
Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

16
صحيفة يومية سياسية مستقلة   

صفحة 

العراقي
www.almustakbalpaper.net معتمدة في نقابة الصحفيين بالرقم ) 967 (   ) 411(  Issue No       السنة الثانية العدد ) 411 ( 26 كانون االول  2012 Wed 26  Dec  2012 االربعاء

نـواب: مـؤشـرات عن ارتبـاط العلـواين بمجـاميع ارهـابية.. و »العـراقيـة« تصـف ترصحياته بـ »اهلمجيـة«

»البعث« يطلق فضائية »الفلوجة« بأموال قطرية!!

ص3

اليوم.. عرض تقرير فساد الصفقة 
الروسيــة أمـــام البـرلـامن

تشدد أمـني يف سـامراء إثـر مـعـلومـات بـوجـود "جـيـش حـر"
ص2

بينما هيئة االعالم واالتصاالت تغط في نوم عميق 

املصاحلة يف الرمادي وليس يف عامن.. 
أسئلة عىل طاولة الرئيس!

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»آرثر شوبنهاور«

من النادر أن نفكر فيما 
منلك، بل نحن نفكر فيما 

ينقصنا

    المستقبل العراقي/خاص

ق�ال النائب عن ائتالف دول�ة القانون خالد 
ام�س »ال  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  االس�دي 
يوجد حل او اية تسوية سياسية لقضية وزير 
المالية رافع العيساوي«, مبيناً ان »الكالم بهذا 

الص�دد مجرد تطييب خواطر وتهدئة للنفوس 
الحت�واء الالزم�ة«. واش�ار االس�دي ال�ى ان 
»قضية العيساوي بيد القضاء ومن المعيب ان 
نتكلم بأية تسوية سياسية«، م وقال مصدر ان 
»تاخير اعالن تورط وزي�ر المالية جاء نتيجة 
للظروف الراهنة والغضب الش�عبي«, مش�يرا 

الى ان »تش�كيل مجلس القض�اء االعلى لجنة 
تضم عدداً من القض�اة ومدعياً عاماً للتحقيق 
مع حماية العيس�اوي ما ه�ي اال خطوة تمهد 
الصدار مذكرة اعتقال بحقه التي من المتوقع 

ان تصدر خالل الفترة المقبلة«.

نائب لـ                               : الكالم عن وجود حلول لقضية العيساوي 
»تطييب خواطر«.. والكلمة الفصل للقضاء

ص3

ص 2

املــالكي جيري فحــوصـات طبيـة يف عّمـان علـى هامش
 زيـارتــه »الســريـعــة« هلـــا

          المستقبل العراقي/خاص

أك�دت مصادر اردنية ل�”المس�تقبل العراقي” أن رئيس 
الوزراء ن�وري المالكي خضع لمجموع�ة من الفحوصات 
الطبي�ة ف�ي إح�دى العي�ادات التخصصي�ة ف�ي العاصمة 

االردنية عمان.
وقال�ت المص�ادر ان المالكي خض�ع لفحوصات ضغط 
ال�دم وفحص حال�ة القلب والش�رايين، موضحة أن دخول 
رئي�س الوزراء له�ذا المركز التخصصي األردن�ي يأتي بعد 
ش�عور الرئيس بألم ف�ي القلب بعد ضغ�ط التطورات التي 

جرت سريعة ودراماتيكية في المشهد السياسي واالمني.

ص3

املعارضـة الكـرديـة تعتزم 
رفع دعـوى قضـائيـة ضـد 

وزير املـالية  !!

ص13

ملاذا ننتخب ومن ننتخب ؟
ص13

متــى ينهـض العــراق
 من جــديـد ؟

 المستقبل العراقي / خاص

عل�ى وق�ع أغني�ة )منصورة ي�ا بغداد( 
كلث�وم  الم  االس�ود(  قلع�ة  ي�ا  و)بغ�داد 
الرئي�س وه�و  التايت�ل  أعل�ى  وس�بتايتل 
يحتشد بهتافات )النش�امى( الذين يحيون 
)ثورة االنبار( وانتفاضة العز والكرامة في 
الفلوجة وعلى ش�ريط أفالم تاريخ الحرب 
العراقي�ة االيراني�ة، ومجموع�ات فدائيي 
ص�دام وه�ي تم�ر مهرول�ة أم�ام منص�ة 
االحتفاالت الخاصة، انطلق البث التجريبي 
لقن�اة “الفلوج�ة” الفضائية.وبهذا الصدد 
ق�ال مصدر إعالم�ي إنه اتصل عل�ى الفور 
بهيئة اإلعالم واالتصاالت مستفسراً عن بث 
هذه الفضائية، وهل هي محطة تلفزيونية 
تب�ث م�ن بغداد أم م�ن مكان آخ�ر؟، إال إن 

المص�در فوجئ بأن الهيئة ال تعرف إن كان 
هنالك فضائية بهذا األس�م والعنوان أم ال!.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكش�ف عن 
هويت�ه، ل�”المس�تقبل العراق�ي”، إن هذه 
الفضائي�ة تتاب�ع ما يجري م�ن تظاهرات 
في االنبار بش�كل مس�تمر، ما يعني أن لها 
كامي�رات عل�ى األرض، متس�ائالً “كيف ال 

تعلم الهيئة بوجود هذه القناة؟”.
لكن بمقابل هذا، أكدت مصادر أمنيَّة أن 
تلك الفضائية تع�ود إلى “البعث الصدامي” 
وتم�ول من قط�ر بهدف تأجي�ج االوضاع 
عل�ى  يج�ري  م�ا  باس�تثمار  السياس�ية 
خلفية اعتق�ال حماية وزي�ر المالية رافع 
العيس�اوي، مش�يرة إلى انه�ا ماضية في 
تثوير الش�ارع االنب�اري والفلوجي إلقامة 

اإلقليم السني.

   المستقبل العراقي / خاص

كش�ف مص�در امن�ي عن 
قيام مجموعات بتوزيع مبلغ 
مئة دوالر عل�ى المتظاهرين 
في محافظات االنبار وصالح 
الدي�ن عل�ى خلفي�ة اعتق�ال 
حماي�ة وزي�ر المالي�ة رافع 
العيس�اوي، مؤك�دة أن ه�ذه 
المبال�غ ت�وزع بعل�م بع�ض 
ومحاف�ظ  العش�ائر  ش�يوخ 

االنبار. 
ل  وأكد المص�در، الذي فضَّ
اس�مه،  ع�ن  الكش�ف  ع�دم 

ل�”المس�تقبل العراق�ي”، إن 
مدعومة  المجموع�ات  ه�ذه 
مج�اورة”،  “دول  قب�ل  م�ن 
أنه�ا “اش�ترت  إل�ى  مش�يراً 
حناج�ر رج�ال دي�ن لتطل�ق 

فتاوى بالتظاهر”.
أن  المص�در  وأوض�ح 
“بع�ض رج�ال الدي�ن مضوا 
في التأجيج الطائفي بعيداً”، 
مبين�اً أن منش�ورات وّزع�ت 
وصف�ت  المظاه�رات  أثن�اء 
وحّمالي  ب�”األعاجم  الشيعة 

الشورجة”.
وذكر المصدر أن السلفيين 

حثوا أهالي محافظتي االنبار 
ع�دم  عل�ى  الدي�ن  وص�الح 
الس�كوت ع�ن “حقه�م الذي 
هاً بأن  استلبه الش�يعة”، منوِّ
إش�عال  يحاول�ون  “ه�ؤالء 
ح�رب أهليَّ�ة بي�ن مكّون�ات 

الشعب العراقي”.
المص�در أهال�ي  وطال�ب 
المحافظتي�ن باالنتب�اه جيداً 
إل�ى مح�اوالت دول الج�وار 
بإذكاء نار الفتن�ة، مؤكداً أن 
الق�وات األمنّي�ة لن تس�كت 
عل�ى مثل هك�ذا تصّرفات لو 

تكررت مجدداً.

100  دوالر ملن يشارك يف تظاهرات 
األنبار وصالح الدين

مــصـدر: واشـنــطـن غــيـر مهـتـمـة
 ملــا حيـدث فـي العـراق

   المستقبل العراقي / خاص

أكد عضو ف�ي التحالف الوطني أن التحش�يد 
عليه�ا”  “المتن�ازع  المناط�ق  ف�ي  العس�كري 
أوص�ل اإلقليم إلى قناعة أن الحكومة س�تهاجم 
البيش�مركة وأن تدخ�ل كركوك وتف�رض األمر 
ل عدم  الواقع على االقليم.وقال النائب، الذي فضَّ
الكش�ف عن اسمه، ل�”المس�تقبل العراقي”، إن 
تفّج�ر األوض�اع األمنية في االنب�ار دفع اإلقليم 

إلى اس�تغالل الموقف وزّج بق�وى له هناك بغية 
تأجيجه.من جه�ة أخرى، قال مص�در كردي إن 
تراج�ع الحكوم�ة المركزي�ة ف�ي التعاط�ي مع 
قضية المناط�ق “المت����نازع عليها” والتوجه 
إل�ى محافظ�ة االنبار خش�ية من إع�الن “اقليم 
س�ني” أف�رغ الخالف بي�ن اإلقلي�م والمركز من 
محت�واه، مبيناً أنه “صرنا نش�عر أن ليس هنالك 
مناطق متن�ازع عليها واننا أح�رار في مناطقنا 

بما فيها كركوك”.

ازمـة العيسـاوي منحت كركوك جمـانًا لالقليم!

سلفي يكشف رس دستور مرص: 
»مش فامهني املسألة«

تتمة ص2

ص3

ص4

التخطيـط: موازنــة 2013 االستثمـارية ليسـت
 بمستـــوى الطــمــوح

أسعار األدويـة يف الصيدليـــات بني االحتكــار 
وضعـــف الرقــابــة

ص2

ص11

المستقبل العراقي :

هل علينا أن نستمر باالس�تغراب من اجراءات الحكومة االرتجالية 
والمفاجئة بعدما باتت مسألة طبيعية في هذا البلد؟ أم نصر على تكرار 
صيحاتنا لحكومتنا بالرغم من أنها تسد آذانها عنها؟. يبدو أن الحكومة 
العراقية لم يخطر على مس�امعها من قبل ش�يء يدع�ى »التخطيط«، 
وال تهتم لإلرباك الذي تس�ببه للمؤسس�ات –التابعة لها والمس�تقلة- 
عندما تقرر في س�اعة متأخرة من الليل أن اليوم التالي سيكون عطلة 
رس�مية. وال تهتم أيض�اً للصحافة العراقية، الت�ي تعمل بجهود حثيثة 
م�ن الصباح حتى المس�اء، وترس�ل صفحاته�ا إلى المطاب�ع، لتفاجأ 
بإعالن اليوم التالي عطلة رس�مية، ما يعرق�ل العمل الصحفي ويكبده 
خسائر مادية فادحة. هذه ليست المرة األولى التي تقوم بها حكومتنا 
باتخاذ إجراء مفاجئ كهذا، فقد س�بق أن استيقظنا مرات عدة صباحاً 
وارتدين�ا مالب�س العمل وتوجهنا إلى أش�غالنا، لنج�د أن حظر تجوال 
قد تم فرضه!، أو نكتش�ف أن عطلة رس�مية قد حل�ت. حتى هنا يمكن 
تج�اوز األمر، ولكن، ماذا عن جموع المواطنين الذين ال يجدون طعاماً 
يأكلونه في العطل الرس�مية، ولم يتهيئوا الدخار مؤونة تكفيهم ليوم 
العطلة، ألن الحكومة ببس�اطة اتخذت قرارها في س�اعة متأخرة من 

الليل؟. هل ستتكرر هذه المفاجآت المزعجة يا حكومتنا؟!!

هل ستتكرر مفاجآتك يا حكومتنا ؟!!
نقطة نظام

سيعشب العراق بالمطر »تصوير : علي الفهداوي«
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          التحليل السياسي/ غانم عريبي
 

م�ن حق الحكومة العراقي�ة ان تجد خيارات 
حقيقية في مواجهة الغول العثماني وهو يعمل 
لي�ل نهار من اجل تعزيز جبه�ة الفتنة الطائفية 
عب�ر اس�تغالل مايجري ف�ي الرم�ادي ومن حق 
الرئي�س المالك�ي ان يعمل على تجني�ب العراق 
تط�ورات نفطية واقتصادية وسياس�ية متوقعة 
اذا ماس�قط بش�ار االس�د وبدأ التنظيم العالمي 
لالخ�وان المس�لمين ومق�ره تركي�ا العمل على 
تخري�ب العملية السياس�ية واس�قاط الحكومة 
بدع�وى رف�ع الحي�ف عن الس�نة واقص�اء اهل 
الجماعة..لكن من حق العراقيين ان يفهموا ايضا 
ان الواج�ب الوطني والدهاء السياس�ي يس�تلزم 
اج�راء مصالحة حقيقية مع اهلنا في االنبار من 
اج�ل درأ الفتنة وليس التغاضي ع�ن الفتنة كما 
ت�م التغاضي عنها في س�احة التحرير!. ماجرى 
ام�س ف�ي عم�ان يمك�ن اعتب�اره اه�م صفعة 
توجهها الحكوم�ة العراقية الردوغان والحكومة 
التركي�ة والتنظي�م العالمي لالخوان المس�لمين 
وربما سيتحول ميناء جيهان التركي الى محطة 
نقد سياس�ي ش�ديد من قب�ل االح�زاب الوطنية 
والديموقراطي�ة والتي�ارات الليبرالي�ة في تركيا 
وه�ي ترى تركيا ف�ي حضن المس�الة الطائفية 
العربية وفي الش�ارع العربي تتدخل في ش�ؤون 
العال�م العرب�ي وتف�رض وصايتها عل�ى الناس 

دون وجه ح�ق وقد يتحول المين�اء بفعل توقف 
الص�ادرات العراقي�ة الى )خان الن�ص( مهجورا 
العالق�ة ل�ه بالنف�ط وال بالص�ادرات النفطي�ة 
وسيتحس�ر االتراك ورجال االعم�ال االتراك على 
الفرص�ة الذهبية التي منحت لهم منذ 2004 الى 
الس�اعة التي جرى فيها االتفاق العراقي االردني 
عل�ى تصدير النفط بمقدار ملي�ون برميل يوميا 
وهبوط الميزان التج�اري من 11 ملياردوالر الى 

مستويات تجارية القيمة لها!.
اخي الرئيس المالكي

انها ش�جاعة حقيقية ان تذه�ب الى عمان 
لمواجه�ة فتنة اكبر من فتنة االوضاع الس�ورية 
ته�ز الع�راق وتضعه في قم�ة التوتر والش�حن 
الطائف�ي وقد تضع المنطق�ة العربية كلها فوق 
صفي�ح س�اخن اذا ماداه�م العراق بعد س�وريا 
داهم النصرة والتوحي�د والوجوه التكفيرية التي 
تترب�ص بالع�راق عبر )اقصاء اهل الس�نة( لكن 
الش�جاعة تقتض�ي ان ن�ردم ه�وة الفتن�ة التي 
خلقته�ا االوضاع االخي�رة على هام�ش اعتقال 
حماي�ات وزي�ر القائم�ة العراقي�ة ف�ي المالية 

د.رافع العيساوي.
الفتن�ة  ب�ؤرة  عل�ى  الس�يطرة  امك�ن  اذا 
الطائفية عبر تجويع الغول التركي وحرمانه من 
عط�اء النفط العراقي كيف يمك�ن اطفاء الفتنة 
الطائفية التي تأججت في االنبار واظنك سمعت 
االصوات والهاتف�ات وااليدي القابضة على جمر 

الفتنة الطائفية وحش�ود تقط�ع الطريق الدولي 
بي�ن االنب�ار والرم�ادي وص�وت مبح�وح معبأ 
ض�د الوحدة الوطنية يتحش�رج ام�ام الكامرات 
التلفزيوني�ة يق�ول .. لن يمر من هن�ا بعد اليوم 

رجل )شيعي( اسمه عبد الزهرة؟!.
هل تعتقد ان من يس�يطر على غول التطرف 
االخوان�ي ف�ي تركي�ا ومخطط قطري س�عودي 
لتمويل الجماعات المس�لحة في العراق يسيطر 
بنفس القدرة على نب�رة الكراهية الطائفية التي 
تتحرك شراراتها في االنبار..واذا كانت الحكومة 
وقعت اتفاقا مع االردن اقتصاديا ونفطيا وزراعيا 
وفي مجال النقل وتوريد مش�تقات البترول لسد 
ثغرة امنية حقيقي�ة قادمة من معان او الزرقاء 
وتطوير العالق�ات االمنية والسياس�ية العراقية 
االردنية وس�حب االردن م�ن الحاضنة الخليجية 
الض�رورة  ان  بالع�راق ه�ل تش�عر  المتربص�ة 
تقتض�ي اتفاق�ا مع اه�ل الس�نة واقصد بعض 
العراقية وشيوخ العشائر وقوى سياسية وطنية 
وجمهور مترب�ص تغذيه تركي�ا وكراهية التوتر 
والش�حن الطائف�ي؟!. االتف�اق مع اهل الس�نة 
ضرورة ل�وأد الفتنة الطائفية ف�ي البلد وتجنيب 
الع�راق منزلق الس�قوط ف�ي مس�تنقع الحرب 
االهلي�ة القادم�ة على صهيل اصح�اب الخناجر 
والبن�ادق وامراء اللح�ى والدش�اديش القصيرة 
ممن يتجمعون االن عند اسوار بغداد لالنقضاض 

على التجربة الوطنية.

�سيا�سية2
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املصاحلة يف الرمادي وليس يف عامن.. أسئلة عىل طاولة الرئيس!

           المستقبل العراقي/خاص

كش�ف نائب ف�ي التحال�ف الكردس�تاني 
ل�"المس�تقبل العراقي" أن انسحاب التحالف 
م�ن جلس�ة مجل�س الن�واب االعتيادي�ة التي 
عقدت امس األول جاء بس�بب وجود مادة في 
قانون تنظي�م ايجار االراض�ي الزراعية تمنح 
وزارة الزراع�ة االتحادي�ة ح�ق توجي�ه وزارة 
زراع�ة االقلي�م بتش�كيل لجنة لإلش�راف على 
عملية تأجير االراضي الزراعية، ما يشكل عودة 
ال�ى "نوع م�ن المركزية"، فيما كش�ف نائب 
في القائمة العراقية أن التحالف الكردس�تاني 
انس�حب من الجلسة بس�بب عدم اعادة النظر 
في التعاقدات على بعض األراضي الزراعية في 
محافظة كركوك. وأدى هذا االنسحاب بطبيعة 
الحال الى تأجي�ل التصويت على القانون، بعد 
أن ص�وت المجلس على نح�و 7 قوانين. وقال 
النائ�ب عن التحالف الكردس�تاني آزاد ابو بكر 
في تصري�ح خص ب�ه "المس�تقبل العراقي" 
ام�س أن "الخالف حول الم�ادة 4، حيث تمنح 
ه�ذه الم�ادة الحق ل�وزارة الزراع�ة االتحادية 
بتوجي�ه وزارة زراع�ة االقلي�م بتش�كيل لجنة 
لإلشراف على عملية تأجير االراضي الزراعية"، 

مش�يرا الى أن "المفروض أن االقليم هو الذي 
يشكل اللجان الخاصة به من دون الحاجة الى 
اوامر من الوزارة االتحادية لتش�كيل لجنة في 

االقليم، ففي ذلك عودة الى نوع من المركزية". 
وأضاف "اعترضنا بشكل عام على القانون الن 
فيه نوع من المركزية التي تخالف الصالحيات 

الممنوح�ة لالقاليم والمحافظ�ات"، موضحاً 
"عندم�ا خرجن�ا انته�ى النص�اب القانون�ي 
فقرر رئي�س مجلس النواب تأجي�ل التصويت 

عل�ى القانون إل�ى جلس�ة أخ�رى". وأكد ابو 
ابكر أن "هناك ح�وارات وتفاهمات بين الكتل 
السياس�ية بش�أن ه�ذا الموض�وع ويمكن أن 
تحل هذه المش�كلة داخل اللجن�ة القانونية". 
م�ن جهته، ق�ال النائب عن القائم�ة العراقية 
طالل الزوبعي أن نواب التحالف الكردس�تاني 
انس�حبوا من الجلس�ة ألنهم أرادوا إلغاء عقود 
بعض األراضي الزراعية في كركوك، مشيرا الى 
أن العراقية ال توافق على إلغاء أي عقد، س�واء 
كان ف�ي كركوك أم ف�ي محافظة أخرى. وقال 
الزوبعي في حديث له مع "المستقبل العراقي" 
أمس أن "نواب التحالف الكردستاني انسحبوا 
بس�بب قضية كرك�وك حصراً ولي�س من أجل 
قضي�ة عامة. هم يريدون إلغ�اء بعض العقود 
في كرك�وك، بينما نحن ال نوافق على إلغاء أي 
عق�د، س�واء كان في كرك�وك أم في محافظة 
معارضت�ه  الزوبع�ي  ع�ن  وع�رف  أخ�رى". 
الش�ديدة له�ذا القانون، األمر ال�ذي علق عليه 
بالق�ول "عملن�ا عجي�ب غريب. م�رة نريد أن 
يك�ون نظامن�ا اقطاعياً. مرة نري�ده أن يكون 
إشتراكياً"، الفتاً الى أن "هنالك قوانين صدرت 
في الخمس�ينيات والس�بعينيات، ومن حصلوا 
عل�ى االراضي الزراعية بموج�ب هذه القوانين 

م�ا زال احفادهم مس�تفيدون منه�ا، فإعادة 
هيكلة تلك األراضي فتنة كبرى. ولذلك علينا أن 
ال نلغي أي ش�يء، وعلينا فقط أن ننظم قانون 
إيجار لألراضي غي�ر المتعاقد عليها". وأضاف 
"نحن ال نريد قوانين تثير فتنة ومشاكل. هناك 
من يدعي أن قوانين االصالح الزراعي هي نتاج 
مرحلة س�ابقة، بينم�ا ه�ذه القوانين خدمت 
الش�عب، س�واء كانت نت�اج مرحل�ة بعثية أم 

قومية أم عسكرية". 
وتاب�ع "نح�ن لم نعت�رض عل�ى القانون 
وانم�ا اعترضنا على صياغت�ه. القوانين يجب 
أن تص�اغ بطريقة منطقية وال تثير المزيد من 
المش�اكل في المجتمع". ومع أن ما أشيع عن 
هدف القانون هو تمليك حق التصرف باألراضي 
الزراعية للخريجين الزراعيين والبيطريين، من 
أجل تطوير الجانب الزراعي في البلد من خالل 
احتضان ذوي االختصاص وتقديم التس�هيالت 
الممكنة لهم للش�روع في المشاريع الزراعية 
والحيوانية، إال أن الخالفات التي جرت بش�أنه 
تش�ير إلى وج�ود مواد في�ه تس�تهدف انتزاع 
بعض األراضي الزراعية من المتعاقدين عليها 
من�ذ عش�رات الس�نين وإع�ادة توزيعها وفق 

نظام جديد.

العراقية أكدت أنه يسبب "فتنة كبرى"

الكردستاين لـ"                             ": قانون تنظيم إجيار األرايض الزراعية
فيه "عودة للمركزية"!!

كاريكاتير  فؤاد حسون

          المستقبل العراقي / خاص

بينما اس�تبعد عضو في ائت�الف دولة القانون 
حصول تس�وية لقضية اعتقال حماية وزير المالية 
رافع العيس�اوي, كش�ف مصدر مطل�ع عن تورط 
العيس�اوي بالعدي�د م�ن الجرائم من خ�الل الدعم 
المس�تمر لمجاميع ارهابية, متوقعا صدور مذكرة 
قبض بحقه خالل الفت�رة المقبلة. وقال النائب عن 
ائت�الف دولة القانون خالد االس�دي ل�"المس�تقبل 
العراقي" امس "ال يوجد حل او اية تسوية سياسية 
لقضية وزي�ر المالية راف�ع العيس�اوي", مبيناً ان 
"الكالم به�ذا الصدد مجرد تطيي�ب خواطر وتهدئة 
للنف�وس الحتواء الالزمة". واش�ار االس�دي الى ان 
"قضي�ة العيس�اوي بيد القض�اء وم�ن المعيب ان 
نتكلم بأية تس�وية سياس�ية"، مبين�اً ان "القضية 
المذك�ورة س�تاخذ طريقه�ا القانون�ي والقضائي 
بش�كل س�ليم وان الحلول المطروحة له�ذه األزمة 
هي مجرد اعطاء التطمينات على س�ير التحقيقات 

بش�كل طبيعي وقانون�ي". من جانب اخر, كش�ف 
مص�در مطلع ع�ن تورط العيس�اوي م�ع حمايته 
بالعدي�د م�ن االعم�ال االرهابي�ة من خ�الل الدعم 
الم�ادي والمعن�وي الذي يقدمه لمجاميع مس�لحة 
تسمى حركة "حماس العراق". وقال المصدر الذي 
رف�ض اإلفصاح عن اس�مه ل�"المس�تقبل العراقي 
ان "تاخي�ر اعالن ت�ورط وزير المالية ج�اء نتيجة 
للظروف الراهنة والغضب الش�عبي", مشيرا الى ان 
"تشكيل مجلس القضاء االعلى لجنة تضم عدداً من 
القضاة ومدعياً عاماً للتحقيق مع حماية العيساوي 
ما هي اال خطوة تمهد الصدار مذكرة اعتقال بحقه 
الت�ي من المتوقع ان تصدر خ�الل الفترة المقبلة". 
وكانت مستش�ارة رئي�س الوزراء مري�م الريس قد 
كش�فت ام�س االول االثني�ن عن اعت�راف آمر فوج 
حماية العيس�اوي بتلقيه أوامر مباشرة منه لتنفيذ 
عمليات اغتيال. وقال�ت الريس ان "هناك اعترافات 
من قبل العقيد محمود العيساوي، آمر فوج حماية 
وزي�ر المالية، أم�ام الهيئة القضائي�ة أوضح فيها 

تلقيه أوامر مباش�رة من الوزير العيس�اوي للقيام 
بعمليات اغتيال". واستدركت الريس "اننا ال نريد ان 
نس�تبق األحداث ونحكم ونترك هذا األمر للقضاء". 
وبين�ت ان "التصعي�د الحاص�ل هو م�ن قبل بعض 
األطراف السياس�ية وليس جميعها وحتى في داخل 
القائمة العراقية اذ لم يتفق الجميع على التصعيد". 
وأضافت "كانت هناك مب�ادرة من قبل نائب رئيس 
ال�وزراء صال�ح المطل�ك اكد فيه�ا انن�ا ال نريد ان 
نصّع�د من اجل ع�دم الوقوع في الم�د الطائفي، اذ 
م�ن الممكن ان تك�ون هناك جه�ات مراقبة تراقب 
اإلجراءات القضائية الحاصلة وذلك يقتضي موافقة 
القضاء". وأكدت على انه "لن تكون هناك مساومة 
عل�ى الدم العراقي او اي محاول�ة لتهدئة هذا األمر، 
وان ما يعتقده البعض بأن الموضوع ممكن تسويفه 
بخالف سياسي حاصل او بمجرد وجود اعتذار فهذا 
غي�ر ممكن"، مبينة أن "القضي�ة لم تنته ومن غير 
الممكن ان تكون هناك مس�اومة ولن نس�اوم على 

الدم العراقي".

          النجف / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة األمني�ة ف�ي مجلس 
محافظة النجف، أم�س الثالثاء، اعتقال 
عش�رة من أنصار أحمد الحس�ن اليماني 
بسبب توزيعهم منشورات "تحرض على 
العن�ف"، وفيما أوضح�ت أن اعتقالهم ال 
يتعل�ق بخلفي�ة فكرية، لفت�ت إلى عودة 
نش�اطهم ف�ي المحافظة.وق�ال رئي�س 
اللجنة لؤي الياس�ري إن "أجهزة النجف 
األمني�ة اعتقل�ت خ�الل األي�ام الماضية 
عش�رة أشخاص من أنصار أحمد الحسن 

اليمان�ي، بعضهم ج�اء من خ�ارج المحافظة، 
مس�تغلين توافد الزائرين للمدينة"، عازيا سبب 
االعتق�ال إل�ى "توزيعه�م منش�ورات بعضه�ا 
تحرض على العنف".وأكد الياس�ري أن "عملية 
االعتق�ال تمت وفق مذك�رات قضائية، ولم تأت 
عل�ى خلفي�ة فكري�ة باعتب�ار أن الفك�ر كفله 
الدس�تور"، موضحا أن "ملفهم سيحسم خالل 

اليومي�ن المقبلين م�ن قبل اللج�ان التحقيقية 
والقضائية".وأشار رئيس اللجنة األمنية إلى أن 
"اإلخالل بأمن وحرك�ة الزائرين في المحافظة 
يعتب�ر خط�ا احم�ر ال يس�مح ألح�د بالتجاوز 
عليه"، الفتا إلى أن "نش�اط أنصار اليماني في 
المحافظة عاد بشكل ملحوظ منذ ثالثة أشهر".
يذك�ر أن أحمد الحس�ن اليماني هو رجل دين ال 
تتوفر عن�ه معلومات كثيرة، ولم يظهر من قبل 

ف�ي وس�ائل اإلعالم، إال أن�ه تمكن خالل 
س�نوات قليلة من اس�تقطاب الكثير من 
األنصار، كما تتبعه حسينيات ومكتبات 
ديني�ة ف�ي معظ�م المحافظ�ات، فضالً 
عن حوزة ديني�ة في البصرة، كما تصدر 
في المحافظة اس�بوعياً جريدة اس�مها 
أنصاره،  المس�تقيم" يحررها  "الصراط 
وهم يؤمنون بأنه رس�ول اإلمام المهدي 
المنتظ�ر وأحد أوصي�اء خات�م األنبياء.

وش�هدت بع�ض المحافظ�ات الجنوبية 
ومنها البص�رة خالل ع�ام 2008 وقوع 
اش�تباكات مس�لحة بين أنصار اليماني 
والقوات األمنية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى 
م�ن الطرفين، أعقبتها حملة اعتقاالت واس�عة 
طالت العش�رات منهم، ثم أطلق سراحهم تباعاً 
بع�د التحقيق معهم، وكان�ت معظم تصريحات 
القادة األمنيين آن�ذاك ال تفيد بتورط المعتقلين 
بارتكاب جرائم، وإنما تش�ير إلى تبنيهم ألفكار 

وقيامهم بممارسات دينية غير مألوفة.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در في الش�رطة ف�ي س�امراء، أم�س الثالث�اء، عن 
تش�ديد القوات االمنية من اجراءاتها في المدين�ة بعد ورود معلومات 
تفيد بانتش�ار مجاميع من عناص�ر "الجيش العراق�ي الحر".ونقلت 
وكالة ش�فق نيوز ع�ن مصدر قول�ه إن "قوات مش�تركة من الجيش 
والش�رطة كثفت من اجراءاتها االمنية في قضاء سامراء على خلفية 
ورود معلوم�ات اس�تخباراتية تفيد بوجود مح�اوالت من قبل الجيش 
العراق�ي الحر بنش�ر عناصره في منطقة الج�الم والجزيرة".وأضاف 
إن "عناص�ر الجي�ش الحر يحاولون ايضاً اس�تمالة عناصر مس�لحة 
تنتش�ر في تل�ك المناطق"، مبينا أن "القوات المش�تركة ب�دأت فعلياً 
بمتابع�ة هذه العناصر التي تحاول المس�اس بأمن المواطن".وكانت 
س�امراء قد ش�هدت، أمس األّول االثنين، اشتباكاً عس�كرياً بين قوات 
الش�رطة ومس�لحين مجهولين، أسفر عن مصرع ش�رطيين وإصابة 
آخرين. وفور وقوع الحادث بادرت السلطات األمنية إلى إغالق مداخل 
ومخارج المدينة وشرعت في تنفيذ عملية دهم وتفتيش واسعة بحثاً 

عن مسلحين.

         بغداد / المستقبل العراقي

التخطي�ط  وزارة  اعتب�رت 
أن  الثالث�اء،  أم�س  العراقي�ة، 
للع�ام  االس�تثمارية  الموازن�ة 
المقب�ل 2013 ليس�ت بمس�توى 
ارتفاعها  إل�ى  الطموح، مش�يرة 

بمقدار عشرة مليارات دوالر.
وقال وزير التخطيط يوس�ف 
الش�كري ف�ي تصري�ح صحف�ي 
أم�س إن "الموازنة االس�تثمارية 
للعام المقب�ل بلغت ما يقارب 40 
مليار دوالر وه�و أمر جيد، إال انه 
يبق�ى دون مس�توى الطم�وح"، 
التنفي�ذ  "مس�توى  أن  مبين�ا 
للموازنة االستثمارية خالل العام 
الحالي لم يكن مقبوال رس�ميا أو 

شعبيا". 
التخطي�ط،  وزارة  واعلن�ت 
األحد، عن تخصي�ص اكبر حصة 
م�ن الموازنة االس�تثمارية للعام 
النف�ط  وزارت�ي  إل�ى  المقب�ل 
والكهرب�اء وبنس�بة 42%، مبينة 
أن الموازن�ة االس�تثمارية للع�ام 
المقب�ل بلغت 55 تريلي�ون دينار 
م�ن مجم�وع الموازن�ة العام�ة 
تريليون�اً.وكان   138 البالغ�ة 
مجلس الوزراء صادق، في تشرين 
األول الماض�ي، على موازنة العام 
المقبل 2013 بقيمة 138 تريليون 
دينار على أس�اس احتساب سعر 
برميل النفط ب�90 دوالر للبرميل 
الواح�د وبكمي�ة مليوني�ن و900 

ألف برميل يوميا.

         بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد المجل�س االعلى لق�ادة دول مجلس التع�اون الخليج�ي مجددا على 
ضرورة اس�تكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجل�س االمن الدولية ذات الصلة، 
ومنه�ا االنته�اء من مس�ألة صيان�ة العالمات الحدودي�ة بين الكوي�ت والعراق 
تنفي�ذا للق�رار 833. ودع�ا المجلس االعلى ف�ي البيان الختام�ي العمال دورته 
ال��33 الى "االس�راع في ازال�ة التج�اوزات العراقية التي تعي�ق عملية الصيانة 
للعالم�ات الحدودي�ة بي�ن الكوي�ت والع�راق واالنتهاء م�ن مس�ألة تعويضات 
المزارعي�ن العراقيي�ن تنفي�ذا للقرار 899 والتع�رف على مصير م�ن تبقى من 
االس�رى والمفقودين م�ن مواطني دولة الكوي�ت وغيرهم م�ن مواطني الدول 

االخ�رى واعادة الممتلكات واالرش�يف الوطني لدولة الكويت"، بحس�ب ما جاء 
ف�ي البي�ان. وحث في هذا االطار "االمم المتحدة والهيئ�ات االخرى ذات العالقة 
على االستمرار في جهودها القيمة النهاء تلك االلتزامات". وأكد المجلس االعلى 
مج�ددا "مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام س�يادته واس�تقالله 
ووح�دة اراضيه وس�المته االقليمية وعدم التدخل في ش�ؤونه الداخلية"، داعيا 
الدول االخ�رى الى اتباع النهج ذاته. وطالب المجلس الحكومة العراقية ب�"بناء 
جسور الثقة مع الدول المجاورة على اساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل 
في الش�ؤون الداخلية للدول االخرى". وأكد اهمية ان "تبذل جميع االطراف في 
العراق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب 

العراقي لتحقيق االمن واالستقرار والحفاظ على هويته العربية واالسالمية".

نائب لـ"                            ": الكالم عن وجود حلول لقضية 
العيساوي جمرد "تطييب خواطر".. والكلمة الفصل للقضاء

مصدر يكشف عن تورطه بـ "االرهاب".. ومذكرة القبض بحقه ستصدر قريبًا

إعتقال 10 أشخاص من أنصار اليامين يف النجف

تشدد أمني يف سامراء
إثر معلومات بوجود "جيش حر"

التخطيط: موازنة 2013 
االستثامرية ليست بمستوى الطموح

اخلليج يدعو العراق لالنتهاء من صيانة عالماته احلدودية مع الكويت



�سحيفة يومية �سيا�سية م�ستقلة

العراقي
              بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملفات فس�اد صفقة الس�الح الروس�ي، أمس الثالثاء، عن االنتهاء من 
اعداد تقريرها بش�أن القضية وس�تقدمه اليوم الى البرلمان.وقال المتحدث باسم اللجنة عدنان الشحماني في 
مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب ان “اللجنة الخاصة بلمف صفقة الس�الح الروس�ي اجتمعت وانهت 
تقريرها النهائي”، مضيفاً ان اللجنة “ستقدم التقرير يوم غد )اليوم االربعاء( الى مجلس النواب”.وكانت لجنة 
التحقيق النيابية المكلفة بصفقة الس�الح الروسي قد كش�فت يوم الخميس الماضي عن اكمالها التحقيق مع 
30 ش�خصية مش�مولة بالتحقيق، مشيرًة إلى أن البعض من تلك الش�خصيات تلقى وعوداً ب�”كومشنات” من 
الجانب الروس�ي.وقال عضو اللجنة التحقيقية بصفقة االس�لحة الروسية ش�اكر الدراجي ان “لدينا معطيات 
تش�ير الى وجود نية فس�اد مّما اضر بس�معة العراق”.ووقع العراق صفقات لشراء أسلحة روسية بقيمة 4.2 
مليار دوالر، وشملت، بحسب تقارير روسية، طائرات ميغ 29 و30  مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 
بانتس�ير- اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.وأعلن العراق إلغاء الصفقة بعدما ش�ابها ما يعتقد انه فساد. 

وتداول اإلعالم ابرز المشتبهين باألسماء، وفيهم من المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي.

نـواب: مـؤشـرات بارتبـاط العلـواين بمجـاميع ارهـابية.. 
و »العـراقيـة« تصـف ترصحيـاته بـ »اهلمجيـة«

برلمانيون اعتبروه خطر على العراق.. وعمالته لـ »تركيا« واضحة

اليــوم.. عـــرض تقــريــر فســـاد الصـفــقــة الروسيــة أمـــام البـــرلـــمــانـ
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      المستقبل العراقي/فالح الشامي

كش�ف مصدر مطلع عن قيام منظمات 
مجتمع مدني ناش�طة في مجاالت السالم 
والالعنف برف�ع دعوى قضائي�ة الى لجنة 
قضائي�ة ومحكم�ة مختص�ة ض�د النائ�ب 
احمد العلواني، ال�ذي وصفته بانه من ابرز 
الش�خصيات السياس�ية التي تحرض على 
العنف الطائف�ي. يأتي ذلك في وقت اتهمت 
فيه كتل�ة االح�رار التابعة للتي�ار الصدري 
العلوان�ي بالعمل لصالح اجن�دات خارجية 
وانه رجل تركيا في العراق, فيما لم يستبعد 
ائتالف دولة القانون هذه االتهامات خاصة 
وان تصريح�ات العلواني الت�ي تهجم فيها 
على المكون الش�يعي ج�اءت بالتزامن مع 
تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغ�ان التي وص�ف الحكوم�ة العراقية 
فيه�ا بالطائفية. واعرب نائ�ب في القائمة 
العراقي�ة عن اس�تغرابه لمواق�ف العلواني 
الس�يما تصريحاته الطائفي�ة االخيرة التي 
رافقت خطابه ام�ام جمع من المتظاهرين 
ف�ي الفلوج�ة, واصف�اً ه�ذه التصريحات 
ب�”الهمجية”، داعياً جميع السياس�يين الى 
الكف عن طريقة الس�ب والقذف والتشهير 

النها غير الئقة.
وق�ال مص�در سياس�ي مطل�ع رف�ض 
الكش�ف عن هويته ل�”المستقبل العراقي” 
ان “ملفات فس�اد مال�ي واداري فضال عن 
دع�وى قضائية تم رفعها من قبل منظمات 
مجتمع مدني ناش�طة في مجاالت السالم 
والالعن�ف ال�ى لجن�ة قضائي�ة ومحكم�ة 
مختصة ضد النائب العلواني”، مش�يرا الى 
أن تلك المنظمات وصفت العلواني بانه “من 
اب�رز الش�خصيات السياس�ية التي تحرض 
على العن�ف الطائفي”. ونق�ل المصدر عن 
تلك المنظمات ما مفاده أن “هذا الش�خص 
ال�ذي يفت�رض ان�ه نائ�ب بالبرلم�ان ق�د 
استخدم الفاظاً نابية ومشينة ضد المكون 

الش�يعي في الع�راق اوال، وحرض الجموع 
للقتل واالحراق والتفجير”، مش�يرة الى أن 
“هذه ليس�ت المرة االول�ى التي يطلق فيها 
العلوان�ي تصريح�ات كهذه، فقد س�بق له 
أن تطاول قبل اش�هر عدة على رموز دينية 
شيعية من بينها المرجع االعلى السيد علي 
السيس�تاني في لقاءات أجرتها معه قنوات 
ان “العلوان�ي  المص�در  فضائي�ة”. وق�ال 
سيكون تحت طائلة القانون قريبا، السيما 
وان هنالك ادلة تثبت تورطه بمقتل عشرات 
العراقيين في عملي�ات ارهابية، وان هنالك 
عوائ�ل تحركت لرفع دع�اوى قضائية ضد 
العلوان�ي”. وأك�د المص�در ان “االردن ل�ن 
تس�تقبل العلواني كما فعلت مرات سابقة، 
حي�ث ابلغ م�ن الجان�ب االردن�ي بانه غير 
مس�موح ل�ه بدخ�ول االردن قبل ي�وم من 

االن”.
م�ن جهت�ه، ق�ال عض�و كتل�ة االحرار 
النائ�ب ع�ن التحال�ف الوطني ع�دي عواد 
ل�”المس�تقبل العراقي” ان “العلواني اعتاد 
على اط�الق التصريح�ات الطائفي�ة وهذه 
ليس�ت الم�رة االول�ى”، مبين�اً ان “الغاي�ة 
م�ن ه�ذه التصرفات هي لكس�ب االصوات 
االنتخابية والتظاهر بالحرص على مصالح 
الس�نة، اال ان جمي�ع العراقيي�ن اصبح�وا 
واعي�ن لمثل ه�ذه التصرفات غي�ر الالئقة 
الت�ي ي�راد منها تهش�يم الوح�دة الوطنية 

وتفكيك المجتمع”. 
وكشف عواد عن “وجود بعض الدخالء 
عل�ى العملي�ة السياس�ية يعمل�ون لصالح 
اجندات خارجية ال تريد للعراق خيرا وتريد 
ان تؤج�ج الوض�ع الطائف�ي والعنصري”، 
بحس�ب تعبيره, متهم�اً العلواني ب�”العمل 
لصالح تركيا ودول اقليمية اخرى، الس�يما 
ال�دول العربية الراعية للمش�روع الطائفي 
في المنطق�ة”. واعتبر ع�واد وجود بعض 
السياس�يين مث�ل العلوان�ي وغي�ره يمث�ل 
“خط�راً عل�ى العملي�ة السياس�ية برمتها 

وخطراً على العراق، كونهم يعتاش�ون على 
خلق االزمات والباسها ثوباً طائفياً لتحقيق 

مآربهم المشبوهة”.
ف�ي الس�ياق ذات�ه, ل�م يس�تبعد عضو 
ائتالف دولة القانون النائب احسان العوادي 
ان يك�ون العلواني رجل تركي�ا في العراق، 
الس�يما وان مواقف�ه الطائفي�ة مش�ابهة 
لمواق�ف رئي�س ال�وزراء الترك�ي. وق�ال 
العوادي في تصريح ل�”المستقبل العراقي” 
تع�د  االخي�رة  العلوان�ي  “تصريح�ات  ان 
تحشيداً مبكرا لالنتخبات المقبلة”، واصفاً 
هذه التصريح�ات ب�”الالأخالقية والمنافية 
لجميع االطر واالعراف السياس�ية، خاصة 

وانها تتهم المكون االكبر في العراق”. 
واش�ار العوادي ال�ى ان “وقوف النائب 
احم�د العلواني والق�اءه كلمة تحرض على 
االقتت�ال الطائفي في مظاه�رة يرفع فيها 

العل�م العراق�ي القدي�م وعل�م م�ا يس�مى 
بالجي�ش الحر يعط�ي مؤش�راً خطير على 
ارتباط�ه بالمجامي�ع االرهابي�ة او العم�ل 
لصال�ح اجن�دات خارجية تعم�ل على خلق 
الفتن واالزمات في العراق مثل تركيا وقطر 

والسعودية”.
وبين الع�وادي أن “الدليل الواضح على 
عمالة العلواني لتركيا هو تزامن تصريحاته 
الطائفي�ة م�ع تصريح�ات رئيس ال�وزراء 
الترك�ي اردوغ�ان الت�ي وص�ف الحكومة 

العراقية فيها بالطائفية”.
النائ�ب  ق�ال  متص�ل,  صعي�د  عل�ى 
الزوبع�ي  ط�الل  العراقي�ة  القائم�ة  ع�ن 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” أم�س أن�ه “م�ن 
تك�ون  ان  السياس�ي  العم�ل  خصائ�ص 
التصريح�ات السياس�ية منضبط�ة وان ال 
تخت�رق االط�ار القانون�ي والدس�توري”, 

مطالب�ا ائت�الف دول�ة القانون ب�”س�لوك 
الط�رق القانونية لمحاس�بة العلواني على 
تصريحات�ه االخي�رة”. واس�تنكر الزوبعي 
جمي�ع التصريح�ات الت�ي فيه�ا اتهام الي 
مك�ون م�ن المكون�ات بالعمال�ة. وقال أن 
“عل�ى مطلقيه�ا اثب�ات وطنيته�م فق�ط 
واالبتعاد عن مثل هذه التصرفات”, واصفا 
مطلق�ي التصريحات الطائفي�ة ب�”الهمج 

والجهالء والدخالء على العمل السياسي”.
إلى ذلك، اعتبر النائ�ب عن ائتالف دولة 
القان�ون عل�ي الش�اله أن طريق�ة اعت�ذار 
النائب عن القائم�ة العراقية احمد العلواني 

“غير موفقة”. 
وقال الش�اله في مؤتمر صحفي عقده 
امس بمبنى البرلمان إن “النائب عن القائمة 
العراقية احمد العلواني أهان المكون األكبر 
للش�عب العراق�ي، وه�ذا م�ا موج�ود في 
التسجيل لدينا وسمعه رؤساء كتل عديدة”، 
معتب�را أن “طريق�ة اعتذاره غي�ر موفقة، 
وعلي�ة االعتذار بش�كل صحي�ح”. وأضاف 
الش�اله انه “ال يمك�ن أن يظ�ل الطائفيون 
يطلقون تصريحات طائفية ويدفع الشعب 
العراقي ثمن هذه األقوال غير المس�ؤولة”، 
مش�يرا إلى أن “التحالف الوطني مصر على 
رأيه بشطب عضويته وفقا للمادة السابعة 
من الدس�تور وحتى ال يق�وم أي نائب آخر 
باللع�ب بالوح�دة الوطني�ة والمتظاهرين 

وتغريرهم بالورقة الطائفية”. 
وكان العلوان�ي ق�د نفى ام�س تجاوزه 
عل�ى الش�يعة “بكلم�ات مق�ززة”، مه�ددا 
بمقاضاة الجهة التي نس�بت ل�ه ذلك، فيما 
اعتب�ر أن مطالب�ة ائت�الف دول�ة القان�ون 
بش�طب عضويته من البرلم�ان “ُبنيت على 

كذبة وال قيمة لها”.

حـــكـــايـــات عــن الشتـــاء قــديمـــًا فـي الـبصــرة

         بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة النزاه�ة العراقية، أمس الثالث�اء، أن 193 نائباً من 
أص�ل 325 نائب�اً في مجلس الن�واب و28 وزيراً كش�فوا عن ذممهم 
المالي�ة، الفتة إل�ى أن وزراء النقل والصناعة والداخلية لم يكش�فوا 

عن ذممهم حتى اآلن.
وقال�ت الهيئ�ة ف�ي بي�ان أصدرت�ه ام�س وتلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه إن “الدائرة الرقابية في هيئة النزاهة تس�لمت 
خالل األس�بوعين األخيرين من الش�هر الحالي 64 كشفاً مالياً لذمم 
أعضاء البرلمان”، مبينة أن “ع�دد النواب الذين أفصحوا عن ذممهم 
المالي�ة أصب�ح 193 نائباً من أص�ل 325 نائباً في مجل�س النواب”. 
وأضافت أن “الهيئة تس�لمت استمارات الذمم المالية من 28 وزيراً”، 
مش�يرة إل�ى أن “وزراء النق�ل والصناعة والداخلية لم يكش�فوا عن 
ذممه�م المالي�ة حتى اآلن”.ولفت�ت الهيئة إلى أن “رؤس�اء الهيئات 
والدوائر غير المرتبطة بوزارة سجلوا استجابة تامة لذممهم المالية 
باإلضاف�ة إلى المحافظين”، مؤكدة أن “اس�تجابة رؤس�اء مجالس 

المحافظات بلغت 13 رئيساً باستثناء محافظتي االنبار وكربالء”.

         بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال ووزير الثقافة االردني 
س�ميح المعايط�ة أن بالده س�لمت رئيس الحكوم�ة العراقية نوري 
المالكي خ�الل وجوده بالعاصمة عمان، قائمة بأس�ماء الموقوفين 

األردنيين في السجون العراقية. 
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال األميركية عن المعايطة 
قول�ه إن�ه جرى خ�الل اجتماعات اللجن�ة العليا األردني�ة � العراقية 
المشتركة التي اختتمت أعمالها أمس االول في عمان برئاسة رئيسي 
حكومت�ي البلدي�ن، “بح�ث موض�وع الموقوفين والمس�جونين في 
س�جون البلدين وفقا التفاقية الرياض للتع�اون القضائي، الموقعة 
عام 1983، والخاصة بتس�ليم المجرمين والتعاون األمني والقضائي 
بين الدول العربية، واستثناء المحكومين في قضايا تتعلق باإلرهاب”. 
ويبلغ عدد المعتقلين األردنيين في السجون العراقية واألميركية في 
العراق قبل االنس�حاب، حس�ب تقدي�رات المنظم�ة العربية لحقوق 
اإلنس�ان، نحو 50 شخصا، أغلبهم اعتقل في ربيع العام 2003 عقب 
االحتالل األميرك�ي للعراق. غير أن لجنة المعتقلين السياس�يين في 

األردن وخارجه تقدر أعدادهم بنحو 17 معتقالً.

         المستقبل العراقي / خاص

ق�ال مصدر في األمم المتحدة إن الوالي�ات المّتحدة غير مهتمة 
لما يجري في العراق وأنها تولي االنتباه واالهتمام الى مصر وسوريا، 
الفتاً إل�ى أنها ترى ان من مصلحتها التعجي�ل بانهيار نظام الرئيس 

السوري بشار االسد وأن تستعر االوضاع األمنيَّة في العراق.
وأكد المص�در، الذي رفض الكش�ف عن هويته، ل�”المس�تقبل 
العراقي”، أن تدخل س�فير الواليات المتحدة في بغداد والمس�ؤولين 
البارزين في واشنطن في أزمات العراق تدفع باتجاه عدم التهدئة في 
بعض االحيان، مش�يراً إلى أن اإلدارة األميركية سمحت لرئيس إقليم 
كردس�تان مس�عود بارزاني بأن “يتعملق” على الحكومة المركزية، 
مستدركاً أن الواليات المتحدة سمحت لرئيس الوزراء نوري المالكي، 
ف�ي الوقت ذاته، بتصفي�ة خصومه من السياس�يين وإن كانوا فعالً 

مذنبين.
رت األدلة التي تثبت  وأش�ار إلى أن الواليات المتحدة هي التي أخَّ
ت�وّرط السياس�يين بأعم�ال إرهابّية، منوِّه�اً بأن سياس�ة الواليات 
�ر الى دعمها للفوض�ى التي تحصل بالعراق وانها  المتحدة هذه تؤشِّ

تقيَّد عمل االمم المتحدة في البالد.

النزاهـة تتسلـم كشـوفـات الذمم 
املالية من 193 نائبًا و28 وزيرًا

ن  األردن تستثمر وجود املالكي يف عماّ
وتسلمه قائمة بأسمء معتقليها

مصـدر: واشنــطن غيـر مهتمـة
 ملـا حيـدث فـي العـراق

الشتــاء كـــان أكثــر بــرودة ومـطـــرًا واطــول ليــال

          المستقبل العراقي - طالب عبد العزيز

يق�ول كب�ار الس�ن أن الش�تاء كان أجم�ل وأطول في 
البص�رة، أولئ�ك الذين عاش�وا قبل 70-80 س�نة، وال أحد 
بإمكان�ه أن يع�رف الجم�ال آن�ذاك، فليالي�ه كان�ت أطول 
والبي�وت م�ن طي�ن وقص�ب وج�ذوع والطرق ل�م تعبد 
باالس�فلت بع�د، والمط�ر كان أغزر بكل تأكي�د فضال عن 
ذلك كله كان الفق�ر يعصف بحياتهم أي عصف. ترى كيف 
يكون أجمل والتدفئة سعف وجذوع ودخان ينبعث من كل 
الجه�ات؟ وما س�ر الجمال ذاك؟ مجموعة م�ن البصريين 
-الخصيبي�ن يس�تذكرون ش�تاءهم عبر مش�اهد طريفة، 
وجميلة بين اللب�س والطعام وقضاء اللي�ل وإتقاء المطر 
بين الس�هر خ�ارج البيت، عل�ى األنهار أو وه�م يصيدون 
الس�مك، وهم يطاردون الخنازير الوحشية والثعالب التي 
تتربص بين أخصاصهم ف�ي محاوالتهم المتكررة إللتهام 
ما يدجنون من وز وبط وفراخ.وفي قرية نائية على ش�ط 
العرب بأبي الخصيب جلس�نا مع العم الحاج عبدالله أحمد 
)أب�و نجم( 75 س�نة، وهو يلتف بعباءت�ه، وال يقوى على 
االمس�اك بس�يجارته، ومن خ�الل أصابع طويل�ة نحيفة 
راح يطاب�ق وصفه لما كان الش�تاء عليه آن�ذاك قائال “لم 
يكن بيتنا من الطابوق واألسمنت كما هو الحال في البيت 

ال�ذي بن�اه أوالدي اليوم، فقد فتحت عيني ف�ي بيتنا الذي 
على النهر ذاك، -يش�ير إل�ى ترعة صغيرة- كان من جذوع 
وقصب وس�عف، لكن الجذوع كانت أق�وى ومبنية بأيدي 
مهرة، وألننا في يس�ر م�ن الحال فقد س�ّقف آبائي غرف 
الن�وم بالجن�دل، فيم�ا ظلت غرف�ه األخرى م�ن الجذوع، 
وهن�اك صريفة عند نهاي�ة البيت هي المطب�خ، وال يعني 
المطبخ الكاونتر والطباخ واألوفن وغيرها كما هو اليوم، 
فقد حفروا موقداً في وسطه، ووضعوا عليه عند المنتصف 
صفيحتين من الحديد ،من التي تس�تخدم في رفع عجالت 
الس�يارات، )ورقة س�برنك( لتس�تقر عليها الق�دور، قدر 
الحليب وقوري الشاي في الصباح وقدر التمن وقدر المرق 
وقوري الش�اي في الغداء وكذلك الحال مع وجبة العش�اء 
التي غالبا ما تكون من التمن والروب والتمر”.وألن شهية 
الرج�ل )أبو نجم( انفتحت على التذكر، ربما لم يحدثه أحد 
منذ زم�ان، في فوضى الحي�اة اليوم، ربم�ا هجره اوالده 
منش�غلين بمتطلبات حياته�م اآلخذة بالس�عة والتطاول 
راح يحدثنا بما لم يدر في خلد أحدنا اليوم فهو يقول “ألن 
معيش�تنا مرتبطة بش�كل وثيق مع الزرع والماء واألبقار 
والدج�اج م�ع النخل وأش�ياء ينظر لها على انها بس�يطة 
الي�وم فقد كان م�ن الفرائ�ض الكبرى علين�ا تأمين علف 
البقرة مثالً، ألنها المصدر الرئيسي في قوة يومنا، ذلك ألن 

وجبة الفطور كانت ال تتعدى الحليب والزبدة والخبز، ومن 
لدي�ه بقرة أو أكثر فق�د أمن حياة أبنائه لذا كنا ننهض قبل 
ش�روق الش�مس، أو قبل أذان الفجر نجمع لها الحشيش، 
وعادة ما يكون من الحلفاء والقصب والجوالن، مما ينمو 
على ش�واطئ األنهار الصغيرة والجداول الفرعة من شط 
العرب، وفي الشتاء يعزُّ الحشيش، ألن البرد ال يساعد على 
نموه فنس�تعين عليه من فضلة زروع الموس�م الماضي، 
ش�تالت الخي�ار والطماط�ة والقث�اء والق�رع واليقطين 
وغيره�ا. وقد تس�تغرب أني اطي�ل حديثي ف�ي موضوع 
يب�دو هزيال، لكن ثق أن مصيرنا الض�رب المبرح بالعصي 
واألحزم�ة الجل�د إن لم نؤم�ن لبقرتنا ذلك”.وكم�ا لو أنه 
إستفز بحديثه )عيسى الحاج رمضان( أبو كامل، الذي ظل 
ينصت لحديثة لم يتمالك نفسه حتى قال “في الشتاء، كان 
المط�ر مانعا للرزق، عائقا للعمل في البس�اتين، وال يقدم 
أحد م�ن المالكين على اس�تقدام أحدنا )نح�ن الفالحين( 
ف�ي عمل م�ن زراعة أو كري أو غير ذلك، ل�ذا كانت النقود 
ش�حيحة جدا، ونحن كما تعلم ال نملك س�وى قوت يوم او 
يومين، لذا تلجأ األس�ر في القرى هذه إلى تناول األطعمة 
الرخيص�ة، فه�م يطبخون الش�لغم بالس�لق لك�ي يكون 
مرقا، وكان التمن من النوع المس�مى )شتال( وهو رديئ، 
مخلوط بالش�لب والدن�ان، تعجز المرأة ع�ن تنقيته حين 

تأخ�ذه للش�ريعة، لكنه رخي�ص، ويطبخون�ه أيضا مدافا 
بالم�اش، ويؤكل م�ع اللبن والتم�ر، ولل�ه در المرأة كيف 
كان�ت تصنع وجبة الغداء ذل�ك ألن الحطب مبلول بالمطر 
والموق�د داخ�ل الصريفة الصغيرة حي�ث يتصاعد الدخان 
من كل صوب فيها، أما عن الخبز فهو األصعب في الشتاء، 
ألن الطحين شحيح، عالي الكلفة، إال أننا كنا نزرع الحنطة 
على المطر، كان المطر غزيرا والشتاء اطول من شتاءاتكم 
ه�ذه. حياة تكل�ف صاحبها الكثير من العن�اء لكنها كانت 
بس�يطة، ممكن�ة، محتملة فيه�ا الكثير من الس�عادات”.
لحظ�ات هانئة يقضيها الفالحون أيام الش�تاء عند مواقد 
الن�ار الت�ي توقد بالحط�ب، ومن ج�ذوع النخ�ل، أغضان 
توت، غرب، ومن يبيس األرض، أومما يزرع في المواس�م 
الفائتة، كلها تحرق لتفادي برد الشتاء، وحين تميل شمس 
الظهيرة عن العصر من كل يوم، وتهب نس�يمات من جهة 
الش�مال، هي االبرد في نهاية كان�ون االول وحتى مطالع 
شباط يكون الجلوس إلى النار المشتعلة بين النخل، تحت 
األكواخ التي غالبا من السعف أمام قوري كبير من الشاي، 
أو عن�د جفنة كبي�رة مملوءة بالتمر المرش�وش بالرهش 
)الراش�ي( هنا يس�مى هكذا، إذا ما علمنا ان القوت بشكل 
عام )التمر والخبز( يشح في غالبية البيوت، عند نهاية كل 
ش�تاء، لذا فالميس�ور )الذي في بيته تمر وخبز( نعم هذا 

الميسور سيكون كريما، متفضال جدا على جيرانه إن اوقد 
ناراً وج�اء بالكعك والش�اي أو بالتم�ر والرهش ودعاهم 
الي�ه. ل�ذا كان�ت الن�ار والدخان دال�ة على وج�ود الدفء، 
وج�ود الطعام.ام�ا ثيابه�م فه�ي ال تخرج عن دشداش�ة 
 cout( ًللصيف ومثلها للش�تاء، ومن كان على كتفيه كوتا
نع�م هكذا يلفظ )كوت( فهو في مؤم�ن من البرد، وغالبا 
م�ا تكون االك�وات هذه من التي يرتديه�ا الحراس ورجال 
الش�رطة والجنود آنذاك، لونه أصفر، خاكي، ولعل أغلبهم 
حص�ل عليه حين كان جنديا، جلبه معه بعد تس�ريحه من 
الخدمة، أما الدشداشة في الشتاء فهي من قماش انجليزي 
يس�مى س�رج، أبو المبرد، دشداش�ة تقض�ي العمر معك، 
يرتديه�ا صاحبها بداية البرد ويخلعها في نهايته، يحرص 
عليه�ا كما يحرص على أي ش�يء ثمين لديه، وكثير منهم 
يعتم بيش�ماغه القديم ث�م يطوي عليه يش�ماغه الجديد، 
ذلك ألن واح�دا ال يكفي، أما الذي يذه�ب للزبير في زيارة 
مال�ك البس�تان، )المع�ّزب( وغالبيتهم من س�كنة الزبير، 
م�ن العوائ�ل النجدية فيس�حصل على نع�ال زبيري، وهو 
المفضل لدى الجميع، لمتانته وألنه معمول باليد)خرازة( 
هكذا يس�مى، والنعال أداة ليس�ت لمشي الفالحين حسب 
إنم�ا ه�و لضرب الزوج�ة ولتأدي�ب الولد ولقت�ل العقرب 

ايضا. ومثلهم يقول )العقرب ما لها إال النعال(. 

         بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، 
أمس الثالث�اء، عن عزم كتل المعارضة الكردية رفع 
دع�وى قضائي�ة ض�د وزير مالي�ة إقليم كردس�تان 
ونائبه بشأن الحس�ابات الختامية لعام 2011، فيما 
اتهم�ت ال�وزارة بع�دم إعط�اء أرقام دقيقة بش�أن 

صادرات نفط اإلقليم وواردات المنافذ الحدودية.
»كت�ل  إن  محم�د  كاردو  الكتل�ة  رئي�س  وق�ال 

المعارضة األربع في برلمان إقليم كردستان سترفع 
دعوى إلى االدعاء العام في اإلقليم ضد كل من وزير 
المالية ش�يخ بايز الطالباني ونائبه رشيد طاهر في 
حكومة اإلقليم على خلفية الحسابات الختامية لعام 
2011«، مبيناً أن »الحسابات مررت يوم أمس )األّول( 

في برلمان اإلقليم دون موافقة المعارضة«.
وأض�اف محمد أن »وزارة المالي�ة في اإلقليم لم 
تع�ط حس�ابات دقيقة عن ال�واردات ج�راء تصدير 
النف�ط من اإلقلي�م كما لم تع�ط أرقام�اً دقيقة عن 

واردات المناف�ذ الحدودي�ة، فض�اًل عن ع�دم تقديم 
معلوم�ات عن صرفي�ات حكومة اإلقلي�م واألموال 
التي ت�م مناقلتها«، معتبرة أن »ال�وزارة ال يحق لها 

المناقلة وزيادة الصرف«.
يذك�ر أن برلمان اقليم كردس�تان ص�وت، أمس 
األّول االثني�ن على الحس�ابات الختامية لعام 2011، 
األم�ر ال�ذي أث�ار حفيظ�ة األح�زاب المعارضة في 
اإلقليم، التي أكدت وجود مالحظات عدة بش�أن هذه 

الحسابات.

بسبب تمريره الحسابات الختامية دون موافقتها

املعارضـة الكـرديـة تعتزم رفع دعـوى قضـائيـة ضـد وزير املـالية 
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      المستقبل العراقي/ متابعة
كشف شيخ سلفي في شريط فيديو على 
االنترن�ت عرضته قنوات تلفزيون محلية في 
اليومين األخيرين، كواليس تمرير “اس�لمة” 
مش�روع الدستور المصري الذي تم استفتاء 
المصريي�ن عليه، ما أثار اس�تنكارا واس�عا 
وح�رك من جديد الج�دل الدائر أصال بش�أن 

الدستور.
فاهمي�ن  النص�ارى  وال  العلمانيي�ن  “ال 
المس�ألة، دا كوي�س )...( والل�ه ه�ي مرت 

عليهم ألنهم لم يفهموها”،
ياس�ر  الش�يخ  الكلم�ات تح�دث  به�ذه 
البرهام�ي نائب رئيس الدعوة الس�لفية في 
مص�ر ع�ن كيفي�ة تمري�ر الم�ادة 219 من 
الدس�تور المصري الجديد، وذلك في شريط 
فيديو ش�رح فيه كواليس إعداد الدستور في 
ملتقى للعلماء والدعاة في 22 تشرين الثاني 

الماضي.
“مب�ادئ  عل�ى   219 الم�ادة  وتن�ص 
الش�ريعة اإلس�المية تش�مل ادلته�ا الكلية 
وقواعده�ا الفقهي�ة ومصادره�ا المعتب�رة 
في مذاه�ب أهل الس�نة والجماع�ة”. وهي 
تفس�ير للمادة الثانية من الدستور “اإلسالم 
دي�ن الدولة واللغ�ة العربية لغتها الرس�مية 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس 

للتشريع”.
وه�ي بذلك تفت�ح الباب، وفق الكنيس�ة 
والمعارض�ة المصري�ة، ألكث�ر التفس�يرات 
تش�ددا للش�ريعة. وأوضح برهام�ي انه بعد 
اخذ ورد بش�ان محتوى الم�ادة 219 التي لم 
ينتبه من يس�ميهم “العلمانيين والنصارى” 
اليه�ا في ب�ادئ االمر ألنهم “م�ش فاهمين 
المسألة”، تم اللجوء الى مقايضة مع االزهر 
لتمريرها وذلك بربطه�ا في “باكيج )رزمة( 

واحد” مع امكانية عدم عزل شيخ األزهر.
وقال ان “االزهر دافع بش�دة عن االتفاق 
والم�ادة المفس�رة ألنها مضمن�ة في نفس 
الورق�ة مع ع�دم قابلية ش�يخ االزهر للعزل 
ف�كان باكيج واحد والكل موقع عليها فعدت 

ولله الحمد”.
“أدلته�ا  تضمن�ت  الم�ادة  ان  وق�ال 
ومصادرها ومذاهب أهل الس�نة والجماعة، 
والمذاه�ب هي عبارة عن أم�ور فقهية انا ال 
أريد ان أتحدث في تفاصيلها في اإلعالم حتى 
ال ينتبه�وا أكث�ر، هي ع�دت )انطلت( عليهم 

والله ألنهم مش فاهمينها )لم يفهموها( ثم 
بعد ذلك لما انتبهوا قالوا أنها مادة كارثية”.

ونفت مش�يخة األزهر االثنين بش�دة ما 
قاله برهامي بش�ان صفقة يؤي�د بموجبها 
األزه�ر الم�ادة المفس�رة للش�ريعة مقابل 
النص على ع�دم قابلية ش�يخ األزهر للعزل 

بأنه “افتراءات”.
وقال�ت ف�ي بي�ان “م�ن عجي�ب الكالم 
وفضوله أن يقول البعض ان المادة المش�ار 
اليها كانت نتيجة )صفقة ما( مع األزهر )..( 
حقيقة األمر ان ممثلي األزهر كانوا يدافعون 
ف�ي الجمعي�ة التأسيس�ية عن ثواب�ت األمة 
وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق 

المواطنة لغير المسلمين من أبنائه”.
وأكد برهامي القيادي في الدعوة السلفية 
وذراعها السياس�ي حزب النور، في الفيديو 
ان “هذا الدس�تور فيه قيود كاملة ولم توجد 

قبل ذلك في أي دستور مصري”.
وأض�اف ان الحق�وق والحري�ات مقيدة 
بع�دم  الدس�تور  الم�ادة 81 م�ن  بموج�ب 
تعارضه�ا “م�ع المقومات ال�واردة في باب 
الدول�ة والمجتم�ع من الدس�تور”، مش�يرا 
إل�ى ان “هذه الم�ادة مرت بفض�ل الله رغم 

اعتراض النصارى على ذلك”.
وق�ال جابر ج�اد نصار عض�و الجمعية 
التأسيس�ية المنسحب في مداخلة على قناة 

دري�م الخاص�ة ان “الفيدي�و الخطي�ر )..( 
كشف عن المؤامرة التي تعرض لها الدستور 
المصري داخل التأسيسية )..( واثبت صحة 
م�ا قلنا من قبل )..( بش�أن وجود جلس�ات 

سرية للمساومة على دستور مصر”.
وأك�د ان الم�ادة 11 الت�ي تن�ص على ان 
“ترعى الدولة األخالق واآلداب والنظام العام 
“تع�د” مادة هامة جدا تقيد بها حرية الفكر 
والعقي�دة وال�رأي واإلب�داع”. وح�ول حرية 
الصحاف�ة ق�ال الش�يخ الس�لفي “ال يمكن 
وض�ع رقابة على الصحافة قبل الصدور هذا 
مس�تحيل )..( العالم كله يهيج علينا ويقول 
انتم منعت�م حرية الصحافة، لكننا س�نعمل 

جرائم للنشر”.
واثنى برهامي على سليم العوا مستشار 
الرئيس محمد مرسي الذي قال انه كان وراء 
اضاف�ة عبارة “نص دس�توري” ف�ي المادة 
76 الت�ي تن�ص على ان “العقوبة ش�خصية 
وال جريم�ة وال عقوبة اال بنص دس�توري او 

قانوني”.
وقال “نجحنا بفضل الدكتور س�ليم العوا 
جازاه الله خيرا، حولناها )إال بنص( الن كلمة 
بنص تش�مل النص الدس�توري ال�ذي ينص 
على مبادئ الشريعة اإلسالمية وتفسيرها”. 
ورغم الصفقة التي أش�ار اليها مع مؤسسة 
االزهر فان الش�يخ برهامي ش�رح للحضور 

إن األمر ال يعدو كونه هدنة مؤقتة.
وأوض�ح “المطالب�ة بعزل ش�يخ االزهر 
حاليا سيهيج علينا الشارع. ليس هذا وقته، 
ش�يخ األزهر الناس تعتبره رم�زا دينيا وهذا 
أمر البد ان نراعيه في رجل الش�ارع العادي، 
االسم االزرهي يجد احتراما الى االن، واألزهر 
في الخ�ارج له هيبة ضخمة جدا، وحين يتم 
وضع قانون لس�ن قص�وى له�ذه الوظائف 

سيصبح شيخ األزهر مثل النائب العام”.
ياس�ر  الش�يخ  “قنبل�ة  عن�وان  وتح�ت 
برهام�ي” كت�ب المحلل السياس�ي حس�ن 
نافع�ة في “المصري اليوم” ان الفيديو اثبت 
ث�الث حقائ�ق األول�ى ان “الم�واد الملغومة 
في مشروع الدس�تور الذي طرح مؤخرا في 
استفتاء عام لم تكن حصيلة نقاش جرى في 
وضح النهار بقدر ما كانت نتاجا لمساومات 
وصفقات سياس�ية عقدت في غرف مغلقة 

تحت جنح الظالم”.
والحقيقة الثانية ان “لدى التيار السلفي 
خططا ومشاريع أخرى خطيرة، وان معركة 
الدستور ليست س�وى بداية لسلسلة ممتدة 
من المعارك يتعلق بعضها باألزهر الشريف. 
فق�د أصبح م�ن الواضح تماما ان�ه لن يهدا 
لهذا التي�ار بال قبل ان يطيح بش�يخ األزهر 
ويس�يطر على هيئة كب�ار العلماء فيه حتى 
يصب�ح له الكلم�ة العلي�ا في كل م�ا يتعلق 

بالشريعة اإلسالمية”.
ام�ا الحقيق�ة الثالث�ة فه�ي أن “القيادة 
الحالي�ة لجماع�ة اإلخوان المس�لمين، التي 
تعبر ع�ن التي�ار المحافظ داخ�ل الجماعة، 
أصبحت اآلن اقرب فكريا الى التيار الس�لفي 
المتش�دد، ول�م تع�د تمث�ل التيار الوس�طي 
اإلصالح�ي ال�ذي كان يش�كل التيار الس�ائد 

داخل الجماعة حتى وقت كبير”.
يذكر ان نتائج ش�به رس�مية لالستفتاء 
على مش�روع الدس�تور المصري ال�ذي أثار 
انقس�امات ح�ادة ومواجه�ات كان بعضها 
داميا في األس�ابيع األخيرة، اظهرت موافقة 
نحو 64 بالمئة عليه مقابل اعتراض نحو 36 

بالمئة.
االعت�راض  أس�باب  اب�رز  م�ن  وكان 
عل�ى الدس�تور ال�ذي وضعه وأي�ده االخوان 
المسلمون وقوى س�لفية، انه “غير توافقي 
ويفرط في اسلمة التشريع ويمس الحريات 

والحقوق”.

كواليس اإلخوان قد تطيح بحكمهم

شيخ سلفي يكشف رس دستور مرص: العلامنيون والنصارى “مش فامهني املسألة”

منهم عدد كبير من السياح األجانب

مقتل شخصني وجرح 11 آخرين 
يف حتّطم طائرة بورمية

      المستقبل العراقي/ وكاالت
قتل شخصان وجرح 11 آخرين أمس الثالثاء خالل هبوط اضطراري في 
ش�رق بورما لطائرة تقوم برحالت داخلية وتق�ل 65 راكبا بينهم عدد كبير 

من السياح األجانب، كما أعلنت شركة الطيران البورمية “ايرباغان”.
وقال�ت وزارة اإلعالم البورمية ان بي�ن الجرحى أربعة أجانب. وأوضحت 
الش�ركة ان الطائ�رة وهي م�ن نوع فوك�ر-100 حاولت الهب�وط على بعد 
كيلومت�رات ع�ن مط�ار هيب�و قرب بحي�رة اينلي الت�ي تعد م�ن الوجهات 
المفضلة للس�ياح، ولم تعرف مالبسات الحادث.وقال مسؤول في الحكومة 
ان حريق�ا اندلع في احد مح�ركات الطائرة عند اقترابه�ا من مطار هيهو، 
وكتب�ت “ايرباغ�ان” ف�ي بيان وضعت�ه عل�ى صفحتها على فيس�بوك انه 
ت�م إجالء ال�ركاب لكن “احدهم ل�م يتجاوب مع النداء وعث�ر عليه ميتا في 
الطائرة ونحاول معرف�ة هويته”.وقالت وزارة اإلعالم، ان الراكب الذي لقي 
مصرعه طفل في الحادية عشرة من عمره. أما القتيل الثاني فهو رجل كان 
على دراجة نارية صدمته الطائرة عند هبوطها.وصرح مسؤول في الشركة 
لوكالة فرانس برس طالبا عدم كش�ف هويته “بس�بب الهبوط االضطراري 
انشطر جسم الطائرة إلى جزأين”.وأكدت مرشدة سياحية كانت موجودة في 
مكان الحادث ان النيران اتت بعد ذلك على قسم كبير من الطائرة. واضافت 
ان “محرك الطائرة كان مش�تعال وال�ركاب كادوا يختنقون بالدخان”.وقال 
ناطق باسم الشركة يو مين او ان الطيارين اللذين كانا يقودان الطائرة بين 
الجرحى ونقال إلى المستش�فى، بدون ان يوضح م�دى خطورة إصابتهما، 
واضاف ان “أس�باب الحادث لم تعرف بعد. وحدهما الطياران يعرفانها لكن 

ال يمكننا استجوابهما حاليا ألنهما نقال الى المستشفى”.
و”ايرباغ�ان” هي واحدة من الش�ركات المخصصة للرح�الت الداخلية 
في بورما التي تحاول االس�تفادة من تحس�ن القطاع الس�ياحي بعد عقود 
من حكم العس�كر، ويملك هذه الش�ركة تاي زا احد رج�ال األعمال األثرياء 

ومعروف بقربه من السلطة الحاكمة منذ آذار 2011.

وافق 133 عضوًا وامتنع 17

األمم املتحدة توافق عىل التفاوض 
بشأن معاهدة تنظيم السالح

   المستقبل العراقي/ وكاالت
وافق�ت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية س�احقة على التفاوض 
بش�أن مسودة معاهدة دولية لتنظيم التجارة الدولية في األسلحة التقليدية 
الت�ي تبلغ قيمتها 70 ملي�ار دوالر.وقد رحبت كل من األرجنتين وأس�تراليا 
وكوس�تاريكا وفنلندا واليابان وكينيا والمملك�ة المتحدة -وهي الدول التي 
صاغت مس�ودة قرار اس�تئناف التفاوض- في بيانها بقرار الجمعية بشأن 
المعاهدة.واعتب�ر البي�ان أن قرار الجمعية عالمة واضح�ة على أن األغلبية 
الس�احقة من الدول األعضاء في األمم المتحدة تساند إبرام معاهدة “قوية 
متوازنة وفعالة تضع أعلى معايير عالمية مشتركة ممكنة للتجارة الدولية 
ف�ي األس�لحة التقليدية”.وجاءت نتيج�ة التصويت بموافق�ة 133 عضوا، 
وامتن�اع 17 وع�دم اعتراض أحد. وق�ال دبلوماس�يون إن الواليات المتحدة 
صوت�ت لصال�ح الق�رار كما فعل�ت في لجن�ة نزع الس�الح التابع�ة لألمم 
المتحدة الش�هر الماضي. وكانت من بين الدول التي امتنعت عن المشاركة 
في التصويت الش�هر الفائت روسيا والسعودية وسوريا والسودان وروسيا 

البيضاء وكوبا وإيران.

      المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن رئي�س ال�وزراء اإلس�رائيلي بنيامي�ن 
نتنياه�و ع�ن عزمه ترحي�ل عش�رات اآلالف من 
المهاجرين األفارقة إلى بالده، مش�يدا في الوقت 

نفسه بوقف تدفقهم من سيناء.
وق�ال نتنياهو في بي�ان “ممثلي الخاص في 
ه�ذه القضي�ة عل�ى اتصال م�ع ع�دة حكومات 
أفريقي�ة، وهدفن�ا إع�ادة عش�رات اآلالف م�ن 
المتس�للين الموجودين في المدن اإلسرائيلية إلى 

بلدانهم األصلية”.
وأك�د نتنياهو أن إس�رائيل نجح�ت في وقف 
دخول المتس�للين من أفريقيا، مشيرا إلى أنه في 
الشهر الجاري “لم يدخل متسلل واحد إلى المدن 

اإلسرائيلية”.
وأض�اف رئي�س ال�وزراء اإلس�رائيلي أنه في 
الش�هر المقبل س�يبنى الجدار على طول الحدود 

مع س�يناء، وأكد أنهم حاليا ف�ي الخطوة الثانية 
الموجودي�ن  المتس�للين  إع�ادة  ف�ي  المتمثل�ة 

بالفعل.
وبدأت عملية ط�رد المهاجرين القادمين من 
جنوب الس�ودان في حزي�ران الماضي بعد حملة 
اعتق�االت واس�عة. وفي الش�هر نفس�ه وافقت 
محكمة إس�رائيلية على خطة إلعادة نحو 2000 

مهاجر غير قانوني من ساحل العاج.
وأثار وجود عشرات اآلالف من المهاجرين غير 
الشرعيين، وأغلبهم من إريتريا وجنوب السودان، 
احتجاجات عنيفة في إس�رائيل خاصة جنوب تل 

أبيب حيث يمثلون العدد األكبر من المهاجرين.
وفي أيار الماضي شارك آالف اإلسرائيليين في 
تظاهرة عنيفة ضد المهاجرين غير الشرعيين بتل 

أبيب، وهاجموا أثناءها متاجر يملكها أفارقة.
وتقوم إسرائيل حاليا ببناء سياج بطول 250 
كيلومت�را عل�ى ط�ول حدودها مع مص�ر بهدف 

وق�ف تس�لل المهاجري�ن. ويفترض 
انتهاء العمل في هذا الس�ياج بحلول 

نهاية العام الجاري.

      المستقبل العراقي/ وكاالت
مع قرب موعد انط�الق مؤتمر الحوار الوطني 
ف�ي اليم�ن المق�رر عق�ده مطل�ع الع�ام المقبل 
تب�ذل الحكومة اليمنية ومعها الرع�اة اإلقليميون 
والدولي�ون جه�ودا حثيثة لحم�ل الجنوبيين على 
المشاركة وحل إشكالية التمثيل للقضية الجنوبية 
ف�ي الحوار.وي�رى محلل�ون ومراقب�ون ف�ي هذا 
التحرك محاولة لحش�د بقية األط�راف في الحراك 
الجنوب�ي -الت�ي ال ت�زال تب�دي ممانع�ة ورفضا 
للح�وار- باتجاه المش�اركة في التمثي�ل للقضية 
الجنوبي�ة الت�ي تعد أب�رز الملفات الش�ائكة أمام 
الح�وار، وأكثر القضايا الرئيس�ية المطلوب حلها 
في إط�ار مؤتمر الح�وار القادم.وس�بق أن أقرت 
فنية الحوار الوطني أن يمثل أبناء الجنوب ب�%50 
في فري�ق القضي�ة الجنوبية، لكن إش�كالية هذا 
التمثيل الجنوبي ال تزال قائمة مع استمرار التباين 
في مواقف قوى الحراك الجنوبي بشأن مشاركتها 

في الحوار المقبل.
وق�ال رئي�س تحري�ر صحيف�ة األمن�اء بعدن 
والمقرب�ة م�ن الح�راك الجنوب�ي عدن�ان األعجم 
إن تح�ركات مكثف�ة تجريها قيادات دبلوماس�ية 
خليجي�ة ودولية مع قيادات الح�راك الجنوبي في 
الداخ�ل والخ�ارج ال تزال مس�تمرة، ته�دف لعدم 
اس�تثناء أي ط�رف جنوب�ي في التمثي�ل للقضية 
الجنوبي�ة بالح�وار المقبل.وأكد األعج�م أن هناك 
أنب�اء ع�ن نتائ�ج متقدم�ة ف�ي ه�ذه الح�وارات 
يتوق�ع أن يفص�ح عنه�ا ف�ي اليومي�ن القادمين 
وفق�ا لمقترحات خليجي�ة لحل األزم�ة الجنوبية 

من ش�أنها الدفع بقي�ادات الح�راك الجنوبي إلى 
المشاركة بالحوار.

وتش�هد الس�احة الجنوبية في الوق�ت الراهن 
بروز كيان�ات وتحالفات سياس�ية جديدة تحظى 
بمس�اندة وتأيي�د أطراف إقليمي�ة ودولية منصبة 
على الش�أن اليمني داخل الحراك الجنوبي أبرزها 
“المجلس الوطني الجنوب�ي” الذي أعلن موافقته 
مؤخرا على المش�اركة ف�ي الحوار، واش�ترط أن 
تكون هذه المش�اركة على أساس مفاوضات بين 

“دولتين جنوبية وشمالية ندا لند”.
وقال راجح بادي المستش�ار اإلعالمي لرئيس 
الوزراء اليمني إن المجتمع الدولي ورعاة المبادرة 
الخليجي�ة كثف�وا م�ن جهودهم م�ع كل األطراف 
الجنوبي�ة الت�ي م�ا زالت ترف�ض المش�اركة في 

الحوار وهناك مؤشرات إيجابية”.
وأك�د أن نتائج تلك اللقاءات تش�ير إلى انفراج 
وتعدي�ل في مواقف بع�ض هذه الق�وى وبعضها 
طلب إعطاءها فرصة م�ن الوقت لتحديد موقفها 

النهائي من الحوار الوطني.
وأض�اف “هن�اك طرف جنوبي م�ا زال يرفض 
المشاركة بالحوار ويضع بعض الحجج والشروط 
والمخ�اوف بينم�ا هن�اك أط�راف جنوبي�ة ع�دة 
ش�اركت في أعمال التحضي�ر للحوار الوطني عبر 
ممثليها، وهذه األط�راف وغيرها أعلنت موافقتها 

على المشاركة في الحوار الوطني”.
وأش�ار المستش�ار اإلعالم�ي إل�ى أن التمثيل 
للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار سيكون ألبناء 
المحافظات الجنوبية، وأنه ليس من حق أي طرف 

أو ش�خصية أو فصيل أن يدعي أنه الممثل الوحيد 
للجن�وب ف�ي الح�وار”.وردا عل�ى س�ؤال لإلعالم 
حول ش�روط بعض الفصائل بش�أن المش�اركة، 
ش�دد بادي على أن رس�الة القوى السياس�ية في 
الداخ�ل والق�وى اإلقليمية واضح�ة، وتنص على 
ع�دم قبول أي اش�تراطات ألي من األط�راف التي 
تريد الدخول في الح�وار الوطني.وكانت مكونات 
سياسية جنوبية متعددة قد أعلنت موافقتها على 
المش�اركة في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، ما 
عدا فصيل الحراك الجنوب�ي الذي يتزعمه الرئيس 
الجنوب�ي علي س�الم البيض، المطال�ب بانفصال 
جن�وب اليم�ن عن شماله.وأش�ار رئي�س مجلس 
تنس�يق تكتل ق�وى الث�ورة الجنوبية عب�د القوي 
رش�اد إلى أن المكونات الجنوبية التي أعلنت حتى 
اآلن موافقتها على المش�اركة ف�ي مؤتمر الحوار 
س�تقوم قريب�ا باإلعالن ع�ن ممثليها ف�ي مؤتمر 
الحوار المقبل.وقال “نحن موافقون على الدخول 
ف�ي مؤتمر الحوار المقبل ألننا ال نرى من وس�يلة 
أخرى لح�ل القضية الجنوبية واألزمة السياس�ية 
الت�ي تعص�ف باليمن غي�ر الح�وار والتفاهم بين 

جميع األطراف المتصارعة”.
واش�ترط رش�اد، وهو األخ غير الش�قيق ألول 
رئي�س وزراء ف�ي الجن�وب عقب االس�تقالل عن 
االستعمار البريطاني فيصل عبد اللطيف أن تكون 
هذه المش�اركة لحل القضي�ة الجنوبية مصحوبة 
بضمانات دولية لتنفي�ذ مخرجات الحوار وتقديم 
المس�اعدات بهدف تعزيز وإنجاح الحوار وتطبيق 

مخرجاته على أرض الواقع.

أشاد بوقف تدفقهم من سيناء

نتنياهو عازم عىل ترحيل األفارقة من إرسائيل

السياسيون يحثونهم على المشاركة

احلوار الوطني اليمني: سعي اجلنوب إىل الدولة
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           بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلن أمني بغداد عبد الحسني املرشدي 
لتطوي�ر  مرشوع�اً   34 إحال�ة  ع�ن 
وتأهي�ل واكس�اء الش�وارع واملحالت 
الس�كنية يف العاصم�ة بغ�داد خ�الل 
الع�ام 2012. ونقل�ت مديرية عالقات 
وإعالم األمانة يف بي�ان صحفي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه أمس 
عن املرش�دي قول�ه ان »أمان�ة بغداد 
احال�ت اعم�ال تأهي�ل وتطوير محلة 
836 ضم�ن قاطع بلدية الدورة بكلفة 
3 ملي�ارات و5 ماليني دينار ومرشوع 
تأهيل وتطوير محلة 830 ضمن قاطع 
بلدي�ة ال�دورة بكلف�ة مليارين و454 
مليون دينار ومرشوع اكس�اء شوارع 
 500 بمس�احة  متفرق�ة  ومح�الت 
ال�ف مرت مرب�ع ضمن قاط�ع بلديتي 
بكلف�ة 5  الجدي�دة  الك�رادة وبغ�داد 
مليارات و675 مليون دينار«. وأضاف 
املرش�دي ان »امانة بغداد احالت ايضاً 
اعمال تطوير وتأهيل شارع فلسطني 
للمقطع املمتد من ساحة املستنرصية 
إىل ساحة بريوت بكلفة مليارين و950 
ملي�ون دين�ار وأعمال تطوي�ر محلة 
838 ضم�ن قاطع بلدية الدورة بكلفة 
مليارين و616 مليون دينار ومرشوع 
تأهيل وصيانة شوارع متفرقة ضمن 
قاط�ع بلدية الرش�يد بمس�احة 500 
ألف مرت مربع بكلفة 6 مليارات و575 
ملي�ون دينار وم�رشوع تطوير محلة 
834 ضم�ن قاطع بلدية الدورة بكلفة 
3 مليارات و603 ماليني دينار«. وأشار 
اىل ان »املشاريع املحالة األخرى تشمل 
أعم�ال تطوير محل�ة 956 يف منطقة 
الزعفراني�ة بكلف�ة 895 مليون دينار 
وم�رشوع تطوي�ر محل�ة 767 ضمن 
قاطع بلدي�ة بغداد الجدي�دة بكلفة 3 
مليارات و993 مليون دينار ومرشوع 

تطوي�ر وتأهي�ل محل�ة 428 منطقة 
الحرية بكلفة 5 مليارات و562 مليون 
دين�ار وم�رشوع تأهي�ل محل�ة 950 
منطقة الزعفراني�ة بكلفة 4 مليارات 
و719 ملي�ون دينار وم�رشوع تأهيل 
وصيان�ة ش�وارع متفرقة بمس�احة 
500 أل�ف م�رت مرب�ع ضم�ن قاط�ع 
 6 بكلف�ة  والك�رخ  ال�دورة  بلديت�ي 
مليارات و590 مليون دينار«. وأوضح 
املرش�دي ان »أمانة بغداد أحالت ايضاً 
اعمال تطوير محلة 839 ضمن قاطع 
بلدية الرش�يد بكلفة 3 مليارات و720 
ملي�ون دينار وم�رشوع تطوير محلة 
751 الج�زء غ�ري املبلط بكلف�ة مليار 
و552 ملي�ون دين�ار وأعم�ال تطوير 
املحل�ة 966 يف الزعفراني�ة بكلف�ة 4 
ملي�ارات و131 مليون دين�ار واعمال 
تطوير محل�ة 958 يف الك�رادة بكلفة 

ملياري�ن و753 مليون دين�ار واعمال 
تطوي�ر نص�ف م�ن محل�ة 573 حي 
ط�ارق بكلفة 4 مليارات و894 مليون 
دين�ار وأعمال تأهيل قطاعي 10 و39 
يف مدين�ة الص�در بكلف�ة 4 ملي�ارات 
دين�ار وتأهيل قطاعي 61 و74 بكلفة 
3 ملي�ارات و495 مليون دينار«. وبني 
ان »املشاريع املحالة خالل العام 2012 
تش�مل تنفيذ مجرس الجادرية بكلفة 
23 ملياراً و975 مليون دينار ومجرس 
س�احة 55 يف مدينة الصدر بكلفة 22 
ملي�اراً و143 ملي�ون دين�ار«. وتابع 
املرشدي ان »املش�اريع املحالة تشمل 
اعمال اكس�اء ش�وارع متفرقة ضمن 
قاط�ع بلديتي بغ�داد الجديدة والغدير 
والكرادة والصدر االوىل بمس�احة 500 
ألف مرت مربع بكلفة 6 مليارات و925 
مليون دينار ومرشوع اكس�اء شوارع 

متفرقة ضمن قاطع بلديات الش�عب 
واالعظمي�ة والرصافة والصدر الثانية 
بمس�احة 500 ألف م�رت مربع بكلفة 
6 مليارات و70 ملي�ون دينار وأعمال 
تأهيل محلة 881 حي الحس�ني بكلفة 
14 ملي�اراً و150 مليون دينار وأعمال 
متفرق�ة  ومح�الت  ش�وارع  اكس�اء 
بمس�احة 500 ألف م�رت مربع ضمن 
قاطع بلدية الغدي�ر بكلفة 5 مليارات 
و550 مليون دينار«. واش�ار املرشدي 
اىل ان »االمان�ة أحال�ت ايض�اً اعم�ال 
تطوي�ر محل�ة 761 اإلفراز الس�كني 
يف قاط�ع بلدية بغ�داد الجديدة بكلفة 
ملياري�ن و523 مليون دين�ار وأعمال 
تطوي�ر محل�ة 858 يف بلدي�ة ال�دورة 
بكلف�ة ملياري�ن و818 ملي�ون دينار 
وأعمال تأهيل واكساء شوارع متفرقة 
بمساحة 500 الف مرت مربع يف بلديات 

الشعلة والكاظمية واملنصور بكلفة 6 
ملي�ارات و390 مليون دين�ار واعمال 
تأهيل محلة 837 حي الجوادين بكلفة 
6 ملي�ارات و772 مليون دينار«. وبني 
املرشدي ان »املش�اريع املحالة تشمل 
ايض�اً اعمال تطوير محلة 873 بكلفة 
5 مليارات و19 ملي�ون دينار وأعمال 
تأهيل محلة 897 ح�ي الجهاد بكلفة 
3 مليارات و605 ماليني دينار وأعمال 
تأهي�ل وصيان�ة محل�ة 345 األزق�ة 
الضيق�ة يف منطقة ام الك�ر والغزالن 
بكلفة 3 ملي�ارات و872 مليون دينار 
واعم�ال تطوي�ر محل�ة 769 يف بلدية 
ملي�ارات   7 بكلف�ة  الجدي�دة  بغ�داد 
و346 ملي�ون دين�ار وأعم�ال تطوير 
محلة 805 يف بلدية الرش�يد بكلفة 10 

مليارات و605 ماليني دينار«.
حقق�ت أمان�ة بغ�داد نس�ب انج�از 
متقدمة يف تنفيذها ألعمال اس�تحداث 
عن�د  دجل�ة  نه�ر  بمح�اذاة  طري�ق 
ش�ارع ابي نؤاس بط�ول 3 كم للتنزه 
وممارس�ة االلعاب الرياضية. وذكرت 
مديرية عالقات واعالم االمانة يف بيان 
صحف�ي تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه أم�س ان »امان�ة بغداد 
واصلت أعمال انشاء الطريق الساحيل 
ال�ذي يقع عىل نهر دجلة قرب ش�ارع 
أبي نؤاس ويمتد من جرس الجمهورية 
حت�ى تمث�ال ش�هريار وش�هرزاد يف 
منطقة الك�رادة«. واضاف�ت ان »هذا 
الطريق ينفذ بطريق�ة التنفيذ املبارش 
م�ن تخصيص�ات املوازنة التش�غيلية 
للعام الحايل 2012 من خالل تحش�يد 
ألمان�ة  تابع�ة  تش�كيالت   5 جه�ود 
بغداد هي دوائر املش�اريع واملتنزهات 
والتش�جري وبلديت�ا الك�رادة ومرك�ز 
الرصافة وقس�م الكهرباء والتزيينات 
من دون االستعانة بأية رشكة محلية 

أو أجنبية«.

         مي�سان / امل�ستقبل العراقي

تس�لم محافظ ميس�ان ع�يل دواي 
الزم جائزة الفائز األول يف مس�ابقة 
أجمل شارع يف العراق وسط احتفال 
رس�مي أقي�م ع�ىل قاعة بغ�داد يف 
مبنى األمانة العامة ملجلس الوزراء. 
وق�ال محافظ ميس�ان يف ترصيح 
للمحافظة  املكت�ب اإلعالم�ي  نقله 
أن نتائج مس�ابقة أجمل ش�ارع يف 
العراق الت�ي أقامته�ا وزارة الدولة 
لش�ؤون املحافظات برعاية األمانة 
العامة ملجلس الوزراء أس�فرت عن 

فوز ش�ارع كورنيش ح�ي القاهرة 
يف ميسان باملركز األول”. وأشار إىل 
أنه “ت�م وضع معايري علمية وفنية 
الختيار أجمل شارع وضعها خراء 
م�ن معماريني وفنانني تش�كيليني 
وخ�راء زراعيني وكذل�ك خراء من 
املرور العامة”. وأوضح أنه “س�يتم 
انش�اء نص�ب ت�ذكاري م�ن قب�ل 
األمانة العامة ملجلس الوزراء يمثل 
رم�وز الحضارة العراقية يف ش�ارع 
كورني�ش ح�ي القاه�رة يف مدينة 
العمارة كونه الفائز باملركز األول يف 

املسابقة”.

       املثنى / امل�ستقبل العراقي

أعلنت هيئة استثمار املثنى عن رغبة 
رشكة بلر الرتكية االستثمار 
يف مج�ال اإلس�كان يف 

املحافظة.
 وق�ال مدي�ر اع�الم 
الهيئة عيل الش�مري 
يف ترصي�ح صحف�ي 
أم�س إن »وف�داً من 
رشك�ة بل�ر الرتكي�ة 
املحافظة والتقى  زار 

بهيئة اس�تثمار املثنى لالطالع عىل 
اهم الف�رص االس�تثمارية املتاحة 
قط�اع  يف  خصوص�ًا  املحافظ�ة  يف 

اإلسكان«. 
تقدم�ت  »الرشك�ة  أن  وأض�اف 
بطلب رس�مي اىل الهيئ�ة للحصول 
إلنش�اء  اس�تثمارية  اج�ازة  ع�ىل 
مجم�ع س�كني متكام�ل بطريقة 
ان  اىل  مش�رياً  االفق�ي«،  البن�اء 
»هيئت�ه رحبت بالرشك�ة وتعهدت 
بتقدي�م كافة التس�هيالت من اجل 
من�ح اإلج�ازة واملب�ارشة يف البناء، 

به�دف النه�وض بواق�ع املحافظة 
االستثماري والعمراني«. 

وقال الش�مري ان »محافظة املثنى 
حاج�ة  س�د  اىل  جاه�دة  تس�عى 
املحافظة من الوحدات الس�كنية«، 
الفت�ا إىل ان »الهيئ�ة ق�د أدرج�ت 
املوض�وع يف مقدم�ة أولوياتها من 
خ�الل طرحها لبن�اء 25 ألف وحدة 
س�كنية يف املحافظ�ة، وق�د منحت 
يف ه�ذا الص�دد ع�ددا م�ن إجازات 
واملستثمرين  للرشكات  االس�تثمار 

املحليني واألجانب«.

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

أبرم�ت وزارة الصح�ة عق�داً مع رشك�ة إماراتية ل�رشاء 620 
س�يارة إس�عاف من ضمنها 120 س�يارة إس�عاف تخصصية. 
ونقل بي�ان لوزارة الصحة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه أمس عن مدير ش�عبة املركبات يف قسم االسترياد الهنديس 
حيدر هادي الربيعي قوله إن »الرشكة العامة الس�ترياد األدوية 
واملستلزمات الطبية )كيماديا( وقعت عقداً مع رشكة إماراتية 
لرشاء 620 س�يارة إسعاف«، مشريا اىل ان »العقد ينص عىل ان 
يكون من بني هذه الس�يارات 120 سيارة إسعاف تخصصية، 
منها 50 س�يارة ن�وع بوكس والتي تدخل الع�راق للمرة األوىل، 
و500 سيارة إسعاف اعتيادية«. وبني الربيعي ان »كل سيارات 

ي اإلسعاف تخصصية وتحوي عىل أجهزة إنعاش  ئ�و ر
وجهاز صدمة كهربائي وجه�از مراقبة، وهو 
عبارة ع�ن غرفة عملي�ات مصغ�رة باإلمكان 
ان يج�رى فيها تداخ�ل جراحي رسيع للحاالت 
الطارئة التي ال تتحمل الوصول اىل املؤسس�ات 
الصحي�ة«. وأوض�ح مدير ش�عبة املركبات ان 
»ن�وع العج�الت )ف�ورد وجم�ي( وتدخل إىل 
الع�راق خ�الل ع�ام 2013 وتوزع ع�ىل عموم 
املؤسس�ات الصحية يف البالد«. وأفاد ان »وزارة 
الصحة اش�رتطت عىل الرشكة اإلماراتية إجراء 
دورات تدريبي�ة للس�واق واملس�عفني وإيضاح 
آلي�ة عم�ل العج�الت م�ع ضمان مل�دة خمس 
س�نوات«. وأضاف ان »العجالت سيتم شحنها 
ع�ن طريق البح�ر من احد موان�ئ اإلمارات إىل 
مين�اء أم ق�رص يف محافظ�ة الب�رصة ومن ثم 

تنقل براً إىل بغداد«.

         بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعلنت دائ�رة التقاعد والضم�ان االجتماعي للعم�ال التابعة 
ل�وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية أنها س�تبارش بتوزيع 
روات�ب العم�ال املتقاعدين لش�هري ترشين الثان�ي وكانون 

االول لع�ام 2012 عن 
طريق املكاتب الريدية 
يف الس�ابع م�ن ش�هر 
املقبل  الثان�ي  كان�ون 
لعام 2013. وقال بيان 
ل�وزارة العم�ل تلق�ت 
العراق�ي«  »املس�تقبل 
نس�خة منه أم�س ان 

»الدائرة أكملت جميع إجراءات توزيع الرواتب بالتنس�يق مع 
مرك�ز بريد بغداد واملحافظ�ات«. وأوضح البيان ان »املتقاعد 
املضمون الذي لديه خدمة من 30 س�نة فأكثر سيستلم راتباً 
تقاعدياً مقداره 200 ألف دينار ش�هرياً«، مبيناً أن »املتقاعد 
املضم�ون الذي لديه خدمة اقل من 30 س�نة سيس�تلم راتباً 
مق�داره 170 أل�ف دينار ش�هرياً، وتس�تلم عائل�ة املتقاعد 
املت�ويف التي لديه�ا اكثر من ثالثة مس�تحقني 150 ألف دينار 
ش�هرياً«. ولفت البي�ان اىل أن »عائلة املتقاع�د املتويف املكونة 
من مستحقني اثنني تستلم 140 الف دينار شهرياً، وستستلم 
عائل�ة املتقاعد املت�ويف املكونة من مس�تحق واحد مبلغ 130 
أل�ف دينار ش�هرياًَ«. ودع�ت الدائ�رة العم�ال املتقاعدين اىل 
مراجع�ة املكاتب الريدي�ة املختصة لغرض اس�تالم رواتبهم 
التقاعدية مس�تصحبني معهم املستمسكات الثبوتية )هوية 

األحوال املدنية والهوية التقاعدية وبطاقة السكن(.

الكهرباء تعلن إدخال الوحدة األوىل 
من حمطة واسط احلرارية إىل اخلدمة

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

الكهرب�اء  وزارة  أعلن�ت 
العراقي�ة عن إدخ�ال الوحدة 
األول�ى م�ن محط�ة كهرباء 
واس�ط الحرارية إلى الخدمة 
 ، ميغ�اواط   330 بطاق�ة 
مس�تمر  العم�ل  أن  مؤك�دة 
في تنفيذ وتش�غيل الوحدات 
وق�ال  األخ�رى.  التوليدي�ة 
باس�م  الرس�مي  المتح�دث 
الم�درس  مصع�ب  ال�وزارة 
تلق�ت  صحف�ي  بي�ان  ف�ي 

“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس إن “وزارة الكهرب�اء أدخلت الوحدة 
األولى من محطة كهرباء واس�ط الحرارية إلى الخدمة بعد ربطها بالش�بكة 
الوطني�ة لتضيف طاقة جديدة مقداره�ا 330 ميغاواط إلى منظومة الطاقة 
الكهربائي�ة”. وأض�اف الم�درس أن “المحطة التي تقوم ش�ركة ش�نغهاي 
بإنشائها تعد من اكبر المحطات الكهربائية في العراق وبطاقة إجمالية تبلغ 
2540 ميغاواط”، مش�يراً إلى أن “الش�ركة ال تزال تواص�ل عملها في إكمال 
نصب وتش�غيل وحدات التوليد المتبقية من المش�روع ف�ي مرحلتيه األولى 
والثانية”. وتعاقدت شركة ش�نغهاي الصينية مع الحكومة العراقية إلنشاء 
محطة الزبيدية في واس�ط، 70 كم ش�مالي الك�وت، واختير موقع المحطة 
على الجانب األيمن لنهر دجلة بمساحة 650 دونماً، وتعد من أكبر المشاريع 
الكهربائية ف�ي البالد، وتضم أربع وحدات توليدي�ة بطاقة إنتاجية مقدارها 
330 ميغ�اواط ل�كل واح�دة منه�ا، فضالً ع�ن محطتين إضافيتين تحس�باً 

للتوسعات المستقبلية.

الشيخ محودي: تأشرية دخول الزائرين 
ستمنح من املطارات العراقية

            بغداد / امل�ستقبل العراقي

أعل�ن رئيس لجنة العالقات الخارجية الش�يخ همام حمودي عن حصول 
الموافقات على منح كل زائري العتبات المقدسة الذين ينوون المشاركة في 
مس�يرة العشق الحسيني لهذا العام التأشيرات من المطارات العراقية. وقال 
حمودي في بيان صحفي تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه أمس انه 
“بإمكان الزائرين الحصول على تأش�يرة الدخول من مطارات بغداد والنجف 
والبص�رة دون الرجوع إلى الس�فارات العراقية في بلدانه�م، وذلك اختصارا 

للوقت ودرءاً للروتين الذي تمر به عملية منح تأشيرات الدخول للزائرين”.

حملل اقتصادي حيذر وزارة الصناعة
من التعاقد مع رشكات غري رصينة

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

حذر المحلل االقتصادي عبد الستار الهاشمي وزارة الصناعة من التعاقد 
مع ش�ركات إيرانية غير رصين�ة لفتح مصانع لها في العراق ألنها س�تضر 
باالقتص�اد الوطني، داعي�اً الى التعاقد مع الش�ركات العالمية المعروفة في 

مجال الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي.
ف�ي  الهاش�مي  وق�ال 
تصري�ح صحف�ي أمس إن 
س�اهمت  الوزارات  “بعض 
بض�رر االقتص�اد العراق�ي 
م�ن خ�الل تعاقده�ا م�ع 
ش�ركات غير معروفة على 
مستوى العالم وليس لديها 
كاإليراني�ة  كافي�ة  خب�رة 
والتركية، م�ا أدى الى تلكؤ 
تنفيذ الكثير من المشاريع 
الس�تراتيجية في البلد”. وأضاف “يجب عدم التركيز على دولة ما في اختيار 
الشركات والتعاقد معها، وإنما يجب التنويع واختيار دول اكثر تطوراً وتمتلك 
ش�ركات عالمية كبيرة كالدول االوربية واألمريكية وحتى دول ش�رق آسيا”، 
مش�يراً إلى ان “الحكومة العراقية تفضل التعامل م�ع الدول المجاورة دون 
غيره�ا في المجاالت االقتصادية والتجارية، وهذا أمر خاطئ”. وكانت وزارة 
الصناعة العراقية قد تعاقدت مع عدد من الش�ركات اإليرانية لنقل مصانعها 
الى العراق وفق نظام المشاركة في اإلنتاج حيث ستكون منتجاتها خاضعة 

للمواصفات القياسية العراقية.

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

ارجع عضو اللجن�ة املالية النيابية، النائب 
عن التحالف الوطني عبد الحسني اليارسي 
األوراق  س�وق  م�ؤرش  تراج�ع  أس�باب 
املالية خ�الل الفرتة الحالي�ة إىل االنكماش 
االقتص�ادي الذي يش�هده العال�م، مؤكداً 
ان س�وق العراق يحتاج اىل إع�ادة هيكلته 
وتعدي�ل قانون�ه وف�ق سياس�ة اقتص�اد 
الس�وق الحر. وق�ال الي�ارسي يف ترصيح 
صحفي أم�س إن »الرشكات األجنبية التي 
تش�رتك يف س�وق العراق ل�أوراق املالية ال 
تزي�د ع�ن 2000 رشك�ة، بينم�ا الرشكات 

املحلي�ة 80 أل�ف رشك�ة وبرأس�مال يبلغ 
ملياري دوالر، وهذا يعتر عدد قليل مقارنة 
بالبورص�ات العاملي�ة املتط�ورة«. وأوضح 
أن »هيئ�ة األوراق املالي�ة اقرتح�وا تقلي�ل 
الرسوم الرضيبية عىل الرشكات املساهمة 
الس�وق،  يف  للدخ�ول  تش�جيعها  لغ�رض 
ولكن بع�ض النواب رفضوا ذل�ك وطرحوا 
مقرتحات بتطوير الرشكات الحكومية من 
خالل خصخصته�ا أو العم�ل برشاكة مع 
القطاع الخ�اص كي تصب�ح رشكات ذات 
قطاع مختلط للدخول وبقوة إىل الس�وق«. 
وأض�اف أن »س�وق العراق ل�أوراق املالية 
يحت�اج اىل إعادة هيكلته من جديد وتنظيم 

عمله م�ن خالل تعدي�ل قانون هيئة 
األوراق املالي�ة بصيغ�ة تنس�جم مع 
توجهات السياس�ة االقتصادية للبلد 
والت�ي تهدف نح�و اقتصاد الس�وق 

الحر«. 
وأش�ار اىل ان »تراجع مؤرش الس�وق 
خ�الل الف�رتة الحالي�ة يرج�ع لعدة 
الحاصل  االنكم�اش  أس�باب، منه�ا 
يف  الس�يما  العامل�ي  االقتص�اد  يف 
اليون�ان واس�بانيا وانخفاض مؤرش 
البورص�ات فيه�ا، باإلضاف�ة اىل ان 
هذه األيام هي نهاية الس�نة فالكثري 
من أصحاب املال يعدون حس�اباتهم 
الختامية ويضعون حسابات جديدة، 
وه�ذا ما يجعلهم يتوقف�ون عن بيع 
ورشاء األسهم«. يذكر ان مؤرش سوق 
العراق لأوراق املالية يشهد انخفاضاً 
مس�تمراً وأليام متتالية خالل الفرتة 
الحالي�ة. وقد تأس�س س�وق العراق 
ل�أوراق املالية يف حزي�ران 2004 يف بغداد، 
وتعمل تح�ت إرشاف هيئ�ة األوراق املالية 
العراقية وهي هيئة مس�تقلة تم تأسيسها 
عىل غ�رار الهيئة األمريكية ل�أوراق املالية 
والبورص�ات. وقبل ع�ام 2003 كان يطلق 
عىل الس�وق الحالية أس�م »بورصة بغداد« 
والت�ي تديره�ا وزارة املالي�ة العراقية، أما 
االن فه�ي هيئ�ة ذاتي�ة التنظيم، وتش�مل 
الس�وق قطاع�ات  املدرج�ة يف  ال�رشكات 
املصارف والتأمني واالس�تثمار والخدمات 
وال�رشكات الصناعي�ة والزراعي�ة وحت�ى 

الرشكات السياحية.

القضاء األعىل يؤكد تصاعد وترية 
عمل مكاتب التحقيق القضائي

           بغداد / امل�ستقبل العراقي

أك�د مجل�س القض�اء األعلى إن وتي�رة عمل مكات�ب التحقيق 
القضائي في تصاعد مستمر، وأنها حدت من حاالت انتهاك حقوق 
اإلنسان في مراكز التوقيف، كاشفا النية الستحداث جهاز تنفيذي 
يرتبط بالس�لطة القضائي�ة اداري�اً وماليا لتنفيذ ق�رارات قاضي 
التحقيق في تلك المكاتب. وذكر بيان صحفي للس�لطة القضائية 
تلق�ت „المس�تقبل العراقي“ نس�خة من�ه أمس ان�ه „وبعد مرور 
س�نتين على فت�ح مكاتب التحقي�ق القضائي بدأن�ا نلمس نتائج 
ايجابية بس�بب االتصال المباش�ر بي�ن القض�اء والمواطن والذي 
اختصر عليه عناء الذهاب الى مركز الشرطة باإلضافة الى التخلص 
من سلس�لة االجراء الروتينية“. وأوضح إن „مكاتبنا ضامنة لعدم 
انتهاك حقوق االنس�ان، النها عالجت الخروقات القانونية التي قد 
يتع�رض لها بع�ض عندما عندما تتولى الجه�ات التنفيذية عملية 
التحقيق“. واش�ار الى انه „حس�ب اخر االحصائيات فإن مجموع 
القضاي�ا ال�واردة لها بداي�ة من الع�ام الحالي وص�وال الى مطلع 
الش�هر الحال�ي بلغ 89300 قضي�ة 3568 منها م�دورة من العام 
الماضي، أما نسبة الحسم فكانت 
ف�ي أعل�ى المس�تويات حيث 
وصلت ال�ى 96% ب�85723 
قضي�ة، 67379 منه�ا ت�م 
غلقه�ا أما البقية فصدرت 
باإلحال�ة  ق�رارات  فيه�ا 
م�ن قاض�ي التحقيق الى 
المتخصص�ة  المحاك�م 
)جنح- جنايات(، في حين 
تم تدوير 3577 قضية 

الى األشهر المقبلة“.

تأكيد عىل رضورة إعادة هيكلة سوق األوراق املالية

حمافظ ميسان يتسلم جائزة الفائز األول يف مسابقة أمجل شارع بالعراق الصحة تعزز أسطول إسعافها 
الفوري بـ620 سيارة جديدة

العمل: البدء بتوزيع رواتب 
العامل املتقاعدين يف السابع 

من الشهر املقبل

رشكة تركية تبدي رغبتها بإنشاء جممع سكني يف املثنى



رصنا عىل مسافة قريبة جدا من العد التنازيل 
للي�وم املوع�ود, ال�ذي س�تجرى في�ه العملي�ة 
القيرصية الثانية لوالدة أخرى من رحم العراق, 
كانت ال�والدة القيرصية األوىل يف التاس�ع عرش 
من حزيران )يونيو( عام 1961, عندما شهدت 
البرصة رسميا انفصال قضاء الكويت بمباركة 
بريطانية, بينم�ا تتعاىل اليوم األصوات املطالبة 
بفصل إقليم كردستان من جسد العراق, وشهد 
العراقيون تجول رئيس اإلقليم الس�يد مس�عود 
الربزاني يف زيارة تفقدية لقوات البيش�مركة يف 
كرك�وك, ظهر فيه�ا نجله وه�و يعتمر خوذته 
الفوالذي�ة, ويحم�ل عدت�ه الحربية اس�تعداداُ 

لخوض معركته االنفصالية الحاسمة. 
لق�د حذرت الصحف الغربية من ظهور دولة 
غري عربية يف الرشق األوسط, وجاءت التحذيرات 
بسلسلة من املقاالت االستقصائية, كان آخرها 
املقالة, التي كتبها الصح�ايف )اندريه أكولوف( 
نرشها موق�ع )strategic Culture(, تجدونها 

عىل الرابطة التالية:-
http://www.strategic-culture.org/
greater-kurdistan-/29/11/2012/news
a-new-actor-on-middle-east-map.html

شهدت األش�هر املاضية زيارات دبلوماسية 
مكثفة, بدأت بزي�ارة الوفد األوكراني للمنطقة 
الكردي�ة, ث�م تك�ررت بعده�ا زي�ارات الوفود 
الس�فري  زي�ارة  تلته�ا  والكندي�ة,  األمريكي�ة 
الصيني, ثم جاءت زيارة وزير الخارجية الرتكي 
)أحم�د داود أوغلو( لتضيف بع�دا جديدا للدعم 
الذي تقدمه حكومة أنق�رة ضد حكومة بغداد, 
وكان�ت أول زيارة يق�وم بها دبلوم�ايس تركي 
لش�مال الع�راق من�ذ )75( عاماً, م�ن دون أن 
يستأذن الحكومة العراقية يف زيارته, التي أبدى 
فيها استعداد بالده لتقديم أقىص درجات الدعم 
وامل�ؤازرة إلقليم كردس�تان, بضمنه�ا الحماية 

الرتكية التي قد يحتاجها اإلقليم إن لزم األمر. 
كان�ت زيارة الس�يد مس�عود لواش�نطن يف 
نيس�ان )أبري�ل( 2012 ه�ي املع�وَّل عليه�ا يف 
ترس�يخ العالقات )الكردي�ة األمريكية(, التقى 
فيها الرئيس أوباما, ونائبه )جو بايدن(, ووزير 
الدف�اع )ليون بانيتا(, رشح فيها نقاط الخالف 
مع بغداد, واألف�كار املطروحة لتجاوز األزمات 

)الدستورية( املستعصية. 
كان الس�يد مسعود رصيحا واضحا يف لقائه 
املتلف�ز مع ش�بكة )BBC( يف الش�هر األول من 
ع�ام 2012, ح�ن ع�رب ع�ن رغبت�ه الجامحة 
لفصل إقليم كردستان عن العراق, وحلمه بنيل 

االستقالل الكامل, وبناء دولة كردستان. 
ث�م ق�ام رئيس اإلقلي�م )نيجرف�ان برزاني( 
بزيارة رسمية إليران يف نوفمرب )ترشين الثاني( 
امل�ايض للتباح�ث م�ع حكوم�ة أحم�دي نجاد 

يف العالق�ات الثنائي�ة بن كردس�تان وطهران, 
ومناقش�ة امللفات املش�رتكة )العالقة بينهما(, 
زار بعدها تركيا للتحاور يف املحاور الحساس�ة 

بن البلدين.
 يقدر االحتياطي النفطي يف إقليم كردستان 
بنح�و )45( بلي�ون برميل مضاف�ا إليه خزين 
محافظة كركوك, ما يجعل اإلقليم مرشحا لتبوأ 
املركز الس�ادس يف الرتتيب العاملي بعد حصوله 
عىل االنس�الخ الكركوكي من العراق, األمر الذي 
أغرى رشكة أكس�ون موبيل األمريكية بمغادرة 
حقول القرنة, والتوجه نحو حقول كردس�تان 
إلحراز قصب السبق يف االستثمارات املستقبلية 
الواع�دة, ث�م لحقت به�ا رشكة )تش�فرون(, 
و)توت�ال(, فأبرمت باقة م�ن العقود النفطية, 
اعرتضت عليها الحكومة املركزية, بينما تذرعت 
كردس�تان ببنود الدس�تور, وب�ارشت بتصدير 

شحناتها األوىل من النفوط املستخرجة من 
حقول اإلقلي�م, بتحد واض�ح للحكومة 
إىل  االلتف�ات  دون  وم�ن  املركزي�ة, 
فاس�تنفرت  املتك�ررة,  احتجاجاته�ا 
أس�اطيل الش�احنات الحوضي�ة لنقل 
النفط الخ�ام باتجاه املوان�ئ الرتكية 
واإليرانية, بكميات ضئيلة تقدر بنحو 
أل�ف طن كل يوم, بما يع�ادل )8000( 
برميل يومياً, ويرى املراقبون إن عجلة 

التصدير سرتتفع يف األيام القليلة املقبلة 
لتصل إىل )1500( ط�ن يومياً, ما يعادل 

)12000( برميل يوميا. 
لق�د قط�ع إقلي�م كردس�تان ش�وطا 
كب�ريا يف تعزي�ز العالقات الثنائي�ة املتينة 
مع البيت األبي�ض, وتعمقت تلك العالقات 
بع�د الغزو األمريكي للعراق, وكانت جميع 
الفرص متاحة لالرتقاء بقدرات ميليشيات 
البيشمركة إىل مس�توى الجيوش النظامية 
املبنية عىل األس�س العسكرية الحديثة, من 
حيث التثقيف القومي العقائدي, ومن حيث 
التدريب امليداني العايل, ومن حيث التسليح 
التعبوي املتوافق مع التطلعات املستقبلية, 

ومن حي�ث تعداد الوح�دات واألف�راد الذين زاد 
عددهم عىل )200( ألف مقاتل. 

تتألف الرتكيبة الس�كانية ألك�راد العراق من 
خمس�ة مالي�ن نس�مة تقريب�ا, بينم�ا تتوزع 
الغالبي�ة العظم�ى منه�م يف املناط�ق الجبلي�ة 
الرتكية واإليرانية والسورية, ومجاميع صغرية 
منه�م مبعث�رة يف امل�دن األرميني�ة والجورجية 
واللبنانية واإلرسائيلية والروسية واألذربيجانية, 
واس�توطنت أع�داد منه�م يف العق�ود القريب�ة 
املاضي�ة يف أوربا وأمريكا, بيد أن امللفت لألنظار 
إن أوضاع الكرد يف العراق يف املرحلة الراهنة تعد 
من أفضل ما تحلم به القومية الكردية باملقارنة 
مع أوضاعهم القلقة يف البلدان األخرى, وهذا ما 
أك�د عليه )خالد عزيزي( الناطق باس�م الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني اإليراني يف ترصيح 
ل�ه لجريدة الرشق األوس�ط بعددها )10804(, 
حن ق�ال: ))النموذج الفيدرايل العراقي يعد من 
النماذج املثالية ملا يتطلع إليه األكراد يف إيران((, 
مع�رباً ع�ن رغبة حزب�ه بتحول إي�ران إىل دولة 
فيدرالي�ة تمث�ل املجتمع�ات املتع�ددة الهويات 
واألعراق, كان )عزيزي( يتحدث بمنطق الحوار 
الس�يايس املقبول, يف حن انش�غلت ميليشيات 
)PJAK( املس�لحة املدعوم�ة من قب�ل إرسائيل 
بتنفيذ سلس�لة م�ن عملي�ات املقاوم�ة داخل 
وتعبوي�ا  فكري�ا  وارتبط�ت  اإليراني�ة,  األرض 
بمنظم�ة ح�زب العم�ال الكردس�تاني املناوئ 
لرتكي�ا )PKK(, نح�و ش�ن الغ�ارات املتواصلة 
يف إي�ران وتركيا تمهيداً لني�ل الحكم الذاتي عىل 
غرار ما نالته القومية الكردية يف العراق, آخذين 
بنظ�ر االعتبار العمل من أجل ترس�يخ األهداف 
اإلس�رتاتيجية البعي�دة األم�د, نحو بن�اء دولة 

)كردس�تان العظمى(, التي تضم كامل 
الرشائح الكردية يف املناطق العراقية 
واإليراني�ة  والرتكي�ة 
والسورية, عىل أن 

يكون إقليم كردس�تان هو املنطلق نحو تحقيق 
الطموحات الكبرية. 

ث�م جاءت األزمة  الس�ورية لتقل�ب الطاولة 
ع�ىل حكوم�ة أنق�رة يف املب�ادرة الت�ي تبناه�ا 
الرئيس بشار األسد بمنحه األكراد حكماً ذاتياً, 
وه�ي أق�رب م�ا تك�ون إىل االس�تقالل, بداللة 
عدم وجود أي تش�كيل عس�كري سوري داخل 
املرتفع�ات الكردية, وأناطت مهمة الدفاع عنها 
اآلن بالكرد أنفسهم, فمنعوا التسلل من األرايض 
الرتكية باتجاه الهضبة الس�ورية, وكانوا خري 
عون ملليش�يات ح�زب العمال الكردس�تاني يف 
تركي�ا, التي صع�دت عملياته�ا االنتقامية ضد 
 )Hurriyet أنف�رة, وبين�ت صحيف�ة )حري�ت
يف   )Semih Idiz( كتبه�ا  تحليلي�ة  مقال�ة  يف 
30/حزي�ران/2012, إن الرئي�س رج�ب طيب 
أردوغان أصبح يف موقف ال يحسد عليه, لتورطه 
يف موقف�ن متناقض�ن, فه�و مطال�ب بدع�م 
االنتفاض�ة الس�ورية ضد دمش�ق, ومطالب يف 
الوقت نفسه بردع االنتفاضة الكردية يف هضبة 
األناضول, تارة يصف املليشيات العربية املعادية 
لس�وريا بق�وات التحري�ر, وتارة أخ�رى ينعت 
املليش�يات الكردي�ة املعادية لرتكي�ا باإلرهاب, 
فظه�ر أم�ام ال�رأي الع�ام العامل�ي متأرجح�ا 
يف سياس�ته املتناقض�ة م�ع أبس�ط الثواب�ت 
السياس�ية.  الالفت للنظر إن مسألة قيام دولة 

)كردستان العظمى( تلقى معارضة شديدة من 
البلدان املحيطة بإقليم كردستان العراق, ويكاد 
يكون املوقف الرتكي متطابق تماما مع املوقف 
اإليراني يف رفض مناقش�ة ه�ذا املوضوع جملة 
وتفصيال, ناهيك عن خش�يتهما من تفاقم قوة 
األك�راد يف س�وريا, وانضمامه�ا لق�وة األكراد 
يف الع�راق بما يمنحهما الق�وة الكافية لخوض 
الرصاع املستقبيل مع إحدى الدولتن, اما تركيا 
أو إيران, خصوصا بعد أن ضمن أكراد س�وريا 
مس�تقبلهم يف كلتا الحالتن )بوجود األسد أو 
يف غياب�ه(, فإذا س�قط النظام الس�وري كان 
التقس�يم العرقي من صالحهم, وإذا صمد فأن 
الحكم الذاتي سيكون من نصيبهم, 
أما إذا نجحت تركي�ا بجلب قوات 
الناتو إىل حدودها املش�رتكة مع 
س�وريا, ف�ان األبواب س�تكون 
مفتوحة ع�ىل مصاريعها ألكراد 
تركي�ا إلح�راج املوق�ف ال�دويل 
بس�بب تورط الناتو املفضوح يف 
املزدوجة, ووقوفه  املعايري  تبني 
م�ع تركي�ا التي س�لبت حقوق 
األك�راد واضطهدته�م, وش�نت 
ضدهم أبش�ع الغ�ارات الحربية 
الدامية, فال�ذي يطالب بحقوق 
املنتفضن ضد النظام الس�وري 
حق�وق  يلغ�ي  ال  أن  ينبغ�ي 
الرتكي,  النظ�ام  املنتفضن ضد 
وه�ذه ه�ي املعادلة الحس�ابية 
الت�ي أضعف�ت املوق�ف الرتكي, 
اإليران�ي,  املوق�ف  واس�تفزت 
األوراق  الكردية ه�ي  ف�األوراق 
الالعبة عىل  ط�اوالت املقامرات 

واملغامرات السياسية. 
يف العقود املاضية كان العراق 
االتح�اد  أصدق�اء  أق�رب  م�ن 
الرئي�س  ف�كان  الس�وفيتي, 
)ريتشارد نكسون( أول من فكر 
بلع�ب األوراق الكردي�ة عندم�ا 

دعمهم ماليا وعسكريا وحرضهم ضد العراق, يف 
الوقت الذي لم تكن لديه أية رغبة باستقاللهم, 
 Stephen وهذا ما أورده الكاتب )ستيفن هينرت
Hunter( عام 1998 يف كتابه املوس�وم )صالح 

 .)The second Saladin الدين الثاني
 ثم لعبت إيران يف زمن الشاه باألوراق نفسها, 
فوفرت للكرد الدعم التعبوي واللوجستي, وفقد 
العراق خرية أبنائه من العرب واألكراد يف معارك 
داخلية استنزفت الطاقات, وتعطلت فيها عجلة 
النم�و الحضاري, وُزهقت فيه�ا األرواح,  حتى 
انته�ت بتنازل الع�راق عن نصف ش�ط العرب, 
يف معاه�دة خبيث�ة كانت عبارة ع�ن فوهة من 
فوهات الجحيم, فتحت األبواب لحرب رضوس 
دام�ت ثماني أع�وام, لم تكن املنطق�ة الكردية 
بمن�أى من كوارثه�ا, فكان امل�وت والدمار من 

نصيب الجميع. 
ثم جاء الغ�زو األمريكي للع�راق عام 2003 
لتتظاه�ر تركيا بعدم رغبتها بالس�ماح لقوات 
التحالف بش�ن غاراتها عىل العراق انطالقا من 
أراضيها, لكنها سارعت إىل تقديم أقىص درجات 
الدع�م الحرب�ي لألك�راد, وس�محت بانط�الق 
طائرات الهارير لنقل املظلين وإنزالهم ش�مال 
أربيل, فاشرتكت معهم ميليشيات البيشمركة, 
وأب�دت تعاونه�ا معه�م, وربما كان انس�حاب 
ق�وات االحت�الل من العراق بس�بب خس�ائرها 
املتالحق�ة يف املدن العراقية العربية, وربما ألنها 

لم تتعرض يف إقليم كردستان ملثل ما تعرضت له 
يف املدن العربية.  يف عام 2006 نرش )رالف بيرت( 
خارطة جدي�دة للرشق األوس�ط عىل صفحات 
املجل�ة العس�كرية الت�ي يصدره�ا البنتاغ�ون 

بعددها الصادر يف حزيران )يونيو(. 
http://www.oilempire.us/new-map.

html وأع�اد نرشه�ا يف الع�ام نفس�ه يف كتابة 
املوس�وم )Never Quit the Fight(, والعجي�ب 
باألم�ر إنه أطل�ق عليه�ا خارطة )ح�دود الدم 
Blood Borders(.  وه�ذا ما أك�دت عليه العمة 
كوندي )كوندالي�زا راي�س( بخطاباتها النارية 
املتك�ررة يف تل أبي�ب, والتي دعت فيه�ا لتنفيذ 

م�رشوع ال�رشق األوس�ط الجدي�د, ع�ىل وفق 
التحديدات التي بينتها خارطة الدم وتقسيماتها 

العرقية والطائفية. 
يؤك�د الكاتب )أندري�ه أكول�وف( يف مقالته 
املش�ار إليه�ا آنف�اً ع�ىل أن إرسائي�ل كان له�ا 
حضورها االستخباراتي والتجاري والدبلومايس 
يف إقليم كردس�تان, وأنها وس�عت أنشطتها يف 
املنطق�ة بعد عام 2003, وع�ربت إرسائيل أكثر 
م�ن م�رة ع�ن تعاطفها م�ع حكوم�ة اإلقليم, 
ويضيف )أكولوف(: ))إن إرسائيل شيدت لها يف 
إقليم كردس�تان محطة لطائراتها التجسس�ية 
املوجهة بالسيطرة النائية )بدون طيار(, وإنها 
حصلت عىل اإلذن من القيادة الكردية بإطالقها 
يف أجواء املنطقة من دون حاجة إىل أخذ موافقة 
الحكومة املركزية, وإنها سمحت بتوغل عنارص 
املوس�اد يف م�دن محافظة املوصل((, ش�اهدوا 

هذا التقرير اإلخباري. 
http://www.youtube.com/watch?v=_

bkVQh5CnRI
ويف الخام�س والعرشين م�ن آذار )مارس(, 
مقال�ة   )Sunday Times( صحيف�ة  ن�رشت 
تطرق�ت فيه�ا إىل تواج�د عنارص املوس�اد عىل 
الح�دود اإليراني�ة العراقية يف إقليم كردس�تان, 
وان مهماته�م التجسس�ية انحرصت يف البحث 
عن أدلة موثق�ة للمفاعالت النووي�ة اإليرانية, 
  .)smocking gun  بما يسمى )البحث عن دالئل

ويف التاس�ع م�ن كانون الثان�ي )يناير( 2012, 
نرشت صحيف�ة )ليفيغارو( الفرنس�ية مقالة 
بعنوان )إي�ران تتحدى أمري�كا(, تطرقت فيها 
ألنش�طة املوس�اد املوجهة ضد إيران من إقليم 

كردستان يف العراق. 
 ختاما يقول )أكولوف(: ))إن إقليم كردستان 
يمتل�ك اآلن كل املقوم�ات الس�يايس والحربي�ة 
واالقتصادية والدستورية والحدودية لالنفصال 
ع�ن الع�راق وإع�الن االس�تقالل الت�ام, بيد أن 
املس�ارات الوع�رة إلقام�ة كردس�تان العظمى 
مازال�ت  بعي�دة املن�ال, محفوف�ة باملخاط�ر, 
مشحونة باأللغام, تحيط بها الرباكن املتفجرة 

ملفات6

كرد�صتان العظمى ونوايا االنف�صال

إقليم كردستان يمتلك اآلن كل 
املقومات السيايس واحلربية 

واالقتصادية والدستورية 
واحلدودية لالنفصال عن 

العراق وإعالن االستقالل التام

 كان بارزاين رصحيا يف الشهر 
األول من عام 2012 حني عرب عن 

رغبته  لفصل إقليم كردستـان 
عن العراق، وحلمه بنيل 

االستقالل الكامل

يكاد يكون املوقف الرتكي 
متطابق متاما مع املوقف 
اإليراين يف رفض مناقشة 
موضوع دولة "كردستان"
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ليس   أمرا   مقترصا   عيل   الرجال ,  بل   إن   واحدة   من   كل   أربع  
 نس�اء   حول   العالم   تتعرض   له ,  وإن   كان   بمستويات   وأشكال  
 مختلف�ة .  وجهاز   املناع�ة   أحيان�ا   يعترب   أن   بصيالت   الش�عر  
 أو   بعضه�ا   يشء   غريب   يحاربه   فيس�قط   جزء   من   الش�عر   يف  
 مناطق   محددة   وقد   يس�قط   ش�عر   الرأس   كل�ه .  من   املتعارف  
 عليه   أن   الصلع   يصيب   الرجال   بل   من   املمكن   أن   يضفي   الصلع  
 عيل   الرجل   جاذبية   خاصة   تكون   س�ببا   يف   ش�هرته   كما   حدث  
 مع   عدد   من   نجوم   الس�ينما   العاملية   ومنهم   املمثل   العاملي   يول  
 براين�ر   بطل   الفيلم   العاملي   امللك   وان�ا   ولكن   هل   من   املمكن   أن  
 تتقبل   ذلك   يف   النس�اء   فقد   أطلق   األطباء   مؤخرا   صيحة   تحذير  
 مفاده�ا   أن   الصلع   يهدد   ربع   نس�اء   العالم   وقال�وا   إن   فقدان  
 الش�عر   املس�تمر   وصوال   إيل   الصل�ع   ليس   أم�را   مقترصا   عيل  
 الرجال ,  بل   إن   واحدة   من   كل   أربع   نس�اء   حول   العالم   تتعرض  
 ل�ه ,  ولكن   بمس�تويات   وأش�كال   مختلفة   يف   معظ�م   األحيان  
 عم�ا   يواجهه   الرجال .  هذا   ما ذكرته   أخصائية   الصحة   العامة  
 جينيفر   شو   وقالت   إن   الصلع   يظهر   لدى   النساء   عرب   ضعف   يف  

 الشعر   وتراجع   سمكه ,  أو   تراجع   كثافة   الشعر   يف   أعيل   الرأس  
 وتس�اقطه   من   املقدمة .  وهناك   أسباب   أخرى  لتساقط   الشعر  
 مث�ل   ضعف   التغذية   أو   الحمل   أو   التوتر   والصدمات   النفس�ية  
 واألدوية .  وحول   سبل   العالج ,  قالت   :  إنه   ما   من   رضورة   للبحث  
 عن   وس�ائل   ملواجهة   األمر   إن   كان   ال   يتس�بب   بمشاكل   للمرأة  
 التي   تعاني   من�ه ,  أما   الراغبات   بالع�الج   فيمكنهن   اللجوء   إىل  
 عدة   وسائل ,  مثل   األدوية   أو   س�وائل   االستحمام   التي   تحتوي  
 عيل   مادة   مينوكس�ديل   املضادة   لتس�اقط   الش�عر .  ولكن   شو  
 ش�ددت   عىل   أن   أساليب   العالج   هذه   يجب   أن   ترتبط   بالتغذية  
 السليمة   والراحة   واالبتعاد   عن   التوترات ,  إىل   جانب   عدم   إغفال  
 معالج�ة   األمراض   العضوية   التي   قد   تكون   الس�بب   األس�اس  
 لتس�اقط   الشعر .  ومن   جانبه   قال   د .  سعيد   عبد العظيم   أستاذ  
 الطب   النف�ي   بجامعة   القاهرة :  العالقة   ب�ن   الجلد   والحالة  
 النفس�ية   عالق�ة   وثيقة   جدا   ألن   الجلد   والجه�از   العصبي   من  
 الناحي�ة   الجنيني�ة   والخلقي�ة   ينم�وان   من   نف�س   املنطقة   يف  
 املرحلة   الجنيني�ة   فالجلد   يعترب   مرآة   للحالة   النفس�ية   وكثري  

 من   األمراض   الجلدية   يرتبط   بعوامل   نفسية   مختلفة ,  ويعترب  
 الشعر   جزءا   من   منظومة   وعادة   يتوزع   عىل   أجزاء   معينة   من  
 الجسم   ويف   املرأة   عىل   وجه   الخصوص   يعترب   الشعر   أحد   معالم  

 الجمال   ولكن   من   اإلصابات   الجلدية   الش�ائعة   سقوط   الشعر  
 وه�ذا   الس�قوط   أحيان�ا   يأخذ   أش�كاال   مختلفة   فقد   يس�قط  
 الش�عر   من   الرأس   يف   مناطق   محدودة   ويس�مى   هذا   سقوطا  
 جزئيا   وهناك   سقوط   ش�امل   للشعر   يف   الجسم   كله   وقد   ظهر  
 أن   هناك   عالقة   وثيقة   بن   جهاز   املناعة   والجهاز   العصبي   وأي  
 تغريات   تحدث   عىل   مس�توى  الجهاز   العصبي   وخاصة   الحالة  
 النفس�ية   مثل   القل�ق   والتوتر   واالكتئ�اب   والتعرض   لضغوط  
 نفسية   لفرتة   طويلة   وأحيانا   التعرض   لصدمة   نفسية   فجائية  
 ويضي�ف :  وجد   أن   هذا   التفاع�ل   النفي   يؤثر   يف   جهاز   املناعة  
 ال�ذي   أحيانا   يعترب   أن   بصيالت   الش�عر   أو   بعضها   يشء   غريب  
 يحاربه   كما   يحدث   عند   زرع   عضو   جديد   يف   الجسم   مثل   الكبد  
 والكيل   ومن   ثم   تصاب   بصيالت   الشعر   إصابة   مرتبطة   برفض  
 جه�از   املناع�ة   لها   وقد   يس�قط   جزء   م�ن   الش�عر   يف   مناطق  
 محددة   وقد   يس�قط   كل   شعر   الرأس   والعالج   يف   هذه   الحاالت  
 ع�الج   متع�دد   الجوانب   فجزء   يش�مل   عالج   الحالة   النفس�ية  

 وهناك   أيضا   العالج   الجلدي   بواسطة   املتخصصن .    

أجمل األفكار لليلة رأس سنة ممّيزة مع الحبيب

يس�تقبل معظم الّناس ليلة رأس الّسنة محّملن بالكثري 

م�ن التوّقعات الرائعة والفرحة، وانتظار حلول العام الجديد 

قد يكون من أفضل الفرتات الّرومانسّية أكانت املرأة متزّوجة 

منذ ثالثن سنة أو منذ عام.

إليك إذاّ بعض األفكار لتحضري سهرة ممّيزة مع الحبيب 

يف هذه الليلة املمّيزة.

• قومي ببعض االخرتاعات

أح�ري بعض األق�الم واألوراق والكثري من الّش�موع، 

إضاف�ة إىل بعض الوجب�ات الخفيفة كالش�وكوالتة والكب 
كيك. زّين�ي الطاولة بطريقة حرفّية. وقبل الّس�اعة الثانية 
عرشة ال تتكلّمي مع زوجك إاّل من خالل العيون ملّدة س�اعة 
ع�ىل األق�ّل. وما إّن ت�دّق هذه الّس�اعة، أطفئ�ي كّل األنوار 
وأضيئي كّل الشموع وقرّبي بعضاً منها لتستطيعي الكتابة. 
اجل�ي بالقرب من زوجك وفّكرا خالل 30 دقيقة لتكتبا كّل 
ما تتمّنيانه للعام الجديد مع املش�اعر الّتي تكّنانها أحدكما 
لآلخر، ث�ّم ناقيش األف�كار املكتوبة مع زوج�ك بصوٍت عاٍل 
وبع�د حلول العام الجديد، أتلفي األوراق أو اتركيها لتقرأيها 

يف املستقبل.
• حّري عشاًء أنيقاً

ب�دالً من أّن تختاري الخروج م�ع زوجك إىل حفلة كبرية 
مع الكثري من األشخاص يمكنك البقاء وحدك معه يف املنزل. 
يف خالل س�اعات النهار أو بعد الظهر، حّري طبقاً ممّيزاً 
ث�ّم زّين�ي الطاولة بالطريق�ة الصحيحة وال تن�ي الّتحلية 
أيض�اً. ارتدي أجم�ل الثي�اب لديك ورّسحي ش�عرك وضعي 
أفضل املجوهرات لديك وتناويل العش�اء مع زوجك بعد حلول 

املس�اء، ثّم انتظري الّساعة الثانية عرشة لتشاهدي األلعاب 

الّنارية إّن عىل التلفاز أو عىل رشفة منزلك مع الحبيب وأنت 

تمسكن يده.

• ارقيص مع زوجك

حّتى ولو بقيتما يف املنزل، بإمكانكما أن تعيشا جّو العيد 

عىل أصوله، حّري بعض األسطوانات املمّيزة وارقيص مع 

زوجك عىل أنغام ممّيزة واستمتعي قدر املستطاع فقد تكون 

تلك الليلة األجمل إّن كنتما وحدكما وأنتما ترقصان بطريقة 

مضحكة.

• حفلة بثياب النوم

يمكن�ك أيض�اً أّن تح�ّري لحفلة فريدة بثي�اب النوم، 

ارت�دي وزوجك ثياب الن�وم وعييش جواً ممّي�زاً .إّنها بعض 

األفكار املمّيزة لليلة رأس س�نة لن تتكّرر أبداً وكّل عيد وأنت 

بخري.
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إن كنت ترغبن يف التجديد يف طلّتك مع حلول العام الجديد، إليك 
طريقة سهلة ورسيعة، فالغرّة القصرية قد تكون الحّل. رأينا الغرّة 
القص�رية بكثرة يف عروض أزي�اء هذا املوس�م، واختارتها مختلف 
النجمات س�واء يف العالم العربي أم هوليوود. اتركيها بالطول الذي 
يتناس�ب أكثر م�ع وجهك، ولتتابع�ي صيحات املوض�ة، اختاريها 
قصرية جّداً ومحّددة. إن كنت تحّبن هذه الترسيحة ولكّنك مرتّددة 
وال تريدي�ن قّص ش�عرك، أصبحت الغرّة متوافرة كخصلة بش�عر 

صناعّي تضيفينها إىل شعرك حسب رغبتك.

*إذا تج�رد الرجل من عواطفه، وصار رجالً أبعد ما يكون عن 
الرومانسية والعواطف، وعىل الرجل أن يعلم أن املرأة ال تريد رجالً 
يرتك عمله ومس�ؤولياته ليتغزل بها ويحبه�ا؛ ولكنها تحتاج ألن 
تش�عر بأنها ذات قيمة لديه وأن حبها يف قلبه ولو بلمسة بسيطة 

أو لفتة أو كلمة. 
* امل�رأة تك�ره الرجل البخيل الذي ال يع�رف الكرم ألنها تكره 
القيود املادية، وتكره رجالً يحاسبها ويسجل لها كل مال تنفقه، 
وعىل الرجل أن يعلم أنه إذا ما استمر عىل تلك الطريقة فإنه يحول 

أي حنان ورقة يف قلب املرأة إىل قسوة وسخط لتنفجر يوماً.
* قايس القلب واملش�اعر فالرجل ال يجب أن يكون بالرورة 
رومانسياً حتى يكون حنوناً، وال جباراً ليكون رجالً قوياً، فشتان 
م�ا بن الرومانس�ية والق�وة والحن�ان، واملرأة تحتاج ألن تش�عر 
بلمس�ات دفء تس�اندها وتجعلها تس�تمر يف عطائها عىل جميع 
األصع�دة العملية والعائلية، وإذا لم تجد من الرجل ذلك الحنان 
املنتظر، فإنها تجفو وتش�عر بجحوده ونكرانه ملا تقدم له 

من عطاء وتنسحب.

 
املقادير: - عجينة الغوالش 
الجاه�زة - كيلوغرام من األرز 

املرصي -150 غراماً من السمن -10 غرامات من 
الق

املقادي�ر:- كيلوغ�رام من ورك دج�اج -100 
غرام من الطحن- كيلوغرام من البطاطا الحلوة

-200 غرام من السكر األسمر -300 غرام من 
الجزر -200 غرام من الفطر الطازج املقّطع

-200 غ�رام م�ن الكريما املخّصص�ة للطهو 
- عرق�ان من الطرخوم األخ�ر -100 غرام من 
الزبدة-100 غرام من البصل املفروم ناعماً- ملح 

و بهار أبيض، حسب الرغبة.

طريقة التحضري:
1- يل�ّت الدج�اج بالطح�ن، ويق�ىل يف وعاء 

يحتوي عىل الزيت.
2- تسلق البطاطا الحلوة، ثم تطحن.

3- يف وع�اء يوضع عىل النار، يضاف الس�كر 
حت�ى يتحّول إىل "كراميل"، ثم يس�كب يف صينّية 
وتوض�ع فوقه البطاطا. يتّم إدخال هذه الصينية 

إىل الفرن ملّدة عرش دقائق.
4- يق�ىل البصل يف وعاء يحت�وي عىل الزبدة، 
حت�ى يذبل. ثم، يضاف البه�ار األبيض والكريما. 
ويدع ه�ذا املزيج عىل النار ملّدة خمس دقائق. ثم، 

يسكب فوق الدجاج.
5- يبرش الجزر، ثم يسلق لبعض الوقت داخل 
وعاء يحتوي ع�ىل املاء، ويصّفى. يفرم الطرخوم 
ناعماً، يخلط مع الجزر و يسكب يف طبق التقديم، 
ويض�اف الدجاج فوقه م�ع الصلصة، واىل جانبه 

البطاطا الحلوة.
)هذه املقادير تكفي ألربعة أشخاص(.

�أكلة �شهية

بعد الوالدة تجد األم نفس�ها مرهقة ومجهدة، 
وتنه�ال عليه�ا النصائح م�ن الج�دات والحموات 
واألمهات كال حسب خربتها ,  وأشهر هذه النصائح 
تن�اول الح�الوة الطحيني�ة والحلب�ة لزي�ادة إدرار 
اللب�ن ,  وغريها من العادات الت�ي توارثتها األجيال ,  
لنج�د األم يف النهاية وقد زاد وزنها بش�كل ملحوظ 

ويصعب عليها بعد ذلك إنقاصه . 
توضح د.أمرية عبد الفتاح إدريس أس�تاذ طب 
األطف�ال، أن كمي�ة اللب�ن املفرز ل�دى األم مرتبط 
بالتأكي�د بنظام التغذية ال�ذي تتبعه بعد الوالدة بل 
انه يس�بق عملية ال�والدة إىل الش�هور األخرية من 
الحم�ل, حيث يج�ب عىل الس�يدة الحامل أن تكون 
مهيأة نفسيا وجس�مانيا وصحيا من خالل التأكد 
م�ن أن كل وظائفها تعمل بكف�اءة وأنها ال تعاني 
م�ن أي أمراض مث�ل أنيميا الحدي�د - والتي تعترب 
من أعىل مع�دالت األنيميا يف مرص- ليتم معالجتها 
ع�يل الفور حت�ى ال تظهر عىل الرضي�ع خالل أول 
ش�هرين, كما أن الحال�ة الذهنية ل�أم مهمة جدا 

ألن امل�خ يف�رز بعض امل�واد التي تع�زز هرمونات 
اللب�ن. وتنصح د.أم�رية الحامل بالق�راءة يف أثناء 
الحمل للتع�رف عيل طبيعة مرحلة م�ا بعد الوالدة 
وإعداد نظام غذائ�ي متوازن يمكن أن تتبعه خالل 
ه�ذه املرحلة بحي�ث ال يؤثر عىل كمي�ة اللبن, عىل 
أال تقل السعرات الحرارية فيه عن ثالثة آالف سعر 
ح�راري. وحتى يكون هذا النظ�ام الغذائي متوازنا 
البد أن يحتوي عىل مصادر للكربوهيدرات والدهون 
و الربوتن والفيتامينات. وال ننىس الس�وائل بكثرة 
خاص�ة يف الصيف والتي ال تكفي وحدها دون غذاء 
متكامل كما يعتقد البعض, فاألم والطفل يحتاجان 
لفائض إلدرار البول وإفراز العرق, ويفضل التنوع 

يف السوائل بن اللبن واملاء والعصائر.
وتؤك�د أن تنظيم الوجبات مهم جدا ويؤثر عىل 
كمي�ة اللب�ن, فامتن�اع األم مثال عن تن�اول وجبة 
اإلفطار نتيجة عدم انتظام مواعيد نومها يؤثر عىل 

إدرار اللبن.
وتش�ري د.أم�رية إىل أهمي�ة تن�اول املكم�الت 
الغذائي�ة تح�ت إرشاف الطبيب 
كالكالس�يوم عيل س�يبل املثال 
بع�د  األوىل  الف�رتة  يف  خاص�ة 
ال�والدة ألن عظ�ام األم تك�ون 
ضعيفة يف ه�ذه الفرتة, وتؤكد 
أن الله أعطانا مصدرا للرضاعة 
الطبيعية متكامال دون الحاجة 
إىل أي إضاف�ات وال حت�ى امل�اء 
ملدة ستة أشهر, فيجب الحفاظ 
عيل هذه النعمة, وترى أن ستة 
أش�هر يف عم�ر األم ال تس�اوي 
الفائ�دة العظيم�ة التي يحصل 
عليه�ا رضيعه�ا س�واء صحيا 
أم نفس�يا ع�يل األم�د الطويل, 
فعيل س�بيل املثال ال الحرص تم 
اكتش�اف أن الطفل الذي يرضع 
طبيعي�ا أق�ل عرض�ة لإلصابة 

باألورام عىل األمد البعيد.

�ملر�أة

األوىل  اللبن�ة  ه�ي  امل�رأة  أن 
يف الوج�ود كل�ه، وعىل مس�توى 
الكائنات الحي�ة، حيث يقع عىل 
امل�رأة ال�دور األك�رب يف مناح�ي 
الحياة . فقد عانت املرأة  عىل مر 
العص�ور التاريخي�ة الكثري من 
العن�ف والتهميش واالضطهاد 
وال�ذي يق�ع عليه�ا مضاعفا 

لكونها أنثى !!.
املجتمع  إليه�ا  ينظر 
نظرة سلبية من أول يوم 
والدتها وظهورها للنور، 
ويك�ون مولده�ا كفاجع�ة 
أو مصيب�ة تق�ع عىل رأس 
األب حن يت�م أخباره أن 
زوجت�ه ول�دت ل�ه فتاة 
!!. لق�د حرم�ت امل�رأة 
لف�رتات  طويل�ة من 
الزمن من ممارس�ة 
اإلنس�اني  دوره�ا 
يف الحي�اة، فقد تم 
حرمانها حتى من ابس�ط حقوها 
كالتعلي�م، وهذا مأثر س�لبيا عىل 
تأخره�ا  ألن  واألرسة،  املجتم�ع 
بالتعليم ي�ؤدي إىل تأخر املجتمع 
والذي تعكسه بدورها عىل ابنائها 

ح�ن تربيتهم، أم�ا أذا تقدم�ت وتعلمت تقدم 
املجتمع وتطور وكقول الش�اعر )األم مدرسة 

إذا أعددتها أعددت شعبا طيب األعراق(.
كما ينظر للمرأة يف مجتمعنا وداخل األرسة 
إنس�ان من الدرجة الثانية ويكون الذكر دائما 
متق�دم عليه�ا يف كل يشء، وكأم وزوجة تبدأ 
معاناته�ا من�ذ اللحظ�ات األوىل عندما تحمل 
بطفلها الس�تقبال ولدها ال�ذي تبذل قصارى 
جهده�ا لرتبيته وجعله ول�دا صالحا يفخر به 

املجتمع . 
لق�د تعرض�ت امل�رأة لحقبة طويل�ة مكن 
الزمان للذل واله�وان، وتمت مصادرة حريتها 
باملجتم�ع والذي يتكون من الرجل املتس�لط ، 
وخاصة الرجل الذي يمارس كل أنواع االضطهاد 
والعن�ف ضد املرأة ويعت�رب لغة العنف هي لغة 
التفاهم، وهذا دليل عىل عجزه بإيصال صوته 
بوس�ائل الحوار العادي. وتستمر معاناة املرأة 
وكباقي أبناء الشعب العراقي ويف ظل الظروف 
الراهنة التي يمر بها العراق وبوسائل مختلفة 
ومتع�ددة ، ح�ن ذهابه�ا وإيابه�ا ملمارس�ة 
حياته�ا الطبيعية داخ�ل املجتمع كأم وزوجة 
وموظفة...ال�خ، وحتى يف عقر دارها لم تؤمن 
عىل نفس�ها وعائلتها من املصائب التي تحدث 
يف العراق، يتملكها الش�عور بالخ�وف والهلع 
مما يح�دث عىل الس�احة العراقي�ة من عنف 
وحيش ضد الش�عب العراقي ومن أيادي خفية 

ل�م يعرف لها مصدر مع�ن، ومن خالل  
الخط�ف والقت�ل والتع�رض للتفجريات 

سواء خارج أم داخل املنزل والتي قد تؤدي 
بحياة العديد من الناس األبرياء من األطفال 
والنس�اء  والش�يوخ والش�باب . أن معاناة 
املرأة يتجسد حن رؤيتها لزوجها وأوالدها 
وهم يقتلون يف مرأى من عينيها فكم من أم 
ثكىل ذرف�ت دموعها دما تقطر عىل أبنائها 
وه�ي ت�رى دماءهم تن�زف أم�ام ناظريها 
ب�ال ذنب اقرتفوه وبمختلف اس�اليب القتل 

والبط�ش واالعتق�ال ، وكم من ام�رأة فقدت 
زوجها والذي قد يكون املعيل الوحيد ألرستها، 
وتبقى يف حرية من أمرها كيف ستعيل أبناءها 
وماذا س�تطعمهم، وكي س�توفر له�م الحياة 
الكريم�ة الت�ي تتمنى أن يكونوا به�ا أبناءها. 
وتس�تمر املعاناة ح�ن نراها وه�ي واقفة يف 
طواب�ري طويلة للحصول ع�ىل الوقود )النفط 
األبيض والغاز( لتوف�ري الدفء وطهي الطعام 
ألوالده�ا تحت هطول األمطار والربد الش�ديد 
!!. منظر يفطر القلب له حن نش�اهدها وهي 
تحمل عىل رأس�ها أو تدحرج قنين�ة الغاز، أو 
تدفع عربة لبعض من دبات النفط األبيض التي 
وقفت ساعات طويلة تنتظر دورها للحصول 
عىل مبتغاه�ا . ولم تنته معاناة املرأة العراقية 
اىل هذا الحد فقط، وإنما أمتد ليشمل االعتقال 
واإلهانة واالغتص�اب والذي تتعرض له يف ظل 

الظروف األمنية املرتدية والتي يعيشها بلدنا يف 
الوقت الحارض، باإلضافة للقتل الذي تتعرض 
له كونها مثقفة أو تدير مؤسس�ة أو أس�تاذة 
جامعة أو قد تك�ون مربية فاضلة ألجيال من 
الطلب�ة أو صحفي�ة ت�ؤدي دوره�ا اإلعالمي، 
وكل ذلك يح�دث لجعلها يف  الصفوف الخلفية 
ملسرية الحياة وأبعادها عن مواصلة مسريتها 
العلمية والعملية يف املجتمع . الكل يقول املرأة 
نص�ف املجتمع لك�ن لو نظرن�ا لحقيقة األمر 

لعرفنا أن املرأة هي كل املجتمع.
 ف�إذا صلح�ت صل�ح ح�ال املجتم�ع وأن 
تده�ورت أوضاعه�ا والقت اإلهم�ال والعنف 
واالضطه�اد تده�ور املجتمع وأصب�ح بدونها 

كس�وال مهمال وبدون إرادة. لق�د أدى تدهور 
األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

يف العراق اىل تدهور أوضاع املرأة.
 وبدوره�ا تحول�ت اىل كائ�ن مغل�وب عىل 
أم�ره، وأصبح هاجس�ها اليوم�ي الوحيد هو 
أن يس�تقر األم�ن يف الع�راق لتؤمن لنفس�ها 
وألرستها الس�كينة والطمأنينة من كل س�وء 
ورش يح�دق به�م يف كل م�كان ق�د يرتادوها 

لتمضية اعمالهم ودراستهم .
 أن وض�ع املرأة النفي يتده�ور يوما بعد 
يوم ويف جميع مجاالت حياتها وهذا قد يعرقل 
مس�ريتها يف املجتم�ع وتفاعله�ا م�ع عجل�ة 

الزمن. 

الغّرة القصرية الصلـــع هيــــدد   ربع   نساء   العالـم
لتجديد طّلتك

متى تكره املرأة الرجل

الدجاج مع الفطر
 والبطاطا احللوة

فاقد اليشء ال يعطيه، الكثري منا ال يدرك 
معن�ى ومغزى تل�ك املقول�ة التي لها ش�ق 
مادي وآخر معنوي ، الش�ق املادي :  أن من ال 
يملك اليشء ال يستطيع إعطاءه فمثال كيف 

نطلب ماال ممن يعيش الفقر؟
أو كي�ف نأخذ العلم مم�ن ال يملكه؟ أما 
الجان�ب املعنوي و ال�ذي ربما يكون أكثر ما 
تعنيه تلك املقولة فهو األحاسيس واملشاعر, 
وهذا يرجع إىل نش�أة اإلنسان وتربيته, فإذا 
فقد اإلنس�ان الحب والحنان فهو قد يعطيه 
أو ال حس�ب طباع�ه و مبادئ�ه, وهناك من 
ي�رى أن خوفنا الدائ�م من تكرارن�ا لصورة 
م�ن قس�وا علين�ا تجعلنا ال ش�عوريا نحذو 
حذوهم, فم�ن فقد الحنان والحب يف الصغر 
م�ن الصعب أن يكون حنون�ا, ورأي آخر أن 
من فقد الحب والحنان يس�عي جاهدا اىل أن 

يكون غاية يف الحنان مع كل من يحب.
فاإلنس�ان يول�د صفحة بيض�اء يمتص 
كل األنشطة الس�لوكية والفكرية من البيئة 
التي يعيش فيها كما تري د. س�امية خر 
أستاذ علم االجتماع بكلية تربية جامعة عن 
شمس, مضيفة أن العقل مثل الصندوق البد 

أن يم�أ بأش�ياء إيجابي�ة, فإذا 
كان هن�اك قس�وة وعن�ف فان 
من ش�ب عىل يشء ش�اب عليه. 
ولكن حتى ال نفقد األمل البد أن 
نغري الس�لوك والعادات الس�يئة 
التي تعود عليها اإلنسان يف فرتة 
طفولت�ه ع�ن طري�ق الخضوع 
س�يكولوجية  ل�مق�ررات 
األرسة  بمس�اعدة  وتعليمي�ة 
التي لديها الوعي لتقوم بغس�ل 
الزوج�ة  تق�وم  فمث�ال  عقل�ه, 
ب�دور األخصائي�ة االجتماعي�ة 
والنفس�ية و توج�ه نظر الزوج 
بهدوء ألجل أبنائها, أما إذا كانت 
امل�رأة هي التي تحتاج للتغي�ري فعادة تكون 
أكث�ر مرونة م�ن الرج�ل وأس�هل يف التأثري 

عليها ممن يحيطون بها.
ومن وجهة نظر د. محمد املفتي أس�تاذ 
التدري�س فاملقولة  املناهج واس�رتاتيجيات 
تعتمد ع�ىل املوقف ومس�توى تعليم وتربية 
األبوين وفهمهم ملعنى األبوة, فالشخص الذي 
يصل إىل مستوى عال يف التعليم يستطيع أن 
يغري من الس�لوك الذي كان يراه قاس�يا مع 
أوالده ألن�ه يع�رف أن ل�كل زم�ن ظروفه و 
معامالته, وأن القس�وة التي عاشها بسبب 
ظروف املجتمع حينها لن يكررها مع أبنائه 
إذا كان معدنه طيبا بل س�يمنحهم املشاعر 
التي ح�رم منها, وهنا تظه�ر مهمة اإلعالم 
بكافة صوره من ندوات وبرامج تليفزيونية 
واستضافة متخصصن يف السلوكيات وعلم 
النفس لتوجيه الحديث إىل اآلباء عن خطورة 
القس�وة يف الرتبي�ة وكي�ف أنه�ا تنقل�ب إىل 
العك�س بتذكرتهم بغضبه�م وعدم رضاهم 
عن أس�لوب تربيته�م, فكي�ف يكررونه مع 

أبنائهم.    
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ن�شال عا�شا

معاناة املـــــرأة العراقيـــــة



الم�ستقبل العراقي/ متابعة
توص�ل فري�ق بحث�ي تاب�ع للمؤسس�ة العربي�ة للعلوم 
والتكنولوجي�ا إىل اخ�راع عربي س�يحدث نقلة نوعية يف 
االقتص�اد الزراع�ي واألم�ن الغذائي العرب�ي، من خالل 
التوص�ل إىل مركب عض�وي من 5 عنارص يش�كل مبيدا 
طبيعي�ا يعالج دي�دان النيمات�ودا، والفطري�ات الضارة 
بالربة، ويزيد من خصوبة األرايض الزراعية وإنتاجيتها 
للخ�روات والفاكهة بمع�دل 20%، وتبلغ نس�بة املواد 
الطبيعي�ة فيه أكثر من 94%، وبالت�ايل فهو صديق وغري 
م�ر بالرب�ة أو الصح�ة العامة للمواطنني، ويس�اهم 
يف مكافح�ة م�رض الرسط�ان الفت�اك بس�بب املبيدات 

الكيماوية.
وأوضح الدكتور عبد الله النجار، رئيس املؤسسة العربية 
للعل�وم والتكنولوجيا، أن ه�ذا املبيد الطبيعي حصل عىل 
ب�راءة اخ�راع عاملية، وتم تس�جيله يف اململك�ة املتحدة؛ 
حيث قام الفريق البحثي للمؤسس�ة بالتعاون مع خرباء 
وزارة البيئ�ة واملي�اه اإلماراتي�ة باختب�ار وتجربة هذه 
املركبات الطبيعي�ة يف األرايض الزراعية يف دائرة الحمرية 

ومختربات الزراعة يف العني.
وأض�اف أن ه�ذا املبيد عب�ارة عن مبيد 
عض�وي طبيع�ي عىل ش�كل مس�حوق 
مستخلص من عدة أعشاب طبيعية غري 
معالجة كيميائيا، وتعمل عىل تحس�ني 
الزراعي�ة،  واألرايض  الرب�ة  خ�واص 
وزيادة مع�دالت نمو النب�ات ومعدالت 
الدراس�ات  أك�دت  بنس�ب  إنتاجيته�ا 
والتجارب املخربي�ة والحقلية أنها تبلغ 
20%. يض�اف إىل هذا أن الركيبة التي تم 

التوصل إليها تتسم كذلك بقدرتها الكبرية 
عىل تحمل درجات الحرارة املرتفعة، والتي 

تصل إىل 150 درجة مئوية.
وأكدت نتائج التجارب كفاءة وقدرة املركب 

العالي�ة عىل ع�الج النيمات�ودا والفطري�ات التي تصيب 

الخ�روات والحمضي�ات "املوالح" وأش�جار الفاكهة، 
إضاف�ة إىل قدرت�ه العالي�ة للوقاي�ة من مرض املكنس�ة 

الساحرة Phytoplasma الذي يصيب املوالح.
م�ن جانب�ه، أوض�ح الدكت�ور خ�ر صبحي أب�و فول 
-الباح�ث الرئييس يف الفريق البحثي باملؤسس�ة العربية 
للعلوم والتكنولوجيا- أن املبيد الطبيعي عبارة عن بوتقة 
من املركبات الطبيعية، حصلت عىل براءة اخراع عاملية، 
وه�و تصنيع عرب�ي 100%، كنت�اج لجهد علم�اء عرب 

بتمويل واستثمار عربي.
وتتس�م مجموع�ة املركب�ات الطبيعي�ة بأنه�ا متكاملة 
لخدمة البرشية يف املجال الزراعي؛ لعالج الرعب واألمراض 
الفتاكة الت�ي تصيب املواطنني الع�رب والبرش من جراء 
اس�تخدام املبيدات الكيماوية؛ ملا لها من آثار سلبية عىل 

الصحة العامة للمواطنني يف مختلف أنحاء العالم.
كما أن املركب صديق للبيئة، وخال من أي مواد كيماوية، 
وبالتايل يس�اعد يف إعادة التوازن البيئ�ي للربة الزراعية 
العربية؛ حيث يعيد للرب�ة خواصها الطبيعية، كما يعيد 

للنباتات رونقها ولونها الطبيعي.

ف  ضا وأ

الدكتور خر أبو فول أن هذا املركب الطبيعي اس�تغرق 
يف البح�ث جهودا مضنية وتمويال ضخما ملدة 36 ش�هرا 
متواصال برعاية املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا. 
ويضم هذا املبيد الطبيعي خمسة من املركبات الطبيعية 
الت�ي تعمل متكامل�ة وبكفاءة عالية، وق�د تم اختبارها 
يف مختربات عربية وعاملي�ة، ويعمل عىل مكافحة اآلفات 

الزراعية الضارة باملحاصيل والفاكهة.
ويعم�ل املبي�د الطبيعي ع�ىل مقاومة فطري�ات الربة، 
وبع�ض فطريات املجم�وع الخري، خاص�ة فطريات 
أش�جار النخيل املباركة؛ ملعالجة مرض اللفحة السوداء، 
وم�رض الدبلودي�ا؛ حيث تمن�ع إنب�ات جراثيمها، وقتل 
امليسليوم، ومنها ما يس�تخدم ملقاومة الديدان الثعبانية 
الخط�رية بجمي�ع أنواعه�ا. ويمن�ع هذا املرك�ب فقس 
البيض لدي�دان النيماتودا، والقضاء ع�ىل جميع األطوار 
األخرى للنيمات�ودا، وبالتايل يقطع دورة حياتها، خاصة 
نيماتودا تعقد الجذور، ونيماتودا التحوصل الذهبية التي 

تصيب زراعات البطاطس عىل املستوى العاملي.
ويقاوم كذل�ك املركب الحرشات الضارة الناقلة لألمراض 
باملحاصيل، كح�رشة الذبابة البيضاء، وحرشات الفريوسية الفتاكة التي تفتك 

الح�رشات  م�ن  والعدي�د  امل�ن، 
األخرى.

املرك�ب  ه�ذا  أن  تأك�د  كم�ا 
يستخدم أيضا وبكفاءة عالية 
للمض�ادات  كبدي�ل 
الت�ي  الحيوي�ة 

تس�بب 
س�ية  لحسا ا
لبعض البرش؛ 
م�ة  و ملقا
م�ا  ز بال لفيتو ا
للعدي�د  املس�ببة 
األم�راض  م�ن 
ملكنس�ة  كا

الس�احرة، والذبول، 
 ، ر ا صف�ر ال ا و
الت�ي  والتفلط�ح، 
وتدم�ر  تفت�ك 
أش�جار الحمضيات 
"املوال�ح"، خاص�ة 
الحام�ض  الليم�ون 

عىل مس�توى العالم، وامتد رضره�ا يف اآلونة األخرية إىل 
الفتك بأش�جار الفاكهة وتدمريها، ومنها أشجار فاكهة 
الكي�وي، والباب�اي، وامل�وز، والخ�روات كالباذنج�ان 
والكوسة والفول، حتى نباتات الزينة لم تنج من اإلصابة 
به�ا كنخيل الس�يكس، ونباتات البيتوني�ا، والونكاروزا، 
والحشائش أيضا كالعليق نالها نصيب من اإلصابة بهذه 
اآلف�ة الخطرية.أوض�ح الدكت�ور خر أبو ف�ول أن هذا 
املركب أثبتت التجارب املختربية والعملية مفعوله بدرجة 

كبرية وعالي�ة، ونجاح باهر يف مقاومة وإصالح األرضار 
الناتجة ع�ن اآلف�ات الزراعية يف املس�طحات الخراء؛ 

حيث يعيد إليها حيويتها يف غضون أسبوعني.
وم�ن املزاي�ا الكبرية له�ذا املركب أنه يس�تخدم كمصلح 
للربة؛ وذل�ك الحتوائه وثرائ�ه بامل�ادة الطبيعية، والتي 
تع�ادل 94% م�ن الركي�ب، باإلضاف�ة إىل احتوائ�ه عىل 
جمي�ع العنارص الصغ�رى والك�ربى الالزم�ة للنباتات، 
التي يضيفها املزارع ملحاصيله وباس�تمرار من أس�مدة 
ذات مصدر كيم�اوي، باإلضافة إىل أنه يعمل عىل خفض 
درج�ة حموضة "ملوحة" الربة ومحلول الرش بنس�بة 
40% يف غض�ون 30 دقيق�ة؛ مم�ا يس�اعد ع�ىل تفكي�ك 
العنارص امللتصقة عىل الجذور، وجعلها يف صورة س�هلة 
لالمتصاص، ويساعد 
زي�ادة  ع�ىل  ه�ذا 
األرايض  إنتاجي�ة 
بنس�بة  الزراعي�ة 
20%، إىل جانب رفع 
النبات�ات  كف�اءة 
الوسط  والفاكهة يف 
امللحي حتى 10 آالف 

جزء يف املليون.
مزايا متنوعة

من جهة أخرى، أكد 
الدكتور صباح 
 ، س�م جا
املخرع املش�ارك ومنس�ق الفريق البحثي التابع 

والتكنولوجي�ا،  للعل�وم  العربي�ة  للمؤسس�ة 
أن م�ن ب�ني املزاي�ا املتنوعة للمرك�ب التي تم 
التوص�ل إليها أنها تس�تعمل للوقاية والعالج 
لجمي�ع أن�واع الفطري�ات الض�ارة بالرب�ة، 
وبع�ض "فطريات املجم�وع الخري"، كما 

أنه�ا تعال�ج األم�راض التي تصيب الحش�ائش 
كالريزوكتونيا، والبيثي�وم، والفيتوفثورا، والفيوزاريوم، 

وتؤثر بالتايل س�لبا عىل نسب خصوبة األرايض الزراعية، 
وكذلك معدالت إنتاجية املحاصيل الزراعية.

ويمكن اس�تخدام ه�ذه "الركيبة العضوي�ة" الصديقة 
للبيئة والحامية للصحة العامة لإلنس�ان يف جميع أنواع 

ه�ذا  ويف  الزراعي�ة،  الزراعي�ة األرايض  األرايض 
والرملية،  الرابية  البي�وت املكشوفة..  وكذل�ك 
والزجاجي�ة  باسم: البالس�تيكية  املعروفة 
يمك�ن "الصوب�ات الزراعي�ة"، كما  أنه�ا 
إنتاجية  لزيادة  جمي�ع أن تس�تخدم 
اس�تثناء،  دون  ت الخ�روات  ت�ا نبا و

الزينة، عالوة عىل األشجار.

www.almustakbalpaper.net

الزراعة في العراق

 المستقبل العراقي/ خاص
نظمت الرشكة العامة لخدمات الثروة الحيوانية 
املؤتمر الس�نوي الثالث لتنمي�ة الجاموس يف 20 
/ 12 / 2012 وع�ىل قاع�ة وزارة الزراع�ة تحت 
ش�عار )مع�ا لتطوير جاموس ما ب�ني النهرين( 
ه�ذا ما أدىل به الدكتور محس�ن س�وادي موزان 
مدير قس�م تنمية وتطوير الجاموس يف الرشكة، 
وأضاف: يحظى حيوان الجاموس بعناية الرشكة 
العامة لخدمات الثروة الحيوانية أحد تش�كيالت 
وزارة الزراعة وبرعاي�ة واهتمام بالغني من قبل 
املدير العام للرشك�ة / رئيس اللجنة التحضريية 
للمؤتمر وتأكيده املس�تمر عىل وضع الدراسات 
والحلول من خالل البحوث النوعية التي عرضت 
يف املؤتم�ر والت�ي تحم�ل املعالج�ات الواقعي�ة 
وتخفف من معاناة املربني مع التأكيد عىل وضع 
الربام�ج العملية التي تهت�م بتفاصيل حياة هذا 
الحيوان بغية تنميته وتطويره ورفع إنتاجيته.. 
وأوضح سوادي "أن الجاموس يعد من الحيوانات 
املهمة ذات الجدوى االقتصادية العالية ويستحق 
لقب حيوان املس�تقبل عن ج�داره كونه حيوانا 
قادرا ع�ىل تحويل املواد العلفية الغذائية الواطئة 
وتحويله�ا اىل منت�ج ع�ايل القيم�ة م�ع قابليته 
العالية عىل التكيف ضد الظروف البيئية واإلدارية 
القاس�ية ويس�اهم الجاموس بنس�بة 20% من 
مجم�وع انت�اج الحليب البق�ري بالرغم من قلة 
ع�دده حي�ث يش�كل 1 / 10 من ع�دد األبقار يف 
العراق حس�ب تقرير املنظمة العربي�ة الزراعية 
ع�ام 2008 يت�وزع يف جميع محافظ�ات العراق 
تقريبا ع�دا محافظتي أربيل ودهوك ولم يقترص 

انتشاره عىل مناطق األهوار فقط".
موج�ودا  الوح�ي  الجام�وس  كان  وأض�اف: 
يف الع�راق يف منطق�ة األه�وار قب�ل أن يظه�ره 
الس�ومريون ع�ىل أختامهم وألواحه�م منذ زمن 
طوي�ل بحس�ب م�ا قال�ه عال�م اآلث�ار العراقي 
د.احم�د سوس�ه يف كتاب�ه )ال�ري والحضارة يف 
وادي الرافدي�ن( حي�ث عارض ال�رأي القائل إن 
الجاموس العراقي اس�تورد من الهند عن طريق 
الفاتح محمد القاس�م وقد دل�ت التنقيبات التي 
أجراه�ا يف مق�ربة اور امللكي�ة يف جن�وب العراق 

ع�ن وجود رقم اس�طواني وأخت�ام عاجية تؤكد 
م�ا ذه�ب اليه ان النه�وض بواق�ع الجاموس يف 
الوقت الحارض يتطلب تكات�ف الجهود املخلصة 
بوضع الدراسات العلمية وتشجع الدراسات التي 
تعنى بهذا الحيوان والعمل عىل إجراء التحس�ني 
الوراث�ي للجام�وس وإنت�اج طالئ�ق محس�نه 

باستخدام  وراثيا 
التقنيات الحديثة 
من  واالس�تفادة 
ال�دول  تج�ارب 
يف  املتقدم�ة 
مج�االت التلقيح 
ع�ي  صطنا ال ا
الركيز عىل  م�ع 
الجي�د  اإلع�داد 
العلمية   للك�وادر 

يف هذا املجال".
دعم ورعاية

حديث�ه  وتاب�ع   
"يحظ�ى  قائ�ال 
حيوان الجاموس 

باهتم�ام بالغ من قبل الرشك�ة العامة لخدمات 
الثروة الحيوانية/ احد تش�كيالت وزارة الزراعة 
وما هذا املؤتمر اال هو امتداد للمؤتمرات العلمية 
الس�ابقة التي دأبت الرشكة عىل إقامتها س�نويا 
م�ن خ�الل البح�وث املقدم�ة م�ن قبل الس�ادة 
الباحثني واملتخصصني يف هذا الشأن من مختلف 
الجامعات العراقية واملراكز البحثية األخرى، والتي 
تتضم�ن محاور متع�ددة وتفصيلي�ة يف جوانب 
التغذي�ة واالدارة والرعاي�ة التناس�لية والتلقيح 
االصطناعية والتحس�ني الوراثي واألمراض التي 
تصي�ب هذا الحيوان ونأمل من خالل املؤتمر وما 
يتمخ�ض عنه م�ن توصي�ات أن تس�هم بوضع 
معالجات واقعية للعديد من املشاكل التي تواجه 

املربني وتخفف من معاناتهم. 
الزراعة ومواكبة التطور العاملي

وكان الدكت�ور مه�دي ضم�د القي�يس/ الوكيل 
الفني للوزارة قد ألقى كلمة نيابة عن معايل وزير 
الزراع�ة تط�رق فيه�ا إىل أن وزارة الزراعة دأبت 

عىل رعاية املؤتم�رات العلمية ورعاية الكوادر 
الوطني�ة ومواكب�ة التط�ور العامل�ي لتطوير 
الواق�ع الزراعي بش�قيه الزراع�ي والحيواني  
وتقديم الجانب الخدمي وتس�ليط الضوء عىل 
أهمي�ة تربي�ة الجام�وس مل�ا لها م�ن مردود 

اقتصادي كبري . 

 مضيف�ا: لقد ت�رر الجاموس بالع�راق طيلة 
بس�بب  والتدم�ري  لإلهم�ال  املاضي�ة  العق�ود 
السياس�ات االقتصادية الخاطئة وس�وء الربية 
وافتقار الرعاية الجيدة تسببت تناقص يف عدده 
بس�بب تجفي�ف األه�وار، حيث يع�د الجاموس 
من أقدم الحيوانات التي قام اإلنس�ان بتدجينها 
يف )ب�الد مابني النهرين( وذل�ك يف منتصف األلف 

الثالث قبل امليالد.  
كما تح�دث الدكتور مصدق دلف�ي/ املدير العام 
للرشكة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، اعتادت 
الرشك�ة عىل إقامة مؤتمر تربي�ة الجاموس منذ 
2010 ملا له�ذه الثروة من مردود اقتصادي كبري 
كونه حيوانا قادرا عىل تحويل املواد العلفية ذات 
القيم�ة الغذائية الواطئة وتحويلها إىل منتج عايل 
القيم�ة ، كم�ا أن ل�ه القابلية ع�ىل التكيف ضد 

الظروف البيئية واإلدارية القاسية. 
توصيات مهمة

 ه�ذا وقد خ�رج املؤتمر العلمي الس�نوي الثالث 

لتنمي�ة وتطوير الجاموس يف الع�راق بتوصيات 
عديدة منها: 

*دعم مرشوع إع�داد قاعدة بيان�ات للجاموس 
ع�ىل مس�توى الع�راق من خ�الل لجن�ة وطنية 
تض�م أعضاء من وزارة الزراعة/ الرشكة العامة 
لخدم�ات الث�روة الحيواني�ة  والرشك�ة العام�ة 
للبيطرة ووزارة البيئة وبالتنس�يق مع مديريات 
الزراع�ة وأعض�اء اللجنة العلمي�ة ملؤتمر تنمية 

الجاموس الثالث. 
*التنسيق مع قسم اإلرشاف الصحي عىل املجازر 
يف الرشك�ة العام�ة للبيط�رة يمن�ع ذب�ح إن�اث 
الجام�وس يف املج�ازر األهلي�ة، وإمكانية تأهيل 

املجازر الحكومية يف عموم العراق. 
* التنس�يق مع وزارة الصناع�ة ملعرفة إمكانية 
إع�ادة تأهي�ل مراك�ز جم�ع الحلي�ب يف عم�وم 

العراق. 
 * زيادة الدعم املقدم من وزارة الزراعة إىل مربي 

الجاموس.  
* التنسيق مع وزارتي البيئة والري حول متابعة 
موض�وع زي�ادة الحص�ة املائي�ة لنه�ري دجلة 
والفرات وإمكانية إنش�اء س�د غاطس عىل شط 
الع�رب للحد من ظاه�رة زحف اللس�ان امللحي. 
*دع�م الدراس�ات والبح�وث الخاص�ة بحيوان 
الجاموس من خالل التعاون املش�رك مع وزارة 
التعليم الع�ايل والبحث العلم�ي واملراكز البحثية 
األخ�رى وزي�ادة االهتم�ام بالبح�وث املتعلق�ة 
بالربية والتحسني الوراثي )االنتخاب( من خالل 
مرشوع التحس�ني الوراثي لعالئ�ق الجاموس يف 

محافظة واسط قضاء العزيزية. 
وع�ىل هام�ش املؤتمر ت�م فتح مع�رض الصور 

الخاص بمرشوع تربية الجاموس. 
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المؤتمر السنوي الثالث لتنمية الجاموس 

دعم كامل ملريب الثروة احليوانية وتطوير مشاريع رفع اإلنتاجية

اخرتاع مبيد طبيعي يزيد خصوبة األرايض الزراعية



الم�ستقبل العراقي/ متابعة
توص�ل فري�ق بحث�ي تاب�ع للمؤسس�ة العربي�ة للعلوم 
والتكنولوجي�ا إىل اخ�راع عربي س�يحدث نقلة نوعية يف 
االقتص�اد الزراع�ي واألم�ن الغذائي العرب�ي، من خالل 
التوص�ل إىل مركب عض�وي من 5 عنارص يش�كل مبيدا 
طبيعي�ا يعالج دي�دان النيمات�ودا، والفطري�ات الضارة 
بالربة، ويزيد من خصوبة األرايض الزراعية وإنتاجيتها 
للخ�روات والفاكهة بمع�دل 20%، وتبلغ نس�بة املواد 
الطبيعي�ة فيه أكثر من 94%، وبالت�ايل فهو صديق وغري 
م�ر بالرب�ة أو الصح�ة العامة للمواطنني، ويس�اهم 
يف مكافح�ة م�رض الرسط�ان الفت�اك بس�بب املبيدات 

الكيماوية.
وأوضح الدكتور عبد الله النجار، رئيس املؤسسة العربية 
للعل�وم والتكنولوجيا، أن ه�ذا املبيد الطبيعي حصل عىل 
ب�راءة اخ�راع عاملية، وتم تس�جيله يف اململك�ة املتحدة؛ 
حيث قام الفريق البحثي للمؤسس�ة بالتعاون مع خرباء 
وزارة البيئ�ة واملي�اه اإلماراتي�ة باختب�ار وتجربة هذه 
املركبات الطبيعي�ة يف األرايض الزراعية يف دائرة الحمرية 

ومختربات الزراعة يف العني.
وأض�اف أن ه�ذا املبيد عب�ارة عن مبيد 
عض�وي طبيع�ي عىل ش�كل مس�حوق 
مستخلص من عدة أعشاب طبيعية غري 
معالجة كيميائيا، وتعمل عىل تحس�ني 
الزراعي�ة،  واألرايض  الرب�ة  خ�واص 
وزيادة مع�دالت نمو النب�ات ومعدالت 
الدراس�ات  أك�دت  بنس�ب  إنتاجيته�ا 
والتجارب املخربي�ة والحقلية أنها تبلغ 
20%. يض�اف إىل هذا أن الركيبة التي تم 

التوصل إليها تتسم كذلك بقدرتها الكبرية 
عىل تحمل درجات الحرارة املرتفعة، والتي 

تصل إىل 150 درجة مئوية.
وأكدت نتائج التجارب كفاءة وقدرة املركب 

العالي�ة عىل ع�الج النيمات�ودا والفطري�ات التي تصيب 

الخ�روات والحمضي�ات "املوالح" وأش�جار الفاكهة، 
إضاف�ة إىل قدرت�ه العالي�ة للوقاي�ة من مرض املكنس�ة 

الساحرة Phytoplasma الذي يصيب املوالح.
م�ن جانب�ه، أوض�ح الدكت�ور خ�ر صبحي أب�و فول 
-الباح�ث الرئييس يف الفريق البحثي باملؤسس�ة العربية 
للعلوم والتكنولوجيا- أن املبيد الطبيعي عبارة عن بوتقة 
من املركبات الطبيعية، حصلت عىل براءة اخراع عاملية، 
وه�و تصنيع عرب�ي 100%، كنت�اج لجهد علم�اء عرب 

بتمويل واستثمار عربي.
وتتس�م مجموع�ة املركب�ات الطبيعي�ة بأنه�ا متكاملة 
لخدمة البرشية يف املجال الزراعي؛ لعالج الرعب واألمراض 
الفتاكة الت�ي تصيب املواطنني الع�رب والبرش من جراء 
اس�تخدام املبيدات الكيماوية؛ ملا لها من آثار سلبية عىل 

الصحة العامة للمواطنني يف مختلف أنحاء العالم.
كما أن املركب صديق للبيئة، وخال من أي مواد كيماوية، 
وبالتايل يس�اعد يف إعادة التوازن البيئ�ي للربة الزراعية 
العربية؛ حيث يعيد للرب�ة خواصها الطبيعية، كما يعيد 

للنباتات رونقها ولونها الطبيعي.

ف  ضا وأ

الدكتور خر أبو فول أن هذا املركب الطبيعي اس�تغرق 
يف البح�ث جهودا مضنية وتمويال ضخما ملدة 36 ش�هرا 
متواصال برعاية املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا. 
ويضم هذا املبيد الطبيعي خمسة من املركبات الطبيعية 
الت�ي تعمل متكامل�ة وبكفاءة عالية، وق�د تم اختبارها 
يف مختربات عربية وعاملي�ة، ويعمل عىل مكافحة اآلفات 

الزراعية الضارة باملحاصيل والفاكهة.
ويعم�ل املبي�د الطبيعي ع�ىل مقاومة فطري�ات الربة، 
وبع�ض فطريات املجم�وع الخري، خاص�ة فطريات 
أش�جار النخيل املباركة؛ ملعالجة مرض اللفحة السوداء، 
وم�رض الدبلودي�ا؛ حيث تمن�ع إنب�ات جراثيمها، وقتل 
امليسليوم، ومنها ما يس�تخدم ملقاومة الديدان الثعبانية 
الخط�رية بجمي�ع أنواعه�ا. ويمن�ع هذا املرك�ب فقس 
البيض لدي�دان النيماتودا، والقضاء ع�ىل جميع األطوار 
األخرى للنيمات�ودا، وبالتايل يقطع دورة حياتها، خاصة 
نيماتودا تعقد الجذور، ونيماتودا التحوصل الذهبية التي 

تصيب زراعات البطاطس عىل املستوى العاملي.
ويقاوم كذل�ك املركب الحرشات الضارة الناقلة لألمراض 
باملحاصيل، كح�رشة الذبابة البيضاء، وحرشات الفريوسية الفتاكة التي تفتك 

الح�رشات  م�ن  والعدي�د  امل�ن، 
األخرى.

املرك�ب  ه�ذا  أن  تأك�د  كم�ا 
يستخدم أيضا وبكفاءة عالية 
للمض�ادات  كبدي�ل 
الت�ي  الحيوي�ة 

تس�بب 
س�ية  لحسا ا
لبعض البرش؛ 
م�ة  و ملقا
م�ا  ز بال لفيتو ا
للعدي�د  املس�ببة 
األم�راض  م�ن 
ملكنس�ة  كا

الس�احرة، والذبول، 
 ، ر ا صف�ر ال ا و
الت�ي  والتفلط�ح، 
وتدم�ر  تفت�ك 
أش�جار الحمضيات 
"املوال�ح"، خاص�ة 
الحام�ض  الليم�ون 

عىل مس�توى العالم، وامتد رضره�ا يف اآلونة األخرية إىل 
الفتك بأش�جار الفاكهة وتدمريها، ومنها أشجار فاكهة 
الكي�وي، والباب�اي، وامل�وز، والخ�روات كالباذنج�ان 
والكوسة والفول، حتى نباتات الزينة لم تنج من اإلصابة 
به�ا كنخيل الس�يكس، ونباتات البيتوني�ا، والونكاروزا، 
والحشائش أيضا كالعليق نالها نصيب من اإلصابة بهذه 
اآلف�ة الخطرية.أوض�ح الدكت�ور خر أبو ف�ول أن هذا 
املركب أثبتت التجارب املختربية والعملية مفعوله بدرجة 

كبرية وعالي�ة، ونجاح باهر يف مقاومة وإصالح األرضار 
الناتجة ع�ن اآلف�ات الزراعية يف املس�طحات الخراء؛ 

حيث يعيد إليها حيويتها يف غضون أسبوعني.
وم�ن املزاي�ا الكبرية له�ذا املركب أنه يس�تخدم كمصلح 
للربة؛ وذل�ك الحتوائه وثرائ�ه بامل�ادة الطبيعية، والتي 
تع�ادل 94% م�ن الركي�ب، باإلضاف�ة إىل احتوائ�ه عىل 
جمي�ع العنارص الصغ�رى والك�ربى الالزم�ة للنباتات، 
التي يضيفها املزارع ملحاصيله وباس�تمرار من أس�مدة 
ذات مصدر كيم�اوي، باإلضافة إىل أنه يعمل عىل خفض 
درج�ة حموضة "ملوحة" الربة ومحلول الرش بنس�بة 
40% يف غض�ون 30 دقيق�ة؛ مم�ا يس�اعد ع�ىل تفكي�ك 
العنارص امللتصقة عىل الجذور، وجعلها يف صورة س�هلة 
لالمتصاص، ويساعد 
زي�ادة  ع�ىل  ه�ذا 
األرايض  إنتاجي�ة 
بنس�بة  الزراعي�ة 
20%، إىل جانب رفع 
النبات�ات  كف�اءة 
الوسط  والفاكهة يف 
امللحي حتى 10 آالف 

جزء يف املليون.
مزايا متنوعة

من جهة أخرى، أكد 
الدكتور صباح 
 ، س�م جا
املخرع املش�ارك ومنس�ق الفريق البحثي التابع 

والتكنولوجي�ا،  للعل�وم  العربي�ة  للمؤسس�ة 
أن م�ن ب�ني املزاي�ا املتنوعة للمرك�ب التي تم 
التوص�ل إليها أنها تس�تعمل للوقاية والعالج 
لجمي�ع أن�واع الفطري�ات الض�ارة بالرب�ة، 
وبع�ض "فطريات املجم�وع الخري"، كما 

أنه�ا تعال�ج األم�راض التي تصيب الحش�ائش 
كالريزوكتونيا، والبيثي�وم، والفيتوفثورا، والفيوزاريوم، 

وتؤثر بالتايل س�لبا عىل نسب خصوبة األرايض الزراعية، 
وكذلك معدالت إنتاجية املحاصيل الزراعية.

ويمكن اس�تخدام ه�ذه "الركيبة العضوي�ة" الصديقة 
للبيئة والحامية للصحة العامة لإلنس�ان يف جميع أنواع 

ه�ذا  ويف  الزراعي�ة،  الزراعي�ة األرايض  األرايض 
والرملية،  الرابية  البي�وت املكشوفة..  وكذل�ك 
والزجاجي�ة  باسم: البالس�تيكية  املعروفة 
يمك�ن "الصوب�ات الزراعي�ة"، كما  أنه�ا 
إنتاجية  لزيادة  جمي�ع أن تس�تخدم 
اس�تثناء،  دون  ت الخ�روات  ت�ا نبا و

الزينة، عالوة عىل األشجار.

أعالف حيوانية من المخلفات
 الزراعية وبقايا الطعام

تمك�ن املخرع أحمد إبراهيم م�ن التوصل إىل فك�رة لتحويل بقايا 
الطع�ام ومخلفات الصناعات الزراعي�ة إىل أعالف للحيوانات عالية 

الجودة وتف�ي بمتطلبات عمليات التحوي�ل الغذائي والحد األقىص 
إلش�باع الحيوانات، مؤك�دا أن الطريقة الجديدة س�تؤدي إىل تقليل 
تكلف�ة األعالف بش�كل كب�ري، كم�ا أنها تس�اهم يف زي�ادة الثروة 

الحيوانية يف مرص. 
األع�الف الجدي�دة طبق�ا للمخ�رع عبارة ع�ن م�واد مصنعة من 
مخلفات األرسة كفائض األطعمة مضافا إليها مخلفات الصناعات 
الزراعية مثل مضارب األرز ومقارش البقوليات ومطحون قش األرز. 
أما نس�ب هذه املخلف�ات فيقول عنها املخ�رع إن 5 كيلوجرامات 
م�ن العلف يمك�ن تصنيفهم إىل 2 كيلو جراما من مخلفات س�فرة 
الطع�ام، مضاف�ا إليه�ا 3 كيلوجرام�ات م�ن مطحون ق�ش األرز 
ومخلفات املض�ارب واملقارش، وتكون تكلفة هذه الكمية 2 جنيها 
مرصي�ا فقط، فيما تحفظ املخرع عىل تركيب�ة املواد األخرى التي 

تزيد من القيمة الغذائية للخليط. 
طريقة االستغالل

 ويش�ري إىل أن " العل�ف الجدي�د س�يمر بع�دة مراح�ل لتصنيع�ه، 
ويخلصه�ا يف تجمي�ع مخلفات الس�فرة من املس�اكن، ثم تجميع 
ق�ش األرز وُيفرم ويعبأ، بعد ذلك تضاف الكميات املتفق عليها عيل 
حس�ب نوع الحيوان املراد تغذيت�ه كالبقر أو الجاموس أو الدواجن 
وغريه�ا، ثم تض�اف مكونات أخ�رى من العل�ف مثل الكالس�يوم 

وكلوري�د الصودي�م ويخلط املزي�ج يف خالطه بعدها تت�م عمليات 
الفرم والكبس". ويتوقع إبراهيم أن ينجح املرشوع بصورة كبرية، 
خاص�ة أن املواد التي يتم اس�تخدامها يف تحضري تل�ك األعالف من 
املخلف�ات زهيدة التكلفة، فضال عن أنها صديقة للبيئة، إذ يؤكد أن 

قش األرز وحدة يمثل يف مرص كارثة بيئية حال إذا تم حرقه. 

أداة وطريقة جديدتان لتربية
 ملكات نحل العسل

يحتوي عسل النحل عىل الربوتينات والفيتامينات واملعادن والصوديوم 
والبوتاس�يوم والكالس�يوم والحدي�د والنح�اس والزن�ك والي�ود، وقد 
أثب�ت العلم الحديث أن من فوائد العس�ل احتواءه عىل خمرية الش�عري 
الت�ي تح�ول النش�ادر إىل س�كر وهي تنش�ط وتحمي وتق�وي املعدة. 

املض�ادات  م�ن  العس�ل  للبكترييا ويعت�رب  القاتل�ة  الحيوية 
والجراثيم. 

محم�د يف هذا اإلطار حصل املخرع  أحم�د  امل�رصي 
اخ�راع ع�ن أداة وطريق�ة إبراهي�م زه�ريي ب�راءة 

العس�ل باس�تخدام كأس غري لربي�ة مل�كات نح�ل 
وعي�ون  شغاالت مس�تديرة غري متالصقة مج�زأ 

ع�ىل  ب�راءة اخ�راع م�ن مكت�ب ب�راءات وحص�ل 
ع  ا خ�ر ال املرصي. ا

ز  لجه�ا يتك�ون م�ن صن�دوق بالس�تيك ا الجدي�د 
بمق�اس 18×19س�م ذي مجموعة من عيون 
الش�غاالت )279 عيناً( املستديرة وغري املتالصقة 

وبدون قاع. 
ثم يوضع عىل كل قاع للعني كأس شمع أو 
بالس�تيك، ويتم تغطية الكئ�وس بقطعة 
إس�فنج ثم تغطى بالغط�اء الخلفي. أما 
الغطاء األمام�ي فهو عبارة عن حاجز 
مل�كات به فتح�ة مس�تديرة بغطاء 
إلدخال امللكية. يمكن تقسيم عيون 
الشغاالت إىل جزأين أو ثالثة أو أربعة 
أجزاء بوض�ع حاجز تح�ت الغطاء 

األمامي.

www.almustakbalpaper.net

 العدد )411(  االربعاء 26  كانون االول  2012

الزراعة: تغطية )1175( دوناًم من الكثبان الرملية املتحركة
أعلنت وزارة الزراعة عن قيامها بمرشوع تثبيت الكثبان الرملية يف ذي قار وصالح الدين ،والذي هو أحد املشاريع املهمة التابعة 
للهيئ�ة العام�ة ملكافحة التصحر خالل ش�هر ترشين الثاني بتغطية وتثبي�ت )1175( دونما من الرمال املتحركة. وقال الس�يد 
محمد غازي محمد سعيد / مدير عام الهيئة العامة ملكافحة التصحر إن من أهم االنجازات التي قام بها مرشوع تثبيت الكثبان 
الرملية يف ذي قار املهمة هو تغطية وتثبيت )1175( دونما من الرمال املتحركة يف كل من موقع املرور الرسيع وموقع البسمايه 

والطريق الرسيع ملحافظة املثنى والطريق الرسيع ملحافظة بابل / املدحتية. 
وتاب�ع إن املرشوع عمل عىل إقامة س�واتر ترابية بطول 
23 ك�م / ط يف موقع عيل الغربي ويف محافظة الديوانية 
– ذي ق�ار طري�ق امل�رور الرسي�ع، إضاف�ة إىل زراع�ة 
وتشجري )41000( شتلة من األشجار املقاومة للملوحة 

والجفاف.
وأض�اف أم�ا يف محافظة صالح الدي�ن فقد قام مرشوع 
تثبيت الكثبان الرملية يف بيجي  بإنتاج )2000( شتلة من 
الش�تالت املتحملة للملوحة والجفاف وزراعة )14200( 
شتلة متنوعة مع زراعة عقل األثل باإلضافة إىل ذلك فقد 
ق�ام امل�رشوع بعمل س�واتر ترابية بط�ول 4 كم / ط يف 

موقع خط سكة قطار بيجي _ تلول الباج. 
وأش�ار إىل إن العم�ل يف  م�رشوع الواح�ات الصحراوية 
فالعمل مس�تمر خالل ش�هر ترشين الثاني  من حيث الزراعة والتش�جري حيث تم زراعة )58100( شتلة من أشجار ) الزيتون، 
فس�تق حلب�ي، مص�دات رياح إضاف�ة إىل أنواع أخرى منه�ا الحمضيات( كما وقام امل�رشوع بتوزي�ع )900( م3 من املياه عىل 
مربي الحيوانات.  وأوضح  إن أهم األعمال التي أنجزها مرشوع حوض الحماد هي أنتاج ش�تول بواقع )61600( ش�تلة وزراعة 
)92300( ش�تلة من أش�جار )الزيتون، النخيل ، الدفلة، العرموط ، ومصدات الرياح( كما ووزع املرشوع )1200( م3 من املياه 
عىل مربي الحيوانات وأخريا فإن أمطار الخري التي هطلت عىل هذا املرشوع أدت إىل حدوث جريان سطحي حيث امتألت السدود 

والحفريات املنفذة من قبل املرشوع ضمن فقرة حصاد املياه.

الزراعية اهلرمية تزيد إنتاج الفدان 25 ضعفًا
نواجه يف املستقبل القريب مشكلة يف املياه ومشكلة أخرى يف اإلنتاج الزراعي .. مشكلة تؤرق العقالء يف هذا الوطن وتنبئ بحال 

استمرارها قدر املعاناة والخطر الذي ينتظر األجيال القادمة.
لك�ن العقول العربية الش�ابة لم تنت�ه وما زال هناك من يفكر يف مس�تقبل 
البالد  ويقدم حلوال غاية يف العبقرية وس�هلة التنفيذ وال ينقصها غري إرادة 

سياسية حقيقية تريد تعمري هذا البلد .
م�ن تلك العقول الدكتور محمد حس�ني الذي ابتكر ش�كال هندس�يا لصوب 
زراعية موفرة للمياه وتزيد من انتاجية الفدان خمسة وعرشين ضعفا كما 

أنها اقل تكلفة من مثيالتها املقوسة.
يق�ول الدكتور محمد حس�ني أن ابتكاري يس�تهدف بش�كل مب�ارش زيادة 
إنتاجي�ة الف�دان وتوفري املي�اه .. وهذا يتم من خالل تصميم صوب بش�كل 
هن�ديس يحقق ما نه�دف إليه ، وبع�د الكثري من التج�ارب توصلت ألفضل 
ش�كل يمكن من خالله تنفيذ الفكرة وكان هذا الش�كل هو الش�كل الهرمي 
الذي ع�رف أجدادنا الفراعن�ة خطورته ومدى مواءمت�ه للطبيعة واحتوائه 
املدهش لكل شكل من اشكال الحياة سواء كانت 
حيوانية أو نباتية ، وبع�د العديد من االختبارات 
وج�دت أن بهذا التعديل البس�يط وبهذا الش�كل 
الهرم�ي للصوب�ة أمك�ن زي�ادة إنت�اج الف�دان 

وعرشين ضعفا هذا غري التوفري الش�ديد للمياه لخمس�ة 
الري بالتنقيط املالئم جدا لشكل الصوبة الهرمية من خالل 
وأرجوا  ان يعمم ابتكاري وأن تعم به الفائدة... 

 استخدام القمح الشيلمي بدل الذرة الصفراء يف تغذية فروج اللحم
بغداد/ املستقبل العراقي

نظمت وزارة الزراعة حلقة نقاش�ية ملناقش�ة البح�ث املقدم من قبل الخبري يف الهيئة العامة للبح�وث الزراعية / الدكتور عماد 
الدين عباس تحت عنوان )استخدام القمح الشيلمي )الريتيكييل( بدل الذرة الصفراء يف تغذية فروج اللحم. 

بحضور الدكتور صبحي منصور الجمييل/ الوكيل األقدم لوزارة الزراعة والدكتور مهدي ضمد القييس / الوكيل الفني للوزارة. 
وق�ال الدكتور عم�اد الدين عباس إن الهيئ�ة العامة للبحوث الزراعية/ قس�م بحوث الثروة الحيواني�ة نجحت وضمن مرشوع 
اس�تخدام األع�الف البديل�ة يف تغذية الدواجن م�ن الوصول إىل زي�ادة )الريتيكيل( محل ال�ذرة الصفراء بنس�بة 100% ، وكذلك 
orobinoxylanys-( باس�تخدام اإلنزيمات املس�اعدة للهض�م بإضافة كيلوغرام / ط�ن علف الحاوية ع�ىل مجموعة إنزيم�ات

beta-glocans ( وبس�عر )5( دوالرات للكيل�و غرام 
الواح�د م�ن قب�ل الفري�ق البحث�ي يف قس�م بحوث 
الث�روة الحيوانية يف الهيئة العامة للبحوث الزراعية، 
وتابع أن محص�ول القمح الش�يلمي يمكن زراعته 
يف مختل�ف مناطق العراق بإنتاجي�ة عالية تصل إىل 
طن واحد للدونم، وهو من النباتات الش�توية والتي 
يتوفر لها املاء أكثر من موسم زراعة الذرة الصفراء، 
وأضاف أن نتائج البحث تش�ري إىل أنه ال يوجد تأثري 

س�لبي يف األوزان النهائي�ة للدواج�ن حت�ى لو تم 
إحالل 100% من القمح الش�يلمي خاصة 

إذا باستخدام اإلنزيمات املساعدة عىل 
الهضم وإن إحالل 50% من القمح 
الشيلمي محل الذرة الصفراء قد 
تفوق بش�كل ملحوظ عىل الذرة 
الصفراء، وإن القمح الش�يلمي 

محص�ول ش�توي يحت�اج إىل 
5-6 ري�ات فقط مقارنة بما 

إىل ريات أكث�ر، وهو محصول صيف�ي، وأن إنتاجية الدونم ينتج من ال�ذرة الصف�راء التي تحتاج 
إنتاجية الواحد من القمح الش�يلمي أعىل  ال�ذرة الصفراء، حيث أن الذرة الصفراء من 

ج  خدم�ة تحتا الحصاد )التفري�ط والتجفيف( وكذلك بع�د إىل 
كث�ر ه�ي  عرض�ة لإلصاب�ة بالس�موم، وكذلك أ

ارتفاع نس�بة الربوت�ني يف القمح 
الشيلمي الذي عند استخدامه ساعد 

م�ن تقليل إضافة كبس�ة ف�ول الصويا 
املس�تورد ذات الس�عر العايل يف عالئق الدواجن 

بنسبة %40-25.
وأش�ار إىل أن نتائ�ج ه�ذه التجرب�ة تفت�ح باب�ا جدي�دا 
واقتصاديا ملربي الدواجن من جهة ولزراعة القمح الش�يلمي 
يف معظم مناطق العراق من جهة ثانية. بعدها ُفس�ح املجال أمام 

الحارضين لطرح األسئلة والنقاشات. 
من جانبه أك�د الوكيل األقدم ل�وزارة الزراعة عىل 
أهمي�ة صناع�ة الدواج�ن، حيث أنه�ا تتقدم 
بخط�وات ملموس�ة إىل األم�ام ، وإن 
ال�وزارة ه�ي داعم�ة حقيقي�ة لهذا 

القطاع املهم. 
كم�ا ثم�ن الوكي�ل الفن�ي جه�ود الباحث 
يف اس�تخدام البدائ�ل، وإن نتائج الدراس�ة 
تشجع يف أن نميض للبحث عن هكذا بدائل. 
أدار الندوة الدكتور صباح درع مدير قس�م 
الدراس�ات يف دائرة التخطي�ط واملتابعة يف 
دي�وان الوزارة وع�دد من الباحثني واملختص�ني يف الوزارة 

وعدد من مربي الدواجن. 

المؤتمر السنوي الثالث لتنمية الجاموس 

دعم كامل ملريب الثروة احليوانية وتطوير مشاريع رفع اإلنتاجية

اخرتاع مبيد طبيعي يزيد خصوبة األرايض الزراعية
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زاهر مو�سى

ُر يف الفم السؤاُل الذي يتبخَّ

يتكثَُّف يف العيون

وأنَت...

عم هاَة بالطُّ سمكٌة ُتطالُب الطُّ

للف�ارس  ُيرخ�ي لجاَم�ُه  حص�اٌن 
القتيل

غراٌب يدفن أخ�اُه ليعضَّ اآلخرون 
أصابعهم

فانظْر

لك نواف�ُذ يف رأس�َك... ال ُيطلُّ منها 
غري اليأس

الس�طُر  �ُد  فيتفصَّ تمرِّره�ا...  ي�ٌد 
كالعرق

وُيسقط البيانو أغنيَته جنيناً ميتاً

خطواٌت ُتلصُقها عىل بريِد الشوارِع 
التي ال تعود

وحذاؤك لغٌم يف الظهرية

األسابيُع عمٌل ُتتقُن إنهاَءُه

تتدح�رُج  مض�اءٍة  شاش�ٍة  وع�ىل 
عيوُنَك كالكرات

فاستمْع...

الطبُل نبٌض من دوِن قلب

الخطبُة )يف النهاية( ميكروفون

فلم�اذا ح�ن تس�دُّ أُذني�َك تغضُب 
األصوات؟

حَن تغلُق الباَب يستخدُم 
هم«؟ اآلخروَن »أكفَّ

تنام... فترصخ الكوابيس؟ ويحّدثَك 
ميٌت عن رغبته يف

لقائك؟

الس�ؤاُل الذي ينزلُق بن أصابعك يف 
الناي

تلدغُه األفعى

وأنَت...

قارٌب يدعو املاء إىل ضيافته

حجٌر يبتعُد عن طريِق أرجل تركُله

س�لٌَّم يك�رُر نفس�ه كي يص�ل َمن 
يصل

ومحارٌة تبالُغ يف كتماِن اللؤلؤة

تك�ون  أن  بريئ�ة  غ�ري  مفارق�ة  أه�ي 
الرومنطيقي�ة، ال الرمزية، ه�ي أوىل الحركات 
الت�ي ان�رت للدفاع عن ش�اعر اللعن�ة األبدية 
ش�ارل بودلري؟ الرومنطيقية التي كانت تلفظ 
أنفاس�ها يف منتص�ف الق�رن التاس�ع ع�ر، 
احتاج�ت عىل األرجح إىل بودلريها - مخلّصها، 
فانت�رصت له وأعلنت - عىل لس�ان أحد أفضل 
»جنودها« الشاعر فيكتور هوغو - »أن أزهار 

رّشك تشعُّ وتبهر كالنجوم«.
كان يمك�ن الي�وم أن نتحّدث عن كتاب 

عنوانه »الس�حاقيات« ب�دل »أزهار الّر«. 
فقد كان مقرَّراً أن يحمل العمل، الذي ش�ّكل 

صف�وة مش�وار الش�اعر األدب�ي والحياتي، 
هذا العن�وان، لوال تدّخل أح�د األصدقاء الذي 

نصح�ه بتغي�ريه ألن�ه »ص�ادم«. لك�ن ه�ذا 
التغيري ل�م ينفع كث�رياً مع »عدال�ة نابوليون 
الثالث«، كما سخر هوغو ذات رسالة، إذ قرَّرت 
ه�ذه »العدالة« ج�رّه إىل املحاكمة يف املحكمة 
التأديبي�ة السادس�ة يف باري�س، أم�ام املّدعي 
الع�ام إرنس�ت بينار، الذي س�بق ل�ه مالحقة 
صاحب »مدام بوفاري«. كانت الحجة يومذاك 
»قدْح األخالق العام�ة وذّمها« و»قدْح األخالق 
الديني�ة وذّمها«. أُدين بودلري ونارشه يف األوىل، 
وُبرِّئ�ا م�ن الثاني�ة. كانت املحاكم�ة رسيعة، 
كأس�وأ م�ا يمك�ن املحاكمة أن تك�ون. اختار 
بين�ار مجموعة من العب�ارات والصور املجتّثة 
من س�ياقها العام، وربط يف ما بينها، للرهان 
عىل اإلس�اءة املؤك�دة لألخالق. دف�اع املحامي 
يش ديس�ت - آن�ج لم يك�ن المع�اً، إذ واجه يف 
عمل�ه معضلَت�ن: معضل�ة الدفاع ع�ن مّتهم 
يرف�ض الخ�وض يف بع�ض النق�اط املرتبطة 
بحيات�ه الخاصة والعائلي�ة، ومعضلة الحديث 
بلس�ان كاتب يفّضل الدفاع عن نفسه وحيداً. 
لذا اكتف�ى املحامي، عموم�اً، باملقارنة بن ما 
ورد يف »أزهار الر« وم�ا ورد يف أعمال أخرى 
معروفة جداً، أثارت الكثري من الجدل، من دون 
أن تصل املس�ائل إىل ح�ّد محاكمة كّتابها. عىل 
إثر ه�ذه املرافعة، ق�رَّرت املحكم�ة أن العمل 

ال يمّس األخ�الق الدينية، لكن�ه يحتوي، يف ما 
يتعلّ�ق باألخالق العامة والتقاليد، عىل مقاطع 
وعبارات »فاحش�ة« و»غ�ري أخالقية«. هكذا، 
تقرَّر حذف س�ت قصائد »مسيئة اىل األخالق«، 
من بينه�ا: »الجواه�ر«، »إىل حبيب�ة مرحة«، 
»النس�اء اللعينات«، و»تح�ّوالت قاتل«. وُغرِّم 

بودل�ري مبل�غ 300 فرن�ك فرنيس، 
ون�ارشه 

 100 مبل�غ 
فرن�ك فرنيس. إثر ذل�ك، تلّقى بودلري 
رس�الة م�ن فيكت�ور هوغ�و أثن�ى فيها عىل 
»أزه�ار الر«، وهّنأه ع�ىل رشف املثول أمام 
»عدالة نابوليون الثالث«. وإذا كانت املحاكمة 
قامت عىل أساس مقال كتبه ج. بوردان يف »لو 
فيغ�ارو« انتقد في�ه »ال أخالقية« أزهار الر، 
ف�إن مقاالً آخر اختتم هذه املحاكمة وأعاد إىل 
بودلري بع�ض االعتبار هو مق�ال هوغو، الذي 
ُن�ر يف الع�ام 1859، وفي�ه أن العم�ل ُيدخل 
»قش�عريرة جديدة إىل األدب«. بعد ذلك، اضطّر 
بودلري إىل كتابة رسالة يرجو فيها األمراطورة 

خفض غرامته إىل خمسن فرنكاً فرنسياً.
أم�ا الن�ارش ال�ذي لج�أ إىل بلجي�كا، بع�د 

الحك�م بس�جنه ملدة ثالث�ة أش�هر، فأصدر يف 
الع�ام 1866 ثالث�اً وعرين قصي�دة لبودلري 
تحت عنوان »الحطام«، م�ن ضمنها القصائد 
الس�ت املمنوع�ة، ما عرّض�ه إىل املحاكمة مرة 
أخ�رى أمام محكمة لي�ل التأديبية. ولم تظهر 
النس�خة النهائية ل�»أزهار ال�ر« إال يف العام 
1868 واحت�وت عىل 151 قصي�دة، وخلت من 
القصائ�د الس�ت املمنوعة، الت�ي ُطبعت يف ما 
بعد مع مختارات من »حطام« يف بروكس�يل يف 

العام 1869.
يف العودة إىل العنوان، شّكلت كلمتا »أزهار« 
)البالغ�ة الرومنطيقية( و»الّر« )الصادمة(، 
عنوان�اً عريضاً انضوت حي�اة بودلري بكاملها 
تح�ت لوائ�ه. م�ن حي�ث أنهم�ا عّرت�ا خ�ري 
تعب�ري ع�ن مذه�ب بودل�ري الجم�ايل: إذا كان 
الرومنطيقيون أثاروا تيمة الطبيعة، ممّجدين 
د عامَل  األل�م يف أعمالهم، فإن الش�اعر املج�دِّ
الطبيع�ة يف وصفها قبيحًة من حيث التعريف، 
وم�ن حيث الجمال يف وصفه مجرّداً، وبالتايل، 
اصطناعياً ودخيالً عىل هذه الطبيعة )»وأرى 
الربي�ع والخرضة ُيش�عران قلب�ي بالذلّة«(. 
يف ه�ذا املعنى يكون بودل�ري ناقض الطبيعة 
- مص�در الجم�ال يف املعن�ى الرومنطيقي، 
ليض�ع تعري�ف الطبيع�ة - مص�در القبح 
واالنحالل يف املعنى الرمزي. لكنه بحس�ب رأي 
بعض النّق�اد، احتف�ظ بلوثت�ه الرومنطيقية 
م�ن حيث تمجيده األلم ه�و أيضاً )»األلم هو 
املجد الوحيد الذي ال تأكله النار«(، كما احتفظ 
بمخزون ديني هائل وّظفه بطريقة معكوسة، 
يف معن�ى التنّبؤ بهزيمة »العفاف« الديني أمام 
الجم�ال ذي الطبيع�ة املثرية واملغوي�ة، والتي 
تس�تطيع جّر الكائن البري نحو »الخطيئة« 

املحّملة هنا ثقلها الديني كلّه.
يتألف العمل من س�تة أقس�ام: »سوداوية 
وكمال«، »لوحات باريسية«، »الخمر«، »أزهار 
الر«، »ثورة«، و»املوت«. ويمّثل هذا التقسيم 
رحلة بودلري وبحثه الدائ�م عن معنى لحياته. 
العال�م  مفه�وم  األول  القس�م  يف  يع�رض  إذ 
الواقع�ي كما يراه، يف حن يحاول يف األقس�ام 
الثالثة التالية فهم الس�وداوية، من أجل بلوغ 
مرحلة الكمال. وهو يغامر يف فتح كوّة للنهاية 
من خ�الل املخدرات )الخمر( والغرق يف امللذات 
الجس�دية حتى الثمالة. ثم يحاول بعد ذلك أن 
يغرق يف جموع باريس غري املتجانسة سعياً إىل 
نوع ما من أنواع الجمال )لوحات باريس�ية(، 
قب�ل أن يع�ود إىل الجن�س وامللذات الجس�دية 
)أزه�ار الّر(. وبعد سلس�لة اإلخفاقات التي 
ُمن�ي بها، تأت�ي ثورته العاصفة ع�ىل الوجود 
والالمعق�ول، هذه الثورة الت�ي تتحّول عبثية، 

فتقوده يف النهاية إىل املوت.
ه، التي ألهمت شعراء كثراً من  يف أزهار رشِّ
بعده، مث�ل آرتور رامبو وس�تيفان ماالرميه، 

لعب بودلري عىل االس�تعارات أفقي�ًا وعمودياً، 
وشّيد قصائده بكاملها حول سريورة أخالقية، 

روحية وفيزيائية.
يعت�ر الناق�د ب�ور يف مقّدمته ع�ن بودلري 
و»أزه�ار ال�ّر« الت�ي رفعه�ا إىل األكاديمية 
الفرنس�ية، أن بودل�ري ظ�ّل غريباً ع�ن األدب 
األوروب�ي حت�ى ج�اء أش�خاص مث�ل آرث�ر 
س�يمونس وجورج مور ونقلوا »أزهار الر«، 
إضاف�ة إىل أعمال فريلن ورامبو إىل اإلنكليزية، 
ما شغل األوس�اط الثقافية اإلنكليزية طويالً، 
بعدم�ا جذبها فجور بودل�ري وتهّتكه أكثر من 

قيمته األدبية.
الي�وم، بع�د أكثر م�ن قرن ونص�ف قرن، 
م�اذا بق�ي يف »أزه�ار ال�ر«: بودل�ري املاجن 
أم بودل�ري الش�اعر؟ يف الواق�ع ال يمكن لعاقل 
الفصل ب�ن االثنن. قامت حياة الش�اعر عىل 
مجموعة من األض�داد والثنائي�ات، كالفجور 
والتبتُّ�ل، الل�ذة واألل�م. وع�ىل الرغم م�ن أنه 
أضنى نفسه يف تفّحص أعمال القلب البري، 
فإن�ه لم يكن مازوش�ياً عابداً لفش�له. للبحث 
ع�ن أصل الص�دع ال بد من الع�ودة إىل البداية: 
بودلري اب�ن عائلة مؤلفة من أم ش�ابة جميلة 
وأب ش�يخ عاشق للفن. ش�اب يجّسد »عقدة 
أودي�ب« ع�ىل أكم�ل وج�ه: يتم�ّرغ يف حري�ر 
أثواب والدت�ه، ويتلذذ بعطورها، وينعم بحبها 
الالمحدود له. يص�اب بطعنة القدر األوىل، بعد 
م�وت والده الذي لم يكن منافس�اً له بس�بب 
تقّدم�ه يف الس�ن، وزواج والدته للم�رة الثانية 
م�ن الكومن�دان أوبي�ك. تاري�خ زواج والدت�ه 
س�يكون إذاً تاريخ انفجار أحاسيسه املحرّمة 
كلها، األحاس�يس التي ستغىش برصه كيفما 
نظر، وتلّطخ رومنطيقيت�ه وإيمانه الديني إىل 
األبد. هذه األحاس�يس وجدت تجلّيها األويل يف 
ميل�ه الدائم إىل كل ما هو ممنوع: يف املدرس�ة 
ذات النظام الصارم أهمل دروس�ه، وراح يقرأ 

أعم�االً مثل »الرغبة الجامحة« لس�انت بوف. 
ثم تطّورت لتصبح نمط حياة كامالً عاش�ه يف 
باريس، حي�ث انغمس يف حب جنيس متوحش 
م�ع فت�اة زنجية تدعى ج�ان دوف�ال، معاقباً 
نفس�ه يف الوق�ت عين�ه، عر تعذيبه�ا يف حب 
ع�ذري مع م�اري دوبري�ن ومدام س�اباتييه، 
وقد تك�ون قصيدة »النس�اء اللعينات« أفضل 
قصائد »أزهار الر« تجسيداً لنفسه املتنازعة 
ما بن ح�ب الفضيلة وامليل ال�ذي ال ُيقاَوم إىل 
الرذيل�ة. يف هذا املعنى ف�إن الكتاب هو الجنن 
الوهم�ي للح�ب املحرّم ب�ن بودل�ري ووالدته. 
األزه�ار ليس�ت أزه�اراً للّر، بمعنى تس�ويد 
الصورة الرومنطيقية، قدر كونها بنات أوديب 
الرعيات. البن�ات اللقيطات لبودلري، »الرجل 

الشقي الذي أصابته عن القدر«.
يظهر يف قصائد عّدة من الكتاب، أن بودلري 
كان عىل بّينة م�ن العالقة الوثيقة التي تجمع 
امل�وت بالل�ذة، والجم�ال بالفن�اء. ل�ذا تناول 
األض�داد كم�ا لو أنه�ا مرتادف�ات، يف قصيدته 

شكوى مثالً، حيث يقول:
»إن الجمال يحرق كلَّ مدٍَّع

وُيح�رِّم ع�يَّ الش�هرة الت�ي أبتغيه�ا بعد 
املوت:

أن ُينق�ش اس�مي ع�ىل الهاوية املس�ّماة 
قري«.

ليصف، يف مكان آخر، تنقيبه عن أجوبة يف 
وجوه البر ناقالً خيبته بالقول:

»ملاذا ينظرون إىل السماء
كل هؤالء العميان؟«.

»أزهار الر«، الكت�اب الذي وصل إىل قرّاء 
العربي�ة من طري�ق ترجمت�ن إلبراهيم ناجي 
)ع�ن دار العودة(، ويارس يون�س )عن الهيئة 
املرصية العامة للكتاب(، كان تجسيداً للجمال 
كما رآه بودلري. »وماذا يهّم أجاء من الجنة أم 

جاء من الجحيم؟«.

الدكتاتور ذو الرقبة الطويلةمرت�سى �سرارة  العاملي
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�سعر

بنـــات بودليــــر

�سرفات

كّل ش�اعر نتجاوزه كش�عراء نشعر بأننا أش�عر منه. وكّل 
ش�اعر يتجاوزنا نعاود قراءته مراراً زاهدين أماَمه. وهذا الشّق 
األخ�ري من ال�كالم ينطبق، مثالً، عىل ش�عراء ع�رب أمثال أبي 
العالء املع�ّري واملتنبي وأبي تمام. نع�اود قراءتهم بحّب عميق 
وغبط�ة عالية، مس�افرين يف وج�دان كل ش�اعر منهم بمتعة، 
وبحرص عىل تعميق انتمائنا إليهم. وهذا األمر يجعلنا نتساءل 
كم من ش�اعر وس�ط ه�ذا التدف�ق الحداثي للش�عراء باملعنى 
الزمني، نعاود قراءته بانتماء وجداني إىل رشف املعنى وعبوره 
الشامل املستغرق زمَن اإلنسان بجميع حواّسه ونضج قضاياه 

الجمالية واإلنسانية؟
يف ه�ذه اللحظ�ة، أتذّكر الش�اعر رسكون بول�ص )رحل يف 
23 تري�ن األول 2007(؛ فهو من طراز أولئك الش�عراء الذين 
يرتك�ون بصم�ة ال ُتمح�ى. إنه الش�اعر ال�ذي يتجاوز س�ياج 
امتداحن�ا ملواهبنا، تاركاً فينا القمح بخّف�ة الَخجول املتواضع 
ب�دالً من النرج�س. ف�ال تغادرنا بهج�ُة بقائه مس�تغرقاً فينا 
كش�عراء نعاود قراءته مراراً بشغف وانتماء إىل شعره الذي بال 
بالغٍة س�ميكة؛ لكنه يس�طع بالرتاجيديا العراقية واإلنس�انية 
الش�املة. نعاود قراءته من باب الش�غف واالنتماء، ال من باب 

اإلعجاب اللحظّي.
رسكون بول�ص )1944 - 2007( يليق به اس�م »البوصلة« 
بكّل ما يف الكلمة من معنى. فهو لم يكن دليل ذاته إىل القصيدة 
وحسب؛ بل دليل اآلخرين إليها. ويليق به وصف »األيقونة« لكن 
الحّرة خارج الحماية الزجاجية أو الرخامية. ال أيقونة املؤّسسة 
والكنيس�ة والحزب والس�لطة، بل أيقونة الرصيف والطريق إىل 
القصيدة والحياة بالروح املتواضعة ذاتها، ال الطريق إىل األبراج 
العاجية. كان كثرياً من اليقن الش�عري الش�فاف لألجيال التي 
بحث�ت عنه، وراح�ت تهتدي ب�»البوصل�ة«؛ كلم�ا زاد التوّرط 

والتوهان يف مفاهيم الحداثة الشعرية، والكّم الكثري.
إضافة إىل مجموعات رسكون بولص التي قرأتها يف السنوات 
األخ�رية، اعت�ادْت س�هام داوود، مح�ّررة فصلّية »مش�ارف« 
الحيفاوية، إرس�ال أعداد الفصلي�ة بانتظام، من حيفا إىل غزة. 
كانت »مش�ارف« ذات ه�وى عراقّي، تحوي - ب�ل ترّكز عىل - 
ملف�ات وقصائد لرسك�ون بول�ص، وفاضل الع�زاوي، ومؤيد 
الراوي )من »جماعة كركوك«( ولش�عراء عراقين كثر؛ إضافة 
إىل أدونيس وش�عراء عرب آخرين، ش�يباً وش�باناً. ويف ظل هذا 
التواص�ل ال�ذي اقرتحته املجلّ�ة بن القارئ والش�عراء، لم أكن 
أرغب يف وضع الش�عراء موضع املقارنة، ألّن لكّل ش�اعر َنَفسه 
وطريقته، بل متابعة ما يكتبون. لكّنني ما أن أفرغ من القراءة 
د أقول  يف ملفات كبرية للشعراء؛ حتى أجد نفيس بال َحَرج أو تردُّ
أوالً: دائماً رسكون يتمّيز عن غريه بشعره الحيوّي. إنه الطفل 
والشاّب وشيخ الطريق الخاصة إىل القصيدة. إّنه يرهبنا بجمال 
قصائده، إذ يتحرّك ويتدفق تحت طبقة سميكة من رهبة الليل 
والس�كون الس�حيق، لتمييز الذئ�اب وتقدير الخوف - ش�عرياً 
- م�ن املجهول... مناجي�اً الله والخليقة وترب�ة العراق واملوتى 
واألس�الف والجث�ث. عند مطل�ع الفجر، كنُت بيقن الس�هران 
ونشوته أرى رسكون. إّن ش�عره لغذاء كامل الدسم للذائقة... 
ويف املس�اء، أق�ول انطباعات�ي لش�اعر صدي�ق يكرن�ي بنحو 
عرين عام�ًا، ذي خرة وتجربة يف تتبُّ�ع التحوالت والبطوالت 

الجمالية التي أحدثها شعراء اللحظة املعارصة.
نع�م، رسك�ون بطل م�ن أبطال اللحظ�ة الش�عرية العربية 
املع�ارصة. ق�د يكون ه�ذا ال�رأي ص�ادراً تحت تأث�ري االندفاع 
العاطفي الذي ُيحدثه فينا الش�عور أمام ذكرى فقدان األحباء؛ 
لكنن�ي أراه رأياً ينتمي إىل تلك الذائقة املتفقة القائلة ببس�اطة 
رسكون السحرية وعفويته املفارقة للرتكيبة العراقية القاسية. 
عفوي�ة طفل يفع�ل بالقارئ ما تفعله الغبط�ة يف نفس املحّب 

لشاعره الجميل، ال املريد لشيخه الجليل!

قارئ رسكون 
بولص ال مريده

حمارة تبالغ
 يف كتامن اللؤلؤة

ن�سر جميل �سعث

�سرفات

زينب ع�ّساف

أح�اول ترقي�َع ذاتي، أق�رُن الحرَّي�َة بال�ذلِّ والعذاب، تتقلَّ�ص زوايا 
تفكريهم، وتدوُر بهم الدوائر، أنا حرِّيتهم، أنا خس�وُف الشمِس يف رابعِة 

النهار.
س�تقول الرواي�اُت بأّني قاهُر الس�وريَن وأصدقائه�م، قاهُر كثباِن 
الصحارى وبرتولهم، صديُق فارَس، قاهُر الروِم ومحظيَّاتهم، سأحيلهم 
إىل رميم، وأبكي ذات العماِد عىل قافلِة الروايات، فال تتهموني بحبِّ أهَي 
الٌة لراميِل ال�»تي. أن.  َي حمَّ عن غريهم، عش�ريتي حاضنُة القنابل، وأمِّ

تي«، أبي ُمطلَُق العينِن قذَّاُف اللهب.
هزيمت�ي س�يِّدُة الفع�ِل، وهزيمتهم يف م�أوى داِر البالغة، س�يقول 
عّن�ي رجالهم عىس فرٌج من اللِه قريب. س�أقول لهم: أن�ا أُْحيي وأُميت، 
سأُفِرُج عن بعضكم إىل الجحيم دبَّاباتي، مدفعيتي، راجمات صواريخي، 
ا أنِت أيتها الطائراُت َفي فيِك غزٌل  أحبَّتي، أيتها القنَّاصُة سدِّدي جيداً، أمَّ

و»ميغ«.
يف منامي س�أنبُش قتالهم من برِئ زمزم، ألستبَن لوَن ثياِب إْحرَاِمهم 
س�أصبُغ املي�اَه الجوفيَّ�ة بضجي�ِج دمائهم، وأس�تعُن عليه�م بُحرْقِة 
هاتهم. يتنبئوَن بس�قوطي! حسناً... سأُْسِقُطهم يف برئ عمياء، وأرمي  أمَّ

أرشَف أحجارهم عليهم.
عورت�ي يف إن�اِث الفضائ�ل! إيماءت�ي فحول�ٌة ُمْعرتِض�ة، حكايت�ي 

مٌد، ومراس�يمي نواقيُس لألقليَِّة الس�احقة. عىل الوتريِة نفسها أُعزِّز  رَسْ

املكاس�َب، ألتابَع ُحْكَمهم، يوماً بعد يوم، عاماً بعد آخر. يف الحياِة إىل أبعد 
من نهايتها، ويف املماِت إىل أبعد من بدايته.

ًة للدروع تركها يل  �ُح عباءًة ُمضادَّ هم عابروَن يف تاريخ عائلتي، أتوشَّ
والدي، وأتقمَّص روَح جدّي عىل قارعِة الطريق.

التعدُّدية مرآُة األنوثة، واألحاديَّة مرآُة الرجولة، أنا رجٌل عىل أنوثتهم. 
أمتط�ي الوطَن ك�ي َيْش�هَد ميتافيزيقيا الخ�راب. ال تح�زْن أيها الوطن 

الصغري سأجعلَك كبرياً مثَي ُمتقوقعاً يف البناِء عىل نفسَك املُتعبة.
خلي�ُط الدونيَِّة يهبُّ عىل مزاج�ي، الحكُم َعْظمة، وعىل عتباِت س�ّيِد 
الوط�ِن الذي لْم أََرُه، س�يتفتَُّت الوط�ُن من بعدَي كرغي�ِف خبٍز يابس يف 

الطريِق إىل بيِت لحٍم عزيز.
هاٍت تلوُكها الريُح عىل حبِل غسيِل االنتقام،  هرطقاُت أياٍم، وأدعيُة أمَّ
... هل أنا ُمْسلٌِم يف  أعرفهم جيِّداً، ال ُيحبُّونني... وَيخذلوَن كما خذلوا أبويَّ
ُعرْفهم؟! جوهرُة إسالمهم غريبة عّني... وأنا الغريُب الحاكُم يف أعناقهم 
َدْيناً ال يقبل الوفاء! الفواجُع س�وداء مثل قلوبهم، س�أُنقل يف س�عادتهم 

اِت أتركهْم عرْضًة للنهِب واألحالم. عَر املحطَّ
الفق�راُت التي ورثُتها ع�ن أجدادَي الديناصورات، س�أجعلها زنازيَن 
ها حول أعناقه�م، يف مجِد  له�م، والراي�ُن الت�ي ألهمتني الحياَة س�ألفُّ
رقبتي ستعيش�وَن، وأس�فَل ذقني س�أنصب طاولًة للحواِر تحت سقِف 

الوطن.

حمزة ر�ستناوي

جابر خليفة جابر
 كأنه يتمىش ، حينما ملحته، وكان بدرا، بل أنحف قليال 
، قل هالال يتمىش بن نقاط ثالثة ملونة، قوس�ا من قزح، 
بن العّشار والحسن البرصي وجيكور كان يتمىش، راسما 
بأقدامه، أكثر من قدمن طبعا، أقداما كثرية ترسم بصماتها 
الخفيف�ة ألوان�ا أخف وأنق�ى ، من بن املقابر يتس�امى ، 
كما لو كان طيفا يتسامى ماش�يا، وراءه االصفر الزاهي 
يتناثر عىل ممشاه، يميش واالصفرار البهيج وراءه، يسيل 
أصفر الرمال الزبريية من موطنه االخري يف مقرة الحس�ن 
البرصي واىل ش�ط العرب ، كورنيش ش�ط الع�رب ، حيث 
يغ�ادر تمثاله الرونز، نعم رأيته يغ�ادره بهدوء ،كأي ظل 

ح�ّي رأيته يغادر صاحب�ه، غادر تمثال�ه وتهابط متهاديا 
ع�ىل االرصف�ة، بصماته ت�راه وتنث ن�دى أزرق من حوله 
، زرق�ة تمت�زج بصفرة الرمال، زرقة امل�اء وصفرة الرمال 
تمتزجان وتستحيالن خرضة يتلون بها السياب ويحل بدرا 
أو هالال أخرض محىّل، ع�ىل جيكور قريته يف ابي الخصيب 
ووإىل بيته الطيني يميض، يس�تحيل أخرض، هكذا أراد بدر 
ش�اكر الرس�ام ملصبغته أن تتجىل، أن تتمازج فيها ألوانه، 
وتش�ع منها البرصة كلها، ألوان البرصة، زرقة شط العرب 
وصف�رة الزبري واخ�رضار أب�ي الخصيب، هكذا رس�م لنا 
الب�رصة مغ�ادرا تمثاله ليلتقي بجس�ده العائد من مقرة 

الحسن البرصي ومضيا معا اىل بيته..
 ترى هل هو نائم اآلن؟ وأين؟ 

 هل س�يجد فراشا مثال؟ وسادة من ريش؟ حبات تمر 
ولبن؟

 إقبال هل س�تكون بانتظ�اره ؟غيالن ؟ وهل ثمة بيت 
ليحتضنه؟!

 أس�ئلة تناث�رت وراءه وه�و يم�يش اىل خرب�ة يحل�و 
ملؤسساتنا الثقافية أن تسميها بيت السياب! 
 بل تحتفل بزيارتها من دون أدنى خجل!

 ترى – تقول- االس�ئلة، وتقول األلوان: أما آن للسياب 
البدر امللّون بالشعر أن يرتّجل ويرى بيته، بيتا يليق به؟!

أن  الش�احبة  الثقاف�ة  أب�راج  لس�اكني  آن  وأم�ا   
يبرصون؟!

 مجرد أسئلة وباأللوان..

مع ذكرى ال�سياب 

قــراءة يف األلـــــوان



تشهد الصيدليات في البالد حالة جنونية من 
التسابق فيما يخص أسعار األدوية ، إذ يتطلب 
عل�ى الزب�ون التهيؤ الم�ادي والنفس�ي لتقبل 
األسعار فيها السيما إذا كان يروم شراء األدوية 
"األصلية" وبخالفه فعليه أن يتقبل فكرة شراء 
األدوي�ة األقل جودة وبالتالي فاألمر كله مردود 
على صحة الف�رد في هذا األمر.إذ تش�هد هذه 
الصيدلي�ات ع�دم تطاب�ق وبش�كل ملفت في 
األس�عار، تجعل من المس�تهلك ف�ي حيرة من 
أم�ره ، إذ تس�تدعي هذه الحال�ة وزارة الصحة 
إلى وضع إجراءات تكفل تنظيم أسعار األدوية 

في الصيدليات األهلية .
وللتوق�ف عند ه�ذه الحال�ة ، ومتابعتها من 
عدة جوانب ، ارتأتينا أن نحاكي البعض بشأنها 

، فكانت لنا هذه الوقفات :
المواط�ن جمي�ل عاص�م يعاني م�ن مرض 
السكري منذ فترة ليست بالقريبة وهو مستمر 
عل�ى تناول نوع م�ن العالج ألماني المنش�أ إذ 
يش�تكي من تباين أس�عار دوائه بي�ن صيدلية 

وأخرى .
مواط�ن آخ�ر يق�ول : تعرضت زوجت�ي إلى 

ض  م�ر

معين اس�تدعى نقله�ا إلى المستش�فى وبعد 
إج�راء الفحوصات الطبية عليها أقر لها صرف 

ن�وع من الع�الج وه�و ال يتوفر في 
المستش�فى مما تطلب مني 

إحضاره م�ن الصيدليات 
األهلي�ة وعن�د ذهاب�ي 

الصيدلي�ات  إل�ى 
صعقت من سماع 
تس�عيرة  أنب�اء 
الع�الج وهو  ذلك 
ألف  بس�عر)45( 
عراق�ي  دين�ار 

الواحدة  لالمبول�ة 
والع�الج يحتاج إلى 

أكث�ر م�ن امبولة هذا 
للتراجع  اضطرن�ي  مم�ا 

عن قراري في الشراء .
الصيدالني�ة )فاطم�ة قاس�م( وهي 

صاحب�ة صيدلي�ة ع�زت س�بب التباي�ن ف�ي 
األس�عار إلى عدة أس�باب، وربما 

هناك سبب محدد يتولى 
منص�ب الص�دارة وهو 
مص�در الش�راء حي�ث 
هن�اك ثم�ة فروقات ما 
بين مذخر وآخر ، حيث يصل الفرق إلى الدوالر 
أو الدوالري�ن في الم�ادة الواحدة، فضال 
عن األس�باب األخرى وهي كثيرة 
ومنها س�عر إيجار الصيدلية 
مس�تحقات  إلى  باإلضاف�ة 
ف�ي  العامل�ة  الك�وادر 

الصيدلية .
أن   : وأضاف�ت 
الطبيع�ي  الرب�ح 
يت�راوح م�ا بي�ن 20 
%25 وهي نس�بة  أو 
إذ  ومقبول�ة  معقول�ة 
إننا ف�ي الوق�ت الحالي 
ال نس�تحصل عل�ى حصة 
دوائي�ة م�ن قبل المؤسس�ة 

الصحية .
أو  الفاس�دة  األدوي�ة  بخص�وص  إم�ا 

المغشوشة أو االكسباير؟
فتقول الصيدالنية فاطمة إنها مجرد إشاعة 
أو أغ�راض كيدي�ة فاألدوي�ة تس�تورد وف�ق 
منظومة ضوابط صارمة في المنافذ الحدودية 
وال�ى حين دخولها الع�راق . أما عن القول بان 
المواطن هو الضحي�ة ؟ فبالتأكيد يحتمل هذا 
الرأي نوع من الصرامة تجاه الصيادلة فنحن 
قب�ل أن نك�ون صيادل�ة نح�ن أناس وبش�ر 
ولدينا حس إنس�اني ع�ال ، وهذا ليس مجرد 
ادعاء بل فعل المس�ه يوميا من خالل عملي 
ف�ي الصيدلية وهناك كم ال يس�تهان به من 
الصيادل�ة يضع�ون ف�ي حس�ابهم مبلغ�ا 
معينا من المال من اجل مس�اعدة العوائل 
المتعفف�ة وانا على س�بيل المث�ال اقتطع 
نس�بة غير قليلة من الرب�ح من اجل دعم 

تلك الشريحة من الناس .
وتابع�ت " أما فيما يخص الرقابة فهي 
ال تغي�ب عنا وأنا منذ عام 2004 أتعرض 
إل�ى زي�ارات متكررة م�ن قب�ل اللجان 
الرقابي�ة المتمثلة بنقاب�ة الصيادلة أو 

المؤسس�ات الصحية الحكومي�ة األخرى . إلى 
ذلك تحدث الصيدالني معتز وس�ام ليحدثنا هو 
اآلخر قائال : يقينا بان هناك تفاوت في األسعار 
، وأن�ا أراهن على أن الزيادة تأت�ي في إطار أو 
برنامج تل�ك النقاط التالي�ة: 1� اختالف محل 
العم�ل وتفاوت اإليج�ار 2� اختالف المناش�ئ 
لألدوية 3� اختالف األسعار بين مذخر وآخر 4� 
ارتفاع أسعار األدوية بشكل ملحوظ في اآلونة 
األخيرة وخاصة الس�ورية 5� الجانب اإلنساني 
للش�خص نفس�ه أي صاح�ب الصيدلي�ة كما 

يؤكد وس�ام عل�ى أن جميع تلك األس�باب التي 
ورد ذكره�ا آنفا هي ليس�ت دلي�اًل قطعياً على 
تفاوت األسعار ، بل يجب أن تكون القناعة لدى 

الشخص هي العنوان األبرز .
محطتن�ا األخي�رة كانت مع صاح�ب مذخر 
لألدوي�ة، وكان بودنا أن نودع تس�اؤالتنا هناك 
ونحن نستفسر عن سر ذلك التباين في أسعار 
قيمة الدواء ، فكان الج�واب من عند علي بالل 
وه�و صاحب المذخر ، حيث ق�ال : من المؤكد 
بان الم�ادة الدوائية ال تختلف عن س�واها من 
المواد األخرى وهي تتعرض إلى عامل االرتفاع 
واالنخف�اض تماش�يا م�ع الوضع الع�ام وما 

تش�هده الحي�اة من غ�الء في كاف�ة المناحي، 
علما بان الدواء ولمدة أربعة أش�هر كان يعيش 
حالة من االس�تقرار النس�بي في األسعار ، أما 
الي�وم فهو ف�ي حالة ارتف�اع " . وأضاف " أما 
بصدد التفاوت في األسعار بين صيدلية وأخرى 
، فهناك أس�باب ال يمكن التغاضي عنها وتكاد 
أن تك�ون عالمة بارزة يدركها القاصي والداني 
، فقيم�ة اإليجارات غير متناس�ق بين منطقة 
وأخرى، فضال عن الواقع االجتماعي باإلضافة 
إل�ى قناعة الش�خص نفس�ه واعن�ي صاحب 

الصيدلي�ة فهو من يقرر ما يناس�به من ربح ، 
أم�ا فيما يتعل�ق بنا كمذخر فنح�ن نعتمد آلية 
محددة ترتبط بنسبة قوامها 5 أو %6 من أصل 
الش�راء ، علما بان أسعار الدواء في العراق تعد 
قياس�ية نس�بة للدول المجاورة مثل األردن أو 
سوريا أو دول أخرى ، وهي تتركز حول منظار 
الحكومة العراقية الداعم لحالة االنخفاض في 
األسعار وكذلك هي تقدم حالة أخرى من الدعم 
عبر فرض رسوم هامشية على األدوية ، عكس 
ال�دول المج�اورة وعلى س�بيل المث�ال وليس 
الحصر فالعالج األردني في األردن نفسها أعلى 

من قيمته في العراق .
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الن�اس تعرف ك�م صرف عل�ى الكهرباء من عام س�قوط 
الدكتاتوري�ة ولغاي�ة نهاي�ة هذه الس�نة، وكم م�ن الوعود 
الغرامية المادية سمعناها وطربنا لمخارج كلماتها الرنانة، 
والنتيجة يحصل المواطن على مصداقيتها وبقيت الكهرباء 
"مثل ما رحتي جيت�ي" والنتيجة رس�وب وزارة الكهرباء.. 
حتى لو امتحنت ثالثة أدوار.. كل هذا والناس صابرة كصبر 
البغال والله م�ع الصابرين.. والمصيبة أعظ�م ان الكهرباء 
يتصرف كالمجانين، مرة بعقل يهب الطاقة كل ساعتين ومرة 
اخرى تمر الس�اعات، والكهرباء كالخ�روف العنيد، او يأتي 
الكهرب�اء وبعد دقيقة او خمس دقائق يركب رأس�ه ويهرب 
م�ن البيوت .. أو يلع�ب مع المولدات األهلي�ة اللعوب "لعبة 
الغميضة".. كيف؟ يأتي الكهرب�اء الى البيوت مع الصلوات 
ويطفئ صاحب المولدة األهلية ويقفل باب المولدة لقضاء 
أموره الش�خصية وفج�أة كالصاعقة ينقط�ع حبل المودة 
م�ع المواطنين ويضيع الحب�ل والعصف�ور.. وهكذا تتكرر 
مس�رحية الكهرباء الفكاهية ونهاية المس�رحية تختتمها 
نش�رة الكهرباء المتذبذبة اإلن�ارة.. واللطيف إذا هبت رياح 
نجد األسالك الكهربائية ترقص "على وحدة ونص" وختامها 
انقطاع ش�رايين الطاقة وعند "أية مطرة" نجد الكهرباء قد 
أصبح في خبر كان.. إلى مت�ى تنتهي الوعود والتصريحات 

المصاحبة بفقر الدم.

اعتادت األس�ر العراقية عل�ى إقامة حفالت ال�زواج كل يوم خميس 
وللذي�ن في عجلة م�ن أمرهم أيام األحد، واحتف�االت األعراس ظاهرة 
جميلة ومناس�بة للف�رح والترويح عن النفس وترك هموم ومش�اكل 
الحياة وتس�ير قوافل المحتفلين بالزواج في سيارات متتابعة تطوف 
ش�وارع المدن تعبيرا عن الفرح بمصاحبة فرق الموس�يقى الشعبية 
ويالحظ ان هذه المواكب الخاصة باألعراس ما زالت كما هي لن تتغير 
حيث تقوم س�يارات المواكب بقطع الطرق من خالل سيرها مجتمعة 
وبتراص�ف يمنع م�رور أية س�يارة وبما ان�ه احتفال فان الس�يارات 
تمشي ببطء وغالبا ما تقف السيارات ليمارس بعضهم هواية الرقص 
من خالل التدلي من ش�بابيك الس�يارات وبما ان الس�يارات متراصفة 
وتسير ببطء وبس�رعة أحيانا أخرى فان حوادث المرور غالبا ما تقع 
بين الس�يارات والغريب ان المش�اركين بالرق�ص واالحتفال بالعرس 
يترك�ون كل تلك االحتفاالت لينزلوا الى الش�وارع ليمارس�وا الش�تائم 
واللك�م والركل واحيانا يخرج احدهم قضيبا من الحديد لينزل به على  
رؤوس االخرين وفجأة تتحول مواكب االعراس الى عراك واش�تباكات 
باأليدي وعمليات نقل الى المستشفيات وال تنتهي تلك األمسية اال من 
خالل مراكز الش�رطة  ومن المعيب ان يلج�ا البعض الى االعتداء على 
ش�خص أخر سبب له حادثا فما من شخص في العالم يعتمد االضرار 

بسيارته وحياته وحياة االخرين فاتقوا الله أيها السادة .
أبو رفاء / بغداد / الكاظمية 

المواط�ن  )ليث مصطفى من بغداد / الس�يدية يقول، ان اغلب 
الموطني�ن العراقيي�ن توجد لديه�م تلفزيونات قديم�ة من نوع 
)قيث�ارة( وه�ي تلفزيونات كان�ت تصنع وتجمع ف�ي العراق إال 
ان الظ�روف التي م�رت واطالق المحط�ات الفضائية حولت تلك 

التلفزيونات الى جثث هامدة .
فهي ال تصنع وال تستقبل البث ويتساءل المواطن هل باإلمكان 
االستفادة منها في عمل الش�ركة العامة للصناعات االلكترونية 
ان ع�ادت للعمل علما أن هناك مئات من تلك األجهزة في المنازل 

وهي ال تنفع حاليا .

يش�ير المواطن )علي محسن( من محافظة بابل 
الحلة الى دوام المراكز الصحية في المساء ويقول 
ان اغلب تلك  المراكز ال تداوم اال لس�اعتين او تقفل 
ابوابه�ا من�ذ الظهي�رة ويظ�ل المواطن ف�ي حيرة 
م�ن أمره إذا أصاب�ه عارض او م�رض مفاجئ في 
المساء والى اين يتجه السيما أولئك الذين يسكنون 
في الق�رى والنواحي واذا وج�دت المراكز الصحية 
مفتوح�ة بالليل ف�ان المواطن لن يجد إال حارس�ا 
ومضم�دا واح�دا ال يمكنه فعل ش�يء ازاء الحاالت 

الطارئة .

المواطن )فاضل محمود( من بغداد الحرية يقول في رسالة 
له : ان بناء او ترميم العمارات التجارية او الس�كنية الس�يما 
ف�ي المناطق الت�ي تقع في قلب بغداد وحت�ى تلك التي تغلف 
وتكسى بطبقات المعة يجب ان تخضع للضوابط حيث يجب 
ألزام أصحابها بوض�ع واقيات على الواجهات ووضع حواجز 
خشبية على األرصفة لمرور المواطنين حتى ال يصيب المارة 
او الس�يارات بأضرار ج�راء تطاير الحص�ى واألحجار وتناثر 
الس�منت ويدعو مراقبي البلدية لمتابعة هذا الش�أن.  )احمد 
مرعي( من محافظة نينوى / الموصل / يقول، ان أعدادا من 
المحال التجارية والمطاعم أخذت تستغل قرب المناسبات من 
اجل  ترميم المحال أو تغيير الديكورات الس�يما في المناطق 
التجارية وس�ط الموصل وان تل�ك المحال اخذت تضع الرمال 
والكاش�ي واالس�منت على األرصفة االمر الذي اربك الشوارع 
واث�ر عل�ى المواطني�ن والبد م�ن ايج�اد آليات تح�دد كيفية 

التصرف بمثل تلك المواقف .

س�عد  )عل�ي  المواط�ن  يطال�ب 
الله( م�ن محافظ�ة البصرة / حي 
الجزائر / بضرورة اتخاذ اإلجراءات 
الكفيل�ة م�ن الجه�ات المختص�ة 
المش�وهة  ال�والدات  لمنع ح�دوث 
ف�ي البص�رة والفلوج�ة  ويقول / 
أن تل�ك الح�وادث ق�د ازدادت والبد 
من وج�ود حلول لها حتى لو تطلب 
األمر طلب المساعدات من الهيئات 
والمنظم�ات الدولية من الدول التي 
أس�همت بعدوانه�ا بتل�ك الح�االت 
وتعويض المتضررين من تلك اآلثار 

السلبية .

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

وتن�سر جمانًا 
املرا�سلة على املوقع االلكرتوين 
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يشكو عدد من المواطنين بينهم ) باسم 
علي  وسالم ناهي ( و )عباس حسن ( من 
بغداد / الكاظمية من الشركات السياحية 
األهلي�ة الت�ي تعل�ن ع�ن  تنظي�م رحالت 
س�ياحية وبخدم�ات جي�دة ، والحقيق�ة 
ان كل م�ا تعلن عنه بعض تلك الش�ركات 

يأتي م�ن باب الدعاية فقط ، وأضافوا في 
ش�كواهم "إنهم عان�وا األمرين من إحدى 
الشركات إثناء سفرهم إلى دولة مجاورة" 
ويطالب هؤالء المواطنين "تشديد الرقابة 
ومحاس�بة الش�ركات المتلكئ�ة بتقدي�م 
الخدم�ات للمواطنين الذين يدفعون أمواال 

ب�ال خدم�ات جيدة او س�كن الئ�ق ، حيث 
يفترض بالجه�ات المنية بأمر الس�ياحة 
على أنواعها ان يتابعون دور تلك الشركات 
ومدى التزامها باللوائح واألنظمة المرعية 
بهذا الش�أن ، ألن الضحية األولى واألخيرة 

هم المواطنين".

العدي�د م�ن أبناء محل�ة 317 بمنطقة الش�عب 
خلف األس�واق المركزي�ة ومنهم الس�اكنون في 
الزق�اق 43 م�ن المحلة المذكورة يتوس�مون من 
دائ�رة الكهرباء المس�ؤولة عن القط�اع معالجة 
مش�كلة التيار الكهربائي المتذبذب حيث الس�لك 
البارد ضعي�ف ، وأحيانا تأتي قوي�ة مما اثر على 
االجه�زه الكهربائية واحدث ضررا، كما أن وصول 
الكهرب�اء الوطني�ة يأت�ي متقطعا فم�رة خمس 
دقائ�ق تتبعها أخرى بعد ربع س�اعة وهكذا وقت 
إيص�ال الكهرب�اء يأتي متقطعا وال احد يس�تفيد 
من�ه، ويزيد االمر س�وءا ان أصحاب المولدات في 
ح�ال مجيء الوطنية ال يعوض�ون األهالي إطالقا 
. م�رة أخرى يتوس�م األهالي من دائ�رة الكهرباء 

معالجة الخلل.

يتن�اول المواط�ن )احم�د قاس�م( م�ن 
محافظة واسط / الكوت القنوات الفضائية 
العراقي�ة الت�ي أصبح�ت اكثر م�ن )أعداد 
المواطنين أنفس�هم كما يقول( واالسفاف 
ال�ذي تقدمه بعضه�ا والتأثيرات الس�لبية 
عل�ى المواطنين ويطالب المواطن الجهات 
المس�ؤولة بالتح�رك لغل�ق تل�ك القن�وات 
المضرة للذوق العام والمؤثرة على التوازن 
النفس�ي للن�اس ، ومحاول�ة من�ع وصول 
الب�ث لتلك القنوات التي تبث س�مومها من 
الخ�ارج وتس�تهدف كل الش�عب العراق�ي 
ومهما كانت جنس�يتها او الداعمين لها او 

من يقفون وراءها .

جنون الكهـــرباء

املراكز الصحية ودوامها اللييل

ضوابط البناء وترميم العامرات

هموم النا�س

رشكات سياحية بال رقابة !!

أعراس يف دائرة االهتام !!

كاريكاتري

موؤيد عبد الزهرة 

أسعار األدوية يف الصيدليات
بني االحتكار وضعف الرقابة

     إىل بلدية الرشيد رجاًء

حكاية كهرباء 
حملة 317 الشعب

اإلسفاف يغزو
والدات مشوهة القنوات الفضائية

يف الفلوجة والبرصة

جارتن�ا معلم�ة ابتدائي�ة وبيته�ا ال يخلو م�ن الطالب 
والطالب�ات الصغ�ار يوميا وكأنها افتتحت صفا دراس�يا 
مضاف�ا بع�د انتهاء دوامه�ا المقرر ، فيم�ا زوجها يأخذ 
هؤالء الصغار صباح كل يوم ويعود بهم ظهرا في سيارة 
" الكيا "  ومن يرى الصورة من فوق لهذا الموقف البد من 
ان يف�رح ويثني ويبارك مثل هذا التوجه الش�هم والمثير 
لإلعج�اب ف�ي الحرص عل�ى رعاي�ة صغ�ار المحلة من 
التالمي�ذ ، ولكن من يقف على  حقيقة المس�الة، س�يجد 
الصورة مختلفة تماما ،واألمر كله ال يتعلق بالشهامة من 
قري�ب او بعيد ، وانما يتعلق باس�تثمار الفرصة وتحقيق 
االس�تفادة المادية القصوى م�ن عوائل" التالميذ " حيث 
ل�كل حص�ة مق�ررة م�ن درس الرياضيات مبلغ�ا معينا 
،ول�درس القراءة واإلم�الء ثمنا معينا، وهك�ذا على بقية 
الدروس. والحقيقة ما أش�رناه في هذه المنطقة مؤش�ر 
كذل�ك في مناطق عدي�دة ، بل  ويتج�اوز الوضع الصغار 
م�ن التالميذ ال�ى طلبة وطالب�ات المتوس�طة والثانوية 
،حيث يلجا األهالي مضطرين الى المدرسين والمدرسات 
مبال�غ  ذل�ك  مقاب�ل  ليدفع�وا  الخصوص�ي  والتدري�س 
يقتطعونه�ا من لقم�ة العائلة ، بعدما اصبحت الدراس�ة 
تعتمد على الطالب نفسه بشكل كبير وما يقدمه له ذويه 

من مساعدة بهذا الشأن.
ان الدروس الخصوصية ظاهرة س�لبية افسدت التعليم 
والقت بظاللها على العائلة العراقية فالمادة العلمية التي 
يمتلكها المدرس هي ذاتها سواء قدمت للمتلقي بدروس 
رس�مية ام خصوصي�ة، وليس هن�اك اي وحي هابط من 
السماء على المدرس عند تأديته لدرسه الخصوصي،ولكن 
البعض من العاملين في س�لك التعلي�م اليعطون للدرس 
حقه وال يتقي الله في ايصال رس�الته اإلنس�انية النبيلة 
بغرس العلم واس�تثمار كل الوق�ت لصالح الطالب ، األمر 
الذي عكس نفسه على تدني مستوى التعليم ، مما يضطر 
االهال�ي اللج�وء ال�ى التدري�س الخصوص�ي والمدارس 
االهلية ، بل ان الذي يثير األس�ى والتأس�ف وربما الترحم 
على التعليم في بعض مدارسنا ،ان اطفال االبتدائية بدأوا 
يأخ�ذون دروس�ا خصوصية وله�ذا نقول اتق�وا الله في 

التعليم 
 ، وكان الله في العون .
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ماذا نفعل بالتلفزيونات القديمة ؟

اتقوا اهلل يف التعليم

مرسى الهموم

أهال�ي المحلة 873 الش�هداء الديوان " الشيش�ان س�ابقا من 
المناطق غير المخدومة لعدم اكتمال البنى التحتية، يتمنون على 
بلدية الرشيد بما عرف عنها من متابعة ونشاط واهتمام بشؤون 
المناط�ق على كثرتها ان تلتفت ال�ى المنطقة وخاصة في األيام 
الممطرة، اذ تتحول المنطقة الى برك ومس�تنقعات آس�نة األمر 
الذي اثر على األطفال وكبار الس�ن، وال نقول تنقل الناس عموما 
، لذا يهيبون بمدير عام بلدية الرش�يد المهندس الالمع نجم عبود 
في رعاية المنطقة وتخصيص سيارتين على األقل لسحب المياه 

المتجمعة مع خالص التقدير واالحترام .
لفيف من أبناء محلة 873



ال تغل�ق الباب يف وجه صديق�ة زوجتك.. هي 
ليس�ت رشاً، ومن حقك كزوج إبداء وجهة نظرك 
وتقييم�ك، إن صداق�ات األزواج كث�را م�ا  تث�ر 

التساؤالت !
 يق�ول فولتر: »أيته�ا الصداقة ل�والك لكان 
املرء وحيداً، وبفضلك يس�تطيع املرء أن يضاعف 

نفسه"
بعد الزواج.. صداقاتك يف خطر !

يتدخل األزواج يف اختيارات صديقات الزوجة، 

فيتقبلون بعضهن ويعرتضون عىل البعض اآلخر، 
ولكن هل تتقبل كل الزوجات ذلك ؟

كثرون هم األزواج الذين يعتقدون أن الرغبة 
يف االمتالك عالمة حب! وأن الحب بألوانه وأنواعه 
يرمي إىل االمتالك! يف حني أن الواقع املُعاش يقول: 
إن املش�اركة يف امليول والرغبات واإلحس�اس بأن 
ذات من تحب�ه ال تقل أهمية عن ذاتك.. خر دليل 

عىل الحب!
 ومن هنا بدأ بحثنا عن مكان صديقة الزوجة 
وموقعها بعد الزواج: هل تظل الصديقة املقربة؟ 
ه�ل يت�زاوران.. يتب�ادالن الش�كوى والنق�اش؟ 
أم بتأث�ر ال�زوج تن�زوي وتصبح مج�رد حكاية 

وصورة جميلة يف دفرت الذكريات ؟

دعونا نبحث عن الإجابة؟
 "ل�و يعل�م ال�زوج ق�در الراح�ة النفس�ية التي 
تحس�ها الزوجة بع�د لقائه�ا بصديقتها لخفف 

زوجته م�ن منع�ه له�ا، وحفز 
عىل لقائها".. بهذه 

املفردات يبدأ الدكتور إس�ماعيل يوس�ف، أس�تاذ 
الطب النفيس توضيحه ألهمية الصديقة يف حياة 
الزوجة، والتي جعلها بمثابة الطبيب النفيس لها، 
حي�ث يقول: نعم وجود ال�زوج يف حياة زوجته ال 
ُيغنيها عن صداقاتها وجاراتها وأهلها؛ فالصداقة 
تنفس عن الهموم وتخفف املعاناة والقلق، وتجلب 
الت�وازن النف�يس، واألفض�ل أن يستس�لم الزوج 
للواق�ع ويعرتف أن صديقة الزوج�ة هي طبيبها 
النفيس، وأن ابتعادها عنه�ا يجعل حياتها رتيبة 
ومثرة للمش�اكل، وهل يس�تطيع هو االستغناء 
عن عالقات�ه االجتماعية.. ولقاءات�ه باألصدقاء، 
مكتفياً بالزوجة داخل البيت وخارجه،  ويضيف: 
أمثالن�ا الش�عبية تؤي�د هذا "م�ن دون صديقتي 
وجارتي تنفقع مرارتي"، فمع شكوى وفضفضة 
الزوجة لصديقتها تخرج ش�حنات الغضب والغل 
والضيق والتجارب الس�يئة وتعود إليها مش�اعر 
الهدوء والراحة، وكأنها كانت يف مقابلة "تفريغ" 

مع طبيب نفيس. 

تاأثري التدخالت اخلارجية  

ولكن ليس�ت كل الصداقات جي�دة وليس كل 
التدخالت يف حي�اة الزوجني مثمرة وإنما قد تأتي 
بنتائج س�لبية حيث أظهرت الكثر من الدراسات 
والبح�وث االجتماعية ان التدخالت الخارجية من 
قبل األهل بني الزوجني من أكثر العوامل املس�ببة 
للخالف�ات فيم�ا بينهما، فت�ارة ن�رى أم الزوجة 
تتدخ�ل وتف�رض رأيها عىل ابنته�ا ، وتارة أُخرى 
نرى أخت الزوجة تفعل نفس اليشء، ال س�يما أن 
كانت أكرب منها س�ناً ،) وه�ذه التدخالت تحدث 
غالبا يف أش�هر ال�زواج األوىل( وال نس�تثني أخت 
الزوج الت�ي تفرض رأيها عىل أخيه�ا بحجة أنها 
تخاف عىل مصلحته !الشائع بني الناس هو تدخل 
أم الزوجة وأم ال�زوج، لكن يف الحقيقة أتضح أن 
األخت سواء من طرف الزوجة أم من طرف الزوج 
له�ا أكرب تأث�ر، خاص�ة إن كانت لديه�ا طبيعة 
تس�لطية وحب فرض الرأي، وما يعزز تس�لطها 

هذا عدة أسباب منها :
أن تكون األخت الصغرى قليلة الخربة ضعيفة 
الش�خصية أم�ام ه�ذه األخ�ت التي اعت�ادت أن 
تف�رض رأيها عىل الجمي�ع وأولهم ه�ذه األخت 
الت�ي تعتق�د أن أخته�ا تخ�اف ع�ىل مصلحتها، 
وتريد لها الس�عادة فتس�مح لنفسها بدس أنفها 
يف كل كب�رة وصغرة من أمور حي�اة أختها ذات 
الش�خصية الضعيفة التي ال تستطيع عمل يشء 
أم�ام هذه األخت املتس�لطة، ولك�ن زوجها نراه 
مس�تاء مما يح�دث من هذه األخ�ت مما يجعله 
متذمر من تدخالتها ،وهذا له أكرب األثر عىل جعل 
حياته الزوجية غر سعيدة بل وعرضة 
للمش�اكل. أم�ا أخت ال�زوج ما 
يع�زز تدخله�ا يف املقام األول 
بش�خصيته  أخوه�ا،  ه�و 

أحيان�ا  الضعيف�ة 
أمامها، أو بسبب 

م�ن  غرته�ا 

زوجت�ه أو غرته�ا عليه ،كون إنس�انة 
أخ�رى دخلت يف حي�اة أخيها وأصبحت 

بالتايل محل اهتمامه،
أو م�ن طريق�ة معاملت�ه لزوجته، 
ربما عاملها أم�ام أهله بطريقة رائعة 
وباملقابل يعام�ل أخواته بجفاء، فنجد 
أخته تحقد عىل زوجته وتبدأ يف التدخل 
وبالت�ايل ينعك�س ه�ذا التدخ�ل ع�ىل 

زوجته األخ وتتحول حياتها لجحيم.
م�ن  له�ا  الزوجي�ة  الحي�اة  أن 
الخصوصية اليشء الكثر الذي يجعلها 

أمتن وأقوى
غر أن التدخالت الخارجية تحد من 
هذه الس�عادة، و لذل�ك عىل الطرفني 
الزوج�ة أن يحرص�ا ع�ىل  ال�زوج و 

هذه الخصوصية وعدم الس�ماح 
مهما  ش�خص  ألي 

كانت معزته كبرة لديهما من أن 
يتدخل يف أمورهما الخاصة.

كلمات راقت يل:
لنك�ن أكث�ر اعت�داال يف تقييم نوعي�ة حدودنا 
الزوجي�ة ، فنحن ال نريد حدودنا مطلقة االنفتاح 
بحي�ث نفق�د خصوصياتن�ا الزوجي�ة، وال نحن 

نريدها مطلق�ة االنغ�الق وكأننا ال 
نتقب�ل تب�ادل وجه�ات النظ�ر مع 
املقرب�ني من�ا س�واء كانوا أه�اًل أم 
أصدق�اء، وإنم�ا الذي نري�د هو أن 
لنح�دد  حدودن�ا  مفاتي�ح  نمس�ك 
لآلخرين متى يس�مح له�م بالتدخل 
ومتى نكتف�ي بفرديتنا وه�ذا األمر 
ال يتم إال بجلوس�كما أيه�ا الزوجان 
الحبيب�ان جلس�ة رصاح�ة لتحدي�د 
مس�رتكما س�واء كنتم�ا يف بداي�ة 
حياتكم�ا الزوجي�ة أو يف منتصفها ، 
أم�ا إن كنتما يف س�ن متقدمة فحري 
بكم�ا نقله�ا ألبنائكم�ا ،ألن الحي�اة 

األرسية أنما هي عجلة تسر .

كلمة يف اأذن الزوج
 * ال تغلق الباب يف وجه صديقة زوجتك.. هي 
ليس�ت رشاً، ومن حقك كزوج إبداء وجهة نظرك 

وتقييمك لشخصها.
 * هل أنت عىل استعداد للتفرغ لتلبية وإشباع 

دائرة الصداقة يف حياة زوجتك؟
لصديق�ة زوجت�ك..  ال  وتق�ول  تندف�ع  ال   *
تناقش معها وجادله�ا يف معيار التكافؤ الفكري 
واالجتماع�ي والخلق�ي للصديق�ة.. ه�ذا حق�ك 

وبعدها قررا معا.
* بني الصداق�ة الخاصة والصداق�ة العائلية 
وعالق�ة الزمالة ف�روق.. تفاهما ع�ىل حدود كل 

منهم.

هم�سة يف اأذن الزوجة
- ال تش�غيل زوجك بقص حكايات ومش�اكل 
صديقت�ك، وال تحكي عن خفة روحه�ا.. كالمها 

لك وحدك.
  - الزوجة املس�ؤولة ال تعطي مساحة زمنية 
كب�رة للصديق�ة ع�ىل حس�اب بيته�ا ورعايتها 

لزوجها وأطفالها.
- الصداقة وجه آخر للحب.. ال يصدأ، تمسكي 

به، وحافظي عىل صداقاتك املحببة إىل قلبك ولكن 
بهدوء وحدود وتوازن.

- تخري الصديقة التي تفتحني لها باب بيتك 

وتأتمنيها عىل أرسارك الخاصة، فمن خاف سلم.  
وفق قواعد وقيم تنقل عرب األجيال . 

- علي�ك أن تكس�بي ثق�ة زوج�ك يف البداي�ة 
وتتفهمي طبيعته من كل النواحي 

- ش�اركيه الق�رار ع�ن طري�ق جعل�ه يفكر 
معك بصوت عال  وأعطيه املش�ورة املناسبة بقدر 
اإلمكان  وقد تتساءلني سيدتي هل يمكن أن توجد 
صداقة بينك وبني زوج�ك ؟ وألن العالقة الزوجية 
م�ن أقوى وأه�م الروابط التي تجم�ع بني الرجل 
واملرأة فيجب أال تعتقدي أن هذه العالقة هي أمر 

واقع.
- اله�دوء من أكثر الصفات التي يحبها الزوج 
يف زوجته عندما يكون مش�غوال أو متضايقا من 
يشء ما ، فهذا يمنحه الراحة ، أي ال تضغطي عليه 
بالحدي�ث أو تكث�ري من الس�ؤال :  م�اذا بك ماذا 

حدث؟.

حتقيقات12
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هل تظل الصديقة املقربة؟ 
هل يتزاوران.. يتبادالن 

الشكوى والنقاش ؟ أم بتأثري 
الزوج تنزوي وتصبح جمرد 

حكاية وصورة مجيلة يف 
دفرت الذكريات ؟

ليست كل الصداقات 
جيدة وليس كل 

التدخالت يف حياة 
الزوجني مثمرة وإنام 
قد تأيت بنتائج سلبية 

عىل الزوج و الزوجة أن 
حيرصا عىل اخلصوصية 
وعدم السامح ألي شخص 

مهام كانت معزته كبرية 
لدهيام من أن يتدخل

يف أمورمها اخلاصة

صديقة الزوجة نعمة أم نقمة على الرجل ؟
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امل�ستقبل العراقي / متابعة

عندما تصبح سلطة المال أقوى من الحّب
يف وق�ٍت يبح�ث الرشيكان ع�ن تاريٍخ ممّي�ز ليكلاّل 
حّبهم�ا رس�مياً، ش�اءت الظ�روف أن يك�ون تاري�خ 
2011/11/11 سيئاً عىل عالقة حّب دامت أكثر من 11 
س�نة وأثمرت ولدين. تاريٌخ ممّيز ومناسبة حزينة. إنه 
يوم فس�خت العالقة بني منال ووسام لتتحّول من رقٍم 
ممي�ز إىل رقم يخلّ�د يف ذاكرتهما... ص�ورة مؤملة. فقد 
الثقة بنفسه بعدما فقد السيطرة عىل استقراره املادّي. 
عاش أزمة مالية خانقة امتدت خيوطها لتزعزع عالقته 
القوي�ة بزوجت�ه. عج�ز عن الفص�ل بني تلك املش�اكل 
وأس�س عالقته برشيكة عمره، تفاقمت املشاكل لتصل 

اىل حائط مسدود عنوانه "الطالق".

فقدان الهوية
هي حال معظم العائالت املفّككة التي عايشت الفقر 
والج�وع، رجاٌل ل�م يتقبلوا فكرة أن امل�رأة هي العنرص 

األسايس يف اإلدارة املالية للمنزل، 
وآخرون سيطرت عليهم مشاعر 
االكتئ�اب والذنب ففق�دوا هوية 

العائلة األساسية.
تساؤالت حول إمكانية اجتياز 

تلك املرحلة الدقيقة يطرحها كثرون، 
ويف وق�ٍت يعم�د البع�ض اىل التوقي�ع 
ع�ىل ورقة الطالق معلنني االستس�الم 
لواقعهم املرير، يكتس�ب البعض اآلخر 
خربة يف الحي�اة تحفزهم عىل انطالقة 
جدي�دة أكثر وعياً ودق�ة. كيف عايش 

البعض مرحلة الطالق وما بعدها؟

�سهادات حية
للرجل  امل�رأة  تتب�ّدل نظ�رة 

باخت�الف ظروفه االقتصادية. 
هكذا رأى جان وهو موظف يف 
رشكة خاص�ة أنه يصعب عىل 
املرأة تقبل وضع زوجها املادّي 
خصوصاً مع تفاقم املتطلبات 
الحياتي�ة، ورغ�م أن�ه ح�اول 
كري�م  تأم�ني عي�ش  جاه�داً 
لعائلت�ه، إال أن الفق�ر لم يرتك 
للصلح مكاناً، عىل حّد تعبره، 
م�ا أدى اىل الط�الق. ويق�ول: 
"خ�الل مرحلة املش�اكل كنت 
أعيش هاجس�اً يومياً يف تأمني 
املال الكايف لزوجتي وأوالدي أما 
اليوم فقد بت ال أبايل بالحصول 

عىل مدخول إضايفّ ألّن ذلك لن يشفي أملي".
لينا خليل اختارت رشيك حياتها عىل أس�اس الحّب، 
فتكاتفا س�وياً ليؤسسا لعش�هما الزوجي وبناء عائلة 
متماس�كة، إال أن الظ�روف املادي�ة التي ألق�ت بثقلها 

عىل كاهل تلك العائلة، لم تس�مح لهما 
إذ وقعن�ا  بتخطيه�ا س�املني، 
ضحية الط�الق، رغ�م أّن لينا 
ل�م تجد متنفس�اً حقيقياً بعد 
ذلك، حيث أن الحرمان والعوز 
وتق�ول:  دوم�اً.  يالحقناه�ا 
"أحياناً أش�عر بالن�دم ألننا 

املرحل�ة  تل�ك  اىل  وصلن�ا 
الحساسة ولم نتمكن من 
اجتيازه�ا بأم�ان، حي�ث 

أت�ت س�لطة املال أقوى بكث�ر من الحب".ه�ذا الواقع، 
يجعل  مروان يرتدد يف خطوة زواجه، رغم أنه عىل عالقة 
بفتاة منذ أربع سنوات، إال أن طمع النساء الذي يسيطر 
عىل أفكارهن دوماً يعترب اآلمر الناهي يف كافة القضايا. 
ويق�ول: "ب�ات واضح�اً أن ال�زواج قائم ع�ىل املظاهر 
واملادي�ات ول�و فرضن�ا أن الحب موجود فهو س�يزول 

ألن النس�اء غر مس�تعدات 
للتضحية مع الرجل عندما 

تسوء حالته املادية".

عالقة ثابتة
ويرى عل�م النفس أن توفر االحتياجات األساس�ية 
تدخل قائمة الرشوط الرضورية لبناء عالقة ثابتة عىل 
أس�س ناجحة. وكم�ا أن الضائق�ة االقتصادية تزعزع 
العالق�ة، فإن قضاء الرجل خارج منزل�ه أوقاتاً طويلة 
بهدف جني الكثر من األموال قد يس�بب 
فراغاً عاطفي�اً لدى عائلت�ه وقد ينتج 

منه الخيانة أو الطالق.
أهمي�ة  اىل  الدراس�ات  وتلف�ت 
التمسك باإليمان والصرب لتخطي كافة 
املصاعب خصوصاً أن املشاكل الزوجية 
ال تعف�ي أّي منزٍل إالّ أنه�ا قد تكون 
أزمة عابرة يف حال تمسك الرشيكان 
بحبهما أكث�ر تالفياً لهدم منزلهما 
الزوج�ي وحفاظ�اً ع�ىل س�المة 
أوالدهم النفس�ية. وتشر بعض 
التج�ارب إىل أن ت�أزم الوض�ع 
املادي ب�رشوط اجتماعية 
يش�كل  ق�د  معين�ة 
عام�ل ضغ�ط عىل 
يمكنن�ا  األرسة.ال 
أّن الضائقة  الجزم 
املادي�ة ه�ي الت�ي 
اىل  بالرشيكني  تدفع 
إن ع�دداً  إذ  الط�الق، 
املش�اهر  من  هائ�اًل 
والذي يجن�ون أرقاماً 
عرض�ة  ه�م  خيالي�ة 
لظاه�رة الط�الق واألدلة ال 

تحىص وال تعّد.

امل�ستقبل العراقي / متابعة

رجاٌل لـم يتقبلوا فكرة أن 
املرأة هي العنرص األسايس 

يف اإلدارة املالية للمنزل، 
وآخرون سيطرت عليهم 
مشاعر االكتئاب والذنب 

ففقدوا هوية العائلة األساسية
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خالد الزبيدي

املصالح االقتصادية تردم 
الفجوات السياسية

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

  

حدثان بارزان ش�هدهما األردن خالل األيام القليلة الماضية، األول زيارة 
رئيس الوزراء المصري د.هش�ام قنديل، والثان�ي رئيس الوزراء العراقي 
ن�وري المالك�ي، وللزيارتي�ن أهمية كبي�رة سياس�يا واقتصاديا لألردن 
ومص�ر والع�راق والمنطق�ة، فالملف�ات االقتصادية الجدي�دة والقديمة 
تحت�اج إليجاد حلول ناجعة بما يعود بالنف�ع على جميع األطراف، ولغة 
الحوار التي س�ادت خالل الزيارتين كان�ت ايجابية ونتائجها تؤكد أهمية 
التعاون العرب�ي العربي وزيادة االعتماد المتبادل في ظل ظروف إقليمية 
ودولية، وان تداعيات ما يس�مى ب�� الربيع العربي يج�ب أن يتم التعامل 
معه�ا بحكمة بدءا م�ن االعت�راف بالديمقراطي�ة والمش�اركة وحقوق 

الشعوب، ونهوض األمة العربية من كبوتها التي طال أمدها.
أش�ارة البدء للحوار األردني مع األشقاء في مصر والعراق كان اقتصاديا 
بالدرجة األولى باعتبار االقتصاد معيشة الناس، وهذا يعني زيادة القيمة 
االقتصادية واالجتماعية للموارد الطبيعية والبش�رية العربية وتوظيفها 
في التنمية بما يعود ايجابيا على مس�تويات المعيش�ة في المنطقة، وان 
النج�اح في ه�ذا الملف الحيوي يس�اهم ف�ي ردم الفجوة ف�ي العالقات 
بي�ن الدول والش�عوب العربية، وهذا ما ش�اهدناه خالل س�نوات وعقود 
مض�ت، فالعالقات االقتصادية األردنية المصرية عريقة متينة برغبة من 
الجانبين، وان ازدهار ه�ذه العالقات يعني المزيد من المبادالت التجارية 
واالستثمارية والسياحية باعتبار السياحة إلى األردن ومصر تندرج تحت 
مفهوم السياحة اإلقليمية، وان المنتجات المصرية مقبولة ومرحب فيها 

في األردن، كما ان المنتجات األردنية تلقى قبوال في مصر.
كما أن األردن الذي يرتبط بمشاريع إقليمية مع مصر ودول عربية أخرى 
منها ش�بكة الطاق�ة الكهربائية، وأنبوب الغاز المص�ري يعودان بمنافع 
عل�ى اقتصاديات البلدين، وان إنهاء ملف الغ�از المصري إلى األردن يعيد 
العرب�ة إل�ى مس�ارها الطبيعي م�ن تعاون ش�امل اذ يرتب�ط البلدان في 
سلس�لة من الش�راكات واتفاقيات التعاون الثنائ�ي والمتعددة األطراف، 
لذلك يتوقع مراقبون ان تش�هد العالقات األردنية المصرية ازدهارا برغم 
الخالف�ات التي ظهرت خ�الل العامين الماضيين دون مب�ررات حقيقية.

أما العالقات مع العراق الش�قيق فهي نوع فريد من الشراكة تمتد لعقود 
مضت فاألردن ش�ريك تجاري حقيقي للعراق وبغداد سند وظهير لعمان، 
وان موقع األردن المتوس�ط كحلقة تجارية واس�تثمارية تضعه شريانا 
حقيقيا للتجارة واالستثمار للعراق، ومشروع أنبوب النفط العراقي عبر 
المملكة إلى ميناء العقبة يقدم خيارات مناسبة لصادرات النفط العراقي 
إلى أوروبا وشرق أوروبا، وفي نفس الوقت يعد مرفأ حيويا لمستوردات 
العراق من أوروبا، أي أن هذه الش�راكة حقيقية تخدم البلدين، إلى جانب 
قبول واعتماد متبادل على قوائم طويلة من المنتجات األردنية والعراقية 

في أسواق البلدين.
زيارة رئيس�ي وزراء مصر والع�راق إلى األردن تح�رك ايجابي في وقته 
من ش�انه أن يمتن عرى التعاون العرب�ي العربي في وقت نحن في الدول 
الثالث بحاجة ماسة له، من شأنه أن يطمئن شعوب الدول الثالث ويجسر 
الفج�وات السياس�ية، ويع�زز المواقف العربي�ة حيال القضاي�ا العربية 

الكبرى في مقدمتها قضية فلسطين واالصالح والتغير في المنطقة.
عن " الدستور األردنية "       

          عمار طالل   
سؤال منطقي نسمعه طوال الوقت، 
واكثر شيء عندما نفكر مع أنفسنا 
وعن�د تأملنا في مس�تقبل هذا البلد 
وبع�د تمعنن�ا ف�ي معرف�ة مصير 

أبنائه. 
بي�ن فين�ة وأخ�رى، تخ�رج إلين�ا 
وتطف�ي إلى الس�طح فج�أة و من 
غير س�ابق إن�ذار مش�كلة وقضية 
تصب�ح حديث الس�اعة، ال يعلم احد 
كي�ف ُيحَدد وُينَظ�م توقيت التفعيل 
س�اعة  س�يعلن  وم�ن  المقص�ود 
الصفر س�واء داخل البل�د او خارج 
الح�دود، وم�ن اج�ل ه�دف خاص 
ولي�س للش�عب العراق�ي في�ه أية 
مصلحة. هذه هي ح�ال العراق منذ 
مدة ليست بقليلة، والشعب مصدوم 
م�ن هذه األمور التي ال ناقة له فيها 
و ال جمل، ولم يحصل منها إال القلق 
وعدم االستقرار والتخلف المستمر 
في ش�ؤون حياته. وبع�د كل أزمة، 
الحدي�ث  ويب�دأ  الن�اس  تنش�غل 
وتخطط الجهات وُتطلب المواقف، 
وعلي�ه تتراص�ف اح�زاب وتيارات 
وجهات وهي توحد مواقفها حسب 
متطلبات الساعة والمصالح الضيقة 
واستلزامات التنظيم و قراءة الوقت، 
م�ع األخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار مواقف 
طلب�ات والكبار من خ�ارج الحدود 
و م�ا يملونه على الداخ�ل. ومن ثم 
ُتصفى الحس�ابات وف�ق متطلبات 
المرحل�ة من كيفية وش�كل تنظيم 
الجبهات الداخلية المهزوزة البنيان 
والش�كل، لتتصارع فيما بينها. وبه 
تبق�ى العملية السياس�ية متراوحة 
مكانها و هي تتقدم خطوة وتتأخر 
خطوتي�ن. أم�ا ما يهم الش�عب من 
حك�م القان�ون و العدال�ة و توفير 
الخدم�ات األساس�ية واالحتياجات 
المعيش�ية الضرورية س�تبقى في 

خبر كان، او ما بعد لو. 
تراود كل مراقب مخلص لما يجري 
عل�ى ارض الع�راق مجموعة هائلة 
من االس�ئلة التي ال يلقى جوابا لها 
حول مصير الشعب و مستقبله في 
ظل ه�ذه الفوض�ى،  ول�و فكر في 
مصي�ر اجيال�ه و مس�تقبلهم وفق 
ما يتلمس�ه من نتائج ما يحدث في 
هذه المرحلة م�ن تلقفه لالفرازات 

الس�لبية لما يحدث، وهو يبني عليه 
توقعاته وحس�اباته، يتشاءم ويمل 
وتس�ود الدني�ا عنده. م�ن حق هذه 
األجيال ان تس�أل وه�ي تدخل عالم 
الخي�ال لما عن�ده م�ن الطموحات 
واأله�داف النبيل�ة وه�ي تبتعد عن 
الواقع، وعليه ُتنخر العقول المبدعة 
و تضمحل كل ما يمت بصلة باإلبداع 

والتقدم المنشود.
الس�ؤال المه�م المتك�رر دائما عند 
بوج�ود كل  العراق�ي ه�و؛  الف�رد 
ه�ذه الخي�رات الهائل�ة والث�روات 
الطائل�ة التي ال حد لها واإلمكانيات 
الكبي�رة واإلرث التاريخ�ي العظيم 
م�ن الحض�ارة العريق�ة والتجارب 
والخبرات م�ن كافة الجوانب، لماذا 
ُيجبر هذا الش�عب على الغوص في 
وحل األزمات ووضعه امام معوقات 
لم يج�د لها الحل�ول الجذرية، ومن 
يحكم�ه يخضع ألوام�ر المتخلفين 
من أصح�اب المصالح م�ن الجوار 

او الجهات العالمي�ة، و بالتالي 
الخنوع و تنفيذ االوامر األمرين 
والمطالبين لما يهم مصالحهم 

هم دون اي تردد.
بع�د التعم�ق ف�ي تحدي�د الس�بب 
الرئيس�ي المقن�ع، ل�م نل�ق غي�ر 

الالعقالنية والمصالح  السياسة 
المختلفة االش�كال  الضيق�ة 

واألل�وان على الرغم 
الجميع  من تش�دق 

مه�م  ا لتز با
العليا  بالمصالح 
له�ذا الش�عب و 

ب�كل  اعالنه�م 
ع�ن  بجاح�ة 

االه�داف 
لجميل�ة  ا
ان  اال 
افعاله�م 

تم�ت  به�ا ال 
بش�يء. ول�و أن للوعي 

م  لعا ا

وثقافة 
لمجتم�ع  ا
هام�ا  دورا 
وأحيان�ا قاطع�ا في 

اختيار من يحكم الش�عب والطريق 
المؤثري�ن  أن  إال  يس�لكها  الت�ي 
عل�ى توجه�ات الع�راق وم�ن فيه 
الي�وم ومدبري سياس�اته ل�م يدع 
فرصة للش�عب ان يختار ما يش�اء 
بحري�ة. فه�م من ينف�ذون مآربهم 
بدق�ة متناهي�ة، بحي�ث يش�وهون 
الديمقراطي�ة باس�م الديمقراطي�ة 
الديمقراطي�ة  آلي�ات  م�ن  وبآلي�ة 
ذاته�ا، وينب�ذون الحري�ة بالحرية 
عل�ى  ويضيق�ون  والفوض�ى، 
القانون بالقانون، ويبعدون العدالة 
بخرافات  والمس�اواة  االجتماعي�ة 
وتشويهات للحقائق. فهل من منقذ 
اذن، وهل يمكن ان نتفاءل و نعتقد 
بان تصل هذه المرحلة وما نحن فيه 
من التش�ويه لقمتها ومن ثم تنقلب 
اآلية، وأخيرا ال يمكن ان نعتقد غير 
ان يص�ح اال الصحيح ف�ي النهاية، 
فتبدأ الخط�وة األولى المنتظرة من 
البداي�ة الصحيحة. ه�ذا كالم ليس 
بخيالي، وإنما تج�ارب التاريخ وما 
مر به العراق تدلنا على ما يمكن ان 
نتف�اءل ويج�ب ان نعتب�ر منها في 
اس�تدالالتنا واستشرافاتنا. فالسير 
على ه�ذا المنحى ف�ي إدارة الحكم 
في العراق بهذا الشكل والجوهر لو 
قورن م�ن حيث المحت�وى والزمن 
الذي نحن فيه و المكان الذي نعرف 
ما جرى عليه، نعتق�د بان المرحلة 
قصيرة والقضية او هذه المش�اكل 
صغي�رة جد،  لو ق�ورن علميا 
بما حدث من قبل هنا. 
وفي استنتاجاتنا 
ليس  الدقيق�ة، 
لنا اال ان نقول 
الع�راق  ان 
م�ن  س�ينهض 
مهم�ا  جدي�د 
و  الدخ�الء  فعل�ت 
وأصحاب  المصلحي�ن 
ل�م  وإن  الضيق�ة  األف�كار 
تق�ف رج�االت ه�ذه الجه�ة او تلك 
ف�ي إعاق�ة كل عمل صحي�ح وفي 
مس�ألة  فه�ي  الصحي�ح،  االتج�اه 
وقت والموجة الصحيحة المنتظرة 
للس�ير  المعيق�ة  الُعق�د  س�تقلع 
الصحي�ح، مهم�ا كانت تل�ك العقد 

مستعصية. 

متى ينهض العراق من جديد؟

الرواتب واالمتيازات الى المش�اريع الفوضوية التي ال 
تق�وم على رؤي�ة واضحة او تخطيط س�ليم من خالل 
انعدام س�تراتيجية مبنية على دراسة ومعرفة الموارد 
البشرية واالقتصادية واستغالل هذه الموارد االستغالل 
األمثل في تحقيق التنمية، وفقدان دراسات الجدوى في 

عملية بناء المشاريع التي لم تعد إال سرقات مبطنة.
 بدأت أعي انا المواطن البس�يط بان ما يجري مسرحية 
الكت�ل  رؤس�اء  مؤلفه�ا  الحكوم�ة  اس�مها  هابط�ة 
السياس�ية والممثلون فيها اعضاء الحكومة والنواب. 
هذه المس�رحية الت�ي موضوعها )أن كل المش�تركين 
فيه�ا يحمل كل منهم فرش�اة في يمينه وس�طل دهان 
ف�ي يس�اره ويب�دأ بلص�ق التهم تل�و التهم عل�ى ظهر 
الذي أمامه بينما فرش�اة ال�ذي وراؤه تعمل في ظهره 
وتلص�ق عليه تهم مماثلة. ونحن المتفرجون على هذه 

المسرحية نتألم ونضرب كفا بكف لهذه الحالة وندعو 
إلى الشفقة والرحمة بنا وبوطننا الذي أصبح كالنعجة 
في موس�م القصاص بعد أن جردت من كل ما يسترها 

ولم يبقى منها إال األنسجة واألعصاب( .
 فم�ن خ�الل سياس�ات ه�ؤالء السياس�يين انه�ارت 
مؤسسات الدولة وعمت فيها الفوضى ولم تعد اإلدارات 
فيها إال جهات منفذة لنظام األسالب )الغنائم( الذي يعد 
نتيجة حتمية للمحاصصة حيث أصبحت كل مؤسس�ة 
)غنيمة( لحزب من هذه األحزاب يتصرف بها كما يحلو 
له من التعيين إلى اتخاذ القرارات وهي قرارات متهرئة 

متهالكة ال تخدم إال المالكين )األحزاب( .
  إن إدراك المواط�ن البس�يط لحقيق�ة م�ا يج�ري من 
تفري�ط ف�ي ث�روات وطنه وهشاش�ة حياة يعيش�ها، 
م�ن ش�أنه ان يغي�ر هذا من خ�الل بداية يقظ�ة تتمثل 

ف�ي رفع صوت�ه بالرفض ل�كل األح�زاب الحالية التي 
افتق�دت ال�ى الكف�اءة المهني�ة وبالدعوى ال�ى ثقافة 
المواطنة واس�تنهاض هم�م ذوي الكف�اءات والخبرة 
م�ن المفكرين العراقيين الذين تش�هد لهم دور النش�ر 
في مجاالت اإلدارة واالقتصاد واالجتماع وعلم النفس 
وبقية المجاالت العلمي�ة واإلعالم الحر الحقيقي الذي 
ال يجام�ل وال يراه�ن وال يتملق على حس�اب مصلحة 
الوطن ومواطنيه أمال في إصالح ما أفسدته السياسات 
الخرق�اء لهذه األحزاب وم�ا أفرزته إجراءاتها من تعثر 
وفش�ل في مجال إدارة المؤسس�ات التي انهكتها هذه 
السياس�ات وعس�ى ان نت�دارك ما تبقى م�ن مقومات 
البن�اء في ه�ذا الوطن من خ�الل التفكي�ر كيف يمكن 
تحوي�ل األزمة الى فرص�ة ومن تحويل المش�اكل الى 
مسائل قابلة للحل وتشخيص ومعالجة كل اسباب هدر 

موارد الوطن س�واء البشرية  ام المالية ام المعلوماتية 
فبالعل�م تنهض األمم وبيقظة العقول تس�تنهض همم 
الناس للسعي نحو حياة أفضل في وطن مملوء بالخير 

بعد ان عاثت به أيدي الجهلة والخونة. 
ليعل�م السياس�يون ب�ان الصبر ب�دأ يزيل من نفوس�نا 
نحن البس�طاء وقد يح�ل محله الهي�اج واالنفعال وقد 
نب�دأ بخطوة أولى هي إقام�ة كل مجموعة منا بدعوى 
قضائية لدى المحاكم المحلية والدولية ضد السياسيين 
والنواب لخيانتهم األمانة الوظيفية بالغيابات وتكريس 
الوظيفة لخدمة مصلحتهم الش�خصية وسرقة ثروات 
الوطن والتفريط بسالمته ووحدته والتآمر على حياتنا 

بانعدام األمن وفقدان األمان والخدمات.

               �شالم �شمخي 

أن�ا المواط�ن العراق�ي البس�يط ب�دأت افه�م اللعب�ة 
السياسية ولم اعد كما هو مخطط لي ان أكون )أطرش 
بالزف�ة( لما يجري حولي من أح�داث ، بدأت أعي باني 
خدعت بش�عارات سياس�ية ال ترتجي غي�ر مصالحها 
وال تمثل سياس�اتها إال كذبا وتضليال وخداعا للبسطاء 
من الناس باس�تثارة الغرائز الباطنة فيهم من طائفية 
وقومية وعشائرية ومناطقية وأدت من خاللها ثقافة 
المواطن�ة ، بدأت أعي بأننا أصبحنا ش�عبا مس�تضعفا 
ومس�تهدفا من كل الجهات اثر سياسات هذه األحزاب 
الت�ي لم تع�د لدينا حكومة م�ن خاللها، ب�دأت أعي أن 
السياس�يين والنواب جراد اصفر قض�ى على األخضر 
وسيلحقه باليابس مما بقي في هذا الوطن، بدأت افهم 
ان هذه الحكومة المنبثقة عن توافق )محاصصة( هذه 
األح�زاب ما هي إال حكومة اس�الب كل ح�زب له فيها 
غنيم�ة من مؤسس�ات الدول�ة تبدد ثرواته�ا بفوضى 
وارتب�اك واضحي�ن ابتداء م�ن رواتب أعض�اء مجلس 
الحك�م المش�ؤوم الذي أرس�ى لنظام مته�رئ للحكم 
تجس�د ف�ي نظ�ام المحاصص�ة المقيت. إل�ى رواتب 
اعضاء الجمعية الوطنية الكس�يحة، الى رواتب أعضاء 
مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات السابقين 
التي تصله�م أينما يكون�ون وهم يتنقل�ون متنعمون 
به�ذه الروات�ب بي�ن م�دن العال�م وصوال ال�ى رواتب 
أعضاء الرئاس�ات الثالث وحماياته�م ورواتب أعضاء 
مجلس النواب الحاليين وامتيازاتهم إضافة الى رواتب 
حماياته�م وكذلك رواتب أعض�اء مجالس المحافظات 
وحماياتهم. ه�ذه الرواتب التي أنهكت ميزانية الدولة، 
رغ�م ان معظ�م هؤالء ج�اءت به�م صدف�ة تاريخية 
وغفلة من الزمن من خ�الل أصوات غيرهم )األصوات 
التعويضي�ة الزائ�دة( الس�يئة الصيت التي ل�م تكن إال 
تزوي�را إلرادة الناخبين. هذا التزوير الذي افرز مجلس 
للنواب)الس�ابق والحال�ي( يض�م عقلي�ات متخلفة ال 
تنظ�ر إل�ى اكثر م�ن مصالحها ولم يك�ن وجودها في 
ه�ذه المجالس إال عصي في تنمي�ة الوطن وعائق عن 
توفير الخدمات ألبنائه وال يمثلون إال العمالة ألحزابهم 

وتنابلة فيها وما هم إال ثعالب ائتمنت على الدجاج .
 فرغ�م ان الش�عب أعطى له�ؤالء كل ش�يء ابتداء من 
المش�اركة ف�ي االنتخاب�ات ف�ي ظروف صعب�ة تمثل 
فيه�ا التهديد والمخاطرة. والصبر على مش�اكلهم مع 
بعضه�م البع�ض ، إل�ى غيابه�م عن جلس�ات مجلس 
الن�واب تنكي�ال لبعضهم او اثر الصراعات بين رؤس�اء 
أحزابه�م. مم�ا ادى الى تعطيل تنمي�ة الدولة وتعطيل 
تقديم الخدمات اثر عدم إقرار الكثير من القوانين التي 
يمكن من خاللها المس�اهمة في تحقيق ذلك من خالل 
ما يس�مى بعدم اكتمال النصاب رغم تقاضيهم لرواتب 
خيالي�ة ل�م يحلموا بها ي�وم من األيام والمس�تقطعة 
م�ن أرزاق الناس الذين يعانون الع�وز والفاقة وتردي 
س�بل الحياة االقتصادية واالجتماعية.. بدأت افهم بان 
الحكومة ومجل�س النواب ما وج�دا إال لخلق األزمات 
ولي�س إلدارتها ومعالجتها . لق�د ارتأت هذه الحكومة 
بان يك�ون الوطن وط�ن أزمات وان ال يحص�ل ابناؤه 
اال على المنغص�ات اليومية التي ال تعد وال تحصى من 
بطالة، انعدام الخدمات، المحس�وبية والمنسوبية في 
مؤسسات الدولة التي أدت الى عدم تكافئ الفرص بين 
المواطني�ن وواد للكف�اءات من خ�الل إرهاب معنوي 
اثر الخوف والحذر والتوج�س، وإرهاب دموي منظم، 
س�رقة لثروات الوطن بفوضوية عارمة ابتداء من تلك 

رأي مواطــن بسـيـــط

           كاترين ميخائيل 
  الديمقراطي�ة تعن�ي ف�ي األص�ل حك�م 
الشعب لنفس�ه، فالديمقراطية هي شكل 
م�ن أش�كال الحكم السياس�ي قائ�م على 
التداول السلمي للسلطة وتؤكد على حماية 
حق�وق األفراد واألقليات بش�كل متس�اٍو 
والديمقراطّية هي نظ�ام اجتماعي مميز 
يؤم�ن ب�ه الناس ويس�ير علي�ه المجتمع 
وبم�رور الزم�ن يصب�ح ت�داول الس�لطة 
سلميا وبصورة دورية جزء من ثقافة هذا 

المجتمع الديمقراطي. 
من�ذ 2003 لم يهدأ وض�ع العراق بل القتل 
واالختطاف والتهجير القس�ري مس�تمر 
وهض�م حق�وق اإلنس�ان، هض�م حقوق 
المرأة وأكثرها قس�وة األزمات السياسية 
األط�راف  بي�ن  مس�تمرة 
المس�اهمة ف�ي الدولة. 
الفصيح,  بالعربي 

ه�م  حد أ
يتمل�ق لآلخر لكن 

القل�وب غي�ر صافية 
الشعب هو الضحية. 

لم�اذا  اآلن  الس�ؤال 
السياس�ية  األزم�ات 
العراق  مس�تمرة في 
منذ سقوط الدكتاتور 

2003؟ 
ف  صطف�ا ال 1ا -
وتكري�س  الطائف�ي 
الطائفية  المحاصص�ة 

وتراك�م المش�اكل التي 

رسختها األحزاب الدينية في الحكم. سوء 
األداء السياسي للكتل السياسية. السنوات 
العش�ر الماضي�ة التي مرت عل�ى العراق، 
بينت مدى فش�ل االنتخابات السابقة التي 
اعتم�دت على جذب الناخبين على أس�اس 

طائفي.
-2 غياب الق�وى العلمانية والوطنية غير 
الديني�ة والق�وى الوطنية غي�ر الطائفية 
والكف�اءات المس�تقلة م�ن كل الطوائف 

والقوميات العراقية في الحكم. 

-3 الضعف الحالي هو موروث من سنوات 
سبقت الس�نوات العشر الماضية وصعود 

اإلسالميين إلى السلطة.
-4 ضعف التيار الديمقراطي كان ألسباب 
عدي�دة منه�ا القمع واإلرهاب ومس�اعي 
التهمي�ش الذي تمارس�ه بع�ض األحزاب 
اإلسالمية ضد أي فئة ال تتفق مع خطهم. 
الخاطئ�ة  االنتخاب�ي  النظ�ام  آلي�ة   5-
والس�ماح للتدخالت اإلقليمية في الش�أن 
العراقي وباألخص الدول المجاورة وغياب 

سيادة العراقيين في الحكم على عراقهم. 
-6 الق�وى الحاكم�ة لم توفر االس�تقرار 
األمن�ي والرخ�اء والعي�ش الكري�م ألبناء 
الش�عب العراق�ي بل اهتمت بجم�ع المال 
الح�رام واس�تثمار رأس المال المس�روق 

خارج العراق.
سيش�هد العراق مخاضا انتخابيا تتنافس 
في�ه القوائ�م االنتخابي�ة من اج�ل خدمة 
البالد العراق وأهله الذين عانوا لقرون من 
الحكم االس�تبدادي والثقافة االس�تبدادية 

الموروث�ة عب�ر أجيال وأجي�ال وأصبحت 
هذه الثقافة س�ائدة في المجتمع العراقي 
وينظ�ر إليه�ا اإلنس�ان العراق�ي بش�كل 
طبيعي كأن�ه خلق ليعيش بهذا الش�كل ال 
غي�ر ومصير تبدي�ل هذه الثقاف�ة هو بيد 
الناخب العراقي, يجب أن يتخذ القرار قبل 
التصوي�ت للقائم�ة الفالني�ة او تلك حتى 
ال يتك�رر خطأ انتخ�اب القوائم الفاش�لة 
وأخ�ص بال�ذات القوائ�م الطائفي�ة وان 
تكرار انتخاب األحزاب والكيانات الفاشلة 
يعد مأس�اة حقيقي�ة وانتكاس�ة الجميع 
مس�ؤول عنها الناخب العراقي الذي خدع 

بوعود هذه االحزاب الفاشلة . 
يحدث من غضب يمر به واقع حال العراق 
ث�م الوط�ن العرب�ي والش�عوب العربية، 
بس�بب أداء االحزاب الديني�ة، في حين أن 
للربي�ع العربي أهدافاً س�امية وإنس�انية 
الخارجي�ة  المح�اوالت  إن  وديمقراطي�ة 
والداخلي�ة الحت�واء هذا النه�وض وقمع 
الحرية االنتفاضات الشعبية العارمة اآلن، 
تمث�ل دح�راً للدكتاتورية، عل�ى أن يكون 

الشعب هو صاحب القرار . 
عل�ى الناخ�ب الع�راق ان ينتخ�ب نخب�ة 
والعلمي�ة  األكاديمي�ة  الش�خصيات  م�ن 
والثقافية وشخصيات اخرى لها ثقلها في 
مجتم�ع كل والية ومدينة وضاحية، وهو 
األمل الوحيد ليحوز على عدد مناس�ب من 

مقاعد مجلس محافظته. 
وااليمان بوحدة العراق وعدم اإلس�اءة أو 
المساس بأي مكون من مكوناته، والعمل 
على زيادة لحمة النسيج العراقي، وتوحيد 
جهود الق�وى الوطني�ة، ورص الصفوف 
للحف�اظ عل�ى المنه�ج الديمقراط�ي في 
العراق الجديد، والعمل على تخطي رواسب 

التحالفات الطائفية والعرقية المقيتة. 

ملاذا ننتخب ومن ننتخب؟
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 أك�د العب وس�ط املاكين�ات وباي�رن ميونيخ 
باس�تيان شفاينش�تايغر ع�ى ان ف�وز بايرن 
ميونيخ بلقب "الش�امبيونز لي�غ" لن يتحقق 
اال اذا تمك�ن البافاري�ون من الف�وز عى نادي 
برش�لونه االس�باني,واضاف ,يف ح�واره م�ع 
صحيفة"بيلد",بأن بروسيا دورتموند اكد عى 
انه ن�اد املاني كبري ويلعب م�ع بايرن ميونيخ 
دورا ايجابي�ا يف تط�ور الكرة االملانية,واش�ار 
ان غي�اب الفرن�ي ريبريي عن مب�اراة بايرن 
وبروس�يا دورتمون�د يف ال�دور الرب�ع النهائي 
لبطول�ة كاس املياني�ا  يعت�ر خس�ارة كبرية 
بروس�يا  س�يواجه  ال�ذي  الباف�اري  للن�ادي 
دورتموند يف مباراة تعتر نهائي مبكر لبطولة 

الكأس.
*يف املوس�م املايض  وبعد ش�فائك من االصابة 
منافس�ات  م�ن  الثاني�ة  املرحل�ة  يف  قدم�ت 
البوندس�ليغا مس�توا لم تقدم مس�توا مثله يف 
الس�ابق ,وبالرغم من ذلك خ�رت مع بايرن 

ميونيخ ثالثة القاب؟
- بالرغم من ذلك املس�توى ال�ذي اثار اعجاب 
الجمي�ع ل�م تك�ن النهاي�ة س�عيدة وخرنا 
لق�ب "الش�امبيونز لي�غ" يف نهائ�ي "االليانز 
ارينا" امام  تش�يلي االنكليزي ,واعتقد ان يف 
ه�ذه الحياة الكث�ري من االق�دار, التي تمكنت 
من�ة تغي�ري العديد م�ن الالعبني وبالنس�بة يل 
كالعب وكذلك بالنس�بة لالعبي بايرن ميونيخ 
االخري�ن قد تعلمن�ا الكثري من اق�دار االخرين 
,ومنه�ا الوقوف عى االرض يف حالة الس�قوط 
ع�ى تل�ك االرض,ولذلك كان�ت ردة الفعل مرة 
اخرى,ولذلك كان�ت ردة فعل بايرن ميونيخ يف 
ذهاب املرحلة االوىل من منافس�ات هذا املوسم 
قوي�ة جدا ويج�ب علين�ا االن ان نواصل هذه 

القوة ونفوز بأحد االالقب عى اقل تقدير..!!
* واي لق�ب ذلك الذي  س�يفوز بايرن ميونيخ 

به عى االقل؟
- لقب "البوندسليغا" الذي اعتره هدف بايرن 
االهم يف مسريته لهذا املوسم ووالسيما بعد ان 
فق�د بايرن ميوني�خ هذا اللقب يف املوس�ميني 

املاضيني..!!
*البط�والت االوربي�ة وتط�ور املاكين�ات*

* ولك�ن املنافس االقوى لباي�رن ميونيخ عى 
اللق�ب ه�و بروس�يا دورتموند,ولك�ن بايرن 
يتق�دم عى هذا املنافس الحديدي بفارق اثنتي 

عرش نقطة,هل تعتقد بأن بروس�يا دورتموند 
قد فقد فرصة الفوز او املنافس�ة عى اللقب؟

- الج�واب  كال,نعم هناك اندية  جيدة تش�ارك 
بالنس�بة  يف منافسات"البوندس�ليغا" ولك�ن 
لروسيا دورتموند اقول بأنه من افضل االندية 
االملانية يف السنوات االخرية,والدليل عى ذلك هو 
ماحققه من نتائج كبرية يف بطولة"الشامبيونز 
لي�غ" لح�د ه�ذه اللحظة,واعتق�د ب�أن كبار 
بروس�يا  س�تواجه  ,الت�ي   االوربي�ة  االندي�ة 
دورتمون�د يف االدوار املتبقية من بطولة االندية 
االبطال,اتوقع بأنها س�تعاني كثري من اسلوب 
الضغ�ط الذي ينف�ذه هذا الن�ادي يف مبارياته 
والذي اكد عى نجاحه ومنح بروسيا دورتموند 
يف البق�اء ضمن االندية الكب�رية واملتصدرة ان 
كان�ت يف "البوندس�ليغا" او يف "الش�امبيونز 
ليغ"واعتقد ايضا ان نجاح بروس�يا دورتموند 

يف ذلك هو نجاح للكرة االملانية..!!
* وملاذا تعتقد بأن مايقدمه بروسيا دورتموند 

هو نجاح للكرة االملانية؟
باي�رن  الكب�رية والقوي�ة ب�ني  املنافس�ات   -
ميوني�خ وبروس�يا دورتمون�د يف املس�ابقات 
يف  ايجابي�ا  دورا  لعب�ت  والدولي�ة   االوربي�ة 
ارتفاع مس�توى  وتطور هذين الناديني,وكذلك 
املنتخ�ب  مس�توى  ارتف�اع  يف   دورا  لعب�ت 
االملاني,واعتقد ان الكرة االملانية يف هذا املوسم 
قد  قدمت الدليل عى تطورها وارتفاع مستوى 
العبيه�ا هو تأه�ل س�بعة اندية املاني�ة لدور 
الثمانية يف "الشامبيونز ليغ" وبطولة"الليغا" 

االوربية..!!
* م�رة اخ�رى باي�رن ميونيخ ع�ى موعد مع 
بروسيا دورتموند وذلك بعد اوقعت قرعة الدور  
الرب�ع النهائ�ي لبطول�ة كاس املاني�ا الناديني 

وجها لوجه؟
- بدون ادنى شك ان القرعة قد ظلمت الناديني 
عندما جمعتهم�ا معا يف هذا الدور,واضافة اىل 
ذل�ك اق�ول ان  لق�اء بايرن ميونيخ وبروس�يا 
دورتموند يف هذا الدور من بطولة الكأس  يعتر 
نهائ�ي مبكر وحقيقي له�ذه البطولة الكبرية 
والذي اعت�ره فرصة اخرى وه�ي فصة الثأر 
م�ن بروس�يا دورتموند الذي  تمك�ن يف نهائي 
املوس�م املايض م�ن الفوز عى باي�رن والعودة 

دورتموند باللقب..!!.
* ولكن بايرن ميونيخ سيواجه مشكلة كبرية 
بع�د حرم�ان الفرن�ي ريبريي من املش�اركة 

بسبب حصوله عى البطاقة الحمراء ؟

- بالتأكيد  سيكون غياب ريبريي عن املشاركة 
يف  هذه املباراة الكبرية والقوية سيكون خسارة 
كبرية للنادي البافاري,ومع ذلك اعتقد ان بايرن 
ميونيخ ويف هذا املوس�م يمتلك مجموعة جيدة 
من الالعب�ني االساس�يني والب�دالء,وكل واحد 
منهم يش�كل قوة للنادي البافاري وس�يحاول 
تعوي�ض غي�اب ريبريي يف ح�ال  حصوله عى 
فرصة املشاركة يف  مباراة بايرن ودورتموند يف 

الدور الربع النهائي لبطولة الكأس..!!.
*هل تعتقد ان الفوز بلقب "الشامبيونز ليغ" 
ه�و اللقب الوحي�د الذي يمن�ح الالعب فرصة 
الحص�ول ع�ى لق�ب افض�ل الع�ب يف القارة 

االوربية؟

- بالطب�ع ألن قيم�ة الفوز به�ذا اللقب  كيرة 
جدا,وله�ذا يجب عيل اي العب يحلم بالحصول 
ع�ى  هذا اللقب يجب علي�ه ان يقاتل من اجل 

الفوز بلقب"الش�امبيونز ليغ"..!!.
*وهل تعتقد بأن بايرن ميونيخ س�يتمكن من 
الفوز بلقب "الشامبيونز ليغ" يف هذا املوسم؟

- نع�م ولك�ن ب�رشط  ان يحق�ق الف�وز عى 
نادي برش�لونة يف ح�ال ان تواج�ه الناديان يف 
ه�ذه البطول�ة واعتق�د ان الفوز ع�ى النادي 
الكاتالون�ي هو الطريق الوحي�دة لرتبع بايرن 

ميونيخ عى قمة"الشامبيونز ليغ"..!!
*ماذا غري نهائي "السمبيونز ليغ" للموسم 

املايض يف شخصية واداء شفايني؟

-بع�د ذل�ك النهائي الحزين ج�دا يل ولالعبي 
بايرن ميونيخ احاول ان اصل  بمس�تواي اىل 
الدرج�ة التي اكون العب�ا متكامال,ومع ذلك 
اقول ان نادي تشيلي  االنكليزي قد استحق 
ليغ",وخاص�ة  بلقب"الش�امبيونز  الف�وز 
عندما تمكن من اجتياز االندية الكبرية التي 
واجهها يف طري�ق التأهل للمب�اراة النهائية 
ومن تل�ك االندية الكبرية التي فاز تش�يلي 
عليه�ا يف املوس�م امل�ايض ن�ادي برش�لونه 
االس�بانيوولذلك قلت ان  طري�ق فوز بايرن 
ميوني�خ باللقب يف هذا املوس�م ه�و اجتياز 
حاج�ز برش�لونه يف حال تواج�ده يف طريق  

بايرن ميونيخ..!!.

شفاينشتايغر: الفوز على برشلونة الطريق الوحيد للتربع على قمة "الشامبيونز ليغ" !!
يطمح ألن يكون العبًا متكاماًل !.. نجم البافاري في حوار مثير

دبي - سالم المناصير

ش�ارفنا عى توديع ع�ام 2012، ع�ام لم يختلف 
عما ذهب، املسؤول يواصل الوعد والكذب، الشعب ما 
زال ال يمل�ك قراراً باللع�ب، كل يشء لم يتغري يف بلدي 

سوى األرقام تتزايد بال تعب !.
- الع�ام ال�ذي اقرتبن�ا م�ن توديع�ه عّش�نا فيه 
محطات س�عادة وتعاس�ة، فاألبرز أن فرقنا للفئات 
العمرية كرت الحظر وتأهلت لكؤوس العالم، فيما 
األك�ر لم يس�تقر عى واق�ع ومدرب، زيك�و حكاية 
أش�غلتنا عى مدار ش�هور مضت، إتحادنا تعامل مع 
الفل�م كأن صالة العرض تخلو من الحضور واكتفت 
باملنتج، وّرطوا حكي�م وحكيم توّرط مع الصحفيني 

واالعتذار هّدأ النفوس ولو أليام !.
- أخر األيام من 2012 قضيتها يف وطني، فلم أجد 
تغي�رياً يدعونا إىل التفك�ري بحزم الحقيب�ة والعودة، 
الرصاع�ات تمأل البيوت قب�ل األندية ، الجميع يبحث 
ع�ن نصيبه وأن كان املقتول هو أبناء العمومة، ومن 
كان يتح�دث عن املبادئ والش�عارات ب�ات يتجول يف 
األس�واق بال مواق�ف وثوابت، ولك�ن أرقى يف رياضة 
بلدي اآلن: إن لم تكن معي يف الهدف واملضمون فأنت 

لٌص منافٌق مرتزٌق مرهون !.
-2012 كان�ت نهاية لس�عد جوية، ذلك املش�جع 
الغي�ور املخلص الكفء، أتعبته الس�نوات وهو يقفز 
عى املدرجات بصوته الفقري وبقميصه األزرق املنري، 

رحل سعد وأخذ معه أخر الوفاء !.
- عّش�ت يف أخر أس�ابيع 2012 أجم�ل اللحظات 
مع فريقي امليناء، ليس الفوز يف مباراة هو االنتصار 
ولكن أن تؤسس ملرحلة ثابتة ومستقرة هو األساس، 
راهن�وا ع�ى الضياع وعمل�وا عى تحقي�ق ذلك بقدر 
املس�تطاع، وعندما فش�لوا أعادوا عزف أس�طوانة : 
"أمنحونا عفواً ألن املحرض س�قط قبل أول اجتماع" 

.!
- أخر كالم: ستكون أخر كلمات 2012 عن حادثة 
كن�ت ش�اهداً عليه�ا، مح�رتف امليناء أحم�د صادق 
الق�ادم من ب�الد اليمن تعرض إلصاب�ة يف الكاحل يف 
مباراة الكهرباء، اصحاب القرار الفني واإلداري طلبوا 
إخراجه م�ن اللقاء فيما رفض هو وقال: س�أواصل 
اللعب ألن فريقي بحاج�ة إىل االنتصار، اليماني أرص 
املواصل�ة رغم أن منتخب بالده كان يحتاجه بعد 48 
س�اعة يف غرب آس�يا، "صادق عدن" رضب ملا يفهم 

درساً يف االحرتاف والقيم !.

..2012
نهاية أم بداية ؟!

كل أربعاء

اتحاد الكرة يالحق زيكو قضائيًا

أكد اتحاد الكرة أنه ماض يف ش�كواه ضد امل�درب الرازييل زيكو بعد 
قرار ترك�ه تدريب املنتخ�ب الوطني بدون عذر م�رشوع، مبينا أن 
االتحاد أرس�ل ش�كواه لالتحاد الدويل )فيف�ا(، وينتظر البت بها، 
فيما أش�ار إىل أن االتحاد ال يتنازل عن حق�ه باملطالبة بالرشط 
الجزائي.وق�ال نائ�ب رئيس االتحاد عبد الخالق مس�عود يف إن 
"اتح�اد الكرة أغل�ق ملف امل�درب الرازييل زيك�و من جانب 
مهمته كمدرب للمنتخب لكنه ماض يف شكواه التي أرسلها 
إىل "فيف�ا" واملتعلقة بخرق املدرب الرازييل لفقرات وبنود 
العق�د املرم بني الطرفني". وأضاف مس�عود أن "االتحاد 
لن يتنازل ع�ن حقه باملطالبة بال�رشط الجزائي املدون 
يف العقد والذي يفرض عى الطرف الذي يتخى عن دفع 
مبلغ مليون ونصف املليون دوالر أمريكي"، مشريا إىل أن 
"االتحاد ينتظر ما يبت به االتحاد الدويل )فيفا(، حيال 
القضية".وكان املدرب زيكو قد ترك مهمته مع املنتخب 
الوطني بعد مباراته أمام األردن يف الجولة الخامسة من 
تصفيات مونديال 2013 يف الرازيل بدون حجة مقبولة 
أو عذر رشع�ي، حيث تباينت ادع�اءات زيكو بني عدم 
تسلمه مستحقاته املالية من جهة ومطالبته بفصل عقدي 
املدربني املساعدين من جهة أخرى ليعلن يف آخر مستجدات 

املهم�ة املوض�وع عن اعت�ذاره عن إكمال 
بداعي تفضيله العمل اإلداري.

أعل�ن مدرب فريق النفط بكرة القدم ش�اكر محم�ود، أن فريقه 
أطل�ق جرس اإلن�ذار للف�رق التي يواجهه�ا بعدما حق�ق الفوز 
ع�ى امليناء، مش�رياً اىل ان الع�ودة لجو االنتصارات من ش�أنه أن 
يدفع الالعبني لتكرارها.وقال ش�اكر محم�ود: إن النقاط الثالث 
الت�ي جناه�ا فريقه م�ن ضيفه املين�اء كان بأم�س الحاجة لها 
بع�د التعادل مع الرشطة من أج�ل التواصل مع النتائج االيجابية 
التي تك�ون كفيلة لالرتقاء بالوضع النف�ي لالعبني لتحقيق ما 
نصب�و اليه.وطالب محمود ، العبيه بب�ذل قصارى جهدهم حتى 
يتمكنوا من تحقيق الفوز الستعادة نغمة االنتصارات مرة أخرى 
وتعدي�ل موقفه يف جدول الرتتيب. وزاد: ان الفوز الذي تحقق عى 

س�فانة الجنوب يعد األول يل مع الفريق النفطي وهو ما يعني 
ان ل�ه طعما وح�الوة يف داخيل، وأقولها للجمي�ع ان فريقنا 

س�يكون بوضع مختل�ف عما ظهر علي�ه يف املباريات 
السابقة لذلك علينا ان نبذل مجهوداً كبرياً من اجل 

تحقيق ما نبتغيه. وكان فريق النفط تمكن من 
تحقيق الفوز عى ضيفه امليناء بهدفني لواحد 

يف مباراتهم�ا التي جرت ع�ى ملعب النفط، 
يف إطار منافس�ات دوري النخبة الكروي، 
وهو الفوز األول للمدرب ش�اكر محمود 
عقب تسلمه مهمة تدريب الفريق خلفا 
لناظم شاكر، وكان قد تعادل يف مباراته 

األوىل أمام الرشطة بهدفني ملثلهما.

أك�د املدرب املس�اعد ملدرب فري�ق الجوية بكرة الق�دم وليد ضهد، 
جاهزي�ة فريقه ملواجه�ة الرجاء البيضاوي املغرب�ي يف ذهاب دور 
الثماني�ة م�ن بطولة كأس االتح�اد العربي يوم الثامن من ش�باط 

املقبل عى ملعب فرانسو حريري يف مدينة أربيل بكردستان 
العراق رغم صعوبة املهمة .

وقال ضهد: أن "فريقن�ا يتأهب لتلك املباراة التي تعد 
يف غاي�ة الصعوبة ملا معروف عن الكرة املغربية التي 
تتطور باستمرار أسوة ببقية الفرق اإلفريقية إنها 
تلعب كرة حديثة وتعتمد القوة الجسمانية واملهارة 
الفني�ة, إال ان فريقنا يمتلك مقوم�ات النجاح من 

خ�الل ضم�ه نخبة جيدة م�ن الالعب�ني املهمني عى 
الساحة الكروية" .

وأض�اف ان "فريق الرج�اء البيضاوي يعد 
م�ن الف�رق الغامض�ة كونن�ا لم 

املناس�بات  يف  إال  نش�اهده 
لكنن�ا س�نتابعه جي�دا من 

خ�الل املباري�ات الجديدة 
وسنحاول  واملس�جلة  له 
تش�خيص نق�اط القوة 
والضع�ف في�ه والعمل 

عليه�ا والرتكي�ز جيدا 
الخطر  ع�ى مكام�ن 
وطريقة لعبه وأسلوب 

العبي�ه يف التعام�ل مع 
وقت املب�اراة واندفاع العبيه وطرق االنتقال من الدفاع 
اىل الهجوم لكي نكون ع�ى بينة ودراية كاملة تمكننا 
من الوقوف أمامه بكل قوة وثقة ، الس�يما ان املباراة 
األوىل س�تقام عى ارضنا ولو أنن�ا ال نعول كثريا عى 
عن�رصي األرض والجمهور كونه�ا تقام عى ملعب 
اربي�ل ال�ذي ال يرتاده محب�و ومتابع�و فريقنا ما 
يجعل العبينا يضاعفون جهودهم يف سبيل تحقيق 
الف�وز ألن مباراة أخرى تنتظرن�ا يف املغرب يوم 27 

شباط املقبل ايضا". 
وأش�ار ضه�د اىل "أنن�ا االن يف ط�ور البح�ث عن 
بع�ض الالعب�ني الذي�ن بإمكانهم اش�غال بعض 
املراك�ز التي تعد بحاجة اىل العب�ني كون فريقنا 
يعاني من نقص يف بعض املراكز حتى نس�تطيع 
مواجهة الفريق املغربي بكل جدارة، ومعلوم ان 
ك�رة القدم تعطي ملن يعطيها لذلك ال مس�تحيل 
فيها وس�نعمل كل ما بوس�عنا من اجل الظهور 

بمس�توى يليق بالك�رة العراقية بص�ورة عامة 
وفريق الجوية بصورة خاصة.

شاكر محمود: النفط دق جرس اإلنذار

 ميونيخ/ فيصل صالح

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أكد نجم الكرة الرازيلية الصاعد نيمار دا س�يلفا عزمه االس�تمرار لفرتة 
أطول مع فريقه س�انتوس والبقاء يف بالد السامبا رغم أن حلم االحرتاف 
الخارج�ي يف أوروب�ا ال ي�زال يراوده. وأوض�ح نيم�ار يف مقابلة لقناة 
)بانديرانت�س( املحلي�ة "أش�عر بالس�عادة والراحة هنا ب�ني عائلتي 
وأصدقائي".ورغ�م ذلك اع�رتف ابن ال�20 ربيع�ا “لحظة االحرتاف 
يف أوروبا س�تحني، ه�ذا حلمي منذ الطفولة، لك�ن يف الوقت الحايل 
ال أرى نفي بغري قميص س�انتوس”. كما أبدى اش�تياقه للتألق 
م�ع السيليس�او يف بطولة كأس القارات التي تس�تضيفها بالده 
الصي�ف املقب�ل تمهي�دا ملوندي�ال 2014. وس�تنطلق البطولة يف 
الخام�س عرش من يوني�و/ حزيران املقبل بمش�اركة منتخبات 
الرازيل وإسبانيا وإيطاليا وأوروجواي واملكسيك وتاهيتي بجانب 

بطل أفريقيا املقبل الذي ستحدد هويته يف فراير/ شباط.

ذكرت تقارير صحفية إس�بانية أن وكيل الالعبني الش�هري الرتغايل خورخي مينديز وعد حارس مرمى 
مانشس�رت يونايتد ديفيد دي خيا باالنتقال لصفوف ريال مدريد مس�تقبال. جاء ذلك بعد أن وقع دي خيا 

عى عقود االتفاق بينه وبني خورخي مينديز ليمثله األخري يف الس�نوات املقبلة.وبحس�ب ما 
ذكره موقع fichajes.com أحد أشهر املواقع االسبانية املختص يف سوق االنتقاالت 
أن مينديز وعد دي خيا أنه سيكون حارس ريال مدريد يف املستقبل، يأتي هذا يف 
الوقت الت�ي تتحدث فيها تقارير صحفية أن الفريق امللكي يبحث عن حارس 
بديل لحارس�ه األساس إيكر كاسياس.وكان املدرب الرتغايل جوزيه مورينيو 
قد أجلس إيكر كاس�ياس ع�ى مقاعد البدالء يف مباراة ملق�ة األخرية بالليجا 

اإلسبانية وأرشك الحارس البديل أنطونيو آدان عى حسابه.

نيمار يؤجل احترافه 
أوروبيًا

دي خيا إلى الريال بوعد من مينديز!!

ضهد: مستعدون لمواجهة الرجاء البيضاوي

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت
تصل مس�ابقة ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز لك�رة الق�دم إىل عالمة املنتص�ف بإقامة 
منافس�ات اليوم التايل للعيد التقليدية حيث سيس�عى الجاران مانشس�رت يونايتد 
ومانشس�رت س�يتي لجمع أقىص رصيد من النقاط خالل فرتة االحتفال بأعياد 

امليالد.
ويبدو يونايتد، املتصدر بف�ارق أربع نقاط، واثقاً من الفوز قبل لقائه مع 
املتعثر نيوكاس�يل األربعاء ضمن منافس�ات األس�بوع 19 من مسابقة 
الدوري، أما حامل اللقب س�يتي فيحل ضيفاً عى ساندرالند وهو يعلم 

أنه ال يستطيع التفريط يف مزيد من النقاط.
وأملح س�ري أليكس فريغسون املدير الفني ملانشسرت يونايتد بالفعل 
أن�ه س�يجري العدي�د من التغي�ريات ع�ى تش�كيل الفريق خالل 
برنامج مباريات أعياد امليالد املكتظ حيث سيخوض الفريق ثالث 
مباريات خالل فرتة زمنية قصرية.وأعرب فريغس�ون عن توقعه 
بأن يس�تمر الرصاع عى اللقب حتى املرحلة األخرية هذا املوس�م 
أيضا. وقال: "لدينا كل الحق يف توقع تحد كبري.. لهذا السبب فإنني 
أعتر كانون األول/ ديسمر فرصة لجني النقاط لكي نضمن اعتالء 
قمة ترتيب الدوري بحلول رأس الس�نة الجديدة". وأضاف فريغسون: 
"ل�و كن�ا عى القمة يف رأس الس�نة فنحن نعل�م وكذلك الجمي�ع يعلمون أننا يف 

الغالب سنظل يف ذلك املوقع يف نهاية املوسم".
أما اإليطايل روبرتو مانشيني مدرب مانشسرت سيتي. قال: "من املهم أن نسجل 
يف وقت مبكر باملباريات، فقلبي لم يعد يحتمل هذه األهداف املتأخرة".وأضاف: 
"عندما تصل إىل آخر دقيقتني أو ثالث دقائق من املباراة يكون تسجيل األهداف 
أصعب إذا لم تكن س�جلت بالفعل يف نصف املباراة األول وتكون أضعت العديد 
م�ن الفرص".ويحل تش�يلي، املنت�ي بعد إحرازه ثماني�ة أهداف يف مرمى 
أستون فيال ليستعيد املركز الثالث برتتيب الدوري، ضيفاً عى نورويتش سيتي 
س�اعياً للمحافظة عى حماسه املتقد.ويلتقي إيفرتون مع ويغان وتوتنهام 
مع أس�تون فيال املحطم وويس�ت برومويت�ش مع كوينز ب�ارك رينجرز يف 
جولة مباري�ات األربعاء.ويف باقي مباريات األربعاء يلتقي ليفربول، الثامن، 

مع ستوك سيتي وريدينغ مع سواني وفولهام مع ساوثمبتون.

قطبا مانشستر يبحثان عن مزيد
من النقاط لزيادة البهجة بأعياد الميالد

عادل جبار مدربًا لحراس االشبال

بارش مدرب حراس املرمى عادل جبار بمهمته ضمن 
امل�الك التدريب�ي ال�ذي يرشف ع�ى منتخب اش�بال 
الع�راق تحت س�ن 14 ع�ام, وقال جب�ار يف ترصيح 
خ�اص ل�� "املس�تقبل العراق�ي": انه ب�ارش فعلياً 
بمهمت�ه كم�درب لح�راس منتخ�ب اش�بال العراق 
بمعية املالك التدريب�ي املؤلف من املدير الفني كريم 
صدام وسعد هاشم وحسني حمادي و وميض خرض 
مدي�راً إدارياً.واكد: انه اجتمع يف مق�ر اتحاد الكرة 
مع رئيس�ه ناجح حمود بش�أن املهمة التي اوكلت 
يل والت�ي اعدها واج�ب وطني اتطل�ع لخدمته من 
اي موقع كان.وتاب�ع: ان املنتخب يواصل تدريباته 
بواق�ع اربع وحدات تدريبية باألس�بوع اس�تعداداً 
ملهرج�ان الرؤية اآلس�يوية يف العاصم�ة القطرية 
الدوحة مطلع شهر شباط من العام املقبل.الجدير 
بالذكر ان مدرب حراس املرمى عادل جبار الحارس 

الس�ابق لفريق نادي الرشطة ألكثر من عرش س�نوات ونادي النج�ف والكرخ واحرتف يف 
ال�دوري الرومان�ي مع نادي كلوبو بروكس�يل ومن ثم الليبي مع ن�ادي الصقور, قبل ان 
يتحول يف عام 2000 لعالم التدريب مع ذات الفريق لثالثة مواس�م متتالية لتتجه بوصلة 
احرتافه للمالعب القطرية ملدة س�بع س�نوات عمل خاللها مع اندية الوكرة والخريطيات 
والس�يلية, ليعود موس�م 2010/2009 للدوري املحيل بإنضمامه للمالك التدريبي لنادي 

النجف لينتقل يف املوسم التايل لتدريب حراس نادي الرشطة.

 المستقبل العراقي/ خاص



 تمك�ن ع�دد من األطب�اء والباحثني م�ن تدريب أح�د الكالب 
عىل التقاط رائحة البكترييا الخطرية وإرس�ال إش�ارات معينة إىل 
مرافق�ه للداللة عىل مكان وجودها. وج�اء يف تقرير الباحثني أنه 
ت�م تدريب الكل�ب الذي يدعى كلف، وعىل مدى ش�هرين، لتعريفه 
ع�ىل بعض أن�واع البكتريي�ا الخطرية والت�ي يمكنه�ا االنتقال إىل 
اإلنس�ان، حيث تمكن بالفع�ل من التقاطها وتحديد األش�خاص 
املصاب�ني بها بدقة بالغة. وب�ني الباحثون أنه ومن خالل الجوالت 
امليدانية التي قاموا بها يف عدد من املستش�فيات واملراكز الصحية 
بالوالي�ات املتح�دة األمريكية، تمك�ن الكلب كلف م�ن تحديد 25 
شخص مصابني بالتهابات بكتريية مختلفة من أصل 30 شخص، 
باإلضافة إىل تحديد 265 ش�خصا مريضا وتمييزهم من بني 270 

شخص آخرين.
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لقطة من
 الزمن اجلميل

ك�وري  م�اري   -  1898
وزوجه�ا بيار كوري يكتش�فان 

مادة الراديوم املشعة.
1941 - رئيس وزراء اململكة 
املتحدة ونس�تون ترششل يلقي 
خطاباً أمام الكونغرس األمريكي 
بع�د أقل م�ن ثالثة أس�ابيع من 
دخول الواليات املتحدة يف الحرب 

العاملية الثانية.
1957 - عقد مؤتمر التعاون 
األفريقي / اآلسيوي يف القاهرة.

الدين�ي  الزعي�م   -  1990
يعل�ن  خامنئ�ي  ع�ي  اإليران�ي 
تأييده لفت�وى أصدرها س�لفه 
س�لمان  دم  بإه�دار  الخمين�ي 

رشدي.
االتح�اد  ح�ل   -  1991

السوفيتي.
الجبه�ة اإلس�المية لإلنق�اذ 
بزعام�ة عبايس مدن�ي تفوز يف 
االنتخاب�ات  م�ن  األوىل  ال�دورة 
الترشيعي�ة الت�ي أجري�ت ع�ىل 
يف  الحزبي�ة  التعددي�ة  أس�اس 

الجزائر.
1992 - وزي�ر املالي�ة ووزير 

ن�ارص  الكويت�ي  التخطي�ط 
الروض�ان يقوم بإع�ادة افتتاح 
أب�راج الكويت بع�د أن تعرضت 
الغزو  والدمار خ�الل  للتخري�ب 

العراقي للكويت.
خاطف�ني  أربع�ة   –  1994
مسلحني من الجماعة اإلسالمية 
يسيطرون عىل طائرة للخطوط 
الجوي�ة الفرنس�ية رحل�ة رق�م 
8969، وعندما هبطت الطائرة يف 
مرسيليا قامت القوات الفرنسية 

بقتل الجناة.
2003 - زل�زال مدمر يرضب 
مدينة ب�م اإليرانية ويخلف عدًدا 

كبريًا من القتىل.
املحي�ط  يف  زل�زال   -  2004
الهندي يؤدي إىل نشوء تسونامي 
أدى إىل مقتل 229866 ش�خًصا 
يف ماليزي�ا وإندونيس�يا والهن�د 

وتايالند وبنغالديش.
النهائي�ة  اإلع�ادة  إج�راء 
أوكرانيا  الرئاسية يف  لالنتخابات 
وذلك تحت رقابة دولية مش�ددة 
بعد ان�دالع م�ا يس�مى بالثورة 

الربتقالية.

أسباب ارتفاع
مستويات البحر

باكستاين يقطع أنف طليقته القبض عىل لص بزي بابا نويل

حظك اليوم

كلامت متقاطعة

يف مثل هذا اليو م
26

كانون االول

افقي

عمودي

1 انصت o صوتها مالئكي ولحنها رحباني

2 شاعر لبناني مهجري o فوق العني )معكوسة(

3 كلمة تس�تخدم لالس�هاب يف املعنى o لق�ب اجتماعي انجلي�زي o زهر يذكر يف 

تحية الصباح

4 حيوان بحري يصنف من أذكى املخلوقات o وحدة العملة اللبنانية

5 متشابهان o حب

6 ما يئس وما استسلم o الجن o طرف

7 سهل يف لبنان o يسحب

8 مخيم فلسطيني شهري يف لبنان

9 اس�م مؤن�ث بمعنى الخفيف�ة اللينة الهادئ�ة o مدينة أثرية يف البق�اع اللبناني 

مهمة

10 دول�ة عربية اصل اس�مها بمعنى لون اللبن لكثرة الثل�وج يف جبالها o قرية يف 

قضاء املتن بجبل لبنان

1 وصل درجة عالية من حسن األداء أو الصناعة o نصف صابر o ثلثا جبل

2 بمعنى طريق أو وس�يلة أو ألجل يشء ما o حالة اإلصابة بمكروب أو عفونة 

يف الجسم

3 عكس حلو o مطرب راحل صاحب اغنية بنات املكال

4 عروس املصايف اللبنانية o – قرية لبنانية وقعت ضحية غدر املحتل

5 اسم حرف من حروف اللغة o – طاف يف املكان وبحث بنظره

6 غري متزوج

7 يضعون شيئا مكان يشء آخر o متشابهات

8 هز وخض o ثلثا سيد o يقرأ لنفسه أو لآلخرين

9 كثري وفائض o يشبك األشياء ببعضها

10 قرية وقضاء يف البقاع اللبناني عند جبل صنني o متشابهان o هجم

أظه�رت دراس�ة أن املنطقة الغربية م�ن القطب الجنوب�ي تدفأ بمعدل 
يصل اىل ضعف ما كان متصورا من قبل مما يزيد املخاوف من حدوث ذوبان 

للجليد سريفع مستوى البحر من سان فرانسيسكو اىل شنغهاي.
وجاء يف الدراس�ة التي نرشت مؤخرا ان متوسط درجة الحرارة السنوي 
يف محط�ة أبحاث بريد بغرب القطب الجنوب�ي ارتفع 2.4 درجة مئوية منذ 
الخمسينات من القرن املايض يف واحدة من أرسع املعدالت يف الكرة األرضية 
والتي تعادل ثالثة أمثال املعدل العاملي يف املناخ املتغري. وتسببت هذه الزيادة 
الكبرية غ�ري املتوقعة يف زيادة املخاوف من ذوبان الجليد. ويوجد يف منطقة 
غرب القطب الجنوبي كميات من الجليد تكفي لرفع مس�تويات البحر 3.3 

مرت عىل األقل إذا ذابت كلها وهي عملية تستغرق قرونا.

 أق�دم رجل غاض�ب من زوجته الس�ابقة ع�ىل خطفها وقطع 
أنفها يف إقليم البنجاب شمال رشقي باكستان. 

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن املرأة املدعوة ساجدة بيبي، 
يف مستش�فى آالي�د، أنها كان�ت تزوجت من فايز رس�ول قبل أربع 
س�نوات وطلقت منه قبل س�نة، حيث كان يعذبها وهو مدمن عىل 

املخدرات.
إىل  امل�رأة  وأش�ارت 
أن زوجه�ا الس�ابق بقي 
يهدده�ا بعد الط�الق، إىل 
أن تمّك�ن م�ن خطفه�ا، 
أنفها والذ  فقّيدها وقطع 

بالفرار.
ول�م تس�ّجل الرشطة 

أي قضية ضد الرجل.

 م�ن املف�رتض أن يقدم باب�ا نويل 
الهداي�ا وينرش البهجة، لكن رجالً تنكر 
يف زي بابا نويل استغل االزدحام الشديد 
بأحد املراكز التجارية يف س�يدني يف هذا 
الوق�ت م�ن الع�ام وفتح إح�دى خزن 
املركز ورسق منها مبلغا كبريا من املال. 
وأعلن�ت الرشط�ة األس�رتالية أمس أن 
كامريات الدائ�رة التلفزيونية املغلقة يف 
املركز أظهرت ش�خصا يرت�دي زي بابا 

نويل وكان يمىش متكئا عىل عصا ويدفع عربة ترويل بداخلها كيس أحمر.
 وذكرت صحيفة س�يدني مورننج هريالد أمس أن الرشطة التي نرشت 
صورة الرجل التي التقطتها الكامريات ناش�دت املواطنني املساعدة بتقديم 

أي معلومات إللقاء القبض عىل اللص.

رشطة بريطانية تناشد السكان التربع لرشاء سيارة

املوصل عند هنر دجلة
يف العرشينات

غري متزوجني بعد نصف قرن عىل الزفاف !!

تدريب الكالب عىل اكتشاف 
البكترييا من حولنا

حرك عود الثقاب
 لتحصل عىل الناتج

لون مع

احلمل
تش�عر بالنش�وة، تبدو س�عيًدا، 

تلتقي بأصدقاء،
تب�دأ قص�ة ح�ب ربم�ا اذا كنت 
خالًي�ا، ف�»القم�ر« يف الجوزاء ايًضا 

يناسبك.

الثور 
اح�زم أمرك وأق�دم عىل مرشوع 

االرتباط، اليوم مناسب،
وأوضاع�ك املادي�ة ع�ىل أفض�ل 
ما ي�رام، والرشيك بانتظ�ار الكلمة 

النهائية منك

اجلوزاء
خ�ذ احتياطاتك من تفجر وضعك 

العاطفي.

تبدأ بدراس�ة م�ا أو دورة تدريبية 

أو تخصص�اً، وتش�ارك يف محارضات 

واجتماعات فكرية وثقافية

ال�سرطان
عاطفياً: قدم تنازالً معيناً يف سبيل 

اظهار نيات حسنة،

أم�ا اذا كنت منتظ�راً تجاوباً كبريا 

فقد يخيب أملك. ال تجازف باس�تقرار 

عالقتك

االأ�سد 
م�ن  تنس�حب  أن  األفض�ل  م�ن 

األضواء،

 وأن تناقش قضاي�اك الصحية مع 

الرشيك بعيداً عن تدخالت اآلخرين

العذراء 
عاطفياً: قد تتوص�ل اىل عقد اتفاق 

جيد م�ع الرشيك رشط التحي باملنطق. 

بانتظارك نتائج إيجابية

صحياً: ال تخف عىل صحة الرشيك، 

فهو بخري، بل انتبه إىل صحتك جيدا.

امليزان
عاطفي�اً: ابح�ث عن الس�بب الذي 

ازعج الرشيك، فتجد ان املعالجة سهلة 

للغاية

الزائد س�ترضك  العصبية  صحي�اً: 

كثرياً، وعليك تدارك املوقف رسيعاً.

العقرب 
عاطفياً: خالفات حول بعض النقاط 

ق�د تتطور، لك�ن األخب�ار املقبلة تحمل 

إليك البهجة والسعادة. صحياً: سارع إىل 

اتخ�اذ الخطوات الكفيل�ة بتخليصك من 

البدانة التي أصبحت حمالً ثقيالً عليك

القو�س 
عاطفياً: تجمعك الكثري من القواسم 

املش�رتكة مع الحبيب، فهل أنت مستعد 

لفتح صفحة جديدة؟. صحياً: ال تفّتش 

ع�ن الجدال، بل عن الهدوء وراحة البال. 

خصص جزءاً من النهار لالسرتخاء

الدلو 
عاطفياً: حسم األمور املستقبلية 

مع الرشيك س�رييحك أكث�ر، فتضمن 

بذلك استمرارية طويلة األمد. صحياً: 

ال تكن من أصحاب األحكام املس�بقة 

بحق الرياضة والحمية الصحية

اجلدي
تع�رف مناخ�اً عاطفياً جي�داً هذا 

اليوم. تنش�أ عالقة رقيق�ة تتطور إىل 

ارتباط متني،

أو يخفق قلبك فجأة

حوت 
عاطفياً: كن متفهماً وعاقالً، ابحث عن 

س�عادتك وال ترَض بما يشّوش عليك الهناء 

والسعادة. صحياً: ال تدع اآلخرين يأخذونك 

إىل م�ا يعتربون�ه صحيحاً ومفيداً للجس�م، 
بينما العكس هو الصحيح. انتبه جيداً
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اكتش�ف ثنائي أمريكي أن زواجهما غري مسجل، وذلك 

بعد نحو نصف قرن عىل عقد قرانهما، وهو ما يعني أنهما 

قضي�ا كّل هذه املدة مع�اً من دون راب�ط رشعي، وفق ما 

ذكرته وسائل إعالم يف والية كاليفورنيا األمريكية. وأشارت 

املص�ادر إىل أن ب�وب ونورما كالرك تزوج�ا يف العام 1964 

وأقاما حفل زفاف حرضه حش�د من األقارب واألصدقاء. 

وحني حاول الثنائي الس�بعيني تسجيل وصيتهما مؤخراً، 

تب�ني لهم�ا أنهما ال يمل�كان رخص�ة زواج، حيث ظهر أن 

الكاه�ن ال�ذي زوجهما يف الكنيس�ة لم يس�جل ال�زواج يف 

الدوائر الرسمية. وتمكن العريس العجوز من إيجاد بضعة 

ضي�وف واإلش�بينة التي وقف�ت إىل جانب زوجت�ه والذين 

كانوا يف املدينة ملناس�بة عيد الشكر وشهدوا عىل أن الزواج 

تم فع�اًل، كما أنه كان يوجد يف أرش�يف الكنيس�ة س�جالً 

لزواجهما، ما مكن الثنائي من تثبيت زواجهما هذه املرة.

ناشدت رشطة بلدة بريطانية السكان 
املحليني الترّبع لها من أجل رشاء س�يارة 
التخفيض�ات  أن جعلته�ا  جدي�دة، بع�د 

الصارم�ة يف امليزاني�ة غ�ري ق�ادرة عىل 
تحمل نفقاتها. 

وقالت صحيف�ة )صندي مريور( 
إن رجال رشطة بلدة سكيلمرس�ديل 
بمقاطعة النكشاير يضطرون للسري 

مسافة تصل إىل زهاء 16 كيلومرتاً أو 
ركوب حافالت النقل العام أو س�يارات 

السكان للذهاب إىل عملهم. 
وأضافت أن رشطة سكيلمرسديل 
املحلي�ني  للس�كان  ن�داء  أطلق�ت 
للت�رّبع لها م�ن أجل رشاء س�يارة 
جديدة، بعد أن فقدت قوة الرشطة 
م�ن   %10 النكش�اير  مقاطع�ة  يف 
رجاله�ا يف الس�نوات األخرية بفعل 
التخفيضات يف ميزانيتها وتس�تعد 
إلغالق 14 مخفراً من مخافرها لهذا 

السبب.

  تحفظت الجهات األمني�ة يف محافظة الطائف عىل طالب 

يمني أش�عل النار يف غرفتني بمدرس�ة عكاظ املتوس�طة وقام 

بالعب�ث وتكس�ري غرف أخرى مس�تغال 

إج�ازة األس�بوع وخل�و املدرس�ة م�ن 

املعلمني والطالب. وج�رى إيداع الطالب 

االجتماعي�ة  الحماي�ة  دار  يف  املعت�دي 

الستكمال إجراءات التحقيق معه، فيما 

ش�كلت املدرس�ة لجنة لح�ر األرضار 

والتلفيات التي لحقت بها. وقال الناطق 

اإلعالمي برشطة محافظة الطائف تلقى 

مركز رشطة الس�المة بالغ�ا من إحدى 

مدارس البنني املتوس�طة، يش�ري إىل وجود آثار حريق بغرفتني 

باملدرس�ة، باإلضافة إىل عبث وتكسري بمحتويات غرف أخرى، 

وع�ىل الفور تمت معاين�ة املوقع. وذكر 

أن نتائج التحقيقات األولية أش�ارت إىل 

أن الحري�ق جنائ�ي، وهن�اك معلومات 

بحثي�ة تش�ري لقي�ام طال�ب مقيم من 

جنس�ية عربي�ة س�بق وأن فص�ل م�ن 

املدرس�ة بالدخول إىل املدرس�ة يف إجازة 

نهاية األسبوع . وأضاف تم ضبط املتهم 

الحماي�ة االجتماعي�ة،  وإيداع�ه ل�دار 

تمهيدا الستكمال إجراءات التحقيق.

حيرق مدرسته احتجاجًا عىل فصله !

 العدد )411(  االربعاء  26  كانون االول  2012
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لالشتراك 
واإلعتالن 

مؤيــد عبــد الزهــرة
ســكرتير التحريــر

العراقـي

األخيــــرة

تصتدر عتن مؤسستة املستتقبل العراقيتة 
للصحافتة والطباعتة والنتر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا
07901463050
07709670606

CNN /لندن           

أف�ادت دراس�ات حديث�ة تناولت 
أسلوب حياة الرياضيني املميزين بأن 
تدريباتهم القاسية تفيدهم يف مراحل 
عمري�ة الحق�ة إذ يعيش�ون لفرتات 

أطول من سائر البرش.

وأش�ارت الدراس�ات املنشورة يف 
مجل�ة BMJ الطبية الربيطانية إىل أن 
أبرز الرياضي�ني العامليني هم من بني 
الذين يتمتع�ون بأفضل وضع صحي 
بني سائر البرش، وفقاً ألبحاث شملت 
نج�وم الرياضي�ة يف أملاني�ا والواليات 
االس�كندينافية  وال�دول  املتح�دة 

واس�رتاليا  وإيطالي�ا  وبريطاني�ا 
ونيوزيلندا وكندا.وبمراجعة السجالت 
الطبي�ة ألكث�ر م�ن 15 أل�ف ريايض 
مثل�وا دولهم يف األلع�اب األوملبية بني 
عامي 1896 و2010، اتضح أن أولئك 
النج�وم عاش�وا أطول م�ن نظرائهم 
م�ن ذات الفئة العمري�ة بقرابة ثالث 

سنوات.
وظهرت اآلثار اإليجابية للتمارين 
ع�ى مختلف أنواع األلعاب الرياضية، 
مثل ك�رة القدم وكرة الس�لة والقفز 

والرك�ض الرسي�ع، إىل جانب ألعاب 
املصارعة.

ول�م توفر الدراس�ة الكثري 
العلمي�ة  التفس�ريات  م�ن 
الظاه�رة،  ه�ذه  لس�بب 
أن  إىل  أش�ارت  ولكنه�ا 

الرياضي�ني هم بش�كل عام 
م�ن ب�ني أصحاب األجس�ام 

القوي�ة الذي�ن يحرصون عى 
تناول األطعم�ة املفيدة، كما قد 

يرتبط األمر بالجينات.

UPI /هوليوود            

ُيعرف بابا نويل بأنه 
رجل ُسمني، ولكن يبدو 
أن ُس�منته ازدادت م�ع 

السنوات حيث باتت بزّاته أكرب حجماً.
 ونقل�ت قن�اة )أي ب�ي يس ني�وز( ع�ن 
أديل س�ايدي م�ن متج�ر )ادي�ل( يف هوليوود، 
أنها تصن�ع بزّات بابا نويل من�ذ 4 عقود، وقد 
ازداد مق�اس خرص البزّات الت�ي تصنعها من 
50 إنش�اً إىل 76 إنشاً.وقالت س�ايدي »السنة 
املاضية والس�نة الحالية، 25% من األشخاص 
الذين يش�رتون مالبس بابا نوي�ل من عندي 

يعانون من البدانة«.
وأشار موقع )سانتا سوت( إن املقاس 
األك�رب ال�ذي كان متوف�راً عن�ده كان )2 
أكس( وأصبح اليوم )4 أكس(، واملبيعات 
من ه�ذا القي�اس تقّدر بثل�ث املبيعات.

وقد يعكس ازدياد مقاس بزّات بابا 
البدانة  انتش�ار  نويل م�دى 
وال�وزن الزائ�د يف الوالي�ات 

املتحدة.

              أواكساكا/ وكاالت

احتشد آالف السياح والسكان املحليني يف ميدان صغري بوسط مدينة أواكساكا 
املكسيكية، ملشاهدة تماثيل الفجل التقليدية بمناسبة عيد امليالد. 

مهرجان ليلة الفجل الذي ينظم عش�ية أعياد الكريسماس كل عام هو تقليد 
يعود إىل 115 عاما، حيث يقوم حرفيون ماهرون بتقشري وتقطيع أكثر من عرشة 

أطنان من الفجل لخلق أشكال دينية أو رموز وأرقام.
وتق�ول املزارعة ايلين�ا التامريانو، الفائ�زة يف مهرجان العام الحايل، إنها وس�يلة 

ملمارسة هذا التقليد الخاص بأواكساكا.

عيد امليالد يف املكسيك بالفجل !!

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 

ضلله حبه للع�راق وعماه, وقاده بعيدا عن تخصصه العلمي 
يف النفس اإلنس�انية, والطبع االجتماعي ..وبشغفه بالروح, وبدا 
مث�ل صبي, وجاهر بأمنياته وأوهام�ه قائال إن العراقيني يف حقل 
السياس�ة وميدان العدوان, وممارس�ات الس�لطة ونه�ب الثروة 
س�ينضبون. وتجف مناب�ع الع�دوان, وتمتلئ العي�ون بالثروات, 
ويتجش�أون ويصاب�ون بالغثي�ان م�ن لعب�ة الس�لطة والج�اه 
والضوء.....انه ينكر قناعاته وما يمليه عليه تخصصه األكاديمي 
الع�ايل, ويع�ود أمياً جاه�ال ويفتقد ابس�ط املع�ارف... ويظن ان 
أبطال الفس�اد والجريمة والجوع للس�لطة قد اقرتبوا من التخمة 
وامللل وس�ينتقلون ,وفق قانون الديالكتيك اىل النقيض ...وتلك من 
اعراض الي�أس او فقدان الصواب والجن�ون ...فالعربي ,تأريخيا 
,وبطبع�ه وتكوينه مهووس بالس�لطة ...ويس�خر حتى املقدس 
للظف�ر بالس�لطة  ..فاألولوية للس�لطة وإنها التي تنت�ج البقية 
...وم�ا زال هن�اك م�ن يقوله�ا عى س�بيل التندر م�ن ان الريفي  
وحاملا يتيرس له ذلك حتى يعمد القتناء البندقية ثم الزواج بأخرى 
...والعربي باملفهوم املعارص ريفي وان حصل عى أعى الشهادات 
العلمي�ة ...وريفيت�ه ثاوية فيه وهو يف بون وباريس وأمس�رتدام 
..وسيس�ارع لرف�س كل هناءات وامتيازات تلك امل�دن والعودة اىل 

قريته مقابل منصب وسلطة. 
ومش�هد االقتت�ال ع�ى الس�لطة العربي�ة ب�ال نظ�ري يف األمم 

األخرى... وتأمله بشجاعة ودقة قد يثري الفزع.
ولكن جوع عني العربي استثناء أيضاً.. وإذا كنا نقول باللسان 
ان ع�ني االنس�ان ال تمتلئ اال بالرتاب,  ف�ان اليهودي ما زال يغلق 
عني امليت بذر الرتاب فيها.... وانها لقناعة بلهاء وخرقاء تلك التي 
ت�رى ان الدهماء قد نزفوا كراهيته�م وتخففوا من قيح قلوبهم..

وطهروها من الظالم ومن النظرة السوداء للبرش وللحياة.
إنم�ا ان�زالق املخت�ص اىل الخراف�ة..  وتنك�ره الختصاص�ه 
األكاديمي العايل ال يعني غري اليأس الشامل وفقدان الصواب .وان 
الحالة العراقية ميؤوس منها لدى بعض املهمومني املوجوعني بما 

يحل بالعراق.
حت�ى الطف�ل الغرير ي�درك أن م�ن ركب�وا املوج�ة الطائفية 
القذرة .. وتظاهروا بالش�هامة والحمي�ة والغرية عى طوائفهم.. 
إنما يس�حقون عى اإلس�الم كدين ,ويخلعون علي�ه اقذر األردية 
من اجل ارضاء جوعهم للس�لطة والث�روة ...فأهموا حتى العاقل 
الرصني املتعلم لالعتقاد ان الس�نوات العرش كافية لنزح الكراهية 
..وللطفح بالسلطة  والمتالء الجيوب واملصارف والعيون املثقوبة 
..وسيس�تفيق اللصوص ويس�تعيدوا وعيهم وتبدأ الحياة السوية 
....ويعت�ذروا عن تجري�م بعضهم للبعض ,وانه�اء حياة بعضهم 
للبعض ,وكأن شيئا لم يكن ..وال من سبقهم بهذا الحجم والقسوة 

..وعفا الله عما سلف ....
ه�ذا فك�ر يبعث عى الح�زن ...ويحرضنا ع�ى تحريض ذوي 
الفكر الذي لم يتش�وه بعد وحافظ عى وضوحه وش�جاعته لكي 
يكن نقطة الضوء تس�تقطب االمل  والعزم  وارادة العمل ...وانهم 

كثرة ..وتكرب يف كل لحظة يف عيون العراقيني..
يبحثون ويكافحون من اجل س�لطة الخري ال س�لطة الكريس 
..وم�ن يحرتم�ون الحياة ,كل الحياة وتق�ر عيونهم عى رضا الله 
...وانه�م اذ يحب�ون الحياة  ويتمتعون بها فللخ�ري , وإال..  فأنها 
ش�عرة مجذوم يف إس�ت خنزير ...وه�ذا ما ال يفهم�ه جياع املال 

والجاه والسلطة ولن يكفوا أيديهم من تلقاء أنفسهم.
....املفك�ر يس�تدرك وكأن�ه يعت�ذر أو يوضح بأن للس�يايس 
الرشي�ر معني من الرش يأتيه من بع�ض املنابع االجتماعية ولذلك 

سيكون عمره أطول.

* حاتم حسن

ال شتتبتتع....

انشغاالت

• قال يل )األخرض بن يوسف( : بدال من رايات الثورة
رفعوا رايات ذكورتهم !!

• وقالت يل األخبار:
)إن رجال دين يدعمون الحركات اإلس�المية املقاتلة يف س�وريا 
قد اصدروا فتوى تجيز ما سمي ب� جهاد املناكحة يف سوريا، وتنص 
هذه الفتوى عى إجازة أن يقوم املقاتلون ضد النظام الس�وري من 
غ�ري املتزوجني أو من املتزوجني الذي�ن ال يمكنهم مالقاة زوجاتهم 
بإب�رام عق�ود ن�كاح رشعية مع بن�ات أو مطلقات مل�دد قصرية ال 
تتجاوز الس�اعة أحيانا يتم بعدها الطالق وذلك إلعطاء الفرصة اىل 

مقاتل آخر باملناكحة.
وذكر رج�ال الدين -الذين أفتوا بهذه الفت�وى- أن الهدف منها 
ه�و تمكني املقاتلني من حقهم الرشعي باملعارشة وهو ما يزيد من 

عزائمهم ويرفع من معنوياتهم القتالية.
وق�د رشع بنرش هذه الفتوى عى نطاق مح�ي يف املناطق التي 
س�يطر عليها املقاتلون االسالميون من خالل حث الفتيات عى هذا 

الجهاد واعتباره أفضل وسيلة لجهاد املرأة ضد النظام السوري.
وم�ن ب�ني ال�رشوط املطل�وب توافره�ا يف الفتي�ات املجاهدات 
بالن�كاح ه�و ان تتم ال�14 م�ن العمر أو مطلقة ترت�دي النقاب أو 
ال�زي الرشعي، وق�د اعتربوا ان هذا الجهاد هو جهاد يف س�بيل الله 

وفق الصيغ الرشعية يخول للقائمة به دخول الجنة!!(
• ويف األخبار الطازجة والخارجة توا من أفران املجلس الخليجي 
املنعق�د يف البحرين هذه األيام؛ أن احد األمراء قد رصح بان أمارته: 
ستس�تضيف مؤتمرا للمانحني لجمع مس�اعدات إنس�انية لسوريا 
بحل�ول نهاية كان�ون الثاني املقب�ل؛ ولذلك لقلق�ه األمريي –وقلق 
املجتمع اإلنس�اني– عى الس�وريني م�ن برد الش�تاء القادم؛وربما 
م�ن هذا الب�اب فان)الدفء( املنتظر الب�ّد وان يأتي من )األحضان( 
و)الف�راش( تماما كذاك الذي منحه أم�راء القتل يف العراق ملن غرر 
به�ن م�ن النس�وة؛ فال بطاني�ات او صوب�ات نفطية تع�ادل دفء 
الجهادي�ني الذين اس�تبدلوا الحوري�ات الس�وريات بحوريات الله ؛ 

باعتبار ان)سورية( يف اليد خري من )10 حوريات( يف الجنة!!؟
ول�م يّك�ذب الجماع�ة خ�رب الفت�وى القذرة؛فُنهب�ت الصبيات 
الس�وريات بحجج ال�زواج وبابخ�س األثمان؛وكأّن ب�ني الداعمني 

للربيع العربي السوري )سباق الشهوات الطويلة(!!
• أع�راب من الخلي�ج.. أعراب م�ن ليبيا..أعراب م�ن الجزائر..

أعراب م�ن املغرب..ومن تونس واليمن والس�ودان واألردن ولبنان؛ 
وكل الذي�ن ق�ال يل األخرض بن يوس�ف عنه�م؛ هب�وا إىل مخيمات 
الالجئني الس�وريني لينصبوا)رايات ذكورتهم( فوق تخوم األجساد 
البضة التي أوقفها الزمن السافل عى منصات البيع؛ كما كان ُيفعل 
ذل�ك يف زمن التتار واملغول؛ فاملهر املقدم للمش�رتاة مالليم ليس اال؛ 
الن الغاية األوىل واألخرية للجهاديني الجدد هو )السرت والحفاظ عى 

الرشف العربي(!!
وهو ما أش�ار إليه الصحفي السعودي )محمد العصيمي( الذي 
كت�ب عن تحول األمر إىل ظاه�رة؛ وإىل درجة -كما قال- أن صاحب 
صفح�ة »س�وريات م�ع الث�ورة«، أعلن ل�زوار صفحته الس�اعني 
بمنتهى )الحميمية( خلف ش�هواتهم، عدم قب�ول أي طلبات زواج 
راجيا من الجميع أال يرس�لوا هذه الرس�ائل »ألن�ه الوقت مو وقت 

زواج عنا..سوريا يف حالة حرب«.
• فتاوى س�وداء؛ ورجال بال لبس�ان؛ وشهوات تذكرنا بقطعان 
الذئاب املرتبص�ة بالفرائس يف األفالم؛ أهذا ما برشنا به الربيع الذي 

شّوهه العربان حتى بات صيفا قاحال وبال مالمح!!
• الله ايطيح حظج يا أمريكا.

  *  جواد الحطاب

الجئات عربيات..
أم : سبايا للبيع !!؟

الكتابة باالزميل

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

              أوريغون/ وكاالت

 حق�ق مواط�ن أمريك�ي حلم�ا 
راوده ط�وال حيات�ه، بتمكن�ه أخريا 
م�ن العيش يف طائرة قديمة من طراز 

بوينغ 727، يف والية أوريغون.
واس�تثمر ب�روس كامب�ل، ماله 
حينم�ا كان طالبا يف الجامعة، برشاء 
أس�هم يف رشكت�ي تكنولوجي�ا، م�ا 
س�اعده يف الحص�ول عى م�ا يكفي 
م�ن املال لرشاء الطائرة، ليس لغرض 

التنقل لكن التخاذها منزال.
وق�ال كامب�ل: “ق�ررت اختي�ار 
الطائ�رة يف أواخ�ر الق�رن امل�ايض.. 
ودفع�ت 100 أل�ف دوالر القتنائها”. 
وأض�����اف: “أنف����قت 120 ألف 

دوالر عى الخ���دم���ات”.
أرض  قطع�ة  كامب�ل  واش�رتى 
تحيط بها غابة. ولنقل الطائرة إىل ذلك 
املوقع قطع أش�جارا زرعها بنفس�ه. 
وت�م تفكيك جناحي الطائ�رة وذيلها 
قب�ل نقلها ث�م أعاد تركيبها بنفس�ه 
م�ن جديد.ورغ�م خربت�ه يف مج�ال 
اإللكرتوني�ات فإنه اع�رتف بصعوبة 

تركيب طائرة من هذا الحجم.
وطبقا لعقد البيع، قامت الرشكة 
الت�ي باعته الطائرة بن�زع الكثري من 
أجزائها، وهو ما سمح لكامبل بوضع 
الع�رشات م�ن الحواس�يب واألجهزة 
اإللكرتوني�ة داخله�ا لتحقي�ق حل�م 
حياته. وأنشأ كامبل موقعا إلكرتونيا 

ليشارك الناس تجربته الفريدة.

يشتتري طتائترة "بتوينتغ" 
للعيتش فيهتا

  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

             لندن/ وكاالت

أث�ارت حادث�ة وف�اة األمريك�ي 
»أيفانز« -53 عاماً- استغراب الكثري 
م�ن األطب�اء، وذل�ك بعدما اكتش�ف 
صديقه الذي يس�كن بالشقة املقابلة 
له وفات�ه بعدما ظل يوم�ني واقفاً يف 
مطبخه ويم�د يده إىل ال�رف العلوي 

دون أن ترتخي عضالته أو أن يسقط 
طري�ح األرض.األطب�اء ف�رسوا وفاة 
»أيفانز« الذي يعيش وحيداً تعيساً يف 
مدينة »ساس�كس« باململكة املتحدة 
بعدم�ا هجرته زوجت�ه وأطفاله ولم 
يبق ل�ه إال زجاج�ة النبي�ذ التي تزيد 
هموم�ه يوم�اً بعد يوم، بع�دم تلقيه 
اإلسعافات األولية عقب ارتطام رأسه 

بق�وة وهو ش�ديد الس�كر حتى توىف 
واقفاً يف مكانه.جدير بالذكر أن موقع 
»التلغراف« ذك�ر أن الطبيب الرشعي 
لم يصدق ما تراه عيناه عندما حرض 
إىل منزل »أيفان�ز« ليجده واقفاً دون 
أن ترتخ�ي عضالته مل�دة تصل إىل 48 
س�اعة وأكثر، مؤك�داً أن هذه واحدة 

من أغرب حاالت الوفاة بالعالم.

             بغداد/ )UPI( ومروان الفتالوي

اقترصت احتفاالت مس�يحي العراق بعيد 
املي�الد أم�س ع�ى إقام�ة القدادي�س الدينية 
بالكنائ�س، واالحتف�االت املنزلي�ة املح�دودة 
بس�بب الظروف األمنية التي تم�ر بها البالد، 
واحرتام�ًا ملناس�بة أربعيني�ة اإلمام الحس�ني 

)عليه السالم(.
وق�ال رئيس كتل�ة )الرافدين( املس�يحية 

يف مجل�س النواب يون�ادم كنا، يف 
ترصيح أمس الثالثاء، إن »غالبية 
العوائل املس�يحية قّررت االكتفاء 
بإقام�ة طقوس عي�د امليالد داخل 
منازله�ا ألس�باب أمني�ة ولتزامن 
العيد مع أربعينية اإلمام الحس�ني 

)ع(«. 
الثان�ي  الع�ام  ه�و  وه�ذا 
ع�ى الت�وايل ال�ذي تقت�رص في�ه 
احتفاالت مس�يحيي الع�راق عى 
إقام�ة الطق�وس الدينية بش�كل 
محدود داخل البيوت أو الكنائس، 
إقلي�م  محافظ�ات  باس�تثناء 
كردس�تان الع�راق الث�الث )أربيل 
والسليمانية ودهوك( التي شهدت 
منذ لي�ل أول من أم�س احتفاالت 

واسعة بهذه املناسبة. 
العذراء  وأمام كنيس�ة مري�م 

يف حي الكرادة-خارج وس�ط بغ�داد تجمعت 
صباح أمس فتيات يحملن الشموع وتذكارات 
مسيحية خاصة، وقالت إحداهن ل�)املستقبل 
العراقي(، »كان احتفالن�ا الصغري رائعا، ألنه 
يوحي بعودة الحياة إىل أجواء بغداد«، وأضافت 
مايا 27 عام�اً وتعمل يف رشكة خطوط جوية 
»نح�ن عراقي�ون، وعلين�ا اح�رتام مش�اعر 
إخوتن�ا الش�يعة، وها نحن للع�ام الثاني عى 
الت�وايل نقترص عى احتف�االت بيتية محدودة 

ألن ذكرى املي�الد تتزامن م�ع أربعينية اإلمام 
الحسني )عليه السالم(«.

بدورهم، هن�أ العديد من املس�لمني أمس 
أبن�اء الطائفة املس�يحية عرب رس�ائل الجوال 
ومواقع التواص�ل االجتماعي، وع�رّب أكثرهم 
عن أمنياته بأن تعود االحتفاالت برأس السنة 

إىل بغداد، وعودة املسيحيني إليها. 
وكان ق�د هاج�ر الكث�ري من املس�يحيني 
الب�الد إب�ان العن�ف الطائف�ي وق�د تع�رض 

املسيحيون لعنف منظم ومتكرر تبناه تنظيم 
القاع�دة اإلرهاب�ي، وأبرز أح�داث العنف تلك 
التي رضبت كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد 

وراح ضحيتها العديد من األبرياء. 
وقال أبو ف�رات صاحب محل لبيع الهدايا 
»املس�يحيون إخوتنا، ول�دي أصدقاء كثريون 
من أبناء هذه الطائف�ة قمت اليوم بتهنئتهم 
ع�رب الهاتف«، وع�ن مبيعاته ه�ذا العام قال 
أيض�اً »للعام الثاني عى التوايل ، لم أبع الكثري 

ألنه�م يحرتم�ون مش�اعرنا وال يس�تفزوننا 
برشاء الهدايا ، فحتى من يش�رتي يطلب مني 

كيسا أسود إلخفاء حاجياته«.
واحتف�ل مس�يحيو العالم أم�س بذكرى 
امليالد وس�ط دعوات إلحالل السالم والتعايش 

السلمي.
باب�ا  ع�رش  الس�ادس  بنديك�ت  وص�ى 
الفاتيكان من أجل الس�الم يف الرشق األوسط، 
وحذر من التعصب الديني يف قداسه التقليدي 
عش�ية عيد امليالد )الكريسماس( 

مساء أول من أمس. 
وأشار البابا بنديكت السادس 
ع�رش أيض�ا إىل الع�راق وس�وريا 
ولبن�ان التي تعاني م�ن الرصاع، 

والدول املجاورة لها. 
وص�ى البابا من أجل الس�الم 
يف املنطق�ة، ودع�ا »أن يس�تطيع 
املس�يحيون يف تل�ك األرايض مهد 
العي�ش  يف  االس�تمرار  عقيدتن�ا 
املس�يحيون  يبن�ي  وأن  هن�اك، 
واملس�لمون بالدهم جنبا إىل جنب 

يف سالم الرب«. 
وفند الباب�ا أن تكون األديان، 
التوحيدية، هي  الديان�ات  خاصة 
س�بب العنف والحروب يف العالم، 
رغ�م أنه ق�ال إن »الدين يمكن أن 

يتعرض للتحريف«.

ظل واقفًا 48 ساعة بعد وفاته!!
             أنقرة/ وكاالت

انت�رشت صورة للس�لطانة »هيام« وه�ي يف الثامنة م�ن عمرها، 
وبجانبه�ا صورة وه�ي يف عمرها الح�ايل، فبدا للجميع أن الس�لطانة 

جميلة منذ طفولتها مع العينني الساحرتني ومالمح وجهها الرائعة.
الس�لطانة هي�ام ه�ي املمثلة الرتكي�ة مري�م أوزيريل، الت�ي نالت 
ش�هرة واسعة بعد تجسيدها لدور الزوجة الثانية للسلطان سليمان يف 

املسلسل الرتكي الشهري »حريم السلطان«.

هيام.. كام لتم تروها من قبل

املسيحيون حييون امليالد بالقّداس واالحتفاالت املحدودة
بابا الفاتيكان يصلي من أجل العراق وسوريا ولبنان

بتابتتا نتتويتتل 
يتتزداد ُستمتنتة

دراستتة : الريتتاضيتتتون يتعتيشتتون أطتتتول


