لت�ويل مهمة تدريب املنتخب الوطني 

يف االستحقاقات املقبلة".

اتحاد الكرة يطالب زيكو بمليون 
ونصف المليون دوالر

األسود يتطلعون لـ "كأس" غرب آسيا عبر البوابة السورية

ذكرت تقارير صحفية إس�بانية أن إدارة برش�لونة يرتقب 
الوض�ع الصح�ي ملدرب�ه تيت�و فيانوف�ا ال�ذي أدخ�ل إىل 
املستش�فى الثاثاء بعد أن انتكس مجددا وعاد إليه مرض 

الرسطان.
وسيس�تلم مساعده جوردي رورا تدريب الفريق يف مباراة 
السبت أمام بلد الوليد وبعدها سينظر النادي الكتالوني يف 
وضع فيانوفا فيما إذا كان وضعه يسمح الصحي يسمح 
بإرشفه ع�ىل برش�لونة.ويبدو أن إدارة النادي قد بارشت 
بالفع�ل بالبحث عن بديل رسيع ليح�ل محل فيانوفا، إذ 
ذكرت تقارير صحفية أن برش�لونة يج�ري اتصاالت مع 
مدربه الس�ابق بيب غوارديوال لإلرشاف عىل الفريق حتى 
نهاي�ة املوس�م.يذكر أن غواردي�وال يقيض إج�ازة حاليا 
ويعي�ش يف الواليات املتح�دة بعد أن ترك نادي برش�لونة 

نهاي�ة املوس�م املايض وأعلن أنه س�يخلد للراح�ة فرتة عام كام�ل ولن يدرب 
خالها أي فريق.

مرض "تيتو" بالسرطان قد يعيد "بيب" للكامبنو

أكد عضو الهيئة اإلدارية لنادي بغداد 
وم�رشف كرة الن�ادي جال محمد، 
ع�ن أن فقدان النق�اط يف املباريات 
املاضي�ة ل�م يكن ع�ادالً حيث قدم 
األق�رب  وكان  جي�دا  أداء  فريقن�ا 
لتحقيق الفوز إال أن النتائج ال تأتي 

ما يوازي عطاؤك أحياناً.
وأض�اف محم�د يف ترصي�ح خ�اص ل� 
عازم�ون  الجمي�ع  العراق�ي"،  "املس�تقبل 
ع�ىل العودة اىل االنتص�ارات يف اللق�اءات املقبلة، 
ومباراتن�ا أم�ام زاخ�و س�تكون مناس�بة جيدة 
لاعبين�ا لرتتيب أوراقنا والع�ودة بالنقاط الثاث 
وهذا هدفنا الذي نس�عى اليه من رحلتنا يف الدور 
التاس�ع مع اعتزازنا وتقديرن�ا لفريق زاخو الذي 

يمتل�ك مؤهات فنية 
وبدنية جيدة، إال 
أن عي������ون 
العبين��ا واملاك 
التدريبي وإدارة 
ترنو نحو الفوز 
ال غر وتعويض 
النق�اط الت���ي 

أهدرت يف الجوالت 
السابقة.

المستقبل العراقي/ حاتم العيساوي

إدارة بغداد: فريقنا المستقبل العراقي/ حاتم العيساوي
عازم على تحقيق 

النتائج الطيبة

شوستر
مرشح لخالفة ماغات

تيسير عبد الحسين: تعادلنا مع النجف ليس عادالً

اعت�رب الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو نجم فريق 
ريال مدريد اإلسباني أن األهم يف مسرة أي 

العب كرة قدم ه�و ما يحققه من ألقاب 
جماعية وليس جوائز فردية.

وق�ال رونالدو يف ترصيح�ات للموقع 
الرسمي لاتحاد الربتغايل لكرة القدم 
أن أحي�ا يف  : “ال يمكنن�ي  األربع�اء 
انتظ�ار جائزة فردية.. فمس�رة اي 
الع�ب ال يتح�دد م�دى نجاحها بما 
يحص�ل علي�ه م�ن جوائز ب�ل بما 

يحققه من ألقاب مع فريقه”.
وعن احتمالية أن يحصل األرجنتيني 
ليونيل مييس عىل الكرة الذهبية للمرة 
الرابعة عىل التوايل، رغم تنافس�ه مع 

رونالدو، قال الربتغايل : “س�أنتظر 
القرار ، قد اكون س�عيدا بعدها أو 
حزينا.. فإذا فزت فهذا أمر س�ار 
وإذا لم يحدث فالحياة تس�تمر”.

وتش�ر أغل�ب الترسيب�ات إىل أن 
الجائزة ستذهب إىل مييس لتضيع 
فرصة رونالدو يف الحصول عليها 
للمرة الثانية بعد نس�خة 2008 
يف  بالحكم�ة  تحلي�ه  ورغ�م   ،
ترصيحاته األخرة قال رونالدو  
: “بالتأكيد أريد الفوز بالجائزة 
ولن أكون منافقا أو كاذبا وأنكر 
ذلك.. ولكن كل ما هناك هو أنني 
ل�ن أبقى أس�ر التفكر يف هوية 

الفائز”.

المستقبل العراقي /وكاالت

بدأت إدارة فريق فولفسبورج األملاني 
مفاوضات مع املدرب برند شوس�رت 
لتويل منص�ب املدير الفن�ي للفريق 
خلفا لفيليك�س ماجات الذي أقيل 
يف وق�ت س�ابق لتده�ور النتائج.

وأوضحت صحيف�ة “بيلد” األملانية 
عام�ا(   52( شوس�رت  أن  األربع�اء 

للن�ادي  الري�ايض  باملدي�ر  اجتم�ع 
وزميل�ه الس�ابق يف املاع�ب كاوس 

رشوط  بش�أن  للتف�اوض  ألوف�س 
التعاقد. وال يش�غل شوس�رت، مدرب 

ريال مدريد الس�ابق، منصب�ا تدريبيا 
من�ذ رحيله ع�ن بش�يكتاش الرتكي يف 

الع�ام املايض.وكانت الصح�ف األملانية 
ق�د تحدثت عن مرش�حن آخري�ن لتويل 

مس�ؤولية فولفس�بورج م�ن بينه�م توماس 
شاف والهولندي مارتن يول.

أك�د كابت�ن فري�ق ك�رة ن�ادي بغ�داد تيس�ر عبد 
الحس�ن، أن فريقن�ا كان األفض�ل يف املب�اراة الت�ي 
جمعتنا بمضيفنا النج�ف وكنا األقرب للحصول 
ع�ىل النق�اط الث�اث كامل�ة ل�وال الح�ظ 
والعارضة الت�ي حرمتنا من أهداف 
محقق�ة، وأش�ار، أن تعادلن�ا 
ل�م يكن ع�ادال وه�ذه كرة 
القدم خاص�ة وان فريقنا 

يفتق�د اىل خدمات ثاثة العبن لتواجدهم مع املنتخب 
الوطني املش�ارك يف بطولة غرب آسيا يف الكويت وهم، 

عيل عدنان وخلدون إبراهيم وحسام إبراهيم.
م�ن جانبه قال مدرب حراس مرم�ى نادي بغداد 

نوري عبد زيد، ان ما يقدمه حراس�نا 
من مستوى متميز يجعلنا نطمنئ 

عىل ه�ذا املركز امله�م بوجود 
متمي�ز  بمس�توى  ح�راس 

ع�ن  فض�ا  ثاب�ت  وأداء 
االجتهاد بالتدريبات.

المستقبل العراقي /وكاالت

المستقبل العراقي /وكاالت

تق�دم منتخبنا الوطني لكرة القدم خمس�ة مراك�ز، وفقا آلخر تصنيف 
لاتحاد الدويل للعبة "فيفا"، الذي صدر أمس األربعاء.وبحسب التصنيف 
الصادر عن "فيفا"، الذي اطلعت عليه املس�تقبل العراقي:  فان منتخبنا 
الوطن�ي احتل املركز 92 من بن املنتخب�ات ال�207، برصيد 385 نقطة، 
بع�د ان كان يحتل املركز 97 بالتصنيف الس�ابق.ووفقا للتصنيف الجديد 
فان العراق احتل املركز الس�ابع آس�يويا خلف منتخب�ات اليابان وكوريا 
الجنوبية واس�رتاليا وإيران وأوزبكستان والصن، وحافظت إسبانيا عام 
2012 يف ص�دارة التصنيف العامل�ي ملنتخبات كرة الق�دم للرجال الصادر 
االربع�اء عن االتحاد الدويل )فيفا( لتس�تمر أفضليتها للس�نة الخامس�ة 
ع�ىل التوايل، فيما ج�اءت الجزائر يف طليعة الف�رق العربية.وبقيت أملانيا 
ع�ىل الوصافة تليه�ا األرجنتن، بينم�ا تقدمت إيطالي�ا إىل املركز الرابع، 
وقف�زت كولومبي�ا ثاث خط�وات لتس�تقر يف املرتبة الخامس�ة بفضل 
نتائجه�ا اإليجابي�ة مع امل�درب األرجنتيني خوس�يه بيكرمان.

واستمر تدهور نتائج الربازيل بطلة العالم خمس مرات حيث 
تراجعت خمس�ة مراكز واس�تقرت يف املرتبة الثامنة عرشة، 
تليها مبارشة الجزائر التي تحتل الصدارة عربيا، والوصافة 

أفريقًيا يف ظل مجيء كوت ديفوار يف املركز الرابع عرش.

منتخبنا الوطني يتقدم خمسة 
مراكز بتصنيف "فيفا"

المستقبل العراقي /متابعة
المستقبل العراقي /متابعة

رونالدو: األلقاب الجماعية 
أهم من الجوائز الفردية

الكويت/ منذر العذاري
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية



برز ش�خص يمن�ي غريب 
إىل  للدهش�ة  ومث�ر  األط�وار 
درج�ة يتهم انه س�احر حيث 
يق�وم ه�ذا الش�خص بابتالع 
الناري�ة  والطالق�ات  الزج�اج 
بطريقة سهلة ومثرة للدهشة 

وأيضا للرعب.

بالته�ام  القباط�ي  يق�وم 
كل م�ا وجد أمام�ه من وجبته 
ويرفض  "الزج�اج"  املفضل�ة 
أكل األطعم�ة الطبيعي�ة الت�ي 
ع�دا  الن�اس  جمي�ع  يأكله�ا 
"األرز  الخفيف�ة  األكالت 
والبطاط "فقط وال يس�تطيع 
أكل اللحوم . ويقول انه يعيش 
بش�كل طبيع�ي إذا م�ا توف�ر 
طعام�ه األس�اس وق�د أصبح 
مألوف�اً ل�دى أرست�ه إال انه لم 
ُيقبل أن يكون شخصا طبيعيا 

يف مجتمعه.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

ليوبول�د  النمس�ا  مل�ك   -1192

الخامس يس�جن ملك إنجلرتا ريتشارد 

يف  منزل�ه  إىل  طريق�ه  يف  وه�و  األول 

إنجل�رتا وذلك بعد توقيع�ه ملعاهدة مع 

ص�الح الدي�ن األيوب�ي إلنه�اء الحملة 

الصليبية الثالثة.

1522– س�قوط جزي�رة رودس يف 

أي�دي العثمانيني بعد حصار دام س�تة 

أشهر.

1803- الفرنس�يون يسلمون نيو 

أورلين�ز ولويزيان�ا إىل الواليات املتحدة 

التي قامت برشائها.

االس�تخبارات  تأس�يس   �1917

السوفييتية )كي جي بي(.

ال�وزراء  رئي�س  اغتي�ال   -1973

اإلس�باني لويس كاري�رو بالنكو وذلك 

بتفجر س�يارة مفخخ�ة يف العاصمة 

مدريد.

1982- ي�ارس عرف�ات ومع�ه م�ا 

يقارب األربعة آالف مقاتل فلس�طيني 

يغ�ادرون مدين�ة طرابل�س وذلك بعد 

االجتياح اإلرسائييل للبنان.

1987- عبارة ال�ركاب "دونا باز" 

تتصادم م�ع "ناقلة النفط 1" املتجهة 

إىل مضي�ق تاب�الس يف الفلب�ني، مم�ا 

أس�فر عن مقتل ما يق�در بنحو 4000 

شخص.

1989- الوالي�ات املتح�دة ترس�ل 

قواته�ا إىل بنم�ا وذلك إلزاحة رئيس�ها 

مانويل نورييغا.

ش�مال  حل�ف  ق�وات   -1995

األطل�ي / النات�و تب�دأ باالنتش�ار يف 

البوسنة والهرسك وذلك إلحالل السالم 

بع�د الح�روب الدموي�ة الت�ي جرب�ت 

ب�ني العرقي�ات الرصبي�ة والكرواتي�ة 

واملسلمة.

1999- مقاطع�ة م�اكاو تعود إىل 

الس�يادة الصينية وذلك بعد اس�تعمار 

برتغايل دام 99 سنة.

لألم�م  العام�ة  الجمعي�ة   -2001

املتح�دة تتبن�ى ق�رارا يح�ث الع�راق 

عىل اإلط�الق الف�وري لكاف�ة األرسى 

الكويتي�ني وغره�م م�ن  واملرتهن�ني 

جنسيات أخرى من السجون العراقية.

اللص�وص  م�ن  عصاب�ة   -2004

جني�ه   26500000 مبل�غ  ت�رق 

إسرتليني من البنك الشمايل يف بلفاست 

بأيرلن�دا الش�مالية، وه�ي واحدة من 

أك�ر عملي�ات الس�طو ع�ىل البنوك يف 

تاريخ اململكة املتحدة.

انتخاب
ملكة مجال الكون

القبض عىل عريس 
وزوجته يف ليلة الزواج

اكتشاف أسامك برمائية

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
20

كانون االول

افقي

عمودي

1 مخرتع الطباعة
2 مخرتع الراشوت o جسم

3 نصف رتبت o مخرتع املفاعل النووي
4 دكاكني صناعة خفيفة o جوال

5 تجنح للسلم o مرشد
6 لعبة من لعبات الطاولة

7 عصا يف األرض تشد بها الخيمة o من الساحل الرشقي للمتوسط قديما
8 ادخرت o من الحيوانات ذات الجلد املرتفع الثمن

9 اسم مؤنث )معكوسة( o حرف عطف
10 مكتشف املوجات الكهرومغناطيسية o مخرتع قلم الرصاص

1  قوة طاغية o محب إىل درجة الوله
2 أول من اخرتع ماكنة الخياطة

3 نصف تامر o مخرتع الحرير االصطناعي
4 متش�ابهان o متشابهان o كسب مسابقة

5 اظهر وجها مرحبا ومبتسما o بيت الدجاج o فصل وصنف
6 يلبس ثيابا جميلة ومريحة وطويلة o مخرتع ساعة اليد )معكوسة(

7 من عنارص ماء البحر
8 مخرتع ماكنة التصوير امللون

9 مادة الحياة الحمراء o خشوع وهدوء يف الصالة
10 مخرتع سماعة الطبيب

بدأ الع�ّد العكي ملوعد انتخاب 
ملكة جم�ال الكون لع�ام 2012، 
يف الحف�ل ال�ذي س�يقام يف فن�دق 
بالنيت هولي�وود يف الس فيغاس، 

فجر اليوم الخميس. 
 89 ال��  املل�كات  وأنه�ت 
استعداداتهن، حيث تدّربن عىل كل 

الخطوات التي س�يؤدينها، إضافة 
إىل األزياء واملالبس التي سرتدينها 

يف الحفل. 
ملك�ة  أن  ذك�ره،  والجدي�ر 
جمال لبنان رينا ش�يباني ستمّثل 
ب�الد األرز يف ه�ذا الح�دث الجمايل 

املنتظر.

ل�م يك�ن يتوق�ع أن يق�ي ليل�ة 

زواجه هو وعروس�ه بالس�جن، بعد أن 

كان متخوف�ا م�ن القبض علي�ه فقام 

بتأجيل الزواج مرتني ولكنها وكما يقال 

"الثالثة ثابت�ة" قبض عليه وقت تحرك 

موكب الزفاف من أمام أحد الفنادق مع 

عروس�ه قبل مغادرتهما لقاعة األفراح 

الت�ي ينتظرهم�ا فيها الحض�ور. وقال 

العريس إنه قام باستئجار صالة األفراح 

بمساعدة أصدقائه وطبع كروت الدعوة 

ووزعه�ا حيث كانت بانتظاره بالصالة 

قراب�ة 150 ش�خصا بني رجال ونس�اء 

قب�ل أن يصل خر القبض عليه من قبل 

ش�عبة البحث والتحري بقيادة دوريات 

الجوازات وهيئة األمر باملعروف والنهي 

ع�ن املنك�ر. وأض�اف العري�س أنه هو 

وزوجته اندونيسية الجنسية مخالفان 

لرشوط اإلقامة حي�ث إنها كانت تعمل 

خادم�ة ل�دى كفيلها بمدين�ة الرياض، 

وتمكنت من اله�رب إىل الدمام، مضيفاً 

أن�ه تع�رف عليه�ا يف ظ�روف غامضة 

وقررا الزواج.

 أعلن الصندوق العاملي للطبيعة، 
أنه من بني عرشات الكائنات الحية 
املكتشفة حديثا يف فيتنام، كان هناك 
ن�وع مميز من الضف�ادع ونوع من  
األس�ماك قادرة عىل السر عىل الر. 
وذكر الصندوق، أن العلماء اكتشفوا 
36 نوعا جدي�دا من الكائنات الحية 
يف فيتنام العام امل�ايض و126 نوعا 
آخر يف منطقة نهر امليكونج األكر.

وأوضحت املنظمة املعني�ة بالبيئة، 
الكائن�ات املكتش�فة  أن م�ن ب�ني 
حديث�ا نوع�ا من أس�ماك الس�لور 
يعرف باس�م "الكالريس" ، والقادر 
عىل التحرك عىل اليابسة  باستخدام 

زعانف�ه الصدري�ة. وأف�اد التقرير 
ب�أن ضفدعا بعني ملون�ة باألبيض 
واألسود تش�به رمز "الني واليانج" 
وهو أحد رموز الحكمة يف الفلسفة 
الصيني�ة، اكتش�ف أيض�ا يف جنوب 
فيتن�ام . وتعيش ه�ذه الضفادع يف 

الغابات الرطبة دائمة الخرضة.

مرصي يتخصص يف رسقة كىل أصدقائه !

ساحة حافظ القايض
يف بداية اخلمسينات

      يرتدي 70 قطعة لتجنب غرامة زيادة الوزن باملطار!

يمني يبتلع الزجاج 
حرك عود الثقابوالطلقات النارية !

 لتحصل عىل الناتج

لون مع

احلمل
مهنياً:تحق�ق الي�وم الكث�ر من 
االنجازات وتنهي الكثر من األعمال 

املرتاكمه.
عاطفياً:تج�د صعوبه يف التعامل 

مع الحبيب والتأقلم معه.

الثور 
مهنياً:ك�ن أكثر ثق�ه بقراراتك 

وبقدراتك بالعمل
عاطفياً:تتج�اوب م�ع الحبيب 

وتتقرب منه أكثر.

اجلوزاء
مهنياً:خرتك بالعمل س�تجلب لك 

اليوم الكثر من الفرص الذهبيه

عاطفياً:فكر جيداً قبل أن تتخذ أي 

قرار بشأن عالقتك مع الحبيب.

ال�سرطان
جدي�ده  مهنياً:مش�اريع  للي�وم. 

تبارش دراستها اليوم

عاطفياً:تعي�ش أجم�ل اللحظ�ات 

برفقة الحبيب.

االأ�سد 
مهنياً:تتعرض لبعض الضغوط لتقدم 

تنازالت بالعمل.

عاطفي�اً:ال تع�رف حقيقة مش�اعرك 

تجاه الحبيب وتبدو متقلب املزاج.

العذراء 
وال  بقرارات�ك  حازم�اً  مهنياً:ك�ن 

تتهاون بها. عاطفياً:تش�عر بالوحده 

بسبب انشغال الحبيب عنك خالل هذه 

الفرتة.

امليزان
مهنياً:ك�ن أكثر انضباط�اً بالعمل 

وال تتهور بترصفاتك

عاطفياً:ال تس�تطيع أن تس�تغني 

ع�ن الحبي�ب وتريد أن تق�ي حياتك 

برفقته.

العقرب 
مهنياً:تقتن�ع بوجهة نظر زمالئك 

بالعمل وتعمل عىل األخذ بالنصح. 

تج�اه  م�رتددا  تك�ن  عاطفي�اً:ال 

الحبي�ب عليك أن تعرف م�اذا تريد من 

هذه العالقه.

القو�س 
مهنياً:تتعرض اليوم لبعض خيبات 

األمل يف العمل بس�بب ع�دم نجاحك يف 

بعض املشاريع

عاطفياً:فك�ر يف س�عادة الحبي�ب 

ومصلحته.

الدلو 
مهنياً:أن�ت تع�رف أن�ت تس�ر يف 

الطريق الصحيح فال تردد بقراراتك

ع�ىل  الحبي�ب  عاطفياً:تس�اعد 

الخروج من أزمه يمر بها.

اجلدي
الفرج عليك  مهنياً:الصر مفت�اح 

أن تتحىل بالصر لتصل اىل ما تريد

عاطفياً:تش�عر أنك ال تعرف كيف 

تريض الحبيب مهما فعلت فال تش�عر 

به.

حوت 
مهنياً:تقب�ل نصائ�ح اآلخرين وال 

تنفرد بقراراتك

عاطفياً:التزم بعالقتك مع الحبيب 

وال تنظر اىل عالقات اخرى عابره.

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

ش�هد مطار كوانزو ال�دويل يف الصني حدثا يعد 
األغ�رب بل األط�رف من نوعه ع�ىل اإلطالق، وذلك 
عندما كش�فت رشطة الجمارك أن رجال قد ارتدى 
70 قطعة من مالبسه، لتجنب غرامة زيادة الوزن.

وبدا املسافر الصيني، الذي كان متجها إىل العاصمة 
الكيني�ة نروب�ي، كالعب الس�ومو الياباني، األمر 
ال�ذي جعله الفت�ا لالنتباه إىل درج�ة كبرة، حيث 
كان يرت�دي 60 قميص�ا وتس�عة بنطلونات جينز 
والطريف يف األمر أنه قد تم اكتش�اف املس�ألة بعد 
أن قام جهاز اإلنذار بإطالق العديد من الصفارات، 
نتيجة ألن املس�افر العجيب كان يحمل العديد من 
الش�واحن والبطاري�ات يف جي�وب مالبس�ه، األمر 

الذي أدى اىل اكتشاف كم ما يرتديه من مالبس.

 أراد ل�ص يف م�رص "تطوي�ر نش�اطه 
اإلجرام�ي"، فاخت�ار تخصص�ا ربم�ا لن 
يج�د فيه�ا منافس�ا وه�و "رسق�ة كىل 

األصدقاء".
وقالت صحيفة "األخب�ار" املرصية إن 
اللص اتفق مع صاحب مستش�فى ش�هر 
بالقاهرة وش�كال معا تش�كيال لرقة كىل 
أصدق�اء الل�ص، حيث يقوم هو باس�تدراج 
ضحاياه لش�قته ويقوم بمس�اعدة الطبيب 
بتخديره�م ثم نقله�م للمستش�فى ويقوم 

األخر بإجراء جراحة لالس�تيالء 
عىل كىل الضحايا.

لل�ص  صديق�ان  واكتش�ف   
رسق�ة كليتيهم�ا وتوجه�ا للمتهم 
وتش�اجرا معه فأقنعهما بدفع ألفي 
جنيه )324 دوالرا( لكل منهما مقابل 

كليته.
إىل  وه�رب  راوغهم�ا  أن�ه  إال 
ببالغ ضده  اإلس�كندرية فتقدما 

وتمكنت الرشطة من ضبطه.

دخل لص إىل بنك "ناتويست" بمنطقة 

"مانشس�رت الك�رى" الريطاني�ة بهدوء، 

وم�ى إىل موظف�ة الرصاف�ة، ث�م أخرج 

الفت�ة ُكت�ب عليه�ا "اششش�ش.. ادفعي 

5 آالف إس�رتليني يف صم�ت أو أطلق عليك 

النار"، وبه�دوء ناولته املوظفة ألفي جنيه 

إس�رتليني، ثم مى خارجاً من البنك دون 

كلمة واحدة، لتت�م مالحقته فيما بعد، من 

خالل األصب�اغ األمنية ع�ىل النقود. وقالت 

صحيف�ة "الدي�يل مي�ل" الريطاني�ة، إن 

السطو وقع عىل بنك "ناتويست" يف مدينة 

"س�الفورد" بمنطقة "مانشسرت الكرى" 

يف ش�مال غرب إنجلرتا.وحسب الصحيفة: 

تعتق�د الرشط�ة أن الل�ص لم يك�ن يحمل 

س�الحاً، ول�ن يس�تطيع التمت�ع باألموال، 

بس�بب الحر األمني.وفرت الرشطة ذلك 

بقولها: يعتقد املحققون أن املال الذي أخذه 

الل�ص، مفخخ ب� "أصب�اغ أمنية" تتفاعل 

بمج�رد قيام أي ش�خص بلم�س األموال، 

حيث تمأل يديه ومالبس�ه باألحب�ار، ويتم 

التعرف عليه بس�هولة، وأكدت الرشطة أن 

اللص ألقى بعض األموال عىل رصيف قريب 

حني بدأت أصابعه تلتقط الحر.

لص يرسق بنكًا يف بريطانيا بـ"الفتة" !

 العدد )407(  اخلميس  20  كانون االول  2012
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لالشتراك 
واإلعتالن 

العام  المستشار 
واثتتتتتتق صتتتتادقمجتتعتتة التتالمتتي 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

              سيبيريا/ وكاالت

اضط�ر صيادان روس�يان، تاها يف غابات س�يبرييا ألربعة 
أش�هر، أن ي�أكال لح�م زميلهما املي�ت للبقاء عىل قي�د الحياة، 

حسبما أعرتف أحد الصيادين.
ويف ه�ذا الصدد رصح مص�در قضائي رويس »ليس يف األمر 
جريمة قتل، لقد أكال الرجل بعدما تويف، وكانا غري قادرين عىل 

فعل أي يشء«.
يذك�ر أن الصيادي�ن انطلق�ا يف رحل�ة آب امل�ايض برفق�ة 
رجلني آخرين، لكن رسعان ما فقد أثرهما، وبعد أربعة أش�هر، 
يف ترشي�ن الثان�ي، ت�م العثور عليهم�ا لكن اآلخري�ن لم يكونا 

معهما.

»ليس يف األمر جريمة
 أكتال الرجل بعد وفاته«!!

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي

الس�اذج مث�ي، وكذلك الس�يايس الغش�يم، هو ال�ذي يتفاعل مع 
الضج�ة اإلعالمي�ة الواس�عة لتغطي�ة فعالي�ات املصالح�ة والصالة 
املش�رتكة ب�ني أبناء الدين الواحد، وحني صحا الس�ذج والسياس�يون 
الغشم عىل زمانهم، وفطنوا اىل ما يدبر لهم يف ليل، اكتشفوا الحقيقة، 
وهي ان مسلمي الكاظمية واالعظمية، واملوصل والبرصة، ليست بهم 
حاجة اىل مثل ه�ذه الفعاليات )االعالمية( التي ش�غلتهم بها النخبة 
السياسية، الن آالف السنة منذ فتحوا عيونهم عىل الدنيا، وهم يصلون 
يف بيوت الله الشيعية، والشيعة سعداء لوقوف أخوتهم بني صفوفهم، 
متوجهني معا اىل رب واحد وقبلة واحدة، والن آالف الشيعة منذ فتحوا 
عيونهم عىل الدنيا، وهم يصلون يف بيوت الله الس�نية، والسنة سعداء 
لوق�وف أخوته�م ب�ني صفوفهم، متوجه�ني معا إىل رب واح�د وقبلة 
واحدة، وكان اكتشافهم األهم، ان تلك الصلوات املشرتكة، لم تكن ذات 
طاب�ع ديني خالص لوجه الله )إال من انطلت عليه األمور واختلطت(، 
وإنم�ا كان�ت ذات طابع س�يايس، وذات نوايا سياس�ية، ولكن أعظم 
اكتش�افاتهم تمث�ل يف التوص�ل إىل ان تلك الصالة يق�ف وراءها تدبري 
مقصود تقوده )الحكومة واملعارضة( عىل حد س�واء اليهام الس�ذج 
والغش�م، ان الناس ق�د تصالحت ، وه�ذا يعني )اعالمي�ا( ان البلد يف 
خري، ومس�تقبل العملية السياس�ية، عىل افضل ما ي�رام، وكان دليل 
اكتش�افهم الدافع، ان الله س�بحانه وتعاىل، لم يلتف�ت اىل تلك الصالة 
م�ا دامت النوايا غري س�ليمة، ولهذا انرصمت بضع س�نوات من عمر 
العراقي�ني، وه�م ينتظرون  نتائج  تلك الضج�ة االعالمية، فإذا األمور 
تع�ود اىل نقط�ة الصف�ر، واذا الخصوم�ة الحقيقية هي ب�ني أطراف 
العملية السياس�ية، وليس بني السنة والشيعة، وكان من الطبيعي ان 
ال تتحس�ن لقمة عيش، وال ينه�ض مصنع، وال تتهيأ فرص عمل، وال 
تتوقف رسقة، وازداد فقراء الش�عب فقرا، واغنياء السياس�ة غنى!!! 
ع�ىل ان اغ�رب ما اكتش�فته الن�اس يف هذا املش�هد.. ه�و ان اطراف 
العملية السياسية كانت )تلعب( لعبتها املفضلة، فهي ال تنشد صلحا 
او مصالحة لنفس�ها، وإنها يف االصل ليست متخاصمة، وانها تسعى 
اىل ابقاء االحوال عىل حالها.. اال ان املش�كلة هي يف الوسيلة، وابتكرت 
عبقرية سياسيينا الوسيلة )اش�غلوا الناس بأفكار جهنمية تشغلهم 
ع�ن همومهم الحقيقية(، هكذا ولدت الصالة املش�رتكة، وهكذا بدأت 
االف�كار تنه�ال كالصواع�ق، بحي�ث ال ن�كاد نهضم فك�رة تطرحها 
املعارضة إلح�راج الحكومة.. حتى تفاجئن�ا الحكومة بفكرة مقابلة 
إلحراج املعارضة، ومضت الش�هور عىل الشهور، ونحن نعيش زوبعة 
من التهديدات املتبادلة، أورثتنا  الخوف وعرس الهضم، ابتداء باتفاقية 
اربيل، وصوال اىل حكومة األغلبية، وما بينهما من دعوات لحل الربملان 
والحكوم�ة، ومن اس�تجوابات وعضو ع�ام وبنى تحتي�ة وانتخابات 
مبكرة وأفكار يش�يب لها رأس الرضيع، غري أن ش�يئا من هذا الهرج 
وامل�رج، والضجيج اإلعالمي لم يحدث، ولم تتغري حجارة عن مكانها، 
وظل�ت األمور عىل حالها وأحواله�ا كما أرادوا له�ا وخططوا وكل ما 
ش�هده العراق إن فقراء الشعب ازدادوا فقرا، وأغنياء السياسة غنى،  
وهذا هو املطلوب، واللعبة ماش�ية وتحق�ق نجاحات باهرة، وما زلنا 
بانتظار صالة مشرتكة بني العرب والكرد، وبانتظار مزيد من األلعاب 

السحرية!!

* حسن العاني

أفكار جهنمية!!
   

دغدغات

مديــر التحريــر 

نهاي�ة العالم...هو االس�م املس�تعار أو الوجه اآلخ�ر لآلخرة أو)يوم 
القيام�ة( تقابله يف اللغ�ة االنكليزية هذه الكلمات )ه�ري أفرت أي( التي 
أختاره�ا املخ�رج العاملي )كلينت ايس�توود( عنوانا لفيلم�ه الذي تناول 
كارث�ة اعصار تس�ونامي الياباني�ة عام/   2004الت�ي وقعت يف املحيط 
الهن�دي وراح ضحيته�ا أكث�ر من )230( أل�ف ش�خص. إذن، وفق تلك 
)التصاني�ف( يختل�ف أمر النظر اىل معن�ى )نهاية العال�م(، فهنالك من 
يريد التأش�ري به نحو كارثة أو مصيبة، معركة أو حرب طويلة كالحرب 
الكونية األوىل والثانية بس�بب اس�تخدام أس�لحة ومعدات حربية فاقت 
الخي�ال، مل�ا أحدثته من دم�ار وويالت ونكبات وخس�ائر ال ع�د لها وال 
حرص بني صفوف املدنيني العزل وقوافل الجيوش من مختلف األصناف، 
فضال عن ه�در اموال وثروات طبيعية، للحد الذي توجس�ت دول العالم 
الك�ربى بعدم احتمال نش�وب مثل ذل�ك النوع من الح�روب، لفداحة ما 
حمل�ت م�ن نواتج مريعة، لم يزل العالم ينئ منه�ا يف عدد من دول أوربا 
واليابان، وبهذه املناس�بة سئل )أينشتاين( مرة حول تصوراته فيما لو 
اندلع�ت حرب عاملية ثالثة -ال س�مح الله- أجاب:)بأنها س�تكون حربا 
باله�راوات والع�ي( تعبريا حتميا لع�ودة الحياة إىل بدائيتها وس�ريتها 
األوىل، ج�راء التط�ور الهائل الذي ش�هده )عرص الذرة( الذي س�اهم يف 
تش�يده )أينش�تاين(. و ألن األمر ال يعدو أن يك�ون دعاية أو إعالما عن 
ترويج تجاري أو سياحي يدر عىل أصحابه بأموال كبرية وضخمة، دعت 
إحدى إدارات املنشآت السياحية يف موسكو الراغبني بالنجاة -بجلدهم- 
م�ن )نهاي�ة العالم( أي ي�وم القيامة املتوقع حدوثه ي�وم غد )الجمعة( 
املوافق21/كانون األول/2012 وبم�ا يقابل أو يعادل يوم 12/12/ من 
العام )2125( حسب التقويم السنوي لشعوب )املايا( يف أمريكا الالتينية 
ال�واردة يف تنبؤاته�م وتوقع�ات معتقداته�م، األمر ال�ذي خلق هواجس 
كبرية وقلق متزايد لدى الكثري من األوربيني ممن يؤمنون بقيام الساعة 
وأن العالم س�يلقى حتف�ه يف ذلك اليوم املش�ؤوم املوافق5125/12/12 
)مايوي�ة( عىل وزن الس�نة امليالدية. والن الس�الفة -هن�ا- )متخالفة( 
ت�رتاوح ماب�ني مص�دق ومك�ذب وبني م�ن يريد اله�رب بنفس�ه، فأن 
املعلومات تش�ري اىل وجود منش�أة تبعد )65( مرتا تحت س�طح األرض 
ونحو)3( كيلومرتات عن قرص الكرملني يف موس�كو، كانت تحمل أس�م 
)مخبأ س�تالني(،بدأ العمل بها يف أربعيني�ات القرن املايض تنفيذا ألوامر 
الزعي�م السوفيتي/س�تالني كملجأ أو مخبأ له، ث�م اتخذها -فيما بعد- 
وزارة للدف�اع، قبل أن تتح�ول إىل مطعم محصن )أكيد( حال رشائها من 
قبل رشكة استثمارية خاصة عام/2006، تقف -اليوم- وراء تلك الدعوة 
املاكرة لحث وإغراء الراغبني بتأمني س�بل النجاة من املصري الذي ينتظر 
العال�م يف الوعد املذكور، مقاب�ل مبالغ باهظة جدا تصل اىل حدود مليون 
ونص�ف املليون روبل بما يعادل )48847( دوالرا للش�خصيات الهامة و 

خمسمائة ألف روبل أي )16282( دوالرا للمواطنني العاديني.!!
 لم تنس إدارة املنش�أة املذكورة أن تذكر زبائنها -بعد تزايد أعدادهم 
بش�كل الفت مع موعد س�اعات الحسم- بأنها س�تعيد لهم نصف املبلغ 
املدف�وع إذا ل�م ينت�ه العالم يف موعده املح�دد، ال تعليق ل�دي.. فالكلمة 

األخرية لكم... يا جماعة الخري؟!!

  *  حسن عبد الحميد

ربام غدًا »اجلمعة« 
هناية العالتم

نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

              دهوك/ وكاالت

عث�رت ف�رق اإلنق�اذ النهري�ة يف 
ناحي�ة ديرل�وك بقض�اء العمادية يف 
محافظ�ة ده�وك ع�ىل جث�ة املغنية 
الكردي�ة ن�ازك س�ليم ن�ريوي، التي 
انتح�رت بداية هذا األس�بوع، يف أحد 
األنه�ار رشق القض�اء. وذك�ر أح�د 
الذين شهدوا انتشال الجثة، أن »فرق 
اإلنقاذ النهرية عثرت عىل جثة املغنية 
نازك سليم نريوي التي انتحرت غرقاً 
يف نه�ر زي بناحي�ة ديرل�وك ش�مال 
املحافظة«.وأضاف أن�ه »تمت إحالة 
الجثة إىل دائرة الط�ب العديل يف مركز 
أن�ه  إىل  مش�رياً  العمادي�ة«،  قض�اء 
»لم تع�رف حتى اآلن أس�باب انتحار 
الفنانة ن�ريوي«. وكان أح�د قاطني 
ناحي�ة ديرل�وك يف قض�اء العمادي�ة 
بمحافظ�ة دهوك قال ي�وم الجمعة: 

إن املغنية الكردية نازك س�ليم نريوي 
انتح�رت غرق�اً يف أحد األنهر ش�مال 
املحافظ�ة، لكن�ه لم يت�م العثور عىل 
جثة الغريقة، مبيناً أن »نريوي أبلغت 
عدداً م�ن صديقاته�ا ومعارفها عرب 
رس�الة توديعي�ة من هاتفه�ا النقال 
بأنها س�تنتحر يف نه�ر زي، الذي يمر 

من خالل ناحية ديرلوك«.
يذك�ر أن املغني�ة الكردي�ة ن�ازك 
 ،1987 موالي�د  م�ن  ن�ريوي  س�ليم 
وتس�كن ناحية ديرل�وك الواقعة عىل 
بع�د 20 ك�م رشق قض�اء العمادي�ة 
وب�دأت  ده�وك،  محافظ�ة  ش�مال 
مش�اورها الغنائي منذ أكثر من ستة 
أع�وام. وس�جلت محافظ�ة ده�وك، 
460 ك�م ش�مال بغداد، خ�الل العام 
الح�ايل، عدداً من حوادث االنتحار بني 
النساء والشباب، ويعزو مراقبون تلك 

الحاالت إىل مشاكل اجتماعية.

انتحار مطربة كردية يف دهوك

Hasanhamid2000@yahoo.com

الصيتتن تعتقتتل طتتائفتتة ترّوج لنهتايتة العالتم
CNN /بكين             

اعتقل�ت الس�لطات الصينية أعض�اء يف طائفة 
مس�يحية متطرف�ة، بتهم�ة ن�رش ش�ائعات حول 
»نهاية العالم الوشيكة«، مرتبطة بأسطورة تقويم 

حضارة شعوب املايا.
والطائف�ة معروف�ة باس�م »ال�رب العظي�م،« 
ودخل�ت عىل أس�طورة نهاي�ة العال�م املنبثقة من 
حضارة املايا، متنبئة باحتجاب الش�مس، وانقطاع 
الكهرب�اء، مل�دة ثالث�ة أيام ابت�داء م�ن 21 كانون 
األول، وفق�ا ملس�ؤول يف األم�ن العام ش�مال غرب 

تشينغهاي.
وي�روج أعض�اء املجموع�ة لش�ائعات »ي�وم 
القيام�ة« بالطرق عىل األبواب أو يف األماكن العامة، 
قائلني إنهم وحدهم من يمكنهم إنقاذ حياة الناس، 

وفقا للسلطات.
وذكرت وكالة أنباء »شينخوا« الحكومية إنه تم 
القب�ض عىل ما يقرب من 100 ش�خص حتى اآلن، 
بينهم 37 يف تش�ينغهاي، و34 يف مقاطعة فوجيان 
رشق البالد.وقال�ت الوكالة إنه »تم ضبط عدد كبري 
من األق�راص والكت�ب والش�عارات وآالت الطباعة 
من قبل الرش«. وأسست الطائفة عام 1990 وسط 
الص�ني، وتفرض عىل أعضائها تس�ليم ممتلكاتهم 
لها.ويع�د تاري�خ 21 كانون األول م�ن عام 2012، 
نقطة نهاية تقويم دام أكثر من خمس�ة آالف سنة 
لحض�ارة ش�عوب املايا، وه�م الس�كان األصليون 

للقارة األمريكية.
ويق�ول البعض إن هذا التاري�خ يصادف نهاية 
العالم، يف حني أن آخرين يقولون إنه يشري إىل بداية 

حقبة جديدة.

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير


