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تقرير ملجلس املحافظة: حمافظ بغداد فشل يف إنشاء 4 مستشفيات وانفق أمواهلا »خارج واجباته«!!
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االسالمي وراء التظاهرات والعصيان املدين
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خيتـرصون احتفـاالهتم 
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أردوغان الطائفي يفتح ذراعيه لبعض العشائر: ال تكفوا الضغط على الشيعة !!

األزمات من زمار الى االنبار 

لوفيغارو: املبعوث األممي 
حيمل مقرتحًا لإلبقاء عىل 

االسد يف احلكم

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»أنطوان دو سانت«

ال تنبع معانى األشياء 
من األشياء ذاتها، بل من 

موقفنا منها.

تكشف غدًا اسباب رفض ) لوك اويل ( لتطوير حقل القرنة 2

المستقبل العراقي/خاص
أن  العراقي�ة  القائم�ة  ف�ي  مص�در  أّك�د 
“القائمة منقس�مة إلى قس�مين بشأن ملف 
وزير المالية رافع العيس�اوي”، الفتاً إلى أن 
“بع�ض التحقيقات األولي�ة اثبتت أن حماية 
العيساوي اعترفوا بان االسماء التي اعترفت 
بها حماية طارق الهاش�مي هي ذاتها ألربعة 

من كبار حماية العيساوي”.
وق�ال المص�در، الذي رفض الكش�ف عن 

هويت�ه، ل�”المس�تقبل العراقي”، إن “هؤالء 
االربعة اعترفوا بانهم اول من أسس “حماس 
الع�راق” كحرك�ة س�لفية ش�اركت بالكثير 
من العمليات اإلرهابي�ة وأنهم كانوا يتلقون 
األم�وال م�ن العيس�اوي الرئي�س المباش�ر 
والمؤس�س لتل�ك الحرك�ة”، بحس�ب زع�م 
المصدر.وأوض�ح المص�در أن رئيس الوزراء 
ن�وري المالكي قد اجتمع مس�بَّقا مع رئيس 
مجلس النواب أس�امة النجيفي وقيادات من 

القائم�ة العراقي�ة وأطلعهم عل�ى الحيثيات 
والوثائق التي تبيَّن توّرط العيساوي، مضيفاً 
أن رّدة الفعل كانت الصمت.وذكر المصدر إن 
القائم�ة إثر ه�ذه الوثائق عانت من انقس�ام 
بي�ن من يريد التخلص من العيس�اوي، وبين 
هاً بأن المعارضين كش�فوا عن  مؤيد له، منوِّ
تهديد العيس�اوي لهم باس�تخدام الجماعات 
المس�لحة لمحاربة أية ش�خصّية تخرج عن 

طوعه في االنتخابات المقبلة.

قضية العيساوي تقّسم »العراقية« إىل فريقني!!
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مصدر: املصارف األهلية خارج دائرة االهتام.. 
واللوم يقع عىل »تزوير الوثائق«!!

          المستقبل العراقي/خاص
أّك�د مصدر ف�ي اللجن�ة المكلّف�ة بمتابع�ة قضيَّ�ة البنك 
المرك�زي إن اللجن�ة، خالل تحقيقاتها المس�تمرة وتدقيقها 
في الوثائق، لم تكتش�ف أية ش�ائبة على المص�ارف األهليَّة، 
مبينا أن التصريحات التي أثارها بعض النّواب على المصارف 
األهلي�ة مغّرض�ة وال ترتق�ي إلى حج�م مس�ؤولية النّواب.
وقال المصدر، الذي رفض الكش�ف عن هويته، ل�”المستقبل 
العراق�ي”، إن “الوثائ�ق أثبتت ب�راءة المص�ارف األهلّية من 
التورط بقضايا فساد”، مؤكداً أن “المصارف األهليَّة تسلّمت 
وثائق مزّورة من قبل بعض المؤسس�ات ما جعلها في موقع 
المتورط”، مستدركاً بالقول أن “اللوم يقع على عاتق الجهات 

الرقابية في المؤسسات ألنها مررت هكذا وثائق مزّورة 
تؤثِّ�ر على اقتصاد البالد”.وأش�ار المصدر إلى أن مجلس 
النواب، والس�يما اللجن�ة المكلفة بمتابع�ة قضية البنك 
المرك�زي، تدعم المصارف األهليَّة ف�ي البالد ألنها تمثِّل 
حاجة رئيس�ية للنهوض بواقع االس�تثمار في العراق”.

يذكر أن مجلس النواب قد أعلن، في 6 كانون الثاني، خالل 
جلس�ته ال�30، عن تش�كيل لجنة للتحقي�ق في تداعيات 
البنك المركزي، وتكّونت اللجنة من رئيس اللجنة المالية 
حي�در العبادي ورئيس اللجنة االقتصادية احمد العلواني 
ومحاف�ظ البن�ك المركزي وكال�ة عبد الباس�ط التركي، 

وبإشراف مباشر من هيئة رئاسة البرلمان.
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إيران تتـهم كنـدا »بمخالفة 
التزاماهتـا الدولية«

جيـب إعـادة 
نظــام 

احلـوافــز 
ملـوظــفـي 

هـيـئـة الرضائب
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نواب يطالبون بشطب 
عضوية نائب 

عن العراقية

 المستقبل العراقي / خاص
كشف مصدر عن تكليف رئيس الوزراء 
الترك�ي لفري�ق م�ن مستش�اريه لفت�ح 
قن�وات اتصال مع عش�ائر م�ن محافظة 
األنبار بغية تقديم الدعم والمس�اعدة لها، 
الفت�ًا إلى أن أردوغان مس�تعد الس�تقبال 
ش�يوخ العش�ائر في محافظة االنبار في 
تركيا.وأك�د المص�در، وه�و دبلوماس�ي 
أردوغ�ان  أن  تركي�ا،  ب�ارز ف�ي  عراق�ي 
يس�عى إلى دعم العش�ائر حتى ال تتراجع 

ع�ن اعتصامه�ا ووقفته�ا ض�د حكوم�ة 
رئي�س الوزراء ن�وري المالك�ي، مبيناً أن 
تركيا تس�تغل الظ�رف السياس�ي لتفعيل 
لغ�ة العنف.وأوضح المص�در، الذي فّضل 
عدم الكش�ف ع�ن هويته، ل�«المس�تقبل 
العراقي«، أن الحكومة المركزية في بغداد 
ال تمتل�ك الش�جاعة الكافي�ة لمواجهة أي 
موقف عش�ائري، مضيف�اً أن تركيا تقدم 
لهؤالء الدعم ليتس�عيدوا وضعهم السابق 

إبان حكم »البعث المحظور« للعراق. 

المستقبل العراقي / خاص
ان  أكدت مصادر متطابقة 
الس�فير االمريكي في العراق 
الحكومة  ال�ى  اوصل رس�الة 
العراقية مفاده�ا ان الواليات 
ل�ن  االمريكي�ة  المتح�دة 
تس�تجيب لدع�وات الحكومة 
االيف�اء  بض�رورة  العراقي�ة 
الت�ي  االمريكي�ة  بالتعه�دات 
أبرمت لتسليح الجيش العراقي 
بطائ�رات ودباب�ات امريكي�ة 
حديث�ة، بس�بب م�ا وصف�ه 
في  الالديمقراطي«  بال�«نهج 
التعاطي مع الحياة السياسية 
و«طاب�ع النفي« ف�ي التعامل 
السياس�يين.  الخص�وم  م�ع 

وقالت المصادر ل�«المستقبل 
الس�فارة  ان  العراق�ي« 
واضح�ة  كان�ت  االمريكي�ة 
لجهة ايصال تلك الرس�الة الى 
الحكومة ودقيق�ة في اختيار 
ف�ي  السياس�ية  المف�ردات 
تاكي�د خطابها السياس�ي مع 
الحكومة.وأوضح�ت  رئي�س 
المصادر ان الصفقة العراقية 
المقي�دة بهذه الش�روط قد ال 
يتم االيفاء بها في المستقبل، 
ألن »الحكوم�ة ال تتعاطى مع 
المحل�ي،  الوض�ع  مش�كالت 
س�واء م�ع قضاي�ا االره�اب 
او الطائفي�ة السياس�ية بم�ا 
كان ينبغ�ي ان تك�ون عليه«.

م�ن جانبه، ق�ال مص�در في 
التحالف الوطني، على هامش 
ان  االمريكي�ة،  التس�ريبات 
االنتخاب�ات المحلي�ة القادمة 
ستكون حاس�مة لبقاء الكتل 
م�ن  مكانه�ا  ف�ي  الكبي�رة 
القيادية  المس�ؤولية  مواق�ع 
او اختفائها بع�د ان تولد لدى 
االمريكيين انطباع ان الطبقة 
السياسية الحالية ربما تذهب 
بالبلد الى اتون تصعيد طائفي 
قد يقس�م العراق الى دويالت 
ثالث س�نية وشيعية وكردية، 
مع ان الموق�ف االمريكي مع 
وحدة الع�راق والعمل باحكام 

الدستور العراقي.

واشنطن حلكومة بغداد: ال تسليح خارج 
النهج الديمقراطي!!

املقاول عويز واعضاء يف »القانون« ورطوا 
ص3وزير الشباب

   المستقبل العراقي / خاص
أك�د مصّدر مقرب من رئيس الوزراء أن »نوري المالكي 
ذهب إلى األردن بغية ترتيب أوراق السياس�ة الداخلية بعد 
أن اتض�ح أن بع�ض دول الخلي�ج تدعم القائم�ة العراقية 

لتعطيل عمل الحكومة العراقية«.
وق�ال المص�در، ال�ذي رف�ض الكش�ف ع�ن هويت�ه، 
ل�«المس�تقبل العراق�ي«، إن رئي�س الوزراء اكتش�ف هذا 
الدعم من خالل انسحاب نواب القائمة العراقية من مجلس 
الّن�واب«، مبين�اً ان دول الخلي�ج تع�د لمخط�ط كبير ضد  

التحالف الوطني.
وأوض�ح المص�در أن المالك�ي ذهب إل�ى األردن »وفي 
جعبته منافع تجبر ملك األردن عبد الله الثاني على الوقوف 
مع الحكومة العراقية«، مضيفاً ان »المالكي سيقدم عرضاً 
أخيراً في�ه تحذير وضمانات لألردن من نوع خاص«، الفتاً 
الى أن »الوقت لن يكون طويالً للرد على دول الخليج وعلى 

الكتل السياسية التي أصبحت لعبة بيدها«، بحسب قوله.
وذكر أن »تصرف المالكي القادم سيكون بمثابة صدمة 

لدول الخليج وتركيا«.

مصدر: زيارة املالكي لألردن لكسب امللك والضغط عىل دول اخلليج
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زواحــف قضمـت حدودنـــا 
البحريــــــة
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

لي�س هنال�ك ح�ال حكوم�ة بائ�س كح�ال 
الحكوم�ة الحالية التي ش�كلها نظ�ام النقائض 
والتباي�ن واالختالف واجبر العراقيين على قبولها 
كحكوم�ة تمثلهم وتمثل خياره�م االنتخابي مع 
ان العراقيي�ن لم يختاروا العيس�اوي، مثال، وزيرا 
للمالي�ة، وال هوش�يار زيباري وزي�راً للخارجية، 
ولم يفرضوا بالقوة رئيسا للوزراء. بل ان كل الذي 
يعرفون�ه انهم يعطون اصواتهم لمن يس�تحقها 
والفائ�ز بالعدد هو الذي يش�كل الحكومة وليس 

بالمادة 76 من الدستور!.
ومن�ذ تش�كيلها دخل�ت حكومة )الش�راكة 
الوطني�ة(، كما س�ميت، بعدد كبير م�ن االزمات 
واالش�كاليات والعقد التي لم تستطع حلها -رغم 
وج�ود الملي�ارات ووج�ود الرغب�ات والخطابات 
واالع�الم الذي كان يتحدث طيلة الفترة الس�ابقة 
عن رغبة حقيقية ببناء حكومة الشراكة الوطنية 

وتعزيز قواعد دولة القانون والمؤسسات!.
فف�ي االش�هر الس�تة االخي�رة، م�ن عم�ر 
الحكوم�ة، ع�اش العراقي�ون ازم�ات م�ن ن�وع 
مختلف ب�دات بال�100يوم الت�ي اصبحت 1880 
يوما ولم ير العراقيون شيئا يذكر، ال على مستوى 
االنج�از الخدم�ي او انج�از ح�ل الخالف�ات بين 
الكتل والقوى السياس�ية المتصارع�ة، ثم انتقل 
العراقي�ون ال�ى ازمة ماس�مي حينه�ا بالتوازن 
ف�ي ادارة الدولة، وه�ي الفقرة المهم�ة التي تم 
االتفاق عليها في اطار تش�كيل حكومة الشراكة 
الوطني�ة وت�م اهمالها بعد التش�كيل، واالهم في 
الت�وازن االنته�اء من مل�ف تعيي�ن وزراء الدفاع 
والداخلي�ة والمخابرات واالم�ن الوطني والقيادة 
العامة للقوات المس�لحة بيد شخص واحد وارادة 
رئي�س وزراء مادف�ع الش�ركاء الذين ف�ازوا في 

االنتخابات وجائوا الى جو المش�اركة السياسية 
ف�ي ادارة الدولة الى االعت�راض!. في هذه الفترة 
ومع بق�اء الحال كما هو عليه.. انتقل العراقيون 
الى ازم�ة )االجتم�اع الوطني( اث�ر الخالف على 
ازم�ة ط�ارق الهاش�مي الم�دان باالره�اب ه�و 
وحماياته المجرمون ولم يعقد االجتماع الوطني 
ب�ل بقينا نلوك في التس�مية التي م�ن المفترض 
ان ينته�ي اليه�ا اهو لق�اء وطن�ي او اجتماع ام 
ملتقى وطني؟ ثم تاله اش�كال اجتماع الرئاسات 
الثالث، حي�ث انتظر العراقيون طويال ايضا ورقة 
االص�الح الوطن�ي، الت�ي ه�ي اعس�ر واعقد من 
اقامة االجتماع الوطني، اذ ان االطراف، خصوصا 
دولة القانون، لم تكن تش�عر انها معنية بش�يء 
اس�مه اصالحات كون المسالة تمس ادارة الدولة 
بالصميم.. فانتهى االمر الى تقرير الناتج التالي: 
ال اجتماع وطني بسبب الرغبة في مراكمة االزمة 
تل�و االخرى وال اصالحات وال ورقة ولو اتى ورقة 

بن نوفل الى التحالف الوطني!.
فج�أة، وبينم�ا االم�ر ملتب�س عل�ى القادة 
السياس�يين ورج�راج ف�ي عي�ون الن�اس الذين 
ينتظ�رون ماستس�فر عن�ه تداعي�ات االجتم�اع 
الوطن�ي وطارق الهاش�مي واالحتض�ان التركي 
للقي�ادي في الحزب االس�المي والتنظيم العالمي 
لالخ�وان المس�لمين والض�خ االعالمي ف�ي هذا 
االتجاه والنفخ ببوق الحرب والتصعيد السياسي 
م�ع انق�رة ..في ه�ذه االج�واء تحرك�ت القوات 
العراقي�ة باتج�اه زم�ار عل�ى الح�دود العراقية 
السورية لمواجهة حشود كردية عراقية تجمعت 
هن�اك الغ�راض سياس�ية وربم�ا جمعه�ا ذات 
االزم�ات الت�ي تحدثنا عنها قبل قلي�ل الن االكراد 
ج�زء م�ن الح�ل مثلم�ا هم ج�زء من المش�كلة 
السياس�ية في البلد بعد ان قبل�وا في اطار اتفاق 
س�ري عل�ى تقاس�م الس�لطة ث�م جم�د العم�ل 

بالتناص�ف لينته�ي االم�ر مواجه�ة محتملة في 
زمار عل�ى الحدود العراقية الس�ورية فيما كانت 
بعض وسائل االعالم العراقية ذات النفس القومي 
تصف الحش�ود الكردية بماكان النظام الس�ابق 
يصفه�ا. فف�ي زم�ار زمر م�ن الحش�ود التابعة 

للحزب الديموقراطي الكردستاني!.
فجأة.. انس�حبت القوات العراقية من زمار.. 
ربم�ا الن القيادة السياس�ية لم تك�ن تعلم بقوة 
الحش�ود الكردية حيث كانت تعتقد ان المس�الة 
جولة سياس�ية تحمل اغراض�ا انتخابية ولهدف 
التحرك عل�ى االك�راد.. وهكذا انس�حبت القوات 
العراقي�ة، وانتق�ل العراقيون من زم�ار الى ازمة 
قي�ادة عملي�ات دجل�ة وتحريك المدرع�ات على 
مش�ارف طوزخورماتو الش�يعية التركمانية ثم 
التحش�يد عل�ى كرك�وك وبالمقابل ق�ام االكراد 

بالتحشيد على كركوك!.
تقابل الجمع�ان ولم يولوا الدبر.. تقاس�موا 
الول م�رة الخطب النارية بع�د ان دمروا اتفاقهم 
وع�ال  الدول�ة  ادارة  تقاس�م  بض�رورة  الس�ري 
التصعيد االعالمي حتى اذا انتصفت االزمة وبانت 
المس�الة السياس�ية على حقيقته�ا المخبأة في 
ثياب العس�كريين من الجانبي�ن حتى بدا اعضاء 
م�ن دول�ة القانون وم�ن صق�ور ال��89 مقعدا 
يتناوبون على ل�ذع الرئيس الطلباني بالس�نتهم 
مبالي�ن  غي�ر  القاس�ية  بعباراته�م  ويزلقون�ه 
بمكانته السياسية والدستورية والنضالية ..ربما 
الحساسهم ان الرئيس لم يأت رئيسا اال من خالل 

دولة القانون!.
بعد هذه االزم�ة انتظر المواطن صهيال ياتي 
من جهة ما من حكومة تش�تعل ازمات وتشتغل 
على ه�وى التثوير السياس�ي فج�اء وعد االخرة 
السياس�ية عب�ر انتق�ال االزم�ة من زم�ار.. الى 

االنبار!.
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ازمـــات الـفســاد مــن زمــار ..الـى االنـبــار!

           المستقبل العراقي/خاص

خرج المؤتم�ر الذي أقامته منظمة االمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" 
عن قان�ون جرائ�م المعلوماتي�ة بخطوة قد 
تكون االخيرة نحو الغاء هذا القانون وسحبه 
م�ن تح�ت قب�ة مجل�س الن�واب. وانهال�ت 
االنتق�ادات عل�ى ه�ذا القانون م�ن كل جهة 
عندما وصل الى مجل�س النواب، لما يحتويه 
م�ن مواد تن�ص على عقوب�ات صارمة بحق 
مستخدمي الحواسيب ومنظومات االتصاالت 
المختلف�ة. ورأى الكثي�ر م�ن المهتمين بهذا 
الشأن أن مس�ودة قانون جرائم المعلوماتية 
ما ه�ي إال محاول�ة للتضييق عل�ى الحريات 
الش�خصية وحرية التعبير ع�ن الرأي وحرية 

الصحافة. 
وقال مصدر مطلع تحدث ل�"المس�تقبل 
العراق�ي" أم�س أن لجن�ة الثقاف�ة واالعالم 
النيابية تبنت قضية س�حب مش�روع قانون 
الن�واب  مجل�س  م�ن  المعلوماتي�ة  جرائ�م 
العراق�ي باق�رب وق�ت. وقال المص�در الذي 
فضل عدم التعريف بهويته أن اللجنة ستعمل 
عل�ى ان ال يم�ر القان�ون ويص�وت عليه في 

مجلس الن�واب بع�د التوصيات الت�ي رفعها 
مجل�س القض�اء االعلى ال�ذي كان طرفا في 
مؤتمر اليونس�كو الخاص بمناقشة مشروع 
القانون ورفع التوصي�ات للبرلمان العراقي. 
وش�ارك ف�ي المؤتم�ر ال�ذي انعقد الس�بت 
الماضي ممثلون عن مجلس النواب ومجلس 
القضاء االعلى وناشطون في منظمات مدنية 
تهتم بش�ؤون حرية الصحاف�ة والتعبير عن 
الرأي. وقال المص�در أن رئيس لجنة الثقافة 
واالع�الم النيابية علي الش�اله، وف�ي مداخلة 
له مع الباحث القاضي س�الم روضان، تعهد 
بان�ه س�يطالب وبق�وة بإلغاء ه�ذا القانون 
الن�ه يقيد حري�ة الصحاف�ة وحري�ة االعالم 
ويحول كل مستخدم لالنترنت في العراق الى 
مج�رم قد يحكم بالمؤب�د ان خالف "االخالق 
واالداب العام�ة والنظام الع�ام"، الفتاً الى أن 
ه�ذه العبارات "مطاط�ة" و"مجحفة" بحق 
تقنية المعلوم�ات وحرية الصحافة واالعالم. 
وأض�اف المص�در أن منظمة االم�م المتحدة 
اختتم�ت المؤتم�ر بصياغة التوصي�ات التي 
ج�اءت كنتائ�ج نقاش�ات بي�ن اعض�اء من 
مجلس القض�اء االعلى واالع�الم والصحافة 
واالكاديميي�ن وخب�راء منظم�ة اليونس�كو. 

موضح�اً أن "التوصيات رفع�ت الى البرلمان 
العراق�ي وم�ن المتوق�ع ان يعل�ن قريبا جدا 
خالل الش�هر المقبل من العام الجديد 2013 
عن الغاء هذا القانون الس�يء الصيت"، على 

ح�د تعبي�ر المصدر.م�ن جهته، ق�ال رئيس 
لجنة الثقافة واالعالم النيابية علي الشاله في 
تصريح صحف�ي ان "اللجن�ة اعترضت على 
قانون جرائم المعلوماتية كونه كتب بهاجس 

امني خالل العام 2006 ورؤيتنا انه ينبغي ان 
ال نش�رع قوانين تتعلق بالحريات في ظروف 
اس�تثنائية، بل عندما يكون البل�د اكثر قدرة 
على تش�ريعات تحفظ الحريات، ولذلك نحن 

مع تش�ريعات جديدة تنظ�م العمل االعالمي 
وعم�ل المدوني�ن ف�ي الش�بكة العنكبوتي�ة 
والمس�تخدمين، عل�ى ان يج�ري ذلك بمعزل 
عن فكرة وكلمة )جرائم(  كونها غير محبذة 
عندم�ا يتعل�ق االم�ر باالع�الم والمعلوماتية 
والثقاف�ة"، مبيناً ان "مجل�س النواب ماض 
االن ال�ى اق�رار قوانين عديدة س�تحفظ هذه 
الحقوق ومنها قانون االتصاالت والمعلوماتية 
أن  مبين�اً  االن"،  للتصوي�ت  يخض�ع  ال�ذي 
"اعضاء البرلمان صوت�وا على نصف فقراته 
تقريب�اً". ون�وه الش�اله الى إن ه�ذا القانون 
"س�ينظم ال�ى حد ما ج�زءا من ه�ذا العمل، 
وكذلك اقرار قان�ون هيئة االعالم واالتصاالت 
لم�ا فيه من ام�ور تتعلق بدعم ه�ذا الجانب، 
وايضاً اقرار قانون ش�بكة االعالم العراقي"، 
مؤكداً "المضي باتج�اه جميع القوانين التي 

تبنى على التنظيم وليس على التضييق". 
وأش�ار الى ان "هذا المؤتمر يأتي بشكل 
مستغرب الن الجميع يعلم ان القانون متوقف 
حالياً وصدرت كتب رسمية بذلك"، معرباً عن 
اعتقاده ب�أن "هناك من يري�د اظهار العراق 
بأن�ه بلد يري�د التضييق عل�ى الحريات، وهو 

امر غير صحيح"، على حد قوله.

واجـــه رفضــًا شــديــدًا عنــد منــاقــشتـه في مــؤتمــر اليــونسكـــو

مصدر لـ                           : تـوقـعات بالغــاء التصــويت علـى قـانـون جــرائــم 
املــعلــومــاتيــة الشهــر املــقبــل

كاريكاتير  فؤاد حسون

          بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت المف���وضي�ة العلي�ا 
ام�س  لالنت��خاب�ات،  المس�تقلة 
االثنين، عن تمديد فترة تسلم قوائم 
المرشحين حتى يوم 31 من كانون 

األول الحالي "كموعد نهائي". 
وق���ال الم���تح�دث باس�م 

الموس�وي  صف�اء  المفوضي�ة 
التاب�ع  المفوضي�ن  "مجل�س  إن 
المس�تقلة  العلي�ا  للمفوضي�ة 
لالنتخاب�ات ق�رر الموافق�ة عل�ى 
تمديد مدة تس�لم قوائم المرشحين 
حتى يوم ال�31 من الشهر الجاري 

كموعد نهائي". 
وس�بق أن أعلن�ت المفوضي�ة 

العلي�ا المس�تقلة لالنتخاب�ات في 
13 من الش�هر الج�اري عن تمديد 
السياس�ية  االئتالف�ات  تس�جيل 
للمش�اركة في انتخاب�ات مجالس 
المحافظات حتى ال�18 من كانون 
األول الحالي، مبين�ة أن هذا القرار 
الخاص�ة  الطلب�ات  لكث�رة  ج�اء 

بتسجيل هذه االئتالفات.

          البصرة/المستقبل العراقي

ق�رر مس�يحيو محافظة البص�رة، ام�س االثنين، 
الس�نة  ورأس  المي�الد  بأعي�اد  احتفاالته�م  اختص�ار 
الميالدي�ة على اقام�ة الصلوات والق�داس في الكنائس 
المنتشرة في مختلف مناطق محافظة البصرة، لتزامنها 

مع واقعة الطف واستشهاد االمام الحسين. 
وأكد احد المس�يحيين في محافظة البصرة ويدعى 
جوزيف فرج أن "المس�يحيين اختصروا احتفال االعياد 
ورأس الس�نة الميالدي�ة على اقامة الصل�وات وحضور 
الق�داس النه�ا تزامنت م�ع احي�اء المس�لمين لذكرى 

اربعينية االمام الحسين". 
من جانبه, قال المواطن المس�يحي اس�امة نصير 
الب�رت "انه�ا ليس�ت الم�رة االول�ى الت�ي يع�رب فيها 
ابن�اء الطائفة المس�يحية عن تضامنهم م�ع اخوانهم 

المسلمين، فقد س�بق ان الغى المسيحيون احتفاالتهم 
لتزامنه�ا مع ذك�رى استش�هاد االمام الحس�ين، وهذا 
واج�ب اجتماع�ي يس�اهم ف�ي تعزي�ز روح المحب�ة 
والتعاون ويزيد من معدالت التعاون واالنس�جام ما بين 

مختلف اطياف الشعب العراقي". 

مفوضية االنتخابات: هناية الشهر اجلاري 
آخر موعد لتسلم قوائم املرشحني

مسيحيـو البرصة خيتـرصون احتفـاالهتم 
علـى قــداس وصـلــوات

احتــرامًا للــزيـــارة االربــعــيـنيــة

اشترى سيارة مصفحة بقيمة 195 مليون دينار

          بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مجلس محافظة بغ�داد، أمس 
االثنين، ع�ن اخفاق المحاف�ظ، صالح عبد 
ال�رزاق، ف�ي انش�اء اربع�ة مستش�فيات 
في مناط�ق الحري�ة والبياع والش�عب من 
الميزاني�ة المالي�ة للعام الحال�ي، مبّيناً أن 
المبال�غ قام بصرفه�ا في مج�االت اخرى 
ال تدخ�ل ضمن واجب�ات المحافظة وبلغت 

مئات المليارات.
التطوي�ر  لجن�ة  تقري�ر  ف�ي  وج�اء 
واالعم�ار ف�ي مجلس المحافظ�ة، حصلت 
"المس�تقبل العراق�ي" عل�ى نس�خة منه، 
أن "اللجن�ة تس�جل مؤاخذاته�ا على تأخر 
محافظة بغداد في اعالن مناقصات انش�اء 

مستشفيات مدينة الحرية والبياع والشعب 
وغيرها التي كان باإلمكان اعالنها في عام 
2011 والسنوات السابقة لتصل الى مرحلة 
متقدم�ة من االنج�از". وأدرجت مش�اريع 
بن�اء المستش�فيات ف�ي بغ�داد من�ذ عام 
2009، ولم تقم المحافظة باتخاذ الخطوات 
العملي�ة النج�از تلك المش�اريع رغم مرور 
ثالث س�نوات عليها والحاج�ة الملحة لها، 
مما اضطرها اليقاف احالتها الى ش�ركات 
عراقية بسبب ضيق الوقت وتوصية مجلس 
المحافظ�ة ال�ذي دع�ا ال�ى احالته�ا ال�ى 
ش�ركات اجنبية، كما اعلنت وزارة الصحة 
في نيس�ان 2012 عن اس�تعدادها للتعاون 
ف�ي تقديم المش�ورة الفني�ة والمالية لهذا 
الغ�رض. واضافت اللجن�ة أن "دورة األربع 

سنوات انتهت من دون ان تتم المباشرة بأي 
مستش�فى مع اهمية ه�ذا القطاع ووجود 
األراض�ي المخصصة والموافقات االصولية 
بينم�ا تصرف موازن�ة 2012 على قطاعات 

ليست من مسؤولية الحكومة المحلية".
وكان�ت محافظ�ة بغ�داد انفق�ت 50 
ملي�ار دين�ار لتأهيل معرض بغ�داد الدولي 
و44 ملي�ار دين�ار لتأهي�ل ص�االت مط�ار 
ملي�ار  و217  وحّمامات�ه،  الدول�ي  بغ�داد 
دين�ار لتأهيل جامعة االم�ام الصادق عليه 
الس�الم وانش�اء 18 س�يطرة امنية لمدينة 
بغداد وشراء سيارة ذات مواصفات خاصة 
لمحاف�ظ بغداد )VIP( بمبل�غ 195 مليون 
دينار، فضال عن انشاء 20 مظلة رجل مرور 
بمبل�غ 95 مليون دين�ار ومبلغ 630 مليون 

دينار لتأهيل بناي�ة مديرية المرور العامة.   
ومن المؤاخ�ذات القانوني�ة على محافظة 
بغداد ف�ي تنفيذ ميزانية الع�ام 2012 التي 
ثبتها تقرير لجن�ة التطوير واالعمار قيامه 
ب�"تموي�ل وتنفيذ مش�اريع ب�دون علم او 
قرار من مجلس محافظة بغداد، فضال عن 
تنفي�ذ مش�اريع بطريقة التنفيذ المباش�ر 

بمبالغ كبيرة".
ولف�ت التقري�ر إل�ى مؤاخ�ذات اخرى 
للمع�دات  والش�راء  "التجهي�ز  تضمن�ت 
بص�ورة  االخ�رى  والتجهي�زات  وااللي�ات 
مباش�رة م�ن وزارة الصناع�ة بمبالغ اكثر 
مم�ا هي في الس�وق المحلية، وعدم اطالع 
االضافي�ة  بالموازن�ات  المجل�س  واع�الم 

التكميلية".

          بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن رئي�س ال�وزراء ن�وري المالكي، 
أمس االثنين، أن نتائج زيارته لألردن كبيرة 
وس�تنعكس ايجابا على الش�عبين، مشيرا 
إل�ى توقيعه م�ع الحكوم�ة االردني�ة على 
اتفاقية شاملة بمختلف المجاالت تضمنت 
م�د انبوب نف�ط عبر خلي�ج العقبة بطاقة 
ملي�ون برميل يومي�ا الى جانب م�د انبوب 

آخر للغاز.
وق�ال المالكي في بي�ان صحفي تلقت 

إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي"  "المس�تقبل 
"زيارتن�ا ال�ى األردن ورغ�م قصرها كانت 
نتائجه�ا كبي�رة وس�تنعكس إيجاب�ا على 
الشعبين الش�قيقين"، مضيفا أن "اتفاقية 
ش�املة ت�م توقيعها م�ع رئي�س الحكومة 
األردني�ة تضمنت مد أنبوب نفط عبر خليج 
العقبة بطاقة مليون برميل يوميا الى جانب 

مد أنبوب غاز".
"االتفاقي�ة  أن  ال�ى  المالك�ي  وأش�ار 
تضمن�ت تعزيز التع�اون في مج�ال النقل 
والعمل على الربط الس�ككي بين البلدين"، 

موضحا أنه "تم توقيع اتفاقية ش�املة مع 
رئي�س الحكوم�ة االردنية تش�مل مختلف 
والنف�ط  االقتص�ادي  التع�اون  مج�االت 
والطاق�ة الى جانب التع�اون في المجاالت 

التجارية والزراعية والنقل".
أن  ال�وزراء  رئي�س  بي�ان  وأوض�ح 
"االتفاقي�ة تضمن�ت م�د انب�وب نفط عبر 
خلي�ج العقب�ة بطاقة ملي�ون برميل يوميا 
ال�ى جان�ب م�د انبوب غ�از، كم�ا تتضمن 
تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على 

الربط السككي بين البلدين".  

تقرير ملجلس املحافظة: حمافظ بغداد فشل يف إنشاء 4 مستشفيات 
وانفق أمواهلا "خارج واجباته"!!

العراق يتفق مع األردن عىل مد أنبوب نفط بطاقة مليون برميل يوميًا
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العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

صادق�ت المفوضي�ة العلي�ا المس�تقلة لانتخاب�ات على نظ�ام الحم�ات االنتخابي�ة الخاص�ة بالكيانات 
واالئتافات السياس�ية والمرش�حين رقم 10 لس�نة 2012. وقال رئيس اإلدارة االنتخابية مقداد الشريفي في 
بيان صحفي أمس انه “يحق للكيانات السياس�ية واالئتافات والمرش�حين الذين س�تصادق عليهم المفوضية 
ان يباش�روا حماتهم االنتخابية ابتداًء من تاريخ المصادقة على المرشحين، على ان يتوقف قبل 24 ساعة من 
وقت فتح مراكز االقتراع”، مضيفاً ان “جميع الحمات االنتخابية حرة، ولكن ضمن حدود القوانين واألنظمة 
الخاصة بالمفوضية”. وفي الس�ياق ذاته، اس�تقبل مع�اون مدير عام دائرة االتص�ال الجماهيري عادل عيدان 
وفد أمانة بغداد برئاس�ة مدير عام دائرة العاقات واإلعام في األمانة حكيم عبد الزهرة امس االثنين لاتفاق 
عل�ى اهم المبادئ والش�روط التي نص عليها نظام الحم�ات االنتخابية. واتفق الطرفان عل�ى ان تحدد أمانة 
بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية األماكن التي يسمح فيها ممارسة الكيانات 
واالئتافات والمرش�حين حقهم ف�ي الدعاية االنتخابية واألماكن التي يمنع فيها ممارس�ة الدعاية االنتخابية 
ولصق اإلعانات االنتخابية طيلة المدة الس�ابقة الى اليوم المحدد لانتخابات. ويمنع نش�ر أي اعان أو برامج 

أو صور للمرشحين في مراكز االقتراع.

نواب لـ                                           : اجليش احلر واحلزب االسالمي 
وراء التظاهرات والعصيان املدين 

أردوغان الطائفي يفتح ذراعيه لبعض العشائر: ال تكفوا الضغط على الشيعة !!

المصادقــــة علـــى نظــــام الحــــمالت االنتخابيـــــةـ
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      المستقبل العراقي / خاص 
اتهم ائتاف دولة القانون دوالً اقليمية وجهات 
سياس�ية تعمل لصالح اجندات خارجية بالوقوف 
وراء المظاه�رات التي خرجت في االنبار مؤخراً, 
مؤكداً ان هذه المظاهرة ال تمثل اهالي المحافظة, 
ووفي الوقت الذي اس�تنكر فيه نائب في القائمة 
العراقية اللهجة الطائفية التي رافقت المظاهرة, 
اعتب�ر التحالف الكردس�تاني رفع العل�م العراقي 
القديم بان�ه موضوع يثي�ر المخ�اوف، بالمقابل 
كش�ف رئيس مجلس انق�اذ االنبار عن مش�روع 
اقليم�ي خطير يحاك ف�ي االنبار ويرع�اه الحزب 
االسامي الجبار الناس على التظاهر واالعتصام 
في الش�وارع.   وشهدت محافظة االنبار, الجمعة 
الماضية, مظاهرات احتجاجا على عملية اعتقال 
حماي�ة وزير المالية رافع العيس�اوي, حيث رفع 
المتظاهرون خال ه�ذه المظاهرة علم “الجيش 
العراق�ي الح�ر” والعل�م العراق�ي القدي�م وعل�م 
اقليم كردس�تان, فضا عن رفع شعارات طائفية 
تس�تهدف الحكومة.وق�ال عض�و ائت�اف دول�ة 
القانون النائب عن التحالف الوطني علي الش�اه 

ل�”المستقبل العراقي” امس ان “رفع علم الجيش 
الحر والعلم العراقي يدل على عدم عفوية المظاهرة التي حدثت في االنبار 
موخراً, وان مجاميع مس�لحة تقف وراء هذه المظاهرة”، في اش�ارة منه 
الى الجهات التي دعت الى التظاهر. واتهم الشاه بعض الجهات السياسية 
والشخصيات التي تعمل لصالح الس�عودية وقطر وتركيا بتحريض الناس 
في االنبار على التظاهر في مس�عى الخت�اق ازمة يراد منها تمزيق وحدة 
الش�عب العراقي من خ�ال اثارة النعرات الطائفية، مس�تغرباً من “اللهجة 
الطائفي�ة التي رافقت المظاهرة والتي لم تمثل راي اهل االنبار وانما تمثل 
جزءا بس�يطا منهم”، بحس�ب تعبيره. ودعا الش�اه اهالي االنبار الى عدم 
االنجرار وراء مثل هذه الدعوات كونها تس�يئ الى سمعتهم والى تاريخهم 
السيما وانها تس�تهدف وحدة العراق.من ناحيته، كشف مصدر عن تكليف 
رئي�س ال�وزراء الترك�ي لفريق م�ن مستش�اريه لفتح قن�وات اتصال مع 
عش�ائر من محافظة األنبار بغية تقديم الدعم والمساعدة لها، الفتاً إلى أن 
أردوغان مستعد الستقبال ش�يوخ العشائر في محافظة االنبار في تركيا.
وأكد المصدر، وهو دبلوماس�ي عراقي بارز في تركيا، أن أردوغان يس�عى 
إل�ى دعم العش�ائر حت�ى ال تتراجع ع�ن اعتصامها ووقفته�ا ضد حكومة 
رئي�س الوزراء ن�وري المالكي، مبيناً أن تركيا تس�تغل الظرف السياس�ي 
لتفعي�ل لغ�ة العنف.وأوضح المصدر، الذي فّضل عدم الكش�ف عن هويته، 

ل�”المس�تقبل العراقي”، أن حكومة المركزية في بغداد ال تمتلك الشجاعة 
الكافية لمواجهة أي موقف عش�ائري، مضيفاً أن تركيا تقدم لهؤالء الدعم 
ليتس�عيدوا وضعهم الس�ابق إيان حكم “البعث –المحظ�ور-” للعراق. من 
جانب�ه, انتقد النائب عن التحالف الكردس�تاني محمود عثمان في تصريح 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” المظاهرة المذكورة بس�بب رفع العل�م العراقي 
القديم ورفع علم “الجيش الحر”.وقال عثمان ان “التظاهر حق شرعي كفله 
الدستور للجميع ولكن يجب ان يكون وفق ضوابط محددة”، مستغرباً من 
“رف�ع العلم العراق�ي القديم في اغلب مظاهرات االنب�ار”، مؤكدا ان “رفع 
عل�م ما يس�مى بالجيش الحر خ�ال المظاهرة االخيرة يع�د خرقا واضحا 
يس�يئ الى المظاهرة ويجعلها موضع ش�ك”.في الس�ياق ذاته, استنكرت 
النائب�ة ع�ن القائمة العراقي�ة وحدة الجميل�ي في تصريح ل�”المس�تقبل 
العراقي” الشعارات والهتافات الطائفية التي رافقت المظاهرة االخيرة في 
االنب�ار. وقال�ت الجميلي إن “ه�ذه التصرفات وقضية رفع علم ما يس�مى 
بالجيش العراقي الحر ش�وهت هذه المظاهرة”، متس�ائلة عن “سبب رفع 
علم الجيش الحر وعلم كردس�تان في ه�ذا الوقت”, مبينة ان “هذه االفعال 
تق�ف وراءه�ا اجن�دات خاص�ة تري�د زرع التفرق�ة بين مكونات الش�عب 
العراقي”. على صعيد متصل, اكد رئيس مجلس انقاذ االنبار الش�يخ حميد 
الهاي�س ان “الحزب االس�امي يعمل عل�ى ترويج فك�رة العصيان المدني 

وتحش�يد الجماهير للخ�روج بتظاهرات من اجل 
مصالح حزبية مش�بوهة”, مبيناً انه “سيتصدى 
لمش�اريعهم الخبيثة”. وقال الهايس ان “الحزب 
االس�امي ه�و المس�ؤول ع�ن تروي�ج االفكار 
الطائفي�ة ويعم�ل عل�ى إرب�اك الوض�ع االمن�ي 
والسياسي عبر ميليشيات ارهابية يمولها لترويج 
العصي�ان المدني وتهدي�د الناس حت�ى يخرجوا 
بتظاه�رات واعتصامات”. واوض�ح ان “مجلس 
انق�اذ االنب�ار س�يتصدى بق�وة الس�اح للحزب 
االس�امي ول�ن يقف ام�ام مش�اريعهم الخبيثة 
المشبوهة التي تحاول اعادة الحرب الطائفية من 
جديد، وحرق االنبار لغرض بقائهم في الس�لطة 
وتأخير انتخابات مجالس المحافظات”. واضاف 
ان “اعتق�ال حماية وزير المالية تم وفق القانون 
والقض�اء، وكان عل�ى الجميع انتظ�ار التحقيق 
حتى يخ�رج الحزب االس�امي ليطال�ب باطاق 
س�راح اي متهم يكون متورط بقتل وسفك دماء 
ابناء الشعب العراقي وال احد يكون فوق القانون 
“الح�زب  ان  ال�ى  الهاي�س  والقض�اء”. واش�ار 
االسامي يسعى لتنفيذ اجندات خارجية لتشكيل 
اقلي�م االنبار، لكنه واهم ول�ن يتحقق حلمه حتى 
في المنام، وسنعمل على فتح الطريق الدولي السريع، ومنع عشائر االنبار 
من االنجرار وراء فكر الحزب المشبوه”. ووعلى صعيد آخر، أّكد مصدر في 
القائمة العراقية أن “القائمة منقسمة إلى قسمين بشأن ملف وزير المالية 
رافع العيس�اوي”، الفتاً إلى أن “بع�ض التحقيقات األولية اثبتت أن حماية 
العيساوي اعترفوا بان االسماء التي اعترف بها حماية طارق الهاشمي هي 
ذاته�ا التي ألربع من كب�ار حماية العيس�اوي”.وقال المصدر، الذي رفض 
الكش�ف عن هويته، ل�”المس�تقبل العراق�ي”، إن “هؤالء االرب�ع اعترفوا 
بانهم اول من أس�س “حماس العراق” كحركة س�لفية شاركت بالكثير من 
العملي�ات اإلرهابي�ة وأنهم كانوا يتلق�ون األموال من العيس�اوي الرئيس 
المباشر والمؤس�س لتلك الحركة”، بحسب زعم المصدر.وأوضح المصدر 
أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد اجتمع مسبَّقا مع رئيس مجلس النواب 
أس�امى النجيف�ي وقيادات من القائم�ة العراقية وأطلعهم عل�ى الحيثيات 
والوثائق التي تبيَّن توّرط العيس�اوي، مضيفاً أن رّدة الفعل كانت الصمت.
وذك�ر المصدر إن القائمة إثر هذه الوثائق عانت من انقس�ام بين من يريد 
هاً بأن المعارضين كشفوا عن  التخلص من العيس�اوي، وبين مؤيد له، منوِّ
تهديد العيس�اوي لهم باستخدام الجماعات المسلحة لمحاربة أي شخصّية 

تخرج عن طوعه في االنتخابات المقبلة.

هل خيلِّص قانون جمالس املحافظات البرصة من خراهبا؟!

         بغداد/ المستقبل العراقي
طال�ب ائتاف دولة القان�ون، أمس االثنين، 
رئاس�ة مجلس النواب بش�طب عضوي�ة النائب 
أحمد العلواني، على خلفية مشاركته بتظاهرات 
الفلوج�ة. وق�ال النائ�ب عل�ي الع�اق، مؤتم�ر 
صحافي عقده نواب ائتاف دولة القانون، أمس، 
ف�ي مبنى البرلمان، إن “االئتاف يطالب رئاس�ة 

البرلم�ان بش�طب عضوية النائب أحم�د العلواني 
وم�ن رافقه في تظاهرات التي انطلق�ت في محافظة األنبار األحد”، 
الفت�ًا إل�ى أن الطلب جاء أيض�اً “على خلفي�ة تصريح�ات العلواني 
األخيرة في ما يتعلق بقضية وزير المالية رافع العيساوي”.وتظاهر 
المئ�ات من أبناء مدين�ة الفلوجة في االنبار، أم�س األحد، احتجاجاً 
على سياس�ة الحكومة بدعوة من رجال دين وش�يوخ عشائر طالبوا 
خاله�ا بإط�اق س�راح المعتقلي�ن والمعتقات وإيقاف “سياس�ة 

التهميش المعادية ضد قادة السنة . 

نواب يطالبون بشطب 
عضوية نائب عن العراقية

الكتل الصغيرة سعيدة به والكبيرة حانقة عليه

          البصرة/المستقبل العراقي
أعلن�ت إدارة مكت�ب وزارة حقوق اإلنس�ان في البص�رة، اإلثنين، 
ع�ن إس�تخراج رف�ات س�تة مدنيي�ن من ضحاي�ا نظ�ام الحكم 
الس�ابق بعد العثور على مقب�رة جماعية تعود الى عام 1991 في 
منطقة ريفية تقع ش�مال المحافظة.وق�ال مدير المكتب مهدي 
التميم�ي إن “رفات س�تة م�ن ضحايا نظ�ام الحكم الس�ابق تم 
اس�تخراجها من مقبرة جماعية عثرنا عليها في ناحية عز الدين 
س�ليم الواقعة ضمن قضاء المدين�ة”، مبيناً أن “الرفات تعود الى 
مدنيين اعدموا بسبب مش�اركتهم في اإلنتفاضة الشعبانية التي 
جرت أحداثها عام 1991”، الفتاًالى أن “المقبرة الجماعية تشغل 
مس�احة واس�عة، ومن المتوقع أن نعثر فيها عل�ى رفات المزيد 
من الضحايا”، مضيفاً أن “جهود البحث مس�تمرة وفق أس�اليب 
علمية”.يذكر أن محافظة البصرة، توجد فيها 20 مقبرة جماعية 
مكتش�فة تض�م رفات المئات م�ن العس�كريين والمدنيين الذين 
اعدموا ألس�باب سياس�ية قبل عام 2003، وأكبر تلك المقابر هي 
مقبرة البرجس�ية الت�ي تقع في منطقة صحراوي�ة غير مأهولة 
بالسكان، وقد فتحت وزارة حقوق اإلنسان لغاية اآلن ثاث أو أربع 
مقابر، فيما لم تس�تخرج بعد الرفات المدفونة بش�كل عش�وائي 

في المقابر الجماعية األخرى.

البرصة تعثر عىل مقربة مجاعية 
جديدة!!

           بغداد/المستقبل العراقي
أكد الطبي�ب المرافق لرئي�س الجمهورية في 
ألمانيا نجم الدين كريم، أمس االثنين، إن احتياجات 
الطالباني إلى أجهزة الدعم الطبي تتناقص بفضل 
استقرار حالته الصحية واستجابته للمعالجة في 
المستشفى األلماني، نافيا المعلومات المنسوبة 
إلى “طبيب عربي من أص�ل ألماني”.وقال مكتب 
الطالباني، في بيان صدر، أمس تلقت “المستقبل 
العراق�ي” نس�خة من�ه، إن “الطبي�ب المراف�ق 

لرئي�س الجمهورية ج�ال الطالباني ف�ي ألمانيا 
البروفيس�ور نجم الدين كريم أك�د إن احتياجات 
الرئيس إلى أجهزة الدع�م الطبي تتناقص بفضل 
استقرار الحالة الصحية له واستجابته للمعالجة 
ف�ي المستش�فى االلماني”.وأض�اف المكتب أن 
“كريم نفى بشدة ما نشرته بعض وسائل اإلعام 
ع�ن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية ونس�بت 
في�ه معلوم�ات مضللة وغي�ر صحيح�ة الى من 
وصفت�ه ب� )طبيب ألماني من إصل عربي باس�م 

علي نوفل( قالت انه يعمل في المستش�فى الذي 
يتعالج فيه رئي�س الجمهورية جال الطالباني”.

ونقل مكتب رئي�س الجمهورية عن كريم تأكيده 
أن “إدارة المستش�فى، وعن�د االستفس�ار منها، 
نف�ت ان يوج�د اص�ا طبي�ب به�ذا االس�م ف�ي 
لوائحها، كما أن اإلدارة أوضحت أن للمستش�فى 
ناطقا رس�ميا هو الوحيد المخول بالتصريح عن 
الحالة الصحية ألي نزيل في المستش�فى”.ودعا 
مكتب الطالباني “وسائل اإلعام الى تحري الدقة 

واس�تقاء األخب�ار عن 
جال  الرئي�س  صح�ة 
مؤك�دا  الطالبان�ي”، 
الرس�مي  “المصدر  أن 
مكت�ب  ه�و  الوحي�د 

الرئي�س”.وكان مكتب رئي�س الجمهورية جال 
الطالبان�ي أعل�ن أن األخير غادر ف�ي )20 كانون 
االول(، مستشفى مدينة الطب في بغداد متوجهاً 

إلى ألمانيا لتلقي العاج.

          المستقبل العراقي- البصرة/خاص 
م�ع اقت�راب موع�د انتخاب�ات مجال�س المحافظ�ات واالقضية 
والنواح�ي ال�ذي ُحدد في نيس�ان م�ن الع�ام الق�ادم، بالتزامن مع 
موافقة مجل�س النواب على قان�ون التعديل الراب�ع لقانون انتخاب 
مجال�س المحافظ�ات واألقضي�ة والنواحي رقم )36( لس�نة 2008 
المع�دل المُع�د كمثيل لقانون س�انت ليجو في أمري�كا والذي يقول 
عنه عقي�ل الخالدي، عضو مجلس المحافظة أن�ه “يحمل في طياته 
أكث�ر من معنى، في وقت تس�تعد في�ه الكيانات السياس�ية، الكبيرة 
والصغي�رة للملم�ة اطرافها، وحش�د جماهيرها اس�تعداداً لخوض 
االنتخابات القادمة التي س�تكون انعطافة كبيرة في حياة العراقيين 

هذه المرة”.
ويعتقد الكثير من المراقبين بأن القانون يش�كل خطوة باالتجاه 
الصحي�ح لصالح الديمقراطية، فيم�ا يؤكد الخالدي على أن “الناخب 
العراقي أصبح على مستوى جيد من الوعي والمسؤولية، بعد اخفاق 
الكتل والتيارات التي انتخبها في برامجها وعجزها عن تلبية حاجاته، 
وتنصلها من الوعود التي وعدته بها لذا فهو اليوم على اعتاب مرحلة 

تختلف عن سابقتها”.
ولتس�ليط الض�وء على القان�ون وآلية العم�ل به كنا ق�د التقينا 
عضو المجلس، الحقوقي عقي�ل الخالدي ليوضح لنا اهمية القانون 
م�ن جهة وطريقة العمل به والنتائج المس�تخلصة منه، حيث أفاض 

في الحدي�ث عن الكثير مما يعت�ور العملية السياس�ية -االقتصادية 
-االس�تثمارية في البص�رة ليقول “ترى الكتل والتيارات السياس�ية 
الصغيرة خاصة في قانون االنتخابات المقترح والذي تمت المصادقة 
علي�ه بأنه يحفظ حق جميع القوائم وحت�ى الكيانات الصغيرة منها 
حي�ث ستقس�م المقاعد حس�ب االع�داد الفردية ويتم احتس�اب ما 
تجمعه الكيانات االنتخابية ثم يتم تقسيم ما جمعه الكيان على الرقم 
واحد ويقسم ما تبقى على )3( ثم على )5( ثم على )7(... وهكذا ثم 
يتم احتس�اب ما جمعه الكيان الثاني والثالث والخامس..الخ  بنفس 
الطريقة وبالتالي ال يستطيع أكبر كيان ان يحقق اكثر من 18 مقعد، 

إذا ما علمنا بان عدد مقاعد مجلس البصرة هو 35 مقعد”.
ويضي�ف “وهك�ذا س�تكون الكيان�ات الصغيرة ق�د حصلت على 
مقع�د واحد ف�ي أقل تقدي�ر وهذا يس�بب احباطاً للكيان�ات الكبيرة 
النها لن تس�تفيد م�ن االصوات الضائعة للكيانات غي�ر الفائزة، وانا 
ادعو اخوتي ف�ي الكيانات الصغيرة ومن اجل مصلحة البلد وحفاظاً 
على ش�خصيتهم عدم االنضمام الى الكيان�ات الكبيرة حتى ال تتكرر 
اخطاء الماضي. وكنت التقيت االستاذ حازم الربيعي مدير مفوضية 
االنتخاب�ات ف�ي البص�رة والذي اعلمن�ي بان المفوضي�ة تعمل على 
أن تك�ون عملي�ة ف�رز األص�وات بحض�ور كل االطياف، وش�فافية 
اإلنتخابات ومهنيتها وسيكون إعان النتائج بنفس الوقت حيث أنها 
س�تعلق على لوح خاص في المركز االنتخابي. بحيث يرى المرش�ح 

اصواته في يومها”.
ويعتقد الخالدي بأن الش�عب العراقي أصبح أكثر وعيا وتكشفت 
ل�ه الكثير م�ن القضايا ثم انه عرف بعض الش�خصيات التي انتخبها 
وخذلت�ه في تقدي�م الخدمات وابس�ط االمور، وهذا ما ينس�جم مع 
دعوات رجال الدين وتوجيههم بانتخاب الش�خصيات الجيدة، والتي 
يرونها قادرة على العمل لصالح  الس�كان، لكن البعض من الناخبين، 
مع األس�ف، وألس�باب ع�دة ال يس�تطيع تحدي�د مصي�ره، فتأخذه 
العواطف ويخضع لها على حساب مصلحته ومصلحة مستقبل أبنائه 
فتجعله يختار المرشح الخطأ. وسيكون من حق الكيانات الفائزة بعد 
إعان  النتائ�ج باختيار المحافظ ورئيس المجلس ورؤس�اء اللجان 
والبص�رة مدينة تس�تحق ان يس�تلمها من يحافظ عليه�ا ويطورها 
ويضعها باجمل صورة.وبمناس�بة قرب نهاية الس�نة الحالية 2012 
ومع عدم وجود ما يطمئن السكان على صورة البصرة الجديدة، بعد 
مضي قرابة العش�ر س�نوات على التغيير س�ألنا الخالدي عن قضية 
التصميم األساس�ي للمدينة وهل هناك ما يعول عليه في المس�تقبل 
فقال “خرائط التصميم االساس�ي للبصرة قضي�ة الزالت ومنذ اربع 
سنوات داخل أدراج الشركة المكلفة به، والتي يتضح أن ال عاقة لها 
بهكذا تصاميم، ألن س�نوات أربع كما أعتقد أكثر من كافية لتصميم 
أكب�ر مدينة في العالم، وانا اس�تغرب من بعض السياس�ات الخاصة 
في قضية الس�كن مثا.. ففي ما يتعلق باألحياء القديمة كاالصمعي 

وخمسة ميل وغيرها المفروض ان  تقوم الدولة ببناء مساكن الئقة 
لس�اكنيها، خ�ارج المدينة، بمعنى اس�تحداث أحياء س�كنية جديدة 
وتس�كين المواطنين الشاغلين في هذه المناطق ثم هدم واعادة بناء 
المناطق القديمة، هكذا ببساطة كما حدث مع دبي وسواها من مدن 
العال�م التي تح�رص دائما على البناء في اماك�ن جديدة، االن نرتكب 
نفس االخطاء، نعطي قطع س�كنية دون التفكي�ر في البنى التحتية 
لها”.وعن أسباب تأخير بعض المشاريع يقول الخالدي “هناك بعض 
المش�اريع متوقفة عند اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء ولكن 
هناك 850 مش�روع تمت الموافقة عليها، والمشكلة اننا في حالة لم 
ننجز مشاريعنا سوف يكون حجة للمركز بتقليل المبالغ المخصصة 
للمحافظة بالق�ول كيف تطالبون بمبالغ اضافي�ة وانتم لم تصرفوا 
مبالغكم حيث هناك مشاريع منذ 2010  لم تنجز: “انجزوا ما عليكم 
وطالبوا بالمزيد”، المشاريع متلكئة بسبب تأخير المصادقة من قبل 
وزارة التخطيط والمالية والتي تتأخر ل� 6 اش�هر واختيار ش�ركات 
غير اه�ا للعمل وليس لها اعم�ال مماثلة وترك الش�ركات االجنبية 
الرصينة، فضا عن الروتين القاسي داخل مديرية المشاريع والعقود 
والحسابات في ديوان المحافظة، وكما نرى أن ستة أشهر غير كافية 
إلنجاز مش�اريع حقيقية. اختيار الشركات الرصينة وتجنب الروتين 
الغريب -الذي يطرد المس�تثمر ويقتل العمل ويؤخره-كفيل بتحقيق 

نهضة جادة في البصرة”.

طبيب الطالباين: أجهزة الدعم الطبي تتناقص بفضل استقرار حالة الرئيس

     المستقبل العراقي / خاص
ش�هد مجل�س النواب خ�ال جلس�ته االعتيادية، أم�س االثنين، 
مش�ادة كامية بين ائتاف دولة القانون وكتلة االحرار حول قضية 
استجواب وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر.ونقلت وكالة 
»الف�رات نيوز« عن مص�در قول�ه إن »الجلس�ة االعتيادية لمجلس 
النواب ش�هدت حدوث مش�ادة كامية بين اعضاء في دولة القانون 
وكتل�ة االحرار ح�ول ماهية اس�تجواب وزير الش�باب والرياضة«، 
مشيرة إلى ان »دولة القانون ترى في االستجواب استهدافا سياسيا 
وغير مستوف للشروط القانونية بينما ترى كتلة االحرار ان الفساد 
المنتش�ر في الوزراة يس�توجب االستجواب«.بش�أن هذا األمر، أكد 
مص�در مطلع ل�«المس�تقبل العراق�ي« إن ائتاف »دول�ة القانون« 
حاول منذ البداية عدم اس�تدعاء وزير الشباب والرياضة إلى مجلس 
الن�واب ألنه هناك من أعضائه من وّرطه بقضايا فس�اد.وأوضح إن 
النائب ش�يروان الوائلي ورَّط وزير الش�باب والرياضة بالتعاقد مع 
ش�ركة العويز االس�تثمارية والتي يملكها عبد الل�ه عويز بعقد بناء 
المدينة الرياضة في البصرة، مؤكداً أن أغلب األسئلة للوزير ستكون 
بشأن »المدينة الرياضية«.يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب حّددت 
ي�وم االربع�اء المقبل موعداً الس�تجواب وزير الرياض�ة، »مهددة« 

باستجوابه غيابياً في حال لم يحضر الى الجلسة المقبلة. 

املقاول عويز واعضاء يف »القانون« 
ورطوا وزير الشباب 



عربية ودولية4
www.almustakbalpaper.net

 العدد )410(  الثالثاء 25 كانون االول 2012

      المستقبل العراقي/ متابعة

العربي األممي  المبع�وث  التقى 
المش�ترك األخض�ر اإلبراهيمي في 
الرئي�س  االثني�ن،  أم�س  دمش�ق، 
الس�وري بش�ار األس�د، ف�ي وقت 
لوفيغ�ارو  صحيف�ة  في�ه  ذك�رت 
يحم�ل  اإلبراهيم�ي  أن  الفرنس�ية 
خطة أميركية روسية إلنهاء األزمة 

السورية سيقدمها للرئيس األسد.
وق�ال اإلبراهيم�ي للصحفيي�ن 
بع�د االجتماع إنه ناقش مع األس�د 
الموق�ف ف�ي س�وريا بش�كل عام، 
وق�دم وجهة نظره حول س�بل حل 
األزمة، مش�يرا إل�ى أن األوضاع في 

البالد ما زالت سيئة.
ولم يش�ر المبع�وث األممي إلى 
أنه ناقش أية مقترحات محددة مع 
الرئي�س الس�وري. وكانت صحيفة 
لوفيغ�ارو الفرنس�ية ق�د قالت، إن 
اإلبراهيم�ي يحم�ل لدمش�ق خطة 
بإنشاء حكومة انتقالية مكونة من 
وزراء يكونون مح�ل قبول من لدن 
طرفي الصراع في س�وريا، على أن 
يبقى األس�د في الس�لطة حتى عام 
2014 وه�ي الس�نة الت�ي تنته�ي 
فيه�ا واليته االنتخابي�ة، ولكن دون 

صالحيات.
كما ينبغي له -حس�ب الخطة- 
أال يترش�ح لالنتخاب�ات الرئاس�ية، 
عل�ى  مطل�ع  دبلوماس�ي  ويق�ول 
الملف “إن هذا الشرط األخير هو ما 

يرفضه األس�د، حيث إنه َقبل التنازل 
ع�ن صالحيات�ه ولكن�ه متمس�ك بالترش�ح 

النتخابات العام 2014”.
ولم يوافق الجانب الروس�ي على الش�رط 
المتعلق بعدم ترشح األسد لالنتخابات المقبلة 
ف�ي جولة المفاوضات الت�ي جرت في جنيف 
قب�ل أس�بوعين بين نائ�ب وزي�ري الخارجية 
األميرك�ي ويلي�ام برن�ز والروس�ي ميخائيل 
اإلبراهيم�ي  األخض�ر  بحض�ور  بوغدان�وف 

وطاقمه التفاوضي.
ولم يعد أي من الطرفين يتحدث عن تقديم 
الرئيس األس�د لمحكمة الجناي�ات الدولية بل 
بالعك�س فإن�ه ت�م الحديث مع بع�ض الدول 
الستضافته، س�يما اإلمارات وروسيا البيضاء 

وبعض بلدان أميركا الجنوبية.
 وخالل األيام األخيرة اس�تمرت واش�نطن 
وموس�كو في التش�اور حول الئحة األس�ماء 
الممكن تكليفها بحقائب وزارية في الحكومة 

االنتقالية المقترحة.
غي�ر أن هذه األفكار التي تضمنتها الخطة 
األميركية الروس�ية تواجه اعتراضات أطراف 
عدة، فإي�ران ليس�ت راضية عن اس�تبعادها 
م�ن ه�ذه العملي�ة، وه�و م�ا جعله�ا تبعث 
نائ�ب وزير خارجيته�ا إلى موس�كو، كما أن 
االئتالف الوطني الس�وري المعارض يعارض 
أي مفاوضات مع األس�د “ومع الذين تلطخت 
أيديهم بالدم�اء”، وأش�ارت الصحيفة إلى أن 
األوروبيين قد يبدون في لحظة ما تحفظاتهم 

على هذه األفكار الس�يما فرنس�ا، حيث يقول 
دبلوماس�ي فرنس�ي “هن�اك احتم�ال أن يتم 

تهميشنا”.
وكان اإلبراهيم�ي قد وصل أمس األّول إلى 
س�وريا عبر لبنان برا لتده�ور الوضع األمني 
حول مطار دمش�ق. وتحدثت تقارير إعالمية 
في وقت س�ابق عن زيارة قريب�ة لإلبراهيمي 
إل�ى س�وريا ووصفته�ا بأنها س�تكون زيارة 
اإلنذار األخير. وتس�ربت أنب�اء أممية مفادها 
أن اإلبراهيمي أبلغ وليام بيرنز مس�اعد وزيرة 
الخارجية األميركية المكلّف بالملف الس�وري 
بأن�ه يعت�زم االس�تقالة ف�ي ح�ال إخفاق�ه 
بمهمته، وتوفير الدعم العالمي لها خاصة من 

قبل موسكو.

وخ�الل زيارت�ه الس�ابقة م�ن 19 إلى 24 
تش�رين األول الماض�ي، تف�اوض اإلبراهيمي 
على هدنة بمناسبة عيد األضحى، وأعلن اتفاق 
طرفْي النزاع على االلتزام بها طيلة أيام العيد، 

ولكن الهدنة لم تصمد إال ساعات معدودة.
وقبل وص�ول اإلبراهيمي ذك�رت صحيفة 
“الثورة” السورية الرسمية إن مهمة المبعوث 
األمم�ي تدور ف�ي حلقة مفرغ�ة، متهمة إياه 

بأنه “قبل تفخيخ مهمته”.
ي�درك  كم�ا  ت�درك  “دمش�ق  إن  وقال�ت 
اإلبراهيمي أن خط التصاعد في العقبات التي 
واجهها ل�م تكن وليدة التطورات وحس�ب بل 
كان�ت تنتصب في تحديها منذ قبوله لها، وقد 
المس األس�ابيع األولى جذرها وأس�ها، ثم ما 

لبث أن غاص ف�ي التفاصيل التي أضافت إلى 
التحدي تعقيدات ناتجة عن التردد في تسمية 
األشياء بمسمياتها، ووصل نهاية المطاف إلى 
االكتفاء بتس�جيل المالحظات العابرة، وجاء 
تجوال�ه المتواص�ل ليراك�م م�ن المالحظات 

مقابل تراجع واضح في طرح األفكار”.
وف�ي س�ياق متص�ل، قل�ل وزي�ر اإلعالم 
السوري عمران الزعبي من أهمية تصريحات 
فاروق الشرع نائب الرئيس السوري حول عدم 
جدوى الحسم العسكري لحل األزمة السورية، 

داعيا في الوقت نفسه إلى حوار سياسي.
واعتب�ر الزعبي -في مؤتمر صحفي عقده 
بدمش�ق أم�س األح�د- أن العمل العس�كري 
وإس�قاط النظام “مواٌل انتهى عصُره”، وقال 

إن “م�ن يرف�ض الح�وار يخش�ى 
صناديق االقتراع”. 

تفاؤل�ه  ع�ن  الزعب�ي  وأع�رب 
بتجاوز س�وريا لألزم�ة واالنتصار 
على ما س�ماه الع�دوان الخارجي. 
الروس�ية  الخارجي�ة  وزي�ر  وكان 
س�يرغي الف�روف قد قال الس�بت، 
إن المبع�وث العرب�ي واألمم�ي إلى 
س�وريا قد يزور روس�يا قبل نهاية 
الع�ام الج�اري. كم�ا أش�ار الوزير 
الروس�ي إلى أن ما وصفها بالحرب 
األهلية في سوريا وصلت إلى طريق 
الدولي�ة  الجه�ود  وأن  مس�دودة، 
الرامي�ة إل�ى إقناع األس�د بالرحيل 

ستبوء بالفشل.
وقال الف�روف للصحفيين على 
مت�ن طائ�رة حكومي�ة ف�ي طريق 
عودته لموس�كو، عقب قمة روسيا 
واالتحاد األوروبي في بروكسل، إن 
الرئيس السوري لن يذعن للضغوط 
التي يمارسها معارضوه أو الزعماء 
المتعاطف�ون مع�ه ف�ي موس�كو 
وبكين. وأضاف “لن ينتصر أحد في 
هذه الحرب، األسد لن يذهب إلى أي 
م�كان أيا كان القائل س�واء الصين 

أو روسيا”.
رفض�ت  موس�كو  أن  وأوض�ح 
طلب�ا م�ن دول بالمنطق�ة للضغط 
على األس�د للرحي�ل أو منحه مالذا 
آمن�ا، محذرا من أن رحيله قد يؤدي 
الحت�دام القتال. وأضاف أن األس�د 
ق�ال علن�ا بأنه ل�ن يغ�ادر حتى لو 
دعته روس�يا والصين ألنه س�يموت 

بسوريا.
مبع�وث  ع�ن  إعالمي�ة  تقاري�ر  ونقل�ت 
الكرملين للشرق األوسط قوله في وقت سابق 
الش�هر الج�اري إن المعارضين ق�د يهزمون 
ق�وات األس�د، وإن موس�كو تس�تعد إلج�الء 
محتم�ل لرعاياها في أقوى مؤش�ر حتى اآلن 

على أن روسيا تستعد لمرحلة ما بعد األسد.
ج�اء ذلك بعد دع�وات من الق�وى الغربية 
وبع�ض ال�دول العربي�ة لألس�د بالتنحي قبل 
أن يجلب الصراع المس�تمر منذ 21 ش�هرا في 
س�وريا مزيدا من الدمار، والذي يقول نشطاء 
ومنظم�ات حقوقية إن�ه أودى بحياة أكثر من 

44 ألف شخص.

اإلبراهيمي: األوضاع في سوريا ما زالت سيئة

لوفيغارو: املبعوث األممي حيمل مقرتحا لإلبقاء عىل الرئيس السوري يف احلكم

إيران تتـهم كنـدا »بمخالفة التزاماهتـا الدولية«
      المستقبل العراقي/ وكاالت

اتهم�ت إي�ران كن�دا، أم�س االثني�ن، “بمخالفة 
أوت�اوا منظم�ة  بع�د ش�طب  الدولي�ة”  التزاماته�ا 
مجاه�دي خل�ق م�ن الئحته�ا للمنظم�ات المتهمة 

باإلره�اب وإدراجه�ا فيل�ق القدس 
التابع للحرس الث�وري اإليراني في 

تلك القائمة.
وكانت كندا ق�د أعلنت الخميس 
ش�طب منظمة مجاه�دي خلق من 
قائمتها للمنظمات اإلرهابية بعدما 
س�بقها إلى ه�ذه الخط�وة االتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة.
وفي الوقت نفس�ه، أعلنت كندا 
أنه�ا أدرج�ت عل�ى الالئح�ة فيل�ق 
الث�وري  للح�رس  التاب�ع  الق�دس 
اإليراني والمس�ؤول ع�ن العمليات 
ف�ي  النخب�ة  لق�وات  الخارجي�ة 
الجمهورية اإلس�المية وذلك بسبب 
تورطه في تس�ليح منظمات بينها 
حرك�ة طالب�ان وحرك�ة المقاومة 
إلى  اإلس�المية )حم�اس( إضاف�ة 

حزب الله.
وقالت وزارة الخارجية اإليرانية 

-ف�ي بيان بثت�ه عل�ى الموق�ع اإللكترون�ي لإلذاعة 
والتلفزيون- إن كندا “تستخدم قضية اإلرهاب وسيلة 

وتخالف التزاماتها الدولية”.
وأضافت أنه “إجراء خطير إلضعاف السالم واألمن 
الدوليين”، موضحة أن كندا س�تحمل مس�ؤولية أمن 

مواطن�ي إي�ران ومصالحها “في حال وق�وع أعمال 
عنف وإرهاب”.

ويقيم ف�ي كندا 400 أل�ف إيران�ي أو متحدر من 
أص�ول إيرانية حس�ب طه�ران، لكن أوت�اوا تؤكد أن 

عددهم ال يتجاوز 120 ألفا.
ومنظم�ة مجاهدي خلق اليس�ارية 
التي أنشئت في الستينيات للنضال ضد 
شاه إيران محمد رضا بهلوي، تمركزت 
في العراق بعد الثورة اإلسالمية اإليرانية 
في 1979 وحظيت بدعم نظام الرئيس 
الراح�ل ص�دام حس�ين لش�ن عمليات 
مسلحة ضد إيران خالل الحرب اإليرانية 

العراقية )1988-1980(.
وه�ي تؤكد أنها تخل�ت عن النضال 
المسلح، لكن طهران تعتبرها مسؤولة 

عن آالف القتلى.
وتش�هد العالقات بين إي�ران وكندا 
-وه�ي إحدى حلف�اء إس�رائيل- توترا 
وق�د أعلنت أوت�اوا مطلع أيل�ول تعليق 
طه�ران  م�ع  الدبلوماس�ية  عالقاته�ا 
اإليرانيي�ن  الدبلوماس�يين  وط�ردت 
أدرج�ت  كم�ا  كن�دا  ف�ي  العاملي�ن 
الجمهورية اإلسالمية على الئحة الدول 

المتهمة بدعم اإلرهاب.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

في الثاني والعش�رين من كانون األول 1992 تحطمت 
طائرة بوين�غ 727 تابعة لش�ركة الطي�ران الليبية. وبعد 
عش�رين عاما ما زالت اس�ر الضحايا تكافح لكش�ف لغز 
الح�ادث. ويرى عدد كبير من الليبيين أن الرحلة رقم “ال-
ان 1103” أسقطت بأمر من نظام العقيد معمر القذافي.

والهدف هو إش�غال الليبيين مع اقت�راب ذكرى اعتداء 
لوكربي الذي اس�تهدف طائ�رة بوينغ في 1988 فوق بلدة 
لوكربي في اس�كتلندا واثارة تعاطف األس�رة الدولية التي 
فرض�ت عقوب�ات على طرابل�س المتهم�ة بالوقوف وراء 

االنفجار الذي اودى بحياة نحو 270 قتيال.
وغطت وس�ائل اإلعالم بكثافة اعتداء لوكربي لكن قلة 
يعرفون ان مأس�اة مماثلة ضربت ليبيا بعد أربع س�نوات 
من ذلك.وقال ش�ريف نها )39 عام�ا( “كل واحد منا كان 
مقتنع�ا منذ البداية بان األمر لم يكن حادثا. كان يمكن ان 

نصدق هذه الفرضية لو كان لدينا رئيس دولة آخر”.
من جهتها، صرحت االس�ترالية فيليسيتي برازاك التي 
تس�عى لمعرفة س�بب م�وت زوجها البريطان�ي “قيل انه 
اصطدام )...( لكن كل ش�يء كان مدبرا. الطائرة المقاتلة 

لم تصدم إطالقا” طائرة البوينغ. 
ويش�تبه البعض بوجود متفجرات على طائرة البوينغ 
727 لك�ن آخرين يؤكدون ان طائرة عس�كرية أس�قطتها 
بينما كانت تس�تعد للهبوط في طرابلس.وسمحت الثورة 

الش�عبية الت�ي جرت ف�ي 2011 وأدت الى إس�قاط نظام 
معمر القذاف�ي، لعائالت الضحايا بالبحث عن أدلة. وتؤكد 
الس�لطات الجدي�دة انها مس�تعدة لكش�ف ه�ذه القضية 

ومعاقبة المسؤولين ودفع تعويضات ألقرباء الضحايا.
وقال رئي�س المؤتمر الوطني الليب�ي محمد المقريف 
ف�ي مراس�م إلحي�اء ذك�رى ه�ذه الحادث�ة ان “الفرصة 
أمامن�ا )...( الن نع�رف الحقيق�ة الكاملة: لم�اذا ارتكبت 
ه�ذه الجريمة؟”.واك�د عب�د المجي�د طياري ف�ي مقابلة 
مع وكالة فرانس برس انه امضى 42 ش�هرا في الس�جن 
“بس�بب تصادم لم يح�دث”. واضاف “انا مته�م بتجاوز 
االرتفاع )المس�موح به( الى نقطة اعلى من البونيغ 727 
م�ا ادى الى التصادم ومقت�ل 157 راكبا. لك�ن في الواقع 
كن�ت احلق وفق األصول”. وتابع انه رأى “الجنيحات التي 
انفصلت” عن البوينغ قبل ان تصاب مؤخرة طائرته وتبدأ 
في الس�قوط. وقد نجا مع زميل�ه بعدما قفزا من الطائرة 

بمظلتيهما.
وطياري واث�ق من ان تحليال مهني�ا لمعطيات الرحلة 
يمكن ان يكش�ف األدل�ة التي زورت والف�روق في ارتفاع 
الطائرتي�ن. ونف�ى االتهامات بإس�قاط طائ�رة البوينغ، 
مؤك�دا ان طائرة المي�غ التي كان يقودها ل�م تكن مزودة 

بحامل صواريخ أو جهاز تصويب. 
وقال “هناك الكثير من الش�ائعات لكن لدي الكثير من 
األجوبة”، مشككا في ان يتم كشف حقيقة الحادث خالل 

حياته.

      المستقبل العراقي/ وكاالت
 

قتل�ت ش�رطية أفغاني�ة بالرص�اص عش�ية عيد 
الميالد مستش�ارا مدنيا من الحلف األطلس�ي في مقر 
عام الش�رطة في كابول، في أول “هجوم من الداخل” 

للقوات المحلية على الحلفاء الغربيين تشنه امرأة.
وفتح�ت المرأة الت�ي كانت ترتدي لباس الش�رطة 
االفغاني�ة الن�ار، أمس االثني�ن، على مستش�ار القوة 
الدولية للمس�اعدة عل�ى إحالل األمن في افغانس�تان 
)ايساف( الذي لم تكش�ف جنسيته، بحسب ما أفادت 

مصادر أمنية أفغانية لم توضح أسباب الهجوم.
وق�ال متحدث باس�م قوة ايس�اف ان المستش�ار 
المدن�ي في الحلف االطلس�ي توفي متأث�را بجروحه، 
موضح�ا ان الش�رطية اوقف�ت وفت�ح تحقي�ق ف�ي 
الح�ادث. وص�رح ش�رطي افغاني لفران�س برس في 
مكان وقوع الجريمة “س�معت اطالق نار ورأيت امرأة 
بلباس الش�رطة تطل�ق النار في اله�واء وهي تركض 
بس�الحها. طاردتها وقبضت عليه�ا. صوبت بندقيتي 
ال�ى رأس�ها وأنذرتها بع�دم التحرك”، وأض�اف الرجل 
طالبا عدم كشف اسمه “جردتها من سالحها” مضيفا 

ان الهجوم وقع في باحة مقر عام الشرطة.
وكان عس�كريون أميركيون ينتش�رون في محيط 

مقر عام الش�رطة في وس�ط العاصمة االفغانية بعد 
الهجوم بحسب مصور لفرانس برس. وقالت السفارة 
االميركي�ة انها غير قادرة في الوقت الراهن على تأكيد 

جنسية الضحية.
ومنذ مطلع الس�نة قتل نح�و 60 جنديا من الحلف 
االطلس�ي على ايدي عناصر ترتدي اللباس العس�كري 
االفغان�ي، ف�ي ظاهرة تس�بب قلقا لق�وات التحالف. 
وزيادة عدد “الهجمات م�ن الداخل” خلقت اجواء من 

انعدام الثقة بين الجنود األجانب وحلفائهم االفغان.
ويعود اخر “حادث إطالق نار من الداخل” الى أكثر 
من ش�هر. فقد قتل ش�رطي بريطاني في 11 تشرين 
الثاني في والية هلمند المضطربة )غرب( التي تش�هد 

تمردا لطالبان بعيدا عن العاصمة كابول األكثر أمنا.
وينس�ب الحلف االطلس�ي قس�ما كبي�را من هذه 
الهجمات الخت�الف الثقافات وايضا لتس�لل متمردين 
من طالبان الى صفوف قوات األمن االفغانية. وتنتهي 
مهم�ة االطلس�ي القتالية في افغانس�تان ف�ي نهاية 
2014. وبع�د ذل�ك تتول�ى الق�وات االفغاني�ة وحدها 
حماي�ة أراضي البالد من متم�ردي طالبان. واضطرت 
القوات االفغانية الى اإلسراع في زيادة عدد قواتها الى 
350 ألف عنصر لالس�تعداد لتول�ي المهمة األمنية من 
الغربيين. ويرى محللون ان هذا التجنيد الس�ريع اضر 

بطريقة اختيار المرش�حين وس�هل تسلل عناصر من 
طالبان الى صفوف قوات األمن.

ويتوقع مراقبون ان تش�هد افغانستان حربا أهلية 
او ع�ودة طالبان الى الس�لطة بعد انس�حاب القس�م 

االكبر من القوات الغربية من افغانستان في 2014.
لك�ن التقارب مؤخرا بين افغانس�تان وباكس�تان 
متم�ردي  تاريخي�ة م�ع  تربطهم�ا عالق�ات  اللتي�ن 
طالب�ان، يعي�د األم�ل ف�ي التوص�ل الى اتفاق س�الم 
إلرس�اء االس�تقرار في البالد بعد 2014 من خالل ضم 

المتمردين اإلسالميين الى السلطة.
م�ن جه�ة أخ�رى، اعلن�ت الس�لطات المحلية ان 
شرطيا افغانيا قتل أمس خمسة من زمالئه في شمال 
الب�الد في اخر حادث م�ن عمليات إط�الق النار داخل 

قوات األمن األفغانية.
وق�ام در محم�د قائ�د مركز للش�رطة ف�ي والية 
جاوزجان بإط�الق النار وقتل خمس�ة من زمالئه في 
الشرطة المحلية االفغانية، وهي وحدة محلية شكلها 
الجن�ود االميركيون عام 2010 وقام�وا بتدريبها، على 
م�ا افاد قائد الش�رطة ف�ي الوالية عب�د العزيز غيرات 
لوكال�ة فران�س ب�رس. وأض�اف المصدر نفس�ه، ان 
الش�رطي الذ بالفرار بعد الهجوم والتحق على األرجح 

بمتمردي طالبان.

بعد أن قتل شرطي خمسة من زمالئه

إثر شطب أوتاوا »مجاهدي خلق« من قائمة اإلرهاب قضـيــة لــوكــريب تعــود إىل الــواجـــهـة: 
مـاذا حـصل للطــائرة  ؟

شـرطيــة أفغــانيــة تقتــل مـدنيــًا مـن »إيســاف« يف املقـر العــام لشـرطـة كــابــول
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 نص الحوار
- كي�ف تقّيم النظ�ام الرضيبي يف العراق 
مقارن�ة باألنظم�ة الرضيبي�ة يف ال�دول 

املتقدمة؟
■ النظ�ام الرضيب�ي بش�كل ع�ام عبارة 
عن جزأي�ن، السياس�ة الرضيبي�ة تمثل 
األول، واإلدارة الرضيبي�ة تمث�ل  الج�زء 
الجزء الثان�ي. والهيئ�ة العامة للرضيبة 
نح�ن  الرضيبي�ة.  االدارة  جه�ة  تمث�ل 
كجه�از إداري رضيب�ي مس�ؤولني ع�ن 
تطبي�ق قوان�ني معين�ة تس�مى يف عل�م 
املالي�ة العامة الرضائب املب�ارشة، والتي 
م�ن اهمه�ا قانون رضيب�ة الدخ�ل. أما 
السياس�ة الرضيبي�ة فرتتب�ط بفلس�فة 
الدولة االقتصادية واملفروض أن تنظمها 
وزارة املالي�ة ع�ن طريق قس�م مختص 
اسمه قس�م السياسة الرضيبية. مهمتنا 
االساسية كإدارة رضيبية تنفيذ القوانني 
الناف�ذة ونح�اول قدر املس�تطاع تطوير 
اس�اليب عملن�ا االداري�ة بحي�ث نتمكن 
م�ن تحقيق االهداف الت�ي وجدت الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب م�ن اجله�ا. وتش�هد 
الهيئ�ة حالي�اً اس�تحداث وح�دة لكب�ار 
مكلف�ي الدخ�ل، وه�ذا التط�ور موجود 
يف جمي�ع أنح�اء العال�م، وه�و أن تأخذ 
مجموعة من املكلفني وفقا إليراداتهم أو 
وفقا لرؤوس أموالهم واس�تحداث وحدة 
خاصة بهم، وهذه الوحدة سوف تتعامل 
م�ع رشيحة من ال�ركات النفطية التي 
حصلت عىل جوالت الرتاخيص من وزارة 
النفط، وستتعامل مع كربيات الركات. 
وه�ذه الوحدة توش�ك ع�ىل االكتمال، إذ 
زودناها باألثاث الالزم وأنظمة املعلومات 
والحاس�بات من أج�ل تأهيله�ا للتعامل 
مع املكلف�ني الكب�ار. وكذل�ك أطلقنا ما 
أسميناه »تقرير رضيبة الدخل الجديد«، 
وهو عبارة عن صفحات متعددة تحتوي 
ع�ىل مجموع�ة م�ن األس�ئلة توص�ل يف 
نهايته�ا إىل طريق�ة علمية يف احتس�اب 
الدخ�ل الخاض�ع للرضيبة. وكذل�ك بدأنا 

بإج�راءات رشاء نظ�ام الكرتون�ي م�ن 
رشك�ة أردني�ة، وه�ذا النظام ه�و نظام 
تقدير الكرتون�ي متطور جدا، ونحن اآلن 
بصدد الحصول ع�ىل املوافقات األصولية 
بش�أنه. هذا النظام، وألول مرة يف تاريخ 
العراق، س�ينقل عملية التقدير الرضيبي 
إىل ح�د م�ا م�ن األوراق إىل الحواس�يب. 
ونح�ن كموظفي رضيبة فرح�ني للغاية 
بهذا النظام ألننا س�نلج عالم الحواسيب 
ألول م�رة بع�د ان ولجن�اه س�ابقا ع�ن 
طري�ق انظم�ة املعلومات. لدين�ا انظمة 
معلوم�ات تعتم�د عىل الحواس�يب، لكن 
ع�ن طريق ه�ذا النظام س�تجرى عملية 
التقدي�ر الرضيبي بواس�طة الحواس�يب 
ايض�اً. وكذلك حصلنا ع�ىل موافقة لجنة 
الش�ؤون االقتصادية يف مجل�س الوزراء 
إلتب�اع أس�لوب التقدي�ر الذات�ي، وه�ذا 
االس�لوب كل دول العالم ب�دأت تعمل به، 
وهو يزرع الثقة املتبادلة بني الهيئة وبني 
املكلف، ويف نفس الوقت يمنحنا مساحة 
أوس�ع إلجراء عمليات التدقي�ق الالحق. 
والتدقي�ق الالحق يج�رب املكلف عىل عدم 
تقدي�م معلومات خاطئ�ة او مضللة النه 
يخىش اعادة تدقيق بياناته الحقا وفرض 
عقوبات قانونية عليه فيما لو اكتش�فت 
أخطاء فيه�ا. وحتى نضم�ن أن التدقيق 

الالح�ق يك�ون ع�ىل مس�توى ع�ال من 
املهني�ة، فاتحنا األخوة يف دي�وان الرقابة 
املالي�ة ملش�اركتنا يف فرق عم�ل التدقيق 

الالحق.
- برأيك�م م�ا ج�دوى الرضائ�ب إذا كان 
مس�توى الخدم�ات التي تقدمه�ا الدولة 

متدنيا ً؟
كل  املالي�ة،  اإلدارة  قان�ون  بموج�ب   ■
اإلي�رادات العامة تذهب باتجاه واحد هو 
الخزينة العامة، وهيئة الرضائب ال يحق 

لها استقطاع دينار واحد من املبالغ التي 
تس�تحصلها كرضائب. لذا ف�إن الخلل ال 
يكم�ن يف طريقة اس�تحصال الرضائب، 
وانم�ا يف االنف�اق الع�ام. وأن�ا كمواطن 
وليس كمدي�ر عام لهيئ�ة الرضائب أرى 

ان مس�توى االنفاق العام دون املس�توى 
املطل�وب، فبع�د ان مر العراق بسلس�لة 
ح�روب ادت اىل تدم�ر بن�اه التحتية، لم 
تتضح بعد التغير يف 2003 طبيعة العمل 
املؤس�ي بالنس�بة للدوائر املسؤولة عن 
تقدي�م ه�ذه الخدم�ات بش�كل مبارش، 

حيث لم يتم اس�تثمار املبالغ التي ذهبت 
اىل االس�تثمار بالش�كل الصحيح، مع ما 
رافق ذلك من ظواهر تتعلق بالفساد املايل 
واإلداري. وبالتايل، فإن ما يجب فعله هو 

إصالح الخلل املوجود يف االنفاق العام. 
- نسبة الواردات الرضيبية يف موازنة عام 

2013، هل هي بمستوى الطموح؟
نس�بة  ب�ني  أحيان�ا  البع�ض  يق�ارن   ■
واردات الرضائ�ب يف املوازن�ة الربيطانية 
أو األمريكي�ة والت�ي ق�د تص�ل اىل %95 
وبني نس�بة واردات الرضائ�ب يف املوازنة 
العراقي�ة، وهذه املقارن�ة غر صحيحة، 
الن 65% م�ن النات�ج املح�ي اإلجم�ايل يف 
الع�راق معف�ى م�ن الرضائ�ب، وه�ذه 
ال�65% مملوكة للحكوم�ة والحكومة ال 
ت�رّضب نفس�ها، فضالً ع�ن 10 اىل %15 

من الناتج املح�ي اإلجمايل هو عبارة عن 
قط�اع زراعي، والقط�اع الزراعي معفى 
م�ن الرضيبة بموجب القان�ون. لذلك لم 
يتبق م�ن اجمايل الناتج املحي املش�مول 
بالرضيبة س�وى 25% عىل أكث�ر تقدير. 
أما يف الدول الغربي�ة كأمريكا وبريطانيا 
وفرنس�ا، فان القط�اع النفط�ي مملوك 
للقط�اع الخ�اص ال�ذي يدف�ع رضائ�ب 
كبرة، ل�ذا يتضح أن نس�بة الرضائب يف 
تلك الدول عالية جداً. ويف العراق ينحرص 
فرض الرضيبة عىل النش�اطات التجارية 
الخاصة وبعض النشاطات الخدمية، أما 
النش�اطات الصناعية فهي شبه متوقفة 
أمام هذا اإلغراق الس�لعي الهائل للسوق 
العراقية والذي يج�ري من دون تخطيط 

وضوابط.
- ما ع�دا القطاعني الحكومي والزراعي، 

ما الجهات املعفاة من الرضيبة ؟
■  املس�تثمرون القادم�ون م�ن الخارج 

معفي�ون بموجب القان�ون، وذلك بهدف 
تشجيعهم عىل االستثمار يف العراق وجلب 
أموالهم م�ن الخارج. وعدا املس�تثمرين 
والقطاع�ني الحكومي والزراعي ال تعفى 
جهة من الرضيبة إال بقانون، فاملادة 28 
من الدس�تور تنص عىل انه ال رضيبة وال 

إعفاء إال بقانون. 
- أال يش�مل اإلعف�اء الرضيبي الركات 

النفطية األجنبية باعتبارها مستثمرة؟
يش�مل  ال  االس�تثمار  قان�ون  كال،   ■
الركات النفطية، بل عىل العكس، قمنا 
برف�ع الس�قف الرضيبي ع�ىل الركات 
األع�ىل  الرضيب�ي  فالس�قف  النفطي�ة، 
بينم�ا  يبل�غ %15،  الخاص�ة  لل�ركات 
رفعناه عىل ال�ركات النفطية إىل %35، 

ألنها ستحقق أرباحاً كبرة جداً.
- مش�كلة الته�رب الرضيب�ي مش�كلة 
عاملية، كيف تتعاملون مع هذه املش�كلة 

يف العراق؟
■ بالفع�ل، ه�ذه املش�كلة موج�ودة يف 
كل دول العال�م، لك�ن حجمه�ا يختل�ف 
ب�ني دول�ة وأخ�رى، ويرتبط انتش�ارها 
بثقافة املجتمع تجاه االلتزام بالتس�ديد 
الرضيب�ي، وه�ذه الثقاف�ة ضعيف�ة يف 
ال�دول النامي�ة ومنه�ا الع�راق، وتعاون 
وس�ائل اإلع�الم معنا يخلصن�ا إىل حد ما 
م�ن مش�كلة الته�رب الرضيب�ي، ولكن 
العامل املساعد بالدرجة األساس تحسني 
للمواطنني،  املقدم�ة  الخدمات  مس�توى 
عنده�ا يمكننا مطالبة املواطن بتس�ديد 
الرضائ�ب املحس�وبة عليه. فف�ي الدول 
املتقدم�ة عندما يس�دد املواطن الرضيبة 
التي تقع عليه، يتوقع مس�توى عال من 

املردود الخدمي الذي تقدمه الدولة. 
- م�ا مدى صحة ما يش�اع ع�ن محاولة 

رشكة آسيا سيل للتهرب من الرضيبة؟
■ ه�ذا الكالم غر دقيق إطالقاً. أوالً ليس 
للهيئ�ة العامة للرضائ�ب أن تقدر حجم 

الرضيبة املفروض�ة عىل رشكات الهاتف 
النقال نهائياً، فهذا التقدير تحدده هيئة 
ال�رأي يف وزارة املالي�ة املكون�ة من أكثر 
م�ن 15 مدي�راً عاماً م�ع املفت�ش العام 
ومع املستش�ارين وعدده�م 2 مع وكيل 
الوزارة، ويص�ادق الوزير ش�خصياً عىل 

التقدير. والتقدير األخ�ر جرى بموافقة 
هيئ�ة ال�رأي، وبعد أن تم س�حب املواقع 
العاملي�ة وم�ن مراك�ز معلومات باس�م 
اإلرباح لركات الهاتف النقال من مرص 
وس�وريا ولبنان واالردن وايران والخليج 
وتم دراس�تها واتخ�ذ الق�رار باإلجماع، 
وبمصادق�ة الوزي�ر تم تقدي�ر الرضيبة 
املرتتبة عىل آس�يا سيل وس�ددت املقدمة 
التقس�يط  وحت�ى  املتبق�ي،  وقس�طت 
هو بقرار م�ن هيئة ال�رأي. ليس للهيئة 
أن تضي�ف أو تس�حب دين�اراً واحداً من 
الرضيب�ة املق�درة ع�ىل رشكات الهاتف 
النقال من قبل وزارة املالية، وذلك ألهمية 
حج�م اإلي�رادات الكب�ر الت�ي تحققه�ا 

رشكات الهاتف النقال.
- وماذا عن املطالبة باحتس�اب جزء من 
رضيب�ة الرك�ة يف كردس�تان والج�زء 

اآلخر يف بغداد ؟
■ تم ط�رح مقرتح من هيئة الرضائب يف 
كردستان عىل محاسبة نشاط الركة يف 
اإلقليم داخل اإلقليم، ومحاسبة نشاطها 
خ�ارج اإلقلي�م يف بغ�داد، وه�ذا ال يجوز 
عملي�اً وعلمياً، فال يمك�ن تحديد املكاملة 
التي تح�دث بني بغداد وابري�ل ألية جهة 
تع�ود، كم�ا أن الرك�ة ككي�ان قانوني 
مس�جلة لدى الحكومة االتحادية، لذا تم 

االتفاق وبرضا جميع األطراف عىل تقدير 
رضيب�ة الرك�ة من قبل هيئ�ة الرأي يف 
وزارة املالية، وسددت املقدمة التي بلغت 
نح�و 25 ملي�ار دينار وقس�طت املتبقي 
ع�ىل قس�طني، تبلغ قيمة كل قس�ط 20 
مليار دينار وما زالت مستمرة بالتسديد.

-ما مدى تالؤم القوانني الرضيبية النافذة 
مع االتجاه نحو سياس�ة الس�وق الحرة 

الذي تسلكه الدولة العراقية حالياً؟
■ وردت م�ادة يف الدس�تور تحدث�ت عن 
اإلص�الح االقتص�ادي، ولكنها ل�م تحدد 
سياس�ة الدول�ة االقتصادي�ة، فه�ذا من 
ع�ن  والحدي�ث  الحكوم�ة.  مس�ؤولية 
سياس�ة الس�وق الحر لم يج�ر تطبيقه 
بالشكل الصحيح، فمفهوم السوق الحر 
يس�تند اىل مب�دأ تقاطع قوان�ني العرض 
والطلب، والتي تحدد األس�عار ومستوى 
العمالة، بينما تردنا كتب رس�مية تمنعنا 
م�ن الراء م�ن رشكات غ�ر حكومية، 
ال  الحكومي�ة  ال�ركات  كان�ت  اذا  إال 
تمتلك الس�لع الت�ي نريد رشاءه�ا، وهذا 
االجراء يتعارض كلياً مع سياسة السوق 
الحر. عندما ترس�م الحكومة سياس�تها 
االقتصادي�ة، عند ذلك تعمل املؤسس�ات 
املالي�ة، ونح�ن جزء منه�ا، كفريق واحد 
من أج�ل تحقيق أه�داف الدولة ورؤيتها 

املوحدة.
- حدثن�ا ع�ن معان�اة الهيئ�ة ومعوقات 

عملها.
■ الهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب –لألس�ف- 
أصبح�ت بيئ�ة ط�اردة للكف�اءات. كان 
لدين�ا نظ�ام حواف�ز يف روات�ب موظفي 
الهيئ�ة الذي�ن يتحمل�ون ضغط�اً هائالً 
من الجه�ات املكلفة والجه�ات الرقابية 
واملراجعني وغر ذلك، لكن هذا النظام تم 
إلغ�اؤه ولم يحل محله نظام بديل. نظام 
الحوافز اح�د أهم األمور الت�ي تحتاجها 
انتق�ال  ظاه�رة  م�ن  نش�كو  الهيئ�ة. 
املوظف�ني الذي�ن ينال�ون ش�هادات عليا 
–ماجس�تر ودكتوراه- اىل وزارة التعليم 
العايل، ألنهم يحصل�ون هناك عىل رواتب 
اع�ىل من الت�ي يحصل�ون عليه�ا هنا يف 
الهيئة، بينما طموحنا هو جلب الكفاءات 
من خارج الهيئ�ة وتوطينها فيها، فضالً 
عن توطني الكف�اءات املوجودة يف الهيئة 
أص�اًل فيه�ا، وذل�ك ال يمك�ن أن يتم من 
دون ع�ودة نظ�ام الحوافز. كما نش�كو 
من قلة م�الك الهيئة، فللهيئ�ة 50 فرعاً 
يف الع�راق يت�وزع عليه�ا 3500 موظف 
فق�ط، بينما يبلغ ع�دد املكلفني أكثر من 
مليون و250 مكلفا و30 ألف رشكة. كما 
تشكو الهيئة من تكليفها بأمور ال عالقة 
لها به�ا، كتكليفها بأنظم�ة الحجوزات، 
وه�ذا النظام يؤخر املعامل�ة التي ينبغي 
أن تنج�ز يف ي�وم واحد اىل 6 أو 7 أش�هر، 
او تكليفها بقطع البطاقة التموينية عن 
بع�ض املكلفني وغر ذلك من األمور التي 

ال تدخل ضمن واجبات الهيئة.

مدير عام الهيئة العامة للضرائب في حوار مع                      :  

جيـب إعـادة نظــام احلـوافــز إىل رواتــب مـوظــفـي اهلـيـئـة

رشكـة آسيا سـيل دفعـت الرضيبـة املرتتبـة عليـها
ولـم  حتــاول التهــّرب

25 % فقط من الناتج املحلـي اإلجـمـايل خيـضـع 
للضـريبــة يف العــراق

     بغداد / المستقبل العراقي

حقق�ت أمانة بغداد نس�ب انجاز متقدمة في 
تنفيذ اعمال مش�روع تطوير ش�ارع مطار بغداد 
الدولي لتحويله إلى واحد من أجمل الش�وارع في 
المنطق�ة. وذكرت مديرية عالق�ات وإعالم امانة 
بغداد في بيان صحفي تلقت “المستقبل العراقي” 
نسخة منه أمس ان “شركة كاب التركية المنفذة 
لمش�روع تطوير طريق مطار بغداد الدولي الذي 
يبلغ طول�ه أكثر من 21 كم حققت نس�ب انجاز 
بلغت اكثر من 75% مس�تخدمًة اح�دث التقنيات 
وأكثره�ا تط�وراً ف�ي العالم من اج�ل إظهار هذا 
الش�ارع بالمظهر الذي يليق بالع�راق والعاصمة 
بغ�داد لكونه طريقاً لم�رور الضي�وف والزائرين 

القادمين إلى البلد”. 
وأضافت ان “الشركة أنجزت تنفيذ 85 نافورة 
مقس�مة عل�ى ثالث�ة أحج�ام صغي�رة )40 م2( 
ومتوسطة )600 م2( وكبيرة )3000م2( وزراعة 
2500 نخل�ة وأش�جار بارتف�اع 4 م وش�جيرات 
صغيرة وإنشاء أحواض للزهور دائمة وموسمية 
ال�ى جان�ب إكمال ش�بكة ال�ري بط�ول 400 كم 
وش�بكة الب�زل بط�ول 140 كم و17 مخ�زن ماء 
بسعة 200 متر مكعب. وأشارت إلى أن “المشروع 
يش�مل المنطق�ة المحصورة بين صال�ة المطار 
الى منطق�ة نقطة التفتيش وم�ن منطقة نقطة 
التفتيش الى ساحة جامع ام الطبول ومن ساحة 
الجام�ع الى منطقة الجن�دي المجهول ويتضمن 
اعماالً مدنية وكهربائية وزراعية وإنش�ائية على 
وف�ق اح�دث التصامي�م والمواصف�ات العالمية 

مع إنش�اء دار اس�تراحة قرب س�احة عباس بن 
فرن�اس”. وتابعت ان “المش�روع يتضمن تنفيذ 
المس�احات الخض�ر وتش�مل الجزرة الوس�طية 
للش�ارع بعرض 25 متراً وصيانة واكس�اء بعض 
أجزائ�ه وإنش�اء وتنفيذ وتش�غيل منظومة الري 
والب�زل ألعم�ال المس�احات الخض�ر بملحقاتها 
ومس�تلزماتها كاف�ة وتطوي�ر مواق�ع النص�ب 
الموجودة على امتداد الش�ارع كساحة عباس بن 

فرن�اس وجدارية الس�يد الص�در”. وأوضحت ان 
“األعم�ال المدني�ة تتضمن إنش�اء 105 نافورات 
وعمل بحيرة صناعية بمس�احة 1100 متر مربع 
م�ع قن�اة مائي�ة بط�ول 1360 مت�راً فض�اًل عن 
األعم�ال المعماري�ة والميكانيكي�ة والكهربائية 
م�ن المضخ�ات والفالت�ر والتوصي�الت واعمال 
التغلي�ف بالكرانيت والس�يراميك واعم�ال العزل 
المائ�ي داخل الغرف الميكانيكية”. ولفتت إلى ان 

“المشروع يتضمن انشاء السياج الواقي للطريق 
المؤدي للمطار ذهابا وايابا مع اس�تبدال االجزاء 
التالفة باخ�رى جديدة واعم�ال الصيانة والطالء 
واضاف�ة حواجز حديدية الربعة جس�ور رئيس�ة 
هي جس�رام الطبول وجس�ر حي العامل وجسر 
صالح الدين وجس�ر العامرية ومعالجة االسطح 
الخرس�انية المتضررة للجس�ور والطالء بطبقة 

االساس والطبقة النهائية”.

أمانة بغداد حتقق نسب إنجاز متقدمة يف تطوير شارع املطار

حمافظة كربالء تلزم املواكب احلسينية باحلفاظ عىل املمتلكات العامة
    كربالء / المستقبل العراقي 

ف�ي  المحلي�ة  الحكوم�ة  اتفق�ت 
كربالء مع أصحاب المواكب الحسينية 
على الحفاظ عل�ى الممتلكات العامة. 
وق�ال محافظ كربالء آم�ال الدين الهر 
ف�ي تصري�ح صحف�ي أم�س ان�ه تم 
التعاق�د م�ع المواكب الحس�ينية على 
عدم المس�اس بأي ش�ارع من شوارع 
المحافظة، مشيرا إلى ان االتفاق جرى 
مع هيئ�ة المواكب الحس�ينية وكلفت 

الدوائر الرقابية بتنفيذه. 
وأوض�ح ان إعادة احياء الش�وارع 
وترميمه�ا يكل�ف المحافظ�ة مبال�غ 
ضخم�ة ف�ي كل ع�ام، مش�ددا عل�ى 
ض�رورة أن يكون الزائ�رون على وعي 
للمحافظ�ة عل�ى الس�احات الخض�ر 
وجمي�ع  والحدائ�ق  والمقرنص�ات 

الممتلكات العامة.

     حاوره: أمجد صالح
     تصوير: سعد الله الخالدي

كشف مدير عام الهيئة العامة للضرائب كاظم علي عبد الله في هذا الحوار الموسع الذي أجرته معه »المستقبل 
العراقي« عن حقائق كثيرة تتعلق بالواقع الضريبي في العراق، كما أماط اللثام عن معوقات عديدة تواجه عمل الهيئة. 
وأوضح في الحوار ايضًا طبيعة عمل الهيئة والواجبات المكلفة بها واإلنجازات التي حققتها وتسعى إلى تحقيقها خالل 

الفترة القليلة المقبلة. وبين حقيقة ما جرى مع شركة آسيا سيل بعدما أشيع بأن هيئة الضريبة في كردستان أصرت على 
أن تقدر الضريبة المتعلقة بنشاط الشركة داخل اإلقليم. كما تطرق في حديثه إلى أسباب قلة الواردات الضريبية في 

موازنة الدولة، والجهات المشمولة بالضريبة والجهات المعفية منها، متناواًل أيضًا مدى انسجام النظام الضريبي الحالي 
مع سياسة الدولة االقتصادية.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا عضو اللجن�ة االقتصادي�ة النيابي�ة، النائب عن ائت�الف العراقية 
قصي جمعة إلى تعديل قانون البنك المركزي الحالي كونه ال يتماش�ى مع 

التطورات الحاصلة في العالم ال سيما في القطاع المالي. 
وقال جمعة في تصريح صحفي أمس إن “قانون البنك المركزي يشوبه 
الكثير من الفقرات التي تعيق عمل المركزي والمصارف العراقية، ويحتاج 

إلى التعديل ألنه ال يساعد على دعم وتطوير القطاع المالي في البلد”. 
ولف�ت إلى انه “يجب أن يع�دل قانون البنك المركزي الذي صدر س�نة 
2004 بصيغة تس�اعد المص�ارف على أداء واجبها المصرفي للمس�اهمة 
ف�ي التنمية االقتصادية”، داعياً الى “االس�تعانة بقواني�ن وأنظمة البنوك 

العالمية لتعزيز دور قطاعي المال والمصارف في البلد”. 
وص�در قانون البنك المركزي العراقي ف�ي 6 آذار 2004، وكان من بين 
أهدافه المحافظة على اس�تقرار األس�عار ودعم النم�و المطرد لالقتصاد 

الوطني.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت “ل�وك أويل”، ثاني أكبر منتج روس�ي للنفط الخ�ام، إنها قررت 
عدم المش�اركة في مش�روع لتطوير حقل النفط العراق�ي العمالق غرب 
القرن�ة 1، متعللة بأن المخاطر كبيرة. وتش�رف لوك أويل على أكبر حصة 
من احتياطيات النفط بين الش�ركات األجنبية العاملة في العراق، وتشارك 
بالفعل في مشروع غرب القرنة 2. وقال أندري كوزياييف، رئيس العمليات 
الخارجي�ة للش�ركة، في تصريح لقناة روس�يا-24 الحكومي�ة “حللنا كل 
المخاطر، وقررنا أنه في ضوء اضطالعنا بمشروع ضخم مثل غرب القرنة 
2 بدون شريك، فإن دخول مشروع كبير آخر مثل غرب القرنة 1 سينطوي 
عل�ى مخاطر كبي�رة”. وأصبح غرب القرن�ة 1 متاحا لل�وك أويل ولغيرها 
من ش�ركات كبرى أخرى الش�هر الماضي، عندما أخطرت إكسون موبيل 
الحكوم�ة العراقي�ة أنها تريد االنس�حاب من المش�روع البالغة قيمته 50 

مليار دوالر.

االقتصادية النيابية تدعو إىل تعديل 
قانون البنك املركزي احلايل

»لـوك أويـل« الروسيــة تنسـحب
 من تطوير حقل غرب القرنة 1

مدير الهيئة )إلى اليمين( مع المحرر
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من اليع�رف مصير الكون ال يكون ش�ريكا 
ف�ي تحريك االحداث حتى وان اخطأ النتائج 
ولكنه ش�ارك في الفعل باتجاه المس�تقبل. 
وهذا النوع من التفكير "أي المش�اركة في 
الفعل باتجاه المس�تقبل " هو الذي يرس�م 

سياسة المحاور الدولية اليوم. 
فالق�وم ف�ي النات�و اتفق�وا عل�ى القاعدة 
التالي�ة: " لنا الطاقة وامن إس�رائيل" ولكم 

مادون ذلك.
ومادون ذل�ك محكوم بإيق�اع ماكر، وذلك 
اإليق�اع الماك�ر ه�و: " ت�رك خي�ار الحكم 
للس�لفي ال�ذي يح�ب "رقص�ة التن�ورة " 
ويعش�ق مجال�س الغيبوبة باس�م الذكر " 
وف�ي مصر ش�يء كثير من ذل�ك مما يجعل 
اإلخ�وان المس�لمين حي�ارى بي�ن "رقصة 
انتحاري�ة  وبي�ن  وغيبوبته�ا"  التن�ورة 
التكفي�ري الوهابي وجهاديته المفرغة من 

مفهوم الجهاد.
ولك�ن رغبة الوص�ول للحكم ال�ذي حرموا 
منه لعقود طويلة جعلتهم ينزلوا على رغبة 

من يقول: " لنا الطاقة وامن اسرائيل ".
ولذل�ك ل�م يعت�رض االخ�وان المس�لمون 
القادم�ون لحكم مصر على اتفاقية "كامب 
ديفيد"، وعدم االعتراض هذا سرى بسرعة 
للتنظيمات المرتبطة بهم في الدول العربية 
واالس�امية والس�يما االجنحة العسكرية 
الت�ي راح البع�ض منه�ا يحن�ث بعه�وده 
ومواثيق�ه الس�ابقة وهو كمي�ن اعد بمكر 

ومهارة سياسية لتوهين مصداقيتهم.
مثلم�ا اعد كمي�ن بالغ الخط�ورة في إيقاع 
تنظي�م القاع�دة في ممارس�ة هواية القتل 
في العراق حتى انهكت قوى تنظيم القاعدة 
وخسر اشهر قياداته في العراق مثلما خسر 
آماله في ش�عبية لم تتبل�ور ميدانيا رغم ما 

أغدق عليها من مال وتهويل إعامي.
ثم اس�تكمل الكمي�ن في س�ورية حيث دار 
قت�ال ش�رس بي�ن نظ�ام يمتل�ك مب�ررات 

الدف�اع الموضوعية محاطا بش�عبية ترفع 
من رصيده القانوني رغم قس�اوة المعركة 
وآثارها على الش�عب وبنيت�ه التحتية التي 
دم�رت بفعل رعون�ة وحماقة م�ن زج في 
ح�رب م�ع الجيش الس�وري باس�م الثورة 
والمعارض�ة الت�ي فق�دت مصداقيته�ا من 
األيام األولى التي كان يقف وراء تحريضها 
من عرف اعاميا "بش�اهد عي�ان" لم يتقن 
مه�ارة تقني�ات التصوير للح�دث الميداني 
مم�ا اوقعه في الغ�ش واالدعاء فس�قطت 

مصداقيته.
ثم تاحقت ارقام فشل مصداقية المعارضة 
بوجود عناص�ر غير عراقية تنف�ذ عمليات 
تفجي�ر ارهابي�ة راح ضحيته�ا اآلالف م�ن 
ابناء الش�عب العراقي يقوم بها انتحاريون 
من االردن مثل تفجير العيادات الشعبية في 
الحلة، وعمليات إرهابية أخرى القي القبض 
على منفذيها والمشتركين فيها وكانوا من 
الس�عودية وتون�س ومصر وأفغانس�تان، 
واصبحت الصورة اكثر وضوحا وافتضاحا 
في سورية عندما قامت الجماعات المسلحة 
بح�رق جث�ث القتل�ى م�ن غير الس�وريين 
حتى ال تنكش�ف حقيقتهم وتتزيف دعاوى 

معارضتهم. 
ثم كان الحدث االعام�ي القاتل للمعارضة 
الس�ورية وال�ذي ل�م يس�لط علي�ه االعام 
ض�وءا يس�تحق دالالته وه�و قي�ام القناة 
التلفزيونية الثانية االس�رائيلية ومراس�لها 
"ايت�ان انغلي" باج�راء مقابل�ة مع عنصر 
مس�لح في ريف ادلب على الحدود السورية 
التركية وكان تصريح ذلك المسلح لمراسل 
القناة االس�رائيلية يتضم�ن خطأين قاتلين 
للمعارض�ة المس�لحة الس�ورية اولهما ان 
المراسل االسرائيلي دخل االراضي السورية 
م�ن جهة تركيا اي بمس�اعدة من الحكومة 
التركية واس�تقبال من المعارضة السورية 

المسلحة وهذا خطأ ستراتيجي ال يغتفر 
عقائديا ووطنيا واخاقيا، ثم 

يس�تكمل ه�ذا الخطأ 
القات�ل بقول ذلك 

"إن  المس�لح: 
اذا  ش�ارون 
ض�د  ص�ار 
بشار االسد 
فه�و على 
س  ا ل�ر ا

والعين".
د  ي�كا و
ن  يك�و
ا  ه�ذ

للمعارض�ة  التصري�ح فضيح�ة سياس�ية 
المسلحة السورية ال توازيها بقية الفضائح 
التي مارس�تها هذه المعارضة والتي تمثلت 

في كل من: 
1- االعت�داء عل�ى مق�ام الس�يدة زينب في 

ريف دمشق.
2- االعت�داء على مستش�فى يعال�ج فقراء 

الناس في منطقة الديابية.
3- االعت�داء بالقتل والنه�ب على العراقيين 

المقيمين في سورية لعشرات السنين.
4- االعت�داء عل�ى س�كان مخي�م اليرموك 
م�ن الفلس�طينيين وذلك بالقت�ل والتهجير 
والنه�ب، ومما يزيد م�ن حماقة المعارضة 
الس�ورية في الخ�ارج ويكش�ف غباءها ما 
ص�رح به جورج صبرا ال�ذي عين اخيرا في 
مؤتم�ر الدوحة من قبل األمريكيين رئيس�ا 
للمجل�س الوطن�ي الس�وري، حي�ث صرح 
ج�رج صب�را حول اح�داث مخي�م اليرموك 
قائا: ان معركتنا لتحرير دمش�ق واسقاط 

النظام تبدا من مخيم اليرموك.
ول�م يكن هذا هو التصري�ح الوحيد لجورج 
صب�را وانما هناك من تصريحاته والس�يما 
في األيام االخيرة ومن عل�ى قناة الميادين 
حيث ق�ال: لم يض�رب مس�يحي واحد كف 
من قب�ل المعارضة الس�ورية. وه�ذا كام 
باطل تكذبه األحداث الميدانية ال يجرؤ على 

التصريح به اال رجل مغفل.
فأي�ن رجل الدين المس�يحي ال�ذي اختطف 
وقتل في حلب وأين القرية المس�يحية التي 
تقع بالقرب من الحدود الس�ورية اللبنانية 
والتي اختطف منها "200" مواطن س�وري 
مس�يحي، ثم اين صارت تفجيرات القصاع 
في دمش�ق والت�ي راح ضحيتها العش�رات 
من المس�يحيين والمس�لمين ث�م تفجيرت 
جرمانا التي يسكنها غالبية من المسيحيين 
هذا ناهيك عن التفجيرات التي طالت بعض 
الكنائس المس�يحية في سورية، فهل يعقل 
ان يك�ون جورج صب�را ال يدري ب�كل ذلك. 

أن  ان�ه ممن�وع علي�ه  ث ام  يتح�د
بمث�ل  ا اال  ه�ذ

ال�كام ال�ذي يري�ده أصح�اب قاع�دة "لنا 
الطاق�ة وامن إس�رائيل" ولكم م�ادون ذلك 
ايه�ا الس�لفيون واإلرهابي�ون المغرم�ون 

بكرسي الحكم ولو على جماجم الناس.
ومما ي�وازي تصريح جورج صبرا من على 
قناة الميادين الفضائية، ما نقلته الفضائيات 
ع�ن تصريح "أحم�د معاذ الخطي�ب" الذي 

عي�ن هو اآلخ�ر رئيس�ا لائت�اف الوطني 
الس�وري في اجتماع الدوحة وذلك بس�بب 
موق�ف الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة من 
"جبهة النصرة" واعتبارها منظمة ارهابية 
وس�أبّين للق�ارئ والمتابع س�بب الموقف 
األميركي ه�ذا، ولكن بعد أن اس�تعرض ما 
صرح به احمد معاذ الخطيب وهو محسوب 
على تنظيم اإلخوان المس�لمين في سورية 
والذي قال في تصريحه في اجتماع مراكش 
لمؤتمر ما يسمى بأصدقاء الشعب السوري 
وه�و عنوان مضل�ل يأتي على قاع�دة " لنا 
الطاق�ة وام�ن اس�رائيل ولكم م�ادون ذلك 
" حي�ث طلب احم�د معاذ الخطي�ب بخجل 
واس�تحياء ورجاء متعثر بالخيبة الحقيقة 
المفارق�ة لهوي�ة الوطن ودم�اء الناس من 
ضحايا تفجيرات جبهة النصرة، ومضمون 
طل�ب احم�د مع�اذ الخطي�ب ه�و مراجعة 
امريكا قرارها في اعتبار جبهة النصرة من 

المنظمات االرهابية.
وحق�ا م�ن يس�تمع لتصريح�ات ج�ورج 
صبرا واحمد معاذ الخطيب يكتش�ف مقدار 
خب�ث ودهاء من جل�ب هؤالء ال�ى واجهة 
المعارض�ة الت�ي لم تس�تبقي حق�ا وطنيا 
اله�ل س�ورية اال وفرط�ت ب�ه، فالدعوات 
الصريح�ة للتدخ�ل االجنب�ي واالرتماء في 
احضان خدمة المشروع التوراتي من امراء 
قطر والس�عودية وحكوم�ة اوردغان التي 
خدعوها بوعود براق�ة في اتفاقية الدوحة 
السرية والتي نشرنا تفاصيلها في صحيفة 
المواق�ع  كل  وف�ي  العراق�ي  المس�تقبل 

والمدونات التي تأخذ عنا.
ولكن اوردغان ووزي�ر خارجيته احمد 
داود اوغل�و صاح�ب نظري�ة "صف�ر 

مش�اكل" والتي انقلبت الى " صفر 
اس�تقرار " فراح�وا يس�تعينوا 

"الباتري�وت"  بصواري�خ 

المس�ماة بالقب�ة الحديدية والت�ي لم تفلح 
بص�د صواريخ غ�زة عل�ى تواضعها فكيف 
بها اذا اختلطت األوراق كما يريدها صاحب 
مقول�ة " لن�ا الطاقة وام�ن اس�رائيل " اذا 
اس�توجبت الظروف انطاق صواريخ حزب 
الل�ه صاحب طائ�رة االس�تطاع " ايوب " 
الت�ي اخترقت المج�ال األمني االس�رائيلي 

وصورت مفاعل ديمونا الذري. 
او اذا انطلق�ت الصواري�خ اإليراني�ة، او اذا 
اس�تعمل صاروخ " اسكندر " المرعب الذي 

اصبح بحوزة الجيش السوري.
ان الق�رار االمريكي باعتب�ار جبهة النصرة 
تنظيم�ا ارهابيا ينطوي عل�ى مضامين في 
الص�راع على المنطق�ة والعال�م اليفقهها 
من دخل س�رادقات الحك�م بدون مؤهات، 
ومن اري�د له ان يكون معارض�ا بالمقاولة 
والمس�اومة، وليس بالمقاومة والممانعة 

وهم بقية السيف.
ومن تلك المضامين:-

1- اعط�اء ش�هادة تزكية واعت�راف لبقية 
اطراف المعارضة المسلحة السورية

2- وبناء عل�ى ذلك ثم االعت�راف باالئتاف 
الوطني السوري.

3- اعطاء اشارة الى ثأر أمريكي دفين تجاه 
جبه�ة النصرة النها باالص�ل تابعة لتنظيم 
دولة العراق االسامية الوهابية، وهذا الثأر 
يطال كل من تس�بب بخسار او اذى للجانب 

االمريكي حيث كان االمريكيون في العراق 
يتابع�ون من كل م�ن اعتدى عل�ى امريكي 
ويترك�ون من اعت�دى عل�ى العراقيين ولو 

مس�مع كان عل�ى مرأى  و
وه�ذا منه�م 

ماعرفه 

العراقي�ون ف�ي اح�داث مثل�ث الم�وت في 
اللطيفي�ة وج�رف الصخ�ر وح�رف دجلة 
المتص�ل بالفلوج�ة. ومن هن�ا ينصب جام 
غضبهم على ايران من ايام احتجاز الرهائن 
ف�ي الس�فارة االمريكية بطه�ران وحادثة 
طب�س، ثم غضبهم على حزب الله في لبنان 
م�ن ايام تفجي�ر مق�ر المارين�ز االمريكي 

وتهديدهم المباشر لامن االسرائيلي.
4- اش�اعة الخ�وف والرع�ب ف�ي صفوف 
ف�ي  الحك�م  وانظم�ة  والكت�ل  االح�زاب 
المنطق�ة حت�ى التفكر في ع�دم االنصياع 
ل�ارادة األمريكي�ة التي انتقل�ت من قاعدة 
اعط�اء الض�وء " للقبيل�ة والح�زب " ال�ى 
قاع�دة جديدة اليوم ه�ي اس�تبدال القبيلة 
والح�زب " بالس�لفي والوهاب�ي التكفيري 
" ال�ذي يتظاه�ر بتطبيق الش�ريعة وهم ال 
يملكون مقومات تلبية حاجات الناس التي 
تنطل�ق من مقولة:" قبل ان تتفلس�ف يجب 
ان تعيش " وقد س�بق هذه المقولة تاسيس 
فك�ري عقائ�دي لام�ام جعفر ب�ن محمد 
الصادق عليه السام يقول فيه: "لوال الخبز 
لم�ا صمنا وال صلين�ا وال ادين�ا الواجبات" 
وهو سبق فكري لمقولة الديالكتيك وصراع 

الطبقات بمفهومه المادي. 
فمصر التي انتخبت محمد مرسي اإلخواني 
ث�م انقس�مت عليه تجد نفس�ها الي�وم تئن 
تحت وطأة الفقر والعوز تحاصرها الديون 
والحاج�ة لتوفي�ر خبز الناس ال�ذي الينفع 
معه مواعيد صن�دوق النقد الدولي وال منح 
الس�عودية وقط�ر الت�ي ي�راد له�ا ان تدير 
ش�ؤون مصر كما تريد ه�ذه االنظمة الكما 

يريد الشعب المصري.
ثم ان الس�باق الهامش�ي بين تركيا ومصر 
حول من يف�وز " رقصة المول�وي التركية 
" ام رقص�ة التن�ورة المصري�ة " وكاهما 
واس�ترخائها  الصوفي�ة  لفس�لفة  امت�داد 
التنويم�ي ال�ذي لم يف�ق م�ن غيبوبته منذ 
ان دع�ا ابن عربي لس�كرة ال�روح واعقبها 
الخي�ام بس�كرة الجم�ال الت�ي حلق�ت مع 

قصائد سعدي الشيرازي:
اال يا ايها الساقي...... ادر ك�أسا وناولها.

فا الس�اقي توقف وال المتن�اول افاق حتى 
غزتنا ام�م عرفت أخطاءنا قب�ل ان نعرفها 
نكتش�فها  ان  قب�ل  ثرواتن�ا  واكتش�فت 
فأصبح�ت مالك�ة لرقبة االنت�اج والتصدير 
واصبحنا نتف�رج ونكتفي بفتات ما تعطيه 
لنا شركاتهم ونقنع بما يقوله لنا خبراؤهم، 
حت�ى ال نصحو اال عل�ى مقولة من قال "انا 
رب الش�ويهة والبعير" وس�باق الهجن من 
ش�واهد العجز البدوي تجاه س�باق الفضاء 
ومنظوم�ة الصواري�خ العاب�رة للق�ارات، 
وأساليب الحرب الناعمة التي تدهمنا اليوم 
جوالته�ا عل�ى قاع�دة:" الطاقة لن�ا وامن 
اس�رائيل" ولكم حكم الس�لفية والوهابية 
" وه�و عقاب لهذه األم�ة التي ضحكت من 

جهلها األمم.
فالطاق�ة هي مص�در القوة، ونحن نس�ينا 
الخط�اب القرآن�ي صاحب الس�بق في ذلك 
النداء عندما قال: "واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة " واذا بنا نحول القوة الى الى سهام 
نوجهه�ا الى صدورنا، يقت�ل بعضنا بعضا، 
نستحل األعراض، وندمر الممتلكات، ونقتل 
المس�تقبل، ونعي�ش في كه�وف الماضي 
ال نح�رص اال عل�ى لح�ى طويل�ة س�ائبة 
ونلوك ش�عارات خالية م�ن المضامين، ال 

جائعا  جي�اع تشبع  وعندن�ا 
وال  كث�ر 

تس�تر 
ا  فقي�ر

محتاج�ا وعندن�ا منه�م الكثي�ر والترح�م 
يتيما وال تحشم ارملة وال توقر شيخا وهم 
الغالبية عندنا، وال تحترم مس�جدا وال دورا 
للعب�ادة وبذلك قطع�ت عاقتها بالس�ماء، 
وارتبط�ت باهل االرض من دع�اة " الطاقة 
لنا " ألنهم عرفوا اي اولئك الدول سر الغلبة 
وذاق�وا طعم النصر، وعرفوا من هو الخطر 
عليهم ومن هو الذي اليشكل 
خط�را عليه�م فم�دوا ل�ه يد 

الدهاء وموائد االغراء.
للذي يشكل عليهم  وخططوا 
والمحاصرة  باالقصاء  خطرا 
واس�تعملوا  والتش�ويه 
والتسقيط،  التشهير  سياسة 
وحص�روا كل ذل�ك بم�ن هو 
مع منه�ج " االنتظار " الذي 
يختزن وعي التاريخ وفلسفة 
الكون كما فس�ره اينش�تاين 
في مفهوم " الكون األحدب" 
ونظرية الس�فر ف�ي الزمان، 
الوق�ت،  انبس�اط  ونظري�ة 
وهي مفاهي�م ورؤى تنتمي 
لعال�م الكون المتدي�ن " وما 
من دابة في االرض وال طائر 
يطير بجناحيه اال امم امثالكم 
الخطاب  " والتي يختصره�ا 
المتكرر عبر س�ور  القرآن�ي 
المس�بحات " يس�بح لله ما في الس�ماوات 

وما في االرض ".
والذي�ن غابوا عن ه�ذه المفاهيم هم الذين 
أصبح�وا الي�وم س�فراء لصاح�ب قاعدة " 
الطاق�ة لن�ا " منه�م انظم�ة حك�م ذليل�ة، 
ومنه�م اح�زاب ضيع�ت بوصلة المس�ير، 
ومنه�م جماع�ات ه�وى اصبح�وا صرعى 
غوايات طائش�ة وبرامج بائس�ة وشعارات 
يائس�ة يتس�اوى في ذلك العلماني المتخم 
بالمادة والمتدين ال�ذي اليملك من الدين اال 
قش�رته فكان منهم الذي يقول: " الشريعة 
قش�رة والطريقة لب " ومنهم من يقول ان 

محمدا "ص" هو ابن عبد المطلب وليس بن 
عبدالل�ه. ومنهم من يقول: ال يوجد اقتصاد 
في االس�ام، ومنهم من انكر س�ورة الفيل 
ومنهم من سخر من الجنة، ومنهم من نسب 
الق�رآن الى غي�ر عصره، ومنه�م من عظم 
الل�ذة واتخذ م�ن المتعة المادية الجس�دية 
بدي�ا عن متع ال�روح، فاجتم�ع كل هؤالء 
ليش�كلوا طاب�ورا يؤتم�ر بأوام�ر صاحب 
قاع�دة " الطاق�ة لنا " وهو ال�ذي جعل من 
ح�رب العراق مفتاحا لح�روب الطاقة التي 
اعقبها ح�روب مايس�مى بالربي�ع العربي 
والتي ترجمتها احداث س�ورية، حيث حان 
اش�تباك المحاور الدولية الت�ي اقتربت من 
س�اعة الصف�ر، ولذلك بدا كل منهم يش�حذ 
قواه ويهيا وس�ائله ويحرك اساطيله فهذه 
الصي�ن للم�رة االول�ى تبحث ع�ن الوصول 
الى البر والى ش�رق المتوسط وهذه روسيا 
االتحادية تسارع بوارجها وسفنها الحربية 
الى موانئ طرط�وس واالذقية وهذه ايران 
تحذر تركي�ا من صواري�خ باتريوت، وهذه 
امريكا تعين وزيرا جدي�دا لخارجيتها وهو 
من منظري سياس�ة الحلول الس�لمية وهو 
" ج�ون كيري " وقب�ل ذلك اقال�ت الجنرال 
بتراي�وس مدير " الس�ي اي اي " االمريكية 
بأسباب ليس�ت هي من اخاقيات من يهنئ 

الزواج المثلي ويشجعه.
ان فقه السياس�ة الدولية يحتاج الى معرفة 
تفصيلي�ة بمفاهي�م العمل السياس�ي الذي 
يمتلك القدرة على فهم العالم من خال فهم 
الك�ون واحداثه المس�يرة بمرجعية واحدة 
" كل إلين�ا راجع�ون" و"وان عدتم عدنا" و 
" لخل�ق الس�ماوات واالرض اكبر من خلق 

الناس".
ويبقى حيرة الناس مما يجري حولهم هذه 
االيام ه�و ع�دم معرفتهم بخي�ارات الدول 
الكب�رى التي عرفت خياراتها في االمس�اك 
الحك�م  وت�رك  اس�رائيل  وام�ن  بالطاق�ة 
المحل�ي هذه الم�رة للس�لفيين والوهابين 
حت�ى التس�تقر المنطق�ة، مثلم�ا اعطوها 
في س�ايكس بيكو األولى إل�ى حكم القبيلة 
والحزب فظلت المنطق�ة تغلي بالصراعات 

ولم تجن إال التخلف.
رئيس مركز الدراسات واألبحاث الوطنية
ALITAMIMI5@yahoo.com
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  القوم يف الناتو: اتفقوا عىل 
القاعدة التالية "لنا الطاقة وامن 

ارسائيل" ولكم ما دون ذلك

  اإلخوان املسلمني حيارى 
بني "رقصة التنورة 

وغيبوبتها" وبني انتحارية 
التكفريي الوهايب

 لـم يعرتض اإلخوان املسلمني 
القادمون حلكم مرص عىل اتفاقية 

ديفيد" "كامب 

 القرار األمريكي باعتبار جبهة 
النرصة تنظيام إرهابيا ينطوي 

عىل مضامني يف الرصاع عىل 
املنطقة والعالـم

www.almustakbalpaper.net

،،حكم العــالم لهـم وحكم الحــزب والقـبيلة لنا ؟

،،
جتري الأحداث من حولنا ب�صرعة، ي�صتثمرها من يعرف �صناعتها.

وها نحن عدنا مثلما كنا اأطفال او بدون معرفة: نختلف حول كروية الر�ض ونح�صب ان اجلبال 
جامدة. وحتى عندما قال لنا القراآن: "اإنها متر مر ال�صحاب" مل نعمل تفكرينا يف اجلاذبية وم�صري 
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            المستقبل العراقي / متابعة

وميادينه�ا  الش�هرية  س�احاتها  لبغ�داد 
املعروف�ة، ول�كل واح�دة منه�ا تاري�خ وحدث 
واس�م ارتب�ط بحقبة معين�ة، فه�ذه التحرير 
والن�ر والطريان وتلك  الف�ردوس وكهرمانة، 
وهن�ا س�احة الحري�ة وعنرت، وهناك س�احات 
احد ، والزهراء وعبد املحسن الكاظمي  وغريها 
ب�ارزة،  لش�خصيات  أس�ماء  وكله�ا  الكث�ري، 
وعناوي�ن الحداث اب�رز، فهذه الس�احات تعد 
حاضنة لكل م�ن ضاق به صدره وثار من اجل 
حري�ة او كرامة او عيش رغيد، إذ أنها ش�هدت 
العديد من األحداث السياس�ية يف حقب سابقة، 
فانطلق�ت منه�ا الثورات التي اس�تلهمت منها 
اسماءها ومعاملها، كما انها كانت محطة راحة 
واسرتخاء للعائالت العراقية، فمن يريد القراءة 
يجد الهدوء فيها، ومن يهوى الكتابة يجد االلهام 
ينبع�ث من تماثيلها، فضال عن انها جمعت بني 
الحبي�ب والصدي�ق وكل من ضاق ب�ه صدره. 
لكن هذه الصورة لس�احات بغ�داد لم تعد كما 
كانت قائمة، فهي اليوم تأّن وتش�كو من جور 
الب�ر عليها قبل الزمن، بعد ان هجرها الناس، 
وغطى وجهها الغب�ار ، كما أن  بعض تماثيلها 
هرمت وصارت بحاجة للتجديد بعد ان هجرها 
األهل واألحب�ة واألصدقاء، فغدت وحيدة تبحث 
عم�ن يواس�يها، وي�رى مواطنون كان�وا روادا 
لهذه الس�احات أن اإلرهاب والقتل لم يقترا 
عىل البر بل اس�تهدف حتى األماكن التي تعيد 
للب�ر األمل. داع�ني إىل أن تك�ون هناك جهود 
مكثفة إلبراز معالم هذه الساحات بعد أن غطى 
غب�ار الزمن ش�عاعها وبرغم عملي�ات الرتميم 
الت�ي قامت به�ا أمان�ة بغ�داد ووزارة الثقافة 
لبعض س�احات بغداد، إال أنها بحسب مراقبني 
لم تكن كافية، ولم ترق للمستوى املطلوب الذي 
يتناسب مع رمزية هذه الس�احات وتاريخها، 
مس�تندين يف ذلك إىل أن س�احة الفردوس أزيح 
عنه�ا تمث�ال الطاغية، ووضع ب�دال عنه تمثال 
ل�م يصمد كثريا حتى أزيح م�رة اخرى، كما ان 
عملي�ات اكس�اء الحدائق بقيت تش�كل عامال 
س�لبيا ع�ىل مظهره�ا ألن الناس ينظ�رون اىل 
م�ا يجذب انتباهه�م، فيجدون ال�رتاب يفرتش 
ارض الس�احات، فض�ال عن انتش�ار املردين 
الذين صاروا يش�كلون صورة غ�ري الئقة وغري 

حضارية لهذه الس�احات، بينما تؤكد الجهات 
املعني�ة انها وضعت خطة لذل�ك لصيانة جميع 
تماثي�ل ونص�ب العاصم�ة بغ�داد فض�ال عىل 
عمليات أكس�اء وترميم واجهاته�ا وحدائقها. 
فهل س�نرى بغداد بعد هذه املش�اريع عاصمة 

للثقافةوالسياحةالعربية .
تاريخ مهدد باالندثار

املواطن حسني عباس "متقاعد " يقول "انه 
ال يرى يف س�احات بغ�داد تاريخا، الن ما كان يف 
الس�ابق يش�كل رمزا ومعلما م�ن معالم بغداد 
اندثر تحت ركام اإلهمال غري املربر" !!. وأضاف  
"لقد كانت س�احات بغداد م�الذا لكل من بحث 
ع�ن الراحة واالس�رتخاء ولم الش�مل، فمنذ ان 
كن�ا صغارا كنا نذهب اىل هذه الس�احات يف أية 
مناس�بة او حتى يف األي�ام االعتيادية ذلك ألنها 
تحتضن كل اطي�اف ورشائح املجتمع العراقي، 
فتج�د الفن�ان والرس�ام واملهن�دس واملثق�ف 
والش�اعر وغريهم من أناس عاديني وهذا االمر 
كان يف غاي�ة األهمية والس�عادة فما أجمل ايام 
دراس�تنا التي كنا نقرأ فيها يف س�احة التحرير 
وما احىل نس�مات هواء حديقة األمة وس�احة 

الف�ردوس وحت�ى عن�د تخرجن�ا يف الكلية كنا 
نأتي اىل هنا الس�تذكار ايامن�ا الجميلة لكن ما 
ن�راه اليوم ه�و عملية قتل له�ذه األماكن اذ ال 
يوج�د أي اهتم�ام به�ا ال م�ن ناحي�ة الرتميم 
واالكس�اء وال م�ن ناحي�ة صيان�ة تماثليها ما 
جعلها تفقد رمزيتها بالنس�بة لبغداد كعاصة، 
وللن�اس كمكان يفتخرون ب�ه ويلجأون إليه،" 
ويق�ول املواطن احمد نبيل " موظف" : األحرى 
بالجه�ات املعني�ة لس�احات بغ�داد أن تق�وم 
بوض�ع خط�ة ش�املة للنه�وض بواق�ع هذه 
الس�احات من خالل أعمال الرتمي�م والصيانة 
واالكس�اء والنظافة أيضا فضال عن العمل عىل 
تش�جيع املواطن�ني للحض�ور إليها م�ن خالل 
برامج ترفيهية ك�ون املواطنني بحاجة اىل مثل 
ه�ذه األمور يف الوقت الحايل وبدال من ان يكون 
يف بغ�داد متن�زه واحد كال�زوراء تك�ون هناك 
متنزه�ات اكثر يمكن ايجاده�ا من خالل هذه 
الس�احات، فبغداد تس�تحق ان تك�ون عاصمة 

للثقافة والسياحة العربية أيضا".
االهتمام بتاريخنا وتراثنا

أم�ا املواط�ن أبو ط�ارق" فنان تش�كييل " 

ف�ريى" أن من يحر 
بس�احات  االهتم�ام 
العريق�ة  بغ�داد 
التنظي�ف  بأعم�ال 
فقط  النفايات  من 
هو مخط�ئ كثريا، 
الساحات  الن هذه 
يوجد فيه�ا ما هو 
أهم وأكث�ر خطورة 

ه�ذه  ع�ن  بكث�ري 
البس�يطة،  االم�ور 

فهناك س�احات ونصب 
وش�ك  ع�ىل  وتماثي�ل 

الحري�ة  فنص�ب  االنهي�ار، 
للفنان جواد سليم تحدثت انباء 

عن إمكانية س�قوطه بسبب تقادم 
الزمن علي�ه، وكذلك املي�اه الراكدة تحته 

مع غياب اعم�ال الصيانة الدوري�ة له، كما ان 
س�احة كهرمانة أصبح ش�كلها ال لون له إذ ال 
يع�رف األخرض من األس�ود وال غ�ريه، فأغلب 
عمليات طيل تمثال س�احة كهرمانة تتم بمواد 

غ�ري جيدة، وال تقاوم متغ�ريات الجو يف العراق 
حت�ى ان م�اء نافورتها يكاد يصبح اس�ود من 
ش�دة اإلهمال،" مضيفا " وال ننىس ان س�احة 
الف�ردوس هي االخرى بقيت دون تمثال بعد ان 
ازيح تمثال الحرية عنها قبل مدة، وكذلك ساحة 
الشهداء التي ال يوجد ما يمأل فراغ التمثال الذي 
ازيح منها، فهل تنظ�ر الجهات املعنية اىل هذه 
الكارثة ام ان من س�يزور بغ�داد عندما تصبح 
عاصمة للثقافة العربية سيجدها وقد أخليت من 
جميع تماثيلها وارثها الحضاري والتاريخي؟." 
ويف خت�ام حديث�ه ق�ال " نح�ن نهت�م به�ذه 
الس�احات النها تحمل م�ن املعاني الكثري وهي 
رمز من رموز شخصياتنا السياسية والثقافية 
البارزة، كما انها منطلق الثورات وحاضنة الهم 
العراق�ي، لذا اذا كان املعنيون بهذه الس�احات 
ل�م يعريوا اي�ة اهمية لها فنح�ن األوىل واألجدر 
االهتم�ام،  له�ذا 

فالس�احات 
التي  خري من األرصفة 

تتغري كل يوم بحجارة أردأ وفساد مايل اكرب".
مشاريع واستعدادات

من جهتها بارشت دائرة الفنون التش�كيلية 
يف وزارة الثقافة بتنفيذ األعمال الخاصة برتميم 
األعمال النحتي�ة للتماثيل والنصب يف العاصمة 
بغداد، ويأتي ذلك ضمن مروع بغداد عاصمة 
مدي�ر  وق�ال   .2013 لع�ام  العربي�ة  الثقاف�ة 
عام دائ�رة الفنون التش�كيلية الدكت�ور جمال 
العتابي انه س�يتم تخصي�ص مبلغ من موازنة 
هذا امل�روع املكلفة بانج�ازه وتنفيذه وزارة 
الثقاف�ة، وتت�م أعمال الصيانة م�ن فريق عمل 
متخص�ص تاب�ع للدائرة وقس�م املصاهر فيها 
وباالس�تعانة بخ�ربات وتخصص�ات فني�ة من 
خارجه�ا وخاصة أن بغداد تت�وزع فيها أعمال 
نحتية عدي�دة ومهمة لفنانني كب�ار من الرواد 
تق�ادم عليها الزمن إذ ش�يد البع�ض منها منذ 
أكثر م�ن أربعة عق�ود وان دل ه�ذا العمل عىل 

اهتم�ام وزارة الثقاف�ة يشء إنما يدل عىل 
صه�ا  حر و

ع�ىل 

ه  هذ
األعم�ال 
الخالدة  الفنية 
لجي�ل م�ن ال�رواد وحفاظه�ا ع�ىل كل 
املوروث الحضاري الفني بخالف ما أشيع 
م�ن ان الني�ة متجهة نح�و إزال�ة النصب 
من س�احات بغداد، علم�اً أن وزارة الثقافة 
يف مروعها ه�ذا فتحت الباب واس�عاً ألعمال 
ونص�ب جديدة ستش�يد يف س�احات العاصمة 
منها لش�خصيات ورموز ثقافي�ة ووطنية وان 
األعم�ال متواصلة لتنفيذ هذا املروع. وأضاف 
الدكت�ور العتاب�ي ان األعم�ال الرتميمية بدأت 
بتمث�ال عب�اس ب�ن فرناس ث�م بقي�ة النصب 

والتماثيل يف عموم العاصمة بغداد .

�صباح         
بغداد
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التج�اوزات ع�ىل األرصف�ة وحتى حوض الش�ارع من 
خ�الل العرب�ات أو أماك�ن وق�وف الس�يارات العش�وائية 
والجباي�ة الكيفية، فضال عن انتش�ار البس�يطات وتعليق 
اإلعالنات للدعاية وغريها من التجاوزات مثل أماكن لغسيل 
الس�يارات غري نظامية إىل جانب ع�رض العديد من املحال 
التجاري�ة ل�ألدوات الكهربائية، أو امل�واد الغذائية باحتالل 
األرصفة، أو وضع مس�قفات وإنش�اء أسواق هنا وهناك، 
بعي�دا ع�ن اإلج�راءات واللوائ�ح املتبعة ضم�ن التخطيط 
الح�رضي للمدين�ة، أو فتح مح�ال لتصليح الس�يارات يف 
املناطق الس�كنية، وانتش�ار مطاعم الرصي�ف وأيضا بيع 
الوقود، باتت تش�كل ظاه�رة مؤذية وملفتة للنظر ليس يف 
املناط�ق التجارية او الصناعية أو عند األس�واق الش�عبية 
يف كرخ بغ�داد ورصافتها، بل انترت بش�كل رسطاني يف 
عموم مناطق بغداد وإحيائها السكنية، األمر الذي لم يهدد 
جمالية املدينة ونظافتها فحسب، وانما تجاوز عىل حقوق 
املواطنني يف االستخدام الصحيح لألرصفة، بل وتسبب ذلك 
اإلش�غال غري النظام�ي اىل حوادث مؤس�فة ، من هنا فإن 
الحمل�ة التي نظمته�ا مؤخرا الدوائر البلدي�ة ألمانة بغداد 
إلزالة التجاوزات الحاصلة عىل الشوارع  والساحات العامة 
واألرصفة ومنهم املتجاوزون عىل ش�بكات املاء واألكشاك 
والعمل ع�ىل غلق أماكن غس�ل الس�يارات وكذلك األماكن 
العش�وائية لوقوفها "كراج�ات الهواء الطل�ق" يف مناطق 
العطيفية والكاظمية ، ومتابعة الباعة املتجولني يف ساحة 
الط�ريان ورف�ع التج�اوزات الحاصلة أس�فل جرس محمد 
القاس�م )س�وق الخ�ردة( التاب�ع ملحل�ة )135( واملتمثلة 
باألبواب والش�بابيك وغريها من املواد املس�تعملة وتنظيف 
املكان وإدامة املوج�ودات كمصاطب الجلوس". فضال عن 
رفع التج�اوزات الحاصل�ة يف منطقة الحارثي�ة والعالوي 
والش�ارع الصناعي وشارع حيفا إذ شملت أصحاب املحال 
التجارية والصناعية واألكش�اك والبس�طيات واملسقفات 
واللوح�ات اإلعالني�ة التي نصبت بش�كل عش�وائي والتي 
ش�وهت منظر ش�وارع العاصمة وانذار بعض املتجاوزين 
يف منطق�ة الحارثي�ة ع�ىل رف�ع تجاوزاته�م، كل ذلك آثار 
االرتي�اح يف نفوس أبناء بغداد من اجل رفع الفوىض وجعل 
املناطق أكثر نظافة وجمالية، ولكن مع هذا اإلجراء السليم 
والصحي�ح البد م�ن وقفة لتنظيم الوضع وحس�اب درجة 
ال�رضر التي أصابت ش�اغيل األرصفة م�ن الباعة وغريهم 
وهم يف الغالب ش�باب عاطلون عن العمل وجدوا فرصتهم 

يف البيع عىل الرصيف.
 اجل عىل أهمية اجراء رفع التجاوزات فان األكثر أهمية 
هو إيجاد عالج للسبب الحقيقي وراء ظاهرة التجاوز وإال 
فان املسألة ال تعدو أكثر من عملية ترقيع وسيعود الوضع 
كما يف السابق، ألن البطالة مدمرة وإمالء وتوفري سلة غذاء 

العائلة يأتي بالدرجة األوىل، أليس كذلك؟.

من صباحات بغداد

حملة إلزالة 
التجاوزات ولكن !!

مؤيد عبد الزهرة

ساحات بغداد .. إرث حضاري يتطلب التجديد

          المستقبل العراقي / خاص

مع أج�واء الصب�اح املنعش�ة وبرغم 
بعض لسعات الربد التي تصاحب نهاراتنا 
ه�ذه األيام،  كانت عج�الت املركبة تدور 
بن�ا يف منطقة الكاظمي�ة وجوارها حيث 
صافح�ت وجوهن�ا ث�الث ناف�ورات ماء 
جميلة مقابل جامعة النهرين ويف ش�ارع 
أرصفته نظيفة وقد أخذت ألوان املقرنص 
شكال جذابا يرس الناظر ويتمنى أن تزهو 
كل ش�وارع بغ�داد تمام�ا كما ه�و حال 
الش�كل الجديد الذي يرتديه ش�ارع بغداد 
س�امراء بدءا من س�احة عدن وصوال إىل 
س�احة مالك االش�رت حيث وجدنا أعمال 
تطوي�ره تجري عىل قدم وس�اق من قبل 
املرفني للقاطع البل�دي، ويبدو ان تألق 
املنطقة ونظافتها التي ال تحتاج اىل شاهد 
إثبات كانت كم�ا ابلغنا احد أبناء منطقة 
" النواب "جزء من حملة خدمية موسعة  
لبلدي�ة الكاظمية ش�ملت إعمال أكس�اء 
الط�رق والنظاف�ة واملج�اري والزراع�ة 
لالرتقاء ب�واقعه�ا الخدمي. حيث نفذت 
حملة ش�ملت رف�ع النفاي�ات واالنقاض 
وغسل وتنظيف الشوارع الرئيسة واملحالت 
الس�كنية وتنظيف املنهوالت و مشبكات 
املجاري ورفع املخلفات وتعويض أغطية 
املنهوالت املفقودة والتالفة ضمن املحالت 
دخولن�ا  وعن�د   .")405-403-401(
ملدين�ة الكاظمية املقدس�ة لفت�ت نظرنا 

عملية صيانة الش�وارع واألزقة الداخلية 
للمح�الت الس�كنية، فضال ع�ن الجالية 
التي بدا عليها ش�ارع ب�اب املراد الذي تم 
رصف�ه بم�ادة البازل�ت واملرم�ر االبيض 

وصب وسط الشارع من قبل قسم الطرق 
يف البلدية كما ابلغن�ا احد املرفني هناك 
مش�ريا إىل أن قس�م الزراع�ة ايضا يعمل 
عىل تأهيل وتطوير متنزه خريطة العراق 

وزراعت�ه بمختل�ف الش�تالت املوس�مية 
 – )الجعف�ري  منه�ا  الخ�رضة  ودائم�ة 
اللهانة - زينيا – كزانيا( لزيادة املساحات 

الخرض.

           المستقبل العراقي | وكاالت

عادت مجددا أجراس الكنائس تدوي يف أحياء بغداد، 
معلن�ة طي صفحة العن�ف والتهديد ال�ذي كان يطول 
املس�يحيني يف هذا البلد الذي اس�تعاد أمنه بعد سنوات 

من العنف.
ويحتف�ل املس�يحيون يف بغداد والعال�م أجمع بعيد 
ميالد الس�يد املس�يح يف يوم�ي )25 و26( م�ن كانون 
األول م�ن كل عام، اال ان االحتفال يف العراق، وعىل وجه 
الخص�وص يف العاصمة بغداد، يش�تد ه�ذا العام، رغم 
ان�ه يتزامن مع مناس�بة احياء ذك�رى أربعينية االمام 
الحس�ني )ع( الذي يس�تذكره املس�لمون بحزن خالل 
هذه األيام.ويف الجانب اآلخر، يس�تعد مسيحيو العراق 
لالحتفال بعيد ميالد السيد املسيح، وتزيني شجرة امليالد 
بنرات ضوئية ولعب لش�خصية باب�ا نوئيل وأرشطة 
ملونة، اذ تظهر االس�تعدادات واضح�ة يف املناطق التي 
تس�كنها الغالبية املس�يحية يف بغداد ونينوى وكركوك 
والبرة، اضافة اىل محافظات اقليم كردستان )أربيل، 

والسليمانية، ودهوك(.
الكنائس والرتاتيل الدينية

ويقول املواطن رغدان سعيد، من اهايل حي الكرادة 
ان�ه وأفراد عائلته يع�دون العدة لالحتف�ال بعيد ميالد 

الس�يد املس�يح الي�وم الثالث�اء ، اذ "تحتش�د الكنائس 
باملصل�ني حي�ث ترتف�ع األناش�يد والرتاتي�ل الديني�ة، 
ويع�ربون ع�ن فرحه�م وعن الصف�ات الحمي�دة التي 
تعلموه�ا من وصايا الس�يد املس�يح، ومنه�ا الغفران 
والحس�د  ال�ر  ع�ن  واالبتع�اد  والتس�امح  واملحب�ة 

ومساعدة املحتاجني واملعوزين واملسنني". 
ويضي�ف يف حديث�ه  "ان املس�يحيني يقومون قبل 
قدوم ه�ذا اليوم املب�ارك بعدة أيام بوضع ش�جرة عيد 
املي�الد داخل املن�ازل وع�ىل الرف�ات، "إذ ال يمكن أن 
يم�ر عي�د املي�الد دون الش�جرة الت�ي تعد رم�ز األمل 
والخلود والخ�رضة املس�تمرة والخصوبة".وبالتزامن 
مع االس�تعدادات الحي�اء العيد، افتتح رئي�س الوزراء 
نوري املالكي، يرافقه العديد من املس�ؤولني األس�بوع 
املايض، كنيس�ة س�يدة النجاة وس�ط بغداد بعد انجاز 
أعم�ال تأهيله�ا واعمارها.وأكد رئيس ال�وزراء نوري 
املالك�ي خ�الل حفل االفتت�اح ان "الع�راق يوحد تحت 
خيمته جمي�ع اطيافه ومكوناته، والجرح الذي يصيب 
املسيحيني العراقيني أو أي مكون آخر يصيب العراقيني 
جميعاً".ويعيد اس�م س�يدة النجاة اىل االذهان االعتداء 
االرهاب�ي الذي ط�ال الكنيس�ة يف تري�ن األول العام 
2010، عندم�ا أقدمت مجموعة ارهابية مس�لحة عىل 
اقتحامها، واحتجاز عرات املصلني كرهائن، يف عملية 
اجرامي�ة راح ضحيته�ا أكثر من 40 ش�خصا ش�هداء 

واصابة عدد مقارب اغلبهم من املسيحيني. 
العودة اىل بغداد

وتؤك�د الس�يدة أم نورس، من س�كنة ح�ي الدورة 
يف بغ�داد، أنها عادت اىل بغداد بعد س�نوات من الهجرة 
قضته�ا يف اقليم كردس�تان هربا من االوض�اع األمنية 
املرتدي�ة التي كانت تس�ود معظم أحياء بغ�داد، ومنها 
حي الدورة.وتقول"ان عائلتها املكونة من س�تة أفراد، 
ه�م األب وثالث�ة أوالد وبنت واحدة، تعرض�ت يف العام 
2006 اىل تهدي�د من قبل املجاميع املس�لحة بالتصفية 
وامهلتها )48( س�اعة ملغادرة املنزل، ولم تتسع املهلة 
س�وى لجمع الوثائق واملقتنيات الرضورية واستئجار 
س�يارة للذهاب اىل محافظة الس�ليمانية، حيث قضوا 
فيها أكثر من خمس س�نوات قبل أن يعودوا اىل منزلهم 
م�ن جديد.وتتمن�ى ام ن�ورس أن تس�تقر االوض�اع يف 
الع�راق أكثر، ويعيش الجميع بس�الم "بعد ما تعرضوا 

اليه من عنف لم يخلف سوى القتل والدمار".
وأعلن�ت وزارة الداخلي�ة أنه�ا أع�دت خط�ة امنية 

لحماية الكنائس يف عيد املسيح.
وأوضح الناطق باس�م ال�وزارة العقيد س�عد معن 
ابراهيم ان "األجهزة املختصة يف الوزارة س�وف تشارك 
يف تأم�ني الحماي�ة الكافية لألخ�وة املس�يحيني الذين 
يقيم�ون الصلوات واالحتف�االت يف الكنائس خالل عيد 

املسيح الذي يوافق يومي الثالثاء واألربعاء".

الكاظمية.. شوارع زاهية ونافورات مجيلة وحدائق غناء

هذه ال�صفحة
صب�اح بغ�داد، صفحة جدي�دة منكم ولكم  
نأم�ل عربه�ا أن نفت�ح األب�واب والنواف�ذ عىل 
مصاريعها لتكون جرساً قوياً بيننا وبني القراء 
واملهتمني بش�ؤون عاصمتن�ا الحبيبة بغداد يف 
تأش�ري االيجابي والس�لبي وتغطي�ة فعالياتها 
املتنوعة االجتماعية والخدمية والجمالية وبما 
يعزز حضوره�ا يف امليادين كاف�ة، ولهذا ندعو 
الغيوري�ن ع�ىل العراق عامة وبغ�داد العاصمة 
خاصة إىل املس�اهمة يف إث�راء واغناء الصفحة 
أس�بوعيا، وهي كما قلنا يف البداية تبقى منكم 

ولك�م م�ع خال�ص املحب�ة .
املحرر

لبيك بغداد
         سعد درويش  

لبيك بغداد..أنت الحلم واألمل.. وأنت رغم 
العوادي الشعر والغزل

ملل أتاني رسول منك يبلغني.. أن اللقاء 
قريب.. فاضت املقل

لبيت أمرك كالجندي ممتثال.. يف الح���ب 
والح��رب.. قلب الحر يمتثل

الشوق أرقني والبعد برح بي.. بعد الحبيب 
عذاب ليس يحتمل

صباح بغداد تجلو العني طلعته.. وليل 
بغداد0كحل حني نكتحل 

العيش فيها ظليل وارف خضل.. وعند دجلة 
يحلو العل والنهل

بغ����داد عشتي عىل األزمان شامخة..
الوجه مؤتلق واملجد متصل

يا بنت,, هارون, ال مستك عادية.. وال أصابك 
إال العار ض الهطل

شاعر مري القاها يف املربد عام 1986

أجـــراس الكــنـــائس تـــدوي يف أحــيـــاء بـــغــداد





دراما وتلفزيون

عيل جابر للمرة األوىل يف السينام 
يش�ارك الفنان الكومي�دي عيل جابر وألول مرة يف فيلم س�ينمائي عنوانه )رس القوارير( وهو 
فيل�م روائي طوي�ل تدور أحداثه يف خمس�ينات القرن املايض يف ريف جن�وب العراق من خالل 

قصة حب.
الفيل�م من تأليف س�تار البيضاني وس�يناريو وإخ�راج د. عيل حنون ويش�ارك فيه نخبة من 
الفنانني العراقيني وكوادر متخصصة من دول الجوار، والكادر الفني يتكون من املخرج املنفذ 
ثائر كمال واالزياء لناهد رشاد واالدارة الفنية ملثنى صربي وادارة االنتاج لسمري ذنون والجدير 
باالش�ارة ان الفنانني س�امي قفط�ان ومازن محم�د مصطفى يش�اركان يف الفيلم اىل جانب 

جابر. 

3 مواهب لدى ذو الفقار خرض.. ما هي؟
ذو الفنان خرض فنان يف ثالثة مواهب: التمثيل والكتابة ورس�م الكاريكاتري، ويف حصيلته اليوم أكثر من 500 س�اعة تلفزيونية 

و13 مرسحية بني تمثيل وكتابة، وعرشات الرسوم الكاريكاتريية.
وكان ق�د ق�ال مؤخرا عن تلك املواهب الثالث أن "حبه للتمثيل يجعله خارجا عن الروتني.. وحب انتمائه لرس�م الكاريكاتري جاء 

من كون هذا الفن يجعله يبتسم.. والكتابة تجعله األقرب اىل الحقيقة".
وأضاف الشاب ذو املواهب املتعددة أن الغربة علمته الطبخ أيضاً، وهو يحلم اليوم بماجستري املرسح يف املرسح بعد أن اجتهد يف 

تحصيل البكالوريوس يف مدينته الحلة.

يرسا حمنوش األكثر شعبية
 The بالرغم من حصول املتسابق املغربي مراد بوريكي عىل لقب
voice  يف برنامج اكتش�اف املواهب الش�هري إال أن املتس�ابقة 
التونس�ية ي�رسا محن�وش تعد األكثر ش�عبية بني متس�ابقي 

الربنامج.
ي�رسا جاءت يف املرتب�ة األوىل يف البحث عن اس�مها عىل مواقع 
االنرتن�ت بالنس�بة لباق�ي متس�ابقي الربنامج، وذلك حس�ب 

تقري�ر »Zeitgeist 2012«  التابع لرشكة »Google« العاملية، 
كما حققت أغانيها يف الربنامج أعىل نس�بة مش�اهدة 

عىل موقع »اليوتيوب«.
يذكر أن املتس�ابق قيص حاتم أكد أنه إذا أتيح 

له التصويت ألحد املشرتكني العرشة الذين 
كان   ،The Voice لنهائي�ات  وصول�وا 

س�يصوت لي�رسا ووصفه�ا بأنه�ا 
صوت مهم للوطن العربي.

آشتون كوتشر يطّلق ديمي مور
بع�د عام عىل إع�الن النجمة ديمي م�ور انفصالها عن النجم آش�تون 
كوترش بس�بب خيانته لها، ق�دم األخري أوراق الطالق موقعة رس�ميا 
إىل محكم�ة لوس انجلوس وذلك حس�بما أفادت مجل�ة "بيبول"، التي 
صنفت واقعة انفصال ديمي وكوترش عىل أنها مس�ألة بس�يطة يمكن 
حله�ا رسيعاً لعدم وجود أطفال فضالً ع�ن أن االمور املتعلقة بالنفقة 

الزوجية ليس�ت موض�ع خالف بني 
النجمني.

ووفقا ملوقع "TMZ " انتظر آشتون 
كوت�رش عام كامل إلنه�اء معامالت 
الط�الق، حت�ى يعط�ي ديم�ي مور 
فرص�ة للتفك�ري بش�أن عالقتهما، 
ألنه�ا كان�ت قد رصح�ت يف نوفمرب 
من العام 2011 بأنها تشعر بالحزن 
الش�ديد إلقدامها عىل إنهاء زواجها 
ال�ذي اس�تمر 6 س�نوات، وقالت: " 
كام�رأة، وكأم، وزوج�ة، هناك قيم 
معين�ة ووع�ود اعتربها مقدس�ة يف 

حياتي، وانطالقاً من هذا املبدأ قررت امليض قدماً يف حياتي".
الجدي�ر بالذك�ر أن النجمني ديمي مور، وآش�تون كوت�رش يبدو أنهما 
قررا فعلياً اس�تكمال حياتهما وكانت خيان�ة كوترش ثقيلة عىل ديمي 
م�ور التي عانت كثرياً وهي تراه يم�يض يف حياته  ويبدأ عالقة جديدة 
م�ع النجمة الش�ابة مي�ال كونيس، وانترشت ش�ائعات مؤخ�راً حول 
ارتباط النجمة ديمي مور عاطفياً بفيتو ش�نابل الذي يصغرها بأربعة 
وعرشي�ن عام�اً، وهو ارتباط ي�راه البعض كتعويض لج�رح الكرامة 

الذي تركه كوترش يف قلب املمثلة الخمسينية الفاتنة.

ويل فاريل يريد ان يصبح أكثر قوة
أصبح من املؤكد بحس�ب "غاري شانشيز" ان يجسد املمثل الكوميدي 

ويل فاريل، بطولة الفيلم الكوميدي 
"Be strong"، حيث سيشاركه فيه 

املمثل كيفني هارت.
وتدور أح�داث العم�ل الجديد الذي 
كتب�ه ايان روبرت�س وجاي مارتل، 
حول اتهام مس�تثمر ثري بارتكاب 
جريم�ة قتل ل�م يرتكبه�ا، فيبدأ يف 
إعداد نفسه لحياة 
لس�جن  ا

يعت�د  ل�م  الت�ي  الصعب�ة 
بالطبع عليها، ويف سياق 
أحد  يس�تأجر  كوميدي 
العامل�ني ال�ذي يقوم 
س�يارته  بتنظي�ف 
كيفية  يعلمه  لكي 
حي�اة  مواجه�ة 
الجديدة  الش�دة 
دخول�ه  قب�ل 
يوماً  بثالث�ني 
الس�جن،  إىل 
ر  و فت�د
ث  ا ح�د أل ا
قال�ب  يف 
يغلب  مضحك، 
الطاب�ع  عليه�ا 

الكوميدي.

ناعومي واتس: 
األسود ملك األلوان

رصحت املمثل�ة العاملية ناعومي واتس بأنها تعترب اللون 
األس�ود هو ملك األلوان ال س�يما فيما يتعلق بفس�اتني 

السهرة واملهرجانات.
ونقل�ت مجل�ة "كلوزير" الفرنس�ية ع�ن ناعومي 
قولها:"مهم�ا أتت املوضة بألوان جديدة س�يظل 
اللون األس�ود هو س�يد األلوان"، حيث ظهرت 
يف العدي�د من املقابالت والصور وهي ترتدي 

مالبس سوداء بالكامل.
يذك�ر أن وات�س تنتظر بف�ارغ الصرب 
 Caught" ع�رض فيلمه�ا الجدي�د
في�ه  ال�ذي تجس�د   "In Flight
شخصية األمرية الراحلة اليدي 

ديانا.

بغداد/ عبد الجبار العتابي*
ع�ىل الرغم م�ن أن موس�م األعمال الدرامي�ة العراقية أصبح عىل مس�افة 
خمس�ة أش�هر، إال أن ذاكرة املش�اهد العراقي لم تختزن م�ن تلك األعمال 
ره بما ُعرض من  إال ال�يء القلي�ل، يف حني راح البعض يطلب من�ا أن نذكِّ
مسلس�الت وبرامج، واستمعنا يف محاولتنا اس�تطالع آراء الناس أن هناك 
كثريي�ن لم يكونوا يتابعون األعمال العراقية إال نادراً والس�بب يف أن املائدة 
العربية الدس�مة أنس�تهم الفالفل العراقية، مش�ريين ان األعم�ال العربية 
كانت تجتذب املشاهد إليها للمواصفات الراقية التي تحملها. يف استطالعنا، 
كنا نبحث عن األفضل، وعن األصوات العديدة التي تجعلنا نس�تطيع الفرز 
والقب�ول بم�ن يقع عليه االختيار، س�واء ممث�اًل او ممثلة او مسلس�اًل او 
برنامًجا او غري ذلك، فيما كانت تحبطنا كلمة )ال أدري( وتستفزنا الجملة 
الجاه�زة التي تؤكد عدم املتابعة واملش�اهدة، فنذهب لنجمع غريها لنصل 

باالصوات إىل أكرب عدد ممكن، ومن املؤسف القول 
انن�ا إذا م�ا اس�تطلعنا أل�ف رأي وجدن�ا أن أكثر 
من النص�ف ال توجد يف ذاكرته أي اس�م ألي عمل 
عراقي.وم�ع نهاية العام من الذي يس�تحق لقب 
األفضل للمسلسالت الدرامية، واملمثلني واملمثالت 
والقن�وات  ومقدِّميه�ا  والربام�ج  واملخرج�ني 

الفضائية واإلذاعات املحلية العراقية تحديًدا؟
أفضل مسلسل

كان من نصيب مسلس�ل )ضياع يف حفر الباطن( 
إنت�اج قن�اة )العراقي�ة( ويتحدث عن انس�حاب 
الجي�ش العراقي يف حرب الخليج عام 1991، وهو 
رواي�ة للكاتب عب�د الكريم العبي�دي تحمل نفس 
االسم، سيناريو أحمد س�عداوي، وقد نال أصواًتا 

بنسبة 44 %.
وج�اء يف حيثي�ات اختي�اره األفض�ل الن�ه تناول 

قضي�ة خطرية من تاريخ الع�راق املعارص وما أصاب الجن�ود العراقيني يف 
الصحراء من معاناة وموت، كما أن للسيناريو دورا يف التعبري الصحيح عن 
تلك الوقائع من خالل الرس�م الدقيق لها، وقد اشار البعض اىل نجاح كاتب 
الس�يناريو يف االقتباس من افالم حربية عاملية وتم تنفيذ تلك املشاهد بدقة 

اعطت للعمل تميزًا حقيقًيا.
أما املسلس�الت التي ذكرت يف االستطالع ونالت مش�اهدة جيدة، فهي عىل 
الت�وايل: أملاز من إنتاج قناة )الس�ومرية( ويتناول قضي�ة الغجر يف العراق 

وعالقاته�م باملس�ؤولني يف النظام الس�ابق، قصة س�يناريو وحوار صباح 
عط�وان واخراج محمد كمر، لم يعرض العمل يف رمضان بل يعرض حالًيا، 
ونال نس�بة مشاهدة قدرها 15 %. ويليه مسلسل )الدرس األول( من انتاج 
قن�اة )الرشقي�ة( تأليف حس�ن فالح واخ�راج جمال عبد جاس�م وبطولة 
الفنان قاسم املالك، ويتناول الواقع الدرايس يف العراق والعديد من الظواهر 
الس�لبية للطلبة فيه، وقد نال نسبة مش�اهدة قدرها  14 %. ونال مسلسل 
)خارط�ة طريق( املركز الرابع وهو من انتاج قناة )العراقية( تأليف س�عد 
هدابي واخراج املخرج السوري غسان عبد الله، ويتناول الوضع االجتماعي 
العراق�ي بع�د عام 2003 وما مر ب�ه الفرد العراقي من ف�رتات عصيبة اثر 
الحروب وردود فعلها وما تركته من نتائج س�لبية عىل االنسان واالنسانية 
ونال نس�بة مش�اهدة قدره�ا 12 %. اما مسلس�ل )باب الش�يخ( فجاء يف 
املرتبة الخامس�ة وهو من انتاج )العراقية( تأليف باس�ل الشبيب واخراج 
ايم�ن نارص الدي�ن، ويتح�دث عن 
مرحلة من مراح�ل العراق املعارص 
يف املنطق�ة البغدادية القديمة )باب 
الش�يخ(، وقد نال نس�بة مشاهدة 
قدرها 10%. فيما تقاسمت النسبة 
الباقية مسلس�الت: س�ليمة مراد، 

بنت املعيدي والقناص.
أفضل ممثل

 أبدى العديد من املستطلعة آراؤهم 
ترددهم يف ذكر اسم املمثل العراقي 
االفضل، ال س�يما الذي�ن من داخل 
الوس�ط الفني س�واء ممثل�ون او 
نقاد بحج�ة أن الجميع متقاربون، 
فيم�ا كان الناس العاديون يذكرون 
اسماء مختلفة بعضها عىل التعيني، 
ولك�ن يف املحصل�ة النهائي�ة وجدنا ان الفن�ان غالب جواد نال أعىل نس�بة 
من األصوات بقدر  30% عن مش�اركته يف مسلس�يل )باب الش�يخ( و)بنت 

املعيدي(.
وأوضح البعض ان غالب يستحق لقب االفضل كونه استطاع بعد غياب عن 
العمل يف بغداد من العودة اليها بقوة وتقديم اداء الفت استحق عليه الثناء، 

وتميز انه يف العملني كان مغايرًا يف ادائه.
أما املمثلون الذين اس�تطاعوا ان يكس�بوا ود الجمهور او يلفتوا انظارهم، 

فكانت هناك أس�ماء عديدة لكن الفنان س�نان العزاوي كان صاحب املركز 
الثاني عن دوره يف مسلسل )سليمة مراد(، جاء بعده الفنان كريم محسن 
لدوره يف مسلس�ل )بقايا حب(، فيما نال الفنان حقي الشوك املركز الرابع 
لدوره يف حفر الباطن، ونال الفنان قاسم املالك لدوره يف مسلسل )الدرس 
االول(، فيما تم ذكر عدد من االس�ماء مثل محمد هاشم لدوره يف مسلسل 
)املاز( وكاظم القريي وحس�ن هادي وصالح مونيكا ومحمد حس�ني عبد 
الرحيم.وتجدر االش�ارة إىل ان العديد من املش�اهدين اخت�اروا الفنان جواد 
الش�كرجي كأفض�ل فنان لدوره يف املسلس�ل العربي )عم�ر(، فيما اختار 
اخرون الفنان )حس�ني حجاج( لدوره يف املسلس�ل العربي )امام التقاة(، 

ولكن ألن االستفتاء محصور ضمن االنتاج العراقي فقد تم استبعادهما.
أفضل ممثلة

 نالت الفنانة آالء حسبن بال منازع لقب األفضل، وحصلت عىل نسبة أصوات 
قدرها 64 % لدورها يف مسلس�ل )س�ليمة مراد(، فيما كسبت املركز الثاني 
الفنانة آس�يا كمال بنسبة 15 %، وحظيت الفنانة هند طالب عىل نسبة %7 
لدورها يف )بنت املعيدي(، فيما ذكرت اس�ماء س�ت ممثالت هن سناء عبد 
الرحمن، عواطف الس�لمان، هبة صباح، اسماء صفاء، بتول كاظم وانعام 
الربيعي.وأش�اد الكثريون بالفنانة االء حس�ني وعدوها )النجمة( الوحيدة 
التي تلتمع يف س�ماء الفن العراقي حالًيا، فهي تؤدي بشكل مقنع وتؤثر يف 
املشاهد، وتتجدد يف ادائها مع الشخصيات املختلفة التي تؤديها بعد دراسة 

وتعب وجهد.
أفضل مخرج

 نال النس�بة االعىل من االصوات املخرج طالب مهدي عن مسلس�له )ضياع 
يف حف�ر الباط�ن( وه�ي 34%. فيما ج�اء يف املركز الثاني حس�ن حس�ني 
عن مسلس�له )بقايا حب( ال�ذي عرض عىل قناة الس�ومرية، وهو درامي 
اجتماع�ي ت�دور أحداثه بني الع�راق ولبنان، ونال من االصوات ما نس�بته 
23 %. اما املركز الثالث فكان من نصيب املخرج الس�وري غس�ان عبد الله 
عن مسلس�له )خارطة طريق( ونال نس�بة 16 %، فيم�ا نال املخرج جمال 
عبد جاس�م عىل املركز الرابع بنس�بة 12 % عن مسلس�له )الدرس االول(، 
وجاء خامسا املخرج االردني ايمن نارص الدين عن مسلسله )باب الشيخ( 
وحصل عىل نس�بة اصوات 7%، وجاء حس�ن الشاوي سادًسا عن مسلسله 
)طري�ق انعيم�ة( 4%، فيما ج�اء ذكر اس�ماء املخرج�ني اركان جهاد عن 
)القناص(، وبس�ام س�عد عن )بنت املعي�دي(،  فيض الفي�يض عن )اوان 
الح�ب(، وعم�ران التميمي عن مسلس�له )بيت الطني(.واش�ار البعض إىل 
ان طال�ب مه�دي كان األكثر تميزًا بني املخرجني الذين اش�تغلوا دراما لهذا 

العام كونه عمل يف ظروف صعبة وعاش يف الصحراء واستخدم 
تقنيات حديثة وملدة اش�هر وكان ملًما بكل االشياء التي 

تق�وم عىل نجاح العمل، فضالً عن انه مخرج ش�اب 
بدأ خطوته االوىل توًا، ونجح املسلس�ل جماهريًيا 

وهذا النجاح يحسب له بنسبة كبرية جدا.
افضل برنامج

 األغلبية من املس�تطلعني 
لم يجيبوا عىل من يستحق 
لقب االفض�ل، اال ان اغلب 
االصوات ذهبت اىل الربامج 
قن�وات  يف  السياس�ية 
ذهب�ت  وان  مختلف�ة، 
االص�وات األكث�ر اىل )اكرب 
كذاب( انتاج قناة الرشيد، 
ان�ه  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
)مسلسل( اال ان التوصيف 
ال�ذي ظهر به ع�ىل القناة 
جعلن�ا  )برنام�ج(  وه�و 
ولي�س  برنامًج�ا  نع�ده 
مسلسالً ونال نسبة 33 % 

من األصوات. فيم�ا جاء باملركز 
الثان�ي برنام�ح )بني قوس�ني( 
انتاج قناة الس�ومرية بنس�بة 
برنام�ج )اط�راف  21 %، ث�م 
الرشقي�ة  إنت�اج  الحدي�ث( 
بنس�بة 13 % ع�ىل الرغم من 
من�ذ  يظه�ر  الربنام�ج  ان 
سنوات وليس موسمًيا. اما 
املركز الثالث فناله برنامج 
)بعد منتصف الليل( انتاج 

قناة الرشيد بنسبة %8.
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كوريكراف واخراج / فؤاد ذنون
ويحي�ى  اله�اليل  صب�اح  تألي�ف/ 

الجابري 
الدكت�ور   / الش�عرية  القصائ�د 
الش�يخ احمد الوائيل ومحمد مهدي 
الجواه�ري ون�زار قبان�ي والدكتور 

مصطفى جمال الدين. 
األلحان/ محمد هادي

ميم�ون  الش�عرية/  الق�راءات 
الخالدي

التدري�ب / هن�اء عب�د الل�ه وعادل 
لعيبي وطارق إبراهيم 

إضاءة / جبار جودي
الزمان/ 6 ترشين الثاني 2012 

املكان / املرسح الوطني
املناس�بة/ مهرج�ان بغ�داد ملرسح 

الشباب العربي يف افتتاح املهرجان 
املرسح�ي  األوبري�ت  "يتمي�ز 
الرتاث�ي  التن�وع  يف  بالش�مولية 
والفولكل�وري م�ن خ�الل اللوحات 
التي تقدم الول مرة بهذه املناس�بة 
وبح�دود اكث�ر م�ن نص�ف س�اعة 
زاخرة باألل�وان واأللحان والكلمات 
والقصائ�د الش�عرية الت�ي تتغن�ى 

بحب العراق".
املخرج فؤاد ذنون

اعترف��ت النجم��ة األميركي��ة آن هاث��اواي بانخراطه��ا ف��ي نوب��ة م��ن الب��كاء كلم��ا 
ش��اهدت فيلمها )البؤس��اء(، والذي قامت ببطولته مؤخرًا إلى جانب النجوم راس��ل كرو 
 )Les Miserables( وهيوجاكمان وساش��ا بارون كوهين. والفيلم المأخوذ عن رواية
الش��هيرة لألدي��ب الفرنس��ي، فيكتور هوغ��و، يتناول فيه��ا الظلم االجتماع��ي والقهر 
والفق��ر الذي عانت منه فرنس��ا خالل الفترة ما بين س��قوط نابلي��ون والثورة ضد الملك 

لويس فيليب، ويرشح عدد من نجومه لألوسكار.

اوبريت  بغداد والشعراء والصور

غالب جواد على صعيد الرجال.. و"ضياع في حفر الباطن" أفضل مسلسل

اجلمهور خيتار األفضل 2012: آالء حسني نجمة العام بال منازع
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       حممد �سليمان

يف  الس�وداء  الواجه�ِة  أم�اَم 

املقهى

 أجلُِس وحيداً.

 ال أنتظُر شيئاً،

 ال يشَء ينتظرني.

 أراق�ُب حكاياِت أج�دادي، يف 

القهوِة،     حيناً

 وألعُب برماِد الس�جائِر، حيناً 

آخر.

أعي�ُد  ث�مَّ  ِقطَع�ُه،  أه�دُم   

ترتيبها.

 عىل مهل...

 وراَء الواجهِة السوداء،

 يمرُّ األصحاب.

 ال أشعُر برغبٍة يف محادثتهم.

 ال أرى نفيس فيهم، رّبما.

 يم�رُّوَن، يم�رُّوَن وفق�ط!

 وراَء الواجهِة السوداِء،

 يمرُّ صبيٌّ يبيُع العلكة،

 ينس�ِكُب الحزُن، م�ن عيَنيِه 

وثياِبه.

 ال أشُعر برغبٍة بمضِغ علكة!

 ال أرى نفيس فيه، رّبما.

 أمضُغ م�روَرُه، كم�ا أمضُغ 

املاء!

، يمرُّ وفقط!  يمرُّ

 يف املقهى، شاشٌة ُمتلفزة...

 أخباٌر عاجلٌة وضحايا...

 أحدهُم ُيدفُن حّياً!

ال أرى نفيس فيهم، رّبما.

مق�رِة  يف  صورته�م  أدِف�ُن 

الذاكرِة،

كما ُتدفُن جثٌَّة مهرتئة!

الضحاي�ا يموت�ون، يموت�وَن 

وفقط!

تتقاطُع عين�اَي، مع الواجهِة 

السوداء،

 أُحدِّق...

أرى نفيس فيها:

نظرٌة باردة، شعوٌر بارد،

 المباالٌة قاتلة.

 يف الواجهة السوداِء،

مًة... مًة، مهشَّ أرى مرآًة محطَّ

 أو مرآًة مطلّيًة بالس�واد.

أو  مينين�اس  الس   " مقال�ه  يف 
الوصيف�ات " يكتب " فوكو " عن لوحة 
"دييجو رودريجز فيالزكيز" التي تحمل 
العنوان نفس�ه :" أي م�كان أفضل من 
لوح�ة لتبدأ نقاش�اً عن الجم�ال؟" . إذا 
س�أبدأ من هن�ا مع تركيز ع�ىل ما وراء 
اللوح�ة كمق�الع نح�و األدب : يص�ف 

"فوكو" الصورة: 
 "الفن�ان ينظ�ر اآلن, وجه�ه يمي�ل 

قلي�ال ورأس�ه ينحني نحو كتفي�ه. يبدأ 
اآلن م�ن نقطة , عىل الرغم من أنها غري 
مرئية , إال أننا نستطيع نحن املشاهدين 
أن نح�دد جس�ما , ألننا نحن , أنفس�نا 
, الذي�ن عند ه�ذه النقطة , أجس�ادنا, 

وجوهن�ا , عيوننا . املش�هد الذي يدركه 
اآلن غري مرئي عىل نح�و مضاعف: أوال 
, ألنه غري معروض ضمن فضاء اللوحة 
وثانيا , ألنه مموضع بدقة يف تلك النقطة 
العمياء يف ذلك املكان املتخفي جوهريا , 
يف الحقيق�ة فان تحديقاتن�ا تضيع فيه 
منا لحظة نظرن�ا إليه. أثناء تحديقنا يف 
الصورة نصب�ح نحن موض�وع اللوحة 
عىل الرغ�م من أنها قد رس�مت وانتهى 

األمر" . 
 " الطريق�ة تك�ون  به�ذه   
الس مينين�اس" دراس�ة خارج 
الجام�دة,  واألجس�ام  الزم�ان 
الت�ي تتغري مع كل متفرج , ويف 
نفس الوقت فإنها تش�غل حيزا 
م�ن الزم�ان وامل�كان , ُيعرض 
م�ن خالل الرم�وز التاريخية يف 
اللوحة أو م�ن املمكن أن يكون 
موض�وع اللوحة مريئ�ا بذاته : 
ما بني الجسم- اللوحة واملتفرج 
الجس�م  الطريق�ة  بنف�س  و 
الس  ان   . والفن�ان  اللوح�ة   –
مينين�اس هي دراس�ة املا- بني 
. و كذل�ك م�ا وراء القص . فإذا 
كان م�ا وراء اللوح�ة هو لوحة 
ع�ن اللوح�ة و ج�الء اللوح�ة. 
وبكلم�ات أخرى , بن�اء اللوحة 
وكيفي�ة تركيبها, ف�ان ما وراء 
الق�ص ه�و كتابة ع�ن الكتابة 
وباملثل قراءة عن القراءة . يف ما 
وراء القص نكون , نحن القراء 
, موضوع الن�ص ومادته عىل الرغم من 
ان�ه ق�د ُكت�ب . وباألحرى م�ادة النص 
تقرأ نفس�ها : "املا-بني" اليشء –النص 
والق�ارئ . وبنف�س الطريقة , املوضوع 
يكت�ب اآلن : "املا-ب�ني" ال�ذات- النص 

واملؤل�ف . ان ما وراء القص هو دراس�ة 
"املا-بني" : "

 ""لك�ن , يف الوق�ت نفس�ه , فان ما 
وراء اللوحة هو دراسة الثنائية" , يقول 
فوك�و ع�ن الس مينين�اس " ال يوج�د 
تحديق�ة ثابتة , وعىل األص�ح, يف الثلمة 
املحاي�دة م�ن النظرة املتفرس�ة الثاقبة 
عن�د الزاوية اليمنى ع�ر قماش اللوحة 
, يتب�ادل املوض�وع وال�يشء, املتف�رج 
واملوديل أدوارهم إىل ما ال نهاية" . يتابع 

قائالً : 
 " نحن نرى أنفس�نا مرئيني من قبل 
الرسام . يجعلنا نصب عينيه بذات الضوء 
الذي يمكننا من رؤيته. ويف اللحظة التي 
نوشك فيها عىل إدراك أنفسنا, ُمشكلني 
ب�ني يدي�ه كما ع�ر م�رآة, نج�د أننا ال 
نس�تطيع أن ندرك ش�يئا من تل�ك املرآة 
إال خلفيتها املظلم�ة. الجانب األخر من 

النفس" 
 ال نس�تطيع أن نرى أنفس�نا ونحن 
ُن�رى اآلن _ ع�ىل الرغم م�ن أن هذا هو 
املوضوع املشبع بالتوتر يف الس مينيناس 
, وله�ذا ف�ان اللوح�ة حركة مس�تمرة 
للتبادلي�ة " . انقالب مس�تمر بني النظر 
وفع�ل النظ�ر من اج�ل التق�اط الرؤية 
ولكن الرؤية بطبيعتها وبوصفها "املا-

بيني" ال يمكن أن ُتلتقط, أنها سلس�لة 

أش�ياء مرتابطة , يدور حولها املوضوع 
وال�يشء, ولذلك فان الج�الء أو الوضوح 
هو: االنفصام يف لحظة التوحد. نستذكر 
هن�ا كلمات موري�س مريل�و مونتي يف 

"العني والعقل" :
 " ال اس�تطيع أن احدد أين انظر قي 
اللوح�ة ألنن�ي ال انظر إليه�ا كما ينظر 
ش�خص إىل يشء . مثبت�ا إياه يف مكان . 
نظراتي املتفرسة تتجول فيها بوصفها 
هال�ة الكينونة و بدال من رؤيتها, تراني 

انظر معها أو من خاللها ". 
 الرؤية ال تصن�ع املوضوع بعيدا عن 
الرائ�ي وع�ن باعث الفن. ه�ذا االنقالب 
يف الرؤي�ة يدحض ه�ذه الديناميكية يف 
الس�لطة واملوضعة والتشيئ عن طريق 
تقويض األف�كار األساس�ية للموضوع 
وال�يشء. وبه�ذا ف�ان م�ا وراء اللوحة 
يدعونا للمشاركة يف إنتاجها , من حيث 
كونه�ا فن�ا وعملي�ة ، بدال من ترس�يخ 
حالتها بوصفها شيئاً .  هكذا األمر يف ما 
وراء القص. ال نستطيع أن نقرأ أنفسنا 
بينم�ا نح�ن نق�رأ , إن م�ا وراء القص 
يحاول أن يفضح هذا الفعل إال انه أيضا 
حرك�ة مس�تمرة تبادلي�ة ب�ني القراءة 
وكينونة الق�راءة , ألجل التقاط القراءة 
نفس�ها .ه�ذه بالضبط هي السلس�لة 
املرتابط�ة الت�ي ي�دور حوله�ا الق�ارئ 

والن�ص , وتبعا لذلك , ف�ان القراءة هي 
انفص�ام يف لحظ�ة كونه�ا اتح�اد . ال 
يمكننا تحدي�د اليشء واملوض�وع بعيدا 
عن بعضهما. لذل�ك فان القارئ والنص 
يف ذات االنق�الب املتواصل بني االثنني .و 
لذلك نستمر ونواصل . هذا هو جمال ما 
وراء الق�ص . انه يبع�د األلفة عن فعل 
الق�راءة ) والكتابة( املأل�وف من خالل 
فضح فعل القراءة بوصفة ال) ما-بني( 
الذي ينتج الثنائيات , فهو يفصل القارئ 
عن النص ويوحده معه يف الوقت نفسه 
. وبدوري أقول أن هذه الحركة ليس�ت 
خاصة للقراءة عن القراءة والكتابة عن 
الكتاب�ة , ذل�ك أن م�ا وراء القص يعمل 
برصاحة , وب�ذات القدر الذي تعمل فيه 
بقية النص�وص ضمنيا ليس أكثر, لذلك 
فان ما وراء القص أصبح س�مة وليس 

نوعا . 
 يعرف قاموس أكس�فورد االنجليزي 

ما وراء القص : 
 " الرواي�ة الت�ي ي�رز فيه�ا املؤلف 
عن وع�ي زي�ف وأدبية العم�ل بالتهكم 
أو االنح�راف ع�ن الترشيع�ات الروائية 
وتقانات الرسد. وباختصار فان ما وراء 
القص يعلن عن نفسه بوصفه نصا من 
نتاج برشي صناعي و يفحص الطبيعة 

الخاصة للرواية من خالل الرواية" .

�سرود مرت�سى �سرارة  العاملي
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�سعر

ما وراء اللوحة وما وراء القص                                     

�سرفات

يبدو أن موش�حات ابن س�هل قد استهوتنا يف القراءة 
فاس�تغرقنا يف حالته�ا دون أن نلتف�ت إىل بقية املبدعني 
األندلس�يني الذين حملوا أوتارهم وأش�عارهم يطوفون 
بها يف املجالس واألسواق يف األندلس واملغرب، ومنهم ابن 
بقي الطيلطي )463 � 540 ه�( الذي يس�تحق عودة إىل 
بعض منظومات�ه، ومنها مثال هذه املوش�حة الطريفة 
الت�ي يس�تهلها بتحية املس�تمعني ومعارضة الش�عراء 
املش�ارقة قائ�ال: حييتك: أرب�ع هن العم�ر/ ظل وماء/ 

واملدام والوتر
 أجل جفونك يف ألالء

سنا الزجاجة بالصهباء
ضدان من أعجب األشياء 

لهيب النار يف كأس ماء
م�ن الحب�اب، عليه�ا رشر/ له�ا ج�الء/ يف النفوس 

معتر.
وقد خ�رج ابن بق�ي م�ن طليطلة عند س�قوطها يف 
ي�د اإلفرن�ج وه�و يف الخامس�ة عرشة من عمره س�نة 
478ه��، فاس�تقر به املقام أوال يف اش�بيلية، وأحس�ب 
أن هذه املوش�حة قد كتبت وغنيت هناك يف مجالس�ها، 
ومن الواضح انه يعارض يف مطلعها البيت املنسوب ألبي 

نواس والذي يقول:
ثالثة تجلو عن القلب الحزن

املاء والخرضة والوجه الحسن
ليجعلها يف املزاج األندليس أربعة، فتنة الطبيعة املتمثلة 
يف الظل واملاء، والرشاب املتاح يف اشبيلية خاصة يف جميع 
عهودها، والعزف عىل األوتار باملوسيقى والغناء، عىل أن 
اجتم�اع هذه النعم يف رؤية الش�اعر ال يجلو الحزن عن 
القلوب فحس�ب، بل هو العمر بأكمل�ه والحياة بأفضل 
أش�كالها أما الحس�ن الذي تغنى به أبو ن�واس فإن ابن 
بقي س�يرشع للت�و يف وصفه، وإن كان يف اس�تحضاره 
للش�اعر العب�ايس الكبري كأنه يس�ائله ع�ن رس إغفاله 
لهواه األثري وهو الخمريات التي اشتهر بها، فيخصص 
له�ا ابن بقي الغص�ن األول من املوش�حة، إذ يطلب من 
مخاطب�ه أن يجيل عيني�ه يف ألالء الزجاجة وهي تش�ع 
بالضياء فيجتمع فيها أمران من أغرب األش�ياء: “لهيب 
النار يف كأس ماء” قبل أن يحدق يف الحباب الذي يتطاير 
عىل سطح الكأس كأنه الرشر، دون أن يغفل األثر املعتر 
لكل ذل�ك عىل النفوس. ث�م يرشع عىل الف�ور يف التغني 

بالجمال قائال:
بمهجتي شادن تياه

من نور شمس الضحى مرآه
من ذكر تعذب األفواه

وقد جرت للورى عيناه
سيفا كأن ظباه القدر/ أو القضاء/ ال يبقي وال يذر

الش�ادن ولد الظبية وشاعرنا يفصل آيات جماله غري 
مكت�ف بكلمة الوجه الحس�ن التي قنع به�ا أبو نواس، 
وهي تحيل للنساء والرجال معا، فهو يتيه بحسنه حيث 
يبدو منظره كأنه منعكس من بهاء شمس الضحى، أما 
ذك�ره الطيب فهو يجعل األفواه عذبة، لكن عينيه تنزل 
بنظراتها الس�احرة عىل الورى بأكمله كالس�يف بحده 
املس�نون... هذه املبالغة الفتاكة تحلو يف الشعر الالهي 
ويطيب بها الغناء املش�تعل بالعواطف واألوصاف، ومن 
الواضح أن أش�عار املركز املتكرر عقب كل غصن تنتظم 
يف قوافيها الداخلية وتقسيماتها املوسيقية التي ترتاوح 
قافيتها بني الهمزة والراء يف جديلة لحنية موقعة مفعمة 

باملشاعر.

أربع هن العمر

وراء الواجهة السوداء

د . �سالح ف�سل

�سرفات

ال�س مينينا�س
 ترجمة:  اأماين اأبو رحمة

بقية حياة 

 قبل سنوات، كنت اعتدت كتابة رسائل إىل فتاة كنت أحبها، ولم يكن 
ل�دي ّ أم�ر ما أكثر أهمية من ان امس�ك القلم، واجلس س�اعات طويلة، 
والكتاب�ة إليها يف أدق التفاصيل، ويف األش�ياء كلها، ويف الال أش�ياء أيضا 
ً،ثم الذهاب بالرس�ائل إليها. أما كيف ح�دث وتوقفت عن الكتابة، وأنني 
أدرك�ت ان حياتي ق�د ضاعت قطعا ً، وانه يتحتم ع�ي ّ، منذ ذلك الوقت، 
الكف عن كل شكوى. وال اعرف تماما ً كيف حدث ذلك، وال حتى الطريقة 
التي حدثت فيها، فانا اعتدت كتابة الرس�ائل، إال أنني لم أكن عىل عالقة 
إال بكائن آخر: ش�جرة يف الطريق العام؛ شجرة يابسة، جرداء، ومهملة، 
وال تلفت نظر احد. وها أنا انقل إليكم نص واحدة من تلك الرسائل، التي 
كتبته�ا يف هذا املس�اء: " يا س�يدتي، انه األمر الوحيد ال�ذي طاملا تكلمنا 
عنه، هو أننا نش�رتك يف أمر واحد، يخصني ويخصك أيضا ً، انه هذا الذي 
يحدث ل�ك ويل، فكالنا أصبح خارج الحياة" وتابع�ت الكتابة بعد ذلك: " 
وق�د بدت األمور واضحة لدي ّ، ففي الش�يخوخة لم يع�د لدينا ما نبحث 
عنه، أو ما يبهرنا، وما ننجذب إليه. فلم نعد ننش�غل بمن يذهب، أو بمن 
يأت�ي، ال بالغب�ار، وال باألمطار. أم�ا طفولتنا وأيامن�ا الذهبية فإنها لم 
تع�د إال صفحات ال وجود لها، وكأنها، يف األخ�ري، لم تحدث" وذهبت، يف 
ذلك املس�اء، ووضعت الرسائل يف شق من شقوق الشجرة، تحت أوراقها 
الجافة، كي أعود مرسعا ً إىل غرفتي، وأنا أكثر حماسة يف متابعة الكتابة 

إليها. 
 يف الصب�اح، عندم�ا ذهب�ت إليها، رأيته�ا تح�رتق. كان عندي بضع 
رس�ائل أمضيت الليل حتى الفجر يف كتابته�ا، فاقرتبت منها، وقلت لها: 
هذا كل ما استطيع عمله. ولم أغادرها إال وأنا املح دخان الكلمات السود 

يتوحد بلهب دخان ابيض، ويتالشيان مع الريح. 

ق�سة واقعية جدا 

 "يا يدي الحبيبة!" ومددتها قليالً  متفحصاً  األصابع النحيلة املكسوة 
بجلد ابيض، ونظرت إليها، كأنني سأفقدها حاال ً، وحاولت اإلمساك بها، 

بنفس اليد. قلت: 
 � كال، أنت كل ما تبقى لدي ّ.. أنت أنا.. أنت غريي! 

 وكأنني أصغي إىل من يبتسم بسخرية باردة، سمعتها، وهي تتقلص 
وتنبسط. 

 � أنت حبيبتي منذ اآلن .. 
 وبصمت جرجرت األصابع ووضعتها يف مكان آخر. 

 � انك حبيبتي، س�أقول ذلك، فرجل مثي يمتلك مثل هذا الحب، يعلن 
عنه بهدوء، يف بداية حياة جديدة. 

 حب 
 أنا ال امتلك غري بضع أش�جار اعتدت ان اس�قيها م�اء ً وأغذيها من 

س�نوات بعي�دة. كنت افعل ذلك ألن األش�جار، واألش�جار وحدها جديرة 
بالحب والوفاء، مما جعلني احلم ان أصري شجرة، يف يوم من األيام. كان 
عمي كله قد وّضح يل اس�تحالة تحقي�ق مثل هذا الحلم. فبكيت. إال أنني 
منذ ذلك الوقت رصت بس�تانيا ً يزرع مزيدا ً من األش�جار. وعندما تحتم 
قط�ع عدد منها، ملرور طريق رسيع، رصت ال افهم كيف س�لبوا مني كل 
م�ا امتل�ك. ورصت ال اعرف كيف أتوازن وأنا أودع أح�الم حياتي برمتها. 
فكرت برهة، وأنا أرى بعض األش�جار يتم اقتالعها بقسوة، ان األشجار، 
ه�ي األخرى، غري جديرة بالحب أيضا ً، فجلس�ت ابكي. قالت واحدة من 

األشجار تخاطبني: 
 � ال تبك، أنت نفسك حان دورك. 

 � ماذا ..؟ 
 � تعال معنا. 

 آن�ذاك أدرك�ت ان من يح�ب، يفقد الذاك�رة، وال يمتل�ك إال ان يغادر 
بهدوء، وصمت. وهكذا، منذ زمن بعيد، لم اعد أرى شيئا ً.

ال�سدى 

 " ل�م ْ اك�ر كث�ريا ً كي أص�اب برهاب امل�وت، بل األش�ياء من حويل 
هي التي ش�اخت: رسيري، جدران البيت، الغرف�ة، الكتب، هرم الكريس، 
والناف�ذة لم تعد ش�فافة، ثم، تلك الش�جرة، التي أراه�ا أمامي، أصبحت 
دارا ً للطي�ور امليتة. ذلك العمر الذي امتد كثريا ً يتحرك بهدوء الصدى مع 
ذات�ه ويميش بال مباالة متتبعا ً ظله. الرتاب الذي ال اعرف هل اس�تبدلني 
بنفيس، أم أنا اس�تبدلته بنفسه، الرتاب الذي رصته أنا. الرتاب الذي صار 
عاش�قي. الرتاب الذي سمعناه يغني بجنون. الرتاب هو الذي بلغ ذروته، 
ولم يعد يحتمل. والبد اذا ً، يف هذا السياق، بعد هذا كله، ان أهشم األشكال 

واذه�ب به�ا إىل مقرتن�ا الكب�رية، لتأخ�ذ ال�دورة فاتح�ة لخاتمته�ا. 
 اووووف. 

 أيه�ا الصدى، أنت مثل الزمن، لِم َأصبحت تميش 
تتعكز بالظالل..وأنا، مثل�ك، اميش خلف آثار ال أرى 
مقدماتها، وها أنت تراني، ال أس�تدير، وال أتذمر، بل 

وها أنا ال أتعكز حتى بما تركته يل. 
 � تحرك. 

 � نعم، ها أنت تراني، أتحرك، تارة ازحف، وتارة 
أدب، وت�ارة أه�رول، وت�ارة ... أك�وم األصوات فوق 

األصوات، واألصداء أراها تتجمع! 
 � انظ�ر، ها هو صداك يميش خلفك، وهذا كل ما 

تبقى لديك! 
 � أنا ال أرى إال العدد، وقد بلغ ذروته: الصفر! 

تاريخ أول لسلة املهمالت
قصاصة الجيب 

خض�ري فلي�ح الزي�دي
 بع�د بي�ان كل معركة مجلجلة، يأت�ي اىل املركز الكث�ري من األمهات 
املتشحات بالسواد.. السواد املتحول اىل  اللون الرمادي..  يجرجرن خطى 
متعبة عيونهن متعبة ومحمرّة .. نقف عىل رابية ونشاهد زحف األمهات 
.. تتحول األرض اىل عباءة  س�وداء تتحرك نحو مركز التس�ليم .. يحملن 
بأيديهن قصاصات ورقية صغرية مكتوب عليها – مركز تسليم الشهداء 
– وخلفهن رجاال هرمني غطوا رؤوس�هم بيشاميغ رثة وعكازات ملتوية 
ونظارات سميكة،  يجتازون بصعوبة بالغة التوابيت املنضدة يف الصفوف 
وأروقته�ا املنظم�ة تنظيما عس�كريا أنيق�ا، للوصول اىل ذاتي�ة املركز يف 
العم�ق عليهن أن يضعن أصابعهن ع�ىل أنوفهن : كال إنهم فلذات األكباد 
برائح�ة العنر ياولدي .. دْع األرض تمت�ص رحيقهم .. يدخلون اىل ذاتية 
املركز للكشف عن أسماء فلذاتهم ربما كانوا مسجلني يف سجالت منضدة 
وفق أش�هر الس�نة ووفق س�ري املعارك وتواريخها تفصل كل س�جل عن 
أخي�ه قصاص�ة ورقية ، كان ع�ىل اآلباء إن يذكرون وح�دة االبن وتاريخ 
الفقدان .. ويس�لّمون احد عرفاء الرسي�ة القصاصة الصغرية من الورق 
وفيها االسم والوحدة وتاريخ الفقدان واسم املعركة.. القصاصة الورقية 
كانت صغرية الحج�م ومطوية يف طرف فوطة األم، لكن القصاصة دوما 

ال تجد طريقا اىل الولد .. 
 -  ليس مس�جال لدينا يا حاج  يف كل الس�جالت، عليك البحث يف مركز 

آخر ويف قاطع آخر ..  ذلك الجواب املعتاد يف كل مرة ..
كان�ت الجث�ث املمددة بالقرب م�ن القصعة جائع�ة.. تنتظر دعوتها 
لطعام العش�اء فكل أفواه الجثث مفتوحة وأسنانها بارزة ، تديل بآهاتها 
بالقرب من املس�امري .. من املستحيل أن نعطي طعامنا فنحن مشغولني 
عنه�ا يف إعداد مكرمتنا يف جم�ع التوابيت والوص�ول اىل اإلجازة الدورية 
بس�الم وفوقها يومني مساعدة من لدن السيد النقيب إنها مكرمة سخية 

أليس كذلك ؟ 

عادل كامل

ًَ
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نادت )س�نية( بأعىل صوتها يف القرية وألكثر من مرة باسم ولدها )خالد( الذي 
خرج من البيت منذ ثالثة أيام ولم يعد... أطالت البحث وأبلغت )ش�يخ القرية( الذي 
كلف مجموعة من الش�باب يف البحث بأطراف القرية ومزارعها وبس�اتينها ولم يتم 
العث�ور ع�ىل )خالد الصغري( الذي لم يتخط العتبة الع�ارشة من العمر وعندما مرت 
عرشة أيام عىل غيابه س�ارعت )سنية( مع ولدها الكبري )احمد( بالذهاب إىل مركز 
الرشطة وأبلغت بالحادث وغياب )خالد( فطلبوا منها صوراً حديثة واستفرسوا عن 
وقت خروجه واألصدقاء الذين يلتقون به فأخربتهم بكل التفاصيل وجدت الرشطة 
يف البح�ث والتحري دون أن تعثر عىل يشء ويف اح�د األيام وبينما كان احد الفالحني 
يح�رث يف األرض ظه�رت )جث�ة خالد( مدفون�ة بثياب ملطخ�ة بالدم�اء املتخثرة 

ومالبس مقطعة. 
وبالتأكيد أن أرسع ما يشاع يف القرى هي األخبار فقد هرع اغلب أهل القرية اىل 
م�كان الحادث لرؤية )خالد القتيل( وع�ىل إيقاع رصاخ أم خالد التصاعدي حرضت 
الرشط�ة وب�دأت يف اتخاذ اإلجراءات وأرس�لت الجثة اىل الطب العديل ملعرفة أس�باب 
الوفاة وش�كل فريق تحقيقي مختص للوصول اىل الحقيقة واس�تدعت الرشطة كل 
األش�خاص املش�تبه بهم واس�تجوبتهم دون التوصل اىل اي دليل حتى جاء التقرير 
الطب�ي الترشيح�ي ليبني أن أس�باب الوفاة هي خن�ق واس�تخدام آالت جارحة مع 

تعرض خالد )لالغتصاب واللواط(.. 
وازداد االهتمام باملوضوع من قبل )الرشطة( وتم نرش املخربين يف األرجاء ملعرفة 
رس الجريمة الغامضة وبالتأكيد ان األرسار ال تخبأ يف القرى وان حرص الناس فيها 

عىل ذلك فقد عثرت سنية يف باب دارها عىل رسالة موضوعة يف ظرف خاص يتهم به 
)كري�م ابن نعيم( بالحادث ويقول ان�ه رأى كريم وخالد يتوجهان اىل أطراف القرية 
يف ذل�ك الي�وم التموزي الس�اخن وقد أكثرت )س�نية( من الدع�اء يف الصالة ونذرت 
النذور لله اذا ما كشف املجرمني وحل لغز هذه الجريمة البشعة وبادرت اىل الذهاب 
اىل )مركز الرشطة( وس�لمتهم الرس�الة الت�ي كانت تمثل لهم خيطاً يمس�كون به 
للوصول اىل )املجرم الخطري( وفعالً تم استدعاء )كريم ابن نعيم( الذي أنكر الحادثة 
يف بادئ األمر إال ان الرشطة أرسلت آثار )السائل املنوي( املوجود عىل مالبس )خالد( 
اىل الطب العديل وفقاً لل�)دي ان دي( او ما تس�مى بالبصمة الوراثية وتم اخذ عينة 
من )السائل املنوي( العائد )لكريم( فكان مطابقاً تماماً وعندما وجه هذا الدليل اىل 
كريم انهار وبدأ يف رسد القصة حيث بني انه اس�تدرج )خالد( الذي يصغره بثماني 
سنوات اىل أطراف القرية بحجة التميش وعند الوصول اىل مكان مهجور وبعيد طلب 
من�ه )الفع�ل الفاحش( فامتنع خال�د وحاول الهرب إال ان )كريم( أدرك انه س�وف 
ينفضح أمره يف القرية فاتبعه جرياً حتى أسقطه ارضاً وقام باالعتداء عليه جنسياً 
ثم قام بعد ذلك بقتله خنقاً ورضباً بواسطة صخرة عىل رأسه حتى فارق الحياة ثم 
ق�ام بعد ذلك )بدفنه( دون ترك أي اث�ر لجريمته. وعندما احيل كريم اىل املحكمة لم 
تحكمه باإلعدام الن عمره اقل من عرشين س�نة بل حكمته 15 س�نة وفقاً للمادة 
)406( م�ن قانون العقوبات... وظلت هذه الحادث�ة يتناقلها أهل القرية جيالً بعد 
جيل الن مثلها نادراً ما يحصل وبالتايل يكون مثاالً نادراً ال يمكن أن تنس�اه الذاكرة 

رغم تواتر الزمان.

 هن�اك العدي�د م�ن النزاع�ات الدولي�ة الت�ي 
تحصل بني ال�دول، والتي توج�ب تطبيق املعايري 
الدولية لحلها، وهناك تصنيفات للطرق السلمية 
املتبع�ة لحل ه�ذه املنازع�ات، تدخ�ل يف إطارها 
الطرق الدبلوماسية، ومنها املفاوضات واملساعي 
الحميدة، والوساطة والتحقيق والتوفيق، وهناك 
أساليب لنش�أة لجان التحقيق، وهذه اإلجراءات 
املتبعة يف الوس�اطة تكون أحيانا ملزمة، وأحيانا 
أخ�رى غري ملزمة لهذه الدول، ولتس�ليط الضوء 
حول هذا املوضوع التقينا الباحث القانوني مجيد 

حميد، وسألناه: 
* ما املقصود بالنزاع الدويل ؟

- هو النزاع الذي ينشأ بني الدول عىل موضوع 
قانون�ي أو حادث معني أو بس�بب وجود تعارض 
او  السياس�ية  او  االقتصادي�ة  مصالحهم�ا  يف 
العس�كرية، وتباي�ن حجمها القانوني بش�أنها، 
وقد ج�رى الفقه والتعامل الدويل عىل التمييز بني 
نوع�ني من املنازع�ات الدولية، وهن�اك منازعات 
قانوني�ة وسياس�ية، حي�ث تنظ�ر يف املنازع�ات 
القانونية محكم�ة دولية طبق�اً للقانون الدويل، 
يف ح�ني ان املنازعات السياس�ية، وهي التي تحل 
عن طريق التس�وية أو الوس�اطة أو التوفيق، أما 
معي�ار التفرقة بني االثن�ني، فقد ذهب املفرسون 

إىل ثالثة مذاهب:
1. اللجوء إىل القانون الدويل الواضح.

2. يرى أن املنازعات الدولية ال أهمية لها، وال 

تمس  مصالح الدولة العليا. 
3. املذهب الثالث يذهب إىل تطبيق قانون قائم 

دون ان يطالب به اآلخرون.
* كيف تحل املنازعات القانونية والسياس�ية 

؟
- املنازع�ات القانوني�ة تحل ع�ادة بالتحكيم 
أو القض�اء الدوليني عىل أس�اس قواع�د القانون 
الدويل، أما املنازعات السياسية فهي التي ال يمكن 
حلها إال بالطرق الدبلوماس�ية، حيث يتم التوافق 
ب�ني مختل�ف املصال�ح املتعارض�ة، فق�د نصت 
اتفاقية الهاي 1907 بش�أن التس�وية الس�لمية 
للمنازع�ات، وعهد عصبة األم�م 1919 ، وميثاق 
التحكي�م العام 1928 ، أما ميث�اق األمم املتحدة، 
فقد ألزم الدول األعضاء جميعها بفض النزاعات 
الدولية بالوس�ائل الس�لمية دون تعريض السلم 
واألمن الدوليني للخط�ر، واالمتناع عن عالقاتهم 
الدولية عن التهديد باس�تخدام القوة، إذ أن املادة 
33 م�ن امليث�اق بّينت انه يف حال�ة حصول خالف 
يحل بالوس�اطة والتحقيق والتوفي�ق والتحكيم 

والتسوية. 
* ما طرق التسوية يف القانون؟

- يمكن أن تصنف إىل:
1. الطرق السياسية والدبلوماسية 

2. الطرق السياسية 
3. التحكيم الدويل

4. التسوية القضائية

* ما املفاوضات التي تعتمد بني الدول ؟
- تقوم املفاوضات عىل االتصاالت املبارشة بني 
الدولتني املتنازعتني بغية تسوية النزاع القائم عن 
طريق االتفاق املبارش، حيث تجري املفاوضات بني 
وزراء الخارجي�ة للدول املتنازع�ة أو من يوكلون 
القيام بتلك املهمة، وكثرياً ما تش�رط املعاهدات 
وجوب االلتجاء إىل املفاوضات الدبلوماس�ية قبل 

االلتج�اء إىل التحكي�م او 
وتمتاز  الدوليني،  القضاء 
باملرونة  املفاوضات  هذه 
والكتم�ان، وه�ي تعتم�د 

عىل الق�وى السياس�ية بني 
الطرفني. 

* ما املساعي الحميدة ؟

- ه�ي العمل الودي الذي تق�وم به دولة ثالثة 
صديق�ة للطرف�ني بقص�د التخفي�ف م�ن حدة 
الخالف بني الدول املتنازعة إليجاد األجواء املالئمة 
للوص�ول إىل تحقي�ق نتائ�ج املس�اعي الحميدة، 
ومن�ع نش�وب النزاع املس�لح، ومثالها املس�اعي 
الحميدة التي بذلتها الس�ويد بواس�طة سفريها 
يف اليمن وخالفها مع الس�عودية. أما الوس�اطة، 
فهي س�عي ودي تقوم به دول�ة ثالثة يف حل نزاع 
قائم بني دولتني، والفرق بني الوساطة والتحكيم 
أن الدولة الوس�يطة تقرح الحل الذي تراه الزماً 
ومناس�باً للحل، والوساطة اختيارية وتطوع من 
قب�ل الدولة الوس�يطة، وه�ي موافق�ة للقانون 
الدويل، وهي ال تفرض عىل الدول الن حكمها ليس 

واجب التنفيذ. 
م�ا   *

التحقيق يف القانون ؟
لتس�وية  التحقي�ق ه�و طريق�ة جدي�دة   -
املنازع�ات الدولي�ة، اقرحت�ه روس�يا يف مؤتمر 
اله�اي ع�ام 1899 ، الذي ينصب ع�ىل الخالفات 
الت�ي تنصب عىل وقائ�ع معينة، وق�د يكون من 
املفي�د أن تحدد الدولتان املتنازعتان لجنة تحقيق 
يعهد إليه�ا فحص الن�زاع، والتحقيق فيها، وهو 
يك�ون باتفاق خاص بني دولت�ني متنازعتني عىل 
وف�ق امل�ادة 10 م�ن امليث�اق، حيث تق�وم لجنة 
التحقيق بجلس�ات غ�ري علنية، وتتخ�ذ قراراتها 
باألغلبية، وتسلم نس�خة من القرار إىل الطرفني، 
وحس�ب الوقائع املختلفة واملتنازع بينهم، وبعد 
انته�اء الط�رق الدبلوماس�ية والتحكي�م، وق�د 
اس�تخدم التحكي�م ع�ام 1947 لبح�ث القضية 
الفلسطينية، وصدر وفقه قرار التقسيم من قبل 

الجمعية العامة لألمم املتحدة. 
* ما التوفيق يف القانون ؟

- التوفي�ق طريقة حديثة لتس�وية املنازعات 
الدولي�ة، دخل�ت يف التعام�ل بعد الح�رب العاملية 

األوىل عام 1922 ، ولها ثالث خصائص:
1. تنظي�م لج�ان التوفي�ق ع�ىل وف�ق مب�دأ 

الجماعة، ومبدأ االستمرارية.
2. التسوية تكون عىل وفق املصالح املتبادلة. 
3. رسي�ة اإلجراءات املتبعة، وجميع القرارات 
باألغلبي�ة، وهناك طريقة أخرى هي الصلح، كما 

هو الحال بني الحلفاء وايطاليا.

م/ 52 من الدستور 
أوال . يب�ت مجلس النواب 
يف صح�ة عضوي�ة أعضائ�ه 
خالل ثالثني يوم�ًا من تاريخ 
تس�جيل االع�راض بأغلبي�ة 

الثلثني.

املادة 53 
جلس�ات  تك�ون  أوال: 
مجلس الن�واب علني�ة إال اذا 

ارتأى لرضورة خالف ذلك.
مح�ارض  تن�رش  ثاني�اً: 
الت�ي  بالوس�ائل  الجلس�ات 

يراها املجلس مناسبة. 

س( من األخ عيل إبراهيم حس�ب الله من مدينة 
الزعفراني�ة يق�ول، مل�اذا رفض�ت املحكم�ة طلب 
ش�قيقي بإطالق رساحه بكفالة حيث انه موقوف 

وفق املادة 406 من قانون العقوبات؟
ج( ب�ني قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية يف 
املادة 109 منه بان املوقوف إذا كان متهماً بجريمة 
معاقب عليها بالحبس مدة تزيد عىل ثالث س�نوات 
او الحب�س املؤق�ت او املؤب�د فللق�ايض أن يأم�ر 
بتوقيفه مدة ال تزيد عىل 15 يوما يف كل مرة ويقرر 
إط�الق رساح�ه بتعه�د مق�رون بكفالة ش�خص 
ضام�ن او م�ن دونها... أم�ا املوقوف ع�ن جريمة 
موقوفيت�ه كلم�ا اقتضت الرضورة ذل�ك وال يجوز 
ان يزي�د مجم�وع التوقيف عن رب�ع الحد األقىص 
للعقوبة وال يزيد بأي حال عن س�تة أش�هر.. وبما 

ان هذه املادة )406( معاق�ب عليها باإلعدام فهي 
ال تقبل الكفالة. 

س( م�ن األخ�ت أم محمد م�ن مدين�ة الكرادة 
داخل تس�أل عن الحاالت التي يجوز فيها لصاحب 

الدار أن يطلب التخلية ؟ 
ج( بني قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 
يف امل�ادة 17 منه الحاالت الت�ي يجوز فيها للمؤجر 
)صاحب الدار( أن يطلب التخلية ومن هذه الحاالت 
عدم دفع اإليجار من قبل املستأجر بعد مرور سبعة 
أيام عىل اس�تحقاقه واإليجار م�ن الباطن وهي ان 
يقوم املستأجر بإيجار البيت دون علم صاحب الدار 
وإذا احدث املس�تأجر رضراً باملأجور وإذا أس�اء إىل 
س�معة املؤجر وغريها من الح�االت وإذا مىض عىل 

عقد اإليجار 12 سنة. 

س( من زميلنا املحامي هادي حسن من مدينة 
كربالء املقدسة يسأل عن )االختصاص املكاني( يف 

اختصاص محاكم التحقيق؟ 
ج( يح�دد ه�ذا االختص�اص تبعاً للتقس�يمات 
اإلداري�ة وفقاً لقانون املحافظات رقم 159 لس�نة 
1968 والذي يقسم الوحدات اإلدارية اىل محافظات 
واقضي�ه ونواح�ي حيث تقام الدع�وى يف املحكمة 
التي يقع ضمن اختصاصها املكاني يف حدود الوحدة 
اإلدارية ويف حالة حصول خالف بني محكمة تحقيق 
وأخرى ح�ول االختصاص التحقيقي فان املوضوع 
إىل محكمة التمييز هي التي تحدد املحكمة املختصة 

يف التحقيق وحسب مكان الحادث.

صدر يف العام 2000 القرار أو القانون رقم 
56 وال�ذي ال زال ناف�ذاً ردود أفع�ال كثرية يف 
الش�ارع العراقي والذي جعل املحال التجارية 
واملكاتب االس�تثمارية تخضع للقانون املدني 
ولي�س اىل قانون ايجار العقار رقم 87 لس�نة 
1979 فأصب�ح وفق�اً له�ذا التعدي�ل بإمكان 
صاح�ب املح�ل او )املؤجر( أن يطل�ب تخلية 
املحل من )املستأجر( متى شاء وفقاً لحاجته 
لهذا املأجور وقد صدر أمر بعد ذلك من رئاسة 
الوزراء بالرقم )16( لسنة 2004 قرر بموجبه 
االستمرار بالقانون أعاله.. وان القانون أعاله 
وفقاً آلراء وطموحات املستثمرين فانه يجني 
الفائدة وبالتايل الذي يستفاد منه هم املؤجرون 
فأصح�اب األمالك لهم الح�ق يف أمالكهم وان 
يستفيدوا منها فهناك الكثري من املستأجرين 
ال ي�ؤدون ما عليهم م�ن التزامات ورشوط يف 
حني يرى املس�تأجرون ان ه�ذا القانون خلق 
فجوة كبرية ووضعه�م تحت رحمة املؤجرين 
وه�ذا األمر يوج�ب الع�ودة إىل قان�ون إيجار 
العق�ار رق�م 87 لس�نة 1979 وال�ذي رشع 
من قب�ل قانونيون وبالتايل ه�و وفر الحماية 
للمؤجري�ن واملس�تأجرين وال بد م�ن العودة 

إليه لهذا الغرض. فما دام املس�تأجر محافظاً 
عىل املحل ولم يس�تخدمه ألغراض أخرى غري 
متفق عليها فال مشكلة يف األمر عىل اإلطالق يف 
حني ان هناك من يشري املحل ومن ثم يبيعه 
بسعر مرتفع )للفائدة( وهذا مخالف للقانون 
واعتق�د ان وجود محكمة البداءة هو الفيصل 
يف املوض�وع وه�ي الت�ي تس�تطيع ان تق�رر 
تخلي�ة املأج�ور من عدمه وال بد من اإلش�ارة 
هنا إىل ان ارتفاع األسعار اآلن بالنسبة للمحال 
التجارية والبيوت والش�قق الس�كنية عىل حد 
س�واء هو أمر يثري الكثري من االس�تفهامات 
واالستغراب حيث ان هذه األجور يتم وضعها 
بش�كل كيفي وغري مدروس وهذا األمر يوجب 
املراجعة اي ان القرار 56 والذي صدر يف العام 
2000 يحت�اج اىل اعادة نظ�ر وإعادة صياغة 
خصوص�اً مع الحرك�ة االس�تثمارية الكبرية 
الت�ي يمر بها البلد والتي تحتاج اىل تس�هيالت 
يتم وضعه�ا أمام املس�تثمرين ولي�س إيجاد 
العراقي�ل كما ه�و الحال يف القرار 56 لس�نة 
2000 . وأم�ا بالنس�بة الرتفاع اج�ور املحال 
التجارية والبيوت والش�قق الس�كنية، فنرى 
ان يت�م تش�كيل لجن�ة مش�ركة مكونة من 

املجل�س البل�دي وممث�ل عن دائرة التس�جيل 
العقاري وعن املحكمة واملالية وتتكون ضمن 
اختصاصه�ا وان تكون نس�بة اإليجار ال تزيد 
ع�ن 10% م�ن القيم�ة الكلية للبي�ت او املحل 
)مث�اًل( وان يراعى يف التقدي�ر موقع البيت او 
املح�ل اذا كان يف منطقة تجارية او يف وس�ط 
الس�وق كم�ا يج�ب ان يراعى يف بن�اء املحال 
التجارية والدور والشقق اإلجراءات األصولية 
واملوافقات املطلوبة وليس يقوم اي واحد ببناء 
دكان صغ�ري او غرف�ة داخل حديق�ة وبالتايل 
يقوم باس�تئجاره بأس�عار مرتفع�ة كما أن 
تنظيم األس�واق من قب�ل املجالس البلدية هو 
أم�ر مهم بحي�ث يكون هناك س�وق للبزازين 
وآخ�ر للجزارين كالً عىل ح�ده وليس البعض 
جنب البع�ض األخر وهذا األس�لوب معتمد يف 
اغلب دول العالم. وال بد من اإلشارة هنا اىل ان 
قانون إيجار العق�ار قد رشع عام 1979 وقد 
تغريت الظروف يف الوقت الحارض حيث لم يعد 
يالئم التط�ورات الكبرية الحاصل�ة باملجتمع 
وه�ذا يحت�اج اىل تعدي�ل حاله ح�ال القوانني 
الكثرية األخ�رى التي تحت�اج إىل املراجعة من 

قبل مجلس النواب الجديد.
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واقعة ق�صائية

جريمة اغتصاب لطفل يدفن مقتوالً

ثب�ت من الناحية العملية وع�ىل ارض الواقع نجاح النظام 
السيايس )الربملاني( يف كافة الدول التي طبق فيها ومنها )تركيا 
وايطالي�ا وايرلندا الش�مالية وجن�وب إفريقي�ا وغريها( كون 
الربمل�ان فيه هو القناة الترشيعية األوىل م�ن ناحية وهو الذي 
يراق�ب الحكومة وأداءها من ناحية أخرى وقد كثرت الدعوات 
يف اآلونة األخرية يف العديد من الدول العربية بعد األحداث األخرية 
الت�ي حدث�ت يف تونس وم�ر واليمن واألردن م�ن تظاهرات 
اىل تعدي�ل األنظمة الدس�تورية فيها والتي ت�م صياغتها وفقاً 
ملقاسات حكامها والتي تم صياغتها وترشيعها يف أزمنة غابرة 
فالدستور املري وضع عام 1959 وكل يشء فيه بيد الرئيس 
حتى ان التعديالت التي حصلت عليه عام 1971 صبت يف زيادة 
صالحيات الرئيس وهذا الدس�تور أعطى صالحيات مس�تمدة 
من مواد هذا الدس�تور ليجعل النظام الرئ�ايس يمثله الرئيس 

الذي أصبح هو الدولة حيث غابت املؤسسات املختلفة.
وأم�ا يف الجزائر فان الرئيس بن بال عطل الدس�تور بعدما 
جعل من نفس�ه اميناً عاماً للحزب الحاكم ورئيس�اً لالقتصاد 
ورئي�س للوزراء واإلعالم والداخلية، وربما تكون هناك وزارات 
أخرى توالها يف حينها، لقد اس�تقدمت الدول العربية الدساتري 
كمطاي�ا ملمارس�ة األح�كام خالف�اً ألرواح تلك الدس�اتري فلم 
تش�هد الدول العربية جمعاء وجود أكثر من مرش�ح لرئاس�ة 
الجمهوري�ة وهذا املرش�ح الوحي�د يحصل عىل نس�بة 99و9 
بالع�رشة من أصوات الناخبني وكأنه اله منزل من الس�ماء إىل 

أبناء جلدته.
ففي الس�ودان مث�اًل بقى دون دس�تور حتى ع�ام 1973 
وملا ت�م ترشيعه قالت امل�ادة 80 منه )رئي�س الجمهورية هو 
رأس الدول�ة ويتوىل الس�لطة التنفيذية ويش�ارك يف الس�لطة 
الترشيعية( حيث نالحظ انه ال يوجد نظام أخر غري الس�ودان 
بان يش�ارك رئيس الجمهورية يف الس�لطة الترشيعية. وحتى 
يف لبنان )ديس( فيه الدس�تور بش�كل واض�ح يف زمن الرئيس 
)النم�ريي( والذي ق�ال بحقه ه�ذا الدس�تور )أن الرئيس هو 
الس�لطة الترشيعية والتنفيذية( وهو الس�لطة القضائية قبل 
هذا وذاك وحتى أن وس�ائل اإلعالم وتريحات هؤالء الرؤساء 
كانت ساذجة مس�تخفة بالش�عوب فاحدهم يقول )القانون 
جرة قل�م(" واألخر يق�ول أن الدس�تور )وجهات نظ�ر قابلة 
للتغي�ري(.  يف حقيقة األمر.. كانت الدول العربية يف العرشينات 
والثالثينات وما بعدها من احتالل الدول الكربى لها وقد أعطت 
الكثري من الش�هداء والضحايا حتى وصل عدد بعض ش�هداء 
هذه ال�دول إىل املاليني ولكن االس�تعمار يغري )تكتيكه( يف كل 
مرة فق�د غاب بوجهه الظاه�ر إال انه وضع رؤس�اء يمثلونه 
ويخدمونه تتم إزاحتهم عند )احراق أوراقهم( وهو أيضا نوع 

من االستعمار الجديد.
لكن نظام )الحك�م الربملاني( واملطبق اآلن يف العراق يكون 
ه�و الح�ل ألننا نتح�دث عن املياه غ�ري الراكدة فف�ي كل )4( 
س�نوات هناك انتخابات وتداول للس�لطة وبرمل�ان يراقب أداء 
الحكوم�ة والوزارات وبالنتيجة تكون الش�عوب هي من تقود 

مصريها وهي من تتوىل زمام املبادرة.
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لق�د علمتنا الغربة أن ال أمان يعادل األمان داخل 
حدود الوط�ن, وعلمتنا النكب�ات إنهم خدعونا حني 
قال�وا لن�ا إن الزواح�ف األليفة ال تجيد التس�لل من 
ثغرات الح�دود املفتوحة, وخدعونا حني قالوا لنا إن 
ال�كالب التي ال تنب�ح ال تعض, وعلمتن�ا الويالت إن 
الذئب لم ي�أكل ليىل رغما عنه�ا, وإن جدتنا الطيبة 
هي الت�ي تنازلت بإرادتها عن ح�دود كوخها, وهي 
التي اس�تغنت عن خدمات الناطور فسمحت للذئب 

بالقفز فوق سياج الحقل, 
وإن زمن الجدات الطيبات قد انتهى..

رس�م الس�يايس العربي الكبري أحمد أبو الطيب 
املتنبي بسيفه وقلمه أروع املشاهد الحربية, فعلقها 
يف قصائ�ده الحماس�ية الت�ي ص�ور فيه�ا مش�هد 
الجي�وش الزاحف�ة نحو الغ�رب بأص�دق العبارات, 

فالسيف عنده أصدق أنباًء من الكتب, فقال:-
))خميس ب�رق األرض والغرب زحفه ويف أذن 

الجوزاء منه زمازم((
ثم دارت األهلة دورته�ا, فتغريت موازين القوى 
وانحرفت مسارات السيادة نحو التقهقر واالندحار, 
وزح�ف علينا الج�راد األصفر )الدول�ة القاجارية(, 
وقطعان األغنام الس�وداء )قره قوينل�و(, واألغنام 
البيض�اء )آق قوينل�و(, ث�م زحف�ت علين�ا جرذان 
الصحراء, التي انتهكت حدودنا, واجتاحت أسوارنا, 
فرتاجع�ت دفاعاتن�ا, وتغ�ريت مالم�ح خارطتن�ا, 
وتقلصت مس�احات أرضنا, وذاب�ت مدننا, وغرقت 

السفن املحطمة يف واجهات مرافئنا. 

قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تس�عى 
لشد وثاقي

فم�ن الس�يوف إىل الرص�اص مدائن�ي ذابت من 
اإلحراق واإلغراق

حدودنا تتقل�ش وتنكم�ش

يف العص�ور الغابرة, كان ال�كل يزحف عىل الكل 
يف حلب�ة الرصاع�ات املتفجرة ح�ول براكني رشيعة 
الغ�اب, فيس�تويل املتهور ع�ىل أرض املتعث�ر, ينهب 
ثروات�ه, يس�تبيح ممتلكات�ه, ث�م يواص�ل زحف�ه 
نح�و األمم الغافل�ة, فيزحف القوي ع�ىل الضعيف, 
حيث الس�مكة الكب�رية ت�أكل الصغ�رية يف طوفان 
الك�ر والفر, حتى جاءت معاهدة )س�ايكس بيكو( 

يف الق�رن املايض لرتس�م الح�دود اإلداري�ة للبلدان, 
الت�ي ولدت ت�واً من دخ�ان الح�رب العاملي�ة األوىل, 
ث�م اختفى مق�ص التقس�يم والتج�زءة, ليظهر يف 
الخف�اء بني الفينة والفينة ك�ي يقضم أطراف هذه 
الدولة, ويضيفه�ا إىل تلك, فيقطع ويحذف ويضيف 
ويص�ادر, وهكذا ضاع�ت منا )البو كم�ال( لصالح 

س�وريا, وانصهر الجزء العراقي من ميناء )العقبة( 
يف نصوص معاهدة )بورتس�موث(, حتى جاء اليوم 
ال�ذي تعطل فيه املقص مؤقتا, فقفزت إىل الس�طح 
ظاهرة التمدد واالنكماش, وجرفت معها الواجهات 

املائية, وجففت املياه املتشاطئة. 
 أحيان�ا يحص�ل االنكم�اش والتم�دد بالرتايض 
الس�يايس القبي�ح, أو بالطريق�ة )الجزائرية( التي 
ضاع فيها ش�ط الع�رب, وتقوقعت فيه�ا مقرتباتنا 
البحرية عند محيط )خور العمية(, فتمددت الحدود 
اإليرانية واس�تطالت عىل حس�اب الح�دود العراقية 

املنكمشة.
ت�ارة تتم�دد الحدود بفع�ل العوام�ل الجغرافية 
والجيولوجي�ة والجيمورفولوجي�ة بالطريق�ة التي 
فق�د فيها ش�ط العرب قن�اة )ال�روكا(, وفقد فيها 
مالمح�ه الطبيعي�ة ونظام�ه النهري, وت�ارة أخرى 
تظهر الرواس�ب الطينية عند املصبات الواقعة تحت 
تأثري املد البحري, فتتمدد معه الحدود اإليرانية نحو 
مياهن�ا اإلقليمية بعم�ق كيلومرتي�ن وبطول )16( 
كيلومرتا عىل طول امتداد السد الخارجي ملصب شط 
العرب, وأحيانا يضيع )خ�ور عبد الله( كله وتنتقل 
ملكيت�ه من الع�راق إىل الكويت بق�رار جائر يتبناه 
مجل�س األمن يف س�ابقة دولية ال مثي�ل لها, عندما 
تآلف�ت القطع�ان املتحالف�ة ضد الع�راق, فتعاملت 
مع�ه بصيغ�ة اإلذع�ان واإلذالل, ومارس�ت ض�ده 
املنطق االس�تبدادي القائم عىل مبدأ: )إذا أردت غزاال 

فخ�ذ أرنبا, وإذا أردت أرنبا فخ�ذ أرنبا(, وبدا العراق 
وك�أنه فقد س�يادته, ولم تع�د لديه أية رشعية عىل 

أرضه ومياهه. . 
وأحيانا تتمدد الحدود الكويتية بزوابع وعواصف 
الصح�راء, فتزح�ف نح�و الف�او من جه�ة الغرب, 
وتطفو فوق تيارات خور الخفقة من جهة الجنوب, 
وتتس�ع رقعتها يف ظ�ل الق�رار )833( وببلدوزرات 
البن�د الس�ابع, ومبارك�ة بع�ض العراقي�ني الذي�ن 
باركوا مليناء مبارك, من دون أن ينتبهوا إىل تحركات 
الزواحف الكويتية, التي تسللت من ثغرات االنكماش 
الحدودي العراقي, حتى تقاربت املسافات الحدودية 
الفاصل�ة بني إيران والكويت إىل أق�ل من )18( ميال 
بحريا, وص�ارت األكتاف الطيني�ة يف منطقة )رأس 
الواقع�ة  الرخ�وة  األرض  العراقي�ة ه�ي  البيش�ة( 
بينهما, وهنا البد لنا من اإلش�ارة إىل مخاطر ظاهرة 
اإلرس�اب والرتسيب, وما س�تفعله يف هذه املنطقة, 
التي س�تصبح نواة لتجمع األطيان, وبات من املؤكد 
إن تربتها ستتصلب تدريجيا يف غضون عرة أعوام, 
وربم�ا تتح�ول إىل جزيرة متن�ازع عليه�ا, تتقاطع 
عن�د حافاتها الح�دود الكويتية بالح�دود اإليرانية, 
)وجيب ليل وأخذ عتابه(, عندئذ سنفقد مسطحاتنا 
البحرية كلها, ونصبح من البلدان املنغلقة املتقوقعة 

املنقطعة عن البحر.  

حدودنا البحرية واملطلوب

ليس ه�ذا هو مرب�ط الفرس, فال�ذي خرسناه 
لن يع�ود, والذي ابتلعته الزواح�ف أصبح من ضمن 
املفقودات الثمينة, وال فرق هنا بني الزواحف الكبرية 
من فئة )التماس�يح(, وب�ني الربيعصية املقززة من 
فئ�ة )أب�و ب�رص(, لكننا نخ�ى أن يس�تمر زحف 
الزواحف بالطرق التي زحفت بها عندما كنا نغط يف 

نوم عميق, فتضيق علينا األرض بما رحبت. 
من هنا يتع�ني علينا الذود بالدف�اع عن حدودنا 
البحري�ة الس�يادية عند واجهاتها املائية الخمس�ة, 
ويتعني علينا أن ال نفرط بها باعتبارها من الخطوط 
الس�يادية الحمراء, ونعني بها )1(: املياه الداخلية, 
و)2(: املي�اه اإلقليمي�ة, و)3(: املنطق�ة املتاخمة, 
و)4(: املنطق�ة االقتصادية, وأخريا وليس آخرا )5(: 
الرصيف القاري, ثم تأتي بعدها املنطقة التي نطلق 
عليها )أعايل البحار(, وتش�مل البحر املفتوح الواقع 

خارج مقرتبات املناطق السيادية الخمسة. 
وللمزي�د م�ن التوضيح نذكر أن املي�اه الداخلية 

تقع بني الحدود الربية للعراق وخط األس�اس, الذي 
تق�اس من�ه حدودنا البحري�ة, إما املي�اه اإلقليمية 
فتمتد ملس�افة )12( ميال بحريا من خط األس�اس, 
أما املنطقة االقتصادية فيفرتض أن تقع وراء البحر 
اإلقليمي, وتمتد ملس�افة )200( ميال بحريا من خط 
األس�اس, أما الرصيف القاري فيش�مل املس�احات 
األرضي�ة املغم�ورة بامل�اء, والت�ي تمت�د وراء املياه 
اإلقليمية حتى عم�ق )200( مرت, عىل أن ال يتجاوز 
عرض الرصي�ف الق�اري )350( مي�ال بحريا. فكم 
تمني�ت أن تتكرم علينا الهيئ�ات الحدودية العراقية 
برس�م هذه الخطوط الخمس�ة, وتثبيتها يف خرائط 
توضيحية حتى يتعرف املواطن العراقي عىل حدوده 
الرسمية يف املسطحات البحرية, فالخرائط اإليرانية 

والكويتي�ة واضح�ة تمام�ا, وتتغ�ري بتغ�ري مالمح 
حدودهم�ا الزاحف�ة دائما نح�و مياهن�ا اإلقليمية, 
وكم تمني�ت أن تكون هناك مراصد حدودية موزعة 
ع�ىل طول س�واحل خ�ور عب�د الله وضفاف ش�ط 

العرب تنح�رص وظيفتها برصد التغريات الجغرافية 
واملعمارية والجيولوجية, عىل غرار املراصد الحدودية 
اإليراني�ة والكويتية والتي تفننت بديكورات أبراجها 
والليلي�ة  النهاري�ة  النواظ�ري  بأح�دث  وتس�لحت 
واملجسات االستش�عارية املخصصة لقياس تغريات 

الظروف الجغرافية والهيدروغرافية. .

نقاط خفر ال�سواحل

والب�د ان نؤكد هنا ع�ىل الدور االيجاب�ي املتميز 
لنقاط خفر الس�واحل العراقية التابعة لقيادة قوات 
املنطق�ة الرابع�ة, بيد ان تل�ك النقاط غ�ري مجهزة 
بمع�دات الرصد الجيولوج�ي وال الجغرايف وال عالقة 
لها برصد االنحراف�ات الطبيعية يف املمرات املالحية. 

.
وللتعم�ق يف رشح ه�ذه الفق�رة نذك�ر أن فنار 
ش�ط العرب, كانت تحمله س�فينة عراقية متسمرة 
بالق�اع, ال ت�ربح موقعه�ا يف ع�رض البح�ر, تحمل 
عىل جنبيها س�مة املياه اإلقليمية العراقية مكتوبة 
باللغ�ة االنجليزي�ة بح�روف كب�رية, بالفت�ة تنب�ه 
 SHATT( القايص والداني بقرب وصول�ه إىل العراق
AL ARAB LIGHT VESSEL(, تتمرك�ز الس�فينة 
الفن�ار جنوب الفاو بح�وايل )32( ميال بحريا )امليل 
البحري يس�اوي 1852 مرتا(, تبعد عن مدخل ش�ط 
العرب من جه�ة البحر بأكثر بقلي�ل من )12( ميال 

بحري�ا, وكانت املراك�ب التجارية األجنبية تس�تدل 
بالفن�ار املحمول ع�ىل ظهرها, وتس�تعني به بالليل 
والنه�ار يف طريقه�ا نح�و املوان�ئ الواقعة ش�مال 
الخلي�ج العرب�ي, وكان�ت الس�فينة وفناره�ا تمثل 
الحدود الجنوبي�ة ملياهنا اإلقليمي�ة يف عرض البحر 
بم�وازاة جزيرة )فيلكا( الكويتية م�ن جهة الغرب, 

وحقول )بهركان( اإليرانية من جهة الرق. . 
 اختفت الس�فينة الفنار منذ عام 1970 ولم يعد 
له�ا أثر, ولم يجر تعويضها بفن�ار آخر, ولم يكرتث 
العراق لفقدانها من�ذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا, 

عىل الرغم من ثبات موقعها يف الخرائط 
البحري�ة األدمريالية, وع�ىل الرغم من 
وج�ود أكثر م�ن إش�ارة إىل موقعها يف 

 .)Pilot Book كتاب )املرشد
كانت الحكومات العراقية املتعاقبة 
من�ذ ع�ام 1850 وحت�ى ع�ام 1970 
تحرص أش�د الحرص ع�ىل ثبات هذه 
الس�فينة الفنار يف موقعها, وتجهزها 
الالزم�ة  وامل�واد  واألرزاق,  بالطواق�م 
لتوه�ج أنواره�ا الس�اطعة يف الظ�الم 
الدام�س, لكنه�ا اختفت م�ن دون أن 

يحزن العراق الختفائه. 
والعالم�ات  الفن�ارات  ه�ذه  إن 
واملمارس�ات  الس�احلية,  واألعم�دة 
اليومي�ة ه�ي الت�ي تثب�ت الحقوق يف 
عرض البح�ر, والعكس صحيح تماما, 
إذ يشكل ضياعها أو غرقها أو تراجعها 
أو تغ�ري مكانه�ا خ�الال واضحا يمس 
الس�يادة الوطني�ة, ويعط�ي امل�ربرات 
املواق�ع  ع�ىل  بالزح�ف  للمتجاوزي�ن 

الحساسة. 
خذ ع�ىل س�بيل املث�ال: الفن�ارات 
الخش�بية املثبت�ة ب�ني س�احل الف�او 
وجزي�رة )ورب�ة(, والتي كانت ترس�م 
املس�ارات املالحي�ة يف خ�ور )ورب�ة(, 

والت�ي اختف�ت بع�د تحطمه�ا يف ظ�روف غامضة, 
م�ن دون أن يجري تعويضها, ف�كان اختفاؤها هو 
املربر الذي تمس�كت به لجنة الق�رار )833(, عندما 
تجاهلته�ا باعتبارها غ�ري موج�ودة يف الوقت الذي 
تخل�ف فيه ممث�ل العراق ع�ن اجتماع�ات اللجنة, 

)وراحت علينا(. 
املثري للضحك ان الفن�ارات العراقية املثبتة فوق 
مت�ن جزيرة )ورب�ة( الزال�ت يف مكانه�ا, وتعد من 
الفنارات الت�ي كانت تعتمد عليها الس�فن يف ضبط 
مساراتها عند ترددها عىل ميناء أم قرص, لكن لجنة 
الق�رار )833( تجاهلتها, وس�وف تقتلعها الكويت 
م�ن مكانها ضمن خطته�ا الرامي�ة اىل إزالة املعالم 

الحدودية العراقية, م�ا يدل عىل اهتمام دول الجوار 
بكل ما يمهد الطريق أمام أطماعها يف العراق. .

وم�ن نافل�ة الق�ول نذك�ر إن آخ�ر الدعام�ات 
الحدودي�ة ال�واردة يف الق�رار )833(, والت�ي تحمل 
الرق�م )162( تق�ع ش�مال غ�رب خور عب�د الله يف 
املناط�ق القريب�ة م�ن جزي�رة )بوبي�ان(, بي�د ان 
الكويت مددت خطوطها املالحية نحو ميناء البرصة 
النفط�ي, وتج�اوزت الدعام�ة )162( م�ن دون أن 

يعرتض عليها أحد. 

دول اجلوار وج�ش النب�ش
أحيان�ا تتعم�د دول الج�وار تثبيت عم�ود هنا, 
وعم�ود هناك فوق الخطوط الحم�راء, وأحيانا تدق 

باقة م�ن الركائز الفوالذية, أو تن�ر مجموعة من 
الس�تائر املعدنية عند الضفاف املتشاطئة كي تجس 
النب�ض, وتراقب ردود األفعال, ثم تواصل نر املزيد 
م�ن الركائز والس�تائر, وتغرس املزيد م�ن األنابيب 
فتبتعد تدريجيا عن حدوده�ا لتتوغل باتجاه حدود 
جريانها, وذلك تمهيدا لتحقيق املزيد من املكتس�بات 
عىل حس�اب جاره�ا الس�اكت. انظ�روا إىل الركائز 
الخراسانية واألعمدة الفوالذية التي نرتها الكويت 
خ�ارج محيط جزيرة )بوبي�ان(, وكيف تقدمت بها 
نح�و املمر املالحي املؤدي إىل ميناء أم قرص, وانظروا 
إىل العمود الفوالذي الذي زرعته إيران يف مدخل شط 
العرب, والعمود اآلخر املحاذي لرأس البيشة, وتخيل 
ما الذي س�تحصل عليه إيران من مكاس�ب حدودية 
عىل خلفية تجاهل العراق لهذه األعمدة ؟, وما الذي 
س�تجنيه الكويت من تحركاتها يف خور عبد الله ؟؟. 
. حق آخر فقده العراق يف شط العرب, وسيفقده يف 
خور عبد الله بعد اكتمال مروع ميناء مبارك, ولكي 
نوضح ه�ذه النقطة نذك�ر ان الس�لطات العراقية 

كانت هي التي تقوم بتأثيث املمرات املالحية يف شط 
العرب بالعوامات والفنارات واإلش�ارات والعالمات, 
وهي التي تؤثث خور عب�د الله بما تحتاجه املمرات 
م�ن فن�ارات وعوام�ات مالحي�ة, وهي الت�ي كانت 
تقوم بصيانتها وإدامته�ا والعناية بها منذ عرات 
الق�رون, وباالتج�اه الذي يؤكد عىل حق�وق العراق 
املالحية ويبس�ط نفوذه عىل هذه املمرات املالحية, 
لكن هذه القاعدة تراجعت ش�يئا فش�يئا, وانتهزت 
دول الج�وار الظروف املتاحة له�ا, فبارشت بتوزيع 

فناراتها بالطول والعرض, )وراحت علينا(. 

وربم�ا يأتي اليوم الذي تجل�س فيه الكويت مع 
إيران ليتقاس�موا بحرنا اإلقليم�ي, ويلتهموا الجزء 
الش�مايل م�ن الخلي�ج العرب�ي, بحيث يس�تبعدون 
الع�راق, ويعزلون�ه خ�ارج جرف�ه الق�اري وخارج 

منطقته االقتصادية. .
تمتد س�واحل إيران ألكثر من )3200( كيلومرت, 
وتطل ع�ىل الخليج العربي كل�ه, وخليج عمان كله, 
وبح�ر العرب كل�ه, واملحيط الهن�دي, وبحر قزوين 
لك�ن أكث�ر معاهداته�ا وبروتوكوالته�ا تركزت عىل 
ش�ط العرب, وتتطلع اآلن لتحقيق املزيد من الزحف 
عىل حس�ابنا, وامتدت س�واحل الكويت لحوايل 500 
كيلومرت, لكنها ترك�ت البحر ورائها ووضعت ثقلها 
كله يف خور عبد الله, وبسطت نفوذها عىل مسارات 
خ�ط الثالوك, ونرت دورياتها يف هذه املس�طحات 
املائي�ة الضيق�ة واملم�رات الضحلة بقص�د اإلزعاج 

واملشاغبة, ومطاردة الصيادين العراقيني. .
ختاما نقول: يتعني علينا الحذر من تكاثر أدوات 
الزح�ف, واالنتب�اه لظهورها عند خط�وط التماس 
ع�ىل ش�كل ركائ�ز فوالذي�ة, أو قوائم خش�بية, أو 
عالم�ات مالحية, أو فنارات أو أنوار أو إش�ارات, أو 
أبراج أو منصات أو جسور أو معابر, قد تقيمها دول 
الجوار فوق املسطحات البحرية والنهرية املشرتكة, 
وان نس�ارع إىل رفضه�ا رفض�ا قاطع�ا بمذك�رات 
احتجاجي�ة صارم�ة ع�رب القن�وات الدبلوماس�ية, 
وينبغ�ي تكرار ه�ذه االحتجاج�ات الرافض�ة لتلك 
التج�اوزات مهم�ا كانت صغرية وبس�يطة وتافهة, 
وبخ�الف ذلك ف�ان الس�كوت يعني الرض�ا, ويعني 
املوافق�ة, ويعني الس�ماح ل�دول الج�وار بمواصلة 
الزح�ف والتمدد والتج�اوز. .وينبغي أن ال نرتدد عن 
مح�اكاة م�ا يفعلونه م�ن خطوات زاحف�ة, بحيث 
تكون ردود أفعالنا متماثلة مع ما يبنونه بمحاذاتنا, 
ومتناظرة ملا يفعلونه بنا يف املواقع املتش�اطئة, فإذا 
نصب�وا عمودا حديدا, نصبنا عم�ودا يماثله بالطول 
ويقابل�ه باملوقع, وإذا وضع�وا عوامة مالحية نضع 
مقابله�ا عوامة أكرب منها, وإذا مدوا جرسا خش�بيا 
نم�د جرسا حديديا أطول منه وأعىل, وهكذا الخطوة 
بالخط�وة, واملمارس�ة باملمارس�ة, والع�ني بالعني 
والس�ن بالس�ن, من دون تهاون وم�ن دون تأخري, 
وحت�ى لو كنا ل�م نفهم املغزى. .ويتع�ني علينا عدم 
التفري�ط بقط�رة واحدة من مياهنا, وع�دم التنازل 
ع�ن بوص�ة واحدة م�ن س�واحلنا, بل يتع�ني علينا 
تش�جيع مؤسس�اتنا وس�فننا وعنارصن�ا الوطنية 
عىل مواجه�ة الزحف بالزح�ف املعاكس, واالنطالق 
خارج حدودنا سواحلنا املنكمشة, والتوغل يف املياه 
العميق�ة بكل ما نملك من قوة وجرأة وذكاء وحيلة, 
فمن كان ق�ادرا منا عىل الزحف نحو املياه العميقة 

فليزحف وال يرتدد.  
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 علينا الذود بالدفاع عن 
حدودنا البحرية السيادية 

عند واجهاهتا املائية 
اخلمسة, ويتعني علينا أال 

نفرط هبا باعتبارها من 
اخلطوط السيادية احلمراء 

*علينا تشجيع مؤسساتنا 
وسفننا وعنارصنا 

الوطنية عىل مواجهة 
الزحف بالزحف املعاكس, 

واالنطالق خارج حدودنا 
سواحلنا املنكمشة 

 *الفنارات والعالمات 
واألعمدة الساحلية, هي 

التي تثبت احلقوق يف 
عرض البحر, والعكس 
صحيح متاما, إذ يشكل 

ضياعها أو غرقها أو 
تراجعها أو تغري مكاهنا 

خلال واضحا يمّس السيادة 
الوطنية 

زواحــــف قضمـــــت حدودنـــا البحريــــــة

 العدد )410(  الثالثاء  25  كانون االول  2012

امل�ستقبل العراقي - كاظم فنجان احلمامي



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net

 العدد )410(  الثالثاء  25  كانون االول  2012

 ف�ؤ�د علي �أكرب

هل العراق دولة 
دستورية ؟

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

تتباي�ن دول العالم تباين�اً كبيراً ف�ي تبنيها لألنظمة السياس�ية المختلفة 
تبع�اَ لطبيعة التنوع في األنظمة والدس�اتير المعمولة بها في هذه الدول، 
وبالرغم من األهمية البالغة التي يمثلها الدستور كمرجعية قانونية لتنظيم 
إدارة الدولة والتحكم في مس�ارات سياس�تها الداخلية والخارجية وتطور 
بنيتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، تعتمد عملية تصنيفها الدستوري 
على ش�كل أدائها وتطبيقها لألنظم�ة والقوانين بغض النظر عن امتالكها 
للدس�تور من عدمه. فامتالك الدولة للدستور ال يمثل دليالً على دستوريتها 
والعكس صحيح كذل�ك. حيث إن معظم األنظمة الش�مولية والدكتاتورية 
تتج�اوز دس�اتيرها أو تعط�ل العم�ل بها مع م�ا تتضمنه الكثي�ر من هذه 
الدساتير من مواد ونصوص تضمن للحاكم أو الحكومة صالحيات مفرطة 
لالس�تمرار والتمادي في الس�لطة. في حين أن أعرق الدول دستورياً، كما 
هو الحال في إنكلترا، ال تمتلك دس�توراَ. كما أن هناك دوالَ دستورية تمتلك 
دس�توراَ فاعالَ ومعمول به ولكن اكتس�ابها لصفة الدس�تورية أس�تغرق 
عق�وداَ عديدة من التعديل والتغيير في مواد الدس�تور حتى تمكنت من أن 

تكون لها دستوراَ ثابتاَ ينظم ويحدد عملها بصورة دائمة.
وربما التساؤل عن دستورية الدولة في العراق يقع خارج األطر المعروفة 
والتقليدي�ة في تصنيف الدول دس�تورياَ، فالعراق يمتلك دس�توراَ يش�وب 
مواده الكثير من التناقضات والغموض والمش�اكل اللغوية في تفس�يرها 
بس�بب ظروف االحت�الل واإلره�اب القاس�ية والتدخ�الت اإلقليمية التي 
م�ر به�ا العراق بعد س�قوط النظام الس�ابق وخ�روج العراق م�ن مرحلة 
حك�م اس�تبدادية حالكة وطويل�ة كان لها األثر الكبير ف�ي غياب المعرفة 
الحقيقية ف�ي العمل بالمفاهي�م الديمقراطية والدس�تورية المعمول بها 
ف�ي العال�م. باإلضافة إل�ى االختالفات األيدلوجي�ة للقائمي�ن على كتابة 
الدس�تور واختالف أجنداتهم السياس�ية وافتقارهم لرؤية مس�تقبلية في 
التعامل مع المواد الدس�تورية ناهيك عن عدم مهنيتهم وفقدانهم ألبس�ط 
المقوم�ات الت�ي تؤهلهم للقيام به�ذه المهمة الش�اقة والصعبة. وهذا ما 
تجل�ى بوضوح في المعضالت والمش�اكل الدس�تورية التي ب�رزت الحقا 
ف�ي العملي�ة السياس�ية العراقية والتي أصبحت تش�كل أخط�اراَ حقيقية 
وإعاقات مس�تديمة تهدد الواقع السياس�ي برمته بي�ن الحين واآلخر مما 
تدف�ع باألطراف السياس�ية إلى اللج�وء لحلول ترقيعي�ة توافقية مرحلية 
غير مجدي�ة وتوفر مناخاَ وبيئة خصبة للفاس�دين والمتالعبين بالقانون 
وصناع األزمات وللمتربصين بالعملية السياس�ية والعاملين على إفشالها 
من الداخل والخارج. ولعل من أخطر انعكاس�ات هذه المشاكل الدستورية 
على الواقع هو تملص أحزاب وش�خصيات سياس�ية كبيرة في الدولة من 
قبض�ة القانون بع�د تورطها في عملي�ات قتل وإرهاب بش�عة واقترافها 
لجرائم فساد اقتصادية كبيرة مهدت النتشار الفساد بشكل واسع وخطير 
في جميع مؤسس�ات الدولة وأجهزتها الخدمية مما أدى بدوره إلى عزوف 
قطاعات واس�عة من الش�عب العراقي عن احترام قوانين الدولة وااللتزام 
بها وتشكيلها ودعمها لتجمعات عشائرية تتبنى أعرافاَ ومفاهيم متخلفة 
لحل مشاكلها ونزاعاتها بعيداً عن المؤسسات القانونية للدولة التي يمكن 
تصنيفه�ا كدولة ال قانون بالرغم من امتالكها لدس�تور وبرلمان منش�غل 
في تشريع القوانين التي ال تجد لها أثر ملحوظاً في سياسية الدولة أو في 

حياة مواطنيها.

السلعي والجمركي وغيرها .
ولقد عرف ع�ن بعض ه�ذه الصناعات 
وحت�ى  مش�هودة،  ومتان�ة  ج�ودة 
منافس�تها لكبرى الصناعات المعروفة 
في المنطقة والعالم العربي، وخضعت 
جميع هذه المنتجات إلى برامج خاصة 
بالس�يطرة النوعي�ة ومراقب�ة المنت�ج 
ببرام�ج  منتجاته�ا  وألزم�ت  الجي�د، 
التحس�ين والتطوير والتقييم من خالل 
جه�ات رقابي�ة كان�ت ترص�د المنت�ج 
المحل�ي وتراقبه و تس�جل مالحظاتها 
في معرض الجودة والتحس�ن والرداءة 
والتخل�ف . وأع�ود إل�ى مس�تهل قولي 
بان�ي ق�د طلب�ت م�رارا م�ن الس�يدين 
)الهاش�مي ورشك( إيجاد ش�راكة بين 
مؤسس�تيهما ومد قنوات فيم�ا بينها ، 
وإل�زام عم�ال وموظف�ي وإداريي هذه 
المعامل بالمش�اركة بدورات تطويرية، 
وإقام�ة ورش تأهيلية لتحس�ين األداء 
وتعضي�د الفعالي�ات اإلنتاجية وتحفيز 
الجودة.. ولكن إحباطا أصابني وأنا أجد 
أن اغل�ب هذه المؤسس�ات ق�د أصيبت 

بتم�ام الش�لل، وعم�وم الوه�ن، وهي 
تفص�ح عن ركودها، وحتى خوائها من 
ابس�ط متطلب�ات ومقوم�ات الصناعة 
البس�يطة واألولية، الس�يما بعد العجز 
الكبير الت�ي الم بمؤسس�اتنا التمويلية 
اإلس�تراتيجية  ومعاملن�ا  الرس�مية 
الحكومي�ة وغيره�ا، ممن كان يش�كل 
عونا وسندا لهذه الش�ركات اإلنتاجية، 
ف�ي  الفاعل�ة  والمصان�ع  المعام�ل  أو 
القط�اع الخ�اص. واالنكى م�ن ذلك أن 
البرام�ج المالية والت�ي تصرف لتطوير 
مثل هذه المؤسس�ات مات�ت بالمرة او 
لم نجدها البتة ولطوال ما يقارب عشر 
س�نوات. إذ لم نر والى حد هذه اللحظة 
أن معمال للبت�ر وكيمياويات أو للصلب 
والحدي�د أو الغاز الس�ائل ق�د حل بديال 
عن تلك المؤسس�ات العمالق�ة، وحتى 
ل�و فكرت الحكومة بإع�ادة تأهيل هذه 
المعام�ل الضخمة والكبيرة، فس�تقوم 
ب�ذات العملية القديمة، وهي اس�تكمال 
األجهزة المعطوبة والمتوقفة والتالفة 
أو المس�تهلكة، وبقاء الهيكل األس�اس 

للمعمل قائما األمر الذي يؤلف حالة من 
تجدد العطالت والتوقفات. 

وعل�ى الرغم م�ن متابعتنا للمناش�دات 
الملحة والمخلصة التي يطلقها الس�يد 
)ماج�د رش�ك( بي�ن الفين�ة واألخرى، 
والت�ي وصل�ت بالرجل إلى أن يتوس�ل 
ويستدر عطف الجميع أمال منه بتعزيز 
دوره وانتماءه الوطن�ي والتأثير بحس 
وإحس�اس أصح�اب الق�رار وصّناعه، 
وهو يعي�د ذات )القوان�ة( المبكية عن 
حال وأحوال المصانع والصناعيين فما 
زال أصح�اب هذه المصانع المس�اكين 
يتوجه�ون يومي�ا إل�ى أعماله�م ف�ي 
الصناعي�ات التي تمآل ارض البصرة بعد 
أن خلت من مشهد اإلنتاج وفعل العمل، 
ولم يك�ن توجه أصحابها الش�كلي إلى 
مصانعهم الواجمة ال لشيء سوى أنهم 
جبلوا عل�ى مواصلة أعماله�م وتحدوا 
بطريق�ة واضحة زحوف ش�لل البطالة 
الذي راح يدب وينسرب إلى مصانعهم .
والسؤال الذي يطرحه العقالء قبالة هذا 
األم�ر الذي يصيبن�ا بالوهن حيال حالة 

         عادل علي عبيد 
صبي�ح  الس�يد  م�ن  س�معت  لطالم�ا 
الهاشمي رئيس اتحاد رجال األعمال في 
البصرة، وأبان استقباله وفود وشركات 
ومؤسس�ات اقتصادية عربية وأجنبية، 
أن أكث�ر من ثالثة آالف ش�ركة مختلفة 
التوج�ه تنض�وي تح�ت جن�اح اتح�اد 
رجال األعمال في البصرة. وان أصحاب 
ه�ذه الش�ركات هم من رج�ال األعمال 
والصناعيي�ن والتج�ار والمس�تثمرين 
ورؤس�اء الش�ركات وأصحاب المعامل 
والمصانع وغيره�م، من الذين ينتمون 
ويشاركون في صناعة برنامج االتحاد 
، والذي سبق أن بينا انه يتكفل بالتمهيد 
للمش�هد االقتص�ادي، وتعري�ف رجال 
عل�ى  األجنبي�ة  والش�ركات  األعم�ال 
اقتص�اد  الحقيقي�ة لطبيع�ة  الص�ورة 

محافظة البصرة. 
ولقد س�معت يوما في معرض او ندوة 
للس�يد )ماج�د رش�ك( رئي�س اتح�اد 
الصناع�ات في البصرة ، أن أكثر من كذا 
أل�ف مصنع ومعمل إنتاج�ي )متوقف( 
ع�ن العمل ف�ي الوقت الحاضر ينتش�ر 
على ط�ول خريط�ة محافظ�ة البصرة 
وألس�باب مختلفة ندرك بعضها ونفهم 
ش�يء من معاناته�ا. فمنها ق�د توقف 
ألس�باب كثي�رة ومختلف�ة مث�ل: عدم 
تأمي�ن المادة الخ�ام ، او أن هذه المواد 
قد فاقت أس�عارها االستيرادية أضعافا 
مضاعفة عم�ل وإنتاج ه�ذه المعامل ، 
او أن الس�يولة النقدي�ة والت�ي عادة ما 
تتكفل بإنعاش س�ير هذه المعامل غير 
متوافرة ، او أن منتجا أجنبيا آخر قد حل 
بديال عن منتجنا المحلي بعد أن اس�تغل 
مرحلة الركود والفتور والكساد والعزل 
التي مر بها العراق. ويجب أن ندرك هنا 
أن هذه الش�ركات اإلنتاجي�ة والمعامل 
الصناعي�ة والمصانع )متعددة التوجه( 
كان لها يوما ماركات معروفة أفصحت 
ع�ن ج�ودة ف�ي صناعات توزع�ت بين 
األخشاب والزيوت والغطاء البالستيكي 
والصوابي�ن  والمس�احيق  والمع�ادن 
ومواد التنظيف والحديد وأدوات المنزل 
والتم�ور  والثقيل�ة  الخفيف�ة  واآلالت 
والحلوي�ات..  واألصب�اغ  والموبلي�ا 
وش�ركات ومصانع تخصص�ت بالنقل 
البحري والبري والس�ياحة والتخليص 

خطيرة وراهنة ، الس�يما وان عشر من 
السنوات خلون والدولة لم تفكر بإعادة 
حياة هذه المعامل والمصانع المتوقفة، 
او تحقي�ق نس�بة م�ن ميزانيته�ا نحو 
تحريك الحياة ف�ي أروقة هذه المعامل، 
او يبعث روح الحياة بأوصالها المشنجة 
الواهن�ة والت�ي عراه�ا وكس�اها غبار 
المتغي�رات الثقيل الذي أصبح كابوس�ا 

ثقيال تنعم به .
إن ايالء هذا األمر أهمية ودراية وعناية 
خاص�ة يؤل�ف موقف�ا تحتاج�ه ه�ذه 
المدين�ة ف�ي الوق�ت الحاضر، الس�يما 
والبص�رة تحت�اج من�ا ب�ذل لمزيد من 
الجه�ود المضاعف�ة عل�ى أمل تس�يير 
حركته�ا الوئيدة ه�ذا إذا ما س�لمنا أن 
ميزاني�ة مث�ل ميزانية البص�رة تحتاج 
ألن توج�ه بوصلته�ا إل�ى إحي�اء هذه 
المؤسس�ات وب�ث روح الحي�اة واألمل 
فيه�ا، وان ه�ذه المعام�ل والمصان�ع 
تش�كل رديف�ا أساس�يا وظهي�را قويا 
لمعاملن�ا الحية والعامل�ة وتكون عونا 

لها .  

معاملنا املتوقفة.. مصانعنا املشلولة !!

              حيدر عا�ش�ر 
منذ أن فتحت عيني على الحياة وهذا س�ؤال 
يعيش معي ولم أتوقف عن طرحه، والسؤال 
نفسه توسع في مدارك فكري وطرح أسئلة 
أخ�رى ،هل األدب بريء ؟ ه�ل الفنان بريء 
؟ ه�ل رجل الدين ب�ريء ؟ وهل الفكر بريء 
؟ وه�ل هم يتعامل�ون مع الحي�اة بحيادية 
وايدي�و لوجيا بريئة ؟ أن م�ن يتتبع الوضع 
الحالي في كل مخاضاته وعلى كل األصعدة 
واالتجاهات بدون استثناءات، نجد أن هؤالء 
يخوضون معظم نقاش�اتهم الفكرية، وهي 
عملة رائجة في زمن التوتر وزمن المتغيرات 
السريعة، وانعدام الثقة بكل شيء، يستطيع 
أي ش�خص ليس المثقف أو األكاديمي فقط 
أن يميز بين المدعي�ن أيهما متعصب للفكر 
دون دراي�ة بواقع الحياة وبؤس�ها ، واآلخر 
الحي�ادي ال�ذي يقب�ل بكل ش�يء م�ن اجل 
بقائه، ومن هم أصحاب األيادي النظيفة، ان 
المرء الواعي حتى لو اقر جدال بخصوصيات 
الت�ي تس�بغ العمل السياس�ي يس�تطيع ان 
يتف�رد بس�هولة على أهمي�ة األفضل وهذه 
تاتي بالتجرب�ة والمعايش�ة والتفكر يقول 
هامل�ت : ما من حدث إال وينبئ علّي ويحفز 
ث�أري البلي�د ، ما اإلنس�ان ان كان أفضل ما 
لدي�ه، وخي�ر م�ا يش�غله، الن�وم واألكل ؟ 
حي�وان ال غي�ر . بيد أن ال�ذي صنعنا وجعل 
فين�ا نفس�ا كبيرة كه�ذه ترس�ل البصر الى 
األمام والى الوراء، ل�م يهبنا هذه المقدرة 
،هذا العقل الجدي�ر باإللهة ، ليعفن فينا، 
مجموعة من القيم نظرة للحياة البحث 
عن الجديد انطالقة نحو بناء إنسان 
متفتح يعرف ماذا يريد صاحب 
قضية مستقبلية، متحرر 
العبودي�ات،  م�ن 
شمولي المعرفة 
ج�ه  لتو ا و
ل  يس�ا ،
نفسه 

دائما 

اآلخري�ن  يعتب�ر  وال  أمام�ه  م�ن  ويق�رأ 
كالسياس�ي وغيره أكثر عظمة بهذا يتمكن 
من فه�م صياغة القي�م بش�كلها الجمالي. 
اليوم ونحن على أبواب مصيرية من االختيار 
للمس�تقبل جدي�د، الكل يبحث ع�ن اصواتنا 
لمن تعطى، فتحت منظمات ومكاتب وهيآة 
وجمعيات تظم ش�بابنا المثق�ف وتفتح له 
اف�ق المس�تقبل وتمأل يدي�ه بمصروف هو 
في امس الحاجة اليه، واخرى متنفذة تنقل 
اوراقه الى جهاتها لغرض التعيين.. هذه هي 
قضايا الساعة قبل االنتخابات.. والسياسي 
هنا ق�د خ�اض ازدواجي�ة غريب�ة بوصفه 
ل�ه احالم�ه وحاجات�ه  اجتماعي�ا  انس�انا 
ورغبات�ه وايض�ا لحظ�ات ضعف�ه وقوت�ه 
القائمة على وجوده واستمراريته في العمل 
السياس�ي، به�ذا خضع لش�روط المجتمع 
خارج المنطق الحياتي لذلك ستكون بصمته 
حيادي�ة من المس�اهمين في بقائ�ه وبقاء 

االوضاع كما هي .
من اجل حياة افض�ل علينا جميعا ان نطرح 
الس�ؤال مرة اخرى، هل يمكن ثمة سياسي 
ب�ريء ؟ وه�ل يمكن ان يبقى عل�ى حيادته 
زاعما ان سياس�ته تش�كل عالقة طيبة بكل 
اط�راف الصراع على الس�لطة ؟ مس�تحيل 
ان نص�دق ما ن�رى عل�ى ارض الواقع وهم 
يس�عون الى ح�رق اوراق االي�ادي النظيفة 
التي تس�عى ان تخ�دم العراق ب�كل طوائفه 
ومكوناته.. هذه األي�ادي التي بقيت فقيرة 
مال وقوية فكر ليس لها عداء مع احد ولكن 
الجميع من حولهم من الساس�ة ال يفهمون 
طريقتهم في تنمية االنسان واالقتصاد، هم 
داينمو التجدد والتنوع والعطاء.. هم اصحاب 
الفكرة ان تكون انس�ان قبل كل شيء تدافع 
ع�ن حقوقك عن حياتك وال تس�مح الحد ان 
يص�ادر حريت�ك.. وبتوضيح ان السياس�ي 
الحقيق�ي في ازمة انفصام م�ع الجماهير، 
جمهور اليوم يعي مهمته في اختيار االفضل 
ويص�ر على وج�وده كإنس�ان وان ال تمس 

اختياره الفردي بوصفه انسانا حرا، والحل 
ليس في النواح بل في تعميم الفكر بوسائل 
متعددة ب�دال من الوق�وف مكتوفي األيدي، 
الح�ل لي�س باالنتظ�ار فالنبت�دع اس�اليب 
جديدة وحديث�ة ومبتكرة لرجوع الجماهير 
ال�ى منصة األي�ادي النظيفة الت�ي خدمتهم 
في كل محافل الس�لطة دون ان يسلط على 
مرؤسيها اضواء الفساد واالحتكار الفئوي 
والش�خصي ، هكذا هو يس�ارنا حين يخطو 
نحو فكر حر يظل تحت مظلته احرار العالم 
ب�ال محدودية اتجاه وال يس�عى لتمرغل في 
احض�ان المس�تفيدين م�ن وضعن�ا العام، 
ألنه داينمو يتجدد بتجدد االنس�ان ، طريقه 
واح�د اهداف�ه واضح�ة خدمات�ه معط�اء، 
صوته مع الفقراء والمظلمين ومن وضعت 
الي�وم مؤش�رات وه�م  عليه�م سياس�ات 
نظيفي االيدي والجس�د كل هم�ه العراق ال 
م�ال العراق، والي�وم نجد ظ�رورة لطرحنا 
بع�د ان اقتربنا من االنتخاب�ات ان يفكر كل 
العراقيين ويس�ألوا انفس�هم مرات ومرات 
م�ن ينتخبون من األفضل م�ن يخدم العراق 
بال س�رقات من ينور الطرق�ات بال انقطاع 
من يأخ�ذ اباؤهم باتج�اه العل�م والموهبة 
من سيس�عد اليتيم ويتواصل مع الفقير من 
سيس�اوي بين الجميع كأس�نان المش�ط ال 
فرق بين ابن�اء العراق كله�م واحد والعراق 
واح�د؟ اس�ئلة كثي�رة والح�ل بي�ن ايديكم 
ألن دين�ار الي�وم سيس�جنك ط�وال عمرك 
ودينار الرقي والتفتح والحرية واالستقرار 
واحترام الج�وار وفتح أفق التالقح الفكري 
والحض�اري ه�و الم�ال الحقيق�ي للحي�اة 
خالية من االنش�طارين في كل وقت، اظنني 
توصل�ت لإلجاب�ة على س�ؤالي وميزت بين 
النظي�ف  والسياس�ي  الحي�ادي  السياس�ي 
ال�ذي ال يجامل على حس�اب الوطن، وبذلك 
اتب�ع الفكر الب�ريء واألدب الب�ريء والدين 

البريء.  

هل السيايس بريء ؟

عبد �لرحمن �لر��شد
ق�ال أح�د المحتفلين بنتائج االس�تفتاء على الدس�تور 
المص�ري: »إنه�ا نهاي�ة المع�ارك ونهاية المش�اكل«! 
لألس�ف هو مخطئ. إن فرض الدس�تور بالطريقة التي 
فعله�ا الرئيس محمد مرس�ي لي�س إال بداية طريق من 
األش�واك والمش�اكل، طريق كان بإمكانه أن يتجنبها، 
خاصة أن معركة الدستور يمكن أن تؤجل ألشهر عديدة 
إل�ى أن يتم التواف�ق.اآلن تقف أمام مرس�ي وحكومته 
كتلة معارضة كبيرة قبل التصويت لم تكن س�وى قوى 
مبعثرة مختلفة غير نش�طة. هذه الجبهة الجديدة التي 
تش�كلت في الس�احة المصرية نتيجة فرض الدستور، 
س�تحارب مش�روع اإلخوان الذي يهدف إلى االستيالء 
عل�ى الدولة من حكومة ورئاس�ة ومجالس تش�ريعية 

وقضاء وتكميم لإلعالم.
بس�بب فرض الدستور تعس�فا، بدأت المش�اكل، إذ إن 
المؤسس�ات الدولية س�ارعت لوقف القروض والمنح 
الموع�ودة لحكومة مرس�ي ردا على تجمي�د الحكومة 
المصري�ة لقراراته�ا، والحكومة أص�درت قرارات رفع 
األس�عار ثم تراجعت عنها بعد أقل من س�اعتين بعد أن 
خاف�ت م�ن ردة فعل غاضب�ة من الش�ارع تنعكس في 
طوابير التصويت في االستفتاء ضد الدستور. ردة فعل 

تلقائية جمدت األموال التي طلبتها حكومة قنديل.
الدس�تور بذاته لن يؤكل الش�عب المص�ري خبزا، ولن 
يؤم�ن للناس وظائف أو مس�اكن. والذين صوتوا بنعم 
لن يغف�روا لمرس�ي عندما ترتفع األس�عار غ�دا، ولن 
يسامحوه عندما يجد مئات اآلالف من الشباب أنفسهم 

مس�رحين من وظائفهم. بس�بب العناد وس�وء اإلدارة 
السياس�ية سيكون مرس�ي وحيدا في الش�ارع بعد أن 
أقصى األحزاب األخرى وحولهم، بس�بب الدستور، إلى 
خص�وم، وبالتالي لن يجد من يس�انده ف�ي هذا الوقت 

الصعب جدا.
المص�ري تنخف�ض قيمت�ه، والغ�الء وص�ل  الجني�ه 
الس�وق، والقطاع الس�ياحي يقدر عدد العاطلين بأكثر 
من مليون عامل بس�بب الفوضى والخوف في س�وقي 
الفندق�ة والس�ياحة. إذا كان�ت هذه البداي�ات فما الذي 
سيفعله مرسي لتهدئة بقية قطاعات الشعب المصري 
الت�ي غ�رر بها وقيل له�ا إن التصويت بنعم س�يمنحها 
االستقرار؟مش�روع كتاب�ة الدس�تور كان فرص�ة أن 
يجمع الق�وى تحت قبة البرلم�ان والعمل نحو صياغة 
ترضي الجميع، ويش�عر حينها جمي�ع المصريين بأنه 
يلب�ي الح�د األدن�ى. لك�ن دون توافق الجمي�ع ال قيمة 
لدس�تور طالما يعتبره البعض غير ش�رعي ومفروضا 

عليهم بقوة النظام.
في االس�تفتاء لم يصوت س�وى ثلث المسجلين فقط، 

مم�ا يعني أنه دس�تور غير ش�عبي أيضا. 
وتتال�ت االس�تقاالت من داخ�ل قصر 

الرئاس�ة، وأصب�ح المجتم�ع 
المصري منقسما 

بي�ن 

فريقين، وسيتقلص الفريق 
أن  بع�د  لمرس�ي  الموال�ي 
القاس�ي  الواق�ع  يواج�ه 

المقب�ل بس�بب تده�ور 
االقتصادي�ة  األح�وال 

الت�ي قد ال يالم عليها 
حكومته،  أو  مرسي 

س�يالم  لكن�ه 
وع�وده  عل�ى 
بالعيش  له�م 

الرغيد.
      عن "الشرق 

األوسط".

الدستور لن يعطي للمرصيني خبزًا

       �شاطع ر�جي 
عملية سياسية تفشل يوميا ليس لها إال أن تستنجد 
بأي�ة خرق�ة بالي�ة وق�ذرة لتس�تر ب�ه فضيحتها 
حت�ى ولو كان�ت تلك الخرق�ة تفوح منه�ا رائحة 
الطائفي�ة والعنصري�ة فالمهم هو الس�تر، ولذلك 
لن يكون هناك وقت طويل يس�مح للفرح بتسوية 
أزمة حماية وزير المالية ألننا س�نجد أنفس�نا في 
لحظ�ة خاطفة أم�ام أزمة جديدة، أزم�ة تصنعها 
كل األط�راف وتدف�ع إلش�عال نيرانها ث�م تجتمع 
مجددا لتس�ويتها ويب�ارك كل زعيم لنفس�ه وهو 
يسوق نفسه بطال للس�الم بعدما أظهر نفسه في 
بضع مهاترات تلفزيونية وخطابات مشوهة بطال 

للحرب، هاتفا في دواخله "تحيا األزمة".
بعي�دا عن مس�ميات أطراف األزمة، م�ا حدث مع 
وزير المالية ووزارته فضيحة تكشف أننا بعيدون 
جدا ع�ن الدول�ة الحقيقي�ة، فرئيس ال�وزراء هو 
القائ�د العام ووزير الداخلية وكالة، والداخلية هي 
الت�ي تنفذ أوامر القضاء تجاه حماية وزير المالية 
الذي هو ضمن نطاق مسؤولية رئيس الوزراء الذي 
هو بالتالي مسؤول عن أمن وزرائه ليس بصفتهم 
الش�خصية وإنم�ا الرس�مية وباعتبار ه�ذا األمن 
ج�زءا من أمن الدولة، وكان األج�در تأمين الوزير 
مهما كانت طائفته او كتلته ال اقتحام مكتبه خالل 
اجتماع مع مسؤولين رس�ميين بعضهم من كتلة 

رئيس الوزراء نفسه.
نتيج�ة ه�ذه األزم�ة كانت مهم�ة، فق�د أكدت إن 
في الع�راق طوائ�ف تتناخى ضد بعضه�ا البعض 
وهناك عش�ائر تس�ن حرابها ألي عارض يس�مح 
لها باستعراض قسوتها، والنتيجة المهمة األخرى 
هي إن رئيس الوزراء ألقى خطابا انتخابيا عظيما 
م�ا كان له أن يكون بهذه العظمة لوال أزمة حماية 
العيساوي، كما ان العيس�اوي نفسه حصد بعض 
النتائ�ج الجيدة فقد اس�تعرض ه�و األخر بالغته 
العنفية التي ما كنا نتوقع امتالكه لها بعد سنوات 
جميلة من صورة الطبيب الهادئ الطيب والعملي، 
وف�ي كل األحوال اس�تكمل الطرفان ع�دة الحملة 
االنتخابية بثمن ظهور العمائم واليشاميغ وبيارق 
القبائل وتصريحات الطيب جدا أردوغان عن الفتنة 

في العراق واألرخص هو قطع الطريق الدولي.
عل�ى كل الزعماء أن يحم�دوا الله فقد كانت غزوة 
موفقة اس�تعرضوا فيها رجالهم أمام الفضائيات 
وتشدد وتوعد بعضهم بينما تقمص آخرون أدوار 
حمائ�م الس�الم وطيور الح�ب وتنقل�وا مغردين 
بوطن لإلخوة يعي�ش فيه الزعماء لوحدهم برفاه 
وأمان "إخوانا على سرر متقابلين" لكن في فاصل 

قصير ريثما تشتعل أزمة أخرى.
ال توج�د أزم�ة من ط�رف واحد حتى ول�و تباهى 
بإش�عالها ذل�ك الطرف وه�و ما أتضح ف�ي أزمة 
حماية العيساوي فقد قال نواب عن العراقية أنهم 

كانوا يعلمون بوجود اتهامات لحماية العيس�اوي 
وان هناك قضية وال نعرف ما مبرر تأخير معالجة 
ه�ذه الحالة بل هناك من ق�ال أن القضية مفتوحة 
منذ مفاوضات تشكيل الحكومة ولم يشرحوا مبرر 
اإلبق�اء على ه�ؤالء الحماية ف�ي مواقعهم بعدما 
صار العيس�اوي وزيرا للمالية وبالمناسبة تذكروا 
ان�ه كان نائبا لرئيس الوزراء وف�ي كال الموقعين 
كان أف�راد حمايته على تماس بمواقع عمل رئيس 

الوزراء فلماذا كل هذا االنتظار والتساهل؟.
األزم�ة انتهت أم ال؟، ال أح�د يعرف فجمر األزمات 
عندنا ال ينطفئ بل يتم تأجيله إلى حين وفي العراق 
ال تصن�ع األزم�ة إال للتغطية على أزم�ة، فاعتقال 
حماية العيس�اوي جاء للتملص من أزمة س�ابقة 
غير مبررة هي األخرى إال بالدافع االنتخابي واعني 
بها األزمة في كركوك التي جاءت بدورها للتغطية 
على أزمة أو فضيحة الس�الح الروسي التي غطت 
على أزمة البنك المركزي التي غطت على أزمة، من 

يتذكر؟!.
اآلن أكتمل جناحا طائ�ر الحملة االنتخابية، هياج 
طائفي وقومي، يستدرج أصوات الطيبين والسذج 
ويس�تغفلهم لنس�يان س�نوات الضي�اع العراقية 
التي اس�تمرت أط�ول من عمر أي مسلس�ل تركي 
وتدفقت فيها فضائح تتج�اوز الحمل بدون زواج 

مسلس�الت وعالقات سفاح القربى في كل 
األخوة الترك، تحيا األزمة.

حتيا األزمة !
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اكد االتحاد العراقي لكرة القدم تس�مية املدرب حكيم ش�اكر 
مدرباً للمنتخب الوطني لقيادته يف بطولة خليجي 21 يف البحرين 
وقال�ت مصادر مطلعة ان تس�مية ش�اكر عقب تقديم�ه اعتذار 
علني للصحفيني الرياضيني اثر مالبس�ات تجاوزه عىل الصحافة 
العراقي�ة التي نقلها موفد االتحاد العراق�ي للصحافة الرياضية. 

فيما سيتم تسمية املدرب االجنبي يف االيام القليلة املقبلة. و
قال أمني رس اتحاد الك�رة وكالة طارق احمد: ان اتحاد الكرة 
س�يجتمع خالل اليومني املقبلني من اجل اسمية مدرب للمنتخب 

العراقي لالستحقاقات املقبلة.
وذك�ر احم�د يف ترصيح أبرزته "س�بورت تي�م" االلكرتونية: 
ان املنتخ�ب الوطني س�يخوض البطول�ة الخليجية م�ع احتمال 
ع�دم تواج�د املدرب حكيم ش�اكر، ذلك عىل خلفي�ة تجاوزه عىل 
الصحاف�ة العراقية. مش�راُ اىل أن االجتماع س�يخرج بقرار مهم 
يتمخ�ض بتحديد املدرب االجنبي الذي س�يقود كتيبة األس�ود يف 

البطولة املذكورة.
 وكان ش�اكر قد وصف الصحافة الرياضية وكتابها يف بطولة 
غرب آس�يا ب�"غر الرشف�اء" األمر الذي أثار اس�تهجان أعضاء 

االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم.

أك�د رئي�س اتحاد بناء األجس�ام العراقي ع�ىل وضع ضوابط 
ورشوط جديدة للراغبني بفتح قاعات الرش�اقة وبناء األجس�ام. 
وقال س�الم خي�ون أن "اتح�اد اللعب�ة وضع ضواب�ط ورشوطا 
للراغبني بفتح قاعات الرش�اقة وبناء األجس�ام، والتي س�تطبق 
اعتب�ارا م�ن الع�ام املقب�ل، مع األخ�ذ بنظ�ر االعتبار ش�مولها 
القاعات التي افتتحت يف األعوام السابقة". وأضاف ان "الرشوط 
والضواب�ط الت�ي تم وضعها، بالتنس�يق مع رئي�س اتحاد الطب 
الريايض مظفر عبد الله ورئيس اتحاد البليارد ش�مس الدين عبد 
العال، ه�و أن يكون صاح�ب القاعة حاصال ع�ىل املراكز الثالثة 
األوىل يف بطول�ة أندي�ة العراق، وش�هادتني تدريبيتني للمتواجدين 
يف بغ�داد وثالث بالنس�بة للمحافظات". وأوض�ح خيون انه "من 
بني الرشوط األخرى ان تكون مس�احة القاعة ال تقل عن 150 م، 
وان يكون الفاصل بني كل قاعة وأخرى يف بغداد 500 م، اس�تنادا 
للكثافة السكنية فيها ويف املحافظات 1000 م، كما يجب خضوع 
املكمالت الغذائية للس�يطرة النوعية، مع تمت�ع القاعة بالتهوية 
واإلن�ارة املطلوب�ة". وتابع انه "يف حال ع�دم حصول صاحب أي 
قاع�ة عىل تلك ال�رشوط، فبإمكانه تكليف اح�د األبطال الدوليني 

إلدارة القاعة".

اتحاد الكرة: حكيم شاكر مدربًا 
لألسود في بطولة الخليج

 العدد )410( الثالثاء  25 كانون االول 2012

بإح�رازه كأس أوروب�ا 2012 لكرة 
القدم يف بولن�دا وأوكرانيا وإضافتها 
إىل لقبي البطولتني األوروبية )2008( 
والعاملي�ة )2010(، يك�ون املنتخ�ب 
اإلسباني الذي يضم تشايف هرنانديز 
واندريس انييستا وسرخيو راموس 
وايك�ر كاس�ياس وغره�م قد دخل 
الصي�ف املايض تاريخ كرة القدم من 
أوس�ع أبوابه.ولم يستطع حتى اآلن 

أي منتخب إحراز 3 ألقاب كبرة عىل 
الت�وايل، وقد أه�درت أملاني�ا الغربية 
بقي�ادة فرانت�س بكنباور وفرنس�ا 
بقيادة زين الدي�ن زيدان الفرصة يف 

1976 و2002 عىل التوايل.
وتعرض املنتخب اإلسباني النتقادات 
جمة وعنيفة جراء اعتماده أس�لوب 
ب�ني  واملتك�رر  التقلي�دي  التمري�ر 
الالعبني قب�ل ان يرضب بقوة عندما 
برباعي�ة  اإليط�ايل  نظ�ره  أس�قط 
نظيفة يف نهائ�ي البطولة األوروبية 

يف كيي�ف فمح�ى الصورة املش�وهة 
املرسومة عنه وأخرس منتقديه.

وكرس األداء الذي قدمه رجال املدرب 
فيس�نتي دل بوسكي يف كأس أوروبا 
جيال ذهبيا وأس�لوبا سيبقى طويال 
يف ذاك�رة وتاري�خ الكرة املس�تديرة، 
وقد بدا تش�ايف وانييس�تا واآلخرون 
يعزفون نش�يدا كلم�ا كانت الكرة يف 
حيازتهم من خالل تحركات مدروسة 
بإتقان وفواصل فنية رائعة غالبا ما 
تنتهي باخرتاقات قاضية بالنسبة إىل 

الخصم.ويتم كل ذلك يف نسخة طبق 
األص�ل من أس�لوب نادي برش�لونة 
تتخلله بعض املن�اوالت الطويلة من 
صانع األلعاب اآلخر تش�ابي الونسو 
كما هي حاله مع ناديه ريال مدريد.
وبفضل فلس�فة اللعب هذه التي لم 
يتخل عنها العبو املنتخب اإلس�باني 
حت�ى يف أوج االنتق�ادات التي طالت 
أداءهم، استطاعوا تجاوز ثغرة غياب 
اثنني من عتاة الالعبني وأهم العنارص 

س�ية  سا أل ا

بداع�ي اإلصابة هم�ا املدافع الصلب 
كارليس بوي�ول واملهاج�م القناص 
املنتخ�ب  ق�وة  فيا.وتكم�ن  دافي�د 
اإلس�باني يف األداء الجماع�ي وع�دد 
من رؤوس الحربة مثل انييستا الذي 
اخت�ر أفض�ل الع�ب يف كأس أوروبا 
2008 ثم أفضل العب يف أوروبا لعام 
2012 وال�ذي يتنافس م�ع الربتغايل 
كريس�تيانو رونالدو )ري�ال مدريد( 
األرجنتين�ي  برش�لونة  يف  وزميل�ه 
ليونيل مييس عىل الكرة الذهبية التي 

تمنح سنويا ألفضل العب يف العالم.
وبلغ العب الوس�ط انييس�تا يف سن 
الثامنة والعرشين القمة، وسيتذكره 
عش�اق كرة القدم لف�رتة طويلة من 
خ�الل األداء الالف�ت ال�ذي قدم�ه يف 
املباراة ض�د كرواتي�ا )1-صفر(، يف 
ح�ني غ�اب اآلخ�رون عن األج�واء، 
وس�اهم بالتايل يف بلوغ إسبانيا ربع 
حي�ث  األوروبي�ة  البطول�ة  نهائ�ي 
ف�ازت عىل فرنس�ا 2- صفر، ثم عىل 
الربتغ�ال ب�ركالت الرتجي�ح 4-2 يف 

نصف النهائي.
ع�ىل  جانب�ه  م�ن  رام�وس  وكان 
مستوى الحدث يف غياب بويول وقدم 
أداء ال غبار عليه يف مهمته الدفاعية 
ومس�اندته للهجوم، ولم تهتز شباك 
األرمادا اإلس�بانية من خ�الل دوره 
الكب�ر وبم�ؤازرة الح�ارس األم�ني 
إيكر كاسياس إال مرتني يف املباريات 
الرسمية منذ مطلع حزيران املايض.

بدوره، جسد خوردي ألبا )23 عاما( 
مس�تقبل املنتخب اإلس�باني بعد أن 
اس�تدعي ألول مرة يف أيل�ول 2011، 
وقد اس�تطاع املداف�ع األيرس فرض 
نفس�ه يف زم�ن قيايس كأس�ايس ال 
يمكن االس�تغناء عنه يف التش�كيلة، 
وجع�ل الجمي�ع ينس�ون بالكام�ل 

سلفه خوان كابديفيال.
وتتج�ه إس�بانيا به�ذا الخلي�ط من 
الدماء الشابة واملخرضمني إىل الدفاع 
عن اللقب العاملي يف مونديال الربازيل 
2014 حي�ث س�تتوج، إذا ما نجحت 
يف إح�راز اللق�ب الرابع ع�ىل التوايل، 
نفسها من دون ش�ك أعظم منتخب 
يف كل األزمنة.وهذا الحلم اإلس�باني 
ال يب�دو صع�ب التحقي�ق، لكن عىل 
رج�ال دل بوس�كي ان يقاتل�وا بكل 
قوة يف التصفيات املؤهلة إىل الربازيل 
خصوصا ان فرنسا ومدربها ديدييه 
ديشامب، قائد املنتخب الفائز بكأس 
العال�م 1998، يقفان لهم باملرصاد، 
يتص�دران  املنتخب�ني  ب�أن  علم�ا 
املجموع�ة التاس�عة )7 نق�اط م�ن 
3 مباري�ات ل�كل منهم�ا(.وال ي�زال 
الطري�ق إىل الربازيل طويال وش�ائكا 
ومليئ�ا باملطب�ات حتى بالنس�بة إىل 

أفضل منتخب يف العالم.

مثنى خالد: استدعاء العبي الخبرة 
يعزز فرص نيل اللقب الخليجي

عندما تغني الكرة لحنًا تعزفه األقدام.. إنها إسبانيا !

أك�د العب ن�ادي القوة الجوي�ة واملنتخب العراق�ي لكرة القدم 
مثنى خالد، عىل أن اس�تدعاء العبي الخربة للمنتخب سيعزز 
م�ن ف�رص الحص�ول عىل لق�ب بطول�ة الخلي�ج 21 التي 
ستقام يف البحرين خالل ش�هر كانون الثاني املقبل.وقال 

مثنى خال�د أن "وجود العبي الخ�ربة يف منتخبنا 
العراقي، كيونس محمود ونش�أت أكرم وعيل 

حس�ني رحيمة وس�الم ش�اكر، سيش�كل 
فرص�ة لتقوية الجان�ب الفن�ي بحثا عن 

االيجابي�ة يف بطول�ة خليج�ي  النتائ�ج 
21، وس�يعزز من حظوظ العراق يف نيل 
اللق�ب". وأضاف أن "البطول�ة لن تكون 
س�هلة، بل صعبة عىل اعتبار ان اإلخفاق يف أية 

مب�اراة يصعب تعويضها".  وأش�ار خالد إىل ان 
"املنتخبات الخليجية تحرص بشكل 

كبر عىل املشاركة يف البطولة 
بأفضل عنارصها، كونها 

تعده�ا أكثر أهمية من 
بطولة كأس العالم".

سالم شاكر يطير إلى اإلمارات
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي/ خاص

ذكرت مصادر إخبارية عربية، أن املدافع 
ال�دويل العراقي س�الم ش�اكر توجه إىل 
اإلم�ارات لالنتظام يف معس�كر منتخب 
بالده، اس�تعداداً لبطول�ة كأس الخليج 

الحادية والعرشين.
الخ�ور  "مداف�ع  ان  املص�ادر  وقال�ت 
القطري سالم ش�اكر التحق بتدريبات 
منتخب العراق الك�روي يف اإلمارات، 
اس�تعدادا لخوض مباراة تونس 
الودي�ة وبطول�ة خليج�ي 21 
التي س�تقام بالبحرين خالل 
م�ن   18 إىل   5 م�ن  الف�رتة 
املقبل".  الثاني  شهر كانون 
ان  املص�ادر  وأضاف�ت 
القطري  الن�ادي  "محرتيف 
أيض�ا،  الدوح�ة  غ�ادروا 
وذل�ك يف ظ�ل ف�رتة توقف 

دوري نج�وم قط�ر الحالي�ة، 
الرتباط املنتخب القطري باملشاركة يف خليجيي 21".

واصل�ت إدارة تش�يليس فتح خطوط اتص�ال مع العب جدي�د قيل أنه 
الجن�اح الفرنيس "حاتم ب�ن عرفة"، العب نيوكاس�ل يونايتد املنضم 

من مارس�يليا يف كانون الثاني 2011. وُيع�د حاتم بن عرفة الالعب 
الس�ادس ال�ذي يرتب�ط باالنتق�ال لصفوف تش�يليس من�ذ بداية 

األس�بوع الجاري بعد مهاجم أتلتيكو مدري�د "فالكاو" والعب 
وس�ط روما "بيانيتش" وجناح آرسنال "ثيو والكوت" ونجم 

وسط شاختار دونيتسك "ويليان" ومدافع توتنهام "أسو 
إكوتو". إدارة تش�يليس رصدت مبل�غ 150 مليون جنيه 

إس�رتليني لتعاقدات س�وق االنتقاالت الش�توية وهي 
قيمة أع�ىل بأكثر من 70 مليون من تلك التي س�بق 

ورص�دت يف ش�تاء 2011 ح�ني تعاقد الن�ادي مع 
فرنان�دو توري�س من ليفرب�ول ودافي�د لويز من 

بنفيكا. 
ون�رشت صحيف�ة ذا ص�ن الربيطاني�ة يف عددها 
الجديد تقريراً عن الرغبة السابقة إلدارة تشيليس 
يف التوقي�ع مع "حاتم بن عرفة" /25 عاماً / قبل 

انتقال�ه لصفوف نيوكاس�ل معاراً من مارس�يليا. 
وقالت الصحيفة واس�عة االنتش�ار أن مال�ك البلوز 

"رومان أبراموفيتش" عىل اس�تعداد إلنفاق مبلغ 12 مليون جنيه إس�رتليني 
إلقناع نيوكاس�ل برتك صاحب األصول التونس�ية يرت�دي القميص األزرق قبل 
ستة أشهر عىل نهاية هذا املوسم. جدير بالذكر تسجيل بن عرفة تسعة أهداف 
رائع�ة يف 49 مباراة بقميص نيوكاس�ل إال أنه تعرض إلصاب�ة يف أوتار الركبة 
قبل أسبوعني ما منعه من مواجهة مانشسرت سيتي يف املباراة التي أقيمت عىل 

ملعب سان جيمس بارك.

ضوابط وشروط لفتح 
قاعات الرشاقة

أص�درت الرابط�ة العراقي�ة للصحفي�ني الرياضيني الش�باب بياناً 
استنكرت فيه بشدة تجاوزات مدرب املنتخب الوطني حكيم شاكر 

عىل الصحفيني العراقيني وجاء نصه:
يف الوق�ت ال�ذي نؤك�د فيه ع�ىل متانة وق�وة العالقة الودي�ة التي 
تربط رجال الصحاف�ة واإلعالم باملدربني وجميع مفاصل الرياضة 
العراقي�ة , فأنن�ا كرابطة للصحفيني الرياضيني الش�باب نش�جب 
ونستنكر التهجم السافر من قبل مدرب املنتخب الوطني "املؤقت" 
حكيم ش�اكر بكلمات ه�ي بعيدة كل البعد ع�ن كل مواطن صالح 
ال يرت�ي لنفس�ه أن يتج�اوز ويتلفظ بألفاظ غ�ر حميدة تجاه 
اآلخرين, فأن ما ذكره موفد االتح�اد العراقي للصحافة الرياضية 
الدكت�ور من�ذر العذاري الذي أكد ان ش�اكر قال بالح�رف الواحد ) 
ان�ه ال يوجد يف العراق صحفيني رشفاء( فضالً عن ش�تمه وس�به 
عالنية بعدد من الصحفيني الذين نعدهم كباراً وأساتذة محرتمني , 
وهذا القول مرارته شديدة ومجحف بحق أصحاب السلطة الرابعة 
وتاريخه�ا الحافل بالعطاء والتميز يف صناع�ة األحداث ومواكبتها 
برؤية ناضجة تغلفها املهنية وتس�مو بالوطنية والحرص عىل بناء 
وتقويم املجتمع وجزءه املهم الريايض والشبابي. وتابع البيان : أن 
الزميل الدكتور العذاري وطيلة رحلته التي امتدت ألكثر من عقدين 
يف املجال الصحفي الذي يش�هد من انتسب إليه ممن عارص وزامل 
الع�ذاري انه كان ومازال مثاالً لإلنس�ان القوي�م والصحفي املثابر 
رغم تقدمه بالس�ن وضل مواكباً لإلحداث الرياضية لحظة بلحظة 
باألرق�ام التفصيلي�ة الدقيقة حتى بات موس�وعة يرج�ع إليها يف 
البحث عن دقة معلومة ما , وهذا مؤرش يؤكد ان ما جاء عىل لسانه 

ودونه يف رسالته كموفد صحفي دقيق ولم يزد عليه حرفاً ولهذا 
يجب التوقف عنده كثراً وتأخذ املؤسس�ات الرسمية وغر 

الرس�مية دورها يف الدفاع ع�ن الزمالء الصحفيني , وهنا 
تعرب الرابطة عن شديد أسفها ملا طال رموز الصحافة 
العراقية ومفكريه�ا ومجتهديها وكل من ينتمي لهذه 
األرسة املعط�اءة التي قدمت الكث�ر للوطن من أرواح 
ودم�اء زكية وح�رب مازال يخ�ط كلمات�ه باملصداقية 
واملهني�ة. الرابط�ة العراقي�ة للصحفي�ني الرياضيني 
الش�باب بإدارتها التأسيسية وجميع أعضاؤها نعرب 
عن استياءنا الشديد ملا تفوه به مدرب وطني يفرتض 
به أن يك�ون ممتناً ومعرتفاً بفضل الصحافة واإلعالم 
التي لوالها مل�ا وصل لهذه املرحلة وهنا نطالب املدرب 
حكيم شاكر باالعتذار كما نطالب إتحاد الكرة بموقف 

جاد وحازم تجاه ألن املدرب ينتمي ملؤسسته ويجب ان 
يتقيد جميع عامليه بضوابط وسلوك وأهداف االتحاد. 

ويف خت�ام بيانه�ا اك�دت: ان التج�اوز ال يمكن أن 
يم�ر مرور الك�رام لو ثب�ت ذلك فع�اًل وهنا يجب 
ان يك�ون لنقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني موق�ف 

واض�ح ورصيح من هذا املوضوع ونطالبها كرابطة 
للصحفيني الرياضيني الش�باب بإس�ناد االتحاد 
العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة وتش�كيل لجنة 

مشرتكة للوقوف عىل هذا األمر غر 
املسبوق وإنصاف حملة األقالم 

الط�رق  ب�كل  وحمياته�م 
والوسائل املرشوعة.

الصحفيون الشباب يعربون عن استيائهم وشجبهم 
لتهجم المدرب حكيم شاكر

المستقبل العراقي/ وكاالت

المنتخب اإلسباني يكتسح عام 2012 بأداء موسيقي متناغم ونجوم تصنع األلحان 
وتبهر المتابعين وأسلوب لعب مستنسخ من برشلونة يجعله األفضل على مر التاريخ

أكد املدير الريايض لفريق برش�لونة اإلس�باني، 
أندوني زوبيزاريتا، أن مهاجم الفريق ديفيد فيا 
لي�س للبيع، ردا عىل ما تردد ح�ول رغبة ناديي 
ليفرب�ول وأرس�نال اإلنجليزي�ني يف ضمه خالل 

موسم االنتقاالت الشتوية املقبل.
وذك�رت صحيف�ة )أس( الرياضي�ة اإلس�بانية 
ع�ىل موقعه�ا الي�وم االثن�ني أن زوبيزاريتا قال 
للصحفيني مؤخرا إن فيا ليس للبيع خاصة وأنه 
يمنح الربس�ا القوة واأله�داف، مبينا أنه يف حالة 
جيدة حاليا بع�د اإلصابة التي كان قد تعرض لها 
مؤخرا.وكانت تقارير إخبارية قد أش�ارت مؤخرا 
إىل أن ناديي ليفربول وأرس�نال يفكران يف ضم فيا 
خالل موس�م االنتقاالت الش�توية املقب�ل، خاصة 
أرس�نال الذي يس�عى لتعويض النقص الذي خلفه 

رحيل العبه فان بريس إىل مانشسرت يونايتد. 
وأكدت )أس( أن األمور س�تختلف كث�را إذا كان فيا 
يرغ�ب يف الرحيل عن العم�الق الكتالوني خاصة مع 
عدم مش�اركته بشكل أس�ايس يف مباريات الفريق، 
كما أنه لم يش�ارك مطلقا يف مبارياته الكربى مثل 

الكالسيكو أمام ريال مدريد.
وأضاف�ت أن األرس�نال سيس�عى للحص�ول ع�ىل 
خدمات فيا عىل س�بيل اإلعارة حتى نهاية املوس�م 
الكروي الحايل، وبعدها س�يحدد إذا كان س�يتعاقد 

معه أم ال وفقا ألدائه خالل هذه الفرتة.
وكان في�ا قد عاد مؤخرا إىل مران الربس�ا بعد غياب 
نحو أس�بوعني نتيجة إصابته بتمزق عضيل يف فخذه 

األيرس.

أكد م�درب حراس مرمى فريق النفط الكروي إبراهيم س�الم، أن 
العبي الفريق قال�وا كلمتهم خالل مباراة الفريق أمام امليناء يف 

منافس�ات الجولة التاس�عة من دوري النخبة الكروي، مبينا 
أن الجهاز الفني للفري�ق عمل طوال املدة املاضية 
ع�ىل تخطي�ط جدي�د، فيم�ا دع�ا الالعب�ني 
املحرتف�ني األفارق�ة لالبتعاد ع�ن الرضب 
واملخاش�نة. وق�ال إبراهي�م س�الم: إن 
"العبي فريق النفط تحملوا املسؤولية 
وكانوا أهال لها يف مباراتهم أمام امليناء 
يف الجولة التاسعة لدوري النخبة وقالوا 
كلمتهم داخل امللع�ب"، مبينا أن "الفريق 
ق�دم مب�اراة جي�دة وأداء مميزا الس�يما يف 

الش�وط الثان�ي من املب�اراة وتمكن م�ن ترجمة 
جهود املدرب وتجس�يدها عىل املستطيل األخرض رغم انه لعب أمام 

أح�د أفضل الفرق الذي يضم محرتفني عىل مس�توى عال". وأضاف 
س�الم أن "الجهاز الفني للفريق بقيادة املدرب ش�اكر محمود اعتمد 

منذ تس�لمه مهمته عىل وضع التخطيط الجديد واالعتماد عىل التكتيك 
الذي يتوافق مع قدرات الالعبني"، مؤكدا أن "املدرب نجح إىل حد بعيد يف 

تغير وضع الفريق وأكد ذلك منذ مباراته أمام الرشطة التي كانت بداية 
االنطالقة للفريق". وش�دد س�الم ع�ىل رضورة "ع�دم التفريط بنقاط 
مباريات�ه املقبلة ألن إهدار النقاط ليس بمصلحة الفريق الذي يس�عى 

لالرتق�اء إىل مواقع املقدمة يف الئحة ترتيب الفرق"، مش�يدا "بجهود 
الالعب�ني وتوجيهات املدرب التي أت�ت أوكلها من خالل نتائج الفريق 

فضال عىل الدعم واالهتمام الكبرين من لدن إدارة النادي".

برشلونة: 
ديفيد فيا 
ليس للبيع

سالم: شاكر محمود اعاد
هيبة النفط بن عرفة

المستقبل العراقي/ وكاالتعلى قائمة تشيلسي الشتوية
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة



توافيد السيياح اىل مدينية هاربين يف شيمال - رشق الصين، 
ملشياهدة القير الجليدي الرائيع الذي تم تشيييده يف املدينة، اىل 
جانب مجموعة كبرية من املنشيآت الجميلة، والتي تمت إضاءتها 

عىل هامش األعياد بطريقة مميزة تظهر مدى روعتها. 
وأطلق عىل هاربن اسيم مدينة 
الثلج إظهارا لقيمة هذه النماذج 
الرائعية من القصيور الجليدية 
الخالّبية، والتييييي 
الحضيور  أذهليت 
دّقتها  بميييدى 
وتقاربهييييا 
قصيور  ميع 
الصن األثرية 

القديمة.

ت�سايل 15
www.almustakbalpaper.net

لقطة من
 الزمن اجلميل

األملانيية  القيوات   -  1914
والربيطانيية عىل الجبهية الغربية 
النيار مؤقًتيا يف  إطيالق  توقفيان 
الحرب العاملية األوىل وذلك يف الهدنة 

املعروفة باسم هدنة عيد امليالد.
يصبيح  هريوهيتيو   -  1926
إمرباطوراً لليابيان بعد وفاة والدة 

اإلمرباطور تايشو.
1952 - امللكة إليزابيث الثانية 
تلقيي أول خطاب لها منذ اعتالئها 
أعيياد  بمناسيبة  وذليك  العيرش 

امليالد.
1977 - مناحيم بيجين ييزور 
مر ويلتقي بالرئيس محمد أنور 

السادات يف القاهرة.
الطائيرة  اختطياف   -  1986
العراقيية رحلة رقيم 163 املقلعة 
مين عّميان إىل بغيداد وسيقوطها 
بالقيرب مين مدينة عرعر شيمايل 

السعودية.
1989 - إعيدام رئيس رومانيا 
السيابق نيكوالي تشاوتشيسيكو 
وزوجتيه وذليك بعيد أن أدانتهميا 
إحدى املحاكم العسيكرية الرسية 

بارتكاب جرائم حرب.

ناجحية  تجربية  أول   -  1990
لتشيغيل نظيام واليذي سييصبح 

شبكة الويب العاملية.
- 1991

اسيتفتاء يف أوكرانيا لالنفصال 
عين االتحاد السيوفيتي، واألغلبية 

توافق عىل االنفصال.
ميخائيل غورباتشوف يستقيل 
لالتحياد  كرئييس  منصبيه  مين 

السوفيتي.
إرسائيليية  محكمية   -  2008
تحكيم عىل األمين العيام للجبهة 
الشيعبية لتحرير فلسيطن أحمد 
سيعدات بالسيجن 30 عاماً وذلك 
التخطييط الغتييال وزير  بتهمية 
رحبعيام  اإلرسائييي  السيياحة 

زئيفي.
2009 - عمر فاروق عبد املطلب 
يفشل بالقيام بهجوم ارهابي ضد 
الوالييات املتحيدة ، بينميا هو عىل 

متن طائرة إىل مطار ديرتويت.
السيوداني  الجييش   -  2011
يقتيل خليل إبراهييم زعيم حركة 
يف  املتميردة  واملسياواة  العيدل 

دارفور.

النظارة الذكيةأطـبـــاق مـقــــززة تقتل ابنها وحترق جثامنه

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
25

كانون االول

افقي

عمودي

1 مضيق بحري قرب اليمن

2 القدرة عىل الرؤية بالعقل ال العن o نصف مولع

3 تكليم عن شيخص ما يف غيابه o يغطيي الخروف o االحسياس وتوقع الخري أو 

الرش

4 اشتياق لدرجة املرض )معكوسة( o التقط )الطري( بمنقاره o إلهي

5 الف سنة o حيوان لطيف مكار

6 ذكر الطري o بيت الحيوان الربي )معكوسة(

7 املنزل املجاور o استعراض الفن

8 حول إىل فتات o غصبا o كثيف غري مرتب

9 رجل الدين الذي يقدم قرارا بمرجعية دينية يف أمور الحياة

10 الصفات واملالمح o ذبح

1 دب صيني مهدد باالنقراض o يف أغاني ومواويل فلسطن وبالد الشام

2 أمهات الكتب

3 متشابهان o الكلب يوصف وصفا طيبا o قوة الرضب )الجرب(

4 أوعيية لزراعة النبات o واحد يف طاول الزهر o يكتب بكل لغات العالم ولكنه 

ال يقرأ

5 طراوة ومرونة o اقرتب منها الليل )معكوسة(

6 منطقة املفصل بن الساعد والزند o هزت بجناحيها برسعة

7 نصف لجنة o معسكرات الجيش

8 من ملوك مر القديمة o عملة صعبة

9 عنادل

10 روائي وأديب يمني )االسم األول واألخري(

تعتميد الكثيري مين املطاعم الفخمية عىل األناقية واليذوق والرقي عند 
تصميم الديكورات واألدوات املسيتخدمة يف تقدييم الطعام لجذب املزيد من 
الضيوف الذين يسيعون عادًة إىل االسيتمتاع بالهيدوء والراحة أثناء تلقيهم 
وجباتهيم املختلفة، إال أنيه يف هذه املرة اخرتق أحد املطاعيم التايوانية تلك 
العادة.املطعيم التايواني »ريسيتورانتري« قرر الخروج عين املألوف وابتكار 
طريقية جديدة لتقديم الطعام حتى وإن كانت مقززة حيث يقوم العاملون 
بتقديم الطعام يف أطباق أشبه باملراحيض بأشكالها املختلفة، ولكن األمر لم 
يتوقف عند ذلك الحد حيث يتم تقديم بعض أنواع األطعمة يف شكل فضالت، 
باإلضافية إىل تقديم املرشوبات يف أكواب عىل هيئية مبوالت، وأدوات التوابل 

وامللح والبهارات يف صورة خنازير جالسة فوق مرحاض.
وعيىل الرغم من أن الفكيرة تبدو وكأنها مزعجية، إال أنها القت إعجاب 

العديد من السياح والزائرين الذين تسابقوا عىل خوض تلك التجربة

إحيدى  توصلييييت 
رشكيييات صناعيييية 
ابتيكار  إىل  النظيارات 
نظارة ذكية تسياعد من 
التخلص  عيىل  يرتديهيا 
مين االرتبياك بين الليل 
والنهار عند تغيري نظام 
التوقيت الصيفي، والذي 
يجعيل الشيخص لدييه 
بالنعاس حتى  الشيعور 
أثنياء العميل يف الفيرتة 
من السياعة الثالثة بعد 
السياعة  حتيى  الظهير 

الثامنة مساًء.

أقدميت سييدة 
اربعينية يف ضواحي 
العاصمية صنعياء عيىل 
قتيل احيد ابناءهيا واصابة 
االخر بطريقة هسيتريية ال يتوقعها من 
قلبه اشيد من الحجر عندما قامت بأطالق 
الرصاص املبيارش واملتعمد عىل ابنها "عبد الرحمن 
11سنة واصيب اخيه محمد 15 سنة بيده اليرسى طالق النار عىل اثنن من 
أوالدها.واعقبت ذلك بحرق الغرفة التي تتواجد فيها جثة عبد الرحمن مما 
ادى اىل تفحيم الجثة تماماً .وقاليت أجهزة الرشطة يف املديرية ملركز اإلعالم 
األمني ان الحادثة سيببت امتعاض كبري هزة املنطقة والعاصمة ككل وانه 
تم احتجاز االم القاتلة والتي تفيد التحقيقات انها تعاني من حالة نفسيية 

وايداع جثة عبد الرحمن يف املستشفى كما تم اسعاف شقيقه املصاب .

األجواء امليالدية يف العالـم

شارع الرشيد 
يف عام 1958

طائرات ركاهبا "البطاطا"

حرك عود الثقابقصور جليدية عىل الطريقة الصينية
 لتحصل عىل الناتج

لون مع

احلمل
مهنيا:الحيظ يقيف حلييف ليك 
اليوم فيكل ما تقوم به سييكون اىل 

صالحك
عاطفيا:ال تدع أي شخص يتدخل 

يف عالقتك مع من تحب.

الثور 
مهنيا:ال تتهور اليوم و كن حذرا 
يف ترفاتيك فأي تيرف تقوم به 

سحسب ضدك 
عاطفيا:ال تكن عنيدنا و تترف 

بطيش اتجاه الحبيب.

اجلوزاء
مهنيا:تقليق كثريا عيىل العمل مع 

أن الخطيوات التيى تتخذها تسيري اىل 

متوتيره  .عاطفيا:األجيواء  صالحيك 

هذه الفرتة بينك و بن الحبيب بسيبب 

اختالف يف وجهات النظر.

ال�سرطان
مهنيا:الناحيية املاديية تلعب دورا 

هاما يف حياتك اليوم و األوضاع تسيري 

يف صالحك 

عاطفيا:تقيرب أكثر مين الحبيب 

لتقدر عىل التواصل معه بشكل أفضل.

االأ�سد 
الييوم  حياتيك  يف  ممييز  مهنيا:ييوم 

فاألمور تسيري اىل صالحك و تسمع الكثري 

من األخبار الجيدة

عاطفيا:الحبييب ال يشيعر بحقيقية 

مشاعرك تجاهه تقرب منه أكثر.

العذراء 
مهنيا:تشيعر أن الحيظ لين يكون 

حليفيا لك الييوم فاألمور التيى تفعلها 

األميور  عاطفيا:تأخيذ  ضيدك.  تسيري 

بحساسيية زائدة فيما يتعلق بنقاشاتك 

مع من تحب.

امليزان
الغيري  الثرثيرة  مين  مهنيا:إحيذر 

مجديية و علييك أن تحافيظ أكثر عىل 

. عاطفيا:املشياكل  املعلوميات  رسيية 

العائليية ال تنتهي بينيك و بن الحبيب 

عليك أن تجد حلول رسيعة.

العقرب 
مهنيا:تترف برشاسة اليوم عىل 

غيري طبيعتك مع زمالء العمل كن أكثر 

لطفا. 

عاطفيا:لديك العديد من املخططات 

املمتعة برفقة من تحب.

القو�س 
مهنيا:ييوم جيد للعميل و تنجز من 

خالله العديد من املهام املرتاكمة

ليك  تسيمح  ال  عاطفيا:الظيروف 

بالتعبري عن حقيقة مشاعرك تجاه من 

تحب.

الدلو 
يف  علييك  يسييطر  مهنيا:التعيب 

العميل اليوم مميا يدفعيك اىل مغادرة 

العمل باكرا اليوم

عاطفيا:يف املساء تتحسن األوضاع 

بينك و بن من تحب.

اجلدي
العميل  مهنيا:قيد يكيون ضغيط 

يف أوجيه الييوم خاصية يف فيرتة ميا 

بعيد الظهير عليك أن تكيون رسيعا يف 

انجياز مهامك .عاطفيا:حاول أن تزيل 

الحواجز بينك و بن الحبيب.

حوت 
مهنيا:أصبحت كثري الجدال و النقاش 

يف الفيرتة األخرية مميا يثري غضب بعض 

زمالء العميل منك الييوم. عاطفيا:تتغري 

اىل  تمييل  و  بالحبييب  طبيعية عالقتيك 

الصداقة أكثر مما تميل اىل الحب.

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

اسيتخدم صانعو طائرات "بوينغ" 

األمريكيية يف خطيوة غريبية، البطاطيا 

الختبيار  الطائيرة  ركاب  عين  عوضيا 

االنرتنت داخل الطائرة.وملء املهندسون 

مقاعيد ركاب طائيرة قديمية بأكيياس 

ضخمة من البطاطس لعدة أيام الختبار 

ميدى قيوة اشيارة اليي "واي فياي" أو 

االنرتنيت الالسيكي،ووفقا ملوقع بي بي 

يس بالعربيية، قال الباحثيون العاملون 

يف الرشكية أن "البطاطيا تتفاعيل ميع 

االشيارات االلكرتونية بنفيس الطريقة 

التي يتفاعيل معها البرش"، واسيتخدم 

يف هيذا االختبار حيوايل 9 آالف كيلو من 

رشكية  مهندسيو  البطاطا،ويواظيب 

"بوينغ"عىل إجراء العديد من االختبارات 

ركاب  أن  مين  للتأكيد 

عىل  يحصلون  طائراتها 

أقوى إشيارة لليي "واي 

أنهم  الجو، كما  فاي"يف 

ال  أن  عيىل  يحرصيون 

تشيوش هذه االشارات 

عيىل  االلكرتونيية 

الطائرة،وقيال  أجهيزة 

رشكية  مهنيديس  أحيد 

لويس  "بوينغ"دينييس 

أن  الطائرة  "يريد ركاب 

تعميل أجهزتهم االلكرتونية يف أي مكان 

يف الطائرة.

عشيية عيد امليالد، احتفلت معظم الدول يف مختلف 
أنحياء العالم، عىل طريقتهيا الخاصة، إال أن القاسيم 

املشرتك بينها كان بابا نويل. 
ففيي العاصمية الكوريية الجنوبية سييول ارتدى 
الشيبان والشيابات زي بابا نويل وجابوا الشوارع، ثم 
انتقلوا إىل املؤسسيات الخريية لتقديم الهدايا واأللعاب 

إىل األطفال. 
وعىل الحدود الروسية - الفنلندية جرى عرض لبابا 
نويل، يرافقه الرجل الجليدي وفتيات الثلج، حيث تبادل 

الجريان الهدايا ورقصوا وغنوا احتفاالً بالعيد. 

ويف موناكيو، لجيأ فرييق بابيا نوييل اىل البحير، 
لالحتفال بالعيد وذلك عىل شياطئ اإلمارة، فحمل بابا 
نويل األكياس الكبرية بانتظار تفريغها وتوزيعها عىل 

األوالد. 
فاملنظميون  مختلفياً،  األمير  كان  البندقيية،  ويف 
والقيميون عيىل حفلية العييد، ابتكروا خطية جديدة 
لتوزييع الهداييا، حيث عمدوا إىل السيري بموكب مائي 
طوييل، مؤليف يف مركب كبيري وبداخله عيدد من بابا 
نوييل ويحييط به بعيض املراكيب الصغيرية، فحّولوا 

املسرية املائية، اىل فيلم تاريخي قصري.

أقبل مستثمرون يف سويرسا والنمسا 

وأملانيا عىل رشاء قطع من الذهب يف حجم 

بطاقة االئتمان، يسهل تكسريها إىل قطع، 

وكل قطعة تزن غراما واحدا، وتسيتخدم 

كبدييل للنقيود يف أوقات الطيوارئ. وقد 

بدأت رشكة سيويرسية يف طرح سيبائك 

جدييدة من الذهيب يف األسيواق، أطلقت 

عليهيا اسيم كومبي بيار وقال مسيؤول 

يف الرشكية "األغنياء يشيرتون السيبائك 

التقليديية أو لديهيم ودائيع مين الذهب. 

وأصحاب الثروات األقل يشرتون ما يصل 

اىل مئية غيرام". وأضياف "لكن بالنسيبة 

للكثرييين لم يعد منتج اسيتثماري خالص 

كافييا. انهم يرييدون أن يكيون بامكانهم 

التيّرف يف املعيدن النفييس". وتابع "ان 

مييزة الكومبي بيار الذي أطلق عليه اسيم 

قالب الشيكوالتة بسيبب سهولة تكسريه 

بالييد اىل قطيع صغيرية، كل قطعية غرام 

واحد، هي انه يمكن بسهولة نقله وتكلفته 

أقل مين رشاء 50 قطعة تزن الواحدة منها 

غراما، وهذه القطع يمكن اسيتخدامها يف 

الدفع بدالً من النقود".

بطاقة إئتامن ذهبية
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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

              سريناجار/ رويترز

ألول م�رة يف والية جامو وكش�مري الهندي�ة التي تمثل 
املنطقة الخاضعة لسيطرة الهند يف إقليم كشمري اجتمعت 
ث�اث فتي�ات لتش�كيل فرق�ة ملوس�يقى ال�روك مؤكدات 

رغبتهن يف احرتاف املوسيقى.
وتتألف الفرقة واس�مها »براج�اش« -ومعناها ضوء 
الصباح- من هوما وهي عازفة الجيتار الرئيسية واملغنية 

األوىل بالفرق�ة وأني�كا وهي عازفة 
عازف�ة  وف�رح  إضافي�ة  جيت�ار 

الطبلة.
الفتيات يف مهرجان  وش�اركت 
واس�تقبلن  املوس�يقي  كش�مري 
بحف�اوة بالغة من جان�ب جمهور 

الشباب.
وقالت فرح متحدثة اىل صحفي 

يف مدينة س�يناجار يوم الس�بت »الفتيات عادة ما يخجلن 
والس�بب الوحي�د لوجودن�ا هن�ا ه�و أنن�ا نحظ�ى بدعم 
عائاتنا. إذا لم تدعمنا عائاتنا ما كنا لنكون هنا. املجتمع 
الكش�مريي محافظ ولذلك ال تس�تطيع الفتي�ات التحرك 
بحرية خارج بيوتهن ونحن موجودات هنا بفضل مساندة 

عائاتنا. أول فرقة فتيات يف كشمري«.
وتتعشم الفرقة أيضا يف ان تستلهم فتيات كشمرييات 
أخريات خطى هؤالء الفتيات الثاث ويحرتفن املوسيقى أو 

أي مجال آخر يحظى باهتمامهن.
وقال�ت هوما »اجتمعنا معا منذ 
س�تة أو س�بعة أش�هر ونتمن�ى ان 
نلهم فتي�ات أخريات ويلتحقن بهذا 
املجال ويعرض�ن مواهبهن.«لكنهم 
لم يحققوا نجاح�ا يذكر يف املنطقة 
التي يغلب املسلمون الصوفيون عىل 

سكانها.

              الرياض/ وكاالت

ح�رص األب عىل ابنت�ه ليس له 
ح�دود وال قيود ويظهر خوفه عىل 

ابنته تحديداً عندما يتقدم ش�اب 
لخطبتها، فتظه�ر يف ترصفاته 
أش�كال القل�ق والريب�ة، وق�د 
يش�رتط رشوطاً تعجيزية عىل 

عري�س ابنت�ه ليتأك�د م�ن أنه 
ق�ادر ع�ىل تأم�ن حي�اة مريحة 

هنيئ�ة لها، ل�ذا عندما تقدم ش�اب 
س�عودي لخطبة فتاة سعودية تسكن 

يف املدين�ة املنورة اش�رتط والدها أن يأتي 
الش�اب بورق�ة من الج�وازات تثب�ت عدم 

س�فره س�ابقاً خارج اململكة، وذلك ألّن 
بعض الش�باب يكثرون السفر لباد 

الغرب من دون حاجة ويختلطون بعاداتهم 
وتقاليدهم املختلفة عن املجتمع الرشقي، 
أو قد يس�افر ويرتك ابنته وحيدة أو قد 
يجربها عىل الس�فر معه وال ترتاح 

لذلك.
ح�اول  الش�اب  وال�د  أّن  إال 
إقناع�ه بالتنازل عن هذا الرشط 
مؤك�داً ع�ىل أخاق ابن�ه العالية 
وصاح�ه واس�تقامته، إال أنه لم 
يقتن�ع بالتن�ازل عن ه�ذا الرشط، 
وبحس�ب ما نرشت�ه صحيفة 
ع�كاظ أّن والد الع�روس زوج 
خمس�اً م�ن بنات�ه بال�رشط 
املذكور نفسه رافضاً الكثريين 
ممن تقدموا لخطبتهّن يف حال 

عدم قبول الرشط.

عتتريتتس.. متتمتنتتوع متن الستفتر !!أول فرقة موسيقية للفتيات يف كشمري

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 

للوظيف�ة أحكامها وأقدارها، وها ه�و قدري الوظيفي يحملني 
إىل مدين�ة أربيل مطلع عام 1981، وكان ع�ي ان ابدأ تاريخا جديدا 
من العاقات والصداقات، ورسعان ما تحقق هذا التاريخ، واتسعت 
دائ�رة معاريف وأصدقائي لتش�مل أطيافاً منوعة م�ن أبناء املجتمع 
الك�ردي، وق�د خدمن�ي يف ذل�ك م�ن دون ش�ك وضع�ي الصحفي، 
وتحركاتي الكثرية واتصاالتي اليومية، بحثا عن تحقيق او موضوع 
صحف�ي يف قلع�ة املدين�ة او فولكلوره�ا او اس�واقها او معاملها أو 
متاع�ب خدماته�ا واعتقد قبل ذل�ك ان الفض�ل االول يف بناء تاريخ 
ش�خيص م�ع املدينة اعتز به عظي�م االعتزاز.. يع�ود إىل أهايل أربيل 
أنفسهم، فقد كانوا صورة مرشقة من صور العراقين، كرما وطيبة 
وضيافة، فما ش�عرت يوما طوال وجودي بينهم، إال كما يشعر املرء 

وهو بن أهله وأقاربه وعشريته.
طبيب ك�ردي، هو واحد من أهم معاريف، حيث تفتحت صداقتي 
مع�ه وامتدت إىل حدود العاقة العائلية.. وطاملا دعاني اىل بيته حتى 
أصبح�ت احد أف�راد األرسة، وكان ه�ذا الرجل توأم�ا للمرح واملزاح 
والضح�ك واملقالب، بحيث ال يجد جرحا يف تدب�ري مقلب عىل والدته 
أو زوجه، من دون ان تكون املقالب بالطبع مؤذية، ولكنها تثري جواً 

لطيفا من الدعابة.
مرة ش�كوت م�ن الم يف املع�دة، ويشء م�ن الغثي�ان، فقصدت 
عيادت�ه ورشح�ت له حالت�ي، وكان الرج�ل عىل عادت�ه يف أي لقاء 
يجمعن�ا، يش�جعني ع�ىل التح�دث باللغ�ة الكردية لك�ي أتعلمها، 
ويخاطبني باملقابل، باللغة الكردية ولم أكن بعد ميض اش�هر قائل 
عىل استقراري يف أربيل، قد أتقنت لغة املدينة، ولكنني تعلمت الكثري 
من املف�ردات التي يصعب ع�ي صياغتها يف جمل مفي�دة، وبعد أن 
انتهي�ت م�ن رشح حالتي املرضي�ة بلغة عربية مطعم�ة بمفردات 
كردية، س�ألني س�ؤاال غريبا ال عاقة له بسبب مراجعتي، وفحوى 
الس�ؤال الذي طرحه باللغة الكردية كما فهمت�ه، يتعلق باملدة التي 
أمضيته�ا يف أربي�ل، فأجبت�ه عىل ما اذك�ر )أربعة أش�هر(، وكانت 
اجابت�ي بالكردي�ة، الن عب�ارة )أربع�ة أش�هر( ليس�ت صعبة، وال 

تقتيض تكوين جملة!  
كت�ب يل الرج�ل )وصفة(، وطمأنني إىل أن الحالة بس�يطة جدا، 
وتمن�ى يل الس�امة، وهكذا غادرت العي�ادة، وذهب�ت اىل الصيدلية 
واشرتيت العاج، ولكنني فوجئت إن عاجي هو علبة حليب أطفال، 
ولهذا عدت إليه ألسأله وأتأكد، فربما يكون هو قد أخطأ او الصيديل، 
غ�ري انه ق�ال يل بثقة عالية يف النفس، وبوجه ص�ارم جاء )هذا هو 
عاجك بالضبط، حليب أطفال(، وقرأ االس�تغراب الش�ديد يف عيني، 
وقب�ل أن اس�توضح، لم يحتمل نفس�ه وأطلق ضحك�ة مكبوتة ثم 
اخربني قائا )كاكه حس�ن.. لقد س�ألتك كم عم�رك؟... فأجبتني: 

أربعة أشهر، وهذا هو العاج املناسب لهذا العمر(!! 
ضحكن�ا معا كما ل�م نضحك من قب�ل، ثم ناولن�ي رشيطا من 
األقراص هي�أه يل، فقد كان واثقا من عودتي اليه لاستفس�ار عن 
حليب األطفال، ومنذ ذلك العام واىل يومنا هذا، ما زال يس�ألني كلما 

التقينا عن سنوات عمري، ثم يأخذني باألحضان وهو يضحك!!

* حسن العاني

حليتب أطفتال !

دغدغات

بأس�ئلة بحاف�ات ح�ادة ق�ادرة ع�ىل اخ�رتاق الكث�ري م�ن اإلجابات 
واملمارسات التي حصلت وتحصل وقد تحصل ان بقي السكوت عليها قائما 
ومتخذا عدة أش�كال وعناوين وترصيحات وتلميحات رأينا وس�معنا بمن 
يمارس�ها حسب مصالحه  ومنافعه، بس�بل متعرجة،متداخلة،متشابكة 
وحريص�ة عىل ابق�اء صاحبها عىل ك�راس ومنصات املس�ؤوليات، مهما 
اش�تد وطيس الس�عي بن جميع الق�وى املتصارعة )فرق�اء أم رشكاء( 
يف حلبات السياس�ة أرضا وواقعا بعد زوال ش�بح الحكم الش�مويل وصنم 
الديكتاتوري�ة وانهي�اره ال�كي. فق�د تفرخ�ت وزقزقت وغ�ردت أحزاب 
وكيانات وشخصيات إىل جانب ما كان موجودا منها ومشهودا له بالنضال 
والكف�اح ضد ذلك النظام املقي�ت قبل بدء  مرحلة التغيري بأن تكون الباد 
مناب�ع ومناب�ت لنم�و الس�عادة وتربعمات للرخ�اء وفضاءات واس�عة، 
ساش�عة لألمن واألمان، وقبل أن أطلق س�هام أس�ئلتي املس�ننة بحوافها 
الحادة، دون انتظار إلجابات متوقعة س�لفا )مسلفا( بعناية التربير لكل 
من له طرف عاقة، قد تزيد من تعقيد املشهد يف عراق اليوم، أقول ما كان 
ي�ردده زعيم الهند وموحدها العظيم )غان�دي(: »أها ... أها... بالتغيري 
رشيطة أن ال يقتلع س�قف بيتي«. هل كنا -جميعا- بمستوى سامة ذلك 
الحلم مش�فوعا برياح التغيري... وبالشكل الذي تحول عن حقيقة مجراه 
ليص�ل مص�ب ما نحن فيه وما نح�ن عليه، منذ قبل قراب�ة عرشة أعوام، 
هي أعوام والدة ذلك الطوفان الذي اجتاحنا أما بحياة ومعنى ذات ش�كل 
وطعم ولون جديد، يناسب شكل وطعم ولون ذلك الحلم املرتجى بعد طول 

انتظ�ارات صعب�ة ومرهق�ة ؟!
-ه�ل كان مس�توى تفك�ري و اداء ق�ادة التغيري وط�رق معالجاتهم 
لط�وارئ واحتماالت م�ا كان يمكن أن يح�دث ويرافق تل�ك االحداث ليتم 
تجاوزه�ا وتعبيد مس�الكها وصوال اىل م�ا كان يلزمنا من أس�باب الفهم 
والعل�م بجوانب تحس�ن تل�ك املقاصد الكمال ذلك املش�وار ص�وب حياة 
أفضل وأنبل وأش�مل تس�ع الجميع ممن يس�تحقها ويعمل عىل انجاحها 

وفق معايري الوطن واملواطنة الحقة؟
-إذن ملاذا ترهق،بل تزهق روح املواطن حال مراجعته أية دائرة طالبا 

س�اعيا النجاز معاملة بس�يطة ال يتجاوز زمن انجازها رشب قدح ماء ؟
- ملاذا تتصاع�د حمى خافات ورصعات أطراف العملية السياس�ية، 
رسا وعلن�ا كلم�ا أقرتب أو ح�ان موعد االنتخاب�ات... س�واء الربملانية أو 

مجالس املحافظات؟
- مل�اذا نح�ن عىل خاف دائ�م مع بعضن�ا، وال نجرؤ عىل نق�د ذواتنا 
بالش�كل والطريقة التي تتبعها شعوب العالم املتحرضة بتجاوزها الخطأ 

وتعميقه�ا وتعميمه�ا للص�ح؟!
سألني صديقي الطبيب العراقي املقيم يف بريطانيا -بحرج وخشوع- 
بعد أن أس�معني سيل من إش�ادات وإطراءات وقدح ومدح لكل ما سمعه 
م�ن كام وأف�كار وطروح�ات كل من التقاه�م بهم من مس�ؤولن كبار 

وصغار ومواطنن من مختلف الرشائح طوال فرتة زيارته للوطن األم.
ملاذا أنتم بهذا الحال أذن؟!   -

فلم أجد أية إجابة س�وى الصمت املطبق وإطراق طرف العن، بسبب 
حادة نصال ذلك السؤال املسنن. 

  *  حسن عبد الحميد

أسئلتة مستننتة

نقار الخشب

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

              الجزائر/ وكاالت

يف  الغريب�ة  املفارق�ات  م�ن 
الجزائر ان إمام�ا عرف بكثرة خطبه 
الثورات  اإلرش�ادية والتحذيرية م�ن 
التواص�ل  وش�بكات  التكنولوجي�ة 
االجتماعي مثل فيس�بوك وس�كايب، 
وغريها من منتديات الدردشة املرئية 
واملكتوبة املس�موعة أيض�ًا، تبن انه 
غرق »لشوش�ته« يف الش�بكة وتزوج 
من ش�ابة تعرف عليها عرب فيسبوك، 

عىل أم عياله التي له منها 5 أوالد.
الحادث�ة الغريبة الت�ي لم تنترش 

عىل نط�اق واس�ع بعد، حت�ى عائلة 
اإلم�ام القديمة لم تعل�م بعد زواجه، 
كش�فها إش�عار بلغ�ه م�ن محكمة 
ال�وادي بعقد قرانه من ش�ابة من بن 
عكنون بالعاصمة.مكم�ن الغرابة يف 
الحادثة ان اإلمام ع�رف طيلة الفرتة 
املاضية بكث�رة خطبه عن فيس�بوك 
ويح�ذر الش�باب واألولي�اء م�ن ترك 
الجه�از، وكان كث�ري  أم�ام  بناته�م 
الس�فر للعاصمة، بحج�ة ان عندهم 
الديني�ة  الش�ؤون  وزارة  يف  ملتق�ى 
مس�تغا ثق�ة زوجته وع�دم إتقانها 

القراءة والكتابة وثقة أوالده.

إمتتتام متسجتتد يتتتزوج 
عربالفيسبوك

Hasanhamid2000@yahoo.com

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

              ايوا/ وكاالت

قض�ت املحكمة العلي�ا يف والية أيوا 
األمريكي�ة بحق أرب�اب العمل يف فصل 
املوظف�ات الائي يرون أنه�ن جذابات 
أكثر مم�ا يج�ب. ويف ق�رار باإلجماع، 
أيدت املحكمة بعدم خرق طبيب أسنان 
قانون الحقوق املدني�ة بالوالية عندما 
فصل مس�اعدة رأت زوجت�ه انها تمثل 

تهديدا لزواجهما.
وكانت املس�اعدة ميليسا نيلسون 
تعمل عند طبيب األسنان جيمس نايت 
منذ أكث�ر من 10 س�نوات. وقال نايت 
يف املحاكم�ة ان�ه لف�ت نظر نيلس�ون 
أكث�ر من م�رة إىل أن مابس�ها ضيقة 
جدا وكاشفة ومش�تتة لانتباه. ولكن 
يف 2009، ب�دأ ناي�ت يف تب�ادل رس�ائل 
نصية مع نيلس�ون، وكانت معظم تلك 

الرس�ائل متصلة بالعم�ل وليس منها 
رضر. 

ولكن رس�ائل أخرى كانت إيحائية 
بشكل أكثر، ومن بينها رسالة سأل فيها 
نايت نيلس�ون: كم مرة بلغت فيها حد 

النشوة. ولم ترد نيلسون قط عىل هذه 
الرس�الة، ويف أواخر 2009، اكتش�فت 
زوج�ة ناي�ت تل�ك الرس�ائل النصي�ة 
وطلب�ت م�ن زوجه�ا فصل نيلس�ون 
ألنه�ا تمثل تهديدا كبريا لزواجهما. ويف 

أوائل 2010 قام طبيب األسنان بفصل 
مساعدته، قائا إن عاقتهما أصبحت 
ترض بعائلته، ورفعت نيلس�ون دعوى 
قضائية قالت فيها إنها لم تفعل ش�يئا 
خط�أ وإنها كانت تعت�رب نايت صديقا 
ويف منزل�ة والدها وانه�ا لم تفصل من 
عملها إال بس�بب نوعه�ا كأنثى، وقال 
القض�اة الس�بعة، وكله�م رج�ال، إن 
الس�ؤال األس�ايس ال�ذي طرحته هذه 
القضي�ة، هو ما إذا كان يمكن بش�كل 
قانون�ي فصل موظفة لم تقم بس�لوك 
عاب�ث، ملجرد ان رئي�س العمل يرى ان 

هذه املوظفة جذابة بشكل ال يقاوم. 
وقضت املحكم�ة العليا إن بإمكان 
رؤس�اء العمل فصل املوظف�ات الائي 
ي�رون انه�ن جذاب�ات أكثر مم�ا يجب 
وان مث�ل هذه األعم�ال ال ترقى إىل حد 

التفرقة غري القانونية.

CNN /نيويورك             

 أثار أحد مقاطع الفيديو املنشورة عىل موقع »يوتيوب« ضجة 
إعامي�ة وحقوقية واس�عة، بعد إظهار ن�ر أمريكي ينقض عىل 

طفل بأحد الحدائق األمريكية محاوال اختطافه والطريان به.
وأش�ارت تقارير تحليلية أن مقطع الفيديو هذا »مزور« إال أن 
ذل�ك لم يمنع نحو 33 مليون ش�خص بمش�اهدته لإلتقان الكبري 

الذي تم تصنيعه وتركيب الصور فيه.
 والجدي�ر بالذكر أن مصمم�ي هذا الفيديو اعرتف�ا عانية أنه 
»مزي�ف« حيث كان هذا العم�ل جزءا من م�رشوع قاما به ضمن 
مش�اريع ممنهجة خال دراس�تهما يف الجامعة، حي�ث أن عامة 
النج�اح يف هذا امل�رشوع هو تكوين أو تصوي�ر مقطع فيديو ينال 
ع�ىل األقل ع�رشة آالف مش�اهدة، إال أنهما تمكنا م�ن تجاوز هذا 

الرقم بكثري لينال فريق العمل عامة كاملة يف هذه املقرر.
 eagle snatching up a  « الفيدي�و اس�م  وأطل�ق ع�ىل ه�ذا 

.»toddler

             بغداد/ المستقبل العراقي

ال يتذك�ر طبق�ة األفندي�ة س�وى آبائن�ا 
وأجدادنا إن لم يكونوا هم )أفندية( أصا، لكن 
األفني�ة  اآلن منقرضون، مصطلحا وأفرادا، ال 
تجده�م إال يف املتحف البغ�دادي الذي يحتفظ 
بتماثيل من الش�مع ألف�راد من تل�ك الطبقة 
أو الرشيح�ة الواس�عة الت�ي عم�ت املجتمع 

البغ�دادي والعراق�ي ع�ىل العموم 
ال�رتاث والفولكل�ور  كج�زء م�ن 

الشعبي.
وتجد دراسة تاريخية أوردتها 
أن  اإلخباري�ة لألنب�اء(  )الوكال�ة 
طبقة من موظفي الدولة الصغار 
الوطنية  الحكوم�ة  تأس�يس  عند 
يف الع�راق ع�ام 1921هيمنت عىل 
املجتم�ع بش�كل كب�ري وفرض�ت 
نفس�ها ع�ىل أنه�ا تمث�ل التغيري 
الجدي�د الذي ش�هده الع�راق بعد 
عق�ود م�ن الس�يطرة العثمانية، 

وهي طبقة )األفندية(.
ليس�ت  )األفندي�ة(  وطبق�ة 
وليدة تلك الس�اعة ب�ل هي امتداد 
طبيع�ي ل�)االفندي�ة العثماني�ة( 
الت�ي كان�ت تطل�ق ع�ىل طبق�ة 
املوظف�ن واملتعلم�ن ومواطن�ي 
الدولة من غري املسلمن، خصوصاً 

األرمن واليهود.
ولع�ل ظه�ور األندية األدبية والسياس�ية 
س�اهم يف تنامي هذه الطبق�ة التي تمثل أول 
س�لم األلق�اب العثماني�ة )األفن�دي، البي�ك، 
الباش�ا( وترجع يف أصوله�ا إىل اللغة اليونانية 
)الرشي�ف والعظي�م(، وم�ا ح�دا  ومعناه�ا 
بالدول�ة العثمانية إىل التمس�ك بها وإطاقها 
عىل رعاياه تقديراً لجهودهم يف خدمتها ولعل 

التقس�يم الطبق�ي املجتمع�ي جع�ل األخرية 
محافظة عليه ألسباب عديدة منها رشاء رضا 

غري املسلمن من رعاياها.
وتتمل�ك )األفندي�ة( خصوصي�ة طبقي�ة 
تميزه�ا ع�ن غريه�ا منه�ا املاب�س وغطاء 
الرأس ويقترص تواجده�ا يف األندية واملقاهي 
وإرصاره�ا عىل تويل الوظائف رغم أنها ال تدر 
مبالغ كثرية. وس�اهم تويل املل�ك فيصل األول 

الحكم الوطني يف العراق يف انتعاش هذه الطبقة 
بعدما اس�تبدل غطاء الرأس م�ن )الطربوش 

ن�ي  لع��ثما األحمر( ا

اىل )السدارة الس�وداء( التي عرفت 
فيما بع�د ب�)الفيصلية( نس�بة اىل 
فيص�ل االول ال�ذي ش�هد ع�رصه 
انفتاح�اً ثقافياً وسياس�ياً وفكرياً 
س�اهمت طبق�ة )األفندي�ة( م�ن 
زيادت�ه م�ن خ�ال االط�اع ع�ىل 
وتأس�يس  األجنبي�ة  الثقاف�ات 
منتدي�ات أدبي�ة وفكرية وانتش�ار 

الصحف.
ونال�ت )األفندي�ة( كغريها من 
العراقي�ة  االجتماعي�ة  الظواه�ر 

حصتها من األشعار واألغاني وأشهرها أغنية 
)األفندي األفن�دي.. الله يخي صربي صندوق 
أم�ن الب�رصة( وهي ه�ذه األغنية تع�ود اىل 
بداي�ات نهاية الدول�ة العثماني�ة حيث غنيت 
من قبل مطربة برصية معروفة يف ذلك الوقت 
إكراما لصربي افندي الذي س�اهم يف دفع بدل 
ع�ن ابن املطرب�ة وع�دم إرس�اله اىل جهات 
القت�ال يف منطق�ة البلقان، لكن ش�هرتها 
زادت عندم�ا غنتها س�ليمة مراد )باش�ا( 
وأيض�اً نالت س�دارة االفندي ه�ي االخرى 
حصتها من االش�عار كم�ا يف )يا حلو يا بو 
السدارة( و )دكم س�رتتك زين( وغريها من 
االشعار التي شاعت يف بدايات القرن املايض. 

وبعد ثورة تموز 1985صدر أمر جمهوري 
بإلغاء جمي�ع األلقاب امللكية منها )األفندية( 
ث�م ب�دأ الت�درج يف التخ�ي عن غط�اء الرأس 
)السدارة( وأخذ الناس يطلقون عىل )االفندي( 
ال�ذي يلبس البطل�ون والقمي�ص ب�)املِلكي( 
وانخرط�ت الطبقة الوس�طى ببقي�ة طبقات 
املجتمع كالعم�ال والفاح�ن، خصوصاً بعد 
اق�رار مجانية التعليم وقان�ون محو األمية يف 
زمن الزعيم عبد الكريم قاس�م الذي اس�تعان 

بهذه الطبقة من معلمن ومحامن وأطباء.
)األفندي�ة(  انته�ت  املرحل�ة  بع�د ه�ذه 
وأصبح�ت من امل�ايض يف عيون من عاش�ها، 
وبعض األش�عار التي م�ازال يردده�ا الناس 

كنوع من ذكرى املايض الجميل.

املوظفتة اجلتذابة جدًا.. عرضتتة للفتصل نستر حتاول اختتتتتطتاف
 طفتل ولكتن !!

البغدادي املتحف  يف  متاثيل  إىل  واسعة  اجتامعية  طبقة  من  "األفندية".. 


