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مصدر مطلع لـ                         : بيكروفت هدد املالكي 
بسحب الدعم وكشف ملفات كبار املسؤولني
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نيويورك تايمز: 
أوباما يكرر يف سوريا 

أخطاء
 بوش بالعراق

خبري اقتصادي لـ                                : استغالل العراق ملوقعه التجاري قد حيقق 20 % من موازنته
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مدير اهليئة العامة للرضائب 
لـ                            : قلة اخلدمات ختلق 

اعتقادًا بـ »ال جدوى« الرضيبة

 المستقبل العراقي/ نهاد صالح/ خاص 
كش�ف مص�در سياس�ي رفيع، ام�س االح�د، عن ان 
السف�ارة االميركية في بغداد ابلغت مكتب رئيس الوزراء 
ن�وري المالك�ي، بمواقف »غي�ر مسبوقة« عل�ى خلفية 
مداهم�ة مكتب وزي�ر المالية رافع العيس�اوي واعتقال 
عددا من عناصر حمايته، مشددا على ان المواقف تلخصت 
بسحب الدعم السياس�ي ع�ن الحكومة الحالية وكش�ف 
ملف�ات فساد ت�ورط بها مسؤولي�ن كبار.ق�ال المصدر 
ف�ي حديث ل�«المستقبل العراقي« ام�س، انه »بعد ورود 
معلوم�ات الى السف�ارة االميركي�ة في بغ�داد، باقتحام 
ق�وة امنية عراقي�ة للمكتب البدي�ل لوزي�ر المالية رافع 
العيساوي في قصر عدنان )سابقا( بالمنطقة الخضراء، 
توجه السفير روبرت ستيفن بيكروفت، المكان على وجه 
السرعة، اال ان القوة االمنية منعته من الدخول، فعاد الى 
مقر السفارة«.وبين المصدر الذي فّضل عدم الكشف عن 
هويته لحساس�ية المعلومة، ان »السفي�ر بيكروفت بعد 
عودت�ه لمكتبه، كل�ف س�كرتيره االول باالتصال بمكتب 

رئيس ال�وزراء ن�وري المالكي«، مضيف�ا ان »السكرتير 
تح�دث بلهجة صارمة م�ع مدير مكتب المالك�ي وابلغه 
بجملة مواقف اميركية غير مسبوقة ازاء مداهمة مكتب 
العيساوي«.وشدد على ان »تحذير السفارة تلخص بأربع 
نق�اط رئيس�ة غاية في الخط�ورة، واهمه�ا ان الموقف 
االميركي س�يتغير من حكومة المالكي، حيث انها لم تعد 
تساير النه�ج الديمقراطي ف�ي التعاطي م�ع االزمات«، 
الفت�ا على ان »السف�ارة هددت بسحب الدعم السياس�ي 
واالقتص�ادي والعسك�ري عن بغداد«.ون�وه المصدر الى 
»س�كرتير السفي�ر ابل�غ مكت�ب المالك�ي ب�أن السفارة 
ستكش�ف جميع ملف�ات الفساد الموج�ودة لديها وهي 
حصيل�ة 6 اع�وام، تورط فيه�ا مسؤولين كب�ار، موثقة 
بتسجيالت لمكالمات هاتفية«، مفيدا ان »السفارة هددت 
ايضا ب�ان الواليات المتحدة االميركية برفع حمايتها عن 
االم�وال العراقية ف�ي البن�ك الدولي«.وذك�ر المصدر ان 
»السف�ارة تش�عر بقلق عمي�ق ازاء ما يحدث ف�ي البالد، 

وتحول الصراع السياسي الى مديات خطيرة«.

          المستقبل العراقي/خاص
ف�ي م�وازاة تأكيده على س�عي المؤس�سة 
التي يديره�ا لتطوير قدراته�ا المهنية، أفصح 
مدير ع�ام الهيئة العامة للضرائ�ب كاظم علي 
عبد الل�ه عن معوق�ات عدة تواج�ه الهيئة في 
عملها، من بينها ع�دم امتالكها كادر موظفين 
يمك�ن م�ن خالله السيط�رة عل�ى التعامل مع 
األعداد الكبيرة لالفراد والمؤسسات المشمولة 
بالضرائ�ب. كما أكد عبد الله في حوار موس�ع 
أجرته مع�ه “المستقبل العراقي” على ضرورة 

تسليط األضواء اإلعالمية على النظام الضريبي 
في العراق ونش�اطات الهيئة وقوانينها بهدف 
ترس�يخ الوعي ل�دى المواطن العراقي بش�أن 
أهمية التزامه بتسديد الضرائب التي تقع عليه. 
وأق�ّر عبد الله أيض�اً أن مست�وى اإلنفاق الذي 
من ش�أنه تقديم الخدمات للمواطنين بالش�كل 
األمث�ل ال يرض�ي الطم�وح، األمر ال�ذي يجعل 
االعتق�اد بعدم ج�دوى الضريبة ه�و االعتقاد 

السائد في المجتمع.
نص الحوار كامال في عدد يوم غد     

أمانة بغداد تنجز 70 % من أعامل مول النخيل االستثامري
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مـــالــكــم.. 
كــيــف 

تــحــكــمــون؟!

على اثر منع قوة امنية لسفير واشنطن من الدخول لمكتب العيساوي اثناء المداهمة 

األزمات من زمار الى االنبار 
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عمليات بغداد تعتزم 
فتح 13 شارعًا رئيسًا

 يف العاصمة

    المستقبل العراقي/ فالح الشامي
ف�ي الوق�ت ال�ذي حم�ل فيه 
نائب عن ائتالف العراقية رئاسة 
النواب مسؤولية تعطيل  مجلس 
اقرار القوانين, اتهم ائتالف دولة 
القانون  لنجيفي بتمرير القوانين 
وفقا رغباته الش�خصية, معتبراً 
المش�رعة  القواني�ن  اغل�ب  ان 
“عرج�اء”  كونه�ا ق�د خضعت 
فيم�ا  السياس�ية،  للتوافق�ات 
اكد مص�در نيابي مطل�ع وجود 
صفق�ة “س�رية” بي�ن ائت�الف 
العراقية والتحالف الكردس�تاني 

عل�ى عرقل�ة قان�ون انتخاب�ات 
مجلس كرك�وك والحيلولة دون 
اقراره.وقال عض�و ائتالف دولة 
القان�ون النائ�ب ع�ن التحال�ف 
الوطن�ي محمد الصيه�ود, امس 
االح�د, ل� “المستقب�ل العراقي” 
السياس�ية  التوافق�ات  ان 
م�ن  الن�واب  مجل�س  افرغ�ت 
الحقيقي حي�ث اصبح  محت�واه 
دوره  ممارس�ة  ع�ن  عاج�ز 
الرقاب�ي والتش�ريعي بالص�ورة 
الصيه�ود  المطلوبة”.واش�ار 
ال�ى ان “ال�دور الرقابي لمجلس 

النواب مغيب تماماً وان المجلس 
اليستطيع محاس�بة اي وزير او 
مس�ؤول ف�ي الحكوم�ة بسبب 
الدف�اع المستميت من قبل الكتل 
اليه�ا  ينتم�ي  الت�ي  السياس�ية 
ه�ذا المسؤول س�واء ك�ان على 
خطا”.وكش�ف  عل�ى  او  ص�ح 
الصيهود ع�ن “ تعطيل نحو120 
قانون ف�ي مجلس النواب بسبب 
غي�اب التوافق السياس�ي عليها 
ماجعلها تراوح مكانها “, محمال 
رئاس�ة البرلمان “مسؤولية هذا 

االخفاق”.

مصدر نيابي اكد وجود صفقة بين العراقية والكرد لعرقلة قانون انتخابات كركوك

نائب لـ                        : النجيفي يعطل مترير 120 
قانونًا يف »النواب« ويرشع اخرى ألسباب شخصية

نجاد يرجىء زيارته 
لبغداد حلني حتسن 

صحة طالباين

مرص توافق عىل مرشوع 
ح  الدستور.. واالنقسام يلوِّ

بكفي خراب

بلديتنا من اكرب الدوائر 
اخلدمية ومساحة 

نشاطها تعادل ثلث 
بغداد

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»علي الوردي«

سرعة التصديق وسرعة 
اإلنكار كالهما يدالن على 

سذاجة غير محمودة

أمريكا والقوى 
اإلقليمية

 يف رشق أوسط 
متحول

ص6

تظاهرة في الفلوجة ضد اعتقال مجموعة من حماية وزير المالية رافع العيساوي تتمة ص2 

المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر مقرب من رئيس مجلس 
النواب اس�امة النجيفي، ع�ن تخوف وقلق 
محافظ نينوى اثيل النجيفي، شقيق رئيس 
البرلم�ان، م�ن ان يك�ون يك�ون مستهدفا 
بع�د وزير المالي�ة رافع العيس�اوي ضمن 

ما اس�ماه بمعادلة »المس�ؤول االرهابي«.
واوضح المص�در ل�«المستقب�ل العراقي« 
ام�س، ان »القائم�ة الت�ي تح�وي اس�ماء 
مسؤلين عراقيين كب�ار متهمين باالرهاب 
تضم وف�ي المرتب�ة الثالثة بعد الهاش�مي 

والعيساوي، اثيل النجيفي«.

ونوه الى ان »هناك ترتيبات على مستوى 
عال جدا الستثناء النجيفي من العملية بأي 
ثم�ن«، مبينا ان »تهما كثي�رة تطال االخير 
في قوائم موج�ودة لدى القضاء وقد تتخذ 
بحقه�ا اجراءات لكن بع�د ان تنتهي قضية 

العيساوي وحمايته«.

مصدر لـ                            : اثيل النجيفي يف قائمة املتورطني 
باالرهاب بعد العيساوي

        المستقبل العراقي/خاص
كش�ف مصدر سياسي دبلوماس�ي بارز، عن ان مسؤولين 
اميركيين وجهوا تحذيرا ش�ديد اللهجة لرئيس اقليم كردستان 
مسع�ود بارزاني، على خلفية تدخله وبق�وة من اجل تنصيبه 
رئيس�ا للجمهوري�ة للع�راق خلف�ا لطالباني. وبي�ن المصدر 
ل�«المستقب�ل العراق�ي« ام�س، ان »المسؤولي�ن االميرك�ان 

يدعم�ون  وبق�وة ان يتبنى حزب طالباني ترتي�ب ارواق الرئيس 
البدي�ل وهو حق لحزب طالبان�ي وفق اتفاقي�ات مبرمة بين الحزبي�ن الكرديين«. واكد 
المصدر ان »رس�الة نقلها المفاوض االميركي ال�ى بارزاني بالكف عن التالعب باعضاء 
حزب طالباني ومحاولة شراء بعضهم وتغيير التركيبة الحالية«، مضيفا انه »ابلغه ايضا 
بعد قبول واش�نطن ب�أن يختزل بارزاني كل المناصب ف�ي االقليم وخارجه على حساب 

المعادلة السياسية التي وضعت منذ 2003«.

دبلومايس لـ                                   : واشنطن 
حذرت بارزاين من التدخل بملف اختيار 

خليفة طالباين
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سفري بابا الفاتيكان يزور 
البرصة  ويؤكد عىل 

رضورة التعايش السلمي 
بني مكوناهتا

مدير عام بلدية الرشيد لـ                    :

غدًا في 

ص3

ص 3

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com


          التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

ق�رار  نت���اج  الحك����وم�ة 
الحاك�م والمحك�وم ف�ي التجرب�ة 
الديموقراطية حاكم النه يملك ارادته 
الشخصية والمجتمعية والسياسية 
ويستطيع بوعيه االنتخابي ان يضع 
فالنا المرش�ح عن الكتل�ة الفالنية 
ف�ي م�كان الحكومة ويرف�ع االخر 
مس�تعينا بقوله تعال�ى )يرفع الله 
الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم 
درج�ات( واليرفعه�م م�ن مكانهم 
الى البيوت كما يجري حاليا باس�م 

الديموقراطية وحكم القانون!.
الدول�ة  ف�ي  الس����لطة  ان 
الدس�تورية للش�عب والس�لطة بال 
اليه�ا وم�ن  تس�تند  ارادة ش�عبية 
يق�رر خ�الف ذل�ك وهو ف�ي موقع 
المس�ؤولية الدستورية وفي اي من 
مواق�ع العم�ل الحكوم�ي الرقاب�ي 
والتش�ريعي والتنفبذي فهو اليفقه 
من ام�ر العم�ل الحكوم�ي او عمل 
الدولة شيئا وعليه ان يذهب الى بيته 
قبل ان يطالب غرمائه السياس�يين 

بالذهاب الى البيوت!.
م�ن  لفري�ق  يمك�ن  كي�ف 
السياس�يين ان يحك�م البل�د وه�م 
بعضه�م  ويهاجم�ون  يتنازع�ون 
البع�ض االخ�ر ويتنافس�ون خارج 
اجواء التنافس الوطني او االخالقي 
او السياس�ي غي�ر الم�دان وكي�ف 
يمك�ن لبل�د م�ن البل�دان تش�تعل 
المنافس�ة في�ه ال�ى ه�ذه الدرجة 
من الغلو في التس�قيط والتش�هير 
واالغتيال السياسي ان يستقر حاله 
ويتغي�ر من حال ال�ى حال ومن جو 
القت�ل والكواتم واوام�ر القبض الى 
العم�ل السياس�ي المفت�وح البعيد 
عن التشنج والتوتر في ظل حكومة 

يتناف�س فيها وزراؤه�ا على الناتج 
المحل�ي واالنجاز ال�وزاري الخدمي 
اكث�ر  والمعيش�ي  والمجتمع�ي 
م�ن تنافس�هم على اس�اس قومي 
وش�خصي ومعارك داحس والغبراء 

وياقوم اتبع لو جرينه؟!.
ان الحك�م مس�ؤولية اخالقي�ة 
س�واء كن الحاك�م اس�الميا او من 
فئة العلمانيين غير النزقين كما في 
تصنيفات المفكر حسن العلوي فاذا 
كان الحاكم من فئة العلمانية النزقة 

او االسالمية النزقة خرج الناس الى 
الش�ارع للتظاهر والتنديد واش�عال 
بالجي�ش  واالصط�دام  االط�ارات 
والش�رطة وقوات الش�غب وتحولت 
الن�ار الت�ي اضرمه�ا المتظاهرون 
الى غضب مجتمعي يحرق االخضر 
واليابس وقد تمتد النار الى اشتعال 
كام�ل البي�ت الوطن�ي واليبق�ى اال 
بع�ض كراس�ي كان يجل�س عليها 
ايه�ا  السياس�ية!.  العملي�ة  ق�ادة 
االخ�وة المتحارب�ون فيم�ا بينه�م 
غي�ر  الش�راكة  حكوم�ة  ي�اوزراء 
المنتجة والوزارة المعطلة )بكس�ر 
الطاء( انتم تتنافس�ون وتتعاركون 
وتكش�فون  بااللق�اب  وتتناب�زون 
ملفاتكم وتسقطون بعضكم امامنا 
وكانكم غير موجودين في الس�لطة 

عوراتن�ا  بكش�ف  تقوم�ون  انم�ا 
جميعا لمن هم في موقع المتربص 
واالس�تقرار  السياس�ية  بالعملي�ة 
والوطن�ي  والسياس�ي  المجتمع�ي 
العام وتعط�ون الف مبرر للعدو من 
تنظيم القاعدة وش�قيقتها النصرة 
والتوحيد وكل الكتائب التي انضوت 
اخيرا ف�ي العملي�ة السياس�ية في 
الصولة علينا وقتل ابناء ش�عبنا الن 
م�ن يفتح الب�اب للريح والمس�ائلة 
بمب�رر  مع�ه  اخري�ن  واس�تجواب 

حماي�ة ال�دم العراقي عل�ى خلفية 
ملفات س�ابقة مض�ى عليها الزمن 
ول�م يع�ف فليس�تقبل كل التبعات 

والتداعيات والصوالت االرهابية!.
مالك�م كي�ف تحكم�ون الناس 
وتسوس�ون الب�الد وتف����تح�ون 
جراحاتكم بايديكم وايدي االرهابيين 
والقتل�ة والمجرمين هؤالء الش�ذاذ 
يتلق�ون  مم�ن  والجهل�ة  والقتل�ة 
اوامر القتل وتعذيب وتسليب الناس 
م�ن امعاتهم ف�ي الري�اض وحائل 
ونجران..افتح�وا النواف�ذ للش�مس 
الحقيقي�ة  والحري�ة  والمصالح�ة 
واالتفاق على عدم العدوان على احد 
اذ نحن بحاجة ال�ى وثيقة حقيقية 
تتسالم كل القوى الوطنية وتتعاهد 
بااللت�زام عليه�ا بعيدا ع�ن الوثائق 

والتعه�دات الت�ي تخرج م�ن انفاق 
العمل الحزبي والتيارات السياس�ية 
التي التشتغل اال على اساس الجدوى 
السياسية واالنتخابية دون الجدوى 
المجتمعية وحماية الناس من الغلو 
والمفخخ�ات  والجه�ل  والتط�رف 
وثقافة العن�ف!.ان الحكم كما نظر 
واالسالمي���ون  الم��اركسيون  له 
والعلماني�ون ودع�اة الديموقراطية 
الة السياس�ة العادلة وترجمة لقيم 
المشاركة المجتمعية وثقفة الدارة 
الس�لطة والتزام بالحق�وق المدنية 
البلد  للناس وسياس�ة  والسياس�ية 
على نحو يحقق االهداف االجتماعية 
والسياس�ية واالقتصادي�ة ويعم�م 
ثقاف�ة الدفاع عن الحري�ات الدينية 
والسياس�ية واباحة العدالة وكفاية 
الناس واالرتفاع بالهم المعيشي الى 
الشكل الذي التجد الدولة في الشارع 
فقيرا او محتاجا على قاعدة النظرية 
التي اشتغل عليها االمام علي )عليه 
الس�الم( في تبش�يع منظ�ر الفاقة 
والفقر بقول�ه ماهذا وليس من هذا 
في اشارة الى مواطن مسيحي كان 
يتسول في شارع بالدولة االسالمية 
التي كان يقودها )س�الم الله عليه( 
ل�ذا كان لزام�ا ان يك�ون الحاك�م 
كل  وش�ريك  الفق�راء  كل  ش�قيق 
المحتاجين ونقيض الجشع والغنى 
الفاح�ش والطبقي�ة الت�ي قاتله�ا 
كارل مارك�س كما ل�م يقاتلها احد 
غيره في عصورن�ا المتاخرة اال من 
نماذج اس�المية ومرجعي�ات دينية 

وشخصيات اسالمية وعلمانية!.
ان ال�ة الرئاس�ة س�عة الصدر 
ف�ي  مطلوب�ة  الص�در  وس�عة 
حماية تجرب�ة ديموقراطي�ة وليدة 
ومرص�ودة باالغتي�ال ومس�تهدفة 
بالموت واالنقالب العسكري في اية 

لحظة خصوصا وان جل المحيطين 
وكأم�ة  كاف�راد  يس�تهدفوننا  بن�ا 
ويستهدفون تجربتنا الديموقراطية 
الناشئة النها تجربة نقيضة وتتوالد 
فيه�ا المكاس�ب باضطراد بس�بب 
والمال�ي  الجغروسياس�ي  الموق�ع 
والنفط�ي واالقتص�ادي واالهم من 

هذا كله نوع النظ�ام الديموقراطي 
ال�ذي قام على اس�اس احت�رام كل 
المكون�ات  كل  ب�ادارة  المكون�ات 
والديني�ة  السياس�ية  والعناص�ر 
والقومية.الب�د ان نه�دأ قليال ونكف 
عن اس�تخدام العنف وسيلة لضبط 
ايقاع ادارة الدولة الن ذلك لن يجدي 

ولن يفيد احدا ب�ل العكس هو الذي 
سيس�ود اذا مااس�تمر ه�ذا النه�ج 
يتدف�ق يومي�ا على مس�ارب الدولة 
وتيارات االجه�زة الحكومية االمنية 
والسياسية وسنجد انفسنا في لجة 
اعصار سياسي لن يستثني احدا منا 
وربما تصدق )نبوءة( هذا )االخواني 

التركي اردوغان( وتتحول الس�احة 
العراقية الى س�احة سورية بسبب 
االجواء المتش�ابهة والتوت�ر القائم 
ووج�ود كتائب الم�وت ومجموعات 
القت�ل الكامنة في الم�دن المختبئة 
ف�ي جح�ور اليرابي�ع!. مالكم كيف 

تحكمون؟!.
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مـــالــكــم.. كــيــف تــحــكــمــون؟!

            المستقبل العراقي/ فالح الشامي

ف�ي الوق�ت ال�ذي حم�ل فيه نائ�ب عن 
الن�واب  مجل�س  رئاس�ة  العراقي�ة  ائت�الف 
مسؤولية تعطيل اقرار القوانين, اتهم ائتالف 
دولة القانون  لنجيفي بتمرير القوانين وفقا 
رغباته الش�خصية, معتبراً ان اغلب القوانين 
المش�رعة "عرج�اء"  كونه�ا ق�د خضع�ت 
للتوافقات السياس�ية، فيما اكد مصدر نيابي 
مطل�ع وج�ود صفقة "س�رية" بي�ن ائتالف 
العراقية والتحالف الكردس�تاني على عرقلة 
قانون انتخاب�ات مجلس كرك�وك والحيلولة 

دون اقراره.
وقال عضو ائتالف دول�ة القانون النائب 
الصيه�ود,  محم�د  الوطن�ي  التحال�ف  ع�ن 
ام�س االح�د, ل�� "المس�تقبل العراق�ي" ان 
التوافقات السياس�ية افرغ�ت مجلس النواب 
من محت�واه الحقيقي حيث اصبح عاجز عن 
ممارس�ة دوره الرقابي والتشريعي بالصورة 

المطلوبة".
واش�ار الصيهود الى ان "ال�دور الرقابي 
لمجل�س النواب مغي�ب تمام�اً وان المجلس 
اليس�تطيع محاس�بة اي وزي�ر او مس�ؤول 
المس�تميت  الدف�اع  الحكوم�ة بس�بب  ف�ي 
م�ن قبل الكتل السياس�ية الت�ي ينتمي اليها 
هذا المس�ؤول س�واء كان عل�ى صح او على 

خطا".
وكش�ف الصيهود عن " تعطيل نحو120 
قان�ون ف�ي مجل�س الن�واب بس�بب غي�اب 
التواف�ق السياس�ي عليه�ا ماجعله�ا تراوح 
مكانها ", محمال رئاسة البرلمان "مسؤولية 

هذا االخفاق".
واش�ار الصيهود الى ان عملية التوفقات 
السياس�ية داخل مجلس النواب اصبحت اداة 
لالبتزاز للحصول على مكاس�ب ش�خصية او 
فئوي�ة بيد بعض السياس�يين الذين تناس�و 
واجبهم الوطني واالخالق�ي تجاه المواطنين 

بحسب تعبيره".
واته�م الصيهود "رئيس مجل�س النواب 
اس�امة النجيفي بتجيير منصب�ه لمصالحه 
الش�خصية كونه يمرر بعض القوانين حسب 
رغبات�ه الش�خصية ويرف�ض البع�ض االخر 
بحج�ج واهي�ة خاص�ة فيما يتعل�ق بقانون 

البنى التحتية وغيرها من القوانين المهمة", 
معتب�راً ه�ذه التصرفات غي�ر مهني�ة وانها 
تس�تهدف الحكومة الس�يما وانها من قدمت 

هذه القوانين".
وبين النائب عن التحالف الوطني ان"غياب 
االغلبية السياس�ية ف�ي الوق�ت الحاضر اثر 
بشكل كبير على اداء البرلمان وجعلته ساحة 
للمساومات", واصفا" القوانين التي شرعت 
خالل الدورة البرلمانية الحالية ب�"العرجاء" 
كونها قد خضعت للتوافقات السياس�ية ولم 

تمرر بشكل مدروس ومهني".
وكان ائت�الف دولة القانون، قد انتقد في 

وقت س�ابق، رئاس�ة مجلس الن�واب لرفعها 
جلس�ة التصويت على قانون البن�ى التحتية 
ألكثر من مرة، مطالباً بحل مجلس النواب في 

حال "استمراره بتعطيل القوانين".
ف�ي س�ياق متص�ل, اك�د مص�در نيابي 
ل�"المس�تقبل العراق�ي" عن وج�ود تواطوء 
كبي�ر ف�ي القائم�ة العراقي�ة لقضي�ة عرب 
كركوك جراءع�دم قبولهم قراءة او التصويت 
عل�ى قان�ون انتخاب�ات مجل�س محافظ�ة 

كركوك".
واش�ار المصدر ال�ى ان "بع�ض اطراف 
القائم�ة العراقية تعم�دوا ع�دم القبول باي 

فكرة لوضع قانون انتخابات كركوك الس�يما 
م�ن جانب مكتب رئيس مجل�س النواب الذي 
يعتب�ر جه�ة فاعلة ف�ي تعطي�ل اق�رار هذا 
القانون ", كاشفا عن "وجود اتفاق بين هذه 
االطراف مع االكراد لتعطيل تمرير القانون".

م�ن جان�ب اخ�ر, اته�م عض�و اللجن�ة 
القانونية النائب ع�ن القائمة العراقية حيدر 
المالّ، رئاس�ة مجلس النواب بتعطيل حس�م 
التصوي�ت على مش�اريع القوانين المرفوعة 
لها وإيقاف االستجوابات بحق مسؤولين في 

الحكومة.
وقال الم�ال, امس, ان "رئاس�ة البرلمان 
تقوم بتعطيل القوانين المرفوعة لها من قبل 

اللجنة القانونية".
وأوضح المال ان "اللجنة  القانونية تبنت 
سياس�ة تصفير مش�اريع القوانين، وقامت 
بحس�م جمي�ع القواني�ن الت�ي جاءته�ا من 
بقية الكتل وتم رفعها الى رئاس�ة المجلس"، 
مس�تدركاً بالقول ان الرئاس�ة تعطل وتؤخر 

حسم هذه المشاريع".
واض�اف الم�ال ان "العديد م�ن القوانين 
واالس�تجوابات تم رفعه�ا الى الرئاس�ة ولم 
تتخ�ذ اي اجراء بش�أنها"، مؤكدا، ان من بين 
تلك القوانين "قان�ون االحزاب وقانون العفو 
الع�ام ومجل�س ش�ورى الدول�ة والعديد من 
التعديالت التي تخص االوامر االدارية للحاكم 

المدني".
يشار الى ان رئيس مجلس النواب اسامة 
النجيف�ي أكد ف�ي أكثر من مناس�بة على أن 
المش�اكل السياسية تعيق تش�ريع القوانين 

وخاصة المهمة منها.

يذكر أن النجيفي قد أعلن، مطلع الش�هر 
الجاري، عن تش�ريع 145 قانون�اً في الدورة 

الحالية لمجلس النواب.
في السياق ذاته, حمل عضو كتلة الحوار 
النائب ع�ن ائت�الف العراقية عبدالل�ه الغرب 
رئاس�ة مجل�س الن�واب ع�دم اق�رار قانون 
انتخاب�ات مجل�س محافظة كرك�وك، وذلك 
لع�دم ادراجه�ا ضمن جدول أعمال جلس�ات 

المجلس.
وقال الغرب إن اللجنة البرلمانية المكلفة 
بإع�داد قان�ون انتخابات مجل�س محافظة 
كرك�وك ق�د أنه�ت عمله�ا", محمال رئاس�ة 
مجلس النواب مس�ؤوليةعدم إق�رار القانون 
لغاي�ة االن، لكونه�ا لم تدرجه ضم�ن اعمال 
المجل�س، بس�بب ع�دم موافق�ة  جلس�ات 

المكون التركماني على القانون.
وبين النائب عن العراقي�ة ان "انتخابات 
بع�د  س�تجري  كرك�وك  محافظ�ة  مجل�س 
المزم�ع  المحافظ�ات  مجال�س  انتخاب�ات 

إجراؤها في شهر نيسان المقبل.
في المقابل، أكد رئيس الجبهة التركمانية 
النائب ارشد الصالحي، إن األزمة الحالية بين 
الحكومة االتحادية وإقليم كوردستان بشأن 
إدارة المل�ف األمني للمناطق المتنازع عليها، 
عرقلة م�ن التوصل لالتفاق على إقرار قانون 

انتخابات مجلس محافظة كركوك.
وق�ال الصالح�ي لغاي�ة اآلن ل�م تتمكن 
الكتل السياسية الممثلة عن المكونات الثالث 
الع�رب الك�ورد التركم�ان م�ن التوص�ل الى 
مقت�رح قان�ون انتخابات مجل�س محافظة 

كركوك، بسبب غياب التوافق السياسي.

مصدر نيابي اكد وجود صفقة بين العراقية والكرد لعرقلة قانون انتخابات كركوك 

نائـب لـ                          : النجيفـي يعطـل مترير 120 قـانونـًا يف "النـواب"
 ويشـرع اخـرى السبـاب شخصيـة 

كاريكاتير  فؤاد حسون

            بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت مص�ادر ايراني�ة، ان الزي�ارة 
المق�ررة للرئي�س االيراني احم�دي نجاد 
تأجل�ت الى حين تحس�ن صح�ة الرئيس 

جالل طالباني.
وقالت وكالة االنباء االيرانية الرسمية 
نق�اًل ع�ن مصدرمس�ؤول ف�ي الحكومة 
االيراني�ة إن "زی�ارة احم�دي نج�اد ال�ى 
الع�راق ل�ن تت�م إالّ بع�د تحس�ن صح�ة 
الرئيس العراق�ي جالل طالباني، مش�یراً 
ال�ى ان�ه یتعّی�ن بروتوكولیاً عل�ى رئیس 
الدولة المضیفة اس�تقبال الضیف اذا كان 

على مستوى رئیس جمهوریة".
وكان م�ن المق�رر ان يق�وم الرئیس 
االیران�ي بزي�ارة ال�ى الع�راق ف�ي االیام 
االخی�رة م�ن الش�هر الجاري عل�ى رأس 
وفد رفیع یلتقي خاللها كبار المس�ؤولین 

العراقیین.

نجاد يرجىء زيارته 
لبغداد حلني حتسن صحة 

طالباين
          بغداد/ المستقبل العراقي

العلي�ا  المفوضي�ة  كش�فت 
المس�تقلة لالنتخاب�ات، امس االحد، 
عن قرب الش�روع بنش�ر فرق جواله 
لح�ث اهال�ي البص�رة عل�ى تحديث 
اس�مائهم في سجل الناخبين، مبررة 
ذلك بخش�يتها من انخفاض معدالت 

االقبال على تحديث االسماء.
ق�د  المفوضي�ة  ان  ال�ى  يش�ار 
افتتحت مطلع الش�هر الجاري  863 
مركزا لتس�جيل الناخبي�ن في عموم 
محافظ�ات العراق عدا كركوك واقليم 

كوردستان.
وقال رئيس الدائرة االنتخابية في 
مجل�س المفوضية مقداد الش�ريفي 
ان "المفوضي�ة تقترب من الش�روع 
بنشر فرق جواله لحث اهالي البصرة 
عل�ى تحدي�ث اس�مائهم في س�جل 
الناخبين"، مش�يرا الى ان ذلك "يأتي 

مع�دالت  انخف�اض  م�ن  لخش�يتنا 
االقبال على تحديث االس�ماء؛ بسبب 
تزامن التحديث مع مس�ير عش�رات 
االالف من االهالي س�يراً على االقدام 
على كربالء المقدس�ة لتأدية مراسم 

زيارة اربعينية االمام الحسين".
وبين الشريفي الذي يزور البصرة 
حالي�اً ان "زيارت�ه ال�ى المحافظ�ة 
عل�ى  االهال�ي  "ح�ث  ال�ى  ته�دف 

الواس�عة في االنتخابات  المش�اركة 
وزي�ادة معدالت االقب�ال على تحديث 
اس�ماء المش�مولين باالقت�راع ف�ي 

سجالت الناخبين ".
وتابع الشريفي، "اننا نعمل على 
تغيي�ر المقر الحال�ي للمفوضية في 
البصرة والبحث ع�ن مكان اخر يليق 
بالمفوضية ويتس�ع ألعداد العاملين 
ف�ي المفوضي�ة ويس�هل انس�يابية 

االجراءات".
يذكر ان تعداد نف�وس محافظة 
مليوني�ن  اكث�ر م�ن  يبل�غ  البص�رة 
بحس�ب  نس�مة  ال�ف  وس�تمائة 
احصاءات وزارة التجارة، وقد احصت 
المفوضي�ة اكثر من  800  الف ناخب 
قاموا بتحديث اس�مائهم في س�جل 
الناخبي�ن، حيث ت�رى المفوضية ان 
هذا المع�دل ضعيف جداً قياس�اً الى 
االنتخاب�ات  ف�ي  المش�اركة  نس�بة 

السابقة.

          بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت حكومة إقليم كردستان، امس األحد، عن خفض اإلقليم 
صادراته من النفط إلى خمس�ة آالف برميل يوميا بسبب عدم دفع 
الحكومة االتحادية مستحقات الشركات األجنبية، فيما أكدت  قرب 
إرسال وفد من البيش�مركة إلى بغداد إلنهاء األزمة.وقال المتحدث 

باسم حكومة االقليم سيفين دزه يي 
إن "إقليم كردستان خفض صادراته 
النفطي�ة إلى الخارج لخمس�ة آالف 
دف�ع  ع�دم  بس�بب  يومي�ا  برمي�ل 
مس�تحقات  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
الشركات األجنبية العاملة في مجال 

النفط في اإلقليم".
وأض�اف دزه ي�ي أن "حكوم�ة 
اإلقلي�م توج�ه ضغوط�ات م�ن قبل 
تلك الش�ركات"، مؤك�دا أن "اإلقليم 
سيستمر بتصدير هذه الكمية لحين 
دفع أموال الشركات النفطية العاملة 

في كردستان".
أش�ار دزه  آخ�ر،  وف�ي س�ياق 

يي إل�ى أن "اإلقليم سيرس�ل وفد من وزارة البيش�مركة إلى بغداد 
لالجتماع مع نظيره في وزارة الدفاع العراقي إلنهاء األزمة"، مبينا 

أن "اإلقليم لم يحدد موعد لهذه الزيارة بعد".
وكان مكت�ب نائ�ب رئي�س ال�وزراء لش�ؤون الطاقة حس�ين 
الشهرس�تاني اعتبر ,الجمعة الماضي, أن "تنصل" إقليم كردستان 
ع�ن االتفاقات المبرمة مع الحكومة المركزية دفعها إلى عدم دفع 
مستحقات الش�ركات األجنبية العاملة 
في�ه، مؤك�داً أن ع�دم تس�ليم اإلقليم 
للحصة المقررة وحس�ابات الشركات 
يخال�ف ق�رار مجلس ال�وزراء وديوان 

الرقابة.
وأعلن مصدر بشركة نفط الشمال 
الوطني�ة ف�ي وق�ت س�ابق أن إقلي�م 
كردس�تان قطع ضخ النفط من الخط 
الفرعي لحق�ول خورمال�ه وطق طق 
وطاوكي المربوط بالخط االستراتيجي 
الراب�ط بي�ن كرك�وك ومين�اء جيهان 
التركي بس�بب عدم دفع مس�تحقات 
الش�ركات العاملة في اإلقليم من قبل 

الحكومة المركزية. 

املفوضيـة: االقـبـال عىل حتـديث سجـل 
الناخبني ضعـيف يف البرصة 

صـادرات نـفــط كـردسـتــان تنــخـفـض
 اىل 5 آالف برمـيل يـوميـًا

تعطون الف مبرر لتنظيم القاعدة و"شقيقاتها"
في الصولة علينا وقتل ابناء شعبنا الن من يفتح الباب 
الستجواب اخرين معه بمبرر حماية الدم العراقي على 

خلفية ملفات سابقة مضى عليها الزمن ولـم يعف 
فليستقبل التداعيات االرهابية!.



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات الفرات األوسط، امس األحد، عن استكمال استعداداتها األمنية لزيارة األربعين 
بمش�اركة 35 أل�ف عنصر أمن وطائ�رات الجيش والقوة الجوية، وفيما كش�فت عن ضبط كميات من 
األس�لحة والعتاد ومواد متفجرة معدة لالستخدام في الزيارة، اعتبرت أن تنظيم القاعدة ما زال يشكل 
التهدي�د األكب�ر للزيارة.وقال قائ�د العمليات الفريق الرك�ن عثمان الغانمي خ�الل مؤتمر صحفي، إن 
“عمليات الفرات األوس�ط أكملت جميع االس�تعدادات األمنية الخاصة بخطة زيارة األربعين ومسكت 
قطعاتنا األرض بعد أن استقدمنا قطعات إضافية ليصبح العدد 35 ألف عنصر”، مبيناً أن “هذه القوات 
انتش�رت ف�ي عموم كربالء لتأمين الطرق الت�ي يسلكها الزوار”.وأضاف الغانم�ي أن “قيادة العمليات 
ضبطت، أمس، كميات من تي ان تي والسيفور والرشاش�ات المتوس�طة والثقيلة وقناني الغاز كانت 
معدة الس�تخدامها بهجمات إرهابية ضد الزائرين في شمال غرب كربالء”، معتبراً أن “تنظيم القاعدة 
الخط�ر األكبر الذي ما زال يهدد الزوار في مناس�بة األربعين وغيرها من المناس�بات”.وحذر الغانمي 
الزوار من “تناول األطعمة من أماكن غير موثوقة”، مش�يراً إلى أن “تنظيم القاعدة يمكن أن يلجأ إلى 

أي أسلوب من أجل إلحاق األذى بالزائرين”.

دولة القانون لـ                                   : قطر والسعودية وتركيا 
يريدون »حكاًم سلفيًا« يف العراق !!

اردوغان يتعهد بإيصال شكوى ضد المالكي إلى األمم المتحدة

عمليات الفرات األوسط تستكمل استعداداتها لزيارة األربعين بمشاركة 35 ألف عنصرـ
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    المستقبل العراقي / خاص
كشف مصدر مطلع عن تخصيص قطر 
مبلغ 20 ملي�ون دوالر لإلطاحة بالتحالف 
الوطني في االنتخاب�ات المقبلة من خالل 
مش�روع ش�راء ذم�م م�دراء المحط�ات 
والمراك�ز االنتخابي�ة، فيم�ا أك�د عض�و 
ائت�الف دولة القانون إحس�ان العوادي إن 
قطر والسعودية أنفقت أمواال طائلة بهذا 
الشأن في ظل مساعيها لبناء حكم سلفي 
ف�ي العراق.وق�ال الع�وادي ل�”المستقبل 
العراق�ي” أمس أن هذه المش�اريع ليست 
جدي�دة وان قط�ر وتركي�ا ب�دأت بتقدي�م 
الدعم الم�ادي والمعنوي من�ذ عام 2003 
ولغاية اآلن لكثير من المشاريع التخريبية 

إلفشال العملية السياسية في العراق.
وأش�ار الع�وادي الى ان “قط�ر دفعت 
وما زالت تدفع أمواال طائلة من اجل شراء 
األص�وات االنتخابية في إطار مش�روعها 
الرامي إلى دعم بعض القوائم على حساب 
قوائم أخرى العتبارات طائفية”. وأوضح 
الع�وادي أن قطر والسعودي�ة تريدان من 
خالل دعمهم�ا وتوجههم�ا الطائفي إزاء 
األوض�اع السياس�ية ف�ي الع�راق تفتيت 
وح�دة التحال�ف الوطني باعتب�اره الكتلة 
األكبر ف�ي مجلس النواب, مش�يراً إلى أن 
“مساع�ي هاتين الدولتين تأت�ي في إطار 
تحركهم�ا لبناء حكم س�لفي ف�ي العراق 

وسوريا خاضعاً إلرادتهما وأجنداتهما”.
وأوضح، العوادي أن قطر أصبحت في 
الوق�ت الحال�ي تمث�ل اإلرادة الصهيونية 
وم�ن يق�ف وراءها ف�ي المنطق�ة، الفتاً 

إل�ى ان تركي�ا هي األخ�رى ال تريد للعراق 
ان ينه�ض ويستعي�د عافيته رغب�ة منها 
في إعادة الدول�ة العثمانية من خالل دعم 
بعض الش�خصيات أو األطراف السياسية 
المرتبطة بها في العراق.في السياق ذاته, 
كش�فت مصادر سياس�ية مطلعة وبارزة 
أن قطر دفعت مبالغ مالية كبيرة وتديرها 
أي�اد تركية خبيرة للتمهيد لضرب التحالف 
الوطن�ي ف�ي االنتخاب�ات المقبلة.وق�ال 
مص�در سياس�ي ل�”المستقب�ل العراقي” 
أن قط�ر خصصت مبل�غ 20 مليون دوالر 
يت�م تدوي�ره وإدارته من خ�الل منظمات 
مجتم�ع مدن�ي وجه�ات أخ�رى محلي�ة 
لش�راء ذم�م اكبر ق�در ممكن م�ن مدراء 
المحطات االنتخابي�ة والمراكز االنتخابية 
ف�ي االنتخابات المقبلة.وبي�ن المصدر أن 
قطر ومن خالل مشروعها المذكور والذي 
يرع�اه ك�ل من تركي�ا والسعودي�ة ودول 
أخ�رى تريد االطاح�ة بالتحال�ف الوطني 
العتبارات طائفية وتمكين كتل اخرى من 
الفوز ع�ن طريق التزوير ف�ي االنتخابات 
المقبلة. على صعيد متصل, كش�ف مصدر 
سياس�ي مطلع ل�”المستقبل العراقي” ان 
رئيس الوزراء التركي دعا القائمة العراقية 
والتحال�ف الكردس�تاني إلرس�ال رس�الة 
احتجاج وش�كوى إلى االم�م المتحدة ضد 
الحكومة العراقية، مبيناً أن اردوغان تعهد 
بحم�ل هذه الرس�الة وايصالها.وكش�فت 
مص�ادر سياس�ية أن ممثلي�ن الردوغ�ان 
العراق�ي  البرلم�ان  بن�واب م�ن  اتصل�وا 
وعرضوا عليهم عروض�اً كثيرة مقابل ان 

يوقعوا على رس�الة مكتوبة من نواب في 
العراقي�ة والكردس�تاني ومرس�لة لألمم 
المتح�دة عبر اردوغ�ان. وأش�ار المصدر 
إل�ى ان اردوغان طالب العراقية بأن يكون 
مضمون الرس�الة احتجاجا وشكوى ضد 
رئي�س ال�وزراء ن�وري المالك�ي واته�ام 
حكومته بالطائفية من خالل طرح قضية 
إقصاء طارق الهاشمي ورافع العيساوي.
وأوض�ح المص�در أن “اردوغ�ان يسع�ى 
م�ن خ�الل ه�ذا التوج�ه إلى لج�وء األمم 
المتحدة الى حكوم�ة وصاية مختارة من 
مجلس األمن لتدير ش�ؤون العراق”.وأكد 
المص�در أن “رئي�س ال�وزراء التركي ابلغ 
العراقي�ة واألكراد إن تركيا لن تدخر جهدا 
لإلطاحة بأي�ة حكومة يش�كلها التحالف 
الوطن�ي العتب�ارات خاص�ة بأجنداتهم”، 
حسب تعبير المصدر.هذا وقد اتهم رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, أمس 
األول، الحكوم�ة العراقي�ة بأنها تتصرف 
على أساس طائفي، مبيناً انه سيتوجه إلى 
األم�م المتحدة لبحث التط�ورات الحاصلة 
في العراق وس�وريا. وأعرب أردوغان عن 
قلق�ه من أن “يتح�ول العراق إلى س�وريا 
أخرى من خالل نش�وب حرب طاحنة بين 
جمي�ع المكونات”, متهم�ا الحكومة التي 
يسميه�ا “ش�يعية” وتتلقى دعم�اً خاصاً 
من بعض الدول بافتعال األزمات ألغراض 
طائفية.وكان أردوغ�ان قد اتهم في وقت 
س�ابق حكومة المالكي بالسعي إلى إثارة 
حرب أهلية في العراق بعدما اش�تد التوتر 

بين بغداد وإقليم كردستان.

            المستقبل العراقي/البصرة/ طالب عبد العزيز 
ضمن س�عيها وحرصها على إدامة تماس�ك النسيج 
االجتماعي-الدين�ي عمل�ت الهيئات الديني�ة في البصرة 
عل�ى دعوة السفي�ر البابوي لجمهوري�ة الفاتيكان على 

العراق واألردن جورجيو لينكوا، والذي استقبله 
كبير الطائفة الش�يخية الش�يعية في البصرة السيد 
عب�د العالي الموس�وي مع ع�دد من كبار الش�خصيات 
الديني�ة والسياس�ية ف�ي المدينة.وعند مدخل س�فينة 
الس�الم الراس�ية عل�ى كورنيش ش�ط العرب اس�تقبل 
الموس�وي وعض�و مجل�س محافظ�ة البص�رة عقي�ل 
الخال�دي، السفي�ر الباب�وي لينك�وا ال�ذي رافق�ه ايضا 
س�كرتيره الش�خصي الخ�وري جورج م�ن الهند واألب 
روبي�رت، مترجمه الخاص، برفقة المدب�ر البطرياركي 
للرئاس�ة االس�قفية الكلدانية ف�ي جنوب الع�راق االب 
عم�اد عزي�ز البن�ا  واألب س�معان م�ن كنيس�ة الريان 
االرثذوكس في البصرة واالب آرام من الكنيسة الكلدانية 
في البصرة.وفي قاعة الش�رف التي احتشدت بالضيوف 
وكبار الش�خصيات الدينية والسياس�ية والدبلوماس�ية 
رح�ب السيد عب�د العال�ي الموس�وي بسع�ادة السفير 
لينك�وا قائال “اهال بسعادة س�فير الس�الم البابوبي في 
مدين�ة السالم وعل�ى متن س�فينة الس�الم”، فيما قال 
السفي�ر في كلمة قصيرة “مرحبا بكم، وأش�كركم على 
حفاوة االس�تقبال ومن خالل لقاءاتن�ا بنخب المجتمع 
البص�ري وجدنا ان أهلها طيبين،كرماء، والبصرة مدينة 
جميلة، تدعو دائما للتعايش والسالم، ولدي انطباع آخر 
يق�ول بان لي�س الجماعات المختلفة تتح�د في البصرة 

إنما دجلة والفرات يتحدان أيضا 
فيها، وه�ذا دليل على أن الجميع 
يري�دون إحالل السالم ونحن في 
س�فينة السالم”. وتحدث الشيخ 
محم�د فل�ك، وه�و م�ن وك�الء 
المرجع الديني االعلى السيد علي 
السيستان�ي بالبص�رة في كلمة 
رح�ب فيه�ا بالسفي�ر الباب�وي 
مسته�ال كالم�ه بكلم�ة لإلم�ام 
علي بن أبي طالب)ع( الش�هيرة 
)الناس صنفان، إما نظير لك في 
الخلق أو أخ  ل�ك في الدين( قائال 
“لذا فنحن أخوة إن شاء الله ألننا 
نمتلك مشتركات كثيرة وعظيمة 
بني عل�ى أساس�ها الس�الم في 

العال�م، كم�ا أن س�ماحة السي�د 
السيستان�ي س�بق أن أس�تقبل وفودا مسيحي�ة كثيرة، 
لذا فهو بمثابة األب للجميع. ش�اكرا قداس�ة األب عماد 
البنا على حضوره، محمال س�المه لألشقاء المسيحيين 
ف�ي الفاتيكان”.وأكد فل�ك ان “رجال الدين يخففون من 
ضغوط السياس�يين، ولو ُتركت لرجال الدين لعم السالم 
أكثر، لكن أطماع السياس�يين تس�يء للعالم”. وهنا قال 
السفير لينكوا “قبل شهر كنت في ضيافة سماحة السيد 
السيستان�ي، الذي اس�تقبلني باحترام بال�غ، وهو رجل 
يح�ب السالم، ألننا في األخير أبن�اء آدم”.وكان الدكتور 
خلف عبد الصمد محافظ المدينة قد تكلم بكلمة موجزة 

بعد أن رح�ب بالسفير البابوي قائ�ال “كنت زرت روما، 
واطلع�ت أثناء ذلك على المستش�فيات التي تحت رعاية 
الفاتيك�ان، وهي تجربة فري�دة من نوعها، نحن هنا في 
البصرة امكانيات مالية إذا استثمرت بشكل صحيح فهي 
من أفضل األموال في المنطقة لكننا بحاجة إلى التجارب 
العالمية، األخوة في الفاتيكان أبدوا أس�تعدادهم لزيارة 
البص�رة ولرعاي�ة المستش�فيات، فتعال�وا لنتعاون من 
أجل أن نخط�و خطوات علمي�ة، والمحافظة تعمل على 
االستفادة من خبرات الدول الكبرى”. وأضاف المحافظ 
“خالل زيارتن�ا لجمهورية كوريا عملن�ا على توأمة مع 
مدين�ة أولس�ان الصناعية، وهذه المدين�ة كانت قبل 50 

س�نة قري�ة صغي�رة، لكنها 
الي�وم تنت�ج 4500 س�يارة 
في الش�هر، والبصرة ليست 
اآلخري�ن،  ألم�وال  بحاج�ة 
لخبراته�م،  بحاج�ة  لكنه�ا 
ل�ذا فنح�ن نحت�اج لخب�رة 
االصدقاء في كل المجاالت”. 
وبين عبد الصم�د انه “زرت 
مدينة جنوا في إيطاليا، وهي 
مدين�ة مش�هورة بمينائه�ا 
الضخم، ش�اهدته وش�عرت 
خب�رات  وتف�وق  بق�درة 
العاملي�ن في بن�اء الموانئ، 
ومدين�ة جن�وا تص�در %18 
من ناتجها ال�ى أوربا لكنها 
تصدر 48% منه إلى آس�يا لذا 
فه�ي بحاجة لميناء الفاو الكبي�ر لغرض التصدير، ومن 
ثم إمكانية التعاون مع ايطاليا في مجال النقل”.وأوضح 
“في هيوس�تن بالواليات المتحدة األمريكية، وهي أكبر 
مدينة بانتاج النفط في امريكا عملنا على توامة المدينة 
مع البصرة، وبصراحة في امريكا نحن بحاجة إلى لوبي 
عرب�ي ضاغط، وس�ررنا برفع الحظر ع�ن الطيران بين 
واشنطن والعراق لكننا فوجئنا برفض شركات الطيران 
هناك العمل على خطوط بغداد والبصرة، وقبولها العمل 
عل�ى خط أربيل فقط، لكنن�ا نعمل من خالل التوامة تلك 
على ربط البصرة بهيوس�تن عبر خط�وط الطيران ألننا 

نريد دخ�ول الش�ركات العالمية واالمريكي�ة للعمل في 
العراق”.  وفي الوقت الذي قضته الرحلة على متن سفينة 
الس�الم التي راحت تته�ادى على مويجات ش�ط العرب 
الهادئة مبح�رة جنوبا حتى حدود قض�اء ابي الخصيب 
وخالل حفل اس�تقبال س�عادة السفير الباب�وي، وأثناء 
تن�اول وجبة الغ�داء جرت أحاديث جانبي�ه بين عدد من 
المسئولين والدبلوماسيين والسياسيين تناولت مستقبل 
البصرة في االعمار والتطور حيث حضر القنصل التركي 
العام ف�ي البصرة فاروق قايمقج�ي والقنصل المصري 

عبد القادر سيد طنطاوي، وغيرهما.
وكم�ا ك�ان واضحا فق�د كان�ت الدعوة ه�ذه بادرة 
خير لجميع أطياف البصرة، إذ حضرها عدد من ش�يوخ 
أه�ل السنة والجماع�ة بينهم الش�يخ جم�ال السعدون 
والش�يخان عدنان الغانم وعبد الكريم الغانم فيما حضر 
علم�اء ورجال دين م�ن الطائفة الش�يعية بينهم النائب 
ف�ي البرلمان ع�ن البصرة الش�يخ عام�ر الفايز وعضو 
البرلم�ان أيضا السيد فرات الش�رع والش�يخ محمد فلك 
ومدير الوقف الش�يعي الش�يخ محمد المطوري والسيد 
عم�اد البطاط وعض�و المجلس السيد فتاح الموس�وي 
كذل�ك حضر االس�تاذ ضي�اء جعفر -مدير ش�ركة نفط 
الجنوب ونائب رئيس مجلس إدارة الجريدة االس�تاذ عبد 
االمير العبادي والش�يخ داخ�ل السلمي وقائمقام قضاء 
اب�ي الخصيب إس�ماعيل العامري وغيره�م من وجهاء 
المدين�ة الذي�ن لب�وا دعوة السي�د عبد العال الموس�وي 
وكانوا إنموذجا رائعا في التعبير عن لحمة أبناء المدينة 

المتطلعين للسالم والبناء والمدنية.  

سفري بابا الفاتيكان يزور البرصة  ويؤكد عىل رضورة التعايش السلمي بني مكوناهتا

         بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد ع�ن عزمها فتح 13 ش�ارعاً رئيسياً 
ورف�ع الحواجز الكونكريتية عنها قريب�اً، مؤكدة رفع أكثر من 22 ألف 
قطع�ة كونكريتية خالل الش�هر الحالي م�ن مناط�ق عدة.وقال نائب 
قائ�د عمليات بغداد الفري�ق حسن البيضاني إن “القي�ادة تعمل بجهد 
وطني وعسكري إلزالة أكثر عدد ممكن من الحواجز الكونكريتية وفتح 
الش�وارع لتسهيل حركة المواطن واس�تيعاب االزدحام�ات”، مبيناً أن 
“القي�ادة عازمة على فتح أكثر من 13 ش�ارعاً رئيسياً في العاصمة”.

وأضاف أن “ابرز تلك الشوارع شارع الرشيد باتجاه باب المعظم وصوالً 
إل�ى ابو نؤاس وأس�فل جس�ر المعلق ف�ي أبو نؤاس وتقاط�ع التجنيد 
باتجاه ش�ارع الخرطوم المجاور لوزارة الخارجية وشارع 62 وشارع 
محافظة بغ�داد باتجاه ش�بكة اإلعالم العراقي وش�ارع السنك وصوالً 
إلى س�احة الملك فيصل”، مشيراً إلى أن “الشوارع تتضمن أيضاً شارع 
حيفا قرب وزارة الثقافة والش�ارع الموازي لقيادة الش�رطة االتحادية 
والش�ارع الخدمي لش�ارع الزيتون”.ولف�ت البيضاني إل�ى أن “قيادة 
العملي�ات حريصة على تأمين الش�وارع ومؤس�سات الدولة التي ترفع 
عنها الحواجز الكونكريتية وس�المة المواطنين بصورة عامة”، مؤكداً 
أن “القطاع�ات العسكرية رفع�ت أكثر من 22 ألف قطع�ة كونكريتية 

خالل شهر كانون االول الحالي”.

عمليات بغداد تعتزم فتح 13 
شارعًا رئيسًا يف العاصمة

عبد الصمد: فوجئنا برفض شركات الطيران االميركية فتح خطوط مع بغداد والبصرة وقبولها بخط أربيل فقط

          بغداد/ المستقبل العراقي
دعت مجموعة مدنية كردية، امس األحد، برلمان إقليم كردس�تان إلى 
إلغاء االحتفال بذكرى تأس�يس الجيش العراق�ي مطلع كانون الثاني 
المقبل، فيما طالبت الحكومة العراقية باالعتراف بقوات البيشمركة.

وقالت عضو مجموعة اس�تقالل كردستان، هلز علي، إن “المجموعة 
قدمت مذكرة للبرلمان الكردستاني طالبت فيها بإلغاء االحتفال بعيد 
تأس�يس الجي�ش العراقي في ي�وم 6 كانون الثان�ي المقبل”، مؤكدة 
“إلتح�اق 3966 توقيعاً بالمذكرة تساند طل�ب المجموعة”.وأضافت 
عل�ي أن “الخطوة ج�اءت على خلفي�ة المحاوالت الت�ي تهدف جعل 
الجي�ش آلة بيد بعض األش�خاص”، محذرة م�ن “خطورة المحاوالت 
التي تسه�م في زج المؤس�سة العسكرية في الصراعات السياس�ية 
وضرورة بن�اء جيش وطني محترف بعيداً عن الصراعات السياس�ية 
والمذهبية”.وطالب�ت عضو مجموعة اس�تقالل كردس�تان “الجهات 
المعنية في إقليم كردستاني بضرورة تحديد يوم خاص لالحتفال بيوم 
البيش�مركة كتقدير للدور ال�ذي لعبته في الدفاع عن قضية الش�عب 
الكردي”، مطالبًة في الوق�ت نفسه الحكومة العراقية إلى “االعتراف 

بقوات البيشمركة كأحد تشكيالت منظومة الدفاع الوطني”.

جمموعة كردية تدعو إالقليم إىل إلغاء 
االحتفال بعيد اجليش العراقي !!

            المستقبل العراقي / نهاد فالح
يب�دو أن الرئيس األمريك�ي باراك أوباما يكرر ف�ي نهجه مع األزمة 
السورية نفس األخطاء التي ارتكبها سلفه جورج بوش عندما شن حرب 
غزو العراق عام 2003 والتي أش�علت المنطقة بدال من تهدئتها، بحسب 
ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وورد تعليق للصحيفة األمريكية على 
موقعها اإللكتروني امس ذكر أن األخطاء التي ارتكبها فريق إدارة بوش 
ف�ي مرحلتي التخطي�ط قبل الحرب وإعادة اإلعمار ف�ي العراق، يبدو أن 
إدارة أوبام�ا تكررها واحدة تلو األخرى. وتناولت الصحيفة الحديث عن 
االس�تخبارات كأول هذه األخطاء، مش�يرة الى انه في الوقت الذي بدأت 
في�ه االنتفاضة السورية لم تكن تعلم وزارة الخارجية األمريكية س�وى 
القليل عن “الجي�ش السوري الحر”. وتابعت “إن اندالع الثورة السورية 

اكتنفه عنصر المفاجأة بالنسبة لوزارة الخارجية ووكالة االستخبارات 
المركزية سي آي أي على حد سواء، وبين عشية وضحاها، أصبح تحديد 
هوية المعارضي�ن السوريين على قائمة األولوي�ات بالنسبة لكليهما”. 
ورأت الصحيف�ة أن الرئي�س أوبام�ا يب�دو وكأنه لم ي�درك حتى اآلن أن 
هناك بعض الدول في منطقة الش�رق األوس�ط والتي تلعب دورا هادما 
ف�ي الحرب األهلي�ة السورية، كما ك�ان الحال في الع�راق، حيث اعتقل 
“الجيش الس�وري الحر” عش�رات األفراد من الحرس الث�وري اإليراني 
مم�ن تظاهروا بأنهم م�ن الزوار. وتناول�ت نيويورك تايم�ز األمريكية 
تش�كيل مجلس المعارضة السورية، الذي أشاد أوباما بشموليته، والذي 
يب�دو أنه تك�رار آخر ألخطاء بوش ف�ي المزج بي�ن ديمقراطية العملية 
وديمقراطي�ة النتيج�ة، فالغري�زة التي تش�مل تعزي�ز الديمقراطية في 

كثير م�ن األحيان هي غريزة خاطئة، فبع�ض الجماعات تسعى لركوب 
موجة الديمقراطية فقط بقدر ما يناسبهم، ومن ثم العودة إلى بنادقهم، 
مش�يرة إلى أنه في بعض األحيان أفضل س�بل إرس�اء الديمقراطية هي 
التهميش وليس االندماج. وش�ددت الصحيفة على أنه يتعين على فريق 
أوبام�ا أن يدرك أيضا أن الح�رب التي عصفت بالعراق ك�ان لها تأثيرها 
على س�وريا، حيث أدت إلى تورط القوات الحكومية والميليش�يات غير 
النظامية في عمليات التطهير الطائفي، كما حدث في البوسنة والعراق. 
ونوهت إلى أنه برغم من المزيج العرقي والطائفي الذي تش�هده سوريا 
من علويين وس�نة وأكراد، يبدو أنه ليس هناك أي تخطيط واضح طويل 
األمد لمستقبل س�وريا. وحذرت الصحيفة من أن ما يحدث في س�وريا 
في الوقت الراهن لن يظل داخل البالد فقط، بل إن تأثيره س�يمتد ليشمل 

س�ائر أرجاء المنطقة، فمن ناحية سينزح المسيحيون خوفا من صعود 
التيار اإلسالمي المتشدد إلى لبنان، األمر الذي سينقلب على إثره التوزان 
الطائف�ي هناك، وهناك العراق الذي يخش�ى أن تتحول س�وريا إلى مالذ 
آم�ن لتنظيم القاعدة، األمر الذي قد يش�عل العن�ف الطائفي في بالدهم، 
إضاف�ة إلى األتراك الذين يخش�ون إنفص�ال العلويين األت�راك في إقليم 
هاتاي والقومية الكردية في كافة النواحي. وش�ددت الصحيفة على أنه 
يتعين على أوباما أن يخطط لألس�وأ بش�أن مستقبل سوريا، معتبرة أن 
هذا المستقبل قد يتصاعد فيه حدة الصراع طويل األمد، الس�يما في ظل 
التنافس على الوصول إلى س�دة الحكم، مش�يرة إلى أن اإلطاحة باألسد 
س�تكون نهاية البداية وليست بداية النهاية، فالتحديات الحقيقية ستبدأ 

فور سقوط نظامه.

نيويورك تايمز: أوباما يكرر يف سوريا أخطاء بوش بالعراق
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      المستقبل العراقي/ متابعة

دس�تور  عل�ى  المصريي�ن  أغل�ب  واف�ق 
أعدَّت�ه جمعية تأس�يسية ك�ان يهيمن عليها 
اإلس�اميون في اس�تفتاء وذلك، حسبما ذكر 

المعسكران المتنافسان، أمس االحد.
وبع�د تصويت قال�ت المعارض�ة انه اثار 
انقساما في مصر، فيما قالت جماعة االخوان 
المسلمين التي دفعت بالرئيس محمد مرسي 
ال�ى السلطة في انتخابات جرت حزيران نقا 
ع�ن احصاء غير رس�مي إن 64 في المئة من 
الناخبين ايدوا الدستور بعد جولتي االستفتاء 
الذي انتهى السبت. وقال مسؤول بالمعارضة 
أيض�اً ان احصاءه�ا غي�ر الرس�مي اظهر ان 

النتيجة جاءت بالموافقة.
وق�د ال تعل�ن لجن�ة االس�تفتاء النتائ�ج 
الرسمية للجولتين قبل اليوم االثنين بعد النظر 
في طعون. وإذا تأكدت ه�ذه النتيجة فسيتم 
اجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين 
تقريبا.ويقول اإلس�اميون إن الدس�تور مهم 
لنق�ل مصر إلى الديمقراطي�ة بعد عامين من 
اإلطاحة بالرئيس الساب�ق حسني مبارك في 
انتفاض�ة ش�عبية. ويقول�ون إنه س�يساعد 
ف�ي إعادة االس�تقرار الازم إلص�اح اقتصاد 

يترنح.
لك�ن المعارضة تق�ول، إن الدس�تور أثار 
االنقس�ام ف�ي الب�اد وتتهم مرس�ي بتمرير 
وثيق�ة تحابي حلفاءه اإلس�اميين وتتجاهل 
حق�وق المسيحيي�ن الذي�ن يش�كلون نح�و 
عش�رة في المئة م�ن السكان كم�ا تتجاهل 

حقوق المرأة، بحسب قولهم.
وقال مس�ؤول بجماعة االخ�وان كان في 
غرف�ة عملي�ات مراقب�ة التصويت ان�ه وفقا 
لحساب�ات الجماع�ة ف�ان النتيج�ة النهائية 
للجولة الثانية من االس�تفتاء ه�ي الموافقة 
بنسب�ة 71 في المئة على الدس�تور والنتيجة 
االجمالي�ة لجولتي االس�تفتاء ه�ي الموافقة 

بنسبة 63.8 في المئة.
واكدت ارقامه بيان اصدرته بعد ذلك بفترة 
وجيزة جماعة االخوان المسلمين وبثته على 
قناته�ا التلفزيوني�ة. وك�ان لجماعة األخوان 
وحزبه�ا باإلضاف�ة ال�ى أعض�اء المعارضة 
ممثلون يراقبون مراكز االقتراع وفرز االصوات 
في ش�تى انحاء الباد. وقال�ت المعارضة ان 
مخالفات شابت جولتي االستفتاء ودعت الى 
ع�ادة للجولة االول�ى. ولكن مس�ؤوال قال ان 

النتيجة االجمالية لاس�تفتاء ج�اءت مؤيدة 
للدس�تور.وقال المس�ؤول الكبي�ر في جبهة 
االنق�اذ الوطن�ي المعارض�ة ان االس�اميين 
يحكم�ون الباد ويدي�رون عملي�ة التصويت 
ويؤث�رون عل�ى الناس ومن ثم فم�ا هو الذي 

يمكن توقعه غير ذلك.
وقسم االستفتاء على مرحلتين ألن قضاة 

كثيرين رفضوا االشراف على التصويت.
وق�ال كريم النح�اس )35 عام�ا( ويعمل 
س�مسارا في س�وق األوراق المالية وهو في 
طريق�ه إل�ى لجن�ة االنتخ�اب ف�ي محافظة 
الجيزة التي تجاور القاهرة “سوف أقول )ال( 
ألن مص�ر ال يمكن أن يحكمها فصيل واحد”. 
وف�ي لجنة انتخاب أخرى ق�ال ناخبون، إنهم 
مهتمون بإنه�اء فترة االضطراب السياس�ي 

الطويل�ة أكث�ر م�ن اهتمامه�م بالنص�وص 
المتعلقة بالش�ريعة اإلس�امية في مشروع 
الدس�تور. وق�ال هش�ام كم�ال ال�ذي يعمل 
لمرس�ي  أيدين�ا  نم�د  أن  “علين�ا  محاس�با 

ونساعده في تحقيق االستقرار للبلد”.
لاس�تفتاء  السابق�ة  الفت�رة  وش�هدت 
احتجاج�ات دامية اثارها قرار مرس�ي بمنح 
نفسه س�لطات اضافية بمرس�وم اصدره في 
22 تش�رين الثاني ثم التعجيل بطرح مسودة 

الدستور في استفتاء.
وقبل س�اعات م�ن اغاق مراك�ز االقتراع 
أعل�ن نائب الرئي�س محمود مكي اس�تقالته 
وق�ال إن�ه ق�دم االس�تقالة ف�ي السابع من 
تشرين الثاني لكنه اس�تمر في القيام بمهام 
منصبه بعد اندالع أزمة سياس�ية تسبب فيها 

إعان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي 
موسعا سلطاته.وقال مكي -وهو قاض بارز 
سابق- إنه لم يكن مستريحا للعمل السياسي، 
وق�ال إنه ل�م يعلم باإلع�ان الدس�توري قبل 
صدوره. لكن يبدو أن توقيت إعان االستقالة 
مرتبط بعدم وج�ود منصب نائب الرئيس في 

الدستور الجديد.
ومن بين مواد الدستور الجديد مادة تجعل 
الرئاسة فترتين فقط للشخص الواحد. وأبقى 
المش�روع على ن�ص يجعل مبادئ الش�ريعة 
اإلس�امية المص�در الرئيسي للتش�ريع لكنه 
أض�اف م�ادة تضمن�ت تفصي�ات لمص�ادر 

مباديء الشريعة اإلسامية.
وتحدثت جماعات حقوقي�ة عما وصفته 
بمخالف�ات في اج�راءات التصوي�ت. وقالت 

ان بع�ض مراكز االقتراع فتح�ت متأخرة وان 
االساميين قاموا بحمات دعائية بشكل غير 
قانوني عند بعض اماكن االقتراع وش�كت من 

مخالفات في تسجيل الناخبين.
لكن اللجنة العليا لانتخابات التي تش�رف 
عل�ى االس�تفتاء قال�ت إن التحقيق�ات التي 
أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة 
في التصويت الذي أج�ري يوم 15 من كانون 
األول الج�اري والذي ش�مل نح�و نصف عدد 
الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليون 
نسم�ة. وبلغ ع�دد الناخبي�ن المسجلين في 
المرحل�ة الثاني�ة 25 ملي�ون نسم�ة. وقالت 
جماع�ة االخوان المسلمي�ن ان نسبة االقبال 
بلغت نحو ثل�ث الناخبين.وتق�ول المعارضة 
ان هذا الدستور سيثير مزيدا من االضطرابات 

في الش�وارع النه لم يحصل على تأييد واسع 
بم�ا يكفي لوثيقة يجب ان يكون هناك توافق 
عليها واثارت شكوكا بشأن نزاهة االستفتاء.

وفي الجولة االولى صوتت المنطقة التي تغطي 
معظم القاهرة برفض الدس�تور وهو ما قال 
عن�ه المعارضون انه يظهر عم�ق االنقسام.

وق�ال أحمد س�عيد رئي�س ح�زب المصريين 
األح�رار وعضو جبه�ة اإلنق�اذ الوطني وهي 
ائتاف معارض ش�كل بعد أن وس�ع مرس�ي 
س�لطاته ف�ي 22  من تش�رين الثاني ثم دفع 
بمش�روع الدستور لاس�تفتاء على عجل إنه 
يتوقع ح�دوث المزيد م�ن االضطرابات.وفي 
إش�ارة إلى ما س�ماه مخالف�ات خطيرة في 
المرحل�ة األول�ى ق�ال س�عيد إن الغضب من 
مرس�ي وحلفائه اإلس�اميين يتزايد. وأضاف 
أن الن�اس لن يقبلوا الطريق�ة التي يتعاملون 
بها م�ع الوضع. وقتل ثمانية أش�خاص على 
األق�ل ف�ي احتجاجات أم�ام قصر الرئاس�ة 
في القاهرة في وقت س�ابق الش�هر الجاري. 
ووقعت اشتباكات بين إساميين ومعارضين 
له�م ي�وم الجمعة ف�ي مدين�ة اإلس�كندرية 
الساحلي�ة ثان�ي اكب�ر م�دن مصر عش�يتي 

جولتي االستفتاء.
وف�ي س�اعة متأخ�رة من مس�اء السبت 
ذك�رت وس�ائل االع�ام الرس�مية المصري�ة 
ان مرس�ي اعل�ن اس�ماء 90 ش�خصا عينهم 
كأعضاء ج�دد في المجلس االعل�ى للبرلمان 
المص�ري )مجلس الش�ورى( وق�ال مسوؤل 
رئاس�ي ان القائم�ة تض�م بش�كل اساس�ي 
ليبراليي�ن وش�خصيات اخ�رى غي�ر منتمية 
للتي�ار االس�امي.وقال متحدث باس�م جبهة 
االنق�اذ الوطن�ي الت�ي تض�م معارضين من 
الليبراليي�ن واالش�تراكيين واحزابا وساس�ة 
اخري�ن ان اعض�اء الجبه�ة رفض�وا اخذ اي 
مقاعد.وس�تنتقل السلطات التش�ريعية التي 
يملكه�ا االن الرئيس بعد حل مجلس الش�عب 
)المجلس االدنى للبرلمان( في وقت سابق من 
العام الجاري الى مجلس الش�ورى )المجلس 

االعلى للبرلمان( بموجب الدستور الجديد.
وانتخ�ب ثلث�ا اعض�اء مجل�س الش�ورى 
المؤلف م�ن 270 عضوا ف�ي انتخابات جرت 
ف�ي اوائل العام الجاري ام�ا الثلث االخر الذي 
يق�وم الرئي�س بتعيينه لم يكن مرس�ي الذي 
انتخ�ب ف�ي حزي�ران ق�د عين�ه حت�ى االن. 
ويهيمن حزب الحرية والعدالة وحلفاؤه على 

مجلس الشورى.

المعارضة تؤكد: هناك مخالفات شابت جولتي االستفتاء

ح بكفي خراب مرص توافق عىل مرشوع الدستور.. واالنقسام يلوِّ

رئيس احلكومة التونسية: حركة النهضة تقود تونس نحو اهلاوية
      المستقبل العراقي/ وكاالت

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع االسرائيلية، أمس األحد، إن “األسلحة 
الكيماوي�ة السورية التزال آمنة على الرغم من أن الرئيس بش�ار األس�د 

فقد السيطرة على أجزاء من الباد”.
وقال عاموس جلعاد لراديو الجيش االسرائيلي إن الحرب األهلية بين 
االسد وقوات المعارضة التي تقاتل من اجل اإلطاحة به وصلت الى طريق 
مسدود لكن الرئيس السوري ال يظهر اي بوادر على االستجابة للدعوات 
الدولية للتنحي”. وأضاف “لنفترض أنه )األس�د( رحل فيمكن أن تحدث 
فوضى... في الش�رق األوس�ط ال يمك�ن أن تعرف ابدا من الذي س�يأتي 
بدي�ا. يجب أن نتحلى باالتزان. العالم بأس�ره يتعامل مع هذا األمر. في 

الوقت الحالي االسلحة الكيماوية تحت السيطرة”. 
وش�عرت إس�رائيل بالقل�ق من س�قوط أس�لحة كيماوية ف�ي أيدي 
اساميين متش�ددين او مقاتلين من حزب الله اللبناني وحذرت من أنها 
يمك�ن أن تتدخل لتحول دون حدوث هذه التط�ورات. وقالت دول غربية 
منذ ثاثة أسابيع إن حكومة األسد ربما تستعد الستخدام غاز سام لصد 
مقاتلي المعارضة المتمركزين حول العاصمة دمشق والذين يسيطرون 
عل�ى ريف حلب وادلب في الش�مال. وقال جلع�اد “المعارضة ال تنتصر 
عليه وهو ال يهزم المعارضة غير أن المزيد والمزيد من أجزاء س�وريا لم 

تعد تحت سيطرته وهذا هو ما يهم.

قالت أن رحيل األسد سيحدث فوضى

      المستقبل العراقي/ وكاالتإرسائيل: األسلحة الكياموية السورية آمنة

قال رئيس الحكوم�ة التونسية السابق وزعيم حزب نداء تونس 
إن حركة النهضة اإلسامية التي تقود االئتاف الحاكم “تقود تونس 
نحو الهاوية” وتعم�ل على “قبر الثورة” وتعمل على “إعادة الدولة 

التونسية إلى القرن السابع عشر”.
وطال�ب السبس�ي ف�ي تصريح�ات صحفية راش�د الغنوش�ي 
رئيس حركة النهضة ب�”حل رابط�ات حماية الثورة” واصفا إياها 
ب�”ميليشيات تتكون من أشخاص مأجورين ينتهكون حق األحزاب 
السياس�ية ومنظمات المجتمع المدني ف�ي عقد اجتماعات بهدف 

إرباك نشاطهم وإخاء الساحة السياسية للنهضة”.
وج�اءت تصريح�ات قائ�د السبس�ي إث�ر اقتحام المئ�ات من 
ميليش�يات حركة النهض�ة اجتماع لحزب ن�داء تونس المعارض 

ف�ي جزي�رة جربة جنوب الب�اد وأرغم�وا الحزب على 
إلغائه.وكان االجتماع بمناس�بة ذكرى أربعينية 

لطف�ي نقض القيادي في الحزب الذي قتل في 
تطاوين في الجنوب بعد ان ضربه متظاهرون 
محسوب�ون عل�ى النهض�ة حتى الم�وت في 

تشرين األول.
واته�م قائ�د السبس�ي حرك�ة النهض�ة 
الت�ي تع�د ذراعه�ا  ب�”إط�اق ميليش�ياتها 
الميداني من أجل بث الفوضى بالباد وترهيب 
السياسيين المعارضين في مسعى إلى إخاء 

الساحة من أي معارض للنهضة. 
وأوضح “إذا كانت النهضة تؤم�ن بالديمقراطية وبحرية العمل 
السياس�ي وتعمل على تحقي�ق أهداف الثورة التونسي�ة فعليها أن 
تراجع نفسها، عليها أن تنتهج المنافسة السياس�ية الشريفة ال أن 

تلجأ إلى العنف الذي هو حجة الضعفاء”.
ودان رئي�س ن�داء تونس تواط�ؤ السلط األمنية مع ميليش�يات 
النهض�ة ماحظا أن قوات األمن كانت دائما ال تتدخل 
ل�ردع ميليش�يات النهضة في أكثر من مناس�بة 
و”ه�ذا أمر يدعو إلى الش�ك ويم�س من هيبة 
األم�ن الجمهوري الذي يج�ب أن يضمن األمن 

لكل التونسيين”.
وكذل�ك  التونسي�ة  المعارض�ة  وتعتب�ر 
منظمات المجتمع المدني رابطة حماية الثورة 
ميليش�يات تابعة لحركة النهضة، وتطالب 
بحله�ا، ولكن الحكوم�ة ترفض ذلك.

وتته�م المعارض�ة حرك�ة النهضة 
بتحري�ك الرابطة الوطني�ة لحماية 
خصومه�ا  ض�د  ميداني�ا  الث�ورة 

السياسيين.
وقال�ت المحامية بش�رى بلحاج 
حمي�دة التي ش�اركت ف�ي اجتماع 
حزب نداء تونس بجربة “ما يحصل 
فضيح�ة، اتصلن�ا بوزي�ر الداخلية 

علي العريض ووزير حقوق اإلنسان س�مير ديلو ولكنهما يرفضان 
التدخل”.

وتأس�س حزب نداء تونس في تموز الماضي وتفيد استطاعات 
الرأي بأنه يتمتع بش�عبية موازية لش�عبية النهض�ة وانه المنافس 

األول لها في االنتخابات المقبلة.
وأظهرت عملية س�بر ل�آراء أجراها مركز”س�يفما كونساي” 
خ�ال الفت�رة الممتدة من 18 إل�ى 21 كان�ون األّول 2012 أن قائد 

السبسي يتصدر المرتبة األولى من حيث ثقة التونسيين.
وخ�ال األش�هر األخي�رة نج�ح قائ�د السبسي رجل السياس�ة 
المحنك في بناء تيار سياسي قوي يضم شخصيات تونسية وطنية 
لها مكانتها في المشهد السياسي التونسي وهو ما رأت فيه حركة 

النهضة تهديدا لوجودها السياسي. 
ويق�ول المراقب�ون إن حركة نداء تونس بات�ت تنافس النهضة 
“منافس�ة جدية” خاص�ة وأن الباد مقبلة على انتخابات رئاس�ية 
وتش�ريعية في ظل تراجع كبير لثقة التونسيين في حركة النهضة 
الحاكم�ة الت�ي تزاي�د السخط الش�عبي تج�اه حكومته�ا حتى أن 
مقاره�ا تعرضت للحرق من قبل التونسيي�ن الغاضبين على حركة 

لم تف بما وعدت.
وال يتردد السبسي في مهاجمة الحركة التي يتوجس التونسيون 
من مشروعها الديني حتى أنه شدد على أن “الفرق الذي يكمن بين 
سياسة حزبه وسياس�ة حزب حركة النهضة يتجسد باألساس في 
أن النهضة تسعى إلعادة الدولة إلى القرن السابع عش�ر بينما نداء 

تونس يرغب ببناء دولة حديثة بمعايير القرن الواحد والعشرين”.

تعل�ن محافظة ميسان / قسم العق�ود العامة الحكومية عن إعادة إع�ان المناقصة المدرجة 
تفاصيلها في أدناه ضمن موازنة تنمية األقاليم فعلى الراغبين في االشتراك في المناقصة مراجعة 
لجن�ة تسلي�م العطاءات في دي�وان محافظ�ة ميسان لغرض الحص�ول على نسخة من الش�روط 
والمواصف�ات الفنية والتعليمات إل�ى مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ ق�دره )100,000( مائة 
ألف دينار غير قابل للرد علما أن أخر موعد لغلق المناقصة هو يوم الخميس المصادف  2013/1/3 
الساعة الثانية عشر ظهرا وتسلم العطاءات في ديوان المحافظة في قسم العقود العامة الحكومية 

في الطابق الثاني , إذا صادف أخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه .
ماحظة 

المحافظ�ة غي�ر ملزمة بتوقي�ع اإلحالة والعقد إال بعد اق�رار قانون الموازن�ة وتعليماتها لعام 
.2013

• الدائ�رة غي�ر ملزم�ة بقبول أوطأ العط�اءات ويتحمل من ترس�و عليه المناقصة أجور نش�ر 
االعان.

• يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة .
• تقديم تأمينات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان نافذ 
عن المفعول لمدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق المناقصة وصادر من احد المصارف العراقية 
المعتم�دة والمعنون ال�ى محافظة ميسان / تنمي�ة األقاليم على ان تقدم تأمين�ات حسن التنفيذ 

بنسبة 5 % من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو المناقصة .

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

مشروع بناء دائرة 
الرعاية االجتماعية/ 
قسم شبكة الحماية 

االجتماعية

قسم الحماية 
االجتماعية في 

ميسان
240 يوم9 – 17 – 27 – 5 

الثامنة/ 
إنشائية

تعلن محافظة ميسان / قسم العقود العامة الحكومية عن إعان المناقصة المدرجة تفاصيلها 
ف�ي ادناه ضمن موازنة تنمي�ة االقاليم فعلى الراغبين في االش�تراك في المناقص�ة مراجعة لجنة 
تسليم العطاءات في ديوان محافظة ميسان لغرض الحصول على نسخة من الشروط والمواصفات 
الفني�ة والتعليمات الى مقدمي العطاءات مقابل دفع مبلغ ق�دره )150,000( مائة وخمسون ألف 
دين�ار غي�ر قابل للرد علم�ا ان اخر موعد لغل�ق المناقصة هو يوم االثنين المص�ادف  2013/1/7 
الساعة الثانية عشر ظهرا وتسلم العطاءات في ديوان المحافظة في قسم العقود العامة الحكومية 

في الطابق الثاني , إذا صادف أخر موعد لتسليم العطاءات عطلة فيؤجل الى اليوم الذي يليه .
ماحظة 

المحافظ�ة غي�ر ملزمة بتوقي�ع اإلحالة والعقد اال بعد اق�رار قانون الموازن�ة وتعليماتها لعام 
.2013

• الدائ�رة غي�ر ملزم�ة بقبول أوطأ العط�اءات ويتحمل من ترس�و عليه المناقصة أجور نش�ر 
اإلعان.

• يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة .
• تقديم تأمينات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ 
عن المفعول لمدة شهرين و)28( يوم من تاريخ غلق المناقصة وصادر من احد المصارف العراقية 
المعتم�دة والمعنون ال�ى محافظة ميسان / تنمي�ة األقاليم على ان تقدم تأمين�ات حسن التنفيذ 

بنسبة 5 % من كلفة المقاولة ومن ضمنها مبلغ االحتياط العام عند رسو المناقصة .

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

تبليط طريق 
المبروكة- بيت 
نويصر بطول 

)10 كم(

مديرية طرق 
وجسور 
ميسان

150 يوم8 – 17 – 1 – 19
السابعة/ 

إنشائية

تعل�ن محافظة ميس�ان / قسم العقود العامة الحكومية عن إعان المناقص�ة المدرجة تفاصيلها في أدناه 
ضمن موازنة تنمية األقاليم فعلى الراغبين في االشتراك في المناقصة مراجعة لجنة تسليم العطاءات في ديوان 
محافظة ميسان لغرض الحصول على نسخة من الشروط والمواصفات الفنية والتعليمات إلى مقدمي العطاءات 
مقاب�ل دفع مبلغ قدره )150,000( مائة وخمسون أل�ف دينار غير قابل للرد علما أن آخر موعد لغلق المناقصة 
ه�و ي�وم االثنين المصادف  2013/1/7 الساعة الثانية عش�ر ظهرا وتسلم العطاءات ف�ي ديوان المحافظة في 
قس�م العق�ود العامة الحكومية ف�ي الطابق الثاني , إذا ص�ادف أخر موعد لتسليم العط�اءات عطلة فيؤجل إلى 

اليوم الذي يليه .
ماحظة 

المحافظة غير ملزمة بتوقيع اإلحالة والعقد إال بعد اقرار قانون الموازنة وتعليماتها لعام 2013.
• الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعان.

• يكون العطاء نافذا لمدة شهرين تبدأ من تاريخ غلق المناقصة .
• تقديم تأمينات أولية بنسبة 1 % من قيمة العطاء بموجب صك مصدق او خطاب ضمان نافذ عن المفعول 
لمدة ش�هرين و)28( يوم من تاريخ غلق المناقصة وصادر من اح�د المصارف العراقية المعتمدة والمعنون إلى 
محافظة ميسان / تنمية األقاليم على ان تقدم تأمينات حسن التنفيذ بنسبة 5 % من كلفة المقاولة ومن ضمنها 

مبلغ االحتياط العام عند رسو المناقصة.

اسم المشروعت
الدائرة 

المستفيدة
مدة التنفيذالتبويب

الدرجة 
والتصنيف

1

إزالة األلغام 
والمخلفات 
الحربية في 
حقول سيد 

قاسم، المسيل/ 
مشروع 
محافظة 

ميسان األول

محافظة 
ميسان

تنافسية9 – 17 – 8 – 2

السادسة/ 
انشائية على 

أن تكون 
الشركة حاصلة 

على تفويض 
عملياتي 

ومكتبي من 
وزارة البيئة 
دائرة شؤون 

االلغام

حمافظة ميسان 
قسم العقود احلكومية

إعادة إعالن مناقصة رقم )255( لسنة 2012
مرشوع بناء دائرة الرعاية االجتامعية/ قسم شبكة احلامية 

االجتامعية / تنمية األقاليم

حمافظة ميسان 
قسم العقود احلكومية

إعالن مناقصة رقم )330( لسنة 2012
تبليــط طـريــق املبـــروكــة - بيــــت نـويــصــر بطـــــول 

)10 كم( / تنمية األقاليم

حمافظة ميسان 
قسم العقود احلكومية

إعالن مناقصة رقم )331( لسنة 2012
إزالة األلغــام واملخلــفات احلــربية يف حقــول سيد قــاســم، 

املسيل/ مرشوع حمافظة ميسان األول / تنمية األقاليم

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان

عيل دواي الزم 
حمافظ ميسان



االقتصادية النيابية استبعدت أن يكون ممرًا للتجارة العالمية

خبري اقتصادي لـ"                                  ": استغالل العراق ملوقعه التجاري قد حيقق 20 % من موازنته

أقتصاد وحمليات5
www.almustakbalpaper.net

 العدد )409(  االثنني  24  كانون االول  2012

  المستقبل العراقي / خاص

الحديث عن تنويع مصادر واردات الدولة 
العراقية بات الش�غل الش�اغل للمهتمني 
بالش�أن االقتص�ادي الوطن�ي، بع�د أن 
ُح�رت الواردات يف دائرة تصدير النفط 
والنزر اليس�ر من املردودات الرضيبية. 
وي�راد م�ن الدع�وات املتك�ررة لتنوي�ع 
مصادر الواردات دفع السلطات العراقية 
إىل الرشوع بوضع خطط فاعلة الستثمار 
الث�روات الطبيعية والجغرافية والبرشية 
والبدء بتنفيذها عىل املدى القريب. ولعل 
موق�ع الع�راق التج�اري االس�راتيجي 
الرابط ب�ني قارتي أوروبا وإفريقيا يمثل 
جانباً مهماً من تلك الثروات. وهو جانب 
من شأنه أن يوفر للعراق ما نسبته %20 
عىل أقل تقدير فيما لو اس�تغل بالش�كل 
الصحيح. وقال املحلل االقتصادي س�الم 
البيات�ي يف حدي�ث ل�ه م�ع »املس�تقبل 
اس�تغالل  تفعي�ل  أن  أم�س  العراق�ي« 
املوقع االس�راتيجي للع�راق يعتمد عىل 
اس�تقرار الدولة الداخيل، مؤكداً أن هذه 
الخط�وة من ش�أنها أن تحق�ق واردات 
كبرة لخزينة الدولة عند تحقيقها. وقال 
البياتي »يعّد احتالل البلدان ملواقع مهمة 
عند مصب�ات املياه او املناف�ذ الحدودية 
الرابطة بني دول املناش�ئ واملس�تهلكني 
أو ما بني القارات ميزة خصوصية لها«، 

الفت�ا اىل أن »العراق مع�روف منذ القدم 
بموقعه االس�راتيجي املهم من الناحية 
االقتصادية والسياس�ية والدينية، ولكن 
تفعي�ل هذا املوقع يعتمد باألس�اس عىل 
م�دى اس�تقرار الدولة العراقية نفس�ها 
م�ن الداخل. إذا لم تكن الدولة مس�تقرة 
داخلياً من جانب، ولم تكن مؤسس�اتها 

فاعل�ة من جانب آخ�ر، فإنها لن تتمكن 
من التعام�ل مع هذا امل�ورد الطبيعي يف 
توظيف�ه لخدم�ة البل�د«. وعم�ا اذا كان 
حجم واردات تفعي�ل موقع العراق كبراً 
أم ال قال البياتي »طبعاً. الكثر من الدول 
الت�ي تمثل خط وصل بني دولتني او اكثر 
تحقق نس�بة مقدارها نح�و 20 إىل %30 

من موازناتها. قناة السويس يف مر عىل 
س�بيل املثال«. وأضاف »كذل�ك اإلمارات 
العربية املتح�دة، إذ تعتمد نحو 36% من 
موازنتها عىل البضائع املستوردة لصالح 
العراق«. وع�ّ� البياتي عن اعتقاده بأن 
مش�كلة ع�دم اس�تغالل الع�راق ملوقعه 

االسراتيجي ليست جديدة. 

وق�ال »أرى أن أغل�ب الحكوم�ات الت�ي 
توال�ت عىل حك�م العراق كانت تنش�غل 
بقضاي�ا داخلية ول�م تعمل ع�ىل تعزيز 

عالقاتها الخارجية«.
من جانبه، استبعد عضو لجنة االقتصاد 
واالستثمار النيابية، النائب عن التحالف 
الكردس�تاني جاس�م محمد حس�ني أن 
يك�ون العراق ممراً للتج�ارة العاملية بني 
قارتي آس�يا وأوروبا بس�بب السياس�ة 
االقتصادية الحالية غر الداعمة لالقتصاد 
الوطني. وقال حسني يف تريح صحفي 
أم�س إن »املوق�ع الجغرايف ال�ذي يتمتع 
به الع�راق يعد احد االمتي�ازات الخاصة 
للنهوض باالقتص�اد الوطني، ألنه يربط 
قارتي اس�يا وأوروب�ا، ولكن السياس�ة 
ل�دى  واملتبع�ة  الحالي�ة  االقتصادي�ة 
الحكومة االتحادية ال تهدف اىل استغالل 
هذه املقومات لتعزيز االقتصاد العراقي، 
وإنما اتجهت نحو االعتماد عىل اإليرادات 

النفطية فقط«. 
االقتصادي�ة  »السياس�ة  أن  وأض�اف 
الحالية تحت�اج اىل اع�ادة النظر بها الن 
العراق يمتل�ك مقومات اقتصادية كبرة 
غ�ر مفعلة وتحتاج اىل الدع�م واالعتناء 
كالقطاع الزراعي والتجاري والصناعي«، 
مؤك�داً »ال يمك�ن ان ينه�ض اقتص�اد 
العراق واستغالل موقعه الجغرايف يف ظل 

وجود السياسة املتبعة حالياً«.      

   بغداد / المستقبل العراقي
أنج�زت أمان�ة بغ�داد 70% م�ن أعمال م�رشوع مول 
النخيل التجاري االستثماري يف جانب الرصافة بكلفة 
بلغت 12 مليون دوالر. وذكرت مديرية عالقات وإعالم 
أمانة بغداد يف بيان صحفي تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه أم�س أن »رشكة أم�واج الدولية بإرشاف 
دائ�رة املهندس املقي�م التابع�ة ألمانة بغ�داد حققت 
نس�ب انجاز متقدمة يف أعمال انش�اء م�ول النخيل يف 
شارع فلسطني عن طريق االس�تثمار«، مشرًة اىل ان 
»مدة االس�تثمار يف هذا امل�ول تبلغ 35 عاماً من تاريخ 
املب�ارشة بالتنفي�ذ فيما تبلغ م�دة االنج�از عامني«. 
واضاف�ت ان »امل�ول يتك�ون من عدة طبق�ات تحوي 
مح�االً تجارية ومع�ارض ومطاعم ومراك�ز ترفيهية 
وب�اركاً لوق�وف الس�يارات وفعاليات أخ�رى يضمها 
ه�ذا امل�رشوع«. وبين�ت ان »تموي�ل تنفي�ذ املرشوع 
االس�تثماري م�ن القطاع الخ�اص الجهة املس�تثمرة 
وان امان�ة بغ��داد والحكومة ال تنفق أي�ة أموال عىل 
تنف��يذه«. واش�ارت اىل ان »هذا امل�ول يعد جزءاً من 
سلسلة مشاريع نجحت أمانة بغداد يف توقيع عقودها 
م�ع عدد كبر من ال�رشكات من خ�الل تفعيل قانون 
االس�تثمار ودعم املس�تثمرين وخلق رشاكة حقيقية 
م�ع القطاع الخاص«. يذكر أن أمان�ة بغداد قد أعلنت 
يف اوقات سابقة عن ثالث حزم من مشاريع االستثمار 
تتضم�ن إنش�اء مجمع�ات س�كنية وم�والت تجارية 

واماك�ن ترفيهي�ة وفن�ادق خمس�ة نج�وم وعمارات 
لوقوف الس�يارات وغرها من املشاريع التي تحتاجها 
العاصم�ة بغداد. ومن جانب آخر، نف�ذت أمانة بغداد 
حملة جديدة إلزالة التجاوزات الحاصلة عىل الش�وارع  
والس�احات العام�ة واالرصف�ة يف العاصم�ة بغ�داد 
بالتنس�يق مع قي�ادة عمليات بغ�داد. وذكرت مديرية 
العالقات واإلع�الم يف بيانها ان »دائرة بلدية الكاظمية 
بالتعاون مع دائرة الحراس�ات واالم�ن يف امانة بغداد 
وبالتنس�يق م�ع قي�ادة عملي�ات بغداد نف�ذت حملة 
أزال�ت خالله�ا العدي�د م�ن التج�اوزات عىل الش�ارع 
العام املتمثلة بمس�قفات املح�ال التجارية واللوحات 
اإلعالنية والباع�ة الجوالني املتجاوزي�ن وإزالة اماكن 
غسل السيارات املتجاوزة عىل شبكة املاء وغلق بعض 

س�احات وقوف السيارات يف منطقة العطيفية 
والكاظمي�ة ملخالفتها تعليم�ات امانة بغداد«. 
وأضافت ان »دائرة بلدية الرصافة نفذت حملة 
أزالت خاللها عدداً من التجاوزات الحاصلة عىل 
الش�ارع العام واللوح�ات االعالنية واالكش�اك 
والباع�ة املتجول�ني يف س�احة الط�ران ورف�ع 
التجاوزات الحاصلة أسفل جرس محمد القاسم 
)س�وق الخ�ردة( التاب�ع ملحل�ة 135 واملتمثل�ة 
باألبواب والش�بابيك وغرها من املواد املستعملة 

وتنظي�ف امل�كان وإدام�ة املوج�ودات كمصاطب 
للجلوس«. واش�ارت اىل ان »دائ�رة بلدية الكرخ 

قامت بحمل�ة لرفع التج�اوزات الحاصل�ة يف منطقة 
الحارثية والعالوي والشارع الصناعي وشارع حيفا، اذ 
شملت اصحاب املحال التجارية والصناعية واالكشاك 
والبس�طيات واملس�قفات واللوح�ات اإلعالني�ة التي 
نصبت بش�كل عش�وائي التي ش�وهت منظر شوارع 
العاصمة وانذار بعض املتجاوزين يف منطقة الحارثية 
عىل رفع تجاوزاتهم«.إىل ذلك، نفذت أمانة بغداد حملة 
خدمية واس�عة شملت اعمال اكساء الطرق والنظافة 
واملج�اري والزراع�ة ضم�ن قاط�ع بلدي�ة الكاظمية 
لالرتق�اء بواقعها الخدمي. وذك�رت مديرية العالقات 

واالعالم يف امانة بغداد ان »دائرة بلدية الكاظمية 
املقدس�ة نفذت حملة خدمية واس�عة شملت 
رف�ع النفاي�ات واالنقاض وغس�ل وتنظيف 

الشوارع الرئيسة واملحالت السكنية وتنظيف املنهوالت 
ومش�بكات املجاري ورفع املخلفات وتعويض اغطية 
املنهوالت املفقودة والتالفة ضمن املحالت 403-401-
405«. واش�ارت اىل ان »قسم الزراعة يعمل عىل تأهيل 
وتطوي�ر متن�زه خريطة الع�راق وزراعت�ه بمختلف 
الش�تالت املوس�مية ودائمة الخرضة منه�ا الجعفري 
واللهان�ة وزينيا وكزانيا لزيادة املس�احات الخرض اىل 
جانب اعمال تطوير وتجميل ش�ارع بغداد- س�امراء 
املمتد من س�احة عدن وصوال اىل س�احة مالك االشر 
فضالً عن انش�اء 3 نافورات يف الجهة املقابلة لجامعة 

النهرين«. 

تراجع مؤرش سوق العراق العام بنسبة 1.64 %
   بغداد / المستقبل العراقي

تراجع أداء المؤشر العام للسوق العراقي أمس بنسبة بلغت 1.64% ليخسر 
من قيمته 2.09 نقطة، منهياً تعامالته عند 125.74 نقطة. وبلغ إجمالي قيم 
الت�داوالت بنح�و 2.87 مليار دينار وبحجم 1.65 مليار س�هم من خالل 691 

صفقة. وتم التداول أمس على 
أس�هم 36 ورقة مالية، منها 
20 ورق�ة مالي�ة متراجع�ة، 
فيما ارتفعت 6 ورقات مالية 
أخرى واستقرت 10  أخريات 
المس�تويات  نف�س  عن�د 
تغيير. وتصدر  السابقة دون 
المرتفع�ون س�هم “نخي�ل” 
بنس�بة ارتفاع بلغت %3.70، 
مغلق�اً عند المس�توى 0.84 
دين�ار. تاله س�هم “كندفت” 

بنس�بة 2.62% الى المس�توى 
3.91 دينار، كما ارتفع س�هم “كريدت” بنس�بة 1.33% مغلقاً عند مس�توى 
2.28 دينار. وعلى الجانب اآلخر تصدر سهم “كربالء” الخاسرين بنسبة %45 
إلى المستوى 2.75 دينار. وتاله سهم “فكاشي” بنسبة 9.82% إلى المستوى 

4.59 دينار، ثم سهم “بغداد” بنسبة 5.77% الى المستوى 1.96 دينار.

التعليم تلغي اعتامد شهادة التوفل 
والـ”IC3” من التقديم عىل الدراسات العليا

  بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة التعليم العال�ي والبحث العلمي عدم اعتماد ش�هادة التوفل 
TOEFL  -  ITP وال� IC3 وال� ICDL وما يناظرها عند التقديم على الدراسات 
العليا للعام الدراسي 2013-2014، واالستعاضة عنها بامتحان سيتم إجراؤه 
خ�الل القبول. ونقل بي�ان للوزارة تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه 
امس عن المدير العام لدائرة البحث والتطوير الدكتور محمد السراج قوله إن 
“وزي�ر التعليم العالي والبحث العلمي وافق على عدم اعتماد ش�هادة التوفل 
TOEFL  -  ITPوال�IC3  وال�ICDL  وما يناظرها عند التقديم على الدراسات 
العليا للعام الدراسي 2013-2014، واالستعاضة عنها بامتحان سيتم إجراؤه 
خالل القبول”. مشيرا الى انه “يحق للمراكز الحكومية واألهلية إقامة دورات 
تطويرية للطلبة”. وتابع المدير العام أن “وزارة التعليم العالي وضعت برامج 
تطويرية لطلبة الدراسات األولية والماجستير من خالل إضافة مادة منهجية 
لتطوير مهارات الطلبة في اس�تخدام الحاس�وب وتنمية مهارات الطلبة في 

اللغة االنكليزية تدرس في السنوات األربعة من الدراسات األولية”.

ميسان تطلق 4 ماليني إصبعية 
من سمك الكاريبي يف األهوار

ميسان / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ ميس�ان عل�ي وداي الزم أن المحافظة أطلق�ت 4 ماليين 
إصبعي�ة من س�مك الكاريبي 
أه�وار ميس�ان ضم�ن  ف�ي 
الث�روة  لزي�ادة  خططه�ا 
محاف�ظ  وق�ال  الس�مكية. 
ميس�ان ف�ي تصري�ح نقل�ه 
المكتب اإلعالم�ي للمحافظة 
إن “محافظة ميسان وضمن 
خططها لدع�م وتطوير واقع 
الث�روة الس�مكية أطلق�ت 4 
ماليي�ن إصبعي�ة من س�مك 
الكاريب�ي ف�ي اه�وار العودة 
وبين  والخم�س”.  والعظي�م 
أن “محافظة ميس�ان تشهد 
حاليا نجاحا كبيرا في تجربة 
األحواض الس�مكية العائمة، 
حيث تم منح عدد من إجازات 
للفالحي�ن الراغبي�ن بتربي�ة 
األسماك”. ومن الجدير بالذكر 

أن محافظة ميس�ان تس�عى الى زيادة عدد اإلصبعية وضم أنواع جديدة من 
األسماك للمحافظة على الثروة السمكية في أهوار ميسان.

نفذت حملة جديدة إلزالة التجاوزات

أمانة بغداد تنجز 70 % من أعامل مول النخيل االستثامري

املهندس
حسن إسامعيل إبراهيم

املدير العام وكالة 

تعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب عن مناقصة تحميل وتفريغ 
الحبوب في صومعة الكوت .

الش�روط  وف�ق  المناقص�ة  ف�ي  باالش�تراك  الراغبي�ن  فعل�ى 
والمواصفات مراجعة القس�م القانوني في مقر الشركة الكائن في 
باب المعظم مدخل شارع الشيخ عمر لشراء الشروط والمواصفات 
مقابل مبلغ دفع )500,000( خمس�مائة ألف دين�ار غير قابل للرد 
وس�يكون أخر موعد لقبول العطاءات لغاية الس�اعة الثانية عش�ر 
ظه�را ليوم )الخميس( المواف�ق 17 / 1 / 2013 مع تأمينات أولية 
بصك مصدق من احدى المصارف في بغداد أو بكفالة مصرفية ألمر 
الش�ركة باس�م المناقص حصرا ونافذة لمدة ثالثة أشهر من تاريخ 
غلق المناقصة عن دخول مناقصة بمبلغ قدره )100000000( مائة 
مليون دينار وفي حالة تقديم التأمينات من خارج بغداد فيكون عن 
طريق فروعنا في المحافظات وإرسالها بموجب كتاب رسمي مزود 
بوصل قبض من الفرع ، أما بخصوص خطاب الضمان فيرس�ل مع 

تأييد صحة صدوره من موقعنا  وان الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ 
العطاءات على ان يرفق مع العطاء المستمسكات التالية :

الوثائق المطلوبة :
� كتاب تأييد تسجيل المتقدم في الهيئة العامة للضرائب

� صورة هوية األحوال المدنية .
� بطاقة سكن .

� البيانات األخرى المطلوبة بالعطاء .
� شهادة تأسيس الشركة .

وس�وف يهمل  أي عطاء غير مستوفي الشروط أعاله وسيتحمل 
من ترس�و عليه المناقصة أجور نش�ر اإلعالن وأية مصاريف أخرى 

..

تعل�ن الهيئ�ة العامة للط�رق والجس�ور احدى تش�كيالت وزارة 
االعمار واإلس�كان عن مناقصة صيانة واكس�اء وتثبي�ت أكتاف ) 5ر 
17ك�م ( من طري�ق ناصرية / ك�وت للمقطع المحص�ور بين قضاء 
الش�طرة وقضاء الناصرية على اعتبار المحطة )صفر + صفر( بداية 

الممر الثاني من جهة الناصرية في محافظة ذي قار 
) على حس�اب المقاول الناكل ( / يكون الصرف من تخصيصات 

الموازنة الجارية 
عل�ى الش�ركات والمقاولي�ن م�ن ذوي الخب�رة واالختص�اص 
المصنفي�ن لدى وزارة التخطيط الراغبين في االش�تراك في المناقصة 
بدرج�ة ال تق�ل عن الصنف )الخامس( إنش�ائية مراجع�ة مقر الهيئة 
) بغ�داد / ك�رادة مري�م / مقابل فندق الرش�يد( لغرض ش�راء وثائق 
المناقصة )بموجب النس�خة األصلية من هوية التصنيف / إنشائية ( 
بمبلغ قدره )150,000( دينار   )مائة وخمس�ون ألف دينار( غير قابل 
للرد على أن يتم وضع المس�تندات التي تشمل العطاء والمستمسكات 
المدرج�ة الحقا داخل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومدرج عليه اس�م 
ورق�م المناقص�ة وموع�د غلقها ويس�لم إل�ى س�كرتارية لجنة فتح 
العطاءات في مقر الهيئة وان الهيئة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
ويتحمل من ترس�و عليه المناقصة أجور نش�ر اإلع�الن وال يتم قبول 
اي تحف�ظ من قبل المق�اول يتعارض مع اإلع�الن ويترتب عليه كلف 
إضافي�ة وآخر موعد لبيع الوثائق الس�اعة )12( م�ن ظهر يوم 9 / 1 
/ 2013 وآخ�ر موع�د لتقديم العطاءات هو الس�اعة 12 من ظهر يوم 
10 / 1 / 2013 وبإم�كان مقدمي العط�اءات الراغبين حضور عملية 
الفت�ح التي تجري في مقر الهيئة في الموعد آنفا علما أن للهيئة منح 
الس�لفة التش�غيلية لمقاول�ي القطاع العام والخاص حس�ب النس�ب 
الت�ي تق�رر من قبل ال�وزارة مقابل خطاب ضمان بقيمة الس�لفة في 
حال�ة طلب ذلك في كتاب تقدي�م العطاءات وبخالفه يهمل الطلب عند 
ترويجه الحقا بعد القرار على اإلحالة ومصادقة العقود الرس�مية مع 

المقاولين .
المستمسكات المطلوب تقديمها مع العطاء :

1.هوي�ة تصنيف صادرة من وزارة التخطيط )س�ارية المفعول( 
مصورة )النموذج البالستيكي الجديد(

2.هوية اتحاد المقاولين )مجددة( أصلية + مصورة 
3.شهادة التأسيس للشركات وإجازة ممارسة المهنة للمقاولين 

)ساريتي المفعول( 
4.كت�اب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب النس�خة األصلية 

معنونة الى الهيئة العامة للطرق والجسور )ساري المفعول(
5.قائم�ة باألعمال المماثلة المنفذة من قبل مقدم العطاء مؤيدة 

من الجهات المعنية 
6.قائم�ة بالمكائ�ن والمع�دات )مؤي�دة م�ن الجه�ات المعنية( 
والجهاز الفني من االختصاصيين لدى مقدم العطاء واستخدام اآلليات 
الحديث�ة في تنفيذ الطرق واس�تخدام فارش�ات حديث�ة تحتوي على 

متحسسات لضمان الحدل الجيد واالستوائية الجيدة .
7.ما يؤيد امتالك المقاول أو الشركة لمعمل إسفلت .

8.ص�ك مصدق أو خط�اب ضمان صادر من مص�رف معتمد في 
الع�راق )بكام�ل التأمين�ات األولي�ة( البالغ�ة 1% من مبل�غ العطاء ) 
بالدين�ار العراقي( معنونة  ألمر الهيئة العامة للطرق والجس�ور نافذا 
لمدة )3( أشهر وفي حالة عدم تقديمها يستبعد العطاء علما ان الصك 
المصدق الصادر من مصرف أهلي معتمد يجب أن ال يتجاوز مبلغه عن 

)5( ماليين دينار )خمسة ماليين دينار( وحسب التعليمات .
9.الحس�ابات الختامي�ة ألخ�ر ث�الث س�نوات مصادق م�ن قبل 
محاس�ب قانون�ي إضاف�ة إل�ى الحس�ابات الختامي�ة الت�ي تتضمن 

مصاريف وإيرادات مشاريع األعمال المماثلة التي يقدمها المقاول 
10.وصل قبض المستندات

11.عقد ش�راكة في حالة وجود ش�ريك مصدق م�ن دائرة كاتب 
العدل أصوليا 

12.على الش�ركات والمقاولي�ن تقديم تحليل س�عري لكل فقرة 
م�ن فقرات الكش�ف الخاص بالعطاء المقدم من قبلهم لدراس�ته عند 

التحليل 
13.بطاقة السكن

14.كش�ف المص�رف لغاي�ة 31 / 12 / 2011 ومؤي�د م�ن قبل 
المصرف )مختوم بختم المصرف( 

املدير العام 
مالحظة / الموقع االلكتروني للهيئة  : 
 www.turruqjissor.imariskan.gov.iq
البريد االلكتروني لشعبة المناقصات والعقود:
tenders  scrb@yahoo.com

مديرية البلديات العامة 
مديرية بلدية كربالء املقدسة 

تنويه
إلحاقا بإعالننا املنش�ور يف صحيفتي املس�تقبل العراقي العدد 
)405( والع�راق الي�وم الع�دد )1786( يف 18 / 12 / 2012 
سقط س�هوا بالطبع اسم املنذر )س�امي كامل عبد الحسني( 

لذا اقتىض التنويه .

رقم املناقصة : 66/2012ـ2013   
 رقم التبويب:3342 

وزارة اإلعامر واإلسكان
م / إعالن مناقصة رقم ) 35 / 2 / 2013 (

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

 IMPORT 1@iqgrainb.com  : بريد االلكرتوين
IMPORT2@iqgrainb.com                                             
IMPORT3@iqgrainb.com                                             إعالن

   بغداد / المستقبل العراقي
أعلن األمني العام ملجلس الوزراء 
عيل محسن العالق املوافقة عىل 
محارض تثمني بيع 26 مجمعاً 
س�كنياً حكومياً لش�اغليها يف 
ع�دد م�ن املحافظ�ات. وق�ال 
العالق يف بيان صحفي أمس أن 
»املجمعات الت�ي تمت املوافقة 
بيعه�ا  تثم�ني  ع�ىل مح�ارض 
نين�وى,  محافظ�ات  يف  تق�ع 
األرشف,  النج�ف  الديواني�ة, 
األنبار, صالح الدين والبرة«. 
وكان  مجل�س الوزراء قد وافق 
ع�ىل بي�ع مجمع�ات س�كنية 
لش�اغليها بخمس محافظات. 
الع�ام للمجلس  وق�ال األم�ني 
ال�وزراء عيل الع�الق يف تريح صحفي  مجل�س  إن  واف�ق ع�ىل بي�ع مجموعة من س�ابق 

لشاغليها  الس�كنية  املجمعات 
يف محافظ�ات بغ�داد والبرة 
واالنب�ار ونين�وى والديواني�ة. 
ه�ذه  أن  الع�الق  وأوض�ح 
املجمعات املشمولة بهذا القرار، 
بمنطق�ة  املعوق�ني  دور  ه�ي 
البياع ببغداد والس�كر والخمر 
باملوص�ل،  األدوي�ة  ورشك�ة 
املرشاق  ك�يت�ات  ومخت��ات 
بالب�رة،  الجبيل�ة  وناحي�ة 
فضال ع�ن دور الحرية بمدينة 
الرمادي مركز محافظة االنبار. 
كما وافق مجل�س الوزراء عىل 
بيع الوحدات السكنية يف بغداد 
لش�اغليها، التي تق�ع بمناطق 
والدورة  والبتاوي�ني  الطالبي�ة 

وزيونة.

الصحة تضبط أكثر من 1200 إبرة
 جتميل “مسمومة”

   بغداد / المستقبل العراقي
أعل�ن المفتش العام ل�وزارة الصحة عادل محس�ن عن ضبط أكثر 
م�ن 1200 إبرة تجميل مع أجهزة تس�تخدم للتجمي�ل في احد المنازل 
بمنطق�ة التاجي دخلت البالد بصورة غير ش�رعية. ونقل بيان للوزارة 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة منه أمس عن محسن قوله “تلقينا 
معلومات تفيد بوجود أدوية داخلة للبالد بصورة غير شرعية وتستخدم 

بطريقة غير صحية في احد المنازل بمنطقة التاجي”. 
وأش�ار الى انه “ت�م مداهمة المنزل مع قوة أمني�ة حيث عثر على 
األدوية ومصادرتها مع ش�هادات وجدت في المنزل يمنحها القائمون 
عليه�ا بع�د عمل دورات له�م عن ط�رق التجميل”. وبي�ن أن “األدوية 
كان�ت مخزونة بطريقة غير صحي�ة ومخالفة للتعليم�ات والضوابط 
التي وضعته�ا وزارة الصحة، ودخلت البالد عب�ر مطار أربيل وبصورة 
غير شرعية”، الفتا الى أن “هذه االدوية تعمل على شل اعصاب الوجه 
لتعط�ي مظهراً يظن المقاب�ل انها تجميل”، مؤك�داً انها “تحوي مواد 
س�امة تس�تخرج من احد ان�واع الجراثيم الت�ي تتجمع ف�وق األغذية 

المتعفنة”.

املوافقة عىل حمارض تثمني بيع 26 جممعًا حكوميًا
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أوراق إستراتيجية: 

أميركا والقوى اإلقليمية في شرق أوسط متحول

 الرس�الة هي هذه، ال يمك�ن للنظام االعتماد 
عل�ى الفيت�و الروس�ي والصين�ي لحمايت�ه 
إل�ى األبد؛ فالعال�م المتحضر س�يجد طريقة 
لتمكي�ن المعارضة السوري�ة؛ لكن معارضة 
موحدة في سوريا قادرة على تقديم ضمانات 
للداعمين للنظام، هي وحدها فقط س�تكون 

قادرة على تحقيق أهدافها.

العربي والربيع  "اإ�سرائيل" اإيران 

اعتبر البعض الردود المبالغ بها التي عرضتها 
النخ�ب اإلس�رائيلية تجاه سياس�ة الغموض 
النووي إليران مصممة بغرض التشويش على 
االهتمام الدولي، خاصة األميركي، بالمشكلة 
الفلسطيني�ة. لكن س�يكون م�ن الخطأ فهم 
" اإليرانوفوبي�ا" إلس�رائيل كتكتي�ك لتأخير 

القرارات كسباً للوقت في "عملية السالم". 
اإلس�رائيليون مصاب�ون بعق�دة الخوف من 
المستقبل. إذ أن قلة من اإلس�رائيليين، وأقل 
منه�م حتى من القادة اإلس�رائيليين، قادرين 
عل�ى إبراز مستقبل لبلده�م، مستقبل مرض 
بالنسبة له�م ويعتقدون بأن�ه قابل للتحقق. 
 � اليمي�ن  نخ�ب  ل�دى  المهيم�ن  فالمسل�ك 
الوس�طى واليمي�ن � المتش�دد ف�ي البلد هو 

أن "إس�رائيل" "فيلال في غابة"؛ سيكون 
عليها االنخراط في منافسة قاس�ية 

ووحش�ية مع أع�داء كراهيتهم 
عميق�ة  وإس�رائيل  لليه�ود 

التسوي�ات  أن  لدرج�ة 
وببساط�ة،  تش�كل، 
دفع�ات مقدم�ة س�لفاً 
لالنتح�ار. وإذا ك�ان ال 
ينظر لهذا األمر رسمياً 
دائمة،  عالقات  كحالة 
فإنه يتم التعامل معها 
كم�ا ل�و أنه�ا كذل�ك. 

المحبط،  التقيي�م  ه�ذا 
أم�ور أخرى،  بي�ن  م�ن 

يساعد على تفسير هبوط 
يق�ارب الصف�ر ف�ي توازن 

الهجرة اليهودية ل�"إسرائيل". 
تعليم�اً  األفض�ل  فاإلس�رائيليون 

واألكث�ر علمانية وليبرالي�ة يهاجرون 
الدراس�ات  وتظه�ر  متكافئ�ة  غي�ر  بأع�داد 
م�ن  كبي�رة  أقلي�ات  ب�أن  االس�تقصائية 

اإلسرائيليين يدرسون الموضوع فعلياً.
والدموي�ة  التراجيدي�ة  النهاي�ة  ع�ن  بعي�داً 
لعملية أوسلو، والندوب العميقة التي تركتها 
الفلسطين�ي واإلس�رائيلي،  الجانبي�ن  عل�ى 
�ر المزاج في "إس�رائيل" أيض�اً بالعجز  ُيفسَّ
عن اس�تخالص الضمان�ات والتطمينات من 
وضعياتها ومواقفها الصهيونية وش�عارات 
أبطاله�ا الرنان�ة. إذ بدأت صهيوني�ة هرتزل 
بفرضي�ة تقول ب�أن تش�رد اليهود مش�كلة 
خاص�ة وحيوية بالنسب�ة للمجتم�ع الدولي 
وبأنها س�وف تتطلب جه�داً كبي�راً، بما فيه 
فرض دول�ة يهودية على السك�ان المحليين 
المقاومين ) الع�رب( لحلها. ويبدو المجتمع 
الدول�ي اآلن، وبصورة مثي�رة للصدمة، بأنه 
يتعام�ل م�ع تش�رد الفلسطينيين كمش�كلة 
خاص�ة تتطل�ب تدخ�اًل دولي�اً وربم�ا فرض 
تسوية ضد إرادة السكان المحليين )اليهود(. 
وب�دالً من رك�وب موج�ة التعاط�ف والدعم 
للصهيوني�ة كحل لمش�كلة مع�اداة السامية 
العالمي�ة � وبرغ�م االس�تثمارات الضخم�ة 
في جه�ود " إعادة التصنيف" � فقد أش�علت 
سياسات الحكومة اإلسرائيلية تجاه السلطة 
الفلسطيني�ة ف�ي الضف�ة الغربي�ة وحماس 
ف�ي غ�زة، والمواطني�ن العرب في إس�رائيل 
موجة دولية منتش�رة بسرع�ة من التعاطف 
والتعبئ�ة ألج�ل الفلسطينيين. وهذا يش�مل 
حملة مقاطعة، س�حب اس�تثمارات وفرض 
عقوبات س�عياً ليس إلنهاء االحتالل فحسب، 
وإنما، في بعض الحاالت، لنزع الش�رعية عن 

إسرائيل كدولة يهودية.
تص�ور الصهاين�ة األوائ�ل الدول�ة اليهودية 
كديمقراطية حديثة تعمل كناش�رة للحضارة 
الغربي�ة ض�د الش�رق البرب�ري. ف�ي نهاي�ة 
المط�اف، ك�ان م�ن المتوق�ع ب�أن المنطقة 
س�وف ُتعْصرن، يتم تغريبها ودمقرطتها في 
العملي�ة لتصبح كإس�رائيل وتتقبل وجودها 
وحتى تشعر بش�عور باالمتنان لهذا الوجود. 
ف�ي هذا السي�اق، من المقلق بعم�ق بالنسبة 
لإلس�رائيليين وصول الحداثة والديمقراطية 
اش�تداد  كان�ت  النتيج�ة  أن  إال  تركي�ا،  إل�ى 
الكراهي�ة، إلس�رائيل.  المعارض�ة ، وحت�ى 
فالربي�ع العرب�ي قد يجل�ب الديمقراطية إلى 
المنطقة وقد ال يفعل، لكنه أزال ديكتاتوريين 
كانت تعرف "إسرائيل" كيفية التعاون معهم. 
ففي مصر ما بعد مبارك، يصبح واضحاً وجلياً 
بأنه س�يكون للمعتقدات والمشاعر الشعبية 
تأثير أكبر على السياسة الخارجية في الشرق 
األوسط اإلس�المي. هذا األمر سيعني التزاماً 
أكب�ر بالمطال�ب الفلسطينية وتساه�اًل أقل 
في مج�ال التع�اون األمني خل�ف الكواليس 
مع إس�رائيل أو في مسأل�ة غض الطرف عن 
اس�تخدام "إسرائيل" للقوة في غزة أو لبنان. 
فالصهيونية كانت مبنية على فكرة أساس�ية 
هي أن اليهود سيكونوا آمنين فعلياً أخيراً في 

دولة 

يهودية 
الشرق  في 
إزاء  األوس�ط 
المتعلق�ة  التهدي�دات 
الت�ي  إي�ران  وم�ع  اآلن،  لك�ن  بوجوده�م. 
تجمع، بش�كل خجول ومثير للغيظ والجنون 
خطاب الهولوكست والقدرة النووية، تش�عر 
"إس�رائيل" ف�ي صميمه�ا بالحقيق�ة وبأن 
م�ن ك�ل األماك�ن التي يعي�ش فيه�ا اليهود، 
فإن المك�ان الوحي�د الذي يمك�ن أن يكونوا 
معرضين فيه حقاً لخط�ر التهديد لوجودهم 

الفعلي هي "إسرائيل".
قد يتصور المرء بأن حدة وخطورة التحديات 
الت�ي تواجهها إس�رائيل، وال عالق�ة المبادئ 
اإليديولوجية الصهيونية كخرائط طرق فعالة 
للتف�اوض حول وقائ�ع سياس�ية معاصرة، 
باالعتب�ار  إل�ى األخ�ذ  س�تقود "إس�رائيل" 
تغييرات موضوعية وحقيقية وجذرية تماماً 
أنتج�ت مأزقها الحالي الت�ي هي فيه. في كل 
األح�وال، ليست هن�اك إش�ارات كبيرة حول 
هذا األمر حتى اآلن. فالخطاب المهيمن داخل 
البلد هو أن االزدراء الذي يواَجه به قادتها في 

معظ�م بلدان العالم هو نتاج معادة السامية 
المتأصل�ة ونت�اج الكراهي�ة ال�ال منطقية 
بأساس�ها والتي ال تستجي�ب ألية تغييرات 

ف�ي السل�وك اإلس�رائيلي. وفيما ع�دا تمكن 
اإلس�رائيليون م�ن تعل�م النظر إل�ى عالمهم 
ومأزقهم وفرص مستقبلهم بمنظار االعتماد 
بش�كل أقل على الخرائط اإليديولوجية لزمن 
ومش�اكل مضت ف�ي حال س�بيلها منذ وقت 
طوي�ل، فإنهم لن يكون�وا قادرين على تعديل 
أنفسه�م للتكي�ف م�ع التغيي�رات السريع�ة 

الحاصلة في المنطقة اآلن.

تركيا.. ال�سعودية.. واإيران

في حين كان تركي�ز الناس في الخارج خالل 

الع�ام 2011 ، وبحق، على الثورات الش�عبية 
والتغييرات السياسية المثيرة التي تحدث في 
الحياة السياس�ية المحلية ل�دول عربية، كان 
هناك نزاع مستمر أق�ل وضوحاً يجري ألجل 
النفوذ السياسي بين ثالث دول إقليمية كبرى 
ه�ي: تركي�ا، إي�ران والسعودي�ة. فالتنافس 
السع�ودي � اإليران�ي ل�ه ج�ذوره المتعل�ق 
بسياس�ة توازن القوى في الخليج الفارس�ي 
وقد امتد اآلن في كل الش�رق األوسط الكبير 
ليشمل الش�رق، أفغانستان وباكستان. وفي 
حي�ن أن هذا التنافس هو ف�ي جوهره عبارة 
عن نزاع قديم يتعلق بنفوذ الدول، فقد تداخل 
في�ه الي�وم االنش�قاق المذهب�ي بي�ن السنة 
والشيعة. فكل فريق يجد حلفاء له، عادة من 

بي�ن المذهب الذي ينتم�ي إليه كل 
السياس�ات  في  منهم�ا، 

ل�دول  المش�رذمة 
عربية ضعيفة 
ن  كلبن�ا
 . ق ا لع�ر ا و
خل�ت  د و
م�ة  حكو
العدالة  ح�زب 

لتنمي�ة  ا و
رجب  برئاس�ة 
طيب أردوغان 

ف�ي تركي�ا 
ف�ي 

للعب�ة  ا

اإلقليمي�ة ف�ي اآلونة األخي�رة، س�عياً منها 
للع�ودة إلى وضع له نفوذه في منطقة كانت 
النخ�ب التركية العلمانية ف�ي حقبة أتاتورك 
ق�د تجاهلته�ا ع�ن وع�ي وإدراك. أم�ا لعبة 
أردوغان األبرز بهذا الخصوص فكانت اتخاذ 
خط متش�دد ضد إس�رائيل، جاذباً بذلك الرأي 
العام المحلي واإلقليمي. إال أن سياسته كانت 
مبني�ة عموم�اً على مبدأ "صفر مش�اكل مع 
ال�دول المجاورة"، أو الح�د األدنى منها على 
األقل. وشملت نجاحات هذه السياسة تحسن 
العالقات الثنائية مع اليونان، س�وريا وإيران 

وتحوالً باتجاه تبني حكوم�ة إقليمية كردية 
في العراق ب�دالً من عزلها. وكان للسياس�ة، 
من دون أدنى ش�ك، آثارها اإلستراتيجية على 
األم�د الطويل، لكنه�ا كانت جيدة ج�داً أيضاً 
بالنسب�ة لقط�اع التجارة واألعم�ال الكردي 
الديناميكي، األمر الذي زاد ورفع من مستوى 
التجارة واالستثمارات في كل المنطقة. وكان 
لدى أنقرة عالقات ممت�ازة مع ليبيا القذافي 
وس�وريا األس�د قب�ل ع�ام 2011، وكان�ت 
الشركات التركية تجني المال والمكافآت في 

الوقت الذي أشرقت الشمس في كال البلدين.
تفاعل�ت كل م�ن إي�ران والسعودية، بش�كل 
متوقع، إزاء أح�داث الربيع العربي، واعتبرتا 
أكث�ر م�ن جول�ة جدي�دة ف�ي  لي�س  بأن�ه 

المتزايدة  المذهبية  معركتهما 
ف�إذا  اإلقليم�ي.  للنف�وذ 

ك�ان هناك من 

نظ�ام حليف 
م�ن  يعان�ي 
فقد  اضطراب�ات 
كان الط�رف اآلخر 
يسان�ده، وإن لم يكن 
حليف�اً ل�ه فإنه ك�ان يقف 
ضده. وق�د صاحت إي�ران ابتهاج�اً بسقوط 
بن علي في تونس ومب�ارك في مصر مؤكدة 
عل�ى أن الربي�ع العربي هو ف�ي الواقع ربيع 

إس�المي، التأثير اإلقليمي المتموج المتتالي 
والمتوقع للث�ورة اإليرانية عام 1979. لكنها 
وقفت بثب�ات إلى جانب حليفها في دمش�ق 
ف�ي الوقت الذي يحارب فيه األس�د لإلمساك 
بالسلط�ة. وق�د ُصعق�ت السعودي�ة بسبب 
سقوط مبارك، حليفها العربي األهم، والمت 
الواليات المتحدة على عدم قيامها بما يكفي 
إلبقائ�ه في السلطة. وعندم�ا بدا بأن الحراك 
الشعبي في مملكة البحرين المجاورة سيدفع 
المل�ك وولي العهد إلى نوع م�ن التسوية مع 
المعارضة، دخل الجي�ش السعودي إلى البلد 
لدع�م الفئة المتش�ددة في العائل�ة الحاكمة 
ومسان�دة الق�وات المسلح�ة البحرينية في 
قمعه�ا للتظاه�رات. إال أن الرياض كانت في 
المقدمة في دعوتها لوضع حد لنظام األس�د 

واستبداله بحكومة " أكثر تمثيالً" لشعبها.
ُصعق السعوديون واإليرانيون بسبب الموجة 
الديمقراطي�ة ف�ي العال�م العرب�ي. ويتعامل 
الجانب�ان م�ع سياس�اتهم بط�رق مناهضة 
للديمقراطي�ة � نظ�ام الخامنئ�ي م�ن خالل 
زيادة القمع واحتك�ار العناصر الديمقراطية 
للنظ�ام الجمه�وري اإلس�المي. وم�ع عدم 
التجاوب تحدي�داً إزاء الرأي العام في الداخل، 
كان ه�ؤالء يتصرفون خ�ارج عمق األحداث 
ف�ي الوق�ت ال�ذي اكتسح�ت في�ه الحركات 
الش�عبية المنطق�ة. أما مش�اركة المسلمين 
السلفيي�ن ونجاحه�م في صنادي�ق االقتراع 
حي�ث نال�وا حوال�ي 25 بالمئة م�ن المقاعد 
في البرلمان الجدي�د، فمقلقة بعمق بالنسبة 
للنخبة السعودية األمر التي بررت حكمها الال 
ديمقراطي بالرجوع إلى التفسيرات السلفية 
لإلس�الم. أما اإليرانيون فكانوا سعداء بجمع 
ممثل�ي جماع�ات المعارض�ة العربي�ة ف�ي 
طهران في أواخر كانون الثاني 2012، لكنهم 
حظروا وج�ود الصحاف�ة عندما أش�ير علناً 
إلى غياب شخصيات المعارضة السورية من 
قبل نظرائهم المؤتمري�ن. فبالنسبة لكل من 
الجانبين ك�ان الربيع العرب�ي مرحلة جديدة 
من لعبتهما لعب�ة القوة اإلقليمية.. ولم يقدِّر 
الجانبان كثيراً واقع أنه قد يكون ميدان اللعب 
ف�ي حال�ة تغيير عمي�ق. أما كيف س�يتعامل 
الجانبان مع السياسات المحلية التي يمكن أن 
يصبح فيها الرأي العام مهماً 
بأهمية الهوية المذهبية في 
تسيير السياسات فأمر علينا 

أن ننتظر لنرى.
برهن األتراك فقط عن تقديرهم 
لطبيع�ة األح�داث الحاصلة من 
حولهم. فبرغم الرهان االقتصادي 
الترك�ي اله�ام ف�ي ليبي�ا القذافي، 
تخل�ت أنق�رة ف�ي النهاي�ة ع�ن 
نظ�ام العقي�د ودعم�ت الجه�ود 
الدولي�ة لمساندة المعارضة. وقد 
اس�تعرض أردوغان علن�اً صداقته 
مع بش�ار األس�د في الماض�ي، لكن 
ذل�ك ل�م يجعله يتوق�ف ع�ن تقديم مالذ 
آم�ن للمعارض�ة السورية ف�ي تركيا ودعوة 
القائ�د السوري علناً إل�ى التنحي. أما زياراته 
إلى تونس، ليبيا ومصر في أيلول 2011، التي 
قدم خاللها التجربة التركية مع الديمقراطية 
واألس�لمة المعتدلة كنم�وذج للمنطقة، فقد 
كان�ت كلها زخ�ارف جول�ة س�ياحية. ربما 
تكون الق�درة التركية على ق�راءة المجريات 
اإلقليمية هي، وببساطة، مسألة وجود قيادة 
أكث�ر مه�ارة م�ن تلك الموج�ودة ف�ي إيران 
والسعودية، لكن من الصعب تجنب االستنتاج 
ب�أن التعامل مع سياس�ات محلية في الداخل 
يعطي نخبة بلد ما ش�عوراً أفض�ل بما يتعلق 
بأهمية الحركات الديمقراطية والشعبية في 
الخارج. لقد برزت تركيا، بالتأكيد، من مرحلة 

الربيع العرب�ي هذا وموقفها اإلقليمي معزز، 
وهو أمر ال يمكن ألية دولة شرق أوسطية أن 

تدعيه.
إن المش�اعر الطيبة و"القوة الناعمة" ليست 
كل ش�يء بالتأكي�د في السياس�ات اإلقليمية 
إي�ران  ل�دى  ي�زال  ال  إذ  األوس�ط.  للش�رق 
والسعودية أوراق كثيرة لتلعبا بها في انتشار 
الربي�ع العربي. لكن إذا أصب�ح العالم العربي 
أكثر ديمقراطية بالفعل، فإن علينا أن نتوقع 
حكومات عربية منتخبة شعبياً تتطلع صوب 
أنق�رة للش�راكة، وحت�ى للقي�ادة، أكثر مما 

تتطلع صوب طهران أو الرياض.

اال�ستنتاج

أفضل النظريات الديمقراطية تفسر تطورها 
عل�ى أنه ثان�ي أفضل خيار تبن�اه معارضون 
عالقي�ن في م�أزق آماله�م بتحقي�ق هيمنة 
الدول�ة. بمعنى آخ�ر، الديمقراطية نادراً ما " 
بنيت". فهي تبرز من نزاعات فوضوية، غالباً 
نزاع�ات عنف أو ش�به عنف، كم�ا في الثورة 
الفرنسي�ة أو الح�روب األهلي�ة اإلنكليزي�ة 
واألميركية. وما نش�هده في الشرق األوسط 
م�ا هو إال عم�ل افتتاحي في دراما منتش�رة 
ومتجلي�ة للعيان والتي ن�ادراً ما يمكن التنبؤ 
بحل العقدة في روايتها بش�كل تفصيلي. من 
المحتم�ل أن تكون اآلم�ال الديمقراطية التي 
رفعته�ا ك�ل من تون�س ومصر ق�د تحطمت 
بفعل الن�زاع األهلي والحكم الغير كفؤ. ربما 
ستقود ثورات 2011، وببساطة، إلى استبدال 
مجموعة من السلطويين بمجموعة سلطوية 
أخرى. وإذا كان هذا هو الحال، عندها س�وف 
تستمر النماذج القديمة لتحالفات ديكتاتورية 
ويستم�ر ت�وازن الق�وى اإلقليم�ي بخدم�ة 
مصالح "الدول اإلقليمية" وستلعب واشنطن 
لعبة " السياس�ة الواقعية" التي كانت تلعبها 
في الماضي.  إال أن الربيع العربي قد يؤدي إلى 
التمكين من نوع من تعبئة القوى االجتماعية 
المعتبرة والحقيقية الضرورية لخلق األسس 
لتطور ديمقراطي. إن أنظمة كهذه، وبما أنها 
قد تنش�أ من ه�ذه النزاعات، فإنه�ا قد تنتج 
على األرجح سياس�ات خارجية متجاوبة مع 
األس�لمة الديمقراطية والرأي العام الش�عبي 
أكثر من أي وقت مضى. إذ س�تجد السعودية 
االستبدادية وإيران الدينية بأن إستراتجياتهما 
المذهبية س�تتضاءل فائدتها ش�يئاً فش�يئاً. 
وإذا كانت "إسرائيل" ال تستطيع إيجاد طرق 
لالستفادة من إبداعات غرائزها الديمقراطية، 
فإن تصلبها اإليديولوجي والثقافي سيقودها 
إلى عزل�ة أكبر حت�ى، وإلى االعتماد بش�كل 
أعمق عل�ى نفوذها السياس�ي داخل الوليات 
المتح�دة، وارتفاع ف�رص الح�رب. في هذه 
األثناء، بإمكان تركيا الديمقراطية اس�تعادة 
مركزها التاريخي كقائد إقليمي. أما الواليات 
المتحدة فيمك�ن أن ترى فرصاً جديدة، إذا ما 
استمرت بسلوك سبيل المرونة والحكمة التي 
نص�ت عليها إدارة أوبام�ا، لضمان مصالحها 
من دون اإلفراط بااللت�زام بقوات عسكرية، 
األمر الذي اتسمت به السياسة األميركية منذ 
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جامع�ة فيرمونت ومؤلف كت�اب " العالقات 
الدولي�ة للخلي�ج الفارس�ي"، الص�ادر ع�ن 

مطبوعات جامعة كامبريدج، 2010.
)**( � بروفسور Bess W. Heyman للعلوم 
السياسية في جامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب 
" السق�وط في ف�خ الحرب عل�ى اإلرهاب"، 
الصادر ع�ن مطبوع�ات جامع�ة بنسلفانيا، 

.2006
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الدكتور غريغوري غا�س
الدكتور اأيان �س. لوت�سيك

الجزء الثاني

 العدد )409(  االثنني  24  كانون االول  2012



    أكدت دراسة سويسرية حديثة أن معظم 
ح�االت اإلصاب�ة بالس�عال بي�ن األش�خاص 
البالغي�ن ال تس�تجيب للع�اج بالمض�ادات 
يصاب�ون  الذي�ن  فاألش�خاص  الحيوي�ة. 
بالس�عال أو النزالت الشعبية غالباً ما يوصف 
لهم المضادات الحيوية لعاج المشكلة إال أن 
دراسات سابقة جاءت بنتائج متضاربة حول 
تأثي�ر وفاعلية تلك المض�ادات في عاج هذه 
المش�كلة الصحية.  في هذه الدراس�ة اختار 
الباحثون 2000 شخص بالغ يشكون اإلصابة 
بالس�عال ووص�ف لبعضه�م تن�اول المضاد 
الحي�وي amoxicillin لمدة أس�بوع والبعض 
اآلخر عقار وهمي غير مؤثر. وقد ثبت بشكل 
عام أن المضاد الحي�وي لم يكن أكثر فاعلية 
ف�ي تخفي�ف ه�ذا الع�رض واس�تمراره من 
العقار الوهمي, كما ثبتت صحة هذه النتائج 

كذلك بي�ن األش�خاص الذين تزي�د أعمارهم 
ع�ن 60 عاماً. وص�رح د. فيليب ش�ويتز من 
مستشفي Kantonsspital Aarau بسويسرا: 

"الرسالة المستخلصة هنا هو أن المضادات 
الحيوية ليست ضرورية لعاج عدوى الجهاز 
التنفس�ي خاصة إذا لم يكن هناك اشتباه في 

اإلصاب�ة بااللته�اب الرئوي". وأفاد ش�ويتز 
في المقالة المصاحبة للدراس�ة التي نشرت 
بجريدة النس�يت لألم�راض المعدي�ة مؤخراً 
"فق�ط القلي�ل من المرض�ى اس�تفادوا من 
تن�اول المض�ادات الحيوي�ة وربم�ا يمك�ن 
معرفة هؤالء من خ�ال تحاليل الدم الجديدة 
عن الع�دوى البكتيري�ة". وأض�اف أنه يجب 
امتن�اع األطباء والمرضى عن وصف أو تناول 
المض�ادات الحيوية لع�اج الكحة إال أنهم إذا 
ل�م يكون�وا متأكدين م�ن الم�رض فيمكنهم 
اللج�وء لتحاليل الدم لتقليل المخاطر ألقصى 
حد. وقد اش�تملت عينة البحث على أشخاص 
ف�ي عم�ر 18 عاما أو أكثر مم�ن يعانون من 
س�عال حاد أي أنه�م يعانون المش�كلة ألقل 
من ش�هر, وه�و من األمراض األكثر ش�يوعاً 
الت�ي يراه�ا األطب�اء بالباد. ول�م تكن هناك 

حاجة للشك في أن يكون أي من أفراد العينة 
مصاب بعدوى االلتهاب الرئوي, وهو المرض 
ال�ذي يعالج بالمض�ادات الحيوي�ة. وقد أخذ 
نصف أفراد العين�ة المضادات الحيوية لثاث 
مرات باليوم لفترة سبعة أيام. في حين أنهم 
ل�م يس�جلوا أي مع�دالت أفضل في الش�فاء 
بالمقارن�ة بم�ن تناول�وا عقاقي�ر وهمية إال 
أنهم عانوا من ظهور أع�راض جانبية للدواء 
تمثلت في الدوار والطفح الجلدي واإلس�هال. 
ه�ذه هي الدراس�ة األوس�ع الت�ي أظهرت أن 
المضادات الحيوية ال تساعد في عاج عدوى 
الجه�از التنفس�ي. ربما يمث�ل تحريم تناول 
المض�ادات الحيوي�ة مخاط�ر كبي�رة لحياة 
بعض األش�خاص إال أن الخط�ورة الحقيقية 
تكمن في التأثيرات الجانبية للدواء. "أن تهدد 

مجموع الشعب وال يمكن السيطرة عليها . ظهور أكثر من 800 حالة للمرض ووفاة 168 شخصاً
في أس�وأ انتش�ار لها ف�ي العال�م خ�ال 20 عاماً, تقب�ض الحمى 
الصفراء على خناق الس�ودان وتتس�بب في ظهور أكثر من 800 حالة 
للمرض الذي ينتقل عن طريق البعوض خاصة في منطقة دارفور منذ 

بدء ظهور المرض شهر أكتوبر الماضي.
وقد تسبب الفيروس, الذي يمكن أن يحدث حالة من الغثيان والفشل 
الكلوي, في وفاة 168 شخصا.واعترفت السودان مؤخراً كدولة تعاني 
مخاطر عالية بانتش�ار الحمى الصفراء, وأن لديها موافقة مشروطة 

على بدء حملة التطعيمات ضد المرض.
وعل�ق ممثل منظمة الصح�ة العالمية في دارفور د.أنش�و بانرجي 
على هذه المشكلة الصحية, مؤكداً أن القليل من الشعب السوداني تم 
تحصينه ضد المرض وأن حملة طارئة للقاح الش�عب ضد المرض في 

طريقها للبدء في السودان. 
وأوض�ح أن المرحل�ة األول�ى م�ن برنام�ج التطعي�م ب�دأت في 21 
منتشرين الثاني ليغطي 2.2 مليون شخص بينما تبدأ المرحلة الثانية 
خال هذا الشهر لتطعيم مزيد من األشخاص الذين يواجهون مخاطر 

اإلصابة بالمرض وتقدر أعدادهم ب 1.2 مليون.
وأش�ار لظهور المرض في ب�اد إفريقية أخري مث�ل الكاميرون إال 
أن ه�ذه الدول تتمت�ع بتقديم لقاحات ضد هذا الم�رض ضمن برامج 

التطعيم في مرحلة الطفولة.
ولم يتوفر لدى السودان هذه اللقاحات لتطعيم األطفال ضد المرض 
وقد بدأت تعمل على تقديم هذا اللقاح ضمن التطعيمات اإلجبارية في 
مرحلة الطفولة ولكن ولألسف بعد ظهور المرض وانتشاره. ويقتصر 
انتش�ار الم�رض حت�ى اآلن على المناط�ق الريفية في دارف�ور إال أن 
مخاط�ر انتش�اره للحضر بما في ذلك معس�كرات الاجئي�ن بدارفور 
الزالت قائمة, حيث إن هذا هو أس�وء انتشار للمرض رأيناه في العالم 

خال أكثر من عشرين عاماً.
وم�ن جه�ة أخرى يس�توطن مرض الحم�ى الصفراء ف�ي المناطق 
االس�توائية بإفريقي�ا وأمري�كا الجنوبية, وهناك لق�اح يمنع اإلصابة 
بالم�رض إال أنه ليس هناك عقار بعينه يمكن أن يعالج من يصاب به, 
وفي حاالته الحادة قد يتسبب المرض في إحداث نزيف وغثيان وفشل 

كبدي وكلوي.

طب وعلوم 7

اأكرب خماطر امل�ضادات احليوية

�ضام�ضونغ ت�ضتعد للك�ضف عن �ضا�ضتها املرنة ال�ضهر املقبل

www.almustakbalpaper.net

اأعداد / موؤيد عبد الزهرة 

    ال تش�ترك معظ�م أن�واع الس�رطان في 
س�بب لحدوثه�ا، وإنم�ا تنج�م ع�ن عملية 
معقدة وطويلة األمد، وتعد األسباب الفعلية 

لحدوث العديد من السرطانات.
وس�نتحدث ف�ي ه�ذا البح�ث ع�ن عوامل 
الخطورة المؤدية لإلصابة بأنواع الس�رطان 

التي تهدد المرأة بشكل خاص.

تعريف السرطان
الس�رطان: بش�كل عام يمكنن�ا القول إن 
م�رض الس�رطان هو عبارة ع�ن تكاثر غير 
منتظ�م للخايا المصابة، أي أن�ه عبارة عن 
انقس�ام الخاي�ا بطريق�ة مضطرب�ة، مما 

ينتج عنه قص�ور في إنت�اج الخايا األخرى 
السليمة، وانتش�ار الخايا المصابة وغزوها 
أنسجة الجسم المختلفة بطريقة عشوائية. 
ويمكن تقس�يم أسباب السرطان إلى عوامل 

خارجية وأخرى داخلية.
أوال: العوام�ل الخارجي�ة: وه�ي تأثي�رات 

خارجية تؤثر على الجسم وتشمل:
- أسلوب الحياة العام للفرد، واتباع العادات 
الصحي�ة الس�يئة الت�ي تش�مل: التدخي�ن، 
المخ�درات،  وتعاط�ي  الكح�ول،  ش�رب  أو 
واالعتماد على الغذاء غير السليم، والتعرض 

ألشعة الشمس.
- التعرض المستمر للمواد الكيميائية مثل 

البنزين.
- مهاجم�ة فيروس الته�اب الكبد الوبائي 
)B( و)C(  للجس�م، الذي يس�هم في حدوث 

أورام الكبد السرطانية.
- تأثير بعض الفيروس�ات مث�ل الفيروس 
الم�ؤدي لإلصاب�ة بفق�دان الع�وز المناعي 

المكتسب )اإليدز(.
- وكذل�ك الس�لوك الجنس�ي غير الس�وي، 
الذي يؤدي إل�ى بعض االلتهاب�ات المنقولة 

جنسيا، وغيرها من األسباب.
ثانيا: العوامل الداخلية:

وتشمل مس�تويات الهرمونات واالستعداد 
الوراثي وحاالت المناعة.

وتع�د الس�رطانات الناجم�ة ع�ن عوام�ل 
خارجية هي األكبر تأثيرا، واألكثر انتشارا.

ويطل�ق عل�ى العوام�ل الت�ي تزي�د فرصة 
تعرض الش�خص للس�رطان اس�م )عوامل 
الخط�ر( والحديث عن عوام�ل الخطر يعني 
الحديث عن األس�باب المحتملة للس�رطان؛ 
فس�رطان الرئة مثا يحدث بنسبة أكبر بين 

المدخنين.
وتم التع�رف على العديد من عوامل الخطر 
المسببة للس�رطان، لكن لم يعرف بعد كيف 
تجعل بعض هذه العوامل الخايا س�رطانية، 
وامت�اك عامل خطر أو أكث�ر يزيد من خطر 

اإلصابة بالسرطان.
وفيما يلي أكثر عوامل الخطورة وضوحا:

- العمر: إذ يعد عامل الخطر األكثر أهمية، 
فكلم�ا تق�دم اإلنس�ان ف�ي العم�ر أصب�ح 
أكثر عرضة للس�رطان، فاألش�خاص الذين 
تج�اوزوا ال�55 عاما يصاب�ون ب�80 % من 

حاالت السرطان.
- التاري�خ المرض�ي للعائل�ة:  فمن لديهم 
أقارب مصابون بالس�رطان هم أكثر عرضة 

لإلصابة بالمرض.
- السمنة وقلة النشاط الحركي.

- التعرض لألشعة والمواد الكيميائية.
- استعمال الهرمونات بعد سن اليأس.

- الحال�ة الصحي�ة والوض�ع االجتماع�ي 
واالقتصادي والسلوك التناسلي والجنسي.

وس�نعطي اآلن لمحة عن عوامل الخطورة 
لبع�ض أنوع الس�رطانات التي ته�دد المرأة 

بشكل خاص:
أوال: سرطان الثدي

يصيب النساء والرجال، ولكن نسبته أعلى 
عن�د النس�اء، ويش�كل 28 % م�ن إجمالي 
حاالت الس�رطان المكتشفة في العالم، وإذا 
تم اكتش�افه ف�ي مرحل�ة مبك�رة، فالعاج 

يكون فعاال بإذن الله.
عوامل الخطورة في سرطان الثدي تتضمن 

عوامل الخطورة ما يلي:
1. العمر: يزداد احتم�ال اإلصابة مع تقدم 
العم�ر، وغالبية اإلصابات تحدث فوق س�ن 

الخمسين.
2. التاري�خ المرض�ي للعائل�ة: فاحتم�ال 
اإلصابة بالسرطان يزيد إذا أصيب أحد أقارب 
المرأة )كاألم أو األخ�ت أو البنت(، خصوصا 

قبل انقطاع الطمث.
3. الحمل المتأخر: فالنس�اء اللواتي رزقن 
بمولوده�ن األول، أو ل�م ينجبن إال بعد س�ن 
31 عاما هن أكثر عرضة لإلصابة بس�رطان 

الثدي.

4. عدم اإلرضاع الطبيعي.
فالم�رأة  للم�رأة:  المرض�ي  التاري�خ   .5
المصابة بس�رطان الثدي تكون أكثر عرضة 

إلصابات ثانوية أخرى.
6. الس�منة: يمكن أن يزيد احتمال اإلصابة 
إذا زاد وزن المرأة أكثر من 40 % على الوزن 

المثالي.
وهناك عوامل متوسطة الخطورة؛ مثل:

- القصة الطمثية: كحدوث الطمث المبكر 
أو المتأخر.

- وج�ود أن�واع أخ�رى م�ن األورام: مث�ل 
سرطان المبيض، الرحم أو القولون.

ثانيا: سرطان المبيض
يب�دأ س�رطان المبيض ع�ادة م�ن الخايا 

التي تش�كل هذا العضو، وتشكل سرطانات 
المبي�ض نس�بة 4 % م�ن مجمل س�رطان 
الجسم عند النساء، وتحتل المرتبة الخامسة 

في الوفيات الناجمة عن السرطان.
عوامل الخطر في تقدم سرطان المبيض:

- التقدم في السن.

- عدم وجود حمل.
- العقم غير معروف السبب.

م�ن  عالي�ة  جرع�ة  اس�تعمال   -
االس�تروجين لفترة طويلة بدون اس�تعمال 

البروجيسترون.
- إصابة أحد أفراد العائلة أو الشخص ذاته 
بس�رطان الث�دي، أو المبي�ض، أو الرحم، أو 

القولون.

يدعم األوام�ر الصوتي�ة واإليماءات 
الحركية ووظيفته التوجيه عن بعد

تستعد شركة "إل جي إليكترونيكس" 
الكوري�ة الجنوبية للكش�ف عن الجيل 
الجدي�د من جهازها الس�حري للتحكم 
خ�ال   ،"Magic Remote" بع�د  ع�ن 
 CES" مش�اركتها في فعاليات مؤتمر
2013" ال�ذي س�ينعقد الش�هر المقبل 

بمدينة "الس فيغاس" األمريكية.
فقد قامت "إل ج�ي" بإعادة صياغة 
الجه�از م�ن جديد من حي�ث التصميم 
األنيق المناس�ب لراحة يد المس�تخدم 
واللون الرمادي الجذاب ودمجه بمزايا 
بحي�ث  البرمجي�ات  وتعزي�ز  جدي�دة 
يستطيع فهم لغة المستخدم الطبيعية، 
م�ع ق�درات ال تس�مح بالتحك�م ف�ي 
 "Cinema 3D Smart" أجهزة التلف�از
من إل جي فحس�ب، بل أيض�اً إمكانية 
التحك�م في أجهزة المنزل المس�رحي 
حج�م  تعدي�ل  جان�ب  إل�ى  األخ�رى، 
المفاتي�ح فق�د أصبحت أصغ�ر حجماً 
من اإلصدار الس�ابق بجان�ب تزويدها 
بإضاءة خلفية، إلمكانية اس�تخدامها 

أثناء الظام. ويتميز الجهاز الس�حري 
للتحكم عن بعد الخاص بإل جي بدعمه 
لألوامر الصوتي�ة واإليماءات الحركية 
ووظيف�ة التوجي�ه ع�ن بع�د، وعجلة 
المس�تخدم تجرب�ة  لتمن�ح  التحك�م، 
تصف�ح مثالي�ة لإلنترن�ت واالنتق�ال 
بي�ن صفح�ات الويب أعلى وأس�فل أو 

تصغي�ر وتكبي�ر التطبيقات 
بفض�ل دعم�ه لتقني�ة 

وتنق�ل  البلوت�وث 
وس�لس  س�هل 

وس�ريع بين 
القنوات. 

تمك�ن باحث�ون بالمركز األلمان�ي ألمراض 
التحل�ل العصب�ي وجامعة بون من اكتش�اف 
أن بروتي�ن NLRP3 يمثل عاما أساس�يا في 
تطور م�رض األلزهايم, ويلعب هذا الفيتامين 
دوراً هام�اً في الجه�از المناعي, فعند تفعيله 
يتم تحفيز الخايا المناعية ويتم أطاق المواد 
الت�ي تس�بب االلتهابات. وقد ركزت دراس�ات 
متعددة وضعت خال األعوام القليلة الماضية 
علي كيف ترفع االس�تجابة المناعية للجس�م 
من مخاط�ر اإلصاب�ة باأللزهايم�ر وكيف أن 

جين�ات بعينها تتدخ�ل في تل�ك العملية. كما 
وجدت دراس�ة أخ�ري أن التح�ور الجيني في 
جين TREM2 الذي يحفز اس�تجابات الجهاز 

المناعي يرتبط أيضاً بمرض األلزهايمر.
وبمج�رد أن يت�م إث�ارة جه�از ف�ي م�رض 
األلزهايمر اإلحس�اس يتس�بب ذل�ك في موت 
الخاي�ا العصبية األمر الذي ينت�ج عنه فقدان 
وظيف�ة الم�خ والق�درة المعرفي�ة. ويح�دث 
م�رض األلزهايمر عندما تبدأ البقع النش�وية 
في التش�كل في المخ وتعم�ل هذه البقع علي 

تفعيل بروتين NLRP3. في هذه الدراسة نظر 
الباحث�ون في تأثير ه�ذه الزيادة في نش�اط 

البروتين علي المخ.
الفع�ل  رد  بكب�ح  أن�ه  الباحث�ون  ويعتق�د 
االلتهاب�ي لهذا البروتين س�وف يك�ون هناك 
تناقص للبقع المدمرة للمخ, وقد قاموا بإزالة 
الجينات التي تثير النش�اط اإللتهابي لبروتين 
NLRP3في مجموعة من فئران المعمل تعاني 
االضطرابات المرتبطة باأللزهايمر. وبعد إزالة 
الجي�ن لم تعد الفئران قادرة على إنتاج مركب 
البروتي�ن, وه�ذا ينت�ج عنه بع�ض األعراض 

الخفيفة فقط من المرض.
ويمكن أن تؤدي هذه األخبار الواعدة للوصول 
إل�ى عقاقير دوائية قادرة على اس�تهداف هذا 
المك�ون البروتيني وتثبيط نش�اطه كما يري 
الباحث. وصرح البروفس�ور ميخائيل هنيكي 
أن فريق�ه يعمل بالفعل عل�ى الوصول لطرق 
لكبح هذا البروتين "لقد تعثرنا أمام عامل هام 
في تطور المرض, بالوصول لتلك النتائج يبدو 
أن هناك إمكانية لكبح نشاط االلتهابات التي 
يس�ببها بروتين NLRP3, ف�ي الوقت الحالي 
هن�اك اختي�ارات متع�ددة يمك�ن أن نتبعه�ا 

للتعامل مع المرض أثناء مساره. 

تتأهب ش�ركة "سامس�ونغ" الكورية الجنوبية الرائدة 
في مجال وس�ائل اإلعام والتقني�ات الرقمية، لتطل علينا 
بأح�دث إبداعاته�ا التقنية ف�ي قطاع الشاش�ات المرنة، 
م�ن خ�ال مش�اركتها فعالي�ات مع�رض اإللكترونيات 
االستهاكية في الفترة من 8 إلى 11 يناير/ كانون الثاني 
من الع�ام المقبل بمدينة "الس فيغ�اس" األمريكية. فها 
ه�و العم�اق الك�وري يس�تعد أخي�راً إلماط�ة اللثام عن 
شاش�ته المرنة القابلة للطّي والق�ادرة على االنثناء دون 
أن تنكسر بقياس 5.5 بوصة وبدقة وضوح عالية التحديد 
720×1280 بيكسل بكثافة بيكسات 267 للبوصة المربعة 
الواحدة. يأتي هذا االس�تعداد في الوقت الذي تسرّبت فيه 
توقعات بأن سامسونغ ستطرح هاتفاً ذكياً جديداً بحلول 
عام 2014 ينتمي لعائلتها الش�هيرة "غاالكسي" بشاشة 
عرض مرنة قادرة على االنطواء وغير قابلة للكسر يحمل 
اسم "Galaxy S IV" أو "Galaxy SV"، الذي من المتوقع 
أن يأت�ي مزوداً بمعال�ج رباعي األنوي�ة وكاميرا بدقة 13 
ميغابيكس�ل. ووفق�اً لما ذك�ره "مارك نيوم�ان" المحلل 
بش�ركة "س�تانفورد برنش�تاين" في هون�غ كونغ، فإن 

ش�ركة سامس�ونغ أكبر ش�ركة تقنية عالمي�ة من حيث 
العائ�دات ُتعد المرش�ح األوفر حظاً في تطوي�ر مثل هذا 
النوع من الشاش�ات المرنة الغير قابلة للكس�ر، فبفضل 
تكنولوجيا الصمامات الثنائية المشعة للضوء ذي الخايا 
النش�طة العضوية "OLED" التي تستخدمها سامسونغ 
والت�ي تتمت�ع برقته�ا ورفعه�ا، لي�س م�ن المس�تحيل 

عل�ى ش�ركة عريقة مثل سامس�ونغ أن تدم�ج مثل هذه 
الطبقة الرقيقة مع مواد مرنة مثل الباس�تيك أو المعدن 
لتس�تخلص منه في نهاية المط�اف منتج مرن غير قابل 
للكس�ر يتحمل الصدمات، يتيح لمصنعي األجهزة النقالة 
إنتاج أجهزة س�واء هوات�ف ذكية أم حواس�يب لوحية أم 
حتى شاش�ات تلفاز ذكية تتس�م بمرونة شاشاتها، فهذا 
النوع من الشاش�ات لن يقتصر على ش�ركة سامس�ونغ 
فق�ط، لطالم�ا األخي�رة تعم�ل كمورد أس�اس لع�دد من 
مصنع�ي األجهزة والش�ركات األخرى العامل�ة في مجال 
التقني�ة. فيم�ا ي�رى بعض المحللي�ن في مج�ال التقنية 
لحين إعان سامس�ونغ رس�مياً عن هذه الشاشة، ينبغي 
عل�ى مختبر الش�ركة المختص بتطوير وإنتاج شاش�ات 
الع�رض أن يقوم بجانب ذلك بتطوير لوحة لمس�ية، لكي 
تتمكن الشركة من بلورة مادة متكاملة ستصبح المركب 
الرئيسي والمحور األساسي في إنتاج مثل هذه الشاشات 
المرنة.  ومن المتوقع أيضاً أن تس�تعرض الش�ركة خال 
المعرض شاشة مرنة أيضاً قياس 55 بوصة، تنوي دمجها 

داخل شاشات أجهزة التلفاز الذكية في المستقبل.

من المع�روف أن البريطانيين اعتادوا 
عل�ى الج�و الب�ارد والكئي�ب ف�ي 

فصل الش�تاء. لكن ه�ذه الحالة 
إذ  ال تعتم�د عليه�م وحده�م، 
أن  حديث�ة  دراس�ة  أظه�رت 
عدم التعرض ألش�عة الشمس 
يسبب االكتئاب.أظهرت نتائج 

دراس�ة حديث�ة أن نح�و 20 
 - البالغي�ن  م�ن  ملي�ون 
نصف الس�كان العاملين 
– بالكاد يحصلون على 
لمحة من ضوء الشمس 

في وقت الغداء.
بالنس�بة ألولئك  أم�ا 
وال  ج�داً  المش�غولين 
يمكنه�م الخ�روج في 
استراحة قصيرة فإنهم 
ألش�عة  يتعرض�ون 
عطل�ة  ف�ي  الش�مس 

فق�ط.  األس�بوع  نهاي�ة 
ه�ذا يمك�ن أن يترك 
المايي�ن من الناس 
لاضطراب  عرض�ة 
الموسمي،  العاطفي 
الذي يمكن أن يتس�بب 
النوم  مزاجي�ة،  بتقلب�ات 
المتقطع والخم�ول، اإلكثار 
فق�دان  الطع�ام،  تن�اول  م�ن 
التركي�ز، المش�اكل االجتماعية، 

القلق وفقدان الرغبة الجنسية.
وق�ال الطبي�ب اي�ان كامب�ل إن 
االضط�راب العاطف�ي الموس�مي 
مش�كلة حقيقي�ة، وي�زداد خال 
فصل الشتاء وتحديداً من تشرين 
أول )اكتوب�ر( إل�ى آذار)مارس(، 
مشيراً إلى أن العديد من المرضى 
يش�تكون ف�ي فصل الش�تاء من 

المزاج السيئ واإلحباط.

عالج الزهايمر يكبح استجابة اجلهاز املناعي

عدم التعرض ألشعة الشمس يسبب اإلحباط

اكتشاف بكترييا مقاومة للمضادات احليوية

الشاشة تتميز بقدرهتا عىل الطّي من دون أن تنكرس

من  جديد  جيل  عن  جي" تكشف  "إل 
بعد عن  "Magic Remote" للتحكم 

تزايد يف انتشار مرض
 احلمى الصفراء بالسودان

عوامل إصابة النساء بالرسطانات
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دش�نت رشكة »أودي« التجديد املرحيل لسياراتها 
ريمين�ي  مدين�ة  يف   »8 »آر  الس�وبر  الرياضي�ة 
اإليطالي�ة وعىل مضمار الس�باق الرسيع القريب 
منه�ا. وكان�ت أب�رز مالم�ح التجديد يف الس�يارة 
املرموق�ة اس�تخدام مصابي�ح »إل إي دي« يف كل 
أرج�اء الس�يارة للم�رة األوىل، م�ع إضافة ملس�ة 
يف  الصناع�ة،  يف  األوىل  للم�رة  تس�تخدم  تجدي�د 
املصابيح الخلفية لكي تكون اإلش�ارات الجانبية 
ديناميكية متحركة بخط�وط من اللون تمتد من 
ط�رف املصب�اح إىل طرفه اآلخر باتج�اه انحراف 
الس�يارة. ويف الفئ�ة العليا من الس�يارة، »آر 8 – 
يف 10 بل�س« تبلغ قدرة املحرك عرش أس�طوانات 
550 حصان�ا، وه�و ينطلق بالس�يارة من الثبات 
إىل رسع�ة مائ�ة كيلومرت يف الس�اعة يف 3.5 ثانية 
فقط، ويصل به�ا إىل رسعة قصوى تصل إىل 317 
كيلومرتا يف الس�اعة. وه�ي س�يارة تتميز بخفة 
ال�وزن بفضل هيكل من األملني�وم املفرغ، حيث ال 

يزيد وزن السيارة عن 1570 كيلوغراما.
الس�يارة يف فئت�ن: كوبي�ه ومكش�وفة  وتأت�ي 
»سبايدر«. ويف الجيل الجديد تم تخفيض استهالك 
الوق�ود بنحو 0.9 لرت ل�كل مائة كيلوم�رت. وقال 
مايكل بندر مدير تطوير املرشوع إن قوة الدفع يف 
السيارة تعني توجيه قدرة حصان لوزن أقل من 3 

كيلوغرامات. 

ويت�وزع وزن الس�يارة بنس�بة 43 يف املائة أماما 
و57 يف املائ�ة خلف�ا. ويقع املح�رك خلف مقعدي 
الس�يارة يف موقع متوس�ط وكذل�ك صندوق نقل 
ال�رتوس مدم�ج الحج�م ال�ذي يس�هم يف توزيع 
الوزن يف السيارة. ويمكن اختيار السيارة بمحرك 
»يف 10« الع�ادي وهو بس�عة 5.2 لرت ويوفر 525 

حصانا.
وباإلضافة إىل املحرك بعرش أسطوانات، تتوفر »آر 
8« بمحرك أصغر بثماني أس�طوانات، سعته 4.2 
لرت وتصل قدرته إىل 430 حصانا وينطلق بالسيارة 
إىل مائ�ة كيلوم�رت يف الس�اعة يف 4.3 ثاني�ة، وإىل 
رسعة قصوى تصل إىل 300 كيلومرت يف الس�اعة. 
وترتب�ط املحركات بناق�ل تروس مزدوج بس�بع 
نسب يعمل بنظام »إس ترونيك«. وتنطلق السيارة 
بنظام »كواترو« الذي يتيح الدفع للعجالت األربع. 
ويعتمد املح�رك عىل نظام ضخ الزي�ت داخله بال 
خ�زان مما يتي�ح إمكاني�ة تركيبه عىل مس�توى 
منخف�ض لك�ي يمن�ح الس�يارة نقط�ة جاذبية 
منخفضة تس�اعدها عىل املن�اورات الصعبة عىل 
املضمار. كما تم تش�ديد التعليق أكثر يف السيارات 
املزودة بمح�ركات كبرية بعرش أس�طوانات ألنها 
الديناميكي�ة  القي�ادة  إىل  معظمه�ا  يف  تتوج�ه 
والس�باق.وتعتمد »آر 8« ع�ىل عج�الت رياضي�ة 
م�ن األملنيوم بقط�ر 18 و19 بوص�ة وفقا لحجم 
املح�رك، تأت�ي بع�دة تصميمات. 
بمكابح  م�زودة  وهي 
مكون�ة  قوي�ة 

م�ن 

أقراص مهواة كب�رية الحجم عىل العجالت األربع. 
وتوف�ر الرشكة خيار مكابح كربون س�رياميكية 

تتمتع بخفة الوزن وكفاءة التشغيل.
وتحقق رشكة »أودي« خفض وزن الس�يارة عرب 
اس�تخدام تقني�ات هي�اكل األملني�وم 
املفرغة بحي�ث ال يزن هيكل 
الس�يارة وحده أكثر من 
210 كيلوغرام�ات، بما 
يوزاي خفضا نس�بته 
40 يف املائة عن جس�م 
الصلب.  م�ن  مماث�ل 
الط�راز  جس�م  أم�ا 
املكشوف الذي يضم 
الرافع�ة  مكون�ات 

 216 ع�ىل  يزي�د  ف�ال  للس�قف  الهيدروليكي�ة 
كيلوغراما. وحس�نت الرشكة م�ن زوايا التصميم 
الخارج�ي وأعادت تصميم غط�اء املحرك الخلفي 
بحيث أصبح اآلن أحد املعالم الجذابة يف الس�يارة. 
وس�اهم يف خفض وزن الس�يارة اس�تخدام املواد 
الكربوني�ة الخفيف�ة يف كث�ري م�ن التصميم�ات 

الخارجية والداخلية.
املالح�ظ أن »أودي« ل�م تغ�ري كث�ريا يف التصميم 
الناج�ح لفئ�ة »آر - 8« وكان�ت التغي�ريات إم�ا 
ش�كلية يف ملس�ات التصمي�م أو تقني�ة مثل نوع 
اإلض�اءة الجديدة. ولكن الرشك�ة ركزت عىل رفع 
قدرة املحرك ونظافة تش�غيله، وأيضا عىل تقديم 
ناقل الحركة املزدوج الجديد الذي يأتي يف تصميم 
مدم�ج ويوفر يف اس�تهالك الوقود كم�ا يقلل من 

نسبة عادم الكربون. 
وه�و يأتي ب�دال من 
»آر  القدي�م  الناق�ل 
كان  ال�ذي  تروني�ك« 
الطراز السابق يعاني 
من�ه. ويمك�ن طل�ب 
الناق�ل اليدوي العادي 
من الرشكة، وإن كان 
امل�زدوج يوفر  الناق�ل 
هذه الخاصية بكفاءة 

أعىل.
م�ن املزايا األخرى أن طراز »س�بايدر« املكش�وف 
يحتوي عىل عنارص يف الط�الء الخارجي لتخفيف 
درجة حرارة أش�عة الش�مس عليه. ويتم فتح أو 

غل�ق الس�قف يف غضون 90 ثاني�ة وعىل رسعات 
تص�ل إىل 50 كيلومرتا يف الس�اعة. ويمكن اختيار 
أل�وان الس�قف من بن األس�ود واألحم�ر والبني. 
وتجه�ز جمي�ع س�يارات الط�راز بنظ�ام »بانغ 
أن�د أولفس�ون« للموس�يقى ضم�ن التجهي�زات 
األساس�ية. وهي مزودة بكثري م�ن األنظمة التي 
تأتي ضم�ن التجهي�زات األساس�ية أو اإلضافية 
منها املساعد عىل اإلضاءة األمامية القوية وكامريا 
للرؤية الخلفية وحقائب خاصة بالسيارة ونظام 

لصف السيارة.
قس�م  »أودي«  وتق�دم  »إكسكلوس�يف«  أودي 
»إكسكلوس�يف« للمش�رتين الراغب�ن يف تجهيز 
س�يارات »أودي« بتجهيزات خاصة. ويقول مدير 
القسم فولكر هول إن خدمات هذا القسم متاحة 
لكل س�يارات »أودي« عىل الس�واء ولكن بالرتكيز 
ع�ىل س�يارات القط�اع الفاخ�ر مثل فئ�ة »آر 8« 

وفئ�ات »إيه 8« الكب�رية والليموزين. ويمكن 

للمشرتي أن يحدد 
أن�واع الجلود وألوانه�ا والتصميم الداخيل 

وأي إضافات يريدها عىل الس�يارة. وهو يؤكد 
أن معظ�م الطلب�ات يتم تلبيتها ب�ال متاعب، كما 

أنه�ا ال تعرقل فرتة انتظار تس�ليم الس�يارة ألنها 
تدخل ضمن تجهيزات خط�وط اإلنتاج العادية يف 
الرشك�ة التي تتس�م بمرونة عالي�ة يف تجهيز كل 

سيارة عىل حدة.
وتش�مل التجهيزات أية رس�وم أو نقوش خاصة 
يري�د املش�رتي حياكتها ع�ىل املقاع�د أو حفرها 
ع�ىل لوح�ة القي�ادة. كم�ا يمك�ن االختي�ار من 
عرشات األلوان املتاحة سواء لأللوان الخارجية أو 
الداخلية. ويش�ري هول إىل أن أن�واع الغرز املتاحة 
يف حياكة جل�ود املقاعد يمك�ن اختيارها وتحديد 
لونها أيضا.التجربة العملية أتاحت الرشكة فرصة 
قيادة الس�يارة يف منطقة ريميني ش�مال رشقي 
إيطاليا التي تحيط بالش�اطئ السياحي املشهور. 
كما وفرت أيضا فرصة قيادة »آر 8« عىل املضمار 
يف 5 جوالت رسيعة كانت األوىل منها خلف س�يارة 
سالمة للتعرف عىل مالمح املضمار. وعىل الطريق 
كان�ت الس�يارة تت�وق إىل الط�رق املفتوحة لكي 
تنطل�ق بال عوائق، وتعامل ناق�ل الحركة املزدوج 
بكف�اءة عالية م�ع الرسعات البطيئ�ة كما تتألق 
عىل الرسع�ات العالية. ولم تت�ح الفرصة لقيادة 
س�يارة »سبايدر« أثناء فتح سقفها نظرا لهطول 

األمطار طوال فرتة التجربة.
وكان املطر أيضا من العوامل الفاعلة عىل املضمار 

حي�ث كان االن�زالق بالس�يارة س�هال 
ع�ىل املنحني�ات، وإن كانت 

التحك�م  اس�تعادة 
م�ن  به�ا 

دون الخ�روج بعيدا عن املضم�ار من مزايا توازن 
جس�م الس�يارة وقدرة مكابحها. وهي ال تضارع 
يف االنطالق عىل الخطوط املس�تقيمة وتوفر ثباتا 

أيضا عىل املنحنيات بفضل الدفع الرباعي.

وإذا كان�ت هن�اك بع�ض املالحظات الت�ي يتعن 
ذكره�ا فهي عدم وج�ود أي مس�احة معقولة يف 
السيارة لحمل حقيبة سفر واحدة، حيث املساحة 
املتاحة يف الصندوق األمامي محدودة للغاية. كذلك 
ال يتي�ح التصمي�م كثريا من الرؤي�ة الخلفية عىل 
جانبي السيارة. وإذا كان ال بد من تجهيز السيارة 
إضافي�ا، فيجب النظر يف تغي�ري املقاعد الرياضية 
بأخرى توفر جلسة مثرية بعض اليشء. فاملقاعد 
الرياضية صلب�ة وذات حواف عالية وضيقة، وقد 
يك�ون من األفض�ل تركي�ب مقاعد ع�ىل مقاس 
الس�ائق مثل سيارات السباق املتخصصة. ولكنها 
س�يارة ذات إنج�از متأل�ق وجاذب�ة للنظ�ر ولها 

حضور واضح سواء يف الشوارع أو عىل املضمار.
وسوف تنزل هذه السيارة إىل األسواق خالل الربع 
الثان�ي من ع�ام 2013 وترتاوح أس�عارها ما بن 
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تجّنبًا لحوادث السيارات التي ال يمكن تداركها بالمكابح
»نيسان« تطور تقنية مبتكرة لنظام التوجيه املستقل ذاتيا

لندن/ دبي 
بالسيارة من خالل املكابح وتس�ويقها، طرحت رشكة »نيسان« اليابانية تقنية يف سياق مساهمتها يف تطوير تقنية التحكم 

اصط�دام  لتجن�ب  السيارات سمتها »نظام التوجيه الطارئ املستقل ذاتيا«.جدي�دة 
التي كشفت الرشكة عنها، توفر هذه التقنية مستوى عاليا واس�تنادا إىل املعلومات 

التص�ادم وذلك من خالل تطبيق الفرملة األوتوماتيكية من ق�درات تجنب 
جي�ه  لتو ا األوتوماتيك�ي يف الحاالت التي يكون فيها االصطدام و

وتفادي العوائق يف حال عدم فعالية املكابح.وشيكا، ويف 
تعم�ل  هذه التقنية يف الحاالت التي تربز فيها مخاطر و

متوقعة مثل الدخ�ول املفاجئ إىل الطريق يف غ�ري 
مناطق تفرض فيها رسعات متدنية، أو حن 
يصبح التصادم وش�يكا يف الرسعات 

العالية بس�بب تأخر السائق يف إدراك 
رسعة توقف املركبات السائرة أمامه 
يف ح�االت االزدح�ام املروري.وكان�ت 
»نيس�ان« قد دعمت يف اآلونة األخرية 

عملي�ة 
ي�ر  تطو

لتقني�ة  ا
للتعامل  الجديدة 

م�ع الح�االت التي ال 
يمكن تخفي�ف تأثريها عن 

طريق املكاب�ح وحدها. ولتجنب وقوع 
الح�ادث، ال بد للتقنية من التعرف عىل العوائق 

املحتمل�ة. وق�د توصلت »نيس�ان« إىل تطوير التقنية الالزم�ة التي تقوم، 
من خالل تقنية التحس�س ذات الدق�ة العالية وتقنية التحكم الكامنة، 
بتوجيه املركبة بش�كل مس�تقل وذاتي بعيدا عن أي تصادم محتمل 

عندما تكون عملية الفرملة غري كافية.
ويعم�ل نظام التوجي�ه الطارئ املس�تقل ذاتيا أوال ع�ىل معالجة 
خطر االصط�دام الذي ال يمكن تفاديه باس�تخدام املكابح فقط، 
فيق�وم باس�تخدام املعلوم�ات الت�ي يوفره�ا ال�رادار والكامريا 
املركب�ان يف مقدم�ة الس�يارة، وال�راداران الخلفيان ع�ىل اليمن 
واليسار واملاسحات الليزرية الخمس املركبة يف السيارة. ويف نفس 
الوق�ت، يتفح�ص النظ�ام إذا كانت هن�اك منطق�ة أمامية خالية 
من العوائق وليس�ت هن�اك مركبات تقرتب م�ن الخلف. ثم يعرض 
النظام أمام السائق االتجاه الذي يجب أن 
يوجه الس�يارة نحوه. فإن لم يستطع 
االتج�اه  نح�و  التح�ول  الس�ائق 
املطل�وب مب�ارشة، يتس�لم النظام 
أوتوماتيكيا  الس�يارة  ليوجه  املهمة 

لتفادي االصطدام.
ويعتمد نظام التوجيه الطارئ املس�تقل 

ذاتيا عىل مبادرة تسعى »نيسان« 
لتحقيقه�ا تعزيزا للس�المة 
العام�ة وتجنبا لإلصابات 
ع�ن  الناتج�ة  الخط�رية 
املروري�ة هي  الح�وادث 

.»Vision Zero«
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رشك�ة  أن  الكث�ريون  يعل�م  ال  ق�د 
»مرس�يدس- بنز« األملانية تنتج منذ 
أم�د طوي�ل س�يارة وعري�ة رياضية 
متع�ددة األغراض )إس يو يف( تختلف 
م�ن  األنيق�ة  س�يارتها  ع�ن  كث�ريا 
مجموعة »إم كالس« التي يشاهدونها 
ع�ادة عىل الط�رق الدولي�ة وطرقات 

مدن العالم كلها تقريبا.
تتمي�ز هذه الس�يارة بقوتها الكبرية 
وقدرته�ا ع�ىل التعامل بس�هولة مع 
الطرق الوعرة غري املألوفة عادة، وهي 
سيارة كان يقترص اقتناؤها عىل قلة 
امل�زارع  وأصح�اب  امليس�ورين  م�ن 
الكبرية )علما أنه سبق أن استخدمت 
أحيان�ا م�ن قب�ل الق�وات املس�لحة 
األملاني�ة(. إال أن م�ن ي�زور الواليات 
املتح�دة ه�ذه األيام يالح�ظ أن هذه 
السيارة، التي تدعى »مرسيدس- بنز 
ج�ي إل 63«، عادت بقوة إىل الس�وق 
ال�دول  بع�ض  وأس�واق  األمريكي�ة 
الت�ي تعتمد عىل الس�يارات كوس�يلة 

مواصالت رئيسية.
م�ن حي�ث ش�كلها الخارج�ي، قد ال 
توحي »مرس�يدس – بنز جي إل 63« 
بصفاته�ا املتع�ددة، ب�ل إنه�ا تبدو، 
وبذلك أصبح اس�مها الكامل »مرسيدس- بنز سيارات »مرسيدس« الفخمة والعالية األداء.. »إيه إم ج�ي«، وهي التس�مية التي تطلق عىل إىل عملية تجميل لتحويله إىل س�يارة من عائلة ومضمونا، عن أسالفه بعد أن أخضعته الرشكة عام 2013 س�يكون مختلفا هذه املرة، ش�كال ع�ادة، ال كوس�يلة تنق�ل عادية. بي�د أن طراز وللرح�الت الطويلة امل�دى يف املناط�ق املقفرة فه�ي مركب�ة مع�دة لبع�ض امله�ام الخاصة من حيث منظرها غري الالفت لالنتباه، أحيانا، وكأنها سيارة أقل من عادية، 

ثاني�ة، رغم أنها س�يارة كبرية الحجم تتس�ع الصفر إىل رسعة 60 ميال يف الساعة خالل 4.8 املقبل، س�يكون قادرا عىل االنطالق من نقطة الطراز األحدث من هذه السيارة، املصمم للعام جي إل 63 إيه إم جي«.
ع�ىل بعض ط�رز »مرس�يدس« قب�ل أن تطال أضفت الكثري من التحس�ينات األدائية العالية وكان�ت خاصي�ات منتج�ات »إي�ه إم جي« قد براحة لسبعة ركاب مع حمولتهم.

والت�رصف يف جمي�ع ظ�روف وأح�وال الطرق الصالبة، مع ملسات إضافية عىل صعيد التناغم املوالف�ة واألداء، وبنظام تعليق متوازن ش�ديد فقد أصبحت م�زودة بمحرك ق�وي جدا وعايل متمي�زة له�ا رغم ميزاته�ا الكبرية. أم�ا اليوم كان ش�كلها، يف البداي�ة، ال يوحي بش�خصية غاي�ة الفخامة واألهمية والق�وة أيضا، بعدما ط�راز »ج�ي إل 63« الذي حولته إىل س�يارة يف 
بالدقيق�ة. وبه�ذه الصف�ات 560 رط�ال/ قدم عن�د دوران�ه برسعة 2000 5700 دورة يف الدقيق�ة، وبع�زم دوران يبل�غ م�ن الق�درة عن�د دوران�ه برسع�ة 5250 إىل م�زدوج، وحاقنات إضافي�ة تولد 550 حصانا ش�كل »V« بس�عة 5.5 ل�رت بش�حن توربيني وهذا املحرك مؤلف من ثماني أس�طوانات عىل واملسالك. س�باعي الرسعات، يتحكم بالعجالت جميعها ناقل الحركة »سبيدش�يفت« فهو أوتوماتيكي صوت�ا هادرا يجاري قدرات�ه وأداءه العايل. أما واملمي�زات العالية، يصدر ه�ذا املحرك املتطور إىل 5000 دورة 

ذات الدف�ع الرباع�ي، عن طري�ق ثالثة أنماط 
التوقف« بع�د وضع ذراع »سبيدش�يفت« عند يج�ري أوتوماتيكي�ا تعش�يق حال�ة »الب�دء- رسع�ة املح�رك متباطئ�ة والس�يارة متوقفة، ولتخفي�ض اس�تهالك الوق�ود عندم�ا يك�ون اختيارية خاصة بالقيادة.

األماميت�ن والخلفيت�ن، بغي�ة الحصول عىل الدف�ع بنس�بة 40-60 يف املائة ب�ن العجلتن غرار جمي�ع س�يارات »مرس�يدس« الرباعية تتكي�ف معها. ويجري تقس�يم قوة الدفع عىل عجل�ة القيادة الحساس�ة ج�دا للرسعة، التي )املس�اميك( املطلية باللون األحمر، فضال عن وهنالك أيضا قضبان املوازنة واملكابح واملالقط السيارة، وخطر انقالبها لدى االنعطاف الحاد. »أكت�ف كريف« ال�ذي يقلل من تأرجح جس�م مضغوطة فري�دة بنوعيتها، فض�ال عن نظام بنظام تعليق هوائي شديد الفعالية يضم دعائم والس�تغالل قوة املحرك الكبرية زودت السيارة إشارة »كومفورت« )الوضع املريح(.
أفض�ل وض�ع 

155 ميال يف الس�اعة، مم�ا يجعلها أرسع »مرس�يدس– بن�ز«، واملقي�دة إلكرتونيا، الس�يارة الفريدة من نوعه�ا بن منتجات للقيادة السليمة واألمينة. تبلغ رسعة هذه 
ممي�زا وتضفي مقدمة »ج�ي إل 63« ومؤخرتها سيارة فخمة مخصصة للنقل العائيل. طابع�ا  بمظهرهم�ا  لالس�تخدامات الخاص�ة بالط�رق الوعرة مزود بعجالت أكثر ضخامة وحجما تلبية بوصة بعرض 10 بوص�ات. إال أن بعضها املركب�ة، ع�ادة، عجالت كب�رية قياس 21 ويوحي بالقوة واألداء العميل. وتس�تخدم سائر طرز »مرس�يدس« شكال وحضورا، بش�كل س�خي مم�ا يجعله�ا تختلف عن عليها، فضال عن اس�تخدام م�ادة الكروم الفريدت�ان 

جدا واملناطق الصخرية.

فضال عن دواس�تن من األملنيوم خاصتن عج�الت القي�ادة يف الس�يارات الرياضية، ويأتي املقود بأس�فل مستوى عىل شاكلة املقاعد األمامي�ة وجميع الحوايف والزوايا. الفنيل الس�ميك الذي يغط�ي بعض أجزاء م�زودة بمقاع�د بغطاء جل�دي فضال عن أم�ا مقصورته�ا الداخلي�ة فق�د أصبحت 
إل 63« بمصابي�ح بناقل الحركة. تأت�ي »ج�ي  كاين تريب�و إس«.. غري أنهما ال تأتيان »ب�ي إم دبلي�و إكس 5 إم«، و»بورش�ه إنهما تنافسان »جي إل 63« حاليا فهما السيارتان الوحيدتان اللتان يمكن القول تساعد املس�افر يف الرحالت الطويلة. أما لجر األحمال الزائدة، وغريها من اللمسات التي عن النقاط العمياء، فضال عن مقطورة خلفية لحفظ السيارة يف مسارها الصحيح، والكشف بزاوي�ة 360 درج�ة، مع مستش�عر مس�اعد ه�ذه الس�يارة طل�ب تزويدها بكام�ريا تعمل األقمار الصناعية. وكخيار إضايف يمكن ملقتني جان�ب تجهيزها بنظام مالح�ة إلكرتونية عرب لدلك ظهور ركابها خالل الرحالت الطويلة، إىل أمامية عالية الوهج والسطوع، مع مقاعد وأخ�ريا 
بسبعة مقاعد.

»مرسيدس« تعيد إنتاج »جي إل 63 إيه إم جي« هندسيا وتقنيا

في تحديث نوعي لسيارتها الرياضية »السوبر«

أودي تطرح طراز»آر 8« بـ550 حصانًا.. وهيكل خفيف الوزن من األملنيوم املفرغ



دش�نت رشكة »أودي« التجديد املرحيل لسياراتها 
ريمين�ي  مدين�ة  يف   »8 »آر  الس�وبر  الرياضي�ة 
اإليطالي�ة وعىل مضمار الس�باق الرسيع القريب 
منه�ا. وكان�ت أب�رز مالم�ح التجديد يف الس�يارة 
املرموق�ة اس�تخدام مصابي�ح »إل إي دي« يف كل 
أرج�اء الس�يارة للم�رة األوىل، م�ع إضافة ملس�ة 
يف  الصناع�ة،  يف  األوىل  للم�رة  تس�تخدم  تجدي�د 
املصابيح الخلفية لكي تكون اإلش�ارات الجانبية 
ديناميكية متحركة بخط�وط من اللون تمتد من 
ط�رف املصب�اح إىل طرفه اآلخر باتج�اه انحراف 
الس�يارة. ويف الفئ�ة العليا من الس�يارة، »آر 8 – 
يف 10 بل�س« تبلغ قدرة املحرك عرش أس�طوانات 
550 حصان�ا، وه�و ينطلق بالس�يارة من الثبات 
إىل رسع�ة مائ�ة كيلومرت يف الس�اعة يف 3.5 ثانية 
فقط، ويصل به�ا إىل رسعة قصوى تصل إىل 317 
كيلومرتا يف الس�اعة. وه�ي س�يارة تتميز بخفة 
ال�وزن بفضل هيكل من األملني�وم املفرغ، حيث ال 

يزيد وزن السيارة عن 1570 كيلوغراما.
الس�يارة يف فئت�ن: كوبي�ه ومكش�وفة  وتأت�ي 
»سبايدر«. ويف الجيل الجديد تم تخفيض استهالك 
الوق�ود بنحو 0.9 لرت ل�كل مائة كيلوم�رت. وقال 
مايكل بندر مدير تطوير املرشوع إن قوة الدفع يف 
السيارة تعني توجيه قدرة حصان لوزن أقل من 3 

كيلوغرامات. 

ويت�وزع وزن الس�يارة بنس�بة 43 يف املائة أماما 
و57 يف املائ�ة خلف�ا. ويقع املح�رك خلف مقعدي 
الس�يارة يف موقع متوس�ط وكذل�ك صندوق نقل 
ال�رتوس مدم�ج الحج�م ال�ذي يس�هم يف توزيع 
الوزن يف السيارة. ويمكن اختيار السيارة بمحرك 
»يف 10« الع�ادي وهو بس�عة 5.2 لرت ويوفر 525 

حصانا.
وباإلضافة إىل املحرك بعرش أسطوانات، تتوفر »آر 
8« بمحرك أصغر بثماني أس�طوانات، سعته 4.2 
لرت وتصل قدرته إىل 430 حصانا وينطلق بالسيارة 
إىل مائ�ة كيلوم�رت يف الس�اعة يف 4.3 ثاني�ة، وإىل 
رسعة قصوى تصل إىل 300 كيلومرت يف الس�اعة. 
وترتب�ط املحركات بناق�ل تروس مزدوج بس�بع 
نسب يعمل بنظام »إس ترونيك«. وتنطلق السيارة 
بنظام »كواترو« الذي يتيح الدفع للعجالت األربع. 
ويعتمد املح�رك عىل نظام ضخ الزي�ت داخله بال 
خ�زان مما يتي�ح إمكاني�ة تركيبه عىل مس�توى 
منخف�ض لك�ي يمن�ح الس�يارة نقط�ة جاذبية 
منخفضة تس�اعدها عىل املن�اورات الصعبة عىل 
املضمار. كما تم تش�ديد التعليق أكثر يف السيارات 
املزودة بمح�ركات كبرية بعرش أس�طوانات ألنها 
الديناميكي�ة  القي�ادة  إىل  معظمه�ا  يف  تتوج�ه 
والس�باق.وتعتمد »آر 8« ع�ىل عج�الت رياضي�ة 
م�ن األملنيوم بقط�ر 18 و19 بوص�ة وفقا لحجم 
املح�رك، تأت�ي بع�دة تصميمات. 
بمكابح  م�زودة  وهي 
مكون�ة  قوي�ة 

م�ن 

أقراص مهواة كب�رية الحجم عىل العجالت األربع. 
وتوف�ر الرشكة خيار مكابح كربون س�رياميكية 

تتمتع بخفة الوزن وكفاءة التشغيل.
وتحقق رشكة »أودي« خفض وزن الس�يارة عرب 
اس�تخدام تقني�ات هي�اكل األملني�وم 
املفرغة بحي�ث ال يزن هيكل 
الس�يارة وحده أكثر من 
210 كيلوغرام�ات، بما 
يوزاي خفضا نس�بته 
40 يف املائة عن جس�م 
الصلب.  م�ن  مماث�ل 
الط�راز  جس�م  أم�ا 
املكشوف الذي يضم 
الرافع�ة  مكون�ات 

 216 ع�ىل  يزي�د  ف�ال  للس�قف  الهيدروليكي�ة 
كيلوغراما. وحس�نت الرشكة م�ن زوايا التصميم 
الخارج�ي وأعادت تصميم غط�اء املحرك الخلفي 
بحيث أصبح اآلن أحد املعالم الجذابة يف الس�يارة. 
وس�اهم يف خفض وزن الس�يارة اس�تخدام املواد 
الكربوني�ة الخفيف�ة يف كث�ري م�ن التصميم�ات 

الخارجية والداخلية.
املالح�ظ أن »أودي« ل�م تغ�ري كث�ريا يف التصميم 
الناج�ح لفئ�ة »آر - 8« وكان�ت التغي�ريات إم�ا 
ش�كلية يف ملس�ات التصمي�م أو تقني�ة مثل نوع 
اإلض�اءة الجديدة. ولكن الرشك�ة ركزت عىل رفع 
قدرة املحرك ونظافة تش�غيله، وأيضا عىل تقديم 
ناقل الحركة املزدوج الجديد الذي يأتي يف تصميم 
مدم�ج ويوفر يف اس�تهالك الوقود كم�ا يقلل من 

نسبة عادم الكربون. 
وه�و يأتي ب�دال من 
»آر  القدي�م  الناق�ل 
كان  ال�ذي  تروني�ك« 
الطراز السابق يعاني 
من�ه. ويمك�ن طل�ب 
الناق�ل اليدوي العادي 
من الرشكة، وإن كان 
امل�زدوج يوفر  الناق�ل 
هذه الخاصية بكفاءة 

أعىل.
م�ن املزايا األخرى أن طراز »س�بايدر« املكش�وف 
يحتوي عىل عنارص يف الط�الء الخارجي لتخفيف 
درجة حرارة أش�عة الش�مس عليه. ويتم فتح أو 

غل�ق الس�قف يف غضون 90 ثاني�ة وعىل رسعات 
تص�ل إىل 50 كيلومرتا يف الس�اعة. ويمكن اختيار 
أل�وان الس�قف من بن األس�ود واألحم�ر والبني. 
وتجه�ز جمي�ع س�يارات الط�راز بنظ�ام »بانغ 
أن�د أولفس�ون« للموس�يقى ضم�ن التجهي�زات 
األساس�ية. وهي مزودة بكثري م�ن األنظمة التي 
تأتي ضم�ن التجهي�زات األساس�ية أو اإلضافية 
منها املساعد عىل اإلضاءة األمامية القوية وكامريا 
للرؤية الخلفية وحقائب خاصة بالسيارة ونظام 

لصف السيارة.
قس�م  »أودي«  وتق�دم  »إكسكلوس�يف«  أودي 
»إكسكلوس�يف« للمش�رتين الراغب�ن يف تجهيز 
س�يارات »أودي« بتجهيزات خاصة. ويقول مدير 
القسم فولكر هول إن خدمات هذا القسم متاحة 
لكل س�يارات »أودي« عىل الس�واء ولكن بالرتكيز 
ع�ىل س�يارات القط�اع الفاخ�ر مثل فئ�ة »آر 8« 

وفئ�ات »إيه 8« الكب�رية والليموزين. ويمكن 

للمشرتي أن يحدد 
أن�واع الجلود وألوانه�ا والتصميم الداخيل 

وأي إضافات يريدها عىل الس�يارة. وهو يؤكد 
أن معظ�م الطلب�ات يتم تلبيتها ب�ال متاعب، كما 

أنه�ا ال تعرقل فرتة انتظار تس�ليم الس�يارة ألنها 
تدخل ضمن تجهيزات خط�وط اإلنتاج العادية يف 
الرشك�ة التي تتس�م بمرونة عالي�ة يف تجهيز كل 

سيارة عىل حدة.
وتش�مل التجهيزات أية رس�وم أو نقوش خاصة 
يري�د املش�رتي حياكتها ع�ىل املقاع�د أو حفرها 
ع�ىل لوح�ة القي�ادة. كم�ا يمك�ن االختي�ار من 
عرشات األلوان املتاحة سواء لأللوان الخارجية أو 
الداخلية. ويش�ري هول إىل أن أن�واع الغرز املتاحة 
يف حياكة جل�ود املقاعد يمك�ن اختيارها وتحديد 
لونها أيضا.التجربة العملية أتاحت الرشكة فرصة 
قيادة الس�يارة يف منطقة ريميني ش�مال رشقي 
إيطاليا التي تحيط بالش�اطئ السياحي املشهور. 
كما وفرت أيضا فرصة قيادة »آر 8« عىل املضمار 
يف 5 جوالت رسيعة كانت األوىل منها خلف س�يارة 
سالمة للتعرف عىل مالمح املضمار. وعىل الطريق 
كان�ت الس�يارة تت�وق إىل الط�رق املفتوحة لكي 
تنطل�ق بال عوائق، وتعامل ناق�ل الحركة املزدوج 
بكف�اءة عالية م�ع الرسعات البطيئ�ة كما تتألق 
عىل الرسع�ات العالية. ولم تت�ح الفرصة لقيادة 
س�يارة »سبايدر« أثناء فتح سقفها نظرا لهطول 

األمطار طوال فرتة التجربة.
وكان املطر أيضا من العوامل الفاعلة عىل املضمار 

حي�ث كان االن�زالق بالس�يارة س�هال 
ع�ىل املنحني�ات، وإن كانت 

التحك�م  اس�تعادة 
م�ن  به�ا 

دون الخ�روج بعيدا عن املضم�ار من مزايا توازن 
جس�م الس�يارة وقدرة مكابحها. وهي ال تضارع 
يف االنطالق عىل الخطوط املس�تقيمة وتوفر ثباتا 

أيضا عىل املنحنيات بفضل الدفع الرباعي.

وإذا كان�ت هن�اك بع�ض املالحظات الت�ي يتعن 
ذكره�ا فهي عدم وج�ود أي مس�احة معقولة يف 
السيارة لحمل حقيبة سفر واحدة، حيث املساحة 
املتاحة يف الصندوق األمامي محدودة للغاية. كذلك 
ال يتي�ح التصمي�م كثريا من الرؤي�ة الخلفية عىل 
جانبي السيارة. وإذا كان ال بد من تجهيز السيارة 
إضافي�ا، فيجب النظر يف تغي�ري املقاعد الرياضية 
بأخرى توفر جلسة مثرية بعض اليشء. فاملقاعد 
الرياضية صلب�ة وذات حواف عالية وضيقة، وقد 
يك�ون من األفض�ل تركي�ب مقاعد ع�ىل مقاس 
الس�ائق مثل سيارات السباق املتخصصة. ولكنها 
س�يارة ذات إنج�از متأل�ق وجاذب�ة للنظ�ر ولها 

حضور واضح سواء يف الشوارع أو عىل املضمار.
وسوف تنزل هذه السيارة إىل األسواق خالل الربع 
الثان�ي من ع�ام 2013 وترتاوح أس�عارها ما بن 
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صلب�ة كالصخرة، قادرة ع�ىل الخوض يف كل طريق 
أو مس�ار صعباً كان أم س�هالً، هي صفات تمتعت 
به�ا كل مركب�ة حملت أس�م بليزر أو تري�ل بليزر، 
واليوم تأتي ش�فروليه تري�ل بليزر الجدي�دة كلياً، 
والتي جربناها مؤخراً يف حلتها الجديدة، وفية لهذا 

الرتاث.
وش�فروليه تري�ل بلي�زر الجديدة هي س�يارة دفع 
رباعي متوس�طة الحجم ، تعتمد هندس�ة "الهيكل 
ف�وق اإلطار"، يجمع الجي�ل الجديد من تريل بليزر 
القدرات التي تتمّتع بها املركبات الرياضية متعددة 
االستعماالت املبنية وفق هذه الهندسة، مع القيادة 
السلسة والفعالية التي تتمّتع بها سيارات الكروس 

أوفر أي السيارات العابرة للفئات املختلفة .
                   

التصميم
تصمي�م تري�ل بلي�زر يتمّت�ع بحضور ج�ريء عىل 
الطرقات، وقد توىل عملي�ة التصميم مركز تصميم 
جنرال موت�ورز يف أمريكا الجنوبية، ويقع يف س�او 

كيتانو دو سول، الربازيل.
ويتمّيز التصميم الخارج�ي بمبدأ "العجالت خارج 
الهيكل" ال�ذي يوّفر القدرة عىل االق�رتاب واالبتعاد 
بزاوي�ة عالي�ة. كم�ا يتمّيز تري�ل بلي�زر بمظهره 
القوي والهادف من خالل "القّبة" املميزة مع غطاء 
املحرك البارز اىل األع�ىل، إضافة اىل مصابيح اإلنارة 
الكاش�فة واملثَبتة تحت "القّبة" لُتعزز الشكل الذي 

يوحي بالقوة لواجهة السيارة األمامية.
وُت�ربز الش�بكة األمامي�ة مزدوجة املنافذ الش�كل 
العرصي للس�يارة، وُتعترب إحدى س�مات شفروليه 
الشهرية من خالل التصميم ثالثي األبعاد واملتكامل 
مع خطوط من األلومنيوم اللماع يف كل من املقدمة 
وجانب�ي الس�يارة. وتتخذ ش�بكة التهوي�ة وضعاً 
عمودياً أكثر، لتعكس بذلك املزيد من الثقة والقوة.

وتوجد خط�وط األلومنيوم أيضاً يف الس�كك املثبتة 
عىل الس�قف والخالية من الدعائم، ما يخلق مظهراً 
نقّياً راقياً. ويس�تطيع هذا النظام حمل ما يصل إىل 
100 كيلوغرام. وتتوّفر الس�كك العرضية للس�قف 

عىل شكل إكسسوارات إضافية.
وتمن�ح مصابيح LED األفقية يف الخلف، عىل الباب 
الذي يفتح إىل األعىل وعىل السطوح الجانبية املرّبعة، 
تفصي�اًل وعمق�اً ملظه�ر تريل بلي�زر. أّم�ا الزجاج 
الخلف�ي الذي بات مرّبعاً أكثر، فيمنح حضوراً بارز 
الحجم للقس�م الخلفي األعىل م�ن الحدود املحيطة 

للسيارة.
وتسهم األلواح الجانبية املدمجة يف تسهيل الدخول 
إىل املركب�ة والخ�روج منه�ا، كم�ا تع�ّزز الحماي�ة 
والح�ى  الغب�ار  م�ن 

املتطايرة عىل الطرقات.
وق�د زّود تريل بليزر بعجالت سداس�ية األضالع من 
األملنيوم امللّمع قياس 18 إنش�ًا مع قياس 18 إنش�ًا 
م�ع إط�ارات قي�اس 60R18/265 ال توّفر ش�كالً 
ملفتاً وحس�ب، بل إّنها مصّمم�ة لدعم الوزن وأداء 

القيادة والتعامل وأداء التوقف وقدرة القطر.
 

المحرك واألداء
يق�وم محرك V6 عايل التجهيز والبالغة س�عته 3.6 
لرت مع توقيت متغرّي لعمل الصمامات، 
وال�ذي يتناغ�م مع ناق�ل حركة 
أوتوماتيكي بس�ت رسعات، 
بتوفري ت�وازن مثايل بن 
واألداء  الق�ّوة 

واالس�تهالك االقتصادي للوق�ود. وتبلغ قوة املحرك 
236 حصان�اً وعزم�ه 329 نيوتن م�رت، بينما يقّدم 
أداًء اقتصادياً جداً يف اس�تهالك الوقود هو 12.2 لرت 

لكل 100 كلم.
وترتّك�ز قدرات تريل بلي�زر يف القيادة عىل الطرقات 
اإلس�فلتية والوع�رة معاً ح�ول هندس�ته الهيكلية 
الصلب�ة "الهيكل ف�وق اإلطار". وبدع�م من تعليق 
خلفي مستقل بخمس وصالت، أحد التجهيزات التي 
توجد ع�ادًة يف فئات أرقى من الس�يارات الرياضية 
املتعددة االس�تعماالت، ال يس�تعرض تريل بليزر أّياً 
م�ن الخصائ�ص النموذجي�ة للس�يارات الرياضية 
متعددة االس�تعماالت التقليدية التي تعتمد هندسة 
"الهيكل فوق اإلطار". لكّنه يتمّتع يف الواقع بمزيج 
من القيادة الفخمة واالستجابة العالية هما األفضل 

يف هذه الفئة.
إىل ذلك، يتيح االس�تخدام الشامل للنوابض اللولبية 
يف تريل بليزر ترابطاً أفضل لنظام التعليق ومزايا 
أفض�ل يف ظروف القيادة عىل الطرقات الوعرة، 
إضاف�ة إىل توف�ري ديناميكي�ات قي�ادة ع�ىل 
الطري�ق مماثل�ة لتلك التي توّفرها س�يارات 
الرّكاب. ويدعم هذه املزايا ارتفاع تريل بليزر 
عن مس�توى األرض، الذي يعترب األفضل يف 

فئته أيضاً.
ه�ذا وزّود تريل بلي�زر بنظ�ام التحّكم عىل 
املنح�درات )HDC( الذي يؤّمن نزوالً سلس�ًا 
ومضبوط�اً عىل الطرق�ات القاس�ية، بحيث ال 
يحتاج الس�ائق إىل الضغط عىل دواس�ة الفرامل. 
فمج�رّد كبس�ة ع�ىل زر يف الكونس�ول ت�ؤدي إىل 

استخدام املركبة لنظام منع انغالق املكابح من أجل 
التحكم برسعة كل عجلة. وإذا تسارعت املركبة من 
دون طلب الس�ائق، يقوم النظ�ام بتفعيل الفرامل 
تلقائي�اً إلبط�اء رسعته�ا بم�ا يتواف�ق م�ع رغبة 

السائق.

المقصورة
تستمر ملسات شفروليه التصميمية داخل مقصورة 
تري�ل بليزر الجديد، حيث تعك�س الرحابة واملرونة 
إضافة إىل التط�ّور يف كافة لوحات التحكم. وتجمع 
مقص�ورة تريل بلي�زر الجديد كلياً ب�ن مواصفات 
الس�يارات الفاخرة وبن الجرأة الت�ي تتوقعها من 
السيارات الرياضية متعددة االستعماالت، وذلك من 
خ�الل لوحة عدادات متكاملة وكونس�ول وس�طي 
مدم�ج ومقص�ورة قي�ادة مزدوجة تحمل س�مات 

شفروليه التصميمية.
وتنس�جم املقاع�د الجلدية الحاضن�ة ذات التطريز 
الفرنيس أو املتداخل مع الخطوط االنسيابية البارزة 
يف لوح�ة القي�ادة. ويتضاف�ر الع�ّدادان التفاعليان 
م�ع إضاءة LED بالل�ون األزرق الثلجي التي تمايز 

األرقام والنقاط البيضاء لخلق مظهر متطّور.
�ن املقص�ورة الت�ي تس�توعب س�بعة ركاب،  وتؤمِّ
ثالث�ة صفوف م�ن املقاعد املنفصل�ة القابلة للطي 
أو التس�طيح يف الوقت نفس�ه، وهي تقدم املساحة 
األفض�ل يف هذه الفئ�ة يف ما يتعلّق بص�ف املقاعد 

الثالث.
وتش�مل املقصورة ع�ىل صف مقاعد ث�اٍن منفصل 
بنسبة 60/40 مع جزء أحادي قابل للطي والقدرة 
ع�ىل الط�ي بش�كٍل مس�َطح وإمكانية رف�ع ظهر 
املقاعد الخلفية س�ّت درجات مع مس�اند يد قابلة 
للطي وتحتوي عىل حامالت أكواب، أما صف املقاعد 
الثالث فجاء منفصالً بنس�بة 50/50 مع كونسول 

وسطي للتخزين وإمكانية طَيه بشكٍل مسَطح.
وتتمتع الرتيل بليزر بميزة األرضية املسَطحة بشكٍل 
كام�ل من ظهر املقاعد األمامية حتى الخلف عندما 
تك�ون كل املقاع�د يف حال�ة التس�طيح، األمر الذي 

يوفر سعة تحميل قصوى.
وم�ن املمي�زات العملية يف ه�ذه الس�يارة الرباعية 
مقبس إض�ايف لتوفري الطاقة م�ع إمكانية توصيل 
أجه�زةUSB  وبلوت�وث، باالضاف�ة ألزرار تحّك�م 
خلفي�ة بمكّيف الهواء موضوعة يف البطانة العلوية 

وتشمل أربع فتحات للصّفن الثاني والثالث
ويوجد يف املقص�ورة 34 مكاناً للتخزين، بما يف ذلك 
صندوق وس�طي مع غطاء لحفظ األغراض القّيمة 

وصندوق كبري مزدوج أمام الراكب األمامي.

السالمة واألمان
تأت�ي مجموع�ة ط�رازات تري�ل بلي�زر املختلف�ة 
بمجموع�ة ملفتة م�ن تجهيزات الس�المة الكامنة 
والنش�طة، وي�ربز نظ�ام س�تابييل ت�راك للتحك�م 
االلكرتون�ي بالثب�ات والخ�اص بس�يارات الدف�ع 
الرباع�ي كركي�زة أساس�ية للتحكم بثبات املس�ري 
ع�ىل كل الطرقات. فيما تضم�ن أنظمة منع انغالق 
الفرامل واملس�اعدة الهيدروليكي�ة للكبح و النظام 
الديناميكي ملوازنة الكبح الخلفي باإلضافة للنظام 
اإللكرتون�ي لتوزي�ع ق�وة الكب�ح وقوف�اً وتوجيهاً 

رسيعاً عند الالزم.
ولظروف قيادة خارج الطريق تتوفر أنظمة التحّكم 
بالج�ّر ونظام التحّكم عىل املنحدرات وكذلك النظام 
املس�اعد لالنطالق ع�ىل املرتفع�ات إىل جانب نظام 

املساعدة عىل الوقوف الخلفي.
وملزيد من السالمة والحماية للركاب داخل املقصورة 
تتوفر تريل بليزر الجديدة مع نظام من ست وسائد 

هوائية لحماية السائق والركاب.
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سيدة تضع أحمر شفاه وتتحدث على الجوال وهي تقود!!

السائقون يبعدون أعينهم عن الطريق كل 9 ثوان

وجدت دراس�ة طبية حديثة أن الس�ائقن ينفقون ما يق�رب من خمس وقتهم 

م�ن دون مراقبة الطريق، ويحدقون بدالً من ذل�ك يف الغيوم، واملناظر الطبيعية 

واإلعالنات، وحتى الجميالت اللواتي تمشن عىل الرصيف.

وأظهرت الدراس�ة الت�ي اعتمدت عىل تكنولوجيا تتبع حركة العن، أن س�ائقي 

الدراجات النارية يتش�تت انتباههم عن الطريق 22 يف املئة من الوقت. كما أنهم 

ينظ�رون إىل دراجته�م واملناظر الطبيعية 12 يف املئة م�ن وقت رحلتهم – أي ما 

يقرب من أربعة أضعاف الوقت الذي يتفحصون فيه املرايا وست مرات أطول من 

مراقبة حركة الس�ري. وأظهرت الدراس�ة التي أجرتها رشكة "انكريديبيل الين" 

للتأمن عىل الس�يارات أن الس�ائق يقيض اثنن يف املئة م�ن وقته يف البحث عىل 

مركب�ات قادمة يف االتجاه املعاك�س و0.6 يف املئة ملراقبة الالفتات عىل الطريق. 

وأش�ارت الدراسة إىل أن السائقن من الرجال والنساء يقضون معظم وقتهم يف 

التأكد من حس�ن مظهرهم أثناء القيادة، إنما الرجال فقط يحولون رؤوس�هم 

بعيداً تماماً عن الطريق.

في تحديث نوعي لسيارتها الرياضية »السوبر«

أودي تطرح طراز»آر 8« بـ550 حصانًا.. وهيكل خفيف الوزن من األملنيوم املفرغ

شفروليه تريل بليزر الجديد كليا

 قـــاهرة الـــدروب الــرشـيـقة
ً

دعوة للرشكات وأصحاب معارض السيارات

إىل اإلخ�وة أصح�اب معارض الس�يارات ورشكات التس�ويق كافة 

تدعوك�م جريدة املس�تقبل العراق�ي لإلعالن عىل ص�در صفحاتها 

امللونة الخاصة بعالم الس�يارات حيث تقدم لك�م كل مايريض الذوق 

ويس�هم يف تعري�ف املواطن بخدماتك�م وجديد املع�روض لديكم، وهي 

فرصة التعوض من حيث الدقة يف التصميم والرسعة يف العرض.



ها�شم �شفيق

يا شآُم
ألوُذ بمن

حني يهوي الجماُل ويسقُط ،
حني تقلُّ األغاني...

وحيٌد أنا
يا شآُم

وحيدوَن نحُن
نفّتُش عّنا

هنا وسط خرائَب من ِفَكٍر ورؤى
يا شآُم

ألوُذ بمن
واملدائُن حويلَ هلكى

بها الناُس يستذئبوَن
فأّنى تلّفتُّ

فقدُت الرضا
لم أجد بلداً يرتضيني سواِك

ولم ألَق خلف التخوِم املالَذ
ومسعاَي أضحى ُسدى

يا شآُم
الرياُح صوافُر

أّنى تلفتُّ
وتلك الثلوُج

وراء الخياِم سواهْر
فأنِت اليقنُي

جريحاً ينئُّ
وأنِت الدمقُس

طعيناً ُتسنُّ عليه املطاوي
فبي َدَنٌف

رٍح وحننٌي اىل كلِّ مطَّ
يا شآُم

اىل كلِّ زاويٍة وطواٍر
فكيف السبيُل

وهذا النهاُر ظالٌم؟
فكيف السبيُل

اىل باِب توما
اىل الزِّقِّ

ذاَك الِخواِن
اىل وردٍة هجعْت يف املرايا

وانزوْت يف ثنايا الندى
يا شآُم

أنا كلّما مرَّ فيك الجنوُد
وضعُت يديَّ
عىل الروِح

خفُت عىل النوِر
يف الطفِل ُيجرُح

خفُت عىل العطِر
يف البنِت ُيسفُك أو ُيمتطى

يا شآُم
أرى َصَفداً

للهواِء
وحول السهوِل سالسُل

آٍه إذاً
يا شآُم

هى شاَبُه خطٌر واضطراٌب، السُّ
عىل الرنِد يجثو الرماُد،

عىل الياسمنِي رصاٌص ثقيٌل،
رصاصّيٌة يف الزبداني البحرياُت

والغوطُة األمُّ ثقىل
ُمثّقلًة بالسواِد بَدْت

يا شآُم
إذاً كلما مرَّ فيِك

جنوٌد
وقّناصٌة

سقطْت نجمٌة،
مرضْت يف السماِء كواكُب

ثّم اختفى
يف الزماِن مكاٌن،

فكيف السبيُل
اىل مرجة السوِق؟

يف روايت�ه )اعرتاف�ات كائ�ن( الفائ�زة 
 2008 ع�ام  الروائ�ي  موق�ع  بجائ�زة 
والصادرةعن دار التكوين-دمشق-2009/
يق�دم لنا ابراهي�م الغالبي حدث�ا متكامال 
ومغري�ا للق�ارىء ع�ر رواي�ة ال تحتش�د 
بالكثري من الشخصيات ،بل أن الشخصيات 
الفاعل�ة الت�ي ترس�م مسار االح�داث عر 
عالقاتها وتفاعالتها هي ثالثة ليس أكثر/
ثائر املج�دول وزوجت�ه خمائ�ل وصديقه 
هاش�م املق�رب من اوس�اط السلط�ة قبل 
التغيري / وعداه�ا ال تؤدي اال ادوارا ثانوية 
ع�ن  واليتحّص�ل  ال�ردي  املس�ار  تع�زز 
استبعادها تأثري واضح عىل الثيمة االساس 

للرواية.
محور االحداث هو ثائر املجدول الشاب 
ال�ذي اعتق�ل بتهم�ة اغتي�ال أح�د رجال 
السلط�ة ) وهي تهمة ملفق�ة كما يتضح 
االمر للقارىء( ويف السجن س�يالقي ابشع 
التعذيب ويرى زمالء السجن يتعرضون له 
ومنهم الش�يخ رايض املتدين وكذلك املثقف 
"ابوبلقيس" حيث تنمو الشخصيتان لتمثال 
رمزيا أهم رشيحتني كانتا مستهدفتني من 
السلطة، وهن�اك يف أقبية التعذيب الوحيش 
س�تبرت ذك�ورة ثائ�ر املجدول ألن�ه رفض 
اغتص�اب فتاة س�جينة، وس�رتافقه لعنة 
فعلته�م أم�ام زوجته وحبيبت�ه "خمائل" 
ومن�ذ الي�وم االول لخروج�ه م�ن السجن 
بتوس�ط "صديقه" هاش�م، ال�ذي قال له 
وكأنه يعرف ما جرى لثائر: لقد فعلوها بك 

إذن../ص11 من الرواية.
ال�رد وانسياب�ه س�يعرف  بسالس�ة 
او  للخي�ال  فرص�ة  دون  وم�ن  الق�ارىء 
التأوي�ل ان هاش�م س�يتوىل م�أ الفراغ يف 
بي�ت ثائ�ر مقابل بذل�ه املال النق�اذه من 
السجن، وسيواصل دوره الخائن هذا حتى 
بعد اط�الق رساح ثائر املعاق جنسيا، حتى 

تنتهي حياته عىل يد مجموعة من الش�باب 
وهو مخت�ف يف بيت ثائر بعد ان اس�قطت 
قوات االحتالل مؤس�سات وجروت النظام 
ال�ذي ك�ان مستقوي�ا ب�ه، ودفن�ه ثائر يف 

حديق�ة البي�ت م�ن دون كف�ن وال غس�ل 
والحت�ى توجيه نحو القبلة  مع كلب احمر 
س�بق لثائر ان فرغ فيه ش�حنات انتقامه. 
ويف هذه املق�رة املصغ�رة والرمزية طبعا 
س�يقر زوجته خمائل بعد تعذيبها بقسوة 
وس�ادية طب�ق فيه كل وس�ائل واس�اليب 
التعذي�ب الوح�يش ال�ذي م�ورس ضده يف 
السج�ن، حت�ى انه خت�م حفلته البش�عة 
باستخدام املوس الستئصال أنوثتها - تماما 
كما فعلوا به - بعد ان انتزع اعرتافاتها بما 
فعلته بصحبة هاش�م عند غيابه، من دون 
االلتفات إىل انها تردت اىل ذاك املنحدر سعيا 
منها النقاذه هو زوجها ثائر وكانت تنتظر 

رجولته لكنها فوجئت بفقدانه لها.
الرواية بش�خصياتها املعدودة وطولها 
املتوسط 140 صفحة، واحداثها املتضامنة 
تقريب�ا اس�تطاعت ان توج�ز لنا بش�اعة 
وقسوة وتفاهة الحال العراقي يف السنوات 

االحت�الل  قب�ل  القالئ�ل 
االمريكي للعراق، ومن خالل 
ه�ذا االيجاز قدم لنا ابراهيم 
رمزي�ا  عرض�ا  الغالب�ي 
الذكي�ة والواعي�ة  لقراءت�ه 
لالم�راض  وتش�خيصه 
النفسي�ة واالجتماعية التي 
يمكن ان يص�اب بها االفراد 
كنتيج�ة  املجتمع�ات  او 
لسادي�ة السلط�ة وتفاه�ة 
ايض�ا  وكنتيج�ة  ممثليه�ا 
مل�ا س�يحدث عن�د ضع�ف 
واملبدئي  االخالقي  التحصني 
واخت�الل منظوم�ة الوع�ي 
عن�د الرشائ�ح املضطه�دة، 
السلبية/جل�د  فاملازوش�ية 
لالنتح�ار  والتهي�وء  ال�ذات 
هرب�ا م�ن واقع م�ر، هذه 
السلبي�ة تحولت اىل س�لبية 
مض�ادة تمثل�ت يف االنهزام 
مواجه�ة  يف  واالس�تخذاء 
هاشم الرمز الواضح لسلطة 

س�لبته اعز ما وهبته الحياة، واستمر بهذ 
الخض�وع حتى بعد لجوء هاش�م اليه فارا 
م�ن مصري ينتظ�ره ول�وال قيام الش�باب 
بتصفيته جسديا لواصل اس�تغالله فراش 
الزوجي�ة يف بيت ثائر / ه�ذا الفراش وهذا 
البيت يمثل مع�ادال رمزيا للوطن املغتصب 
كله، والذي اس�تمر اغتصابه واهانته حتى 
بعد انتصار قوات االحتالل، اىل ان قام ابناء 
البلد بانفسهم يف ايقاف الجريمة التي كان 
هاش�م متلبسا بها يف اخ�ر لحظات حياته 
مع رج�اء الفت�اة الهارب�ة واملحتمية بهذا 
البيت الذي عج�ز صاحبه حتى عن حماية 
نفس�ه، لكنه/ثائر العاجز/ س�يتحول اىل 
جالد بشع و"شجاع " المثيل له بالجريمة 
والسادية مع ضحيته وضحية هاشم وهي 
خمائ�ل ويم�ارس معها صن�وف التعذيب 
والبشاعة املستنسخة عن بشاعة السلطة 
معه يف السجن، وانتهى االمر بان دفنها مع 
الكلب االحمر ومع هاشم يف حديقة البيت.

ه�ذا املحت�وى املثقل بتوقف�ات وصف 
تطول احيانا ، والذي عرضه الروائي ابراهيم 
الغالبي بشكل رسدي اعتيادي تنمو احداثه 
ووقائع�ه مع تواصل الق�راءة بعيدا عن اي 
محاولة للتجريب او مغامرة يف البناء العام 
للرواية، وركز جهده االبداعي لعرض الواقع 
برمزية واضحة ومعرة مع االشتغال الجاد 
عىل رس�م ش�خصياته بموضوعية تحسب 
ل�ه فبدا اغلب الثالثة كش�خصيات مرضية 

غري سوية وحتى الشيخ رايض وابوبلقيس 
والفتاة رجاء كلهم كانوا يفتقرون للتوازن 
النف�ي واالخالق�ي وتصدر عنه�م افعاال 
متناقضة ، واب�رز االمثلة هو ثائر املجدول 
حيث يرىض بالعمل يف حراسة احد املقرات 
الحزبي�ة مع ان�ه كان عرض�ة لسخريتهم 
وكان�وا س�ببا ملا حدث ل�ه بل ان�ه يتفانى 
يف الحراس�ة واالخ�الص له�م ويستخ�دم 
الس�الح ويطلق النار لكن�ه باملقابل اليقوم 
بأي فعل ضد هاش�م حتى بعد ان يكتشف 
بالع�ني املب�ارشة خيانت�ه لفراش�ه وحتى 
بعد ان يتحول هاش�م اىل كائن هش هارب 
ومتنك�ر، وهك�ذا خمائل الت�ي ارتضت ان 
تبيع جسدها النقاذ زوجها ثم تمرغت اكثر 
يف وح�ل األحدار والخيان�ة حتى بعد اطالق 

رساح زوجها.
ويبق�ى السؤال : هل اس�تطاع ابراهيم 
ان يق�دم رسدا عاكس�ا للواق�ع العراق�ي 
الخارج�ي؟ االجابة نعم طبعا فقد كان كل 
تركيزه عىل عرض املضم�ون الواقعي من 
دون االلتف�ات اىل الش�كل الفن�ي للعرض، 
ولع�ل اهتم�ام الروائ�ي بقرائ�ه ورضورة 
االتص�ال املير معهم هو الدافع االس�اس 

لهذا الرتكيز.
تحي�ة للروائي ابراهيم الغالبي ملا قدمه 
يف هذه الرواي�ة وتحية أخرى وهو يهديني 
نسخة منها عند االحتف�ال بفوزه بجائزة 
مهم�ة أخرى وهي الجائ�زة االوىل ملسابقة 

الروائي الراحل محمد الحمراني .

�شرود

مقاطع من 

مرت�شى �شرارة  العاملي

شمـــــس ســــوداء

كادر
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�شعر

قراءة أوىل يف رواية " إعرتافات كائن "

�شرفات

ه�ل يمكن وج�ود رواي�ة رحل�ة بعد أن 
استقر مفهوم رواية السرية جزءا من بحث 
الردي�ني ع�ن تنويع�ات للحك�ي الروائي 

بشكله التقليدي؟
 الروائ�ي والسينمائي والش�اعر األملاني 
ميش�ائيل روس )1960( يق�دم أكث�ر من 
تجربة ملفتة يف ه�ذا املجال يخص بعضها 
منطقتنا العربي�ة امللتهبة، فيسجل ما رآه 
وعاش�ه يف رحالت متعددة لليمن، يف أعمال 
ت�م تجنيسها واإلع�الن عن فصيل�ة دمها 
بكونها )رواي�ات( يأخ�ذ روس فيها هيئة 
الس�ارد املش�ارك، واملستحوذ ع�ىل وجهة 
النظ�ر؛ فيسمح بق�راءة تل�ك األعمال من 
زاوي�ة � أو مق�رتب � ال�ذات واآلخ�ر؛ ألنه 
األوروبي املقتحم عزلة الريف وجبال اليمن 
وق�راه املنزوية يف ثناياه�ا وكأنها متعلقة 
بسم�اء ال تدانيه�ا قدم، فكي�ف إذا دخلها 
غري�ب الوج�ه واللس�ان ك�روس بكامرته 

وعربيته الركيكة؟
لق�د وج�د بجان�ب حرفت�ه دافع�ا آخر 
للوصول إىل ذرى الجب�ال اليمنية ووديانها 
هو ما ع�ّر عنه يف روايت�ه “الربع الخايل � 
ابتكار يف اللعبة” بالقول: “فإذا وددنا نحن 
س�كان ش�مال األرض الرتح�ل.. فلنسافر 
باتجاه الجنوب، وليس إال هناك نرجو نحن 
االنعزالي�ني املنغلقني ع�ىل أنفسنا أن نلقى 
ذواتنا يف غربة أش�د ب�ني الغرباء”. وبحس 
األوروب�ي اله�ارب م�ن إحباط�ات كث�رية 
يسرتجعه�ا الس�ارد، وهو ينتظ�ر يف غرف 
صغ�رية كئيب�ة يعاي�ن الع�ادات املختلفة. 
أن تك�ون مختلفا هنا يعن�ي أن ترصد كل 
يشء: ضجيج الركاب يف الطائرة، ومخاطر 
الطريق الريف�ي الصاعد إىل ش�هارة حيث 
وع�ادات  رقص�ات  تصوي�ر  روس  ين�وي 
محلي�ة تجاَبه ع�ادة بالرف�ض والتحفظ، 
ولكنه يخىش الغرباء الذين يراهم هو اآلخر 
مختلفني ويدق�ق يف نياتهم قبل االطمئنان 
لهم. ستكون اللغة أول حاجز ثقايف ثم نظام 
الحياة كله�ا: تخزين القات يف غرف ضيقة 
يغلف س�ماؤها دخان املداع�ة والسجائر، 
واألطف�ال الذين يجرون خلفه بهتاف )قلم 
قل�م(، وع�رض الصيديل محم�د مساعدته 
باملال الذي يعد مخجال ألوروبي؛ لكنه يمتن 
للمب�ادرة تعب�ريا عن التعاط�ف.. ويف عدن 
يتس�اءل روس مقتفيا خط�ى رامبو: “ما 
الذي ك�ان يبحث عنه رامب�و هنا؟ ولعلني 
أسأل ما الذي حمله عىل الهرب من هناك؟”. 
ب�ني الُهنا والهناك ت�رتدد مالحظات روس، 
وال يستطيع أن يرحل بعيدا، وال يتنازل عن 
مقايسة ما يتلقاه برصيا كمشاهد، أو ما 
يعيش كإنسان. فيسجل نعيق غربان عدن 
وأش�جارها الضخمة املقاومة مللوحة املاء 
والعط�ش والتي بال ثمر وال أس�ماء غالبا، 
بحره�ا وجباله�ا الصخرية الت�ي لم تمنع 

رقة أهلها ومرونتهم بتعبريه.

رواية الرحلة

تراتيل شامية

حامت ال�شكر

�شرفات

جابر خليفة جابر

جمعة الالمي
 ... ورأيتُ  أني أبرصت يف الظلمة : كنت يف قمع . القمع يف رسداب ، وهذا 
يف بط�ن الحوت ، والسمكة يف قاع البحر ، واملاء أس�ود ، فوقه عماء وتحته 
سماوات سود ، وكانت روحي تصاعد والقمع خرم إبرة ، والزفري من حويل 
يمأن�ي رعب�اً ، زفري الحيات واآلف�ات وكالب النار وخنازي�ر املستنقعات ، 
بينم�ا رصاخ الفيلة وعويل عجول البحر وثريان الراري وحرشجة الغابات 
وش�هقات الحقول ، ال تمنع زعيق " القوة العمياء " من الرصاخ يف وجهي 

: يا هذا ، أيها البرشي األعمى ، حان وقت محقك!
 تجل�دت ، ثم تمسكت بتالبيب الص�ر ، وأطلقت صوتي ، خائفاً ، فزعاً 
، ملتاعاً : يارحمن ، إن كان فقد برصي يمنعني من نعمة النظر إىل وجهك 

الكريم ، فنعمتك التي ال تضاهي ، ابتالئي بمحبتك وأنا بصري.
 ي�ا بص�ري ، يا صبور ، بص�ري .. يا ، ومر اللطف م�ن حيث ال أحتسب ، 
وق�ال هاتف : ي�ا عبدالله ، ما خاب رجاء من وقف يف بابه س�ائال ، فأطلق 
يدي�ك إىل رشف�ة النور ، يعود إلي�ك برصك ، وترت�د إىل جحورها طواغيت " 

القوة العمياء " خاسئة مدحورة.
 يا رشفة النور!

 حب�ب أبي�ض ، أزرق ، أحمر ، حب�ب النور، مثل تاج ش�وكي ، يترشف 
باعتناق مفرق ش�عر رأسها ، وهي جالسة عىل عرش من أبنوس : يا ناس 
، ي�ا جب�ال ، يا بحار ، ي�ا كل املخاليق ، هاهي مليكت�ي السوداء ، ميسان ، 

تدعوني إىل رشفتها.
 أبرصت النور ، وهي تتوس�ط قبساً رحمانياً ، وقالت : يا ابن ميسان ، 

أما سمعت قول صاحبك يناجي محبوبته:
 ال! واملنازل من نجد وليلتنا 
 بعيد إذ جسدانا بيننا جسد 

 كم رام فينا الكرى من لطف مسلكه
 نوماً ، فما انفك ال خذ وال عضد

 انرشح صدري ، ورأيت ابتسامتي عىل ش�فتي ، وأمسكت بالنيازك بني 
مفارق أصابعي ، وطفقت أرمي بها بني يدي سيدتي السوداء ، وانا أقول:

 وفيك داريت قوماً ال خالق لهم،
 لوالك ما كنت أدري أنهم خلقوا

 قالت : أدن
 قلت : كيل أم بعيض؟

 قالت : يا مجنون ، من يرنو إيلً يرنو إيلً.
 وأرشقت ، يف تلك اللحظة ، أول شمس سوداء ، عىل بني البرش.

 فم�ن منك�م ، أيه�ا الفان�ون ، يب�رص موالت�ه يف النور كم�ا يف الظلمة 
مثيل؟!

============================
من ) آيات املنشق امليساني (

امل�شتقبل العراقي: متابعة
 ك�ان بامك�ان املخرجة كاثرين بيجلو الحائزة عىل جائزة اوس�كار صناعة 
فيل�م ملحمي عىل غرار افالم هوليود لتصوير عملية قتل اس�امة بن الدن زعيم 
القاع�دة. لكنها حولت مع كاتب السيناريو مارك بول فيلم "نصف س�اعة بعد 
منتص�ف الليل")Zero Dark Thirty( اىل قصة اكث�ر تعقيدا حول عملية تعقب 
بن الدن التي اس�تغرقت عرش سنوات بما يف ذلك عرض رصيح لعمليات تعذيب 
امريكية وتقديم تفاصيل لم تكشف من قبل عن اصطياد الرجل الذي كان وراء 

الهجمات التي شنت يف الواليات املتحدة يف الحادي عرش من سبتمر.
وعندم�ا يعرض الفيلم عىل نط�اق محدود يف الواليات املتح�دة يوم األربعاء 
19 ديسم�ر تأمل بيجلو وبول يف ان يتجاهل الجمهور الجدل الدائر حول الفيلم 
من�ذ عام بما يف ذلك ادع�اءات بأنهما حصال عىل معلوم�ات رسية مربة وهو 
ما نفياه. وقالت بيجلو -التي نالت جائزة االوس�كار يف 2010 عن فيلم "خزانة 
األل�م"    The Hurt Lockerال�ذي تناول حرب الع�راق- ان أحدث افالمها يضع 
املش�اهد يف قل�ب االحداث املتعلقة بعملية البحث عن ب�ن الدن ويقدم جانبا من 
مجتم�ع املخابرات االمريكية وكيف ان اس�اليبه تغريت يف السنوات التي اعقبت 

هجم�ات س�بتمر. وقال ب�ول "انه موض�وع مث�ري للجدل. موض�وع مسيس 
اىل اق�ى ح�د. تم تش�ويه الفيلم عىل مدى ع�ام ونصف ون�ود ان يذهب الناس 
ليشاهدوه ويحكموا عليه بانفسهم." وعندما قتل بن الدن عىل يد قوات خاصة 
امريكية يف مايو 2011 كانت بيجلو عىل بعد اش�هر قليلة من تصوير فيلم يدور 
ح�ول املساع�ي الفاش�لة للعثور عىل ب�ن الدن يف جبال تورا ب�ورا يف افغانستان 
اثن�اء الغ�زو الذي قادته الوالي�ات املتحدة قبل حوايل عرش س�نوات.ورسعان ما 
عدل�ت قصة الفيلم لتتم�اىش مع التط�ورات الجديدة.واثارت مش�اهد يف بداية 
الفيلم لتعذيب س�جناء للحصول عىل معلومات جدال يف الواليات املتحدة. وقالت 
بيجل�و وبول ان الفيلم ال يه�دف اىل تقديم حكم ايجابي او س�لبي عىل عمليات 
التحقيق. واضاف بول "ما نحاول اظهاره هو ان التعذيب حدث. وهو ما اعتقد 
انه ليس شيئا محل خالف". والفيلم بطولة املمثلة جيسيكا شاستني التي تلعب 
دور ضابط�ة بوكالة املخابرات املركزية تدع�ى )مايا( والتي تستخدم معلومات 
مخابرات مستمدة من تحقيقات تعتمد عىل اس�اليب وحشية وعمليات تجسس 
الكرتونية واساليب تجسسس نمطية لتعقب بن الدن من خالل االشخاص الذي 

يحملون رسائله.

عروض حمدودة لفيلم مقتل بن الدن يف الواليات املتحدة 
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المستش�فيات األهلية والعيادات الخاصة أصبحت مصدر 
قل�ق للمواط�ن بسب�ب المغاالة في أس�عارها وتل�ك قضية 
باتت موضع تساؤل ع�ن معنى مهنة الطب وإنسانيتها في 
التعامل مع المريض، حيث تكاد تتحول الى مشروع تجاري 

ال غير، االمر الذي يستوجب الوقوف عنده.
 

اأ�سعار حترق اجليوب
بداي�ة قال المواطن  محمد س�لطان: إن أس�عار العيادات 
الخاص�ة تحرق جي�وب المواطني�ن والمقيمي�ن، وعلى من 
يضط�ر للتوجه إل�ى إحداها، فعلي�ه تحمل أعب�اء مالية قد 
تزيد من معاناته الصحية، إل�ى جانب معاناته النفسية في 
حال عدم قدرته على الوفاء بهذه االلتزامات، وقال س�لطان: 
في ظل تأخر المواعيد في الكثير من عيادات المستش�فيات 
الحكومي�ة، يلج�أ المرضى إل�ى العي�ادات الخاصة وبعض 
المستش�فيات، األمر الذي يوقع مثل هؤالء المرضى في فخ 
االس�تغالل ويعرضهم لخسارة مبالغ كبي�رة بحجة العالج. 
وأض�اف س�لطان: إن العي�ادات والمستش�فيات الخاص�ة 
تستغل تأخ�ر المواعيد وخاص�ة في عيادات األس�نان، تلك 
العي�ادات التي تحتاج إلى ميزانية كبي�رة قبل التوجه إليها، 
وقال س�لطان: إن ف�رض رقابة على العي�ادات الخاصة أمر 
مطلوب، وعلينا أن نتذكر أن الجهات المختصة من قبل كانت 

قد قامت بسحب تراخيص لبعض العيادات،  وهذا دليل 
األم�ر  أن  عل�ى 

ال يخل�و م�ن وج�ود 
أو  التج�اوزات  بعض 
األخطاء واإلهمال في 
مث�ل ه�ذه العي�ادات 
رغم  والمستشفيات، 
م�ا تحص�ل عليه من 

أموال باهظة.
العي�ادات  ف�ي  األس�عار  تحدي�د  أن  س�لطان  وأك�د 
والمستش�فيات الخاص�ة، من األمور الت�ي يؤيدها وتحتاج 
إلى تدخل األعلى للصحة، من أجل تحديد هذه األس�عار وفق 
الخدمات التي تقدمها هذه العيادات والمستش�فيات، وعدم 

تركها لمسؤوليها فقط.

معاناة حقيقية
ب�دوره ق�ال أحم�د العبي�دي "مهندس معم�اري": 

تمثل أس�عار العيادات الطبية الخاصة معاناة 
حقيقية ل�كل مواطن أو مقيم دفعه حظه 

العاث�ر الى التوج�ه لعيادة أح�د األطباء 
خاصة أطب�اء األس�نان، فيفاجأ بدفع 
مبال�غ مالي�ة خيالية بمجرد الكش�ف 
فقط بخ�الف المتابعات للمريض مع 
الطبي�ب الت�ي يحص�ل عليه�ا بعض 
األطب�اء أيض�ا مبال�غ مالي�ة كبيرة، 
وك�أن المريض قد وق�ع فريسة بين 
أنياب أطباء العيادات الطبية الخاصة، 

ولألس�ف الشديد هناك من أصحاب تلك العيادات من يستغل 
حاجة المريض للفحص أو الكشف ويقوم برفع السعر عليه 
بشكل ال يتصوره عقل وال منطق، ورغم وجود مستشفيات 
حكومي�ة أو المراكز الصحي�ة إال أن هناك من يتجه إلى تلك 
العيادات الخاصة إما هربا من االزدحام الذي تشهده طوارئ 
المستش�فيات وعياداتها االستشارية أو أن الحالة المرضية 

ال تستدعي االنتظار وال يوجد أمامه سوى تلك العيادات.

املطلوب رقابة ومتابعة
وطالب  عبد الجبار البياتي  " موظف " بضرورة تش�كيل 
لجن�ة متابعة ومراقبة من وزارة الصحة لمراقبة األس�عار 
الخاص�ة بالعيادات الطبية.. وان يكون هناك خط س�اخن 
مخصص لشكاوى األسعار المبالغ فيها بالنسبة للعيادات 
الطبي�ة الخاصة وف�ي الوقت نفس�ه يمك�ن للجنة التي 
تش�كل أن تجلس مع أصحاب العيادات الخاصة وتتعرف 

على أس�عار اإليجار الشهري للعيادة وأسعار األدوات الطبية 
وع�دد الموظفي�ن أو العمال الذي�ن يعمل�ون بداخلها وعلى 
أس�اس كل تلك النقاط يتم تسعير الكش�ف داخل العيادات، 
فضال عن مجهود الطبيب، ولكن الذي نراه اآلن هو استغالل 
من الصعب السك�وت عليه وعلى األجهزة المختصة التحرك 
في الوقت المناس�ب، خاصة أن كل م�ن يزور عيادة خاصة 
يصاب بحالة اس�تياء واكتئ�اب ويرفض التوج�ه إليها مرة 
أخرى رغ�م أنه قد يتعرض لموقف معين يلجأ 
إليها مضط�را وليس برغبته أو من تلقاء 

نفسه. 

املري�ض يبقى �سحية!
الب�دري  خال�د  أم�ا 
"مدرس"، فأش�ار إلى 
الكش�ف  أس�عار  أن 
العي�ادات  داخ�ل 
أزمة  تمثل  الخاصة 
كبي�رة وقضية ال 
التهاون  يمك�ن 
معه�ا، خاصة 
هن�اك  أن 
م�ن  الكثي�ر 
ض�ى  لمر ا
ته�م  ئال عا و
يضط�رون  مم�ن 
إليها وال  التوج�ه  إل�ى 
يستطيعون مواجهة أس�عارها، لذلك فمن الضروري إصدار 
الق�رارات الالزمة التي تحمى المرضى من غالء أس�عار تلك 
العي�ادات، ولألس�ف الش�ديد هن�اك البعض م�ن أصحابها 
ينظ�رون إلى العي�ادات نظرة تجارية بحت�ة وهي المكسب 
في المق�ام األول بعيدا عن اإلحس�اس بالمريض أو ظروفه 
المادي�ة الصعبة،وفي النهاية يك�ون الضحية في هذا األمر 
ه�و المريض الذي ت�زداد آالمه وجراحه عندم�ا يفاجأ بتلك 

األسعار.
وطالب بإص�دار قرارات خاصة بتسعي�ر العيادات الطبية 
م�ن قبل الدول�ة من أجل راح�ة المواطن والمقي�م على حد 
س�واء، حيث بعض األطباء بدأوا في رفع األسعار بشكل يثر 
األعص�اب، وك�أن هذا األمر تح�ول إلى تج�ارة بحتة هدفها 
ه�و المكسب السريع، فالمرض�ى في حاجة إلى حماية من 
غول أسعار العيادات الخاصة، وتحديدا أسعار األسنان حيث 
أعرف صديقا ل�ي قام بتغيير طاقم اس�نانه بالكامل بمبلغ 

160 أل�ف ري�ال داخ�ل الدوحة، مم�ا يدل على غالء اس�عار 
عيادات األسنان بشكل كبير.

رفع الكفاءة
ب�دوره قال الدكتور عمرعبد الرحمن : إن كثرة الش�كاوى 
على العيادات الخاصة في ما يتعلق بارتفاع تكاليف عالجها، 
أو تدن�ي خدماته�ا، أم�ر ربم�ا غي�ر صحيح، ف�ان الجهات 
المختص�ة في الصحة، تعم�ل وتبذل الجهود م�ن أجل رفع 
مستوى الخدمات داخل العيادات والمستش�فيات الخاصة، 
وق�ال: تفرض الجه�ات المختصة رقاب�ة حقيقية وصارمة 
عل�ى ه�ذا القط�اع الخ�اص، من أجل ف�رض االلت�زام على 
الجمي�ع، من هنا أنص�ح بضرورة العمل عل�ى عقد الندوات 
والمؤتمرات العلمية، والتخصصية ألطباء العيادات الخاصة، 
عل�ى أن تكون المش�اركة ف�ي ه�ذه الن�دوات والمؤتمرات 
اختياري�ة، وف�ي حالة ع�دم التج�اوب معها بتات�اً، تصبح 
إلزامية، وذلك لرفع كفاءتهم العلمية والمهنية ولتقليل حجم 
الش�كاوى واألخطاء التي ق�د تؤدي في النهاية إلى س�حب 
الترخي�ص من عيادة أو مستش�فى ما، وأك�د  عبد الرحمن 
على أهمية وض�رورة قيام أطباء العيادات والمستش�فيات 
الخاصة بالمش�اركة في ك�ل المؤتمرات والن�دوات العلمية 
والطبي�ة، داخ�ل وخارج قطر، لالس�تفادة منه�ا على أكمل 
وجه، وتطبي�ق ما يستفيدون منه ف�ي عملهم، بعد التعرف 

على كل المستجدات في العمل.

ت�سافر اجلهود
فيما ي�رى الصيدلي  طالب قاس�م أن الجه�ات المختصة 
تؤدي دوره�ا على أكمل وجه، وتف�رض رقابة صارمة على 
العيادات، وقال  ان للصحة، رؤية وآليات عمل وقوانين تهدف 
في مجمله�ا إلى تحقيق المصلحة العام�ة، وتراعى تطبيق 
الشروط الصحية في العيادات وتوافر كافة متطلبات العمل 
والك�وادر الطبي�ة العاملة فيها، وتحرص ك�ل الحرص على 
االلتزام بالقواعد المهنية السليمة، وكل ذلك يضمن مصلحة 
المرض�ى من ناحية ومصلح�ة األطباء وأصح�اب العيادات 
والمستش�فيات م�ن ناحية أخ�رى، حيث إن تف�وق األطباء 
وتمت�ع عياداته�م بالسمع�ة الطيب�ة، وع�دم وقوعه�م في 
أخط�اء مهنية تضمن لهم الحفاظ على مرضاهم وتزيد من 
ش�عبيتهم وأرباحهم، كما تضمن للمرض�ى تخفيف آالمهم 
بسرعة دون التعرض لمشكالت قد تزيد منها في ظل ارتفاع 

األسعار... الذي يراه بعض المرضى جنونياً.

شكاوى
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تواص�ال م�ع م�ا كت�ب م�ن مق�االت وأعم�دة ع�ن الفق�راء 
والمتقاعدي�ن وضرورة االهتمام فعال ف�ي تطبيق ما جاء ببنود 
الدس�تور الخاص�ة بهاتي�ن الش�ريحتين كي تنه�ض بمستوى 
معيشتهما على أسس من مفهوم الضمان الكافل للعيش وعلى 
انج�از مهمتهما اإلنساني�ة، دون إدارة ظهر من بيده القرار إلى 
اإلنص�اف والعدالة.. ويتحمل رؤس�اء الكت�ل والمسؤولون أن ال 
تتضارب مصالحه�م، وكذلك مجلس ال�وزراء ومجلس النواب.. 
ال�كل يتحم�ل المسؤولية الكبرى في اتخاذ الق�رارات السريعة، 
ولألسف لم يلمس المواطنون وباألخص المتقاعدون ما يصبون 
إلي�ه ، وفي مقارنة بسيطة عن مناقش�ة موض�وع المتقاعدين 
والذي مضى على عدم إقراره ما يقرب من السنتين، أما تش�ريع 
مخصصات القرطاسية فقد اقره مجلس النواب خالل ثوان، فال 
يجد المتقاعدون وس�يلة عدالة، فمتى يت�م التخفيف من وطأة 
العيش اتجاه غالء المعيشة واإليجار واألدوية ومعاينات األطباء 
المرتفع�ة فوق منسوب الجيوب والى غيرها من المعوقات التي 

تكاد تمثل كارثة !!
إن عددا كبيرا من المواطنين والمتقاعدين عبروا عن استيائهم 
من األضرار في حالة تأجيل القانون وتأخيره وهو مسألة تتعلق 
بحقوق اإلنسان، وليس هناك من شك أن كافة فئات المتقاعدين 
لهم مظالم وحقوق وتلبية مطالبهم في الزيادة وتوحيد رواتبهم 

مسألة أساسية ألنها تمثل مطلبا مشروعا للمظلومين. 

ال تزال ظاهرة الرعي في المناطق السكنية من الظواهر التي اعتاد المواطنون 
عل�ى رؤيتها برغ�م صدور العديد من القوانين التي تمن�ع الرعي داخل المناطق 
السكني�ة. وبرغم الحمالت التي قامت بها الدوائر البلدية للحد من هذه الظاهرة 
غي�ر الحضاري�ة وما تسببه م�ن إتالف للمغروس�ات التي تقوم الدوائ�ر البلدية 
بغرسها في الطرقات وما تخلفه من نفايات وقد نوهنا في السابق بوجودها في 
عدد من األماكن التي اس�تقر بها هؤالء الرعاة. وقلنا ان الماش�ية راحت تنتشر 
في الش�وارع في اآلونة األخيرة بعد الساعة الثانية ظهرا, حيث يغيب الرقيب اال 
انن�ا لم نلمس أية اج�راءات فاعلة وجدية للفرق البلدي�ة المكلفة بمالحقة هذه 
الظاهرة السلبية...  بل ويزيد األمر دهشة وتعجبا ازدياد "جوبات" األغنام على 
الط�رق وعند الش�وارع العامة كما هو الح�ال في منطقة البي�اع قرب المجمع 
السكني على س�بيل المثال ال الحصر، وعلى عينك يا تاجر تجري عمليات الجزر 
بعي�دا عن أي�ة مساءلة او رقاب�ة او متابعة، ويزي�د الوضع س�وءاً ازدياد أعداد 
األغنام وتكاثر ما يسمى ب�"الجوبات" هناك، فهل من التفاتة لهذا األمر أم يبقى 

تأشيرنا للوضع طلقة في الهواء ال تقدم وال تؤخر؟!

االنفت�اح السري�ع غير المنضبط على االس�تيراد 
بنح�و ع�ام واس�تيراد الم�واد الغذائي�ة المعلب�ة 
والمجمدة بنحو خاص بع�د عام 2003 , واالنفالت 
ف�ي دخول تل�ك المواد م�ن دون ضاب�ط ، وضعف 
الرقاب�ة وعدم قدرة األجه�زة المعنية ف�ي المنافذ 
الحدودي�ة من فرض س�يطرتها وتطبيق تعليماتها 
على األغذي�ة المستوردة, فضال عل�ى إهدار الجهد 
والوقت والمال أثن�اء فحص وتحليل األغذية بسبب 
تع�دد الجه�ات المسؤول�ة عن س�المة الغ�ذاء, ما 
اضعف المنظومة الرقابية لعدم التكامل وتش�تتها 
ف�ي أماكن متباعدة, كل ذل�ك جعل السوق المحلية 
تتخم بأنواع مختلفة من الم�واد الغذائية المتعددة 
المناش�ئ, والتي غالبا ما تكون فاقدة للمواصفات 

والش�روط الصحية.  األمر ال�ذي يستدعي وبصورة 
ملحة وعجلة تحديث التش�ريعات الخاصة بسالمة 
الغ�ذاء بما يواك�ب التطوي�رات العالمي�ة, باعتبار 
أن س�المة الغذاء أمر حاس�م في س�المة المواطن 
والصح�ة العام�ة, وهو أم�ر ينبغ�ي أن ال يستهان 
ب�ه, مع العلم أن اعتمادنا عل�ى األغذية المستوردة 
وص�ل بنسبة 80 % , حسب آخ�ر التقارير المحلية 
والعالمي�ة, م�ا يتطل�ب خلق جه�از رقاب�ي فاعل 
يضم�ن س�المة المواط�ن, وكذل�ك إص�دار قانون 
المتعل�ق  بالجان�ب  التش�ريعي  االلت�زام  يتضم�ن 
بالصح�ة العامة بم�ا ال يتع�ارض واتفاقي�ة إزالة 
العوائ�ق أمام التجارة الدولية , وتحديد عدد المنافذ 
الحدودي�ة التي تدخل منه�ا األغذية المستوردة مع 
التأكيد عل�ى الجهد الوطني المش�ترك بين وزارات 
الصح�ة والزراع�ة والتجارة والداخلي�ة في تحقيق 
قط�اع غذائي امن وس�ليم ,يدرأ خط�ر تلك السموم 

ويحفظ السالمة الصحية للمواطنين .!! 
 ويذكر أن دائرة صحة محافظة كركوك أعلنت عن 
مصادرة 700 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة 
لالستهالك من األسواق خالل حملة واحدة نظمتها 
، حيث  نفذت "فرقاً من الرقابة الصحية وبالتعاون 
مع قوات الش�رطة، يوم السابع عش�ر من الش�هر 
الجاري، حملة تفتيش صحية على سوق الحويجة 
وس�ط كرك�وك عثرت خالله�ا عل�ى 700 كغم من 
الم�واد الغذائي�ة والحلوي�ات منتهي�ة الصالحية”. 
ص�ودرت من مح�ال ومخازن بي�ع م�واد الغذائية 
والمطاعم واألفران ومعامل صنع المواد الغذائية"، 
موضح�ة أن دائرتها "ش�ددت إجراءاته�ا الرقابية 
على مخازن وأس�واق المحافظ�ة لمنع تداول مواد 
غير صالحة لالستهالك البشري”. ولنتصور ونقيس 
حجم وكمية المواد منتهية الصالحية المنتشرة في 

عموم البالد .

هذه ال�سفحة ت�ستقبل ال�سكاوى 
واملالحظات واملقرتحات من املواطنني 

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين 
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يافتاح يارزاق

بعد س�قوط النظام السابق مباش�رة, ومع تشكيل أول حكومة 
وطني�ة منتخبة في البالد ب�دأت فكرة إعمار الم�دارس وترميمها 
وإع�ادة تأهيله�ا وتواصل�ت الحمالت  عل�ى قدم وس�اق من قبل 
ش�ركات ومقاولين ما كانوا -مع األس�ف- بالمست�وى الذي كان 
يتمن�اه العراقي�ون وأولي�اء أم�ور الطلبة.. وقد أس�همت في هذه 
الحم�الت منظم�ات دولي�ة ودول صديق�ة مانح�ة ! إضاف�ة إلى 

األجهزة المعنية في الدولة. 
آالف الم�دارس الطينية ما زالت كئيبة ولم تش�ملها هذه الحملة 
لح�د الي�وم, وأخ�رى رممت بش�كل ش�كلي وغير دقي�ق وطليت 
باألصب�اغ فقط .... وأخرى رممت مرتين او أكثر وتركت المدارس 
الت�ي هي بأمس الحاجة إل�ى الترميم .. وهناك مقاولون باش�روا 
بتهدي�م الم�دارس على أمل إع�ادة تعميره�ا من جدي�د, ولكنهم 
أهملوا عملية البن�اء بعد أن صرفت لهم السلف المالية وغابوا عن 

األنظار,  وبقي التالميذ مشتتين وموزعين. 
بين الم�دارس القريبة التي اكتظت بأعداد مضاعفة فافترش�وا 
األرض لع�دم قدرة الصفوف على اس�تيعابهم.. وهن�اك مقاولون 
ب�دأوا بعملي�ات الترميم مع بدء السنة الدراس�ة وك�ان بإمكانهم 

انجاز هذه العمليات خالل العطلة الصيفية.. ولكن!!
وقب�ل مدة نش�رنا رس�الة المواطني�ن )طالب صب�ر ضعيف 
الخماسي( و)محمد جبار العزاوي( وهما من سكنة منطقة حي 
األمي�ن الثانية,  تساءلوا فيه�ا نيابة عن أولياء أمور التالميذ في 
مدرس�ة )االخيضر االبتدائية( الواقعة ف�ي المحلة )733( زقاق 
)38( عن أسباب عدم المباشرة بإعادة إعمار هذه المدرسة التي 
تم إخالؤها من التالميذ مع بدء العام الدراس�ي الجديد على أمل 
انج�از عملية تطويرها, إال أن المقاول الذي قام بعملية التهديم 
تركها وال تزال ركاما وبدون ان يعرف المواطنون مصير أبنائهم 
الذي�ن توزعوا في مناطق مش�تتًة وبعيدة عن مساكنهم.. وبدال 
من قيام وزارة التربية باس�تدعاء المقاول ومحاسبته لتقصيره 

وع�دم مباش�رته بالبناء, تحولت س�احة المدرس�ة إل�ى )مراب( 
لوق�وف المركبات من قب�ل احد المواطني�ن  وراح يستوفي أجور 

إيقاف المركبات بدون علم وزارة التربية كما يبدو. 
المواطن�ون يقول�ون ان عملي�ة اله�دم تم�ت في ش�هر نيسان 
الماضي , وتش�تت أبناؤهم منذ ذلك الحين عل�ى أمل انجاز العمل 
بوقت س�ريع, ولكن يبدو ان المدرسة س�تبقي خربة هكذا ومراباً 

للسيارات ... فهل يجوز هذا ,والى متى ؟؟
المواطن محمد جبار العزاوي 

احلقوق املرشوعة املطلوبة

الرقابة واألغذية الفاسدة يف أسواقنا

هموم النا�ض

يف حي االأمني الثانية

ش�كرا ل�وزارة الكهرب�اء وتحي�ة 
لدوائره�ا ف�ي قاطع الك�رخ، وعلى 
وج�ه الخصوص دائ�رة كهرباء حي 
العام�ل الت�ي اس�تجابت مش�كورة 
لن�داء األهال�ي في محل�ة 873 حي 
والمعروف�ة  الدي�وان  الش�هداء- 
ب�"الشيشان" س�ابقا بشأن إيصال 
الكهرباء لبقية الدور التي لم تصلها 
حين ب�ادرت بوض�ع الفت�ة إعالنية 
في المنطق�ة تدعو عبره�ا األهالي 
لمراجعة دائرة الكهرباء بأسرع وقت 
لغ�رض تسجيله�م ونصب ع�دادات 

"مقاييس" وتزويدهم بالطاقة.

مدرسة االخيرض االبتدائية حتولت إىل مرآب..! 

هل من هناية ملنظر رعاة 
األغنام واجلزر يف الشوارع ؟!

 العدد )409(  االثنني  24  كانون االول  2012

كاريكاتري
فوؤاد ح�سون 

شكرا لكهرباء حي العامل

املواطن بني نار املستشفيات األهلية 
والعيادات اخلاصة.. يبقى الضحية !! 

ش�كا مواطن�ون في ناحي�ة بهرز وألكث�ر من م�رة وعلى هذه 
الصفح�ة تل�وث مياه نه�ر خريسان ال�ذي يعد المص�در الرئيس 
لمياه الشرب في الناحية، مطالبين الدوائر الحكومية ذات العالقة 
بالعمل بتنظيف النه�ر وِكْرِيِه كي ال تتسبب مياهه بكارثة بيئية، 
ويق�ول المواطن عب�د الرحم�ن البه�رزي، احد س�كنة الناحية، 
ان مست�وى المي�اه انخف�ض في نه�ر خريس�ان، باالضافة الى 
ان النفاي�ات غمرت�ه ما تسّب�ب بتغيير لون الم�اء وطعمه، مبيناً 
ان�ه اتص�ل بالعديد م�ن الدوائر الحكومي�ة بضرورة ك�ري النهر 
وتبطين�ه والى اآلن دون نتيجة . من جهت�ه بّين المواطن أبو آدم 
ان مي�اه اآلبار هي األخ�رى تعرضت للتلّوث بسب�ب ما لحق بنهر 
خريسان، مناش�داً المواطنين عدم رم�ي االنقاض والنفايات في 
النهر الذي ُيعدُّ مصدراً رئيساً لماء الش�رب لسكان الناحية. ويمر 
نهر خريسان في مدين�ة بعقوبة قبل ان يصل ناحية بهرز، حيث 
يق�وم بعض ضعاف النف�وس برمي األوس�اخ والنفايات وقناني 
المش�روبات الغازية الفارغة في النه�ر، ويقول المواطن أبو عبد 
الل�ه ان النهر تحّول ال�ى حاوية كبيرة للنفاي�ات، مطالباً الدوائر 
الحكومي�ة المختصة بتنظيفه خدمة للصالح العام. بدوره طالب 
مدي�ر دائ�رة البيئة ف�ي محافظة ديالى عب�د الله ه�ادي الدوائر 
الحكومي�ة ذات العالق�ة، ومنها مديري�ة الم�وارد المائية ودائرة 
بلدي�ة بعقوبة ومديرية الماء بالعمل عل�ى تنظيف نهر خريسان 

وتخليصه من النفايات والملوثات بصورة دورية.

خريسان بعقوبة..
 هنر يفقد ذاكرة جمراه

أخ�ذت ظاهرة بي�ع وقود السي�ارات على أرصفة الش�وارع 
بتزايد مستمر مما خلقت بيئة غير صحية ومنظراً ال يليق بما 
نطمح له من عاصم�ة جميلة، بحسب آراء الكثير، فيما تراها 
جه�ات مسؤولة في ع�داد المتجاوزين عل�ى القانون ويجب 
معاقبته�م وعلى الرغم من توف�ر البنزين في محطات التعبئة 
الحكومي�ة واألهلي�ة، إال أن عملي�ة بيعه في الس�وق السوداء 
مألت شوارعنا وأصبحت تمثل مصدر كسب مادي جيد للكثير 
من العوائل الفقيرة. ويشير المواطن حسين علي شاكر إلى أن 
ظاهرة بيع الوقود في الش�وارع غير حضارية وتش�كل خطراً 
على البائعين أنفسهم خصوصاً مع استغالل األطفال الصغار 
في البي�ع وتعريضهم للموت في أية لحظة. وأضاف أن بائعي 
األرصفة يقومون بغش الوقود، ناهيك عن ارتفاع أسعاره نسبة 
لتسعيرة محّط�ات التعبئة، وكلتا الحالتي�ن ضارتين للسيارة 
وتستنزفان مال المواطنين، مطالباً الجهات الحكومية باتخاذ 
الالزم إزاء هذه الظاهرة التي أضرت بالمدينة وساكنيها. وأّكد 
خ�الل رس�الته إلى صفحة "هم�وم الناس"  بأّن�ه اضطر إلى 
صرف مبلغ مالي كبير إلصالح محرّك سيارته الخاصة، بعدما 
تعرض للتلف بسبب اس�تخدام البنزين المب�اع على األرصفة، 
وهو عادة ما يكون مغشوش�اً وغير صالح لالستخدام، وختم 
المواط�ن حسين علي رس�الته قائال، بأّن ه�ذه الظاهرة غير 
صحي�ة، ويجب معاقب�ة البائعين الذين يع�اودون عملهم بعد 
منعهم، وه�م في واقع األمر جزء م�ن منظومة التهريب لتلك 
الم�ادة والبّد م�ن القبض عليه�م وإحالتهم للقض�اء العراقي 

لينالوا جزاءهم العادل.   

بيع الوقود عىل أرصفة الشوارع..
 إذعان للفوضى والتلوث



      امل�شتقبل العراقي/  �شيماء الطائي

بلدية الرش�يد واحدة من اكبر الدوائر البلدية في 
بغداد بحكم المساح�ة الجغرافية لقاطع عملها 
الخدمي حيث تغطي نحو ثمانية وأربعين محلة 
سكنية وبمساحة تقدر بمائة وثالثين كيلومترا 
مربعا، تواصل عبر مالكاتها الهندس�ية والفنية 
وعمالتها الماهرة وغير الماهرة عملها الدؤوب 
في القطاعات المختلفة من اجل تقديم الخدمات 

األفضل واألجود لسكان 
المنطقة سواء تلك التي 
تتعل�ق بالنظافة ورفع 
صيان�ة  أم  النفاي�ات 
أم  وتبليطه�ا  الط�رق 

ما يتعلق بش�بكات المجاري 
وتصريف المياه أو ما يحافظ 
على البيئة من التلوث ويشيع 
الحدائ�ق  بإقام�ة  الخض�رة 
ع�ن  فض�ال  والمتنزه�ات، 
إقامة ن�دوات توعية من اجل 
إدام�ة الخدم�ات وتعزيز أداء 
العاملي�ن وس�ماع ش�كاوى 
لوج�ه..  وجه�ا  المواطني�ن 
وألجل الوقوف على فعاليات 
وأنش�طة دائرة بلدية الرشيد 
انج�ازات  م�ن  قدم�ت  وم�ا 

ل�"المستقب�ل  كان�ت 
جول�ة  العراق�ي" 

ووقف�ة مع المهندس نجم عبود مدير عام بلدية 
الرشيد..

نبذة عن دائرة بلدية الر�شيد
بلدية الرش�يد هي احد تش�كيالت دائ�رة البلدية 
التابع�ة ألمانة بغداد ضم�ن )14( دائرة خدمية 
أخ�رى. وتع�د الدائرة من اكب�ر الدوائ�ر البلدية 
مساحة حيث تبلغ )130( كم مربعا إلى الجنوب 
الغربي من بغداد وتشمل 48 محلة سكنية وهي 

بذلك تكاد تمثل ثلث مساحة بغداد. 
أما ما يخص عملها  فهو  يتوزع  ضمن اختصاصات 

رف�ع  منه�ا  ت متنوع�ة  ي�ا لنفا ا
ض  نق�ا أل ا منها و و

ن�ة  صيا

 ، المي�اه  الط�رق وش�بكات خط�وط مج�اري 
باإلضاف�ة إل�ى إنش�اء اكب�ر ع�دد ممك�ن م�ن 
المساح�ات الخضر مث�ل المتنزه�ات والحدائق 

العامة كمتنفس ألهالي المنطقة.  
 

م�شاريع اأجنزت
*هل هنالك مشاريع أنجزت في الوقت الراهن ؟ 

وما أهم تلك المشاريع ؟ 
- نعم لقد باش�رت المالكات الهندس�ية والفنية 
في دائ�رة بلدية الرش�يد 
م�ن  العدي�د  بتنفي�ذ 
المنج�زة  المش�اريع 
ل�ذا   ، المنج�زة  وغي�ر 
دأب�ت الك�وادر الفني�ة 
بتنسي�ق   والهندس�ية 
االقس�ام  رؤوس  م�ع 
)قس�م الماء, ش�بكات 
الط�رق(  المج�اري, 
بانجاز اعم�ال في أكثر 
م�ن 12 محلة س�كنية 
تضمن�ت محل�ة -857 
وم�ن  وغيره�ا،   858
المواصالت  حي  أهمها 
حمل�ة  ش�هدت  الت�ي 
واسعة ش�ملت تنظيف 
خط�وط  وتسلي�ك 
الرئيس�ة  المج�اري 
ومش�بكات  والفرعي�ة 
أغطية  وتعوي�ض  األمط�ار 
المنهوالت المفقودة وصيانة محطات المجاري 
وتهيئ�ة المولدات والغواط�س اإلضافية لعموم 
المحط�ات الواقع�ة ضم�ن الرقع�ة الجغرافي�ة 
للدائ�رة البلدي�ة.  بينما ت�م التركي�ز على بعض 
المناطق غير المخدوم�ة والتي نقصد بها )عدم 
اكتمال البنى التحتية كشبكات الماء و المجاري 
واكس�اء الطرق( وكان ذل�ك بالتعاون مع دوائر 
أمان�ة بغ�داد الفنية كدائ�رة المش�اريع ودائرة 
المي�اه. كم�ا أن الدائ�رة تسعى الى رف�ع نسبة 
انجازها في العام المقبل الذي سيشهد مشاريع 

رصينة في انشاء البنى التحتية رصينة.

اإقامة اكرب متنزه للعوائل
 وأض�اف مدير ع�ام بلدية الرش�يد: وف�ي اطار 
انج�ازات البلدي�ة نؤش�ر باعت�زاز االنته�اء من 
إنش�اء اكبر معال�م المتنزهات ف�ي بغداد وهي 
حديق�ة "س�ارية العل�م" الت�ي تبل�غ مساحتها 
س�بعة دونم�ات في تقاط�ع حي الس�الم ، وقد 
افتتحها السيد أمين بغداد عبد الحسين المرشدي 
يوم 20 كانون األول الج�اري، بحضور عدد من 
المديري�ن العامين في األمان�ة وعدد من أعضاء 
مجل�س المحافظة وأعض�اء المجل�س المحلي 
لقاطع الرش�يد وق�ادة األجه�زة األمنية وجمع 
غفير من شيوخ ووجهاء المناطق التي يخدمها 
ه�ذا المرفق الترفيهي المه�م. حيث اكد االمين 
افتت�اح  ان   "  : بالمناس�بة 
المتن�زه يأتي ف�ي اطار 
الموضوع�ة  الخط�ة 
من قبل أمانة بغداد 
كبير  عدد  إلنش�اء 
الحدائ�ق  م�ن 
ت  ه�ا لمتنز ا و
وتوس�يع حجم 
ت  ح�ا لمسا ا
لخض�ر  ا
المزروعة 

لتحسين الوضع البيئي في مدينة بغداد من جهة 
وخلق أماكن ترفيه ومتنفسات ألهالي العاصمة 

بغداد ".  
 كما أش�اد األمين بانجازات بلديتنا حين أكد "ان 
دائرة بلدية الرش�يد اس�تطاعت ان  تحول موقع 
اقامة هذا المتنزه من مكب للنفايات واألنقاض 
والسك�راب وحدي�د الخردة ال�ى مسطح اخضر 
يضم ع�دداً من الفعاليات والخدم�ات الترفيهية 
لخدم�ة المناط�ق القريبة من ه�ذا الموقع الذي 
يتوس�ط أحياء الجه�اد والعام�ل والبياع ضمن 

قاطع بلدية الرشيد".
 وبالطبع البد من ان نّذكر، بان  المتنزه أنجز من 
قبل مالكاتنا الفنية والهندس�ية في دائرة بلدية 
الرشيد وبسقف زمني مدته )6( أشهر والمتنزه 
عموما يض�م مسطحات خضرا ومنظومة إنارة 

ومصاط�ب  حديث�ة 
العوائ�ل  لجل�وس 
ونافورة راقصة كبيرة  
يصل ارتفاع الماء فيها 
الى )40( م مع إنش�اء 
العراقي  العلم  س�ارية 

بارتفاع )45( م .
خطط جديدة للنظافة

* ه�ل هن�اك خط�ط 
لتعزيزاعم�ال  جدي�دة 

النظافة ؟
- نع�م " لق�د وضعت 
للع�ام  جدي�دة  خط�ة 
ف�ي   2013 المقب�ل 
تفعيل موضوع قطاع 
المناطق  النظافة ف�ي 
خ�الل  م�ن  والط�رق 
م�ن  ع�دد  اس�تحداث 
التخصصي�ة  اآللي�ات 
عالي�ة  متان�ة  ذات 
ورصان�ة  وج�ودة 

والتي تعمل على رف�ع النقايات واألنقاض التي 
ترمى عش�وائيا ف�ي المناطق والت�ي تطمح الى 
خل�ق بيئة س�ليمة . كم�ا أن دائ�رة البلدية تقيم 
ن�دوات توعوية تثقيفية ش�ملت أعمال النظافة 
وتطوير الطرق وزراعة الحدائق إلظهار جمالية 
المدين�ة ضمن قاط�ع بلدية الرش�يد حيث تمت 
اقام�ة الناف�ورات مثل نافورة األس�د في البياع 

تح�ت مجسر الدورة وناف�ورة 
فضال  وغيرهما، 

ملع�ب ع�ن  اقام�ة 
مغلق في 
ح�ي 

الجهاد الى جانب تنظيم الجزرات الوس�طية في 
العديد من مناطق قاطع بلدية الرشيد.

 وكذل�ك نف�ذت وتنفذ ن�دوات تثقيفية واس�عة 
شملت العديد من الفئات العمرية للمواطنين في 
عموم المناطق الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية 
لدائ�رة البلدي�ة. واض�اف المهندس نج�م عبود 
قائال : وال تنسى أن مالكات قسم النظافة نفذت 
حملة واس�عة تضمن�ت رفع كمي�ات كبيرة من 
النفاي�ات واألنقاض وتنظيف وغسل الش�وارع 
الرئيس�ة والفرعية والساح�ات العامة واألزقة 
الداخلية ونش�ر الحاويات المترية على الشوارع 
الرئيس�ة وتوزيع أكي�اس النفاي�ات مجاناً على 
المواطني�ن للح�د م�ن ظاه�رة رم�ي النفايات 
بش�كل عش�وائي. وأن ش�عبة اإلع�الم والوعي 
البيئ�ي نظمت حمالت للتوعية تم خاللها توزيع 
الفولدرات والبوسترات 
المتضمن�ة  اإلرش�ادية 
أرقام هواتف ش�كاوى 

المواطنين.

م�شروع فرز النفايات
وبشأن أهمية مشروع 
م�ن  النفاي�ات  ف�رز 
المصدر أك�د المهندس 
نج�م عب�ود مديرع�ام 
ان  الرش�يد:  بلدي�ة 
مش�روع فرز النفايات 
م�ن المصدر يعد واحدا 
المش�اريع   أه�م  م�ن 
الحضاري�ة الت�ي تعمل 
البيئ�ة  حماي�ة  عل�ى 
عليه�ا  والمحافظ�ة 
م�ن التده�ور والتلوث 
اليوم  العالم  لذا  البيئي، 
متعددة  مشاريع  يشهد 
ف�ي عملية الف�رز التي 
تعم�ل بدوره�ا نقطة تح�ول بناءة ف�ي تطوير 
عجلة اقتصاد البالد منه�ا الصناعية والتجارية. 
خاص�ة أن الموارد الطبيعية في تناقص مستمر 
نتيجة ارتفاع أس�عارها في الوقت الذي تتسابق 
في�ه الش�ركات ف�ي دول العالم إل�ى عملية فرز 
النفاي�ات وتدويره�ا والخ�روج بمكاس�ب عدة 
منها حيث إن المشروع بدأ يأخذ حيزه في بعض 
المناطق من اجل إنجاح هذه العملية التي تسهم 
ف�ي خلق بيئة س�ليمة، لذا ت�م تخصيص أكياس 
ذات اللون األس�ود، خصصت للنفايات المنزلية 
العضوية التي ال تقبل التدوير، واألكياس الحمراء 
للنفايات القابلة للتدوي�ر، من العبوات المعدنية 
والزجاجية، فيما خصص�ت األكياس ذات اللون 
األخضر للنفايات القابلة للتدوير من البالس�تيك 

والنايلون. وجاء اللون األزرق 
ت  ي�ا للنفا

القابل�ة للتدوير م�ن الورق والكرت�ون وأكياس 
محال األزياء والموضة، مبينا أن سيارات خاصة 
تمر على ك�ل المنازل لجمع النفايات وفق ما تم 

االتفاق عليه في المشروع.
من جهته، أوضح الباحث البيولوجي في جامعة 
بغداد أسامة إسماعيل، أن مشروع فرز النفايات 
من المص�در ض�رورة ملحة لما فيه م�ن فوائد 
اقتصادية. ولفت إل�ى أن اإلدارة العامة للنظافة 
ف�ي األمانة يجب عليها وض�ع خطة إلزامية في 

لك�ون  المش�روع  تنفي�ذ 
ف�ي  يساع�د  المش�روع 
تعزيز البن�ى التحتية لكل 
التي  المقبل�ة  المش�اريع 
م�ن  األمان�ة  تستحدثه�ا 
النفاي�ات  تدوي�ر  خ�الل 
ش�ركات  إل�ى  وبيعه�ا 
عالمية، ل�ذا يجب إن يلزم 
الدس�تور العراق�ي بإقرار 
يش�رعها  نظامية  نقط�ة 
القان�ون للح�د م�ن رمي 
وعدم  عش�وائيا  النفايات 
فرزه�ا كم�ا يحص�ل في 
الدول�ة العربية السعودية 
الت�ي باتت تعم�ل في فرز 
من  وتدويره�ا  النفاي�ات 

اجل النهوض بالبلد.
مضيفا إلى إنه "يجب على 

أمانة بغداد ودوائرها أن تخصص أكياسا كافية 
وباأللوان المختلفة لغ�رض مساعدة المواطن، 
وف�ي حال تخلفه يلزم بدف�ع غرامة نتيجة عدم 
التزام�ه بالقواني�ن كم�ا هو معم�ول في بعض 

الدول األوربية. 

اخلدمات واأنواع الر�شوم امل�شتحقة
 * م�ا هي عملية دفع الرس�وم ؟ ومتى يتم دفع 

رسوم الخدمات ؟
لرس�وم  الش�ائع  االقتص�ادي  التعري�ف  إن   -
الخدم�ات ف�ي ف�رض مبل�غ مح�دد م�ن المال 

تتقاض�اه الدولة من الفرد مقابل اس�تفادته من 
إح�دى الخدمات التي تؤديه�ا بعض الوزارات أو 
الجه�ات الحكومية الت�ي تحصل عليه�ا الدولة 
مقابل نش�اط محدد يحتاج إلية الفرد على جهة 
الخص�وص وبناء على طلب الف�رد لتلك الخدمة 

المحددة.
* م�ا هو الهدف م�ن دفع رس�وم الخدمات إلى 

الدولة ؟
- ان الهدف من دفع رس�وم الخدمات يأتي وفق 

المش�تركة تحقيق المصالح االجتماعية 
بين الفرد والدولة عن طريق 
دفع الرسوم المادية مقابل 
كم�ا  المقدم�ة،  الخدم�ات 

أن له�ذا االتج�اه ترجم�ة 
لفلسف�ة  واقعي�ة 

لعق�د  ا

االجتماعي بين الف�رد والدولة ففي الوقت الذي 
تق�وم فيه الدول�ة بحماية الف�رد وتوفير األمن 
واالس�تقرار والخدمات وتحقي�ق رفاهية الفرد 
يلزم الف�رد أن يدفع للدولة رس�وما مقابل هذه 
الخدم�ات العام�ة للتخفيف من أعب�اء النفقات 
الحكومي�ة حي�ث يت�م التموي�ل النفق�ات م�ن 

اإليرادات العامة للدولة.
 * هل هناك أنواع للرسوم ؟ 

مصلح�ة  تعن�ي  الرس�وم  أن  نق�ول،  بداي�ة   -
المواط�ن أوال منها 
رس�وم المهنة التي 
تفرض س�نويا على 
الذين يزاولون مهنة 
معين�ة وتقدر 10% 
للرس�م  أن  ثاني�ا   ،
يتضم�ن  قانون�ا 
المساح�ة  قي�اس 
الفاع�الن  لوح�ة 
أج�زاء  أو  بالمت�ر 
المتر ويفرض )10( 
آالف للمت�ر الواح�د 
يضاع�ف  بينم�ا 
المبلغ ليصبح )20( 
اللوح�ة  كان�ت  إذا 
أو  االنكليزية  باللغة 
أي�ة لغة أخ�رى كما 
اإلعالن�ات  تعف�ى 
المكتوب�ة بلفظ الجاللة وأس�ماء الل�ه الحسنى 
والدوائ�ر الرس�مية من الرس�وم كم�ا أن هناك 
غرامات المخالفات البنائية ضمن الدور السكنية 
المتج�اوزة باس�تحداث بن�اء دون اس�تحصال 
رخص�ة إجازة البناء من الدائ�رة البلدية بحسب 
الرقعة الجغرافية للمنطقة التي يتضمنها عملية 
البناء وان نسبتها 25 ألف دينار أو مخالفة بناية 

ضمن المناطق التجارية.

اآليات تغيري جن�س البناء
* ما ه�ي اآللية التي تعتمدها دائ�رة البلدية في 

توسيع وتغيير جنس البناء السكني من الدار إلى 
التجاري ؟

- أن اآللي�ة ه�ي الكش�ف الموقع�ي م�ن قب�ل 
قس�م التنفيذ م�ن بعد مراجعة قس�م التصاميم  
الس�تحصال الموافق�ة األصولية، تليها ش�عبة 
القط�ع والفتح بإصدار رقم عم�ل أصولي يدفع 
بموجبة الرس�وم البناء، وأخيرا إعطاء الرخص 

بعد فتح المنفذ الستكمال اإلجراءات الالزمة. 

حتقيقات12
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إنشاء اكرب املتنزهات 
يف بغداد  "حديقة 

سارية العلم " التي تبلغ 
مساحتها سبعة دونامت 

يف تقاطع حي السالم 
خلدمة األهايل وإنعاش 

البيئة.

نرش احلاويات املرتية عىل 
الشوارع الرئيسة وتوزيع 

أكياس النفايات جمانًا 
عىل املواطنني للحد من 

ظاهرة رمي النفايات 
عشوائيًا

 مالكات قسم النظافة 
نفذت محلة واسعة 

تضمنت رفع كميات كبرية 
من النفايات واألنقاض 

وتنظيف وغسل الشوارع 
الرئيسة والفرعية 

والساحات العامة واألزقة 
الداخلية 

مدير عام بلدية الرشيد لـ"                            " :

بلديتنا من اكبر الدوائر الخدمية ومساحة نشاطها تعادل ثلث بغداد
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خريي من�صور

ختلف الوعي ووعي التخلف !!

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

بمقدور أي مريض جاهل ان يخدع كل أطباء العالم بدءا من "ابو قراط"، 
خصوص�ا إذا امتنع عن أي فحص، لكنه ف�ي النهاية يدفع وحده ثمن 
الك�ذب وخداع ال�ذات، وهذا بالضبط ما يح�دث لمجتمعات تعاني من 
شتى صنوف األمراض واالنيميات لكنها تثرثر عن عافيتها وحيويتها 
علنا وتتألم حتى االنتحار س�را، وان كان هناك نقيض لتخلف الوعي، 
فهو وعي هذا التخلف أي البدء باستش�عاره ومن ثم محاولة الحّد من 

تفاقمه سواء بالنقد الذاتي أو بالتشخيص الدقيق، أو كليهما.
وع�ي التخلف ظاهرة صحية وحيوية، ومعناه أن المريض بدأ يش�عر 
باأللم ويحدد مكانه ويتعاطى العالج الالزم للش�فاء، أما تخلف الوعي 
فه�و توغل في المزيد م�ن الظالم والمكابرة وإن�كار األلم، وأكثر من 
ذل�ك هناك من ضحايا التخلف ومحاصيل ش�قائه من يزهون بجهلهم 
وتأخذه�م العزة باإلث�م حتى اله�الك، فالتخلف بحد ذات�ه ليس عارا، 
خصوص�ا إذا كان له أس�باب تاريخية مزمنة كاالس�تعمار والتجهيل 
المبرمج وظلم ذوي القربى، لكن العار هو في التغاضي عنه والتواطؤ 
علي�ه، تماما كمن يخفي جرحا في جس�ده بال تضميد ألنه يخجل من 

سببه، ثم يتعفن الجرح ويسمم الجسد كله.
وال ن�دري م�ن أين تحص�ل بعض الش�عوب األكث�ر تخلف�ا على هذه 
الثق�ة المبالغ به�ا بالذات ثم تس�تمرئ رائحتها الت�ي ال تطاق، لكنها 
أدمنته�ا وال تعرف س�واها، حتى باتت بيئتها الدائم�ة والبديلة.واذكر 
إنني ش�اركت قبل أعوام بندوة عن تخلف الوع�ي في إحدى العواصم 
العربية. الكتش�ف بعد دقائ�ق من االفتتاح تخلف وع�ي من أقاموها، 
فالم�رأة غائبة. والسياس�ة محظورة وكذلك أي تفكير فلس�في حول 

عالقة اإلنسان بالدين والكون.
هك�ذا وج�د الظامئ الذي يطل�ب ماء من يق�دم له حفنة م�ن الملح، 
فالتخل�ف يحول الحامي إلى حرامي ويعاق�ب الذكي واألمين بقدر ما 
يكاف�ئ األحمق والل�ص. الن منظوم�ة المعايير والقي�م كلها تنقلب 
رأس�ا على عق�ب، وليس صحيحا عل�ى اإلطالق أن م�ن يصاب قومه 
بالجنون من النهر عليه أن يش�رب منه كي ال يش�عر بالغربة واألمثال 
والمواعظ السلبية من هذا الطراز أفرزتها عصور االنحطاط والتبعية 

والقطعنة.
إن صراعنا كعرب اآلن يبدأ من هذا االش�تباك بين تخلف الوعي ووعي 
التخلف. لكن المرضى الذين يس�تمدون العافية من مقارنة أنفس�هم 
بالموتى هم كائنات في طور االحتضار لكنها ال تعلم. وان علمت فان 

األوان يكون قد فات.
والنخب على اختالف طبعاتها الش�عبية والرسمية تعاني على ما يبدو 
م�ن الفيروس ذاته، ف�ال تفرق في معظمها بي�ن تخلف الوعي ووعي 
التخلف وبين احتراف نقد االخرين وتبرئة الذات المعصومة وبين نقد 

الذات الحيوي العالجي بامتياز.
إن كل كتاب�ة أو مقاربة لتخلف الوعي ان لم تبدأ من أول الس�طر وهو 
وع�ي التخل�ف ال بد ان تنته�ي الى ما ب�دأت به. ألنها س�تكون عندئذ 
ضحية جهل مركب، وهو جهل بالذات أوال ثم جهل باآلخرين. وال أظن 
ان أطب�اء العالم بدءا من "ابو قراط" ومن اقس�موا باس�مه يتحملون 
أية مس�ؤولية إزاء المرض�ى الكذابين الذين يخف�ون ألمهم بمكابرة، 
أو يضم�دون جراح�ا يخجلون منها ب�ال تعقيم وتطهير. وإذا اس�تمر 
المرض�ى ف�ي الكذب على أنفس�هم واآلخري�ن فان كل م�ا يكتب عن 

التخلف ومحاوالت عالجه هو حراثة في البحر!!

عن " �لد�صتور �لأردنية"

            كاظم فنجان �حلمامي

في س�ابقة غير مألوفة  عند جميع 
األم�م, ظهرت في الهند ميليش�يات 
المضطهدات, تقودهن  النس�اء  من 
امرأة أسست ميليشياتها في مدينة 
الواقع�ة  الفقي�رة  )بونديلخان�د( 
ش�مالي مقاطع�ة )برادي�ش( م�ن 
المقاطع�ات الش�مالية ف�ي الهن�د, 
وهي م�ن األقالي�م الهندي�ة األكثر 
ازدحاما بالسكان, واألكثر اكتظاظا 

باألحياء الفقيرة. 
في هذا الج�زء المجهول من القارة 
اآلس�يوية ظهرت هذه الميليش�يات 
لت�ذود بالدف�اع عن مبدأ المس�اواة 
بين الرجل والم�رأة, فأطلقوا عليها 
ومف�ردة  )غوالب�ي(,  ميليش�يات 
باللغ�ة  )وردي(  تعن�ي  )غوالب�ي( 
الهندية الرس�مية, وتضم اآلن نحو 
)10000( ام�رأة متزوج�ة, كله�ن 
يرتدين الس�اري ال�وردي, ويحملن 
 ,)Lathi اله�راوات الهندية )الالث�ي
والت�ي نطل�ق عليه�ا )الش�وم(, أو 
وتعن�ي  أريافن�ا,  ف�ي  )الش�ومي( 
م�ن  المصنوع�ة  الغليظ�ة  العص�ا 
أغصان األش�جار, أما الس�اري فهو 
الزي الهندي الشائع في شبه القارة 

الهندية.  
ربما س�ارت ه�ذه الم�رأة الحديدية 
عل�ى نهج نظيرتها الش�ابة الهندية 
 Phoolan ديف�ي  )ف�والن  الس�يدة 
Devi(, الت�ي ق�ادت أكب�ر عصاب�ة 
للصوص, وفرضت س�يطرتها على 
)هاريان�ا,  هندي�ة  والي�ات  ث�الث 
يوبي, وبيهار(, في حزام هندوسي 
ُتعبد فيه قطع�ان البقر, يطلق عليه 
)Cow Belt(, ث�م توَّجتها الصحافة 
المحلية ملكة للص�وص والحرامية 
بع�د أن دوخ�ت الس�لطات الهندية, 
ثم استقامت وانضمت فيما بعد إلى 
 ,)Janata Party حزب )جاناتا بارتي
فترش�حت ف�ي االنتخاب�ات لتحجز 
له�ا مقع�داً ف�ي البرلم�ان الهندي, 
لكنها لقت مصرعها بعيارات نارية 
أطلقها عليها مجهول من مسدس�ه 
في الخام�س والعش�رين من تموز 

)يوليو( 2001.  
ال توجد ف�ي الهند كلها ميليش�يات 
المليش�يات  غ�رار  عل�ى  مس�لحة 

الط����ائفي�ة أو الع�رقي�ة أو 
المنتش�رة حول  األيديولوجية 
العال�م, فالواليات الهندية على 
اخت�الف طوائفه�ا وقومياتها 
ولهجاتها تمثل أكبر المجتمعات 
الديمقراطية في العالم, وفيها 
نحو )714( ملي�ون ناخب, أي 
أكثر من سكان أوربا, والنظام 
السياسي فيها مشرَّع, ويجمع 
تي�ارات سياس�ية متباينة, من 
اليمي�ن المتش�دد إلى اليس�ار 
فيه�ا  واألح�زاب  المتط�رف, 
كثيرة ومتشعبة األهداف, لكن 
قضائها مستقل, شأنه في هذا 

شأن اإلعالم. 
وت�كاد تك�ون الم�رأة الريفية 
هي األكثر اضطهاداً وتعس�فاً, 
وبخاصة ف�ي األقاليم البعيدة, 
النائية, فول�دت هذه  والق�رى 
الملي���ش�يات النس�وية ف�ي 
الماضي  الق�رن  تس�عين��يات 
لتج�د ف�ي طريقه�ا مجموعة 
االجتماعي�ة  التحدي�ات  م�ن 

والعقبات التشريعية, التي عارضت 
والدتها جملة وتفصيال.  

الس�يدة  ي�د  عل�ى  تش�كيلها  ج�اء 
 Sampat ديف�ي  ب�ال  )س�امبات 
هندي�ة  س�يدة  وه�ي   ,)Pal Devi
مس�يحية غي�ر متعلم�ة, تج�اوزت 

العق�د الرابع من العمر )47 س�نة(, 
متزوجة ولها خمسة أطفال, ارتدت 
الساري الوردي, وطلبت من أعضاء 
عصابته�ا ارت�داء الثي�اب التقليدية 
الوردي�ة, فالل�ون ال�وردي هو لون 
الحياة الهانئة في التراث الهندوسي, 
ويتطابق تماما مع إس�تراتيجيتهن 

القتالي�ة لل�ذود بالدف�اع عن 
حق�وق المرأة داخل أس�رتها 
وبيته�ا وف�ي مج�ال عملها, 
باعتباره�ا الزه�رة الوردي�ة 
ويف�وح  بالحي�اة,  النابض�ة 
ال�ذي  العط�ر  ش�ذى  منه�ا 
يصنع البهجة والس�عادة في 

المجتمعات. 
تنح�در الغالبي�ة العظمى من 
الوردي�ة  المليش�يات  نس�اء 
االجتماعي�ة  الطبق�ات  م�ن 
طبق�ة  م�ن  أو  المس�حوقة, 
المنب�وذة,   )Dalit )الدال�ت 
وص�ادف أن تعرض�ت ام�رأة 
المنبوذي�ن  طب���ق�ة  م�ن 
لالغتص�اب الجماعي على يد 
مجموعة من رجال الطبقات 
ف�ي  العلي�ا  االرس�تقراطية 
برادي�ش(,  )أّت�ار  مقاطع�ة 
فلم تس�جل الش�رطة وقائع 
االعتداء, ولم تدافع عن حقوق 
المجن�ي عليه�ا, عل�ى الرغم 
من تظاهر الن�اس في القرى 
القريبة من م�كان االعتداء, فقامت 
المتظاهري�ن,  باعتق�ال  الش�رطة 
ومنعته�م م�ن التظاه�ر, فتجمعت 
المليش�يات الوردية وشنت هجوماً 
عاصفاً ضد مركز الشرطة, فحررت 
المعتقلي�ن, وأرغمت مأمور المركز 

عل�ى قبول ش�كوى المجن�ي عليها 
وتسجيلها.  

حقق�ت الكتائ�ب الوردي�ة انتصارا 
شعبيا س�احقا عندما أغلقت إحدى 
المخ�ازن التجاري�ة, الت�ي يمارس 
مالكه�ا الغ�ش التجاري�ة, ويحتال 
فطاردت�ه  الفقي�رة,  األس�ر  عل�ى 
وألقت علي�ه القبض, وس�لمته إلى 
مركز الش�رطة, بع�د أن نال حصته 
من الضربات والركالت والصفعات. 
تق�ول )س�امبات ب�ال ديف�ي(: إن 
عناصرها المسلحة بالهراوات على 
األزواج  لتأدي�ب  االس�تعداد  أهب�ة 
الذين دأب�وا على اضطهاد زوجاتهم 
بالض�رب,  عليه�����ن  واالعت�داء 
فاله�راوات موج�ودة وه�ي كفيلة 

بردع المعتدين. 
وتقول أيض�ا: إن هذه الميليش�يات 
حقق�ت نجاح�ا كبي�را ف�ي تأديب 
المفس�دين ف�ي الم�����ؤسس�ات 
الحكومي�ة, وان ص�والت التأدي�ب 
تتم دائم�ا في الش�ارع العام خارج 
محرمات المؤسسة الفاسدة, حيث 
يلق�ى الموظ�ف المفس�د )علق�ة( 
س�اخنة أمام الم�ارة, يتلق�ى فيها 
ضرب�ا مبرحاً بالعص�ي والحجارة, 
اس�تعمال  إل�ى  حاج�ة  دون  م�ن 
أس�لحتهن الكيماوي�ة, الت�ي تتألف 
من مس�احيق الفلفل الحار, المعدة 

مسبقا ليذر في عيون المفسدين. 
تنتقل عناصر الميليشيا الوردية من 
موق�ع إلى آخر بواس�طة الدراجات 
الهوائية, ويتألف كل هجوم من مئة 
امرأة على أقل تقدير, كلهن مهيئات 
واجباته�ن  ألداء  وبدني�ا  نفس�يا 
الهن�دي  المجتم�ع  حماي�ة  ف�ي 
والمتجبري�ن  المفس�دين  وردع 
والمقصرين, وتس�تمد الميليشيات 
الوردية مس�اعداتها اللوجستية من 
منظم�ات المجتم�ع المدن�ي, ومن 
والمؤسس�ات  المحس�نين,  بع�ض 
الدينية, ومن الدعم الشعبي المطلق. 
ختام�ا نقول: أال يس�تحق مجتمعنا 
أن تظه�ر في�ه ميليش�يات وردي�ة 
وحنقبازية  وبنفس�جية  وبرتقالية 
وبكل ألوان الطيف الشمسي لتضاف 
إلى تشكيالت المليشيات الموجودة 
اآلن في الس�احة حتى تكتمل عندنا 

مشاهد الفوضى الخالقة !. 

ميـلـيشيـات هنـديـة باللـون الـوردي

             فايز �صارة 

لعل م�ن بين أهم نتائ�ج إطالة عم�ر األزمة في 
س�وريا، أنها أتاح�ت للعديد من ال�دول والقوى، 
أن يصي�ر لها نفوذ في س�وريا طالما رغبت تلك 
الدول والق�وى في هذا، ذلك أن االنقس�ام الحاد 
وم�ا رافقه وأعقب�ه من صراع عني�ف ودموي، 
ف�رض عل�ى الق�وى المتصارعة، فت�ح األبواب 
أم�ام قوى دولي�ة وإقليمية للدخ�ول على الخط 
الس�وري، وكان األم�ر ملح�اً ب�ل ومطلوباً من 
جان�ب قوى لها موق�ف من النظام وسياس�اته 
س�واء كان�ت دول له�ا عالق�ات قوي�ة ووثيقة 
بالنظ�ام كما هو حال روس�يا والصي�ن وإيران، 
أو أخ�رى طالم�ا كان�ت عالقاته�ا م�ع دمش�ق 
في حركة نوس�ان وعدم اس�تقرار عل�ى ما هو 
علي�ه الموقف األميرك�ي � األوربي، وفي بعض 
األحي�ان، أدت األزم�ة الس�ورية وتطوراتها إلى 
تبدالت دراماتيكية في مواقف بعض القوى كما 
حص�ل في موقفي كل من تركيا وقطر، فانتقلتا 
م�ن موقع الحليف والصديق للنظام في دمش�ق 
إل�ى موق�ف المناه�ض، أن ل�م نقل الع�دو على 
نحو ما تظهر بعض السياس�ات والمواقف التي 
اتخذها البلدان في فترة األزمة، وما كان للنظام 
في دمش�ق من مواقف وسياس�ات في مواجهة 

تركيا وقطر في الفترة ذاتها.
لقد انقسمت الدول والقوى من الناحية السياسية 
إزاء الوضع في سوريا. ورغم ان مؤيدي النظام 
كان�وا قلة بي�ن ال�دول، مقابل كثرة م�ن وقفوا 
ض�ده مؤيدي�ن للث�ورة، ف�ان فاعلي�ة مناصري 
النظام، كانت أقوى وأش�د حضوراً في المجاالت 
كافة. وعلى س�بيل المثال فان روس�يا والصين 
منعت مرات أية إدانة أو قرار دولي بإكراه النظام 
وإجباره بوقف الحل االمني العس�كري والذهاب 
مؤكداً الى حل سياسي، وزاد مؤيدو النظام على 
ما س�بق تقديم إمكان�ات عززت اس�تمراره في 
مقاومة ثورة مواطنيه ألكثر من واحد وعشرين 
ش�هراً متواصلة، بم�ا في ذلك دعمه باألس�لحة 
والذخائ�ر والخب�رات اللوجس�تية العالية، وهو 
م�ا ترافق بأوس�ع حملة دعاوية ض�د معارضي 

النظام والتشهير بهم وبأهدافهم المعلنة.
أما الق�وى الدولية واإلقليمية الت�ي بدت مؤيدة 
للث�ورة ورغ�م كثرته�ا وأهميته�ا، فق�د غلبت 
الضبابية على مواقفها، وأغلبها تأخر في إعالن 
موقفه ربما حذراً، أو أن الصورة لم تكن واضحة 
لديه. وهكذا جاءت المواقف في مواجهة النظام 
لفظي�ة وضعيفة ومترددة ومحس�وبة، يقابلها 
ضع�ف وت�ردد في تأيي�د المعارضة، وش�ح في 
المس�اعدات، وتحدي�د لمجاالت ص�رف المقدم 
منه�ا للمعارض�ة وتنظيماته�ا، وغالب�اً، ف�ان 
سياس�ات ومواقف القوى المؤي�دة للثورة على 
ضعفها وهشاشتها، أحيطت بإثارة ثالث نقاط، 
أولها وح�دة المعارضة بالق�ول، ألن المعارضة 
مقس�مة، والثان�ي موضوع األقلي�ات والتخوف 
من طغيان األكثرية، والثال�ث موضوع التطرف 

الديني وتسلل »القاعدة« وأخواتها إلى سوريا.
لقد تسلل نفوذ القوى اإلقليمية والدولية إلى بنى 
الدول�ة والمجتمع في س�وريا، وان كان ذلك تم 

برضا النظام في عالقاته مع داعميه، والس�يما 
إيران وروس�يا، فإنه تم أيضاً بغياب أو س�كوت 
معارض�ي النظ�ام وقب�ول بعضه�م بم�ا يتعلق 
بتسلل الداعمين واإلقليميين وعلى سبيل المثال، 
لم يكن بإمكان قوى المعارضة وقف أو الحّد من 
التدخل التركي في الشأن السوري، واألمر ينطبق 
على دول أخرى، بدا وان ثورة السوريين بحاجة 

الى دعمها ومساندتها السياسية والمادية.
خالص�ة الق�ول، إن م�ا تّم م�ن تدخ�الت دولية 
وإقليمية في الش�أن الس�وري في فترة الصراع 
بي�ن النظام والمعارضة، س�يكون ل�ه حضوره 
وتأثي�ره ف�ي الفت�رة التالية س�واء كان�ت فترة 
انتقالية قريباً من النموذج اليمني أم فترة تغيير 
عاصف وفق النموذج الليبي، وفي كل واحدة من 

الحالتين س�وف يكون الحض�ور مختلف للقوى 
الدولي�ة واالقليمي�ة ف�ي مس�تقبل س�وريا مع 
ارجحي�ة خاصة للق�وى المناص�رة للثورة، ألن 
النظام على ما هو عليه اآلن، لن يكون موجوداً، 

اذ سيتغير كلياً او بنسبة كبيرة على األقل.
ان ولوج س�وريا في مرحل�ة انتقالية ناتجة عن 
حل سياس�ي رغم ما يحيط بهذا الس�يناريو من 
صعوبات، سوف يس�مح لكل من روسيا وايران 
اللتين س�وف تش�اركان في صنع حل سياسي، 
بالحضور في السياس�ة الس�ورية ف�ي المرحلة 
االنتقالي�ة، وقد يتط�ور ذلك، إذا أحس�ن البلدان 
تجديد سياس�تهما الس�ورية وتقديم المساعدة 
الجدي�ة في إع�ادة إعم�ار البالد وتطبي�ع حياة 
الس�وريين، ليس انطالقاً من واجبهما اإلنساني 

واألخالق�ي، ب�ل من جان�ب كونهما مس�ؤولين 
بدرجة ما، عما حّل بسوريا والسوريين من دمار 
في الفترة الماضية، وهذا سيعطيهما دوراً نسبياً 
الى جان�ب القوى التي وقفت ال�ى جانب الثورة 
وخاصة في الفترة األخيرة للمشاركة في إعادة 

بناء المستقبل السوري.
أما في حالة ذهاب سوريا للتغيير وفق النموذج 
الليب�ي، فإن الق�وى الخارجية المؤي�دة للنظام، 
لن يكون لها دور في مس�تقبل سوريا المنظور، 
وهي س�تحتاج إلى فترة وجهود مكثفة، إلعادة 
تطبيع عالقاتها مع الس�وريين، وسيكون الباب 
مفتوح�اً للمس�اعدة ف�ي مس�تقبل الس�وريين 
أم�ام كتلة الدول الت�ي ناصرت ودعم�ت أهداف 
الس�وريين من اجل التغيير وإع�ادة بناء دولتهم 

الديموقراطية التعددية، دولة العدالة والمساواة 
وحق�وق اإلنس�ان.غير انه وف�ي الحالتين، فان 
دور األط�راف الخارجي�ة في رس�م المس�تقبل 
مره�ون بوض�ع المعارض�ة الس�ورية ووحدة 
قواها السياسية والعسكرية والشعبية، وقدرتها 
عل�ى التح�ول إلى ق�وة جامع�ة وموح�دة لكل 
الس�وريين ومس�ؤولة عن مصيرهم المش�ترك 
ومصي�ر بلدهم، ليس ف�ي المفاوضات الصعبة، 
الت�ي س�تجري م�ع األط�راف الخارجية لرس�م 
مالمح التعاون المش�ترك فقط، بل في الحد من 
تدخالتها التي قد ال تتوافق مع محتوى السياسة 

السورية المطلوبة في المرحلة المقبلة. 

كاتب �صيا�صي ـ �صوريا

األطـراف اخلـارجـيـة ومسـتـقبـل سـوريـا

              حممد ناظم �لغامني 

الصراع�ات السياس�ية الت�ي أصبحت 
أزلي�ة وخال�دة ف�ي الع�راق م�ن قبل 
السياس�يين، فكل أزمة تنش�ب بينهم 
ال يعرف المواط�ن لماذا..؟ وبعد فترة 
يسمع المواطن، توصلوا الى حل فيما 
بينهم وال يع�رف لماذا أيضا وكيف..؟ 
وبع�د فترة حدثت أزمة أخرى وصراع 
وال يعرف المواطن أيضا لماذا.؟ وبعد 

فت�رة حصل حل وت�م االتف�اق ولكن 
اتفاق عل�ى ماذا اليع�رف المواطن..! 
وف�ي كل أزم�ة وح�ل يم�وت المئات 
م�ن المواطني�ن وال احد يكت�رث لهم 
ألنهم مش�غولون ف�ي أزماتهم وكيف 
يحلوه�ا..! وبع�د صراع�ات طويل�ة 
عريضة متتالية تم التوصل الى قانون 
يس�مى )المصالحة الوطني�ة( قانون 
ملفت لالنتباه على ماذا الصلح.؟ وعلى 
أي أساس؟ المواطن ايضا ال يعرف...! 

المس�ؤولون  يتكل�م  حي�ن  ولك�ن 
يقول�ون المصالح�ة من اج�ل الوطن 
والمواطن..! وفي هكذا وضع ظهر من 
يقت�ل المواطن من إرهاب وتكفيريين 
ومن دول الجوار ومن كل جههة حتى 
وصل األمر ال�ى أن القتلة والمجرمين 
من القادة السياس�يين أنفسهم.! وكل 
العراقيين يعرفون من هم المجرمون 
عل�ى  وظه�روا  السياس�يين  م�ن 
شاش�ات التلفاز والمجالت والصحف 

واالنترنيت، وكل وسائل اإلعالم وثبتت 
والمس�تندات،  باالعتراف�ات  إدانته�م 
س�بحان الله هل كان�ت األزمات تحل 
بقت�ل المواط�ن؟ هل الخالف�ات يقع 
م�ن  وهن�اك  المواط�ن..؟  ضحيته�ا 
وه�رب  الش�عب  ق�وت  وأكل  س�رق 
وغي�ره هرب واألعداد ف�ي تزايد ومن 
جهة أخ�رى هذا أيضا قت�ل للمواطن، 
وبعدها ظهور من يهدد بقتل المواطن 
إذا ل�م يت�م ضم�ه للعملية السياس�ية 

وه�م كثي�رون ومعروف�ون وأيض�ا 
تح�ت ش�عار )المصالح�ة الوطنية(.

األم�ر العجي�ب كلهم يتكلمون باس�م 
الوط�ن والمواطن،وج�زاء المواط�ن 
القتل والتفخيخ واإلرهاب والس�رقة 

والفساد. 
ه�ل الس�بب ه�و المواطن ام الس�بب 
هو تس�اهل الحكومة.؟ س�ؤال يبحث 
عن اجاب�ة، والغري�ب واألعجب حين 
تتم محاسبة ش�خص فاسد أو مجرم 
من قبل الحكومة يتهموها بالفس�اد، 
ونح�ن أصبحن�ا ال نعلم أي�ن الحقيقة 
ومن هو الصح ومن هو على خطأ فقد 
اختل�ط )الحابل بالناب�ل( ضاعت على 
المواط�ن م�ن يدافع له وم�ن يقتله؟ 
وكل يوم يظهر على التلفاز خبر جديد 
مم�ن له�م يد ف�ي قت�ل المواطن. هل 
ه�ذا حالنا أصب�ح هكذا؟ ه�ل هذا ما 
يطمح اليه المواطن العراقي واس�ئلة 
كثي�رة ج�دا، وأقولها من بع�د تدقيق 
ومالحظة ش�ديدة التقصير يقع على 
عاتق المواطن شخصيا لسوء اختياره 
لم�ن يدي�ر ل�ه أم�وره ف�ي الحكومة 
والس�كوت على الظلم وعدم مطالبته 
المجرم والمقصر والفاسد  بمحاسبة 
وعدم المطالب�ة باتخاذ اإلجراء الالزم 

من قبل القضاء العراقي. 
بح�ق  واض�ح  تس�اهل  جه�ة  وم�ن 
قب�ل  م�ن  والمجرمي�ن  المقصري�ن 
الحكومة العراقية وفسح المجال لهم 
للدخول الى مؤسسات الدولة والعملية 
يعرفه�ا  ال  بمس�ميات  السياس�ية 
المواط�ن العراقي، وهذا م�ا يجعلهم 
يفعل�ون هك�ذا أفعال ألنه�م يعرفون 

جيدا التساهل الواضح بحقهم.

حكومـة تتصــارع.. وشعــب يمــوت !
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نف�ى امل�درب الجزائ�ري رابح 
س�عدان تلقيه أي عرض رس�مي 
من اتحاد الك�رة العراقي لتدريب 
املنتخ�ب الوطني خلف�ا للربازييل 
زيك�و، مؤكدا أنه مس�تعد لقبول 
املهم�ة يف حال أصبحت رس�مية، 
فيما أشاد باملنتخب الوطني وما 

يضم من العبني.
وق�ال س�عدان يف ترصيحات 
صحافية "أنا سعيد جدا الهتمام 

االتح�اد العراقي لكرة الق�دم بطلبي لتدريب 
املنتخ�ب الوطني خلفا للربازييل زيكو"، نافيا أن "يكون قد تلقى 
عرضا رس�ميا من االتحاد العراقي بشأن توليه  املهمة". وأضاف 
س�عدان  "عرفت بنب�أ طلبي لتدري�ب املنتخب العراق�ي من قبل 
أحد وكالء الالعبني، لكني س�أكون سعيدا فيما لو أصبح العرض 
رس�ميا"، واصفا "املنتخ�ب الوطني ب�"املنظ�م"، ويضم العبني 
ممتازي�ن كما أنه بدا جيدا يف تصفيات مونديال الربازيل". وكانت 
تقارير صحافية قد أشارت إىل أن اتحاد الكرة يدعم بقوة ترشيح 
الجزائ�ري س�عدان وامل�رصي حس�ن ش�حاتة لتدري�ب املنتخب 
الوطن�ي فيما لو وقع االختيار عىل مدرب عربي بدال من األجنبي. 
يذكر أن املدرب الجزائري رابح س�عدان عمل  مس�اعدا يف املنتخب 
الجزائري  املتأهل إىل نهائيات كأس العالم يف أس�بانيا عام 1982، 
ويف عام 1986 يف املكس�يك ويف عام 2004 يف األمم األفريقية التي 
نظم�ت يف تونس ومن ث�م عمل مدربا للمنتخ�ب اليمني  وأرشف 
ع�ىل تدري�ب وفاق س�طيف الجزائري وف�از بكأس الع�رب وفاز 
م�ع الرجاء املغربي بدوري أبطال أفريقي�ا  وعاد لتدريب املنتخب 

الجزائري عام 2008.

أك�د مدرب فريق الكهرباء حس�ن احمد  أن فريقه ق�دم اداًء جيداً يف 
مباراته أم�ام كربالء برغم صعوبتها، واس�تطاع حص�د ثالث نقاط 
ثمينة السيما وان فريق كربالء من الفرق الصعبة والجيدة سواء لعب 
عىل ملعبه أو خارجه. وقال حسن ل� سبورت تيم: ان الدوري العراقي 
صعب ج�دا وال يمكن ان نتكهن بنتيجة املباراة الن الفرق املش�اركة 
جميعها قوية والدليل عىل كالمي أن فريقنا اس�تطاع أن يتفوق عىل 
فري�ق  يتواج�د يف املراكز األوىل، وأضاف ان فوزن�ا جاء من التغيريات 
التي أجريناها يف الربع األخري من عمر املباراة إذ ان البديل وليد قاسم  

بتسجيل هدف الفوز يف الدقائق األخرية من عمر املباراة.

الجزائري رابح سعدان مستعد 
لخالفة زيكو

 العدد )409( االثنني  24 كانون االول 2012

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أن ق�رار 
الفن�ي  املدي�ر  موريني�و  جوزي�ه 
الربتغايل لفريق ريال مدريد اإلسباني 
باس�تبعاد القائ�د وح�ارس املرم�ى 
املخرضم إيكر كاسياس من التشكيل 
ملب�اراة ملق�ا كان "تأديبي�ا" وليس 
"فني�ا" كما ادعى )امل�درب األوحد(.
فقد أشارت صحيفة )آس( املدريدية 
أن موريني�و بات ش�ديد االقتناع بأن 
الذي  كاس�ياس ه�و "الجاس�وس" 
إىل  الفري�ق  وخفاي�ا  أرسار  ي�رب 

وس�ائل اإلعالم، وبالتحديد للصحفي 
سيلفينو لورو.وكانت تلك االتهامات 
قد وجه�ت إىل كاس�ياس قبل بضعة 
أش�هر وفقا لتكهنات صحفية، وهو 
ما رد عليه الح�ارس العمالق باملزاح 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  والس�خرية 
االجتماعي ع�ىل االنرتنت، حني كتب 
تعليقا يقول "نعم..أنا الجاس�وس".
الح�ارس  أن  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
البدي�ل أنطونيو أدان كان يعلم بقرار 
مش�اركته أساس�يا أمام ملق�ا منذ 
"الثالث�اء" املايض، لك�ن مورينيو لم 
يخرب غ�ريه بالق�رار املفاجئ، حتى 

أن�ه لم يكش�ف ع�ن ه�ذا التغيري يف 
املؤتمر الصحفي عش�ية املباراة التي 
خره�ا املريينغ�ي 2-3 يف الجول�ة 
ال�17 م�ن دوري الليغا.وفيما يتعلق 
بق�راره املث�ري للج�دل باإلبق�اء عىل 
كاسياس عىل مقاعد البدالء ألول مرة 
من�ذ 10 أعوام والدف�ع بالبديل أدان، 
ب�رر مورينيو االس�تبعاد بأنه "قرار 
فن�ي بحت، ويخ�ص الجه�از الفني 
وح�ده". ويف ه�ذا الص�دد أوض�ح: 
"الالعبون يتدربون من أجل املشاركة 
األكث�ر  نخت�ار  ونح�ن  باملباري�ات، 
اس�تعدادا بينه�م، أنت�م الصحفيون 

س�تختلقون القصص حول استبعاد 
كاس�ياس، حس�نا افعلوا ذل�ك، لكن 
الق�رار فني، ال أكثر م�ن ذلك".ويرى 
الداهية الربتغايل أن "أدان كان أفضل 
وأكثر مالئمة للمباراة من كاسياس، 
كما أنه ال يس�أل عن األهداف الثالث 
التي هزت مرماه". ورغم ذلك نسبت 
الصحيفة ألدان جزءا من املس�ؤولية 
عن الهدف�ني األول والثالث إليس�كو 
وس�انت كروز، كما أع�ادت لألذهان 
خطأه الفادح أمام أياكس أمسرتدام 
الهولن�دي يف خت�ام دور املجموعات 
ببطول�ة دوري أبط�ال أوروبا والذي 

تسبب يف هز شباكه أيضا.فالحارس 
العمالق، الذي يرجع له فضل كبري يف 
تتوي�ج منتخب بالده بي�ورو 2008 
 2010 موندي�ال  وبينهم�ا  و2012 
بجانب إنجازات�ه العديدة مع الريال، 
جل�س للم�رة األوىل من�ذ 10 أع�وام 
عىل مقاعد الب�دالء يف مباراة يف غاية 
األهمية والحساسية أمام فريق قوي 
وواعد بمعقله يف األندلس، التي سقط 
بها العم�الق املدريدي للم�رة الثالثة 
ه�ذا املوس�م يف الليغا بع�د إخفاقني 
يف زيارتني إلش�بيلية وبيتيس.وباتت 
قضي�ة "عق�اب القدي�س" موضوع 
طغ�ت  حت�ى  إس�بانيا،  يف  الس�اعة 
أخباره�ا عىل هزيمة الري�ال وانفراد 
غريم�ه برش�لونة بالص�دارة بفارق 
16 نقط�ة كامل�ة يف نهاي�ة الع�ام.
صدم�ة الق�رار تمثل�ت يف أن�ه ج�اء 
دون مقدمات، تمام�ا كما حدث مع 
رسخيو راموس، القائد الثاني للريال 
وصخ�رة دفاع�ه، أم�ام مانشس�رت 
دور  افتت�اح  يف  اإلنكلي�زي  س�يتي 
أبط�ال  دوري  ببطول�ة  املجموع�ات 
أوروبا بس�بب انتقاده لترصيح من 
)املدرب األوحد( قال فيه أنه "ال يملك 
فريقا" بعد الخس�ارة من إش�بيلية.
واعترب مورينيو اس�تبعاد راموس يف 
تلك املباراة ق�رارا فنيا أيضا، كما أكد 
حينه�ا أن الفرنيس الصاع�د رافائيل 
م�ن  جاهزي�ة  أفض�ل  كان  ف�اران 
رام�وس، وهو م�ا ك�رره يف املقارنة 
ب�ني كاس�ياس وأدان.ودفاع�ا ع�ن 
كاس�ياس، وض�ع راموس نفس�ه يف 
نف�س املوقف مج�ددا، حي�ث قال يف 
ترصيح�ات صحفية عق�ب الهزيمة 
"قرار استبعاد كاسياس كان صادما 
لنا جميعا، فهو قائد الفريق وسيظل 
كذلك، غيابه عن امللعب كان مفاجأة 
ألن�ه أم�ر غ�ري معت�اد، فه�و قطعة 
ه�ذا  وحم�ل  بالفري�ق".  أساس�ية 
انتق�ادا ضمني�ا ملورينيو،  الترصيح 
وهو م�ا ق�د يعاقب عليه مس�تقبال 
كم�ا حدث يف الس�ابق.الصدمة أيضا 

الن�ادي  كان�ت ثقيل�ة ع�ىل رئي�س 
فلورنتينو برييز ال�ذي يحاول تهدئة 
األج�واء املتوترة بالقلع�ة البيضاء يف 
اآلون�ة األخرية. فبينما كان يف مقابلة 
تلفزيوني�ة م�ع قناة )كان�ال بالس( 
قب�ل انطالق املب�اراة، أخربته املذيعة 
موني�كا مارتش�انتي بأن كاس�ياس 
غائب عن التش�كيل األسايس للريال، 
لك�ن برييز بدا غري مصدق، فأظهرت 
ل�ه املذيعة ن�ص الخرب ع�ىل هاتفها 
نظارت�ه  بخل�ع  ليق�وم  الج�وال، 
الطبي�ة ويقرتب من شاش�ة الهاتف 
ليتأكد بنفس�ه من هب�وب مزيد من 
العواص�ف عىل فريقه غري املس�تقر، 
ثم رفض التعليق عىل القرار.أما مدير 
العالقات املؤسس�ية بالن�ادي امللكي 
واملتحدث باس�مه إميليو بوتراغينيو 
فلجأ للدبلوماس�ية للتعليق عىل قرار 
أن  إىل  مش�ريا  كاس�ياس،  اس�تبعاد 
"وجهة نظ�ر املدرب يجب أن تحرتم، 
والن�ادي يدعم�ه يف ذلك".لكن املدير 
العام الس�ابق األرجنتين�ي خورخي 
فالدان�و، ال�ذي ط�رده مورينيو من 
منصب�ه لتدخله يف الش�ؤون الفنية، 
اتخ�ذ املناس�بة فرص�ة للهجوم عىل 
الداهية الربتغايل يف ترصيحات ملحطة 
)كادينا س�ري(، حي�ث اعت�رب القرار 
"استعراضا للقوة والعضالت من قبل 
املدرب عىل حس�اب أس�طورة ورمز 
بحجم كاس�ياس".ورغم ذلك ش�دد 
فالدان�و ع�ىل أن "موريني�و لم يكن 
ليتخ�ذ قراره ل�و لم يكن محس�وبا 
ومدروس�ا بتأن�ي، كما ين�م عن ثقة 
يف مس�توى أدان".وبات من املؤكد أن 
كاسياس سيعود ليحرس عرين بطل 
إس�بانيا يف املباراة املقبلة بعد انتهاء 
"العقوب�ة الفنية"، كما ج�اءت تلك 
الواقعة لتربهن أكثر عىل أن مورينيو 
صاحب األمر والنه�ي يف النادي، وأن 
س�لطاته تتج�اوز فلورنتين�و برييز 
نفس�ه، لذا لن يس�لم من بطش�ه أي 
مق�رص أو مع�ارض، حت�ى ل�و كان 

"القديس".

 إجازة االستيراد تؤخر 
افتتاح المدينة الرياضية !!

مورينيو يكشف "الجاسوس" كاسياس!!
صدمة مدريدية من عقاب "القديس".. وبيريز آخر من يعلم !

أكد مدير الدائرة الهندس�ية يف وزارة الشباب والرياضة، 
األح�د، ع�ىل أن م�روع املدين�ة الرياضي�ة يف البرصة 

سيكون جاهزا للرياضيني بعد شهرين.
وق�ال حبيب الش�مري ان�ه "كان م�ن املفرتض أن 
يكون م�روع املدينة الرياضية جاهزا نهاية العام 
الح�ايل، بي�د ان تأخ�ر إج�ازة االس�ترياد من قبل 
الجه�ات املعني�ة أدى لتوق�ف العمل ملدة ليس�ت 

بالقصرية".
والرياض�ة  الش�باب  "وزارة  ان  وأض�اف 
اس�تطاعت الحص�ول ع�ىل اإلج�ازة بجه�ود 
مضني�ة، ليس�تأنف العمل يف املروع بش�كل 

مكثف من جديد".
وأوضح الشمري أن "املدينة الرياضية ستكون 
إح�دى املعال�م الرائعة التي س�تهيئ األرضية 
الخصبة الحتضان البطوالت املحلية والعربية 

واإلقليمية والدولية، ملا يضمه من مشاريع 
متكاملة".يذك�ر ان املدينة الرياضية تضم 
ملعب�ا اوملبيا يتس�ع ل�65 أل�ف متفرج، 

فضال عن أربع�ة مالعب للتدريبات، 
ومنش�آت  ومراف�ق  وفن�ادق 

متنوعة.

حكيم شاكر يصف الصحفيين 
العراقيين بـ"غير الشرفاء" !!
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المستقبل العراقي/ وكاالت

تح�دث لويس س�واريز 
مهاج�م ليفرب����ول 
بالصحيفة الدييل ميل 
وجهة  عن  وكش�ف 
نظره بمن يتهمونه 
ي������ة  لعنرص با
والتمثي�ل املبالغ به 

يف أرض امللعب.
س�واري����ز  وق�ال 
"أستطيع أن أنام بكل 
س�هولة كل ليل�ة، وهذا 
معناه أنن�ي ال أهتم بهذه 
"ال  وأض�اف  االتهام�ات”. 
أكرتث بما يقوله الناس عني، 
ال أهتم س�وى برأي من هم يف 

ليفربول".
يذكر أن لويس سواريز متهم 

بالتمثيل الزائد عن الح�د، وأنه صاحب أفكار عنرصية خصوصاً 
بع�د تلفظ�ه ببع�ض الكلم�ات تج�اه باتري�س إيف�را العب 

مانشسرت يونايتد.
ويع�د س�واريز حالي�اً أهم العب�ي ليفربول، فه�و املاكنة 
التهديفية األوىل للفريق ويقال حسب اإلحصائيات أنه لوال 

أهداف لكان الريدز يف منطقة الهبوط.

طال�ب عدد م�ن صحفي�ي وإعالميي 
العراق اتحاد الك�رة واتحاد الصحافة 
الصحفي�ني  ونقاب�ة  والرياضي�ة 
واملؤسس�ات املعني�ة بالوق�وف أمام 
تجاوزات املدرب حكيم ش�اكر بعد أن 
تهجم ع�ىل رجال الصحاف�ة واإلعالم 
"بغ�ري  إياه�م  واصف�اً  الع�راق  يف 
الرف�اء" ج�اء ذل�ك يف خ�رب أبرزته 
صحيف�ة مونديال ج�اء نصه: وصف 
مدرب منتخبنا الوطني حكيم ش�اكر 
الصحفي�ني الرياضيني العراقيني ب� ) 
غري الرفاء( صباح يوم ختام بطولة 
غ�رب آس�يا أثن�اء مجالس�ة جمعته 
بالزميل املوفد الصحفي الدكتور منذر 
الع�ذاري إضافة للمالك املس�اعد.ولو 
كان ناقل الكالم يف الرسالة الصحفية 
غ�ري الدكتور منذر الع�ذاري املعروف 
بمهنيته وصدقه ونبل أخالقه لقلت 
أن الزميل يتجنى عىل حكيم شاكر 
املعروف بتهريجه وأحاديثه التي 
دائم�ا ما تكون غ�ري مرغوبة. 
أم�ام ذلك نيس حكيم ش�اكر 
أن من بني الصحفيني هادي 

عب�د الل�ه وس�عدون ج�واد وصكبان 
وخال�د  القص�اب  وع�ادل  الربيع�ي 
جاس�م وآخرين ممن ه�م أكثر رفعة 
وخلقاً منه.نيس حكيم نفس�ه وكأنه 
املدرب الذي ج�اء بكأس العالم وليس 
البطول�ة التي ش�اركت به�ا فرق هي 
اقل مس�توى من فرق شعبية تلعب يف 
مدين�ة الصدر.نيس حكيم أن صعوده 
إىل مونديال تركيا للش�باب هي عبارة 
ع�ن عملي�ات نص�ب واحتيال وش�لة 
العب�ني مزوري�ن م�ن بينه�م حارس 
مرم�ى احد أبنائ�ه يجلب ل�ه الكرات 
حكي�م  التدريبية.ن�يس  الوح�دات  يف 
ان�ه ) الال حكي�م( وال يمكن ان يكون 
مدرباً يف يوم م�ن األيام لوال العضالت 
الت�ي احتم�ى به�ا يف بداية التس�مية 
والواس�طات والتهديدات التي أرسلها 
إىل اتحاد الكرة يف زمن الفوىض. لهذه 
الصحاف�ة  اتح�اد  نطال�ب  األس�باب 
الرياضي�ة بإقامة دعوى قضائية عىل 
هذا امل�درب الصغ�ري وان اتحاد الكرة 
هو الجهة األوىل التي تتحمل ترصفات 
هذا املدرب يف كل يشء وان اس�تمراره 

مع املنتخب هي عملية تحد للجميع.

سواريز يرّد االتهامات

ق�اد ليربون جيمس فريق�ه ميامي هيت إىل فوز س�هل عىل يوتا جاز 
105-89 بتسجيله 30 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة, 

وأضاف زميله دواين وايد 21 نقطة مع 7 متابعات و7 تمريرات 
حاسمة. واكتفى مارفن وليامس وغوردن هيارد بتسجيل 16 
و15 نقط�ة ليوتا ع�ىل التوايل. عزز ميام�ي مركزه يف صدارة 
مجموع�ة الجنوب الرقي برصيد 18 ف�وزا مقابل 6 هزائم, 
ولقي يوتا خس�ارته الرابعة عرة يف 28 مب�اراة حيث يحتل 
املرك�ز األخري يف مجموعة الهادئ.وحقق لوس انجليس ليكرز 
فوزا مهما وصعبا عىل غولدن ستايت بعد التمديد 115-118 

اث�ر تعادلهم�ا يف الوقت األص�يل 108-108. الفوز هو 
الثاني عر لليكرز يف 26 مباراة ويحتل املركز 

الثالث يف مجموعة الهادئ التي يأتي فيها 
منافس�ه يف املرك�ز الثان�ي برصيد 18 

ف�وزا و9 هزائم.برز من الفائز كوبي 
براينت )34 نقطة مع 10 متابعات( 
وميت�ا وورل�د بي�س )20 نقطة(, 
ومن الخ�ارس جاريت ج�اك )29 
نقط�ة مع 11 تمريرة حاس�مة( 
نقط�ة   20( كاري  وس�تيفن 
م�ع 8 متابع�ات و7 تمري�رات 
حاس�مة( وديفيد يل )20 نقطة 

مع 11 متابعة( وكالي تومس�ون 
)18 نقطة(. كما حقق هيوس�تن 
روكت�س فوزا كبريا ع�ىل ممفيس 
غريزلي�ز 121-96 بقي�ادة نجم�ه 

جيمس هاردن الذي س�جل 31 نقطة 
م�ع 8 تمري�رات حاس�مة, يف حني كان 
ماي�ك كونيل االبرز ل�دى الخارس برصيد 
الس�ابعة  الخس�ارة  نقطة.وه�ي   16
للممفيس مقابل 18 فوزا حيث يحتفظ 
بصدارة مجموعة الجنوب الغربي بفارق 
ضئيل عن س�ان انطونيو س�بريز )20 
فوزا و8 هزائم(. ويف املباريات األخرى, 
فاز انديان�ا بيرز عىل ني�و اورليانز 
81-75, ودنفر ناغتس عىل تشارلوت 
وديرتوي�ت   ,88-110 بوبكات�س 
بيس�تونز عىل واش�نطن ويزاردز 96-

87, وكليفالند كافاليريز عىل ميلووكي 
باكس 82-94.

أعلن رئيس االتحاد العراقي املركزي لكرة السلة 
حس�ني العمي�دي، أن املنتخ�ب الوطني س�يتم 
تجميعه مطلع الش�هر املقبل للدخول بمعسكر 
تدريب�ي داخ�يل يتبعه بأخ�ر خارج�ي تحضرياً 
لبطولة غرب آسيا يف إيران.وقال حسني العميدي: 
إن املنتخب الوطني سيتجمع عقب عطلة الزيارة 
األربعينية للدخول بمعسكر تدريبي داخيل لعرة 
أيام يتبعه معس�كر أخر خارجي يف تركيا يتضمن 
عدد من املواجهات التجريبية تحضرياً للمش�اركة 

يف بطولة غرب آس�يا للمنتخبات والتي س�تقام يف 
إي�ران. وزاد: ان ال�دوري املمتاز للموس�م الحايل 

ش�هد تنافس�ا كبريا بني الف�رق املتبارية 
والدلي�ل أن أربع�ة ف�رق تتناف�س عىل 

مرك�ز الوصاف�ة وه�و ما ي�دل عىل 
أتبعن�اه  ال�ذي  النه�ج  صح�ة 

بالس�ماح للتعاقد مع املحرتفني 
جي�دة  مس�تويات  إىل  وص�والً 
تضم�ن بالت�ايل تحس�ن ح�ال 

السلة العراقية.

فوز سهل لميامي هيت
NBA في الـ

حسن أحمد: حصدنا ثالث 
نقاط ثمينة

منتخبنا السلوي يعسكر في تركيا
المستقبل العراقي /متابعة

ذك�رت تقارير صحفي�ة عربية أن ن�ادي الوك�رة القطري بات 
قريبا من االس�تغناء عن املهاجم العراقي 

يون�س محم�ود يف ف�رتة االنتقاالت 
أن  التقاري�ر  الش�توية.وقالت 
"االتج�اه القائم يف ن�ادي الوكرة 
القطري يصب يف االس�تغناء عن 

العراقي يون�س محمود  املهاج�م 
يف فرتة االنتقاالت الش�توية املقبلة".

وأضافت التقارير أن "املدير الفني للفريق، 
البوس�ني محمد بازدرفيتش، يدرس بعض الس�ري الذاتية لالعبني 
تم ترش�يحهم عن طريق بعض الوكالء، من بينهم العب الوس�ط 
الهولندي س�يدورف، فض�اًل عن املهاج�م اإلفريقي كريس�تيان 
أب�ودو، تمهي�داً للتعاقد".يذكر أن نادي الوكرة تعرض الس�بت إىل 
الخس�ارة أمام الغرافة بثالثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة 

الثانية عرة من مسابقة دوري النجوم القطري.

يونس محمود على بوابة الخروج من الوكرة

أكد مدرب فريق الق�وة الجوية بكرة القدم 
أي�وب أوديش�و ، أن قرع�ة مباري�ات دور 
الثمانية ل�كأس االتحاد العربي لكرة القدم 
لم تنصف فريقه كونها أوقعته مع الفريق 
األوف�ر حظا للظف�ر بلق�ب البطولة.وقال 
أوديشو: إن الفريق الجوي لن يقف مكتوف 
اليدي�ن وه�و يواج�ه الرج�اء البيض�اوي 
املغرب�ي الذي يملك مكانة مرموقة يف الكرة 
اإلفريقي�ة ويعده الكثريون املرش�ح األبرز 
للظفر باللقب وهو ما يدعونا ملجاراته من 
أج�ل إن نحرجه والتفكري جدياً بالتواجد يف 

ال�دور ربع النهائي.وب�ني: أن وجود فريقه 
ب�ني الثماني�ة الكبار أم�ر جيد وس�يكون 
غاية طموحه الحضور ب�ني األربعة الكبار 
وهو األمر الذي يتطل�ب التهيئة والتحضري 
من اآلن وتدعي�م الصفوف بالعبني قادرين 
ع�ىل مقارع�ة نظرائهم يف الفري�ق املغربي 
الذي يكتس�ب االح�رتام والتقدي�ر يف الكرة 
األفريقية والعربية. أوقعت قرعة مباريات 
دور الثماني�ة لكأس االتح�اد العربي لكرة 
القدم، التي جرت اليوم السبت بمدينة رشم 
الشيخ املرصية، عن مواجهة مثرية لفريق 
القوة الجوية أمام فريق الرجاء البيضاوي 
املغربي، وحددت القرعة موعد لقاء الذهاب 

ب�ني الفرق املتبارية يف دور الثمانية بيوم 
12 أو 13 من ش�هر شباط املقبل، عىل أن 
تك�ون مب�اراة اإلياب ي�وم 26 أو27 من 

الش�هر ذاته. وأس�فرت القرعة عن 
مواجهات أخرى س�يلتقي شباب 

بلوزداد الجزائري واإلسماعييل 
الس�عودي  والنرص  املرصي 

مع نادي العربي الكويتي 
البقعة  فري�ق  ويواجه 

فري�ق  األردن�ي 
العاصم�ة  إتح�اد 

الجزائري.

أوديشو: مواجهة الرجاء المغربي عسيرة
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة



 اس�تعدادا الحتفاالت عيد الكريس�ماس الت�ي باتت عىل 
االبواب، صنع ش�يف )ط�اه( بريطاني سندويتش�ا عمالقا 
يكف�ي ارسة كامل�ة، اذ ان اجم�ايل وزنه يبلغ نح�و 3 كيلو 
غرام�ات. الش�يف الذي يدع�ى ريتش�ارد هوليس ق�ال انه 
يحقق رقما قياس�يا بريطانيا جديدا بالتزامن مع احتفاالت 
الكريس�ماس التي تب�دأ بتاريخ 25 ديس�مرب م�ن كل عام. 
الس�ندويتش العمالق يش�تمل عىل مكونات ع�دة من بينها 
كيلو غ�رام من لحم الدي�ك الرومي )الحب�ي( وخرضاوات 
ونقان�ق ومقب�الت مرصوص�ة جميعه�ا بعناية ب�ن دفتي 
شطرية يبلغ وزنها 800 غرام.وقال هوليس انه يعتزم توفري 
ذلك الس�ندويتش عىل قائمة املأكوالت يف مطعمه خالل فرتة 
احتفاالت الكريس�ماس، مشريا اىل ان سعر السندويتش مع 

ملحقاته سيصل اىل ما يوازي 150 دوالرا امريكا تقريبا.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

1924 - ألبانيا تتحول إىل النظام 

الجمهوري.

األرجنتين�ي  الرئي�س   -  1929

هيبوليتو يريغوين يتعرض ملحاولة 

اغتيال.

1939 - الباب�ا بي�وس الثان�ي 

عرش يوجه عش�ية عي�د امليالد نداء 

من أجل السالم يف العالم وذلك بفرتة 

الحرب العاملية الثانية.

اإلنجليزي�ة  الق�وات   -  1941

والحليف�ة تحتل مدين�ة بنغازي يف 

ليبيا.

1943 - تعي�ن الجن�رال دوايت 

أيزنهاور قائ�ًدا للق�وات األمريكية 

الجي�ش  ض�د  أوروب�ا  يف  العامل�ة 

النازي.

1946 - تأس�يس الجمهوري�ة 

الفرنسية الرابعة.

من�زل  أول  إنش�اء   -  1948

يستخدم بالكامل الطاقة الشمسية 

يف الواليات املتحدة.

1951 - املل�ك محم�د إدري�س 

ليبي�ا  اس�تقالل  يعل�ن  الس�نويس 

الليبي�ة  اململك�ة  عليه�ا  ويطل�ق 

املتحدة.

عس�كرية  اتفاقي�ة  توقي�ع 

ب�ن فرنس�ا وليبي�ا تتي�ح للقوات 

الفرنسية بالبقاء يف فزان.

1954 - اإلع�الن عن اس�تقالل 

الوس.

1967 - الص�ن تج�ري تجربة 

نووية ناجحة.

1968 - طاق�م أبول�و 8 يدخ�ل 

إىل مدار حول القمر وبالتايل يسجل 

أول محاولة يف تاريخ اإلنس�ان، دار 

الطاق�م 10 م�دارات ح�ول القم�ر 

وبثه�ا التلفزي�ون بص�ور مبارشة 

وأصبحت من أش�هر برامج عش�ية 

الربام�ج  أكث�ر  املي�الد وم�ن  عي�د 

مشاهدة يف تاريخ التلفزيون.

1972 - ملك األردن الحسن بن 

طالل يتزوج من علي�اء بهاء الدين 

طوقان.

1974 - "إعصار ترييس" يدمر 

داروين بأسرتاليا.

1978 - اندالع مظاهرات عنيفة 

جداً ضد األمريكين يف طهران.

الس�وفيتي  االتح�اد   -  1979

يغ�زو أفغانس�تان لدع�م الحكومة 

املاركسية فيها.

سعودي يستعني بالرشطة 
إليقاظ والدته !

طرق مبتكرة يف تغليف 
اهلــدايــا

حفيدة إمرباطورة النمسا تعرض فساتينها

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
24

كانون االول

افقي

عمودي

1 صوت الرعد o ترصيح بالحاجة إىل

2 عكس حلو o جوهر )اليء( o ما يعطيه أقارب العروس لها يوم زواجها

3 من طيور النصف الجنوبي للكرة األرضية وال يطري ولكنه سباح ماهر

4 يصبح نشيطا

5 مقدمة رأس الحيوان حيث يوضع الزمام o صوت العصافري

6 قط o صوت النحل )معكوسة( o للنداء

7 صوت الحمام )معكوسة( o كثري الصرب.

8 هرب o يقال عنه أنكر األصوات o نصف صبغة.

9 سن الفيل

10 صوت البالبل o صوت الذئب

1 صوت النعامة o ليس له قيمة عند الغري
2 ثلثا ورل o صوت املاء

3 سجاجيد o عكس خري
4 حىص كبرية ملساء o صوت الفيل )معكوسة(.

5 يجلس الجمل عىل األرض من حالة الوقوف
6 ضع مقدارا زائدا o مرض وضعف )معكوسة(.

7 صوت الضفادع o صياح الديك.
8 سنور )معكوسة( o صوت الظبي o فضاء

9 للتمني o اللعب املتميز بحركة دائبة للطفل وال يخلو من التخريب.
10 صون البط o صوت الجمل

ع�اش مواطن يوم الثالثاء املايض دقائق عصيب�ة كان فيها بن الخوف والرجاء 
ولس�انه يله�ج بالدع�اء لوالدته بطول العم�ر، وكان خالل ذلك الوق�ت يحاول كرس 
ب�اب الغرفة الت�ي تقطنها والدته يف منزلها يف إحدى قرى األحس�اء بعدما أمىض هو 
وشقيقته التي استنجدت به وقتاً طويالً يطرقان ذلك الباب دونما استجابة من والدته 
"الثمانينية". وبيدين ترتجفان من شدة الخوف عىل أمه اضطر لطلب االستغاثة من 
الرشطة التي وجهته برضورة االتصال بالدفاع املدني والهالل األحمر، ورغم حضور 
كل هؤالء عىل وجه الرسعة إال أن محاوالت فتح الباب لم تتم، ما اضطره لالستعانة 
بنج�ار متمرس يف فتح األبواب فأحرضه وس�ط ترقب لوضع األم من االبن وحش�د 
كبري من س�كان القرية الذين تجمهروا أم�ام املنزل ومعهم رجال األمن، وبعد دقائق 
نج�ح النّج�ار يف فتح الب�اب، ليندفع االبن ص�وب أمه التي ما أن ش�عرت بمس يده 
حتى اس�تيقظت من نومه�ا وهي ترى ابنها وابنتها قد أجهش�ا يف البكاء طويالً من 
ف�رط فرحتهما بس�المة أمهما، أم�ا األم فلم تعرف ما الذي حدث خالل الس�اعة إال 
أنها كانت تغط يف نوم عميق، وبعد يقظتها اس�تغربت من أصوات الناس وتكبريهم 
تس�أل  وراح�ت  الخ�ارج  يف 
ابنه�ا ع�ن الس�بب، فحمدت 
الل�ه س�بحانه وتع�اىل. االبن 
ووسط فرحته العارمة أخطر 
رجال األمن أن أمه تعاني من 
م�رض يف األذن الوس�طى يف 
إحدى أذنيها ما أثقل سمعها، 
يف وقت كان�ت تنام عىل األذن 
السليمة لذلك لم تتمكن معه 
س�ماع أص�وات ط�رق الباب 
باملط�ارق ومحاول�ة ك�رسه 

ملرات عديدة.

م�ن  كث�ري  يف  تق�دم  الهداي�ا 

املناس�بات واألوق�ات للتعب�ري ع�ن 

ش�كر أو امتنان او تهنئة 

او تشجيع او…، مهما 

اختلف السبب فالهدف 

منها واحد وهو إسعاد 

منهم  والتقرب  أحبتنا 

م�ن  تزي�د  فالهدي�ة 

املحبة، والهدايا ليست 

بقيمته�ا املادية فقط، 

املعنوي�ة  فقيمته�ا 

أكث�ر بكث�ري فمهم�ا كان�ت الهدية 

بس�يطة األه�م منه�ا ه�و صدقها 

وأثرها املعنوي يف نفس 

م�ن نهديه�م إياه�ا  

والهدية التي ال تنىس 

هي املميزة ،  يف هذه 

لك�م  نق�دم  الص�ور 

أفكارا مذهلة وجذابة 

الهداي�ا  لتغلي�ف 

مم�ا يزيده�ا تمي�زا 

وتشويقا .

ماغدالين�ا  ش�اركت 
هايس�ربغ لوترينغن حفيدة 
س�ييس  النمس�ا  إمرباطورة 
اليزابي�ث، يف احتف�ال خاص 
أقيم يف متحف قرص هوفربغ 
يف فيين�ا. وارت�دت ماغدالينا 
فس�تانا جميال لإلمرباطورة 
له�ا  والتقط�ت  الس�ابقة، 
الص�ور التذكاري�ة إىل جانب 
مقتني�ات  م�ن  مجموع�ة 
فس�اتن  بينه�ا  الراحل�ة 
م�ن  وغريه�ا  ومجوه�رات 

األشياء.

تـــونــيس يــضــرم النــار يف فـــراشــه

املوصل
يف القرن العرشين

معركة الصعايدة والبالي ستيشن !

حرك عود الثقابسندويتــش بوزن 3 كغم
 لتحصل عىل الناتج

لون مع

احلمل
إحذر األوه�ام واألفخاخ واملآزق، وال 
تجازف يف أي مج�ال حتى يخّف الضغط 
الفلكي, قد تبلغ منعطفاً يف حياتك املهنية 
أو الش�خصية تص�اب بالخيب�ة عىل أثر 
ترّصف بعض األصدقاء ال ُتقحم نفس�ك 

يف منافسة عىل أي مستوى كانت.

الثور 
ترتبك وتعيش بع�ض التناقضات او 
تخاف من بعض املآزق واالفخاخ فتعجز 
ع�ن ف�رض خياراتك وتضط�ر اىل تقديم 
بعض التنازالت, قد تط�رأ قضايا مهنية 
تحت�اج اىل معالج�ة فوري�ة اس�رتح وال 

تحمل نفسك الكثري.

اجلوزاء
ي�وم جمي�ل وحافل بالنش�اطات 

املتنوعة, اذ يعدك الفل�ك بأخبار جيدة 

وانف�راج وتطور مهن�ي او جواب عن 

اقرتاح لك او تقدير لعمل أديته. 

ال�سرطان
ال تحس�م ام�را وال تقرر عىل يشء 

خصص هذا اليوم لالس�رتاحة الكاملة 

تجنب االستثمارات واملغامرات عىل أي 

صعي�د، ال تتذمر وال ترَض باملجازفات 

بس�المتك الصحي�ة من اي ش�جار او 

حادث.

االأ�سد 
حاذر من مواجهة وتوتر يعاكس القدر 

مس�اعيك للتجدي�د والتحدي�ث وتصطدم 

ببعض املعرقل�ن ال تجابه أحداً بل تحفظ 

إذا ش�عرت أن االع�رتاض ق�وي. ينصحك 

الفلك بتأجيل السفر اىل وقت الحق.

العذراء 
تحم�ل الي�ك ه�ذه الف�رتة تجارب 

جدي�دة وس�فر بعي�د , تش�عر بالفخر 

واالعتزاز باستطاعتك مد جسور جديدة 

أو التعرف اىل أشخاص جدد روج لعملك 

وال تضع�ف ممي�زة تجعل�ك يف موق�ع 

مهم.

امليزان
االلتب�اس والنزاع�ات كما  تجن�ب 

عليك ان تحذر التناقضات النها تزيد من 

انفعاالت�ك وغضبك حاذر الب�دء بجديد 

وعال�ج ش�ؤونك به�دوء. ق�د تتعرق�ل 

الخطوات فتعي�ش اجواء من الغموض 

والشكوك بالنسبة اىل اوضاع مالية.

العقرب 
اله�ادىء  للح�ب  مناس�ب  ي�وم 

واملطمنئ فتعيش أوقاتاً حلوة ومشاعر 

رقيقة تنسيك الهموم السابقة تستعيد 

السالم يف املحيط العائيل تسقط بعض 

الحواج�ز وتمتص حق�داً قديماً عذبك 

طويالً وتأتيك أجوبة عن تساؤالت لك.

القو�س 
تش�عر بأنك س�يد نفس�ك وبقدرتك 

ع�ىل التحك�م بمص�ريك ثقت�ك بالنفس 

وعزم�ك ع�ىل املتابع�ة يش�كالن مفتاح 

النجاح لبلوغ اهدافك ال تحكم عىل االخر 

قب�ل التثبت من كاف�ة العنارص املتصلة 

بسلوكه.

الدلو 
قد تعود مشاكل قديمة للظهور من 

جديد عىل الس�احة فتك�ون غري راٍض 

تعي�ش غلياناً عاطفياً حاذر اس�تفزاز 

الناس حولك قد تحزن بسبب ظلم كن 

ليناً كي ال تواجه بحواجز كبرية.

اجلدي
ق�د يكون ه�ذا الي�وم واع�داً عىل 

العاطف�ي كم�ا االجتماعي،  الصعي�د 

إذ تتوف�ر ظروف جي�دة للعازبن لكي 

يعرفوا أوقاتاً من الرومنس�ية وفرصاً 

لالرتباط.

حوت 
ترت�اح لبع�ض األخب�ار وتعي�ش 

هدوءاً بع�د العاصفة، وتأتي�ك الوعود 

والحظ�وظ ه�ذا اليوم فيبدو مناس�باً 

جداً للمناسبات واللقاءات. قد تستقبل 

زواراً من الخارج ابتداًء من هذا اليوم.

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

أصيب 11 شخصا يف معركة باألسلحة 
النارية والسنج والسيوف بن عائلتن 
بمنطقة خ�ور عواضة مرك�ز نقادة 

بمدينة أسوان.
وكان اللواء حسن عبد الحي مدير 

أمن أس�وان قد تلق�ى إخطاراً 
رشط�ة  مرك�ز  مأم�ور  م�ن 
أسوان يفيد بوقوع مشادة بن 

أبناء العائلتن أثناء لعب البالي ستيشن ثم 
ذه�ب والد أحد األطفال ملعاتبة أرسة الطفل اآلخر، فاحتدم النقاش 

بينهما، وحدث تشابك مما أدى إىل تجمع باقي أفراد األرس.

 أقدم كهل تونيس من مكثر، والية س�ليانة 
يف  الن�ار  إش�عال  ع�ىل 
إىل  أدى  مّم�ا  فراش�ه 
مرصعه فوراً، وأفادت 
التحقيق�ات أن الهالك 
الفتاح  عب�د  ويدع�ى 
عام�اً(   59( بوزي�ان 
تع�رّض إىل إعاقة بعد 
وأمراض  رجل�ه  ب�رت 
مزمن�ة دفع�ت به إىل 

االن�زواء يف منزل�ه، حي�ث ال يجد متع�ة إاّل يف 
التدخن الذي أدمن عليه.

 ويف ي�وم الواقع�ة طل�ب م�ن أح�د أبنائه 
بعض الس�جائر، غري أن طلبه قوبل بالرفض 
والصد، مما دفعه إىل إش�عال النار يف فراش�ه 

وإحراق نفسه.
وبإعالم الس�لطة القضائية باملوضوع تّم 
اإلذن بإحالة الجثة إىل املستش�فى لعرضها إىل 
أنظ�ار الطبيب الرشعي قبل تس�ليم الجثمان 

إىل عائلته.

تظاه�رت ام�رأة كندي�ة للمطالبة باس�رتجاع 
قرده�ا ال�ذي كان�ت الرشطة ق�د س�لمته لحديقة 

حيوانات بعد أن ضبطته يف الشارع.
ف�إن  الس�عودية،  الري�اض  وبحس�ب جري�دة 
ياس�من نكودا صاحبة القرد املدل�ل داروين وعددا 
م�ن املدافع�ن ع�ن حق�وق الحي�وان تظاه�روا يف 
ش�وارع مدينة تورنتو الكندية احتجاجا عىل رفض 

السلطات إرجاع القرد.
وكانت سلطات املدينة قد صادرت القرد، بعد أن 

ضبطته يتجول أمام احد املحال.

كندية تتظاهر السرتداد قردها

 العدد )409(  االثنني  24  كانون االول  2012
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لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

              مدريد/ رويترز

 احتفل عدد من سكان بلدة مثقلة بالديون 
يف ضواحي العاصمة األسبانية مدريد بفوزهم 
امليلاد  عيلد  يانصيلب  يف  الكلرى  بالجائلزة 
)الكريسلماس( أضخلم يانصيلب يف العاللم.
ومنحت بطاقات اليانصيب - الذي يتم سلحبه 
يف عيلد امليلاد منذ 200 علام - جوائز تتجاوز 
قيمتها اإلجماليلة 2.5 مليار يورو )3.3 مليار 
دوالر( وتبللغ قيملة أعلى جائلزة ملن هلذه 
الجوائلز والتي تعرف باسلم »إلجوردو« أربعة 
مايلن يلورو. وينتملي الكثري ملن الفائزين 
بهلذه الجائزة إىل بللدة أللكاال دي هيناريس.
أملا أصغلر بطاقلات اليانصيب والتلي تعرف 
باسلم »ديسليمو« فتبلغ قيمة جائزتها عرش 
قيمة الجائلزة الكرى يف حن كانلت تكلفتها 

20 يورو.وكان ماين األسبان الذين يعيشون 
أوقاتلا اقتصاديلة صعبة يأمللون يف الحصول 
على نصيب ملن جائزة إلجلوردو أو »الجائزة 
السلمينة« رغم أن معدل اإلنفاق عى يانصيب 
الكريسماس تراجع بشلدة هذا العام. والفوز 
بجوائز اليانصيب يف عام 2012 يحظى بأهمية 
كبلرية ليس فقط بسلبب معاناة أسلبانيا من 
ثاني حالة ركود لها يف ثاثة أعوام وبلوغ معدل 
البطاللة 25 باملئة ولكن كذللك ألن عام 2012 
هو آخر علام لن يدفع فيله الفائزون رضائب 
على جوائزهم.وقلررت الحكوملة األسلبانية 
املنتمية إىل يمن الوسط والتي اتخذت إجراءات 
تقشلفية هذا العلام لتقليص دينهلا العام أن 
يدفع الفائزون بالجوائز التي تزيد قيمتها عى 
2500 يورو نسبة 20 باملئة منها للدولة ابتداء 
من العلام املقبل.وتباع بطاقلات اليانصيب يف 

آالف األكشاك الرسمية بأنحاء الباد وغالبا ما 
تبيع الحانات واملتاجر املحلية بطاقات الجوائز 
الصغلرى )ديسليمو(.وهذا اليانصيلب اللذي 
يرجع تاريخه لعلام 1812 من التقاليد املهمة 

يف عيلد امليلاد بأسلبانيا إذ 
الكثلريون يف  يتشلارك فيه 
رشاء بطاقلة كاملة بقيمة 
تكلفلة  وهلي  يلورو   200
أعلى بطاقلة يف اليانصيب.
تذاكر  مبيعلات  وتراجعلت 
ثمانية  بنسلبة  اليانصيلب 
باملئة العلام الجاري لتصل 
مليلار   2.47 إىل  قيمتهلا 
يورو مقارنة مع انخفاض 
نسلبته 0.5 باملئلة يف علام 
2011.وقالت متحدثة باسم 

الهيئة الوطنية لليانصيب يف أسبانيا »ال عجب 
أن املبيعلات انخفضلت ملع األخلذ يف االعتبار 
الوضع االقتصلادي الذي نمر به. نحن يف أزمة 

وهناك أناس عاطلون وال دخل لهم«.

بلدة فقرية حتتفل بفوزها بأضخم يانصيب يف العالتم

info@almustakbalpaper.net : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

العراقـي
المستشـار العام 

مجتتعتتة التتالمتتي 

سلعر بيلع الصحيفلة ال يغطي تكاليلف إصدارهلا... وهو 
حلال صحافة اليوم ...وما لم يدعمها اإلعان فانه ال من يصدر 
صحيفة ألغراض الر والتثقيف وإعان الحقائق وألداء رسالة..  
فهذا طرح من املايض ..ويف عراق اليوم هو مزاح سلمج وتهكم 
ثقيلل ...  إال انله ال أكثلر من الصحلف العراقيلة ...وبما يدفع 
للتساؤل واىل الفضول عن مصادر تمويلها ...وهذه ايضا باتت 
واضحلة ومعروفلة وعلنية ...وقلد ال يقرن االعلراف بمصدر 
التمويلل الخارجي اي حرج وحيلاء ...اال ان ثمة فضيحة ربما 
فاتلت عى البعلض البعيد عن هلذا الحقل ...وهي املسلاومات 
والصفقلات بن الدوائر املعلنلة وبن الصحيفلة ...فاملفروض 
ان يهلدف اإلعان الوصلول اىل اكر عدد من النلاس وينتفعون 
منه ويتعاملون معه,  بينما الذي يحدث هو ان ما يحدد وسيلة 
النلرش..  ما يقلرر الصحيفة هو نتيجة املسلاومة ومقدار نفع 
املتسلاومن ال املصلحة العامة وال غايلات اإلعان... ولذا يمكن 
رؤية االعان منشلورا يف جريدة غري مقروءة ...جريدة ال تطبع 
اكثر ملن مئات النسلخ ,ال مايلن ,وال االف ...وجريدة خاوية 
بائسلة ..وبوسلع الباحث عن اليقن ان يسلأل رشكات توزيع 
الصحف وكذا املطابع عما تطبعه  وان كانت املسلاومة ومنطق 
الصفقلات قد شلمل هلذه املناحي ...وللو قدر ان تقلوم دولة 
تتحرى وتتابع وتحلرص عى الحقيقة وعى املال العام وقومت 
وضلع النلرش واعانلات الدوائلر واللوزارات ألغلقلت عرشات 
الصحلف...  إال أن اللذي سليحدث هلو ان الصحلف الرصينلة 
املخلصلة لرسلالتها االعامية هلي التي سلتضطر لخطوات ال 

تريدها وقرارات ال تتمناها.
اجلل هنلاك صحلف ال تتميلز بكثلرة إعاناتهلا ولكنهلا 
مسلتمرة..  ومرفهة ماديلا...  ورسها هذه امللرة يف لعبها عى 
اللصوص وتوظيف فسلادهم وذلك بابتزازهلم ...خر بعيد وال 
يثلري اي انتباه غلري انتباه وذعر اللص ,سلارق املوال الدولة 
...ويعقلب النلرش مكامللة هاتفية او لقلاء وكأنله باملصادفة, 
وتبادل اطلراف الحديث وصلوال لتقايض ثمن السلكوت وعدم 
النلرش ...وهكلذا تتعدد اسلاليب اللصلوص وطرق نهلب املال 
العلام ...ولو ولد الجهلاز الرقابي الكفء ملا كانت املرحلة من 
حصة املقاولن واملشلاريع املغشوشلة واألعمال املشلوهة وملا 
صال وجال املحتالون وكناسلة الشوارع ...وملا رأينا صحيفة ال 
ترقى أن تكون نرشة مدرسية,  بينما تشكو صحف رصينة من 
شلحة مواردها وقلة إعاناتها ..وتشكو من قلق القرار الخطري 
الذي يرى بوضوح ان اإلخاص للرسلالة اإلعامية والوطنية قد 
يفلي للموقف الحلرج...  ويلوح ان قضيلة اإلعام هي قطرة 
املاء التي تعر عن خواص كل مياه األرض ...واعامنا يعر عن 
خلواص مرحللة املحاصصة..   وشلموله بموجة الفسلاد التي 
تقدملت العالم ...بيد ان النلذر والعامات سلتكون من االعام 
عندما تضيق فرصة شلطره الرصن ويرغم عى القرار الصعب 
..وهذا الشلؤم سليتاىش لو صار ملا يتمنلاه العراقي األصيل 

املحب لعراقه وللحياة وللمعرفة والجمال....

* حاتم حسن 

قبيتل الصتمتت  

انشغاالت

•  بلن املخر اللري )ذلك الكائن الخلرايف املدجج بالضغينة 
والتوق اىل تعذيب الناس( وبن ضعاف النفوس من جميع رشائح 
املجتمع ) سلجانون – محققون – حراس -  مدعون با ضمري( 
تعيش السلجينات العراقيات اقىس ظروف الذلة واملهانة وكأنهن 
ال ينتمن اىل هذه الباد او هذه االرض ؛ وكأن أخطاءهن خاصة 
اخطاء العالم التي يجب ان تعالج باجتثاثهن واإليغال بالتنكيل .

.. هل ألحد منا ان يتصور ما هي قوة السجينة لتدفع بها ظلم 
املجتمع او تقاوم بها شلهوانية حارس قذر سواء كان ضابطا او 
منتسلبا با رتبة؛ حن يتصور ان هلذا الكائن الذي اعى الرحمن 
شأنه حد ان وضع الجنة تحت اقدامه ؛ هو ملك يمينه ويستطيع 
ان يفعلل بله ما يشلاء ؛ من دون خلوف عقلاب اداري او تأنيب 

ضمري . 
•  قبلل ازمة الحكوملة مع وزير ماليتها التلي ال يبدو ان لها 
نهاية وشليكة ؛ ثارت ثائرة منظمات حقوق االنسلان ؛ واللجان 
الرملانية املختصة ؛ ووصللت االحتدامات بن مصدق ومكذب اىل 
حد االشتباك باأليدي تحت قبة الرملان ؛ اما املوضوع املثري للجدل 

فهو ) ملف السجينات وتعرضهن للتعذيب واالغتصاب ( .
تصلوروا .. املرأة عراقية يلقيهلا القدر – وغالبلا ما ندفعها 
نحن كمجتمع وكأفراد – اىل طريق خاطئ ؛ فترز – عندها - كل 
عضات القضاء وعضات العشلائر وعضلات االعراف وعضات 
التقاليد ؛ لتجد املسلكينة نفسها مثل طريدة غضة يف غاب اسود 
او تجمعلات ضباع ؛ يف حلن يمّر الخاطئ والسلارق منا – نحن 
الرجلال - بلن صفلن من االكلف املصفقلة ؛ وال ادل ملن ذلك : 
الوزراء الفاسلدون ؛ واملستشلارون الحكوميون ؛ واملقربون من 

هذا وذاك .
•  صديقتنلا الكاتبة واالعاميلة )ز . الكعبي – وانا هنا انرش 
الحرف االول من اسمها واللقب باتفاق معها( خذلها الحظ؛ وعدم 
شجاعة الخصم لاعراف بان ما جرى ليس سوى تمثيلية هزلية 
- مبكية؛ لكنها اطاحت بأحام أُم ..وسلمعة انسانة كانت – وما 
تزال – ملن ارق واكثر الزميات انسلانية ونظافلة؛ فكان عليها 
ان تخوض معركة الدفاع عن نفسلها وعن السلجينات االخريات 
املظلوملات مثلهلا )ولسلن اللواتلي يحمللن االحزمة الناسلفة 
او اللواتلي لهلن ولوغ يف دم االبرياء( عر الرسلائل واملناشلدات 
واالستنجاد بذوي املعروف من الرملانين وأصحاب الكتل الفاعلة 
يف القرار السليايس ؛ وفعا وجدت صدى شلجاعا يجب االشلادة 
بله واالشلارة اليه؛ فقد اسلتجابت قوى سياسلية مؤثلرة )لوال 
االنتخابات القريبة لذكرناها( لتتبنى قضايا السجينات ؛ والسعي 
اىل اعادة محاكماتهن ؛ وبما ال يخذل القانون العراقي وال يبطش 

بالعراقيات اللواتي ال ظهر لهن يف واقع الحيتان هذا .
•  خطلوة نبيللة ومسلعى مبلارك ؛ عىس ان يلردع من ماتت 
ضمائرهم وهم ينفردون بنسلاء عّزل ال يملكن ما يدفعن به عن 
أنفسهن سوى الدعاء عى الظالم ؛ ويا له من دعاء تهتز له اركان 

السماوات. 

  *  جواد الحطاب

موقف مرف
مع النساء السجينات

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

              لندن/ وكاالت

اختريت عائلة ديفيلد وفيكتوريا 
بيكهلام لتكون األكثر أناقة بن كافة 

عائات املشاهري.
»الصلن«  صحلليفلة  وأفلادت 
الريطانية بأن استطاعاً للرأي أجراه 
»تلي يف بيلت« الريطانلي، أظهر أن 
عائللة بيكهام اختريت لتكون العائلة 
التلي ترتدي املابلس األكثر أناقة بن 

املشاهري.وحصلت عائلة بيكهام عى 
29% من األصوات متقدمة عى عائلة 
كاردشليان األمريكيلة التلي حصلت 
على 14%، فيملا حصلت عائللة براد 
بيت وأنجلينا جويل عى املركز الثالث.

واحتلت عائلة بيونيس وجاي زي 
املركز الرابع، بحسلب ملا نقلت »يو 
بلي إي«، فيملا كان املركلز الخامس 
من نصيلب عائلة دوقة كمردج كيت 

ميدلتون. 

عائلتة بيكهتام األكثتر أناقتة

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير 
للسليدة خريية مزيد دهش مديرة 
مرصف الرافدين ، دور الضباط 69 
واملعلاون طالب صادق واملوظفن 
وافتخلار محملد وكريملة جبلار 
وبتول منهل وملياء رشلاد وسعاد 
حسن وميناء رزوقي وإرساء عبد 
الستار وعفيفة سليمان وانتصار 
حسلن وخلود احمد ملا قدموه من 
تسلهيات ملعاملات الصحفيلن 

واملواطنن عموما. 
بارك الله بجهودهم 

شكر وتقدير

صفاء العقايب


